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 اهداء به:

 ي اخيار دوستداران آل بيت اطهار و صحابه

 



 
 
 

 تشكر و تقدير

سازي اين كتـاب   ي آل و اصحاب از برادر بزرگوار بدر محمد باقر كه زحمات آماده مبره
 نمايد. و تشكر مي اند، تقدير را متحمل شده

ي تـأليف   دارد كـه مركـز تحقيقـات مبـره در زمينـه      و به خوانندگان محترم اعالم مي
هاي علمي كه در راستاي تحقق اهداف بلند مبـره باشـد، از هـيچ كوششـي دريـغ       كتاب
 ورزد. نمي

 ي اسـالمي  هـايي موجـود در مكتبـه    در نظر دارد از تمامي كتاب مركز ،اضافه بر اين
كشـان پـاداش    خواهيم كه بـه تمـامي مجتهـدان و زحمـت     از خداوند مي .مايدستفاده نا
و بر روش مبـارك   رسول اهللا ديو هاهللا  كتابعنايت كند و اين امت را بر  يفاعضم

 هم آمينلجمع و متفق بگرداند. الايشان آل و اصحاب 





 
 
 

 مقدمه

واحلمد هللا بعد  واحلمد هللا إذا رضييرضى حتی احلمد هللا محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه، احلمد هللا 
ا حممد وعلى آله الرضى وصلى اهللا عليه وسلم وبارك على خري ولد آدم سيدنا وحبيبنا وقرة أعينن

 وصحابته أمجعني أما بعد: الطيبني
ي  مـه ئگرايانه به موضوع بنگرم و رهنمود يكي از ا واقعكوشيده ام من در اين تحقيق 

ن (باقر) را به خوانندگان گرامي تقديم كنم، ؛ محمد بن الحسي اهل بيت مهئمسلمانان و ا
اسـباب زيـر بـوده     ي نتخاب اين موضوع و مشخصاً اين شخصيت براي تحقيق زاييـده ا

 است:
ي عقيـده، فقـه و    در عرصـه : بـاقر   محمـد هايي كه به روايـات   : كمبود كتاباوالً

نه و دور از افراط و تفريط به بنيا اي واقع هايي كه به گونه اخالق و همچنين ندرت كتاب
 بزرگوار بپردازد. دانشمندشخصيت اين 

زيرا بـه   ؛از اسالمدفاع و عموماً  : دفاع از حريم اين امام و اهل بيت رسول اهللاثانياً
ده بوهواپرستان  آويز نسبت داده شده است كه دست اساسي امام باقر چيزهاي باطل و بي

نحراف و ضاللت خود را توجيه كنند و پس از ايله و بدان تمسك جسته اند تا بدين وس
ها براي خود ديني ساخته اند و با آن به  نحرافات و ضاللتاآن با تلبيس بر عوام، از اين 

 عـواطفي  آل بيـت  ي مهئجويند و با سوء استفاده نام امام باقر و ديگر ا خداوند تقرب مي
ها  ها و ضاللت ترويج اين بدعت كه مسلمانان را به آل بيت گره زده است، مجوزي براي

 دانند. بر قلب و دل عموم مسلمانان مي
دارد  دارد كه ما را برآن مي رسول اهللا ي هريذنسل و : محبتي كه هر مسلمان با ثالثاً

 انين و زيباي آنگي عطرآ هاي مطرح اهل بيت نبوت را بشناسيم و از سيره كه شخصيت
 نان را كه برگرفته از سيره و منش رسول اهللاآ ي آگاه شويم و از رهنمودها و سيره
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و اهل بيت ايشان  وي نماييم؛ زيرا هركس در ادعاي محبت با رسول اهللاست، پير
صادق باشد بايد از آنان پيروي و اتباع نمايد و به هواي نفساني و تعصب مجال ندهد 

حمت كند كه را ر :كه او را از راه و روش آنان دور بگرداند، خداوند قاضي عياض 
و  آورد را هر طور شده بدست ميفرمود: بدان! هركس چيزي را دوست داشته باشد آن 

ي محض اادع وگرنه در محبت خويش صادق نيست و محبت اگردد، و مي وبا آن همس
صادق و راستگو است، عالمات  خواهد بود، و كسي كه در ادعاي محبت با رسول اهللا

گردد و نخستين آن عالمات: اقتدا و پيروي سنت و  يصداقت و راستي بر او نمايان م
در سختي و خوشي است. خداوند متعال  يشاني با آداب اياتباع اقوال و افعال و هم سو

   ﴿فرمايد:  مي                   

  ﴾ :0(]۳۱[آل عمرانF1(. 

اهللا را دوست داريد، از من پيروي كنيد تا اهللا شما را دوست بدارد و  بگو: اگر «
 .»ي مهربان استگناهانتان را ببخشد. و اهللا، آمرزنده

به سبب كثرت احاديث سـاختگي كـه بـه وي     :» باقر«ي  در اثناي تحقيق در سيره
م، و براي شناخت حق و شناخت روش و هاي شديدي شد نسبت داده شده دچار شوك

ي خـود ايشـان را مـالك كـارم قـرار دادم كـه        منش و ميراث اين امـام بزرگـوار گفتـه   
هرچيز كـه مخـالف كتـاب اهللا باشـد (بـراي شـناختن) بـه كتـاب و سـنت          «فرمايد:  مي

 ميـزان را معيـار و   من نيز كتاب اهللا و سنت صـحيح رسـول اهللا  ». شود بازگردانيده مي
را » بـاقر «ت حق قرار دادم، هرچه مورد تاييد قـرآن و سـنت بـوده نسـبت آن بـه      شناخ

ام كـه از ابـاطيلي    پذيرفته ام و هرچه مخالف قرآن و سنت بوده است، بـه يقـين دانسـته   
از آن بيزار است، برخي از اين افتراهـا  » باقر«نسبت داده شده است و » باقر«است كه به 

اي كامل  كنم كه به گونه ام، ادعا نمي ل و عقل آن را رد كردهام و از منظر نق را يادآور شده

                                           
 .24/  2الشفا بتعريف حقوق المصطفي  -1



   

 15    مقدمه 

ي توان خويش تـالش   ندازهاام، بلكه به  جوانب زندگي اين كوه استوار پرداخته به تمامي
ام، در اين تحقيق هرچه حق و واقعيت باشد تنها فضـل و منـت خـداي رحمـان و      كرده

ن و شـيطان اسـت، از خداونـد    است و هر خطا و اشتباهي باشد از جانب نفس مـ  نمنا
 متعال خواستار عفو و بخشش هستم.

انـد   كاري نمـوده  ي كساني كه در اين تحقيق با من هم دانم كه از همه بر خود الزم مي
برادران بزرگوار شيخ محمد سالم الخضر و شـيح علـي    از  كنم به ويژهتشكر و قدرداني 

اگـر   طـور حـتم  بـه   .من بـوده انـد   ي بن حمد التميمي كه پس از خداوند متعال پشتوانه
توانستم اين تحقيق را به پايان برسانم، از خداوند متعال  بود، من نمي هاي آنان نمي تالش

خواهم كه آنچه را نوشته ايم در ميزان حسنات ما بنهـد و در گفتـار و كـردار بـه مـا       مي
اند و مـا را بـا   پسندد موفق بگرد اخالص نصيب بفرمايد و ما را به راه راست و آنچه مي

با پيامبران و شهداء و نيكـان جمـع    وانشضرآل پيامبر و اصحاب بزرگوارش در سراي 
 بگرداند.

 

 رضوان الهي ت وفرفقير عفو و مغ

 بدر محمد الباقر

 
 

 
 





 
 
 

 سخني كه بايد گفت

بپردازم الزم است بـدانيم كـه آل بيـت چـه كسـاني      » باقر«ي امام  پيش از آن كه به سيره
 اي داريم. در برابر آنان چه وظيفههستند و ما 

(ي آن كسـاني هسـتند كـه در هاشـم     همـه  آل بيت رسول اهللا
1F

 بـه رسـول اهللا   )1
و همسـران رسـول    ،رسند كه عبارتند از: آل عباس، آل علـي، آل جعفـر و آل عقيـل    مي
 نيز به سبب مصاهرت از آل بيت هستند. اهللا

را به خاطر خويشاوندي با ايشان  ي اهل بيت رسول اهللا بر ما واجب است كه همه
در حديثي كه امام مسـلم از يزيـد بـن حيـان روايـت       زيرا رسول اهللا ؛يمردوست بدا

 ه محبت و دوستي اهل بيت امر فرموده اند.بكرده، 
من و حصين بن سبره و عمر بن مسلم نـزد زيـد بـن ارقـم رفتـيم، و      «گويد:  وي مي

را  ي به شما رسيده است، شما رسول اهللاچون نشستيم حصين به او گفت: خير بسيار
ايد و همراه ايشان جهاد كرده ايد و پشت سـر ايشـان نمـاز     ديده سخنان ايشان را شنيده

 اهللا خوانده ايد، به راستي كه خير بسياري به شما رسيده است، اي زيد! آنچه از رسول
رفتـه و زمـاني طـوالني    زاده! سن مـن بـاال   رايد، براي ما بيان كنيد، گفت: اي براد شنيده

ام، هرچـه از   ام، فرامـوش كـرده   دهينشـ  مي گذشته است برخي از آنچه را از رسول اهللا
به شما گفـتم بپذيريـد و بـيش از آن مـرا مكلـف نكنيـد و سـپس گفـت:          رسول اهللا

روزي در آبگيري به نام خم ميان مكه و مدينه به ايـراد سـخن پرداختنـد و     اهللا رسول
ناي پروردگار و موعظه فرمودند: اما بعد: اي مـردم! مـن بشـر هسـتم و     پس از حمد و ث

ي پروردگارم از راه برسد و من دعوت او را لبيـك بگـويم، مـن     شايد به زودي فرستاده

                                           
هاي معاصرين  و از نوشته .:جالء األفهام، تأليف حافظ ابن قيم براي اطالع بيشتر در اين مورد نگا:  -1

 كتاب معالي الرتب لمن جمع بين شرفي الصحبة والنسب، شيخ مساعد سالم العبد الجادر رحمه اهللا.
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ام، اولي كتاب اهللا است كه سراسـر هـدايت و نـور     يه را گذاشتهاو چيز گرانمدميان شما 
بزنيد، و ما را بر عمل به كتاب اهللا تشويق و است، به كتاب اهللا عمل كنيد و به آن چنگ 

ترغيب نمودند و سپس فرمودند: و اهل بيتم و تا سه بار فرمودند: در رفتار با اهـل بيـت   
من خدا را در نظر داشته باشيد، حصين پرسيد: اهل بيت ايشان چه كساني هسـتند؟ آيـا   

اهـل بيـت هسـتند،     ران ايشـان از سـ همسران ايشان از اهل بيت نيستند؟ گفت: آري! هم
ليكن اهل بيت همان كساني هستند كه پس از ايشان صدقه بر آنان حـرام اسـت، گفـت:    
آنان كيستند؟ گفت: آنان آل علي و آل عقيل و آل جعفر و آل عباس هستند، گفـت: آيـا   

 .)2F1(»حرام است؟ گفت: آري نايناي  صدقه براي همه
بسـيار محـدود و منحصـر بـه      برخي از اين مطلب غافل هستند و تعريف آل بيت را

كننـد و   و فقط با آنان دوستي و محبت دارند و تعظـيم مـي   ،اند چند فرد مشخص نموده
اند، بلكـه فراتـر از آن برخـي از اهـل بيـت را طعنـه زده و تـوهين         ديگران را رها كرده

اند كه نشان محبت اتباع و پيـروي اسـت، اگـر كسـي مـدعي       اند، و فراموش نموده كرده
ي  باشد دليل صداقت و محبت او پيـروي از راه و روش و سـيره   ا رسول اهللامحبت ب

است و اما اين كه كسي مدعي محبـت بـا ايشـان باشـد، و در راه و روش      رسول اهللا
ادعـاي   برخالف ايشان باشد، هرگز در ادعاي خود صادق نيست، همچنـين اگـر كسـي   

او الزم است كـه در راه و روش   را داشته باشد، بر اهللا محبت صحابه و آل بيت رسول
سو باشد، هركس را آنان دوست داشته اند، دوست بـدارد، و بـه هرچـه آنـان      با آنان هم

ايمان دارند، ايمان داشته باشد، و همچون آنان عمل كند، اما اين كه با ادعاي محبـت بـا   
نيست و  آنان، در سيره و روش برخالف آنان گام نهد، اين بيچاره از حقيقت محبت آگاه

كند كه با محبت محمـد و آل   د، و گمان ميانگرد اين ادعا او را بيشتر گمراه و حيران مي

                                           
 ).4425الصحابة، باب فضائل علي بن أبي طالب، ش: (مسلم: فضائل صحيح  -1



   

 19    گفت ديكه با يسخن

بيت و اصحاب ايشـان، برحـق اسـت در صـورتي كـه از حـق بسـيار دور اسـت، واهللا         
 .نتعاسالم

 ؛را دوست داريم و به همه احترام قايل هستيم ما مسلمانان تمام آل بيت رسول اهللا
هستند و بـه محبـت ايشـان آل بيـت ايشـان را نيـز        شاوندان رسول اهللازيرا آنان خوي

دوست داريم، اما آن كساني از اهل بيت را كه اهل علم و صـالح و تقـوا هسـتند از دو    
 داريم: جهت دوست مي

 : تقوا و صالح و علم آنان.اول

 .ويشاوندي ايشان با رسول اهللا: خدوم
آل بيـت؛ امـام محمـد     بزرگانوش يكي از كوشم كه سيره و ر من در اين تحقيق مي

بود كه با ايشان مخالفت  را بيان كنم، حقا كه او از پيروان واقعي رسول اهللا: » باقر«
كرد و مبتدع نبود، بلكه حكم خدا و رسول نزد او هميشه مقدم و در اولويـت بـود.    نمي

 ةرحمه اهللا رحمة واسع





 
 
 

 اول: فصل
 مشخصات فردي

 نام و لقب

» بـاقر «ن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب هاشمي، قريشي، ابـوجعفر  وي محمد ب
(است، مادرش ام عبداهللا بنت الحسن بن علي بن ابي طالب

3F

 است. )1
اي داشت او را باقر لقـب دادنـد، ابـن منظـور در      از آنجا كه نابغه بود و علم گسترده

ند؛ زيرا گفت مي» باقر« را محمد بن علي بن الحسين بن علي «گويد:  مي» لسان العرب«
او علم را شكافت و اصل آن را شناخت و فرع آن را استنباط نمود و در آن وسعت داد، 

آن را  :»اًشـي بقـر  بقرت ال«دادن است،  اصل بقر به معناي شكافتن و بازكردن و توسعه
 شكافتم و وسعت دادم، و در حديث حذيفه آمده است:

» ينلَاِء الَّذؤالُ ها بافَمنوتيقُرونَ بب4(»دهند... كنند و توسعه مي مي آنان را باز«يعني:  »يF2(. 
 ي وي گفته است: قرظي در باره

 يا باقر العلم ألهل التقـى 
 

(على األجبل یبوخري من ل
5F

٣( 
 

 

به وي لقب  آورده اند كه رسول اهللا» بحار األنوار«و مجلسي در » رشاداإل«مفيد در 
شـيخ محمـد   اهللا  آيةي تاريخي و حديثي صحيحي ندارد،  ندار پشتوانهاند، اين پ باقر داده

جويي نموده و  اين احاديث را پي» بحار األنوار عةمشر«آصف محسني در كتاب خويش 
 به اين نتيجه رسيده است كه هيچكدام از اين روايات صحيح نيستند.

                                           
 ).137/  26تهذيب الكمال ( -1

 ).73/  4لسان العرب ( -2

 ).404/  4( سير أعالم النبالء -3
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 از ديدگاه علماء :باقر محمد 

 .»اإلمام الثبت اهلامشي العلوي املدين أحد األعالم«گويد:  ي او مي حافظ ذهبي در باره
او يكي از كساني است كه علم و فقه و شرافت و ديانت و ثقـه و بزرگـي را يكجـا    «

  .)6F1(»دارا بود و صالحيت خالفت را داشت
علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب قريشـي،   محمد بن«گويد:  حافظ ابن كثير مي

درش ام عبداهللا بنت الحسن بن علي است، وي تابعي بزرگوار ما» باقر«هاشمي؛ ابوجعفر 
ي ايـن امـت    و بسيار محترم و در علم و عمل و سيادت و شرافت يكي از افراد برجسته

گويد: به خاطر اين كه علم را شكافت و احكام را اسـتنباط نمـود بـه     . و نيز مي)7F2(»است
بود، او از نسل نبوت و داراي نسب  گويند، او بسيار ذاكر و فروتن و صابر مي» باقر«وي 

ريخت و از  گريست و اشك مي بلند و شرف عالي و آگاه از نفس انساني بود و بسيار مي
(كرد جدال و خصومت دوري مي

8F

3(. 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابـي  «گويد:  مي /حافظ ابن حجر عسقالني 

 .)9F4(»فردي ثقه و بزرگوار است» باقر«طالب ابوجعفر 
تتبع كند، قطعاً با مدح و ثناي علماء از » باقر«اي امام  بارههركس اقوال اهل علم را در 

تقي الدين ابن تيميـه كـه افـراد     شيخ اإلسالموي و بيان فضيلت وي روبرو خواهد شد، 
هـايش او را سـتوده    چندين جـا در كتـاب   اند در بودن متهم كرده متعصب او را به ناصبي

كنندگان جـز بـا    را مطالعه كنيد، اما افراط )69/  19(جموع الفتاوي است، به طور مثال: م
 او و امثالشگردند و قايل به عصمت و علم مطلق  غلو و افراط به چيز ديگري قانع نمي

بـودن و دشـمني بـا     را به ناصبي هركس آن غلو و افراط را نپذيردهستند، و فراتر از آن 

                                           
 ).124/  1تذكرة الحفاظ ( -1

 ).338/  9البداية والنهاية ( -2

 ).339/  9البداية والنهاية ( -3

 ).114/  2تقريب التهذيب ( -4



   

 23    مشخصات فردي

مـرا آن  «را از ياد برده اند كـه فرمودنـد:    كنند، و وصيت رسول اهللا اهل بيت متهم مي
ي خـدا   مـن بنـده   .ودند، نسـتاييد در ستايش عيسي بن مريم افراط نمرا نصاگونه كه كه 

 هـا  ي بهتـرين انسـان   اگر غلو و افـراط در بـاره   )10F1(»هستم، پس بگوييد: بنده و رسول اهللا
علـم و تقـوا    ي آنـان كـه در فضـل و    حرام باشد، پس افراط در بـاره  حضرت محمد

گذاشـتند   تر از ايشان هستند، چگونه خواهد بود؟ اگر اين غاليان تعصب را كنار مي پايين
يافتند كه ميان آنـان و   كردند، درمي بسنده مي و به كتاب اهللا و سنت صحيح رسول اهللا

دي و راه و روش رسول اهللاه  ر فاصله دارند.دآل بيت بزرگوار ايشان چقو 

 والدت و پرورش

(وي بنابر قول احمد بن برقي
11F

 ال پنجاه و شش، چهار سال پيش از شهادت حسينس )2
من چهارساله بودم كه جدم حسين به شهادت رسيد و «ابوجعفر باقر فرمود:  .به دنيا آمد

 .)12F3(»، به ياد ندارمرخ دادهشهادت وي را و آنچه در آن زمان  من
ال پنجاه و هفت هجري به دنيـا  وي روز سه شنبه سوم صفر س«گويد:  ابن خلكان مي

 .)13F4(»كشته شد او سه ساله بود آمد و روزي كه جدش حسين 
اي آكنده از تقوا و پرهيزگاري و علم  هيافت، خان در آن پرورش » باقر«اي كه  هخان

 هاي آينده به اين مطلب خواهيم پرداخت. و عبادت بود، و در بحث
 

                                           
) خالصة 3189( ش: ﴾واذْكُرْ في الْكتَابِ مرْيم إِذ انْتَبذَت﴿بخاري، كتاب احاديث األنبياء باب: صحيح  -1

 ).3/305عبقات األنوار (

 ).312/  9)، تهذيب التهذيب (436/  7تاريخ اإلسالم ( -2

 ).320/  2تاريخ يعقوبي ( -3

 ).174/  4وفيات األعيان ( -4
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 پدر باقر

بن ابي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم، هاشمي مدني؛ علي علي بن الحسين بن پدر وي 
 ،گرد پادشـاه ايـران  دمادر او كنيزي بوده به نام سالفه دختر يز .است )14F1( :زين العابدين

(گفته شده است كه نامش غزاله
15F

» ربيع األبرار«ابوالقاسم زمخشري در كتاب  .بوده است )2
ان فارس را به مدينه آوردند، صحابه اسير گويد: هنگامي كه در خالفت عمر فاروق يم

 گرد نيز در ميان آنـان بودنـد، آنـان اسـيران را فروختنـد، عمـر      دسه نفر از دختران يز
گفـت: بـا دختـران     دستور داد كه دختران يزگرد را نيز بفروشند، علي بن ابي طالـب  

گفـت: پـس چـه كنـيم؟      پادشاهان نبايد همانند دختران مردم ديگر رفتار كنيم، عمر 
نتخـاب  اگذاري شوند، هر قيمتي كه باشد و هركس خواسـت آنـان را    قيمت ت: آنانگف

آنـان را خريـد يكـي را بـه عبـداهللا بـن عمـر داد و         گذاري شدند و علي  كند، قيمت
ديگري را به پسرش حسين و آن ديگر را به محمد بن ابي بكر صديق كه تحت پرورش 

(او بود
16F

صاحب فرزندي به نام زيـن   م سالم و حسين، داد. عبداهللا صاحب فرزندي به نا)3
ي  العابدين و محمد بن ابي بكر صاحب فرزندي به نام قاسم شد و اين سه نفر پسر خاله

(شان دختران يزدگرد هستند يكديگر هستند و مادران
17F

. اهل مدينه كنيزان را به همسـري  )4
عبـداهللا پـرورش    گزيدند، تا آن كه علي بن الحسين و قاسم بن محمد و سالم بن نمي بر

(مردم به اين كار رغبت پيدا نمودنديافتند و در فقه و تقوا سرآمد روزگار شدند، آنگاه 
18F

5(. 
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 25    مشخصات فردي

بود و بيشتر فضايل را در وجود خـود   يوي مردي ثقه، عابد، زاهد، عالم و پرهيزگار
 اند. جمع كرده بود، گروه بسياري از معاصرانش او را ستوده

او ثقه و مورد اطمينان بود و «گويد:  مي» زين العابدين«ام ي ام نامه ابن سعد در زندگي
و ابـن عينيـه از   » يزگـار بـود  هرپدانست، مردي بلندمرتبه، بزرگوار و  احاديث زيادي مي

ام، او روزي  زهري نقل نموده كه گفت: من مردي قريشي برتر از علي بن الحسين نديده
تـر از وي   من مردي فقيـه «گويد:  و نيز مي» كه پدرش كشته شد همراه وي و مريض بود

در «مالك چنين نقـل كـرده اسـت:    امام ابن وهب از » گفت ميام ليكن كم حديث  نديده
حماد بن زيد از ». هم چون علي بن الحسين كسي ديگر نبود ميان اهل بيت رسول اهللا

ام، او برتـرين   دهياز علـي بـن الحسـين حـديث شـن     «يحيي بن سعيد نقل كرده است كه 
يزگـارتر  هرپمن «و نقل شده كه سعيد بن المسيب گفته است: » ام بود كه من ديده يهاشم

 ».ام از وي نديده
گويـد: علـي بـن     جويريه بن اسماء مي .»او تابعي مدني و ثقه است«گويد:  عجلي مي

 .)19F1(»حتي يك درهم نيز نخورد حسين به نام خويشاوندي رسول اهللا
هـا پـس از    ر رأس همـه برتـرين انسـان   دوستدار صالحين و د بعلي بن حسين 

ابـوبكر و عمـر را بسـيار احتـرام      ؛بـود، او شـيخين   پيامبران يعني اصحاب رسول اهللا
چـه جايگـاهي    نمود، حتي از وي پرسيده شد كه ابـوبكر و عمـر نـزد رسـول اهللا     مي

اشاره نمود و گفت: همين جايگاهي را كـه اكنـون    داشتند؟ با دست به قبر رسول اهللا
از پدرش روايت كرده است كه مردي نزد پدرم آمـد  » صادق«. جعفر بن محمد )20F2(»رنددا

پرسـي؟ گفـت: تـو هـم او را      ي ابوبكر به من بگو؟ گفت: از صديق مي و گفت: در باره
 گويي؟ فرمود: مادرت به داغ تو بنشيند، كساني بهتر از من يعني رسـول اهللا  صديق مي
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ميده اند، هركس او را صديق نگويد، خداوند قـولش  و مهاجرين و انصار او را صديق نا
 .)21F1(»، هرچه شد به گردن مندوست داشته باشرا تصديق نكند، برو ابوبكر و عمر را 

 .)22F2(»به ناحق كشته شد سعثمان : «گفت ميوي 
ي شهرت داشت، نقل شـده كـه ميـان او حسـن بـن      خوي اخالقي و نرم وي به خوش

(حسن
23F

ه توانست به او گفت و علي ساكت بود، حسـن  كدورتي پيش آمد، حسن هرچ )3
اي پسر عموي مـن! اگـر تـو    «رفت، چون شب فرا رسيد علي نزد حسن رفت و گفت: 

گويي خدا تو را ببخشد و درود بر تـو،   گويي، خدا مرا ببخشد و اگر دروغ مي راست مي
 .)24F4(»حسن او را در آغوش گرفت و گريست

حتي فراتر از خلفا داشت، نقل شـده اسـت    در روزگار خود منزلت و احترام فراواني
كه هشام بن عبدالملك پيش از آن كه به خالفـت برسـد بـه حـج رفـت، هنگـامي كـه        

شد و هنگامي كه  خواست حجر اسود را استالم كند، به خاطر ازدحام مردم موفق نمي مي
رفتنـد،   شد مردم به احترام وي كنار مي به حجراألسود نزديك مي بعلي بن الحسين 

شناسم، آنگـاه فـرزدق ايـن     د و گفت: اين كيست من او را نميزهشام خود را به ناداني 
 شعر را سرود:

 هذا الذي تعرف البطحاء وطأته
 هذا ابن خـري العبـاد كلـهم   

 ا رأته قـريش قـال قائلـها   إذ
 عرفـان راحتـه   سـکه مييكاد 

 ه واحلـل واحلـرم  والبيت يعرف
 هذا التقي النقي الطاهر العلـم 
 إىل مكارم هذا ينتـهي الكـرم  
 ركن احلطيم إذا ما جاء يسـتلم 
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من مهابتـه  یغضيغضي حياء وي 
 ن كنت جتهلـه إهذا ابن فاطمة 

 

ـ ما يكف  حـني يبتسـم   الإم لَّ
 نبيـاء اهللا قـد ختمـوا   أجبده 

 

 

طينـت و پـاكيزه و فـردي     اين فرزند بهترين تمام انسان هاسـت، ايـن پارسـا و پـاك              
 سرشناس است.

 شناسند. شناسد، كعبه و حل و حرم همه او را مي قدمش را مي سرزمين بطحا
بعيد نيست كه به خاطر عطر خوشي كه كف دسـت او دارد، حجـر االسـود هنگـام     

 استالم دست او را نگه دارد.
گويند: همه خوبي ها و مكارم در وجـود   بينند با خود مي هنگامي كه قريش او را مي

 گردد. او خالصه مي
ا برشمارند، اينان پيشوايان آنان خواهند بود و اگر پرسيده شـود كـه:   اگر پارسايان ر

 بهترين انسان ها كيستند؟ گفته خواهد شد كه: اينان هستند.
 داني! اين فرزند فاطمه است، جد او پايان بخش پيامبران الهي است. اگر نمي

، شناسـي  اگر تو او را نشناسي، او را چـه زيـان، عـرب و عجـم آن را كـه تـو نمـي       
 شناسد. مي

شـود بـا او    ها پايين است و هرگاه لبخند زند مي در محضر او از شرم و هيبتش نگاه
 سخن گفت.

(طوالني است اين قصيده بسيار زيبا و
25F

1(. 

 : باقر محمدمادر و برادران 

است، و با اين نسب امـام   مادر امام باقر ام عبداهللا بنت الحسن بن علي بن ابي طالب 
اش؛ حسـين   را دارد، از طرف جد پدري شرف انتساب به رسول اهللاباقر از دو جهت 

 .اش حسن  يو از طرف جد مادر
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برخـي از   ر اين روايت كه از وي نقـل شـده  چندين برادر داشته است كه د :باقر 
پرسيدند:  از ابوجعفر باقر : «يدگو برادرانش را ستوده است: ابوالجارود بن المنذر مي

بيشتر محبوب شماست؟ فرمود: عبداهللا دست من است كـه بـا آن   كدام برادرت افضل و 
نگـرم،   ي من است كه با آن مـي  و اما عمر ديده –عبداهللا برادر تني او بود  –كنم  كار مي

بردبار است و آرام بـر زمـين   گويم و اما حسين بسيار  زيد زبان من است با آن سخن مي
 .)26F1(»بر شما گويد درود ، ميرود و اگر جاهالن با آنان سخني بگويند راه مي

تنها برادر اهل علم و تقوا و صالح و مراتب عالي نبود،  :بديهي است كه امام باقر 
و از رهنمودهـاي رسـول    هبلكه بيت علي بن الحسين كه هميشه خـدا را در نظـر داشـت   

كردند، بزرگاني را به امت اسالمي تحويل داده است كه مقتـداي مـردم    پيروي مي اهللا
 رسند، امثال: روي از آنان به هدايت مي مان هستند و مردم با دنبالهمسل

 زيد بن علي بن الحسين -1
ابوالحسين هاشمي، علوي مـدني بـرادر    ،زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب

 ابوجعفر محمد و عبداهللا و عمر و علي و حسين است، مادرش كنيز بوده است.
اش جعفر بن محمد و  عروه روايت نموده است، برادرزادهاو از پدر و برادرش باقر و 

شعبه و فضيل بن مرزوق و مطلب بن زياد، سعيد بن خثيم هاللي و عبدالرحمن بن ابـي  
 اند. الزناد و افرادي ديگر از او روايت كرده

او يكي از علماي صالح بود، از او لغزش سر زد و به شهادت رسـيد  «گويد:  ذهبي مي
 .)27F2(»درجات وي در آخرت گرديدو اين سبب رفع 

با كتاب اهللا آشنا بود، تفسيري دارد كه در زندان هشام بن عبدالملك بـه   امام زيد 
 استشهاد فراواني از كالم عرب است.و ناقالن امالء كرده است كه حاوي دانش 
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 29    مشخصات فردي

كردند مردم با قلم  هم مناظره مي شود هنگامي كه او و برادرش محمد باقر با گفته مي
(نوشتند تراويد مي شدند و علومي كه از آنان مي كاغذ جمع ميو 

28F

1(. 
ضان از جويريـه بـن اسـماء يـا     قگويد: ابوالي اي داستان شهادت وي مي ذهبي در باره

ديگران روايت نموده كه زيد بن علي از مدينه نزد يوسف بن عمر ثقفي امير عراق رفت 
ت، مردم كوفه نزد او آمدند و گفتند: و او به ايشان صله داد و سپس وي به مدينه بازگش

آوريم، مردم بسـياري   مي به كوفه بازگرد يوسف چيزي نيست ما كوفه را از دست او در
رفتند و در جايي اردو زدند، لشكر عراق با او روبرو شد و زيـد   برگشتند و با وي بيرون

ر ماند و سـپس  در همان معركه شهيد شد و او را به دار آويختند و تا چهار روز روي دا
(نا هللا وإنا إليه راجعونإو جسدش آتش زده شد،  ند،پايين آورداو را 

29F

2(. 
اند كه منشـأ آن   زده ي نيز به وييها اند و طعنه كردهبسياري از معاصرانش او را مدح 
 فروغ است. هواپرستان و اهل مذاهب فاسد و بي

او گروهي از مردم روايت شده است كه عمرو بن قاسم نزد جعفر صادق رفت و نزد 
جويند، صادق گفت: كسي كـه از او   اينان از عمويت زيد بيزاري مي«بودند، به او گفت: 

تـرين مـا در    ترين ما به كتاب اهللا و فقيه بيزار است، خداوند از او بيزار باد، واهللا او قاري
ميـان مـا   ي خويشاوندي بود، ماننـد او كسـي در    ترين ما به رابطه دين اهللا و برقراركننده

 .)30F3(»نمانده است
اين مدح زيد توسط صادق گوياي محبت صادق به زيد و تكريم و علو منزلـت وي  

 ي آنان راضي باد. هاشم در آن روزگار است، خداوند از همه در ميان بني
گويد:  ابن عساكر روايتي نقل كرده كه گوياي علم و قوت استدالل وي است، مي

لملك رفت، مادر زيد ام ولد بود، هشام به او گفت: اي زيد بن علي نزد هشام بن عبدا«
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زيد! به من خبر رسيده است كه تو تمايل به امامت داري در صورتي كه امامت براي 
فرزندان كنيزان شايسته نيست، زيد به وي گفت: اي اميرالمؤمنين! مادر اسماعيل بن 

صادق الوعد و نزد  ست و او صالحيت نبوت را داشت و او، ام ولد بوده اابراهيم 
پروردگارش مرضي و ستوده بود، منصب نبوت از امامت فراتر است، هشام به وي 

نمايد، زيد گفت: اي  گفت: اي زيد! خداوند نبوت و امامت را براي كسي جمع نمي

 ﴿: فرمايد اميرالمؤمنين! اينگونه نيست، خداوند متعال مي         

                               ﴾

ورزند؟! به  يا به آنان كه اهللا از فضل و كرمش به آنان بخشيده، حسد مي« .)31F1(]۵۴[النساء: 
ا كرديم و به آنان حكومت بزرگي راستي ما به خاندان ابراهيم كتاب و حكمت عط

 ».داديم
اي كوچـك از شـجاعت و قـوت اسـتدالل وي      اين موضع امام زيد بن علـي نمونـه  

 باشد. مي
بود و به  بفاروق و عمرصديق ها ابوبكر  تدار صحابه و در رأس آنوي دوس

گيري هواپرستان عليه وي پروايي نداشت، روايت شده است كه وي فرمود:  موضع

﴿مام شاكرين بود و سپس اين آيه را تالوت نمود: ابوبكر ا«     ﴾  

 ».گزاران پاداش خواهد داداهللا به سپاس« )32F2(»]۱۴۴[آل عمران: 
آنـان را  «ي ابوبكر و عمر پرسيدم، گفـت:   بن علي در بارهگويد: از زيد  كثير النواء مي

 .)33F3(»جويد، بيزار باش ياز آنان بيزاركه دوست بدار و از كسي 
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بيزاري از ابوبكر بيـزاري از  «هاشم بن البريد از زيد بن علي روايت نموده كه فرمود: 
 .)34F1(»علي است

اگـر مـن جـاي ابـوبكر     «گويد: زيد بن علي بن الحسين فرمود:  فضيل بن مرزوق مي
 .)35F2(»كردم بودم در مورد فدك همانند او قضاوت مي مي

زيد بن علي نزد ما پنهان بود و سخن از ابوبكر و عمـر بـه   گويد:  محمد بن سالم مي
ميان آمد و من اعتراض كردم، گفت: اي محمد بن سالم از اين كار بـاز بيـا، اگـر در آن    

كردم، گفت: پس به كاري  كاري كه علي كرد مي : همانمكردي؟ گفت ميزمان بودي، چه 
(كه علي كرد، راضي باش

36F

3(. 
در «گويـد:   اختالف نظر وجود دارد، مصعب زبيري مـي ي تاريخ شهادت وي  در باره

گويـد:   ابونعيم مي» صفر سال صد و بيست كشته شده و در آن زمان چهل و دو ساله بود
 اين را ابن سعد روايت كرده است.» روز عاشوراي سال صد و بيست و دو كشته شد«

ال بيسـت و  سـ «انـد:   هشام بن الكلبي، ليث بن سعد و هيثم بن عدي و ديگران گفته
 ».دوم كشته شد

 ».زيد روز دوشنبه دوم صفر سال دوم كشته شد«گويد:  محمد بن الحسن مي
(و از يحيي بن عبداهللا بن حسن بن حسن نيز اينگونه روايت شده است

37F

4(. 
هـم   خداوند زيد شهيد را رحمت كند و ما را در جوار پدر و جـدش در بهشـت بـا   

 جمع بگرداند.

                                           
 ).107/  8تاريخ اإلسالم، ذهبي ( -1

 ).310/  5البداية والنهاية ( -2

 ).463/  19تاريخ دمشق ( -3

 ).108/  8تاريخ اإلسالم، ذهبي ( -4
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 ينعمر بن علي بن الحس -2
بود،  وي از علماي بزرگوار و متولي صدقات جدش اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب 

(كرد و كسي را از خوردن صدقات منع نمي
38F

1(. 
كند  كه گفت: كسي كه در محبت ما افراط مياست هاي مشهور وي اين  يكي از گفته

هي كه خداوند جايگا  ناكند، ما را در هم همانند كسي است كه در دشمني با ما افراط مي
 .)39F2(»ي ما نگوييد قرار داده، قرار دهيد و چيزي كه در ما نيست در باره

نامگذاري زين العابدين پسرش را به نام عمر گواه احترام آل بيت به عموم صحابه و 
(است  بخصوصاً ابوبكر و عمر 

40F

3(. 
(در سن هفتاد سالگي درگذشت بعمر بن علي بن الحسين 

41F

4(. 

 بن الحسين عبداهللا بن علي -3
يل من إذا بخيل كل البخال«عبداهللا بن زين العابدين مردي عالم و راوي اخبار بود، روايت: 

او بـرده   ترين فرد كسي است كه چون اسم من نـزد  بخيل« .)42F5(»على ذكرت عنده فلم يصلّ
 .از اوست كه از طريق پدرش از جد خود روايت كرده است ».شود بر من درود نفرستد

(پنجاه و هفت سالگي درگذشت وي در سن
43F

6(. 

                                           
 ).26/  1( األعقابو األلقابو األنسابلباب  -1

 ).26/  1( األعقابو األلقابو األنسابلباب  -2

ي افرادي از اهل بيت كه  مؤلف با تفصيل در باره» الصحابةهل البيت ونگاه: األسماء والمصاهرات بين أ -3

اند، بحث كرده است، اين كتاب  مر فرزندان خود را نامگذاري كردهبه نام صحابه و خصوصاً ابوبكر و ع

 است.» مبرّة اآلل واألصحاب«از انتشارات 

 ).26/  1( األعقابو األلقابو األنسابلباب  -4

 سندش منقطع است. -5

 ).26/  1( األعقابو األلقابو األنساب لباب -6
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 حسين بن علي بن الحسين -4
و از  شاش فاطمه بنـت الحسـين    وي به نام حسين األصغر معروف است، از پدر و عمه

برادرش ابوجعفر باقر روايت كرده است، و مـردم از او حـديث نوشـته انـد، نسـائي در      
(ورده آندي وي گفته است: ثقه است، ترمذي و نسائي روايتش را آ باره

44F

1(. 
وي سال صد و پنجاه و هفت هجري در مدينه درگذشت و در بقيع به خاك سـپرده  

(اي نيز دارد ريهذگويند و  شده، به وي ابوعبداهللا مي
45F

2(. 

 »باقر«فرزندان محمد 

و اين  ،هاي: جعفر، عبداهللا، ابراهيم، عبيداهللا و علي پنج پسر داشت به نام : محمد باقر
 .)46F3(»كي درگذشته آنددو نفر اخير در كوچ

فروه دختر قاسم فقيه پسر محمد بن ابي أم » صادق«الزم به ذكر است كه مادر جعفر 
فروه اسماء دختر عبدالرحمن بن ابي بكر است، امام بـاقر داسـتان ازدواج    بكر و مادر أم 

چنـين بيـان نمـوده اسـت: سـعيد بـن        ي ابوبكر صـديق   خود را با دختر قاسم و نوه
ه من گفت: اگر خواستي ازدواج كني به من خبر بـده، مـن از انسـاب قـريش     المسيب ب

گويد: بي آن كه سعيد بن المسيب را اطالع دهم با دختر قاسم بن محمد  آگاهي دارم، مي
نتخاب كرده اجاي خوبي  اين حسينيازدواج كردم، هنگامي كه به وي خبر رسيد گفت: 

(است
47F

4(. 

                                           
 ).299/  2تهذيب التهذيب ( -1

 ).26/  1( األعقابو األلقابو األنسابلباب  -2

 ).321/  2يعقوبي ( -3

 ).165/  49تاريخ دمشق ( -4
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بـود، بـدين    ببن محمد بـاقر  » صادق«جعفر  ي اين ازدواج مبارك، ي طيبه تمده
حقا كه جاي افتخار اسـت   )48F1(»ولدين أبو بكر مرتني«فرمود:  جهت امام صادق با افتخار مي

و جد مادريش ابوبكر صديق همراه و پدر  جد پدرش سيد مخلوقات؛ حضرت محمد
 است. ي رسول اهللا خانم و رفيق و وزير و خليفه

آل بيت به صحابه است و برهـان آشـكار و قـاطعي     اين وصلت و نسب دليل محبت
ي كسـاني كـه بـا     ي است به همهميان صحابه و اهل بيت و پاسخ است بر محبت متبادل

 آنان دشمني دارند.

 وفات وي

هم اختالف دارند، گفتـه شـده    گذشته است، بادردر آن » باقر«نگاران در سالي كه  تاريخ
زده، صـد و شـانزده، صـد و هفـده هجـري      است كه وي سال صد و چهارده، صد و پان

(گويد: سال صد و هيجده فوت كرده اسـت  وفات كرده است. ابن سعد مي
49F

. و صـحيح  )2
آن است كه وي سال صد و چهارده وفات نموده است، واهللا أعلم. برخي از مـؤرخين و  

(اند محدثين همين قول را ترجيح داده
50F

3(. 

﴿نقش انگشتري باقر       ﴾ :بود ]۱۶۵[البقرة)
51F

4(. 

(وي در حميمه
52F

جـا كـه پـدر و     وفات نمود، او را به مدينه آوردند و در بقيع همـآن  )1
(ندبه خاك سپرد سنزديك قبر عباس عمويش حسن بن علي دفن شده بودند، 

53F

2(. 

                                           
)، بحار األنوار، مجلسي 49/  15، معجم رجال الحديث خوئي (195عمدة الطالب ابن عنبه ص  -1

 ).374/  2مة اربيلي ()، كشف الغ29/651(

 ).312/  9تهذيب التهذيب ( -2

)، اإلكمال، ابن ماكوال 25/  1) و العبر (312/  9)، تهذيب التهذيب (77/  4نگاه: الوافي في الوفيات ( -3

)1/173.( 

 ).186/  3حلية األولياء ( -4
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و  ،مسمومم شده بـود  :رواياتي نقل كرده است مبني بر اين كه باقر  ابن بابويه قمي
خواهد بني اميه را متهم نمايد  با اين روايات مي ي اموي است، قمي خليفه متهم به قتل او

و كينه و دشمني عليه آنان را تشديد نمايد و بگويد كه دولت امـوي كـاري ديگـر جـز     
 تعقيب و قتل اهل بيت نداشته است.

مخالفان آنان اعـم از   تعقيبي دولت بني اميه از  هئه، تبرنكتهدف ما از اشاره به اين 
دادن اين اتفاقات  نديم بيش از حد بزرگ جلوهپس هل بيت و ديگران نيست، آنچه ما نميا

ي سراسر دشمني ا اي كه روابط ميان بني هاشم و بني اميه را رابطه گونهتاريخي است به 
(كشيده است ي متقابل به تصويرا و كينه

54F

3(. 
ت، مانند: فتوحات سن زيادي نيز داشته اساي داشته، اما محعيوب  آري، خالفت اموي

 ....و شدن بسياري از مردم ، مسلماناسالمو گسترش كشورهاي مختلف 
تعصب و دور از هواي نفساني قضاوت كند، حتي  بيلمان بايد منصفانه و عاقالنه و مس

﴿فرمايد:  اين آيه براي ما كافي است كه مي !با دشمنان چه رسد به دوستان       

                             

                             ﴾ :۸[املائدة[ 

                                                                                                           
 درخت فراوان دارد. ميان سروعة و بريراء، آب و در اطراف مكه ي است در منطقهاي  حميمه: قريه -1

 ).77/  4الوافي في الوفيات ( -2

هاي صورت گرفته ميان بني اميه و بني هاشم كه بيش از سي مورد است، اين  ها و ازدواج كثرت وصلت -3

با عبداهللا و زيد پسران  كند، مانند: ازدواج سكينه و فاطمه دختران حسين بن علي  ادعا را تكذيب مي

 .ن عمرو بن عثمان بن عفا

عالء الدين المدرس و كتاب األسماء » النسب والمصاهرة: «براي اطالع بيشتر مراجعه كنيد به

 ، از انتشارات مبرة اآلل واألصحاب.والمصاهرات، از ابومعاذ سيد احمد بن ابراهيم
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يزيد و به عدالت گواهي دهيد؛ و نبايد دشمني اي مؤمنان! براي اهللا به داد برخ«
تر گروهي، شما را بر آن دارد كه عدالت نورزيد. عدالت پيشه كنيد كه به تقوا نزديك

 ﴿و آيه  »است و تقواي الهي پيشه نماييد. به راستي اهللا به كردارتان آگاه است   

           ﴾و چون (براي داوري) سخن گفتيد، عدالت « ]۱۵۲م: [األنعا

 ».را رعايت نماييد؛ حتي اگر (در مورد) خويشاوند(تان) باشد

 حرص بر اتباع سنت در واپسين لحظات

بر پيروي از سنت و دوري از بدعت حتي در واپسـين لحظـات عمـر خـويش،      :باقر 
 بسيار حريص بود.

نقل نموده كه گفـت: پـدرم    بن محمد با سند خود از جعفر ب» الكافي«يني در لك
وفات فرا رسيد به من گفت: چند نفـر گـواه    ي آنچه آنجا بود به من سپرد و چون لحظه

بياور و من نيز چهار نفر از قريش منجمله نافع موالي عبداهللا بن عمر را طلبيدم، گفـت:  

﴿بنويس، اين همان چيزي است كه يعقـوب بـه فرزنـدانش وصـيت نمـود:            

                    ﴾ :اي فرزندانم! اهللا اين « ]۱۳۲[البقرة

آيين را برايتان برگزيده است؛ بنابراين (همواره بر اين آيين باشيد تا) جز مسلمان، از اين 
 .»دنيا نرويد

بـا آن نمـاز    هنمود كه او را در چادري كـ محمد بن علي به جعفر بن محمد وصيت 
ل و بـه  اش را ببنـدد و قبـرش را مربـع شـك     خوانده است كفن كنـد و عمامـه   جمعه مي

چهار انگشت بلند كند، و هنگام دفن بندهاي كفن را بگشايد و سپس به گواهان  ي اندازه
ان بـه ايشـ   –پـس از آن كـه آن رفتنـد     –گفت: برويد خداوند شما را رحمت كند، من 

گفتم: اي پدر! در اين وصيت چيزي نبود كه نياز به گـواه داشـته باشـد، گفـت: پسـرم!      
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نخواستم كه مغلوب گردي و مردم بگويند به تو وصيتي نشده اسـت، خواسـتم كـه تـو     
 .)55F1(»حجتي داشته باشي

 اين وصيت حاوي چندين نكته است
بـه   قوب همان وصيت يع عملكرد أنبياء و صالحين، وصيت باقر  براقتدا  -1

 فرزندانش بود كه در قرآن آمده است.
ي چهـار   نـدازه انمودن از بلندكردن قبـر بيشـتر از    در نهي پيروي از رسول اهللا -2

 انگشت.

نمودن آن و ساختن مزارهايي كه طواف  چو گ ضريحگردد بناي  بنابراين، واضح مي
شود، و  ري طلبيده ميها و كمك و يا از صاحبان آنو شود،  شوند و از آنان استغاثه مي مي

گيرد،  هاي فراواني كه صورت مي شود و بدعت گردد و گل هديه داده مي قرباني ذبح مي
هيچكدام به دستور امامان هدايت و اهل بيت نبوده است و آنان به اين كار راضي نبوده 

(ندا
56F

علْ اللَّهم لَا تج«بوده است كه فرمودند:  ، و روش آنان همان روش رسول اهللا)2
دبعا يثَنرِي وقَب،  ورذُوا قُبخمٍ اتلَى قَوع اللَّه بغَض دتأاشاجِدسم هِمائ57(»نبِيF3(. » پروردگارا! قبر
گاه  ن كه پرستش شود، خداوند بر قومي كه قبور پيامبران خود را سجدهامرا بتي مگرد

 ».قراردادند، بسيار خشمگين گشته است

                                           
) باب اإلشارة والنص علي ابي عبداهللا جعفر بن محمد الصادق حديث شماره: 307/  1كافي كليني ( -1

)8.( 

 نگاه: عقيدة آل البيت، عبداهللا بن جوران الخضير. -2

)، ذكري الشيعة في 376الموطأ، روايت يحيي ليثي كتاب النداء للصالة، باب جامع الصالة، حديث ش: ( -3

 ).410/  1أحكام الشريعة (
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 روايـت نمـوده   كه علي بن ابي طالب  روايتي ديگر از رسول اهللاو همچنين در 
 .)58F1(»كم مساجدكم ولَا بيوتكُم قُبورالَا تتخذُوا قَبرِي عيدا، ولَا تتخذُوا قبور«مده است: آ 

هايتـان را قبـر    قبر مرا ميعادگاه خـود مسـازيد و قبرهـاي خـود را مسـاجد و خانـه      «
 ».نسازيد

گري  نهي از آه و فرياد و نوحه ديگر از مظاهر التزام وي به سنت رسول اهللاو يكي 
هر مؤمني كه در دنيـا دچـار مصـيبتي    «وي فرموده است:  ،و كوبيدن سر و صورت است

اش بخشـيده   بگويـد گناهـان گذشـته    »إِنا للَّه وإِنا إِلَيه راجِعونَ«گردد و او هنگام مصيبت 
 .)59F2(»شود مي

اويال و كوبيدن سر و صـورت و كنـدن مـو    وصبري فرياد و  شديدترين بي«مود: و فر
إِنا «راهه رفته است و هركس صبر كنـد   صبري نموده و بي است، و هركس نوحه كند بي

به كار خدا راضي گشـته و پـاداش او نـزد     ،و سپاس خدا را بگويد »للَّه وإِنا إِلَيه راجِعونَ
گـردد و او   ت، و هركس چنين نكند قضاي الهي بـر او جـاري مـي   پروردگار محفوظ اس

 .)60F3(»گردد مذموم و پاداش او حبط مي
اسـت، آن گـاه كـه فرزنـد ايشـان       ي اين سـخنان پيـروي از رسـول اهللا    سرچشمه

سـرايي دسـتور ندادنـد، بلكـه      از دنيا رفت، ايشان ماتم نگرفتند، و به نوحـه  ابراهيم
ندوهناك است و سخني جز در راستاي رضاي پروردگـار  اب فرمودند: ديده اشكبار و قل

(گوييم، واهللا اي ابراهيم! ما از فراق تو اندوهگين هستيم نمي
61F

ي در الوسائل سنوري طبر .)4

                                           
 ).379/  2مستدرك الوسائل ( -1

 ) باب ثواب االسترجاع.132/  79بحار األنوار مجلس ( -2

 ).1) باب الصبر والجزع واالسترجاع، حديث ش: (222/  3كافي كليني ( -3

 ).4279لصبيان والعيال حديث ش: (با باب رحمته ،الفضائلكتاب مسلم، صحيح  -4
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ندوهي كه در قلب و ديده باشد، اچنين روايت نموده است كه فرمودند:  از رسول اهللا
(است ندوهي كه زبان و دست باشد، از شيطانارحمت است و 

62F

1(. 
را وصيت نمـود كـه پيـرو سـنت      لدخترش فاطمه  ،پيش از وفات رسول اهللا

جاهليت پرهيز كند، كليني در كافي آورده است كه ايشان قبل از  ناباشد و از كارهاي زم
ات را مخـراش و   هرگاه من وفـات كـردم چهـره   «وفات به فاطمه چنين وصيت نمودند: 
 .)63F2(»و بر من نوحه مكن مويت را باز مكن و داد و فرياد مكن

                                           
 ).462/  2مستدرك الوسائل ( -1

 ).4) باب صفة مبايعة النبي صلي اهللا عليه وآله النساء، حديث ش: (527/  5الكافي، كليني ( -2





 
 
 

 دوم: فصل
 كريم قرآنامام باقر و تفسير 

نـازل گشـته اسـت، فهميـده      ست كه با آن كتاب اهللا كه بر رسـول اهللا ا تفسير علمي«
 .)64F1(»گردد آن بيان و احكامش استخراج مي شود و معاني مي

رآن مجيـد  ست كه در آن از احوال قا  علمي«اند:  برخي تفسير را اينگونه تعريف كرده
 .)65F2(»شود ي توان بشر بحث مي ندازهااز حيث داللت بر مراد اهللا، به 

بديهي است كه خداوند متعال مخلوقاتش را به كالمي مخاطب نموده است كه قابـل  
متعـال   فهم است و پيامبران هر قومي را به زبـان خودشـان فرسـتاده اسـت، و خداونـد     

زبان آنان نازل گشته اسـت، در آن تـدبر    رآن باكه چرا با آن كه ق كافران را توبيخ نموده
 و فرموده است: ،كنند نمي

﴿                  ﴾ ] :٢يوسف[ 

 ».ما، اين كتاب را قرآني عربي نازل نموديم تا بينديشيد«

﴿                                   

﴾  :سان كتاب را قرآني عربي نازل كرديم و در آن هشدارهاي  و بدين« ]١١٣[طه

گوناگوني بيان نموديم تا تقوا و پرهيزگاري در پيش بگيرند يا برايشان يادآوري و پندي 
 ».پديد آورد

﴿                   ﴾  :قرآني عربي و گويا، بدون « ]٢٨[الزمر

 .»هيچ كجي و عيبي (نازل كرديم) تا تقوا پيشه كنند

                                           
 ).462/  2زركشي، اإلتقان ( -1

 ).6/  2منهج الفرقان ( -2
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حجت نموده است كه اين  ي له را تثبيت و بر مشركان اقامهأخداوند متعال اين مس
و اگر به زباني ديگر بود كه آن را  فهميد زباني نازل گشته كه آن را مي قرآن با

فرمايد:  فهميم، خداوند متعال مي كردند كه ما اين قرآن را نمي دانستند اعتراض مي نمي

﴿                                    

                           

       ﴾.  :و اگر اين كتاب را قرآني غيرعربي قرار «  ]۴۴[فصلت

نشده است؟ آيا (قرآن)  روشني بيان چرا آياتش به«ند: گفت ميطور قطع  داديم، به مي
ي  يهابگو: اين كتاب براي مؤمنان م» غيرعربي است و (آورنده يا مخاطبش) عربي؟

آورند، سنگيني است و قرآن، بر  هاي كساني كه ايمان نمي هدايت و شفاست. و در گوش
اي نامفهوم است كه گويا) كورند. مانند كساني كه از دوردست صدايشان  گونه آنان (به

 .»شنوند) ها نمي (ولي آن كنند مي
گويند: خداوند متعال بندگانش را به معماها و  هايي كه مي بنابراين، باطني

كنند و ظاهر قرآن چيزي  فهمند و درك نمي ي مخاطب نموده كه آن را نمييها ناچيست
اند والعياذ  قرآن است، در واقع به خداوند ظلم و ستم را نسبت داده نغير از باطر ديگ

﴿گويد:  و با اين ايده به مخالفت قرآن برخاسته اند كه ميباهللا         

                                 

              ﴾.  :و روزي كه از هر امتي گواهي « ]۸۹[النحل

آوريم. و كتاب را بر تو نازل  انگيزيم و تو را براي گواهي بر كافران مي مي بر آنان بر
  .»كرديم كه بيانگر همه چيز، و هدايت و رحمت و بشارتي براي مسلمانان است

ديگران آن را نفهمند، چگونـه   چند نفر اندكقرآني كه پيچيده و نامفهوم است و جز 
كند در  براي هرچيز باشد؟ و چگونه خداوند با آن بندگانش را هدايت مي تبيانتواند  مي

 فهمند؟ صورتي كه جز چند نفر معدود آن را نمي
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ي مردم قابل فهم است، پس  شايد كسي بگويد كه اگر قرآن واقعاً واضح و براي همه
 ارد؟چه نيازي به تفسير د

 پاسخ اين است كه ما به دو سبب به تفسير نياز داريم:
را در  م دقيقـي يعلمي، مفـاه اول: كمال فضيلت اين كتاب كه به خاطر باالبودن توان 

دهد، شايد برخي نتوانند مـراد آن را دريابنـد، تفسـير آن مفـاهيم      الفاظ كوتاهي جاي مي
 كند. دقيق را نمايان و آشكار مي

كه برخي الفاظ معاني متفاوتي دارند و تفسير يك معنا را بر معناي دوم: به سبب اين 
 دهد. ديگر ترجيح مي

ظواهر و احكام آن  عربو  ،ترين عرب نازل گشت بدون ترديد قرآن ابتدا بر فصيح
ماند كه پس از بحث و  دانستند، البته برخي از نكات دقيق بر آنان پوشيده مي را مي

گشت، مانند اين آيه كه  برايشان واضح و آشكار مي هللاتحقيق و پرس و جو از رسول ا

﴿فرمايد:  خداوند متعال مي                      

   ﴾ :و  (آري،) آنها كه ايمان آوردند، و ايمان خود را با شرك« ]۸۲[األنعام

 .»يافتگانند ستم نيالودند، ايمني تنها از آن آنهاست؛ و آنها هدايت
آن را به  صحابه پرسيدند: چه كسي از ما بر خويشتن ستم نكرده است؟ رسول اهللا

 ﴿فرمايد:  شرك تفسير فرمودند و از اين آيه استدالل نمودند كه خداوند مي  

                          ﴾ :و « ]۱۳[لقمان

داد، به او گفت: اي پسر عزيزم!  (ياد كن) آنگاه كه لقمان در حالي كه پسرش را پند مي
 .»گمان شرك، ستم بزرگي است به اهللا شرك نورز؛ بي

يش وجود دارد؛ زيـرا مـا از زبـان عربـي     اما در اين زمان نياز به علم تفسير بيش از پ
 ايم. ايم و در فهم احكام آن كوتاهي نموده فاصله گرفته
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 اما بهترين روش تفسير

گويد: بهترين روش اين است كه قرآن به قرآن تفسـير   حافظ ابن كثير در تفسير خود مي
اي در يك جا به صورت اجمال آمده است در جايي ديگر به صـورت مفصـل    شود، آيه

آمده اسـت و اگـر تفسـير آن را در قـرآن نيـافتي بـه سـنت رجـوع كـن كـه شـارح و            
 .)66F1(»ي قرآن است دهنده توضيح

آگـاه  «فرمودنـد:   هللاز اين حديث استدالل نموده است كـه رسـول ا   /ابن كثير 
 .)67F2(»باشيد قرآن و همانند آن به من عنايت شده است...

گرديم، زيـرا آنـان    م، به اقوال صحابه بازمياي را در قرآن و سنت نيافتي اگر تفسير آيه
ها و احوال آن روزگار را مشـاهده   در اين زمينه آگاهي بيشتري دارند، چرا كه آنان قرينه

ي علمـا و   اند و داراي فهم كامل و علم صحيح و عمل صـالح بـوده انـد، بـه ويـژه      كرده
(بزرگان صحابه

68F

3(. 
كنيم امثال: مجاهد و  وال تابعين رجوع ميو اگر در اقوال صحابه تفسيري نيافتيم به اق

و ضحاك و قتاده و ديگر تابعين و اتباع تـابعين رضـوان   » باقر«عطاء و سعيد بن جبير و 
 اهللا عليهم.

دانش  هركس بي«فرموده اند:  اما تفسير به راي و بدون علم حرام است، رسول اهللا
 .)69F4(»سازد ي قرآن سخني بگويد، جايگاهش را در جهنم آماده در باره

                                           
 ).4/  1تفسير ابن كثير ( -1

حديث:  ةكريم ين حديث المقدام بن معديكرب كندي ابيد امام احمد بن حنبل، مسند الشاميمسن -2

)1654.( 

 ).4/  1تفسير ابن كثير ( -3

) و گفته: هذا حديث 2874يه، حديث ش: (ترمذي، تفسير القرآن باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأ -4

 آن را ضعيف دانسته است.  :حسن صحيح، اما  عالمه آلباني 
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 در تفسير قرآن :» باقر«روش امام 

تفسـير را   وروش امام باقر در تفسير قرآن همان چيزي است كه ما پيش از اين آورديم، ا
و تابعين كه با آنان مالقات نموده، گرفتـه اسـت؛    از پدر خويش و اصحاب رسول اهللا

باقر با اقوال معاصـرينش  يابد كه اقوال امام  هاي تفسير را مطالعه كند درمي هركس كتاب
 سو و همآهنگ است. از سلف صالح رضوان اهللا عليهم أجمعين هم

 فرازي از تفسير امام باقر

 نماييم: را بررسي مي كريم قرآني تفسير  در اين بخش برخي از گفتار امام باقر در باره

 ي بقره سوره

﴿فرمايد:  خداوند متعال مي                       

                              

              ﴾  :و زماني (را به « ]۸۳[البقرة

اسرائيل پيمان گرفتيم كه فقط اهللا را بپرستيد و به پدر و مادر و يادآوريد) كه از بني
نزديكان و يتيمان و بينوايان، نيكي نماييد و با مردم به نيكي سخن بگوييد و نماز را برپا 

ي ي شما جز عدهمان، همهداريد و زكات (اموالتان) را بدهيد. اما با وجود اين عهد و پي
 .»اندكي، در حالي كه رويگردان بوديد، سرپيچي كرديد

﴿گويد:  مي :باقر       ﴾  يعني: به مردم سخني بگوييد كه دوست

(داريد مردم به شما بگويند
70F

1(. 
ه شود، تفسير كرد را به مهماني كه بر مسلماني وارد مي» ابن السبيل« :امام باقر 

(است
71F

﴿فرمايد:  در اين آيه كه مي )1                

                                           
 ).260/  1تفسير النيسابوري ( -1



   

 و آثار امام محمد باقر يبه زندگ ينگاه   46

                             

                           

                       

                ﴾  :نيكي، اين نيست كه رو « ]۱۷۷[البقرة

به سوي مشرق و مغرب كنيد؛ بلكه نيكي، (ايمان و رفتارِ) كسي است كه به اهللا و 
اي كه به آن رستاخيز و كتابِ آسماني و پيامبران ايمان بياورد و مالش را با وجود عالقه

(ي در راه  هابرده دارد، به خويشاوندان، يتيمان، فقيران، در راه ماندگان، سائالن و
، ببخشد و نماز را به پا دارد و زكات بدهد. و چون پيماني ببندد، به آن وفا كند و آزادي)

ها، راستگو و  هاي مالي و جاني و نيز هنگامِ جهاد صابر و شكيبا باشد. ايندر سختي
 ».پرهيزكارند

﴿                           

                               

  ﴾  :ام) خود هاي معيني است. هركس (با بستن احرحج، در ماه« ]۱۹۷[البقرة

ي حج كرد، بايد از همبستري با زنان و از گناه و ها ملزم به انجام فريضهرا در اين ماه
دهيد، آگاه است. و زاد و  مجادله خودداري كند؛ و اهللا، از هر كار نيكي كه انجام مي

 .»توشه برداريد و بدانيد كه بهترين توشه، تقواست. اي خردمندان! از من بترسيد
آيـد سـه چيـز     اگر شخصي كه به حج مـي «گويد:  در تفسير اين آيه مي :امام باقر 

دارد، حلمـي   گردد: تقوايي كه او را از محرمات الهي بـاز  نداشته باشد، به او اعتنايي نمي
رفتاري با همراهان و همسفران، مسافر خصوصاً  كه او را از غضب حفاظت كند و خوش

                                                                                                           
 ).214/  1تفسير ابن كثير ( -1
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حج او كامـل و گرنـه    ،سه را داشته باشدحاجي به اين سه چيز نياز دارد هركس اين هر
 .)72F1(»است ناقص

﴿                              

                             

                                       

     ﴾  :يه از زناني كه اطور كنو گناهي بر شما نيست كه به « ]۲۳۵[البقرة

داند برند، خواستگاري كنيد و يا در دل چنين تصميمي بگيريد. اهللا مي در عده به سر مي
كه شما (تصميم ازدواج با اين) زنان را به زودي بر زبان خواهيد آورد. البته به صورت 

ي د و تا عدهيه اين تصميم را مطرح كنياها قرار ازدواج نگذاريد و فقط به كن پنهاني با آن
هاي دروني شما آگاه مقرّر به پايان نرسيده، اقدام به ازدواج نكنيد و بدانيد كه اهللا از نيت

 .»ي مهرورز استاست؛ پس از مخالفت با او بپرهيزيد. و بدانيد كه اهللا، آمرزنده
ه لطبري در تفسير خود روايت كرده است كه سكينه دختر حنظله بن عبداهللا بن حنظ

گذراندم ابوجعفر محمد بن علي بر من وارد شد و گفت: اي  زماني كه من عده ميگفت: 
و حقي كه ايشـان بـر مـن دارنـد و      دختر حنظله! تو از خويشاوندي من با رسول اهللا

ت كنـد، در  فـر اي كه من در اسالم دارم، آگاهي؟ گفتم: ابوجعفر خداوند تـو را مغ  سابقه
آن كه تو مرجع مـردم هسـتي! گفـت: مگـر مـن      كني و حال  عده از من خواستگاري مي

و جايگـاهي كـه    جخواستگاري كردم، من فقط تو را از خويشاوندي خود به رسول اهللا 
اش  نزد ام سلمه رفتند، ام سلمه پيش از آن همسر عموزاده دارم آگاه نمودم، رسول اهللا

كيـه زده  كه با دست خـويش بـر حصـير ت    ابوسلمه بود كه فوت كرده بود، رسول اهللا

                                           
 ).432/  1( تفسير حقي -1
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بودند، جايگاهي را كه نزد پروردگار داشتند براي ام سلمه بازگو كردند، اما اين سـخنان  
(خواستگاري تلقي نشد

73F

1(. 
ي وفـات گفـتن سـخني بـه      گويد: در زمان عده در توضيح اين روايت مي /بغوي 

 ي طالق است بايد نگاه كرد كه: اگـر  ي خواستگاري جايز است اما زني كه در عده يهاكن
زن از كساني است كه براي شوهر اول حالل نيست، مانند زني كه سه طالقه شده و يا با 

يه خواستگاري از او جايز اسـت  اه است، با كنتو شيرخوارگي از شوهرش جدا گش نلعا
و اگر آن زن از كساني است كه نكاح آن براي شوهر اولش حالل است ماننـد زنـي كـه    

يـه و صـراحت از او   اتواند بـا كن  ست، شوهرش ميخلع نموده و يا نكاحش فسخ شده ا
يه از او خواستگاري كنند اتوانند با كن خواستگاري كند، اما در اين باره كه آيا ديگران مي

يا خير؟ دو نظريه وجود دارد: يكي اين كه جايز است، همانند زني كه سه طالقـه شـده   
وع و اعاده دارد، همانند زيرا كه شوهر اول حق رج ؛است، دوم اين است كه جايز نيست

يـه از او خواسـتگاري   اتوانند حتـي بـه كن   زني كه مطلقه رجعي است و مردان ديگر نمي
(كنند

74F

2(. 

 ي آل عمران سوره

﴿                                 

   ﴾  :بايد از ميان شما گروهي باشند كه به سوي نيكي « ]۱۰۴[آل عمران

 .»فرا بخوانند و امر به معرف و نهي از منكر كنند؛ و چنين كساني رستگارند
ايـن آيـه را    رسـول اهللا «گويـد:   اند كـه مـي   امام باقر اين آيه را چنين تفسير نموده

 .)75F3(»فتند: خير يعني پيروي از قرآن و سنتتالوت فرمودند و سپس گ
                                           

 ).704/  2تفسير طبري ( -1

 ).216/  1تفسير بغوي ( -2

 ).398/  1تفسير ابن كثير ( -3
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 ي نساء سوره

﴿                          

                 ﴾  :اي مومنان! « ]۲۹[النساء

اموالتان را در ميان خويش بناحق مخوريد مگر اينكه داد و ستدي با رضايت شما در كار 
 ».باشد. و خويشتن را نكشيد. به درستي كه اهللا به شما مهرورز است

باطل آن است كه مخالف شريعت باشد، مانند: ربـا، قمـار،   «گويد:  مي :باقر محمد 
 .)76F1(»فروشي و ظلم كم

﴿                                  

                       

           ﴾  :و اهللا را پرستش كنيد و چيزي را با او « ]۳۶[النساء

شريك نگردانيد و به پدر و مادر نيكي نماييد و نيز به خويشاوندان، و يتيمان، و بينوايان، 
نشين و مسافرِ در  ، و يار همي بيگانه يهااي كه خويشاوند است و به همس يهاو همس

 ».گمان اهللا هيچ متكبر خودستايي را دوست ندارد ايد. بي مانده و آنكه مالكش شده راه
گويـد: يعنـي رهگـذري كـه در سـفر بـر تـو وارد         مـي » ابن السبيل«ي تفسير  در باره

(شود مي
77F

2(. 

﴿ي:  و در آيه                            

                              ﴾  :املائدة]

و هنگامي كه نماز را به جاي آورديد، اهللا را در حالت ايستاده و نشسته و بر « ]۱۰۳

                                           
 ).29/  4تفسير آلوسي ( -1

 ).507/  1تفسير ابن كثير ( -2
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گمان  وهايتان ياد كنيد. و چون آرامش يافتيد، نماز را (به طور كامل) به جا آوريد. بيپهل
 ».منان فرض استؤنماز در اوقات مشخص و معيني، بر م

﴿        ﴾ را به واجب تفسير كرده است)
78F

1(. 

  ي مائده سوره

﴿                               

                              

                                     

                                  

            ﴾ :مردار، و خون، و گوشت خوك و « ]۳[املائدة

آنچه به نام غير اهللا ذبح شود و حيواني كه در اثر خفگي، يا ضربه، يا افتادن از باال و يا 
به ضرب شاخِ (حيوان ديگري) بميرد و نيز حيواني كه توسط درندگان دريده گردد، بر 

ها مردنش) ذبح نماييد. همچنين آنچه براي بت شما حرام است؛ جز حيواني كه (پيش از
كنيد، بر شما حرام شده و  ي تيرهاي قمار قسمت ميشود و آنچه به وسيله قرباني مي

ها فسق و سرپيچي (از فرمان الهي) است. امروز كافران از آيين شما  روي آوردن به آن
وز براي شما دينتان را نااميد شدند؛ پس از آنان نترسيد و از من بيم داشته باشيد. امر

كامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسالم را براي شما به عنوان دين پسنديدم. 
پس هركس بدون رغبت به گناه، در حال گرسنگي شديد، (به خوردن محرّمات) ناگزير 

 ».ي مهرورز استشود، بداند كه اهللا آمرزنده
آيه از جعفر بن محمـد صـادق از پـدرش    تفسير اين  ي طبري با سند خويش در باره

هرگاه حيوان دست و پا «از علي بن ابي طالب چنين روايت كرده است كه فرمود: » باقر«

                                           
 .355/  5تفسير طبري  -1
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دهد، (هنـوز نمـرده باشـد و آن را سـر      را حركت دبه هم زند و دم خوبزند و يا چشم 
(ببريد) حالل است

79F

1(. 

﴿: ي و در آيه                            

                               

                                

                              

                        ﴾  :اي مؤمنان! « ]۶[املائدة

ايستيد، صورت و دستانتان را تا آرنج بشوييد و سرِتان را مسح هنگامي كه به نماز مي
نچه بيمار اكنيد و پاهايتان را تا دو قوزك بشوييد. و اگر جنُب بوديد، غسل نماييد. و چن

نيافتيد، با خاك  ا قضاي حاجت كرديد يا با زنان آميزش نموديد و آبييا مسافر بوديد ي
خواهد تيمم كنيد؛ بدين ترتيب كه صورت و دستانتان را مسح نماييد. پروردگار نمي

خواهد شما را پاك بدارد و نعمتش را بر شما حكم دشواري بر شما قرار دهد؛ بلكه مي
 ».گزاري نماييدتمام كند؛ باشد كه سپاس

كجا هسـتند، مـردم   » كعبين«قاسم بن فضل حداني نقل نموده كه ابوجعفر بپرسيد:  از
(ساق است! كعبين كنار مفصل هستند سر نگفتند: اين جا. گفت: اي

80F

2(. 
 فرمايد: در داستان دو پسر آدم كه خداوند متعال مي

﴿                                   
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  ﴾  :ه درستي برايشان بازگو كن؛ داستان دو پسر آدم را ب« ]۳۱ – ۲۷[املائدة

آنگاه كه هر دو قرباني كردند؛ از يكي پذيرفته شد و از ديگري پذيرفته نشد. گفت: 
اگر دستت را پذيرد، ، تنها از پرهيزكاران مياهللا«پاسخ داد: ». حتماً تو را خواهم كشت«

كنم. به سوي من داراز كني تا مرا بكشي، من هرگز دستم را براي كُشتنت دراز نمي
خواهم گناه (كشتنِ) مرا با گناهان من مي .ترسماهللا، پروردگار جهانيان، ميهمانا من، از 

سان از دوزخيان خواهي بود. و سزاي ستمگران، همين ديگرت بر دوش بكشي و بدين
ترتيب او را نفس سركش به تدريج او را به كشتن برادرش واداشت و بدين .»است

كند تا به او نشان  آنگاه اهللا، زاغي فرستاد كه زمين را مي ديد.كاران گركشت و از زيان
دهد چگونه جسد برادرش را پنهان نمايد. گفت: واي بر من! آيا (آنقدر) درمانده بودم 
كه نتوانستم همانند اين كالغ باشم و جسد برادرم را پنهان نمايم؟! و بدين سان (از اين 

 ».ددرماندگي) جزو افراد نادم و پشيمان ش
به هابيل و قابيل گفـت:   كند كه آدم  داستان آن را اينگونه نقل مي : باقر حمدم

كنند،  من كساني خواهند بود كه قرباني مي ي يهذرخداوند به من اعالم نموده است كه از 
، هابيـل  مقبـول افتـاده اسـت   قربـاني شـما    و ببينم شما قرباني كنيد تا من خرسند گردم،

ترين گوسفندش را قرباني نمـود و قابيـل كشـاورز بـود،      و پرگوشتمدار بود، بهترين اد
هاي خـود را بـه همـراه     اندكي از محصولش را قرباني نمود، آدم همراه با آنان كه قرباني

هاي خـود را گذاشـتند و هرسـه نشسـتند و بـه       داشتند رفت، از كوه باال رفتند و قرباني
هـا قـرار گرفـت در همـان      تاد و بر فراز آنكردند، خداوند آتش را فرس ها نگاه مي قرباني

حال اژدهايي از راه رسيد و قرباني هابيل را با خود برد و قرباني قابيل را گذاشت و آنان 
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برگشتند، آدم دانست كه خداوند از قابيل ناراضي است، پس به او گفت: قابيـل واي بـر   
اش را ستودي و  و قرباني تو! قرباني تو پذيرفته نشد، قابيل گفت: تو او را دوست داشتي

اش پذيرفته و قرباني من رد شد، قابيل به هابيل گفت: من  برايش دعا كردي، پس قرباني
گردم، پدرت براي تو دعا نمـود و قربـاني تـو را     كشم و از دست تو راحت مي تو را مي

كـه   كرد تـا آن كـه شـبي هابيـل     به قتل تهديد مي ماً او رائپذيرفته شد، داستود تا آن كه 
گوسفندانش را به چرا برده بود، از چرا بازنگشت، آدم به قابيل گفت: برادرت كجاست؟ 

دانم. آدم بـه او گفـت: واي    بان او هستم؟ من چه مي قابيل گفت: مگر من مراقب و ديده
كشم و بـا خـود    برتو قابيل! برو برادرت را پيدا كن، قابيل با خود گفت: امشب او را مي

سوي هابيل كه در حـال بازگشـت بـود رفـت، و گفـت: اي هابيـل!        آهني برداشت و به
تـرين   كشم، هابيل گفت: من گزيـده  قرباني تو پذيرفته و قرباني من رد شد، من تو را مي

پـذيرد و   مالم را قرباني كردم و تو بدترين آن را، خداوند فقـط چيزهـاي پـاكيزه را مـي    
چنين گفت، قابيل عصباني شد و آهن را نمايد. هابيل كه  خداوند از پرهيزگاران قبول مي

بلند كرد و به هابيل زد، هابيل گفت: قابيل از خدا بتـرس، خداونـد تـو را بـا ايـن كـار       
(كند، قابيل او را كشت و در گودالي انداخت و روي او خاك ريخت مجازات مي

81F

1(. 

 ﴿و در تفسير آيه:                         

   ﴾  :دست مرد و زن دزد را به سزاي عملي كه مرتكب « ]۳۸[املائدة

 .»اند، به عنوان مجازاتي از سوي اهللا قطع كنيد. و اهللا، تواناي باحكمت استشده
با يك دينار و يا چيزي كـه  گويد: دست دزد با سرقت ده درهم و  مي :محمد باقر 

(گردد ارزش آن به يكي از اين دو برسد، قطع مي
82F

2(. 
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﴿ ي: و در تفسير آيه                         

       ﴾  :و پيامبرش و مؤمناني كه نماز را بر پا مي تنها اهللا« ]۵۵[املائدة-

 ».دهند و پيوسته فروتن و متواضعند، دوست شما هستنددارند و زكات مي
گويند  ي مؤمنان نازل گشته است، به او گفتند: برخي مي گويد: اين آيه در باره باقر مي

(ستنازل شده است، گفت: علي نيز يكي از مؤمنان ا ي علي  كه اين آيه در باره
83F

1(. 

 نعامأي  سوره
 فرمايد: خداوند متعال مي

﴿                        

                                  

                ﴾  :او ذاتي است كه باغ« ]۱۴۱[األنعام-

اند. و نيز هاي گوناگوني پديد آورده است؛ برخي داربست دارند و برخي بدون داربست
نار را به وجود ÷اوناگون و درختان زيتون و درختان خرما و كشتزارهايي با محصوالت گ
هاي متفاوت و متنوعي دارند. آنگاه كه به بار آورده كه با وجود شباهت و همانندي، ميوه

هايش بخوريد و روز برداشت محصوالت، زكاتش را بدهيد و اسراف و نشست، از ميوه
 ».روي نكنيد. همانا اهللا اسراف كنندگان را دوست نداردزياده

﴿باقر حمد م         ﴾       را چنين تفسير كـرده اسـت كـه بـه مقـدار

(مشتي صدقه كند
84F

2(. 
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 ي اعراف سوره

﴿ي:  در تفسير آيه                    

                            

      ﴾ :آيا براي شما جاي تعجب است كه بر شخصي از « ]۶۹[األعراف

را خودتان پند و پيامي نازل شود تا شما را بيم دهد؟ و زماني را به ياد آوريد كه شما 
پس از قوم نوح، جانشينشان كرد و به شما در آفرينش، قدرت و توان بيشتري بخشيد. 

 ».هاي اهللا را به ياد آوريد؛ باشد كه رستگار شويدپس نعمت

﴿ي  در باره :باقر           ﴾ خل بلند بودند ني  فرمود: آنان مانند تنه

(كرد كه تكه جدا ميكوه را ت و يك مرد با دست خود
85F

1(. 

 ي توبه سوره
(ر است روز نحگويد كه حج اكبر  در تفسير حج اكبر مي

86F

در اين آيه كه خداوند متعال  )2

﴿فرموده است:                      

                                     

         ﴾.  :ز سوي اهللا و پيامبرش به ا  اين اعالمي« ]۳[التوبة

از مشركان بيزارند. اگر توبه كنيد،  مردم در روز حج بزرگ است كه اهللا و پيامبرش
توانيد اهللا را عاجز نماييد. ن بهتر است و اگر روي بگردانيد، پس بدانيد كه شما نميبرايتا

 ».به كافران نويد عذاب دردناكي را بده
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 بزيرا از ابن عمر  ؛است اين تفسير گوياي آشنايي ابوجعفر با سنت رسول اهللا
ميـان حجـرات    رنحـ در حجي كه انجـام دادنـد روز    روايت شده است كه رسول اهللا

(ايستادند و فرمودند: امروز روز حج اكبر است
87F

1(. 

﴿ي:  در تفسير آيه :امام باقر                 

          ﴾خورند تا از  برايتان سوگند مي«  ]۹۶: [التوبة

آنان راضي شويد؛ اگر شما از آنان راضي شويد، به طور قطع اهللا، از مردم فاسق و نابكار 
 ».راضي نخواهد شد

 گويد: مي
نمود كه با پنج نفر همراه مشـو و بـا آنـان سـخن      همرا توصي :پدرم زين العابدين 

همراهي نكن؛ زيرا تو را با يك لقمه نـان و حتـي   مگو و در راه نيز با آنان مرو، با فاسق 
فروشد، گفتم: پدر! كمتر از آن يعني چه؟ گفت: ايـن كـه اميـد چيـزي را      كمتر از آن مي

شـديدي داري   ي كه نياز بسيارا ، در لحظهرسد، با بخيل همراهي نكن دارد اما به آن نمي
راب است، دور را نزديـك و  زيرا او مانند س ؛با دروغگو همراهي مكن .كند تو را رها مي

خواهد به تو نيكي كند، اما زيان  دهد، با احمق همراهي مكن، مي نزديك را دور جلوه مي
بهتر اسـت و بـا كسـي كـه خـود را از        اند كه دشمن دانا از دوست نادان رساند، گفته مي

نفـرين شـده    كـريم  قرآنام كه در سه جاي  خويشاوندانش بريده همراهي مكن، من ديده
(است 

88F

2(. 
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 ي هود سوره

﴿ي:  در آيه                                

                ﴾ :گفتند: اي شعيب! بسياري از سخنانت را « ]۹۱[هود

بينيم. و اگر خويشانت نبودند، حتما تو  ما، تو را در ميان خويش ناتوان مي فهميم و نمي
 ».كرديم و تو نزد ما عزيز و گرامي نيستي را سنگسار مي

﴿گويد:  مي :باقر              ﴾   يعني مهجوري كه كسي با او نشسـت و

(ندارد يبرخاست
89F

1(. 

 ي رعد سوره

﴿                                

           ﴾ :و رعد، با حمد و ستايش « ]۱۳[الرعد

ستايند وسپاس مي  ا ميكند و فرشتگان از بيمش او ر پروردگار او را به پاكي ياد مي
سازد؛  فرستد و هر كه را بخواهد، با آن گرفتار مي ها را مي گزارند. و (پروردگار) صاعقه

پردازند؛ در حالي كه مجازات الهي بسيار سخت و  ي اهللا به جر و بحث مي و آنان درباره
 .»شديد است

﴿وي در تفسير       ﴾ كند،  و كافر اصابت ميگويد: صاعقه به مسلمان  مي

(كند اما به ذاكرين اصابت نمي
90F

2(. 
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 ي حجر سوره

﴿ي:  در تفسير آيه                      ﴾ :ما اهل «گويد:  مي ]۹[احلجر

 ».الذكر هستيم
سـند   ايـن ء جابر جعفي وجود دارد. بنـا  زيرا كه در سند آن ؛اين روايت ضعيف است

اعتبار ندارد، ليكن اگر صحت آن را نيز بپذيريم منظور اين خواهد بود كه اين امت اهـل  
تر است و علمـاي اهـل بيـت     هاي پيشين عالم زيرا اين امت از امت ؛الذكر واقعي هستند

از بهترين علما هستند، زيرا بر سنت استوار بـوده انـد، ماننـد: علـي و ابـن       رسول اهللا
و علـي بـن الحسـين زيـن      لحنفيـة علي: حسن و حسين و محمد بن اعباس و فرزندان 

العابدين و علي بن عبداهللا بن عباس و ابوجعفر باقر و پسرش جعفر و امثال آنان كه بـر  
شناس بودند، و در جايگاهي كـه   اهراه سنت چنگ زده و استوار و حقشريسمان الهي و 

ان مـؤمن خداونـد بـر آنـان جمـع      هاي بنـدگ  اند، ماندند و دل خدا و رسول تعيين كرده
(گشتند

91F

 اند. بوده ءو شايد منظورش علما )1

 ي اسراء سوره

﴿ي:  در تفسير آيه                            

     ﴾ :خورشيد تا تاريكي شب نماز را برپا دار و از زوال «  ]۷۸[اإلسراء

 ».گمان خواندن نماز صبح با حضور فرشتگان است نماز صبح را به جاي آور. بي

﴿گويد:  مي    ﴾ يعني زوال آفتاب)
92F

2(. 
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 ي يوسف سوره

﴿فرمايد:  خداوند متعال مي                  ﴾] :ما، « ]٢يوسف

 .»اين كتاب را قرآني عربي نازل نموديم تا بينديشيد
روايـت نمـوده اسـت كـه ايشـان فرمودنـد:        امام باقر از پدران خود از رسـول اهللا 

اسـت و در آن زمـان    نخستين كسي به زبان عربي مبـين سـخن گفـت، اسـماعيل     «
 ».چهارده ساله بود

نخستين كسي است كه به زبـان   اسماعيل «ده كه: و نيز از ابن عباس روايت نمو
اند: منظور زبان قريش است و گرنه اصل  آنگونه كه علما گفته» عربي خالص سخن گفت

 .)93F1(»زبان عربي پيش از اسماعيل وجود داشته است

 ي أنبياء سوره

﴿ي:  در تفسير آيه                  ﴾و « ]٩٥ياء: [األنب

 .»ايم، (به دنيا) بازگردند محال است اهالي شهري كه هالكشان كرده

﴿گويد:  مي :امام باقر          ﴾  عي الهي است كـه اهـل هـر    قطيعني تقدير

(نخواهند گشت اي كه هالك شوند قبل از قيامت به دنيا باز قريه
94F

2(. 

 ي حج سوره

﴿                                

                ﴾ :منافع (ديني و معنوي)  شاهد تا« ]۲۸[احلج
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ين و هنگام قرباني كردن چارپاياني كه به ايشان ند و اهللا را در روزهاي معاشخويش ب
 .»داده، ياد كنند؛ پس، از آن بخوريد و به بينوايان درمانده نيز بخورانيد

﴿ي  در باره  ﴾ گويد: منظور عفو و مغفرت است مي)
95F

1(. 

 ي نور سوره

    ﴿ي:  در تفسير آيه                    

                      ﴾ :ي  آيا نديدي كه همه« ]۴۱[النور

كنند؛ هريك  گشوده، اهللا را به پاكي ياد مي ها و زمين و نيز پرندگان بال موجودات آسمان
 .»دهند، داناست بيح خويش را فراگرفته است. و اهللا به آنچه انجام ميروش دعا و تس
دانـي   نشسته بودم كه به من گفت: مي :گويد: نزد محمد بن جعفر باقر  ابوثابت مي

گويند؟ گفتم: نـه، فرمـود: آنـان     ها هنگام طلوع و غروب آفتاب چه مي كه اين گنجشك
(طلبند آن روز خود را مي يند و از وي روزياست پروردگار را به پاكي مي

96F

2(. 

 ي فرقان سوره

﴿ فرمايد: خداوند متعال مي                           

 ﴾ :چنين كساني به پاس شكيبايي و صبرشان منازل و جايگاه رفيعي « ]۷۵[الفرقان

)  يرند و در آن با درود و سالمى (از سوى پروردگار و فرشتگانگ (در بهشت) پاداش مى
 .»شوند روبرو مى

(اش آن را غرفه ناميده آند گويد: غرفه يعني بهشت، به خاطر بلندي مي :باقر 
97F

3(. 
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 ي قصص سوره

﴿فرمايد:  خداوند متعال مي                          

     ﴾ :يه رفت و گفت: اهايشان را آب داد و آنگاه به س موسي دام« ]۲۴[القصص

 .»اي پروردگارم! به هر خير و نعمتي كه نازل بفرمايي، نيازمندم

﴿ي  در باره :باقر               ﴾ در گفـت   گويـد: موسـي ايـن را    مي

(بود كه نيازمند نصف خرماييحالي 
98F

1(. 

 ي فاطر سوره

 ﴿فرمايد:  خداوند متعال مي                     

                         ﴾

و سپس آن دسته از بندگانمان را كه برگزيديم، وارث كتاب گردانيديم؛ « ]۳۲[فاطر: 
رو هستند و برخي نيز به حكم  برخي از آنان (در حق خويش) ستمگرند و برخي ميانه

 .»ها پيشتازند. اين، همان فضل بزرگ است اهللا در انجام نيكي

﴿را از تفسـير   –يعـي بـاقر    –گويـد: محمـد بـن علـي      ود مـي ابوالجار      

  ﴾ كارهـاي    كارهاي شايسته انجـام داده و هـم   پرسيدم گفت: يعني كسي كه هم

(ناشايسته
99F

2(. 

 ﴿ي:  ي آيه و در باره                       

                                  

 ﴾ :زنند: پروردگارا! ما را بيرون بياور تا كارهاي  آنان در دوزخ فرياد مي« ]۳۷[فاطر
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شديم، انجام دهيم. آيا به شما چندان عمر  ي كه مرتكب مياي جز كردار زشت شايسته
اي نيز نزدتان  گرفت؟ و هشداردهنده خواست در آن مدت پند مي نداديم كه هركس مي

 .»آمد. پس طعم عذاب را بچشيد كه ستمكاران هيچ ياوري ندارند
(: يعني پيريگفته است» يرذالن«در تفسير  :ابوجعفر باقر 

100F

1(. 

 ي احقاف سوره

﴿فرمايد:  اوند متعال ميخد                              

                                          

                                       

          ﴾ :و به انسان سفارش كرديم به پدرو مادرش « ]۱۵[األحقاف

. مادرش با تحمل رنج و سختي به او باردار شد و با رنج و سختي، او را به نيكي نمايد
ترين دوران بارداري و از شيرگرفتنش، سي ماه است. و چون به كمال  دنيا آورد. و كم

نيرومندي و رشدش برسد و چهل سالگي را دريابد، گويد: اي پروردگارم! توفيقم ده تا 
در و مادرم ارزاني داشتي. و توفيقم ده كار گزار نعمتت باشم كه به من و پ سپاس

پسندي. و فرزندانم را برايم صالح و شايسته بگردان.  اي انجام دهم كه آن را مي شايسته
 .»راستي من، از مسلمانانم همانا من به سوي تو روي آوردم و به

﴿در تفسير  :باقر محمد             ﴾ اي نفـس را  شيطان و هـو «گويد:  مي

 .)101F2(»بر آنان مسلط مگردان
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 ي جن سوره

﴿فرمايد:  ها مي خداوند متعال از زبان جن                     

 ﴾ :و (گواهي دادند كه) مقام باعظمت پروردگارمان، واال و برتر است؛ نه « ]۳[اجلن

 .»يهمسري گرفته و نه فرزند
نقل شده است كه فرمود: خداوند متعـال جـدي نـدارد     :ي اين آيه از باقر  در باره

(اند ها از ناداني چنين گفته جن
102F

(بدين جهت مجازات نشدند )1
103F

1(. 

                                           
براي  اين تفسير به باقر و پسرش صادق و ربيع بن انس رحمهم اهللا نسبت داده شده است، و من سندي -1

 :آن نيافتم، به هرحال اين تفسير مرجوح است و تفسير راجح همان قول جمهور است كه امام طبري 

جد در زبان عربي دو معني دارد يكي جد «... پس از بررسي اقوال علما در تفسير اين آيه آورده است: 

توده است كه آنان گفتند: يعني پدر پدر و يا پدر مادر و اين معني با كساني كه خداوند آنان را چنين س

﴿             ﴾  سازگار نيست كسي كه معتقد باشد كه خدا فرزند و يا جد

 (پدر پدر و يا پدر مادر) دارد بدون شك مشرك است.

اي دارد و در  بهره شود فالن ذوجد في هذا األمر: يعني در اين كار معني دوم: جد يعني بهره گفته مي

﴿ها از  گويند و منظور جن زبان فارسي به آن بخت مي         ﴾  ،همين معني بوده است

ي خداوند از ملك و پادشاهي و قدرت و عظمت بسيار بلند است، پس خدا زن و فرزندي  يعني بهره

دارد كه براي  ت كه شهوت انسان را بر آن ميگرفتن نشان ضعف و ناتواني اس برنگزيده است؛ زيرا زن

كشاند و از آن  خود زني برگزيند و فرزند نشأت گرفته و از شهوتي است كه انسان را به جماع مي

ها  ها گفتند: پادشاهي بگيرند و فرزند داشته باشند و اين كه جن آيد، آن افراد از جن فرزند به دنيا مي

﴿گفتند:                      ﴾  ،صحت تفسيري را كه ما ترجيح داديم

 كند. تأييد مي

گويند: رجل جدي و جديد و مجدود به همين معني است يعني در كار خود  شود كه اين كه مي گفته مي

 .131/  29اي دارد. تفسير طبري  بهره
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 ي ذاريات سوره

﴿فرمايد:  خداوند متعال مي            ﴾آنان فقط « ]١٧اريات: [الذ

 .»خوابيدند دكي از شب ميان

﴿ :باقر    ﴾    خواندنـد،   را چنين تفسير كرده است كه تا نمـاز عشـاء را نمـي

(خوابيدند نمي
104F

2(. 

 ي تحريم سوره

﴿فرمايد:  خداوند متعال مي                        

                                ﴾

ها  ي خود را از آتشي كه هيزمش مردم و سنگ اي مؤمنان! خود و خانواده« ]٦رمي: [التح
ه از آنچه اهللا اند ك گيري بر آن گماشته شده هستند، حفظ كنيد. فرشتگان خشن و سخت

 .»آوردند اجرا در مي  يابند، به كنند و هرچه فرمان مي به آنان دستور داده، سرپيچي نمي

﴿در تفسير  :ابوجعفر باقر   ﴾ هاي كبريتي هستند گويد: منظور سنگ مي)
105F

3(. 

                                                                                                           
سبحانَك اللَّهم وبِحمدك وتَبارك «دعاي آغاز نماز بگوييم:  به ما آموخته است كه در رسول اهللا 

رَكغَي لَا إِلَهو ،كدالَى جتَعو ،كماس .« 

كدالَى جيعني عظمت تو بر عظمت ديگران بسيار باالتر و فراتر است. تَع 
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 ي بلد سوره

 ﴿فرمايد:  خداوند متعال مي           ﴾ :و سوگند به پدر « ]۴[البلد

 .»(يعني آدم) و آنچه از او تولد يافت

 ﴿روايت شده كه ابوجعفر باقر از مردي انصاري پرسيد كه تفسير        

    ﴾ چيست؟ 

(او گفت: يعني در حالت قيام و اعتدال انسان. و ابوجعفر به او اعتراضي نكرد
106F

1(. 

 يي ضح سوره

﴿فرمايد:  خداوند متعال مي         ﴾ :و « ]۵[الضحی

 .»شوي پروردگارت بخششي به تو خواهد كرد كه راضي مي
(ابوجعفر اين آيه را به شفاعت تفسير كرده است

107F

2(. 

 :تفسيرهاي دروغين منسوب به باقر 

سـو بـا رهنمودهـاي     كه هم :مام باقر هايي از روش تفسيري ا ي گرامي! نمونه خواننده
 كرديم. رورمهم  و تابعين بود با رسول اهللا ي نبوي و صحابه

ليكن اين تفسيرها هواپرستاني را كه خود را به آل بيت چسپانده اند، خشنود نكـرده  
خواني ندارد،  هاي آنان هم است؛ زيرا اين تفسيرها با پندارهاي باطل و شهوات و ضاللت

 تاوايـ ها و ر هستند، دروغ نمودن امت محمد كشاندن و گمراه پي به بيراهه آنان كه در
اي تفسير  ند كه آل بيت قرآن را به گونهه ابنيادي به نام آل بيت افتراء نمود ساختگي و بي

اند كه با فطرت سليم و عقل سالم سازگار نيست، و چون دريافتند كه اين تفسـيرها   كرده
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خواني ندارد، بـراي   سازگار نيست، و با معاني و الفاظ قرآن همها با روش قرآن  و تحليل
بافتنـد و   افترايـي ديگـر   تفاسـير بـه آنـان   نمودن افكار عموم مردم و قبوالندن اين  گمراه

ي، تفسـير ظـاهري را همـه كـس     گفتند: قرآن يك تفسير ظاهري دارد و يك تفسير باطن
 است. †اهل بيت د، اما تفسير باطني فقط در توان و اختيار دان مي

از «گويـد:   اند كه مـي  عياشي و فيض كاشاني با سند خود از جابر جعفي روايت كرده
اي از قرآن را پرسيدم، پاسـخم را داد، بـاري ديگـر همـين سـؤال را       ابوجعفر تفسير آيه

اي  ال را يك روز قبـل بـه گونـه   ؤپرسيدم. پاسخي ديگر داد، گفتم: فدايت شوم همين س
گفت: اي جابر! قرآن ظاهر و باطني دارد و ظاهر آن ظاهر ديگري نيز  ديگر پاسخ دادي؟

تر براي مردم از تفسير قرآن وجود ندارد، ابتداي آيه به يك موضوع  دارد، چيزي نامعقول
اي است كه بـه چنـدين    پردازد و اين كالم به هم پيوسته و آخرش به موضوعي ديگر مي

(گردد گونه توجيه مي
108F

1(. 
اند كه او قرآن را به بازي گرفته است، و با اين گفتار  ام باقر نسبت دادهبدينگونه به ام

 ﴿فرمايد:  خداوند را تكذيب نموده است، زيرا خداوند مي         

     ﴾ :ا راستي قرآن را براي پند گرفتن آسان نموديم؛ پس آي و به« ]۱۷[القمر

 .»پندپذيري وجود دارد؟

﴿فرمايد:  و نيز مي                       

                                 ﴾

آيا داوري جز اهللا بجويم؟ حال آنكه كتاب را به صورت مفصل و واضح « ]۱۱۴[األنعام: 
دانند كه اين كتاب ايم، ميها كتاب داده به سوي شما نازل كرده است. و آنان كه به آن

 .»حق از سوي پروردگارت نازل شده است؛ پس از شك كنندگان مباشبه
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﴿فرمايد:  و همچنين مي                       

            ﴾ :و آنان كه از علم و دانش برخوردار « ]۶[سبأ

بينند و  اند، آياتي را كه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده، حق و حقيقت مي شده
 .»شود (اين قرآن) به راه پروردگار توانا و ستوده رهنمون مي

اگر واقعاً قرآن براي مردم نامعقول و نـامفهوم اسـت، چگونـه خداونـد آن را چنـين      
نمايد، تـا   ستايد كه اين قرآن به سوي راه خداي عزيز و حميد هدايت و راهنمايي مي مي
ايـن   و پروردگارا! تو پـاكي، كند،  تضاد تفسير مياي م جا كه خود امام قرآن را به گونه آن
 ي بيش نيست.ناتبه

و   برازندگياينكه هر ي مشخصي ندارد، البته جز  اين تاويالت باطني ضابطه و قاعده
و در رأس آنان ابـوبكر و   اصحاب رسول اهللارا به بدي هر اهل بيت و  را براي  خوبي

اين كتاب محكـم و قـاطع    ؛قرآن ،مفتريانپردازان و  اين دروغ نمايند. تأويل ميبعمر
كند و صراحتاً نام كفـار   اند، گويا خداوند تقيه مي الهي را به كتاب مدح و ذم تبديل كرده

 كند، پناه بر خدا. يه اكتفا مياآورد و به كن را نمي
كرده و شناعت و زشتي آن را بيان نموده و  امامان اهل بيت اين تفسيرها را رداما 
 .آن شديداً برحذر داشته اند را ازمردم 

﴿ي  قل از شما آيهنگفته شد كه كسي به بن محمد به جعفر             

    ﴾ :اينان از در جواب گفت:  را به امام تفسير كرده است. ]۸۴[الزخرف

هيچكس مانند آنان خداوند  يهود و نصارا و مجوس و مشركان بدترند، به خدا سوگند!
ي من  واهللا اگر به آنچه اهل كوفه در باره و خوار نشمرده است.متعال را كوچك 

اي مملوك بيش  گويند، معتقد باشم، زمين مرا در خود فرو خواهد برد، من برده مي
(نيستم، و توان هيچ زيان و سودي را ندارم

109F

1(. 
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را از آنان برحذر داشتند جابر جعفي  هايي كه امام صادق در روايت سابق مردم كوفي
پندارنـد و   گفتن عليه اهل بيت را جايز مـي  وزراره بن اعين و امثال آنان هستند كه دروغ

احاديث زيادي را به نام آنان جعل نموده و مردم را گمراه ساختند، ما اگر واقعاً دوستدار 
ـ    اهل بيت هستيم بايد اهل بيت را از اين دروغ دانيم و ايشـان را عليـه   ها پـاك و بـري ب

پردازان ياري كنيم و ميراث حقيقي آنان را كه زير تلمباري از روايـات دروغـين و    دروغ
 ساختگي دفن شده است، براي همگان آشكار نماييم.

بپـردازيم و آن را   :پيش از آن كه به اين تفسيرهاي باطني دروغين منسوب به باقر 
ي ارجمند را به حديث امام  ن نماييم، شما خوانندهنقد كنيم و اشكال و آنحراف آن را بيا

 )110F1(»كل شيء خالف كتاب اهللا رد إىل كتاب اهللا والسنة«كنم كه فرمود:  يادآوري مي :باقر 
و پسـرش  » شـود  هرچه مخالف كتاب اهللا باشد به معيار كتاب اهللا و سنت سنجيده مـي «

شود و هـر حـديثي كـه     ميهمه چيز به كتاب و سنت بازگردانده «نيز فرمود:  :صادق 
 .)111F2(»موافق قرآن نباشد، دروغ است

اساس اصرار بورزد ما از او و  هركس بر تمسك به ين تفسيرهاي باطني و بي
كنيم و اميدواريم كه خداوند او را هدايت كند، مؤمنان يكديگر  اباطيلش اعالم برائت مي

لت و گمراهي آنان افزوده دهند و اما اهل ضاللت و گمراهي، به ضال را به قرآن مژده مي

﴿فرمايد:  شود، اين دو راه هرگز يك جا جمع نخواهند گشت، خداوند متعال مي مي  
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                     ﴾  :۱۲۷ – ۱۲۴[التوبة[ 

گويند: اين سوره بر ايمان  اي نازل شود، برخي از منافقان مي و هنگامي كه سوره«
يك از شما افزود؟ ولي اين سوره بر ايمان مومنان افزود و آنان (از نزول اين سوره)  كدام

 شوند. شادمان مي
 ال كفر مردند.و اما بر پليدي و شك بيماردالن، پليدي و شكي ديگر افزود و در ح

شوند؟ ولي باز هم توبه  بينند كه آنان هر سال، يك يا دو بار آزمايش مي آيا نمي
 گيرند. كنند و پند نمي نمي

كنند كه آيا  اي نازل شود، برخي از منافقان به يكديگر نگاه مي و هنگامي كه سوره
ي هستند، اهللا، گردند. بدان سبب كه افراد نادان مي بيند؛ و آنگاه باز كسي شما را مي

 .»هايشان را (از حق) منصرف نمود دل
خداوند متعال بندگان خود را برحذر داشته است كه مبادا به ناداني و جهالت بر 

 ﴿فرمايد:  خداوند افترايي ببندند، مي                 

                                    

     ﴾ :چه آشكار و چه پنهانش  –بگو: پروردگارم، كارهاي زشت « ]۳۳[األعراف

با اهللا شريك سازيد  و گناه و تجاوز ناحق را حرام كرده است؛ و نيز اينكه چيزي را –
كه دليلي بر درستي آن نازل نكرده است و اينكه چيزي را به اهللا نسبت دهيد كه 

 .»دانيد نمي
گويد؟ اهللا يا آنان كه بر خدا  ي گرامي! شما بگوييد، چه كسي راست مي خواننده
 پندارند كه قرآن ظاهر و باطني دارد و سپس آن اقوال را به ايمه بندند و مي دروغ مي
دهند تا مردم به راحتي آن را بپذيرند، مبادا فريب بخوري و مهار خود را به  نسبت مي

د كه سراسر هدايت و نور است، آن را گر عاطفه و احساسات بسپاري، به سوي قرآن باز
تالوت كن و در معاني آن تفكر و تدبر نما و صادقانه از خداوند متعال بخواه كه تو را 
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ابقه ندارد كه كسي به خداوند پناه ببرد و نااميد بازگردد، خداوند هدايت نمايد، واهللا س

﴿فرمايد:  متعال مي                        ﴾ 

هاي خويش  طور قطع به راه و كساني كه در راه ما جهاد كنند، به« ]۶۹[العنکبوت: 
  .»گمان اهللا، با نيكوكاران است كنيم. و بي هدايتشان مي

دعوت ما ظاهر و نمايان است؛ به كتاب اهللا بازگرد و گفتـار ديگـران را بـا معيـار آن     
ن، به نظـر شـما   و هرچه مخالف بود به ديوار بز ذيربسنج هرچه با قرآن همآهنگ بود بپ

 اي است؟ هاين، دعوت ظالمان
نمود: خدايا! هركسي پندار و باوري دارد و خود را حـق   ميچنين دعا  :امام احمد 

(داند او را به حق بازگردان تا از اين امت هيچكسي گمراه نگردد  مي
112F

1(. 

 هايي از تفسيرهاي باطني و دروغين منسوب به باقر نمونه

ي گرامي! همراه با من اين روايات را بخوان و تدبر نما كه آيا ممكن است چنين  خواننده
نشأت گرفته باشد؟ و آيا اين تفسيرها بـا   :يرهايي از امامي بزرگوار هم چون باقر تفس

 خواني دارد؟ آيا اين تفسيرها با عقل سليم سازگار است؟ كالم الهي هم
ابن بابوبه قمي در معاني األخبار چنين آورده است: جعفر بن محمد بن عماره بـه   -1

حمد باقر عليهما السالم رفـتم، مـردي وارد   نقل از پدرش به ما گفت كه: نزد جعفر بن م
پرسيد، وي فرمود: كاف: براي شيعيان ما كـافي اسـت. هـا:    » كهيعص«شد و از (تفسير) 

ي خـود بـه    هادي آنان است، يا: ولي آنان است، عين: عالم به پيروان ما، صاد: بر وعـده 
ده داده اسـت  آنان صادق است، تا آنان را به جايگاهي كه در بـاطن قـرآن بـه آنـان وعـ     

 .)113F2(»برساند

                                           
 .464/  1تهذيب الكمال  -1
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و در روايتي ديگر و طوالني آمده است كه شخصي از امام پرسيد و گفـت: اي پسـر   
آگاه كن، فرمود: اين حروف اخبـار غيبـي اسـت كـه     » كهيعص«مرا از تفسير  !رسول اهللا

 ؛تعريـف نمـود   اش زكريا را از آن آگاه نمود و سپس آن را براي محمد خداوند، بنده
هاي پنج تن را به او بياموزد، خداوند جبرئيل را  از خداوند خواسته بود كه نام زيرا زكريا

فرستاد تا به او بياموزد، هنگامي كه زكريا نام محمد و علي و فاطمه و حسن و حسين را 
شـد و هنگـامي كـه نـام حسـين را بـه زبـان         ندوهش زدوده مياآورد، غم و  به زبان مي

شـد و روزي گفـت: خـدايا! چـرا هنگـامي كـه        مـي آورد، اشك از چشمانش جاري  مي
شوم و وقتـي كـه حسـين را نـام      كنم، از غم و اندوه سبك مي چهارتن از آنان را ياد مي

 گردد. قرار مي برم اشك من جاري و چشمم بي مي
بيان فرمود: كـاف نـام كـربال و هـا: هـالك      » كهيعص«خداوند متعال جريان او را با 

ستم نمود و عين: به معناي عطش و تشنگي و  ر حسين عترت و يا: يزيد است كه ب
(صاد: صبر و پايداري اوست

114F

1( . 
 پردازان، چه روش و مبنايي براي تفسير داشته اند؟  راستي اين دروغ

و اگر كسي اين آيات را چنين تفسير كند كه كاف يعني كعب احبار و ها: هنـد بنـت   
بن عثمان و صاد: يعني صادق بوده و پاداش  عتبه و يا: يزيد بن ابي سفيان و عين: عبداهللا
 آنان بهشت است، چه پاسخي خواهند داد؟

﴿بخوانيد: نسبت داده اند باقر  كه به محمدـ اين روايت را 2            

              ﴾  :ست كه آنها از اين بخاطر آن ا« ]۲۸[حممد

آورد پيروي كردند، و آنچه را موجب خشنودي اوست  آنچه خداوند را به خشم مي
 »كراهت داشتند؛ از اين رو (خداوند) اعمالشان را نابود كرد!
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روز بـدر و روز حنـين و در   امام باقر فرمود: يعني علي را ناپسند دانسـتند، خداونـد   
ي  ت علي فرمان داده بود و پانزده آيه دربـاره ه و روز ترويه و روز عرفه به واليبطن نخل

(..».واليت علي در حج نازل شده است
115F

1(. 
رفتن واليـت علـي منحصـر قـرار داده     رضامندي خداونـد در پـذي   نگاه كنيد چگونه

اند و نگاه كنيد  شوند كه رضامندي خدا را نپسنديده متهم مي شود و اصحاب پيامبر مي
ما حق داريم  .»واليت علي نازل شده است ي آيه در بارهپانزده «گويند:  چگونه دروغ مي

 بپرسيم اين پانزده آيه كجا هستند؟
كند، چـون خداونـد متعـال گـواهي      وجل را تكذيب مي سپس اين راوي خداوند عزّ

 فرمايد: جويند، چنانكه مي رضامندي خداوند را مي دهد كه اصحاب پيامبر مي

﴿                             

                                   

                                   

                                ﴾

ي اهللا است؛ و آنان كه با او هستند، در برابر كافران  محمد، فرستاده« ].۲۹[الفتح: 
بيني؛ فضل و  سرسختند و با يكديگر مهربان. آنان را در حال ركوع و سجده مي

هايشان  كاري) آنان از اثر سجده در چهره (ي درست جويند. نشانه شنودي اهللا را ميخ
نجيل مانند زراعتي است كه اات است. و وصفشان در پيداست؛ اين، وصف آنان در تور

هايش ايستاده است و  جوانه زده و تنومندش ساخته و ستبر و ضخيم شده و بر ساقه
ها  ي آنان كافران را به خشم آورد. اهللا به اين وسيله سازد تا به زده مي كشاورزان را شگفت

 ».دهد آمرزش و پاداش بزرگي مي اند، نويد كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام داده
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آنان را اجابت نمـوده و   ي جويند، و خداوند خواسته سپس آنان رضامندي خدا را مي
 فرمود:

﴿                   

                                  

 ﴾ :اهللا، از پيشگامان نخستين مهاجران و انصار و كساني كه به نيكي از « ].۱۰۰[التوبة

هايي آماده  ، برايشان باغآنان پيروي نمودند، راضي است. و آنان نيز از اهللا خشنودند و اهللا
مانند. اين است  كرده كه از فرودستش جويبارها روان است و جاودانه در آن مي

 .»رستگاري بزرگ
ار كه در رأس آنـان ابـوبكر و   سپس چگونه بعد از آن كه خداوند از مهاجرين و انص

 بـه امـام بـاقر   ما ايـن راوي كـذاب   ا ،قرار دارند، اعالم رضامندي نموده است بعمر
كرده و آنان را متهم نمـوده   را مذمت مي جدهد كه آن بزرگوار اصحاب پيامبر  نسبت مي

 كه علي را ناپسند داشته اند.

 ﴿ـ حرعاملي در الوسائل با سند خود از امام باقر و امام صادق م در مورد تفسير 3

          ﴾ اين آيه فقط مخصوص ماست و  كند كه گفت: روايت مي

 . )116F1(»فقط مراد الهي ما هستيم
گويم: براي درهم شكستن اين دروغ كافي است كه آيه را تا آخر آن بخوانيد،  مي

 ﴿فرمايد:  چون خداوند متعال مي                   

                           

     :پرسيم از ميان ائمه اهل بيت كدام است كه بر خود  ما مي  ].۳۲﴾ [فاطر

                                           
 .33590 :وسائل الشيعة، حديث ش -1



   

 و آثار امام محمد باقر يبه زندگ ينگاه   74

قي به كنم از اين غاليان و افراطي ها كسي بتواند پاسخي منط ستم كرده است؟ فكر نمي
 اين پرسش بدهد.

كند: ما با او  ـ قاضي نعماني با سند خود از جابر بن عبداهللا از امام باقر روايت مي4
 : نشسته بوديم، آنگاه مردي اين آيه را تالوت كرد

﴿                      :۳۸،۳۹﴾ [مدثر.[ 

ند؟ او عليه السالم گفت: اصـحاب اليمـين   ا حاب اليمين چه كسانيمردي پرسيد اص
 .)117F1(»شيعيان علي بن ابي طالب هستند

اصحاب اليمين و  ي انسان را از زمره پرسيم: اگر انتساب به علي بن ابي طالب  مي
به طريق اولي انسـان را از اصـحاب    گرداند، آيا نبايد انتساب به پيامبر مياهل بهشت 

برخوردار باشـند؟ سـپس    فضيلتي نبايد از چنين رداند، و آيا اصحاب پيامبراليمين بگ
 دهند؟  ها كفر و ارتداد را به اصحاب پيامبر نسبت مي چگونه اين

كـنم پاسـخ    تـر اسـت؟ فكـر نمـي     آيا انتساب به علي از انتساب به پيامبر برتر و مهم
 درستي داشته باشند.

گري را به اهـل   باطني ي گرفته از انديشه كساني كه چنين تأويالت دروغين و نشأت
ها هستند كه روايات دروغيني را به اهل بيت نسبت  دهند، همين نسبت مي بيت پيامبر

جـويي و مـذمت    دهند كه در آن روايات اصحاب پيامبر و امهات المؤمنين مورد عيب مي
 قرار گرفته است.

: از ابوجعفر (باقر) عليه السالم محترم بيا با هم اين روايت را بخوانيم ي ـ خواننده5

﴿در تفسير              ﴾ روايت شده كه گفت: پيامبر  :فرمود

                                           
 .3/576شرح األخبار، قاضي نعماني مغربي  -1
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ه تا ارومن بيم دهنده و علي هدايت كننده است، سوگند به خدا كه هدايت دادن هم«
 . )118F1(»امت در دست ما خواهد بودروز قي

دروغگو در حق پيامبر لطف كـرده و صـفت بـيم رسـاندن را از      ي اين روايت كننده
نفي كرده، بيائيد بـا دقـت آيـه را     جصفت هدايت را از ايشان  نكرده چنانكهايشان نفي 

بندنـد و چگونـه    ها بر اهل بيت دروغ مي مورد مطالعه قرار دهيم تا ببينيم كه چگونه اين
 دهند. به خود براي تحريف آيات الهي جرأت مي

 فرمايد: وند متعال ميخدا

﴿                                 ﴾

اي بر او نازل نشده  گويند: چرا از سوي پروردگارش معجزه و كافران مي« ].۷[الرعد: 
 .»اي و هر قومي، راهنما و هدايتگري دارد است؟ تو، فقط هشداردهنده

اند، پس چه اساسي و بـا كـدام منطـق     مورد خطاب قرار گرفته پس در آيه پيامبر 
 اند؟  بودن با ايشان شريك قرار داده كسي ديگر را در مخاطب

 اند؟ در نبوت قرار داده فهمند كه با چنين سخني علي را شريك با پيامبر آيا نمي
كنيم  ئيم علي بن ابي طالب امام هدايت است، اما ما در مورد او غلو نميگو بله، ما مي

 دهيم. و او را شريك پيامبر در مقام و جايگاهش قرار نمي
كند كه گفت: امام باقر عليه السالم را مالقات  ـ اسيد بن ثعلبه از ام هاني روايت مي6

﴿نمودم او را از اين آيه           ﴾  پرسيدم، فرمود: خنس

مردم از او بي خبر  260شود در زماني كه در سال  ن مياست كه در زمان خود پنها  امامي
گردد، و هرگاه آن را  سپس مانند چراغي روشن در تاريكي شب نمايان ميشوند،  مي

(شوند مي روشنببيني چشمانت 
119F

2( . 
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شـود كـه او از    است و بـا وجـود ايـن ادعـا مـي      درگذشته هـ 114امام باقر در سال 
 دهد! خبر مي هـ 260حوادث سال 

داند كه خداوند  هركسي اندكي درايت و آگاهي از زبان عربي داشته باشد به يقين مي
ها مردم شدند؟ اگر كسي بگويد  در اين آيه به ستارگان قسم خورده است، چگونه ستاره

الم است و خنس يعني صعود عيسـي بـه آسـمان و سـپس     منظور از آيه عيسي عليه الس
 شود؟ ، چنين تفسيري چگونه رد مياست بازگشت او به دنيا

 كنند. سبحان اهللا چگونه اينان با كتاب خداوند بازي مي
  ﴾إن عدة الشهور﴿كند كه در تفسير  ـ جابر بن يزيد جعفي از امام باقر روايت مي7

 .)120F1(»بعد از او ي ني اميرالمؤمنين و ائمههاي آن دوازده تاست يع فرمود: ماه
يعني  والزيتونيعني حسن  والتنيو در روايتي ديگر از امام باقر آمده كه گفت: 

لقد خلقنا يعني رسول خدا  وهذا البلد األمنييعني اميرالمؤمنين  وطور سيننيحسين 

پيمان واليت ، آنگاه كه خداوند از مردم براي محمد و اوصيايش أحسن تقويم نسان يفاإل
 .)121F2(»گرفت

 التين يعني حسن! و الزيتون يعني حسين!، و ماهها يعني ائمه؟
آيا ظلمي بزرگتر از اين هست؟ آيا فردي كه دوستدار اهل بيت باشد چنين سخني را 

شـود و بـا    گويـد كـه فهميـده نمـي     گويد؟ و آيا پروردگار ما با ما با زباني سخن مـي  مي
 ويد كه بايد باز شود؟ آيا مگر خداوند نفرموده است:گ كلماتي مشكل با ما سخن مي

﴿                  ﴾ :قرآني عربي و گويا، « ].۲۸[الزمر

 .»بدون هيچ كجي و عيبي (نازل كرديم) تا تقوا پيشه كنند
 كنيم. پاسخ را براي خواننده فهيم و دانا واگذار مي

                                           
 .1/244طالب، ابن شهر آشوب  بيمناقب آل أ -1

 .1/259طالب، ابن شهر آشوب  مناقب آل أبي -2
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از امـام بـاقر آمـده اسـت:     : «گويـد  ن كه خيلي زيادند، مياي از اين دروغ پردازـ يك8
و از او روايت است كه در مورد  ،»يکفروا مبا أنزل اهللا يف عليبئس ما اشتروا به أنفسهم أن «

از او  و همچنـين  ،قالوا أساطير األولـين  ؟يماذا أنزل ربکم يف عل و إذا قيل هلماين آيه گفت: 

(در اصل ايـن   ،طالب أولياؤهم الطـاغوت يبوالذين كفروا بوالية علی بن أ: هروايت است ك

 257مي باشد كه در واقع اين تحريف آيـه   "بواليه علي بن ابي طالب"آيه بدون جمله: 
اند، و از او  همين صورت نازل شدهبه فرمود: كه اين آيات در اصل  سوره بقره مي باشد)

 ﴿ه روايت است كه در مورد اين آيه ك                 ﴾   گفـت: در

إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات يف عـيل «اصل جبرئيل اين آيه را اينگونه آورده است: 

 .)122F1(»طالببن أبی

د قرآن تحريف شده و گوين ببينيد كه غلو و هواپرستي آنان را به جايي رسانيده كه مي
در آن ذكر شده از آن كم شده است، در صورتي كه  م علي بن ابي طالب آياتي كه اس

اهل بيت نسبت  ي خداوند ضامن حفظ قرآن است، سپس اين سخنان كفرآميز را به ائمه
 دهند. مي

                                           
  .2/302طالب  مناقب آل أبي -1

اين آيه در قرآن كريم به اين صورت است:                         

                                   ) ولي

آنها در مقابل بهاي بدي، خود را فروختند؛ كه به ناروا، به آياتي كه خدا فرستاده بود، كافر شدند. و 

كس از بندگانش بخواهد، آيات خود را نازل  معترض بودند، چرا خداوند به فضل خويش، بر هر

كند؟! از اين رو به خشمي بعد از خشمي (از سوي خدا) گرفتار شدند. و براي كافران مجازاتي  مي

 . ترجمه آيت اهللا مكارم شيرازي)خواركننده است
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آمده كه عبداهللا بن عطاء مكي امام باقر را در مورد » مناقب آل ابي طالب«ـ و در 9

﴿اين آيه كه                  ﴾  :در «پرسيد، امام باقر فرمود

 .ربام يود الذين كفروا لو كانوا مسلمني لوالية أمري املؤمننياصل اين آيه اينگونه نازل شده: 

 آل محمد حقهم. (قال الظاملون)و 

 عذاب علي است. (ملا رأوا العذاب)

﴿         ﴾ داريم،  گويند اگر بازگردانده شويم علي را دوست مي مي

﴿فرمايد:  آنگاه خداوند مي         ﴾  يعني ارواح آنان به آتش دوزخ عرضه

﴿گردد  مي      ﴾ كنند  با ذلت به علي نگاه مي﴿      

       ﴾  ،يعني كساني كه به آل محمد ايمان آورده اند﴿      

           ﴾  كساني كه با آل محمد ستم كرده و حق آنان را

 اند عذاب دردناكي دارند. غصب كرده
شوند كه قرآن تحريف شده و از آن كم شده، و ببينيد كه  نه مدعي مينگاه كنيد چگو 

﴿فرمايد:  چگونه خداوند را كه مي                   ﴾ :۹[احلجر[ 

تكذيب  »طور قطع خود نگهبان آن هستيم ايم و به گمان ما، قرآن را نازل كرده بي«
 كنند. مي

 ونه خداوند كتابي را كه تحريف شده محافظت نموده؟چگ
 گويد يا اين باطل گرايان؟ آيا خداوند راست مي

گوينـد   كننـد و مـي   به علي تفسير مي (ملا رأوا العـذاب)نگاه كنيد چگونه عذاب را در 

 اي باالتر هم هست؟ عذاب علي است! آيا بعد از اين طعنه، طعنه

﴿گويد:  ا بستايد مير خواهد پيامبر خداوند وقتي مي         

     ﴾ :جهانيان نفرستاديم.براي ما تو را جز رحمت « ].۱۰۷[األنبياء« 
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سپس مشخص است توصيف شخصي به عذاب مدح نيست بلكه مذمت اسـت، امـا   
 توان كرد. هايشان واژگون است چه مي عقلهايشان وارونه و قلبكه با كساني 

ـ اين روايت را بخوانيد: به امام باقر عليه السالم گفتند: بعضي از طرفداران و 10
گويند كه مراد از پشه در قرآن علي است و (ما فوقها) (كمتر از پشه)  دوستداران شما مي

ها  كه مگس است مراد از مگس محمد رسول خداست، امام باقر عليه السالم فرمود: اين
اند، قضيه در اصل اينگونه است كه روزي  ند و آن را در جايش قرار ندادها چيزي شنيده

نشسته بودند، پيامبر شنيد كه مردي گفت: آنچه خدا و محمد  و علي  رسول خدا
 بخواهد، و از كسي ديگر شنيد كه گفت: آنچه خدا و علي بخواهد، آنگاه پيامبر

د و بلكه بگوئيد: آنچه خداوند فرمود: محمد و علي را در كنار خداوند قرار ندهي
بخواهد و سپس محمد بخواهد، آنچه خدا بخواهد و سپس آنچه علي بخواهد، خواست 

كند و به نزديك  است و هيچ خواستي با آن برابري نمي فايقها  خداوند بر همه خواست
در دين خدا و قدرت خدا مگسي بيش نيست كه در  رسد و محمد رسول خدا نمي

اي بيش  كند، و علي در دين و قدرت الهي پشه ناور خداوند پرواز مياين ممالك په
ها از اول  نيست، با اينكه فضل خداوند بر محمد و علي از فضل خداوند بر همه آفريده

   ﴿و اين آيه  ،تا آخر بيشتر است، پيامبر در ذكر مگس و پشه چنين گفت

            ﴾... :كند كه (براي  همانا اهللا، شرم نمي« ]۲۶[البقرة

مشمول آنان  »ريزي همانند پشه... به موجوداتمثال بزند بندگانش) هدايت و آگاهي 
 نيست.

شما را به خدا سوگند، اگر كسي بيايد و بـه شـما بگويـد محمـد      !محترم ي خواننده
و  جنين سخني را در مورد پيـامبر  مانند مگسي است و علي مانند پشه است، آيا شما چ

گويـد؟   دارد چنين سخني مـي  را دوست مي جپذيريد؟ و آيا كسي كه پيامبر  مي  سعلي
زند؟ و ِآيا شما مي پسنديد كه اين قول بـه امـام بـاقر     بلكه آيا مسلماني چنين حرفي مي

 شود؟  دهنسبت دا
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    ﴿ـ نگاه كنيد در تفسير اين آيه: 11              

                  ﴾ :و معبود ديگري با اهللا « ].۸۸[القصص

شود؛  مخوان. هيچ معبود راستيني جز او وجود ندارد. هرچيزي جز او هالك و نابود مي
 .»شويد سوي او بازگردانيده مي ست و بهفرمانروايي از آن او

ريس كناسـي از  ضـ اند، حمزه از امام باقر و  به امام باقر و صادق چه چيز نسبت داده

 ﴿اند كه در تفسـير:   امام صادق روايت كرده        ﴾     گفـت: مـا وجـه

(آيند) خدا هستيم كه از آن به سوي خدا مي
123F

1(. 
بودن اين تفاسير چنان روشن و آشكار اسـت كـه نيـاز بـه توضـيح      گمراهي و غلط 

نحراف آن را بيان خواهم كرد تا شما بدانيد كه آنچه آنـان بـدان   اندارد، اما با وجود اين 
 .!خوانند تا چه حدي خطرناك است فرا مي

فهميم كه خداوند بقا را فقط منحصر در  خوانيم از آن چنين مي وقتي ما اين آيه را مي
رود، پـس   دش قرار داده و بيان كرده كه همه چيز غير از او به سوي نابودي و فنا ميخو

شـوند و   اهل بيت، نتيجه اين سخن اين است كه ائمه فنا نمـي  ي بگوئيم وجه يعني ائمه
اين ادعا اين است كه خداونـد در بقـا و    ي ميرند، آيا چنين است؟ و همچنين الزمه نمي

مه در اين دو صفت كه مخصوص خداوند هستند با او تعالي جاودانگي يگانه نيست و ائ
 فرمايد: اي را كه در آن صفت وجه بيان شده بخوانيم، خداوند متعال مي شريكند، آيه

﴿                 ﴾ :۲۷[الرمحن.[ 

 .»ماند و ذات پروردگارت، صاحب شكوه و بخشش، باقي مي«

﴿       ﴾  گـردد، اگـر    مـي بـر  ذو از لحاظ اعراب مرفوع است و به وجه

االكـرام اسـت! يعنـي العيـاذ بـاهللا امـام       تفسير كنيم يعني امام ذوالجالل ووجه را به امام 
 خداست.
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اساس كدام ضابطه  گوييم پس بر اگر بگوييد در اين آيه وجه به معني امام نيست، مي
 دهيد؟ كنيد و گاهي تفسيري ديگر براي آن ارائه مي ه را به امام تفسير ميگاهي وج

پشه را به و و چاه  گري است كه وارد اسالم گرديده و چهار پا اين همان شيوة باطني
 كند؟ معني مي علي تفسير و

گويد مقصـود از فرعـون و هامـان     كند! و مي و گاو و عنكبوت را به عائشه تفسير مي
 تاويـل  بـه حسـين  نجير را بـه حسـن و زيتـون را    ااست! و وتر را به امام و  ابوبكر عمر

 كند. مي

 گري اسباب تفسير باطني

آوردن به وجود اوصياء واجـب اسـت، و منكـر     ـ اعتقاد امامت و اين باور كه ايمان1
باشد و بلكه كسي كه به امامت و عصمت اعتقاد ندارد و هيچ عملي از او  امامت كافر مي

نيست و توحيد و نماز و روزه و اخالق نيكو هيچ سودي براي او نـدارد، وقتـي   پذيرفته 
مردم به اين اعتقادات اعتراض كردند و گفتنـد اگـر امامـت چنـين جايگـاهي دارد و از      

تر و باالتر است پس چرا در قرآن ذكر نشده است؟ اينجا بـود كـه    اركان دين مهم ي بقيه
كه پا را فراتر گذاشته و گفتند قرآن تحريـف شـده   گري روي آورده و بل به تاويل باطني

 است.
هـم   صـب خالفـت از علـي را در   غ يافتـرا ـ ستايش خداوند از صحابه در قـرآن  2

كند، از اين رو آنان راه برون رفتي جز تاويل باطني  شكند و ادعاهاي آنان را باطل مي مي
 نداشته اند.

ن را بـر آن داشـته اسـت تـا     ـ جهالت و تعصب كوركورانه و غلو، بعضي از جاهال3
گري تفسير نماينـد، و   آن روايات قرآن را به شيوة باطني ي احاديثي جعل كنند و بوسيله

دهنـد چنانكـه    ين باور بوده اند كه با اين كار دين خـدا را يـاري مـي   ابعضي از آنان بر 
و اينـان  » بنديم بنديم بلكه براي او و به سود او دروغ مي ما بر پيامبر دروغ نمي«اند:  گفته
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ابتـدا  : «يـا » و سپس معتقـد بـاش   عقلت را كنار بگذار« ي اساس مقوله از كسانيند كه بر
 كنند. عمل مي» معتقد باش سپس به دنبال اموري باش كه عقيده ات را تاييد نمايد

بنابراين چنين كساني با همه نصوص صريح و واضح بـه مخالفـت برخاسـته انـد، و     
اند به آخرين دستاويز و پناهگاه يعنـي   آنان را تأييد كند نيافته ي چون نصوصي كه عقيده

 بستن بر اهل بيت و بر خداوند، روي آورده اند. دروغ
چون آنـان   –تري از ائمه دارند يعني پيامبران  ـ كساني كه از ديدگاه آنان مقام پايين4

ماننـد زيـد كـه بـه     انـد   و صحابه در قرآن ذكر شده -معتقدند كه ائمه از پيامبران برترند
صراحت اسم او در قرآن ذكر شده يا صديق كه در قرآن به او اشاره شده، و ذكر زنبـور  

آورد كه پس چرا از ائمـه در   عسل و مورچه و چهارپايان در قرآن، اين سوال را پيش مي
پـردازي   ون رفت از اين مضيقه بـه دروغ رها براي ب قرآن يادي نشده است؟ از اين رو آن

 ده اند.پناه بر
دادن عمـوم مـردم اصـالً     شان و بـراي فريـب   ي دهيها در دروغ گفتن براي عق ـ اين5

 دانند. بينند و بكله دروغ گفتن را دين خود مي اشكالي نمي
چنين ادعاهايي اموال فراوانـي بـه دسـت     ي كه آنان بوسيله ،ـ منافع زودگذر دنيوي6

 پردازي آنان است. ديگر دروغوامل گيرند از ع آورند و مورد تعظيم عوام قرار مي مي
دين اسالم از قبيل يهود  واضح است كه دشمنان بسيارـ دشمني آشكار با دين خدا، 7

و نصارا و مجوس نتوانستند با سالح و جنگ ايـن ديـن را شكسـت دهنـد، از ايـن رو      
 ؛ندمؤمنان به اين دين را فاسد كن ي كوشيدند با وارد كردن چنين تاويالتي در دين عقيده

رسـاند كـه كتـاب     كند و بلكه كارشان را به جايي مي تاويالتي كه آنان را از دين دور مي
كسي تفسير و معني آن را ندانـد چـه    هيچكه خدا نزد آنان حقير و ناچيز است، و كتابي 

شود چه ارزشـي دارد، كتـابي كـه     امام تفسير نمي ي ارزشي دارد، و كتابي كه جز با گفته
اي  راساس ظاهر آن تفسير كند گمراه است چه ارزشي دارد؟ آيـا طعنـه  اگر كسي آن را ب

 باالتر از اين به كتاب خدا هست؟
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كند، و هنگامي كه عبـادات   ـ اين تأويالت مردم را از اصول دين و عبادات دور مي8
شـود؛   شود، و كفر و فسق و زشتي به صحابه تفسير مـي  به ائمه و محبت آنان تفسير مي

 دوستداران ائمه هيچ خطري از دوزخ ندارند. تپس در اين صور
شـود، و محبـت    و اين محبت خيالي و دروغين فقط با خدا قراردادن ائمه انجام مـي 

آنان با ائمه مانند محبت نصارا با عيسي عليه السالم است، و مشخص است كـه محبـت   
را در كتاب دهد بلكه نصا افراطي نصارا نسبت به عيسي آنان را از عذاب الهي نجات نمي

اند، پس كساني كه در محبت  اند چون آنان در محبت پيامبرشان غلو كرده خدا لعنت شده
 اند چگونه خواهند بود؟ افرادي كه پائين تر از پيامبران هستند غلو كرده





 
 
 

 فصل سوم:
 امام باقرحديث از روايت 

حسين و  هايش حسن و او از پدرش و از پدربزرگ«گويد:  ن حجر عسقالني ميبحافظ ا
همچنين از عموي  از جدش علي بن ابي طالب به صورت مرسل حديث روايت كرده و

بن  هه و پسر عموي جدش عبداهللا بن جعفر بن ابي طالب و سمريفپدرش محمد بن حن
جندب و ابن عباس و ابن عمر و ابوهريره و عايشه و ام سلمه و ابوسعيد خدري و جابر 

وقاص و سعيد بن مسيب و عبيـداهللا بـن ابـي رافـع و     و انس و ابراهيم بن سعد بن ابي 
مـوالي عقيـل بـن ابـي      هحرمله موالي اسامه و عطاء بن يسار و يزيد بن هرمز و ابـومر 

و غيره روايت كرده است، و از او فرزندش جعفر و ابواسحاق سبيعي و اعـرج   شطالب
فضـل و   م بـن سـ بـن سـالم و قا  موسي  مضابوجهو زهري و اوزاعي و عمر بن دينار و 

و بن حـزم  صاح و عبداهللا بن ابي بكر بن عمرو اعمش و شيبه بن ن جاوزاعي و ابن جري

و محمـد بـن    ةو حجاج بـن ارطـا   يجسربن عطاء و بسام صيرفي و حرب بن و عبداهللا 
 .)124F1(»اند ول بن راشد و معمر بن يحيي بن بسام و غيره روايت كردهحكسوقه و م

مـن و ابـوجعفر نـزد جـابر     «ايت است كه گفـت:  و از عبداهللا بن محمد بن عقيل رو
 .)125F2(»نوشتيم ها مي روي تخته گفت ميرفتيم و رواياتي را كه او  مي

و ديگر صحابه و  يگويم: امام باقر شاگرد صحابي بزرگوار جابر بن عبداهللا انصار مي
(لدني كنند كه علم امام باقر درد گرفتار شوند كساني كه ادعا ميبه تابعين بود، و 

126F

بـوده   )3

                                           
 .312-9/311تهذيب التهذيب  -1

 .7/464م تاريخ االسال -2

اندازد، امام بزرگوار ابن قيم  علم لدني علمي است كه خداوند بدون سبب به صورت الهام در دل فرد مي -3

آيد علم حقيقي  گوييم: دانشي كه با داليل و شواهد به دست مي (ما مي گويد: ميدر مدارج السالكين 
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هاي دروغين  است و او جز از پدرش از كسي دانش فرا نگرفته است و در بعضي روايت
شـد و بـه او تعلـيم     شود آمده كه جبرئيل بر باقر نازل مـي  كه به امام باقر نسبت داده مي

اين افتراء و تهمـت آنـان را     نقل كردهاز صحابه در كتب آنها  رواياتي كه باقرداد، اما  مي
هاي فراوانـي بـراي ايـن     و دروغ هاي ساختگي زياد راه حل ناله . و جاشكند در هم مي

كـه بـاقر بـدون سـند از      هشكل ساخته اند، از آن جمله روايت طوالني كـه در آن آمـد  م
كرد مردم تعجب كردند و او را تكذيب نمودند، و اهل مدينه  حديث روايت مي پيامبر

كنـد كـه او را    ايم از كسي حديث نقـل مـي   هكسي را دروغگوتر از اين نديد هيچ«گفتند: 
گويند، از جابر بن عبداهللا براي آنان روايت كرد،  نديده است! وقتي باقر ديد كه چنين مي

گويد: در حالي كه سوگند به خدا كـه جـابر نـزد او     آنگاه او را تصديق كردند، راوي مي
 .)127F1(»گرفت آمد و از او ياد مي مي

زيسـته اسـت و در كنـار     بر بن عبداهللا در دوران پيـامبر .. جا.گويم: سبحان اهللا مي
جهاد نمود و از پيامبر دفاع كرد، و در دوران او بزرگان صحابه زنده بودند و او  ايشان

كسي از اين بزرگـان   معاصر ابوبكر و عمر و عثمان و علي و حسن و حسين بود، از هيچ
ن را نديده و از آنان علم نياموختـه،  آيد و از باقر كه اين بزرگا علم نياموخت و سپس مي

 آموزد!! علم و دانش مي
اين روايت غافل از اين بوده كه با جعل چنـين روايتـي در واقـع او بـه      ي كننده جعل

و بزرگان صحابه طعنه زده است كه آنان در نشر اين دين و تعليم آن بـه مـردم    پيامبر
  نهضـت علمـي  اوج و خالفـت  ت و نبواند، جابر صحابي بود و در دوران  كوتاهي كرده
علم فرا نگرفت و نياز به كسي  شو بزرگان صحابه  جرسول اهللا چگونه از  زيسته است

                                                                                                           
د قابل اعتماد نيست و علم به شمار آي شود كه بدون دليل و شواهد به دست مي است و اما آنچه ادعا مي

گردد، اما اكنون  علم لدني كه دليل صحيحي براي آن باشد از انسان بر آمده و به او بر مي ... آيد نمي

 كند كه علم لدني دارد. چنان قيمت آن ارزان شده و راز آن آشكار گرديده كه هر گروهي ادعا مي

 .1/280الخرائج و الجرائح، قطب الدين راوندي  -1
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پيدا كرد كه پيامبر را نديده و از او ياد نگرفته است، همچنين اين روايت طعنه بـه خـود   
و حـال   كرد، دهند كه او به دروغ از جابر روايت مي امام باقر است چون به او نسبت مي

آن كه امام باقر باالتر از آن است كه حديث و سخني را به كسي نسـبت دهـد كـه آن را    
باقر از جابر  بوجعفرنمايند كه ا نگفته است، و بعضي از روايات صحيح بر اين داللت مي

بخاري از ابي اسحاق روايت امام گرفته است، از آن جمله حديثي كه علم فرا  بن عبداهللا
ابوجعفر به ما گفت كه او و پدرش نزد جابر بودند و نـزد او گروهـي   : «كند كه گفت مي

 ..».نشسته بودند و او را از غسل پرسيدند
كند كه باقر نزد جـابر بـن عبـداهللا آمـد و از او      مسلم در باب الحج روايت مي امام و

ا از خواست كه به او بياموزد كه پيامبر چگونه حج را به جا آورده است و به او گفت: مر
 ..».باخبر كن حج پيامبر

(گانه هاي نه مبحث اول: روايات باقر در كتاب
128F

1( 

حـديث   244 بينـيم كـه او   گانـه بشـماريم مـي    هاي نه وقتي روايات امام باقر را در كتاب
روايت كرده است، و اگر روايات او را با شش تن از كساني كـه پيـامبر بـه آنـان مـژده      

يات امام باقر بيشتر است، سردار ده يار بهشتي و پدر زن بينيم كه روا بهشت داده بود مي
 299گانـه از   هـاي نـه   هـايش در كتـاب   اش ابوبكر صديق روايت پيامبر و وزير و خليفه

روايـت اسـت، و    94روايت بيشتر نيست، و روايات امين اين امت ابوعبيده بـن جـراح   
عبدالرحمان بن عـوف   روايت بيشتر نيست و وقتي روايات 76روايات سعيد بن زيد از 

روايـت و   81روايت اسـت و روايـات طلحـه بـن عبيـداهللا       99بينيم كه  را بشماريم مي

                                           
ـ صحيح بخاري. 1هاي ذيل هستند:  شامل كتاب ي حديثي گانه هاي نه در حديث مصطلح است كه كتاب -1

ـ مسند امام 7ـ سنن ابن ماجه. 6ـ سنن ابوداود. 5ـ سنن نسائي. 4ـ سنن ترمذي. 3ـ صحيح مسلم. 2

 ـ سنن دارمي.9ـ موطأ امام مالك. 8احمد بن حنبل. 
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روايت است و اين نقطه رد كاملي است بر ادعاي بعضـي كـه    94روايات زبير بن عوام 
 گويند اهل سنت از اهل بيت و علوم به جامانده از آنان روي گردان هستند. مي

كه بيشتر از همـه صـحابه    سمعيار فقه رواي نيست، ابوهريره  تبا اينكه كثرت رواي
ؤمنين عايشـه و  مترين صحابه نيست و خلفاي چهارگانه و ام ال حديث روايت كرده فقيه

 ترند. ابن عباس و ابن مسعود و ابي بن كعب از ابوهريره فقيه
ي شـنيد  كه از ما حديث كسي را شاداب گرداندخداوند «كه فرمود:  پيامبر ي و گفته

رساند، و چه بسا افرادي حامل فقه هستند به سوي را حفظ كرد تا آن را به ديگران  و آن
 . )129F1(»ترند و چه بسا حامالن فقهي كه فقيه نيستند كساني كه فقيه

اي كه كـم   كند، و اين واقعيت بر امام باقر در مقابل صحابه اين حقيقت را منعكس مي
ران باقر كه به كثرت روايت معروف نبوده انـد صـدق   اند يا كساني از معاص روايت كرده

اند در علم و فضل از امام باقر بـاالتر   كند، و آنان گرچه حديث كم روايت نموده پيدا مي
 اند. بوده

گانـه مـورد بررسـي قـرار      هـاي نـه   در آنچه بيان خواهد شد روايات باقر را در كتاب
 دهيم. مي

 ةباب الطهار
روايـت   سحمد بن علي و او از پـدرش از ابـن عبـاس    مسلم از مامام  حديث اول:

گوشـتي تنـاول فرمـود و سـپس نمـاز خوانـد و وضـو         كند كه گفت: رسول اكرم مي
  )130F2(»نگرفت

 
 

                                           
 .2582ابوداود،  -1

 .532سلم، مصحيح  -2
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كند كه گفت: به ابوجعفر گفتم:  ترمذي از ثابت بن ابي صفيه روايت مي حديث دوم:
شست و گاهي  را مي گاهي در وضوء يكبار اعضايش جابر برايت بيان كرده كه پيامبر«

 .)131F1(»دو بار و گاهي سه بار؟ گفت: بله
كند كـه محمـد بـن علـي بـه او       نسائي با سند خود از شيبه روايت مي حديث سوم:

پدرم از من خواسـت كـه آب   «علي به ما خبر داد كه حسين بن علي گفت:  پدرمگفت: 
نمود ابتدا سه وضويش را فراهم آورم آب وضوي او را آوردم و شروع به وضوء گرفتن 

هايش را تا مچ شست قبل از آنكه دسـتهايش را در ظـرف وضـوء فـرو ببـرد،       بار دست
اش را  سپس سه بار آب در دهان نمود و سه بار آب در بيني كرد و سپس سه بار چهـره 

اش را تا آرنج سه بار شست و سه بار دسـت چـپ را نيـز     شست و سپس دست راست
شست  سه بار قوزك راستش را تاد و آنگاه پاي شست و سپس سرش را يكبار مسح كر

و سپس پاي چپ را به همين صورت و سپس بلند شد و گفت: ظرف آب را به من بده، 
و من ظرفي را كه در آن باقيمانده آبي بود كه با آن وضوء گرفته بـود بـه او دادم و او از   

شـگفتي مـرا ديـد     آبي كه از وضويش باقي مانده بود ايستاده نوشيد، تعجب كردم وقتي
كـرد، بـراي وضـويش ايـن را      ام كه چنين مي را ديده گفت: تعجب نكن پدرت پيامبر

 .)132F2(»، و باقيمانده آب وضوء را ايستاده نوشيدگفت مي
نسائي با سند خود از جعفر بن محمد و او از پدرش و او از علي بن  حديث چهارم:

اي را خورد  گوشت شانه پيامبركند كه گفت:  حسين از زينب بنت ام سلمه روايت مي
براي اداي نمـاز رفـت بـدون آنكـه كـه آبـي        آنگاه بالل نزد ايشان آمد و رسول اكرم

 .)133F3(»استفاده كند

                                           
 .43ترمذي، سنن  -1

 .94نسائي  -2

 .182نسائي  -3
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احمد با سند خود از محمد بن علي و او از پـدرش و او از علـي   امام  حديث پنجم:
بگير گرچه وضوء را كامل  !به من گفت: اي علي كند كه گفت: رسول اكرم روايت مي

134Fبر تو سخت باشد و زكات نخور و االغ را بر اسب قرار نده

گـران همنشـيني    و با نجوم 1
 .)135F2(»مكن

 باب غسل
كند كه گفت:  بخاري با سند خود از زهير از ابي اسحاق روايت ميامام حديث اول: 

ز پدرش و گروهي ديگر نزد جابر بن عبداهللا بودند آن قوم او ابوجعفر به ما گفت كه او 
136Fيك صاع ي جابر در مورد غسل پرسيدند گفت: به اندازه

كند، مـردي گفـت:    كفايت مي 3
كند، جابر گفت: اين مقدار آب كسي را كفايت  اين مقدار آب مرا براي غسل كفايت نمي

 كرده است كه از تو موي بيشتري داشت و از تو بهتر بود. مي
ز جابر بـن عبـداهللا روايـت    بخاري با سند خود از محمد بن علي اامام  حديث دوم:

 .)137F4(»ريخت سه بار بر سرش آب مي پيامبر«كند كه گفت:  مي
و پسـر  «كند كـه گفـت:    بخاري با سندش از ابي جعفر روايت ميامام  حديث سوم:

كرد) و گفت: از جنابت چگونه  ه مييفمن آمد (اشاره به حسن بن محمد حنعمويت نزد 
ريخـت و   گرفـت و روي سـرش مـي    آب مـي  سه مشت بايد غسل كرد؟ گفتم: پيامبر

                                           
 گيري بر اسب نينداز. [مصحح] را به خاطر نسليعني خر  -1

مي گويد: اين حديث حسن لغيره ميباشد و اسناد آن ضعيف است ، شعيب ارنؤوط 549مسند احمد  -2

 .حيات درك نكرده است را در حال س  بدليل منقطع بودن، زيرا علي بن حسين جد خود يعني علي

 650گيري (خصوصا در مايعات) كه يك صاع برابر با چهار مد است، و هر مد  صاع= واحد اندازه -3

فتواي هيئت كبار علماي عربستان سعودي  شود، و اين طبق گرم مي 600كيلو و  2گرم، پس هر صاع 

 رق دارند. [مصحح]است. البته در اصطالح شهرهاي مختلف اوزاني چون صاع و مد با هم ف

 .247بخاري، صحيح  -4
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ريخت. آنگاه حسن به من گفت: من مردي پر مـو هسـتم؟    سپس بر تمام بدنش آب مي
 .)138F1(»از تو بيشتر مو داشت گفتم: پيامبر

مسلم با سند خود از جعفر از پدرش از جابر بن عبداهللا روايـت  امام  حديث چهارم:
ـ   كـرد سـه   سل مـي هرگاه از جنابت غ جپيامبر «كند كه گفت:  مي ر سـرش  مشـت آب ب
گفت: موهايم زياد و پر پشت است، جابر گفت: بـه او   وريخت، حسن بن محمد به ا مي

 .)139F2(»بهتر بود موهاي پيامبر از موهاي تو بيشتر و !گفتم اي برادرزاده ام

 باب الحيض
 شـد،  ي سوده طـوالني يانه عادت ماهكه «كند:  ابوداود با سندش از ابي جعفر روايت مي

اش غسـل كنـد و نمـاز     انـه به او فرمان داد كه بعد از گذشـت ايـام عـادت ماه    پيامبر
 .)140F3(»بخواند

 ةباب الصلو

مـوالي   همسلم با سندش از جعفر بن محمد از پـدرش از ابـي مـر   امام حديث اول: 
در سال فتح مكه در خانـه اش هشـت    كند كه رسول خدا عقيل از ام هاني روايت مي

 .)141F4(»ر حالي كه خود را فقط در يك پارچه پيچيده بودركعت نماز خواند د
كند  نسائي با سند خود از جعفر بن محمد از پدرش از جابر روايت مي حديث دوم:

بهتـرين سـخن كـالم خداسـت و     : «گفـت  ميدر نمازش بعد از تشهد  كه رسول خدا
 .)142F1(»است بهترين رهنمود رهنمود محمد

                                           
 .248بخاري،  صحيح -1

 .496مسلم،  صحيح -2

 حديث منقطع است و شيخ آلباني آن را ضعيف شمرده است. 243ابو داود،  -3

 .1180مسلم صحيح  -4
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كنـد   لي ابوجعفر از اسامه بن زيد روايت مـي امام احمد از محمد بن ع حديث سوم:
 .)143F2(»در كعبه نماز خواند كه گفت: پيامبر

كنـد كـه    امام احمد با سند خـود از ابـوجعفر از اسـامه روايـت مـي      حديث چهارم:
(نددر كعبه نماز خواند پيامبر

144F

3(. 
امام احمد با سند خود از جعفر بـن محمـد از پـدرش از عبـداهللا بـن       حديث پنجم:

ب داي نماز صبح بيرون آمد و ابن قشـ براي ا كند كه پيامبر بن بحينه روايت مي مالك
ب نماز صبح را چهـار ركعـت   او زد و گفت: اي ابن قش ي خواند، پيامبر بر شانه نماز مي

( خواني خواني يا آن را دو بار مي مي
145F

4(. 

 اوقات نماز
ين از پـدرش  نسائي با سند خود از جعفر بن محمد بن علـي بـن حسـ    حديث اول:

نماز صبح را وقتـي خوانـد كـه صـبح      كند كه جابر بن عبداهللا گفت: پيامبر روايت مي
 .)146F5(»براي او آشكار گرديد

كند كـه جـابر    نسائي با سندش از جعفر بن محمد از پدرش روايت مي حديث دوم:
، تا آن كه بـه عرفـه آمـد    (هنگام حج) پياده به حركت در آمد بن عبداهللا گفت: پيامبر

جا اقامت نمود تا اينكه  اند، ايشان در آن ديد كه خيمه را براي ايشان در نمره نصب كرده
خورشيد از وسط آسمان به سوي غرب منحرف شد، آنگاه فرمان داد كه شترش را آماده 
كردند و حركت كرد تا آنكه در وسط رودخانه رسيد، آنجا براي مردم سـخنراني كـرد و   

                                                                                                           
 اسنادش صحيح است. گويد: ميشيخ آلباني  1294نسائي  -1

 حديث صحيح است و اين اسناد ضعيف است. گويد: ميط شعيب ارناؤو 20764د احمد بن حنبل مسن -2

 اسنادش ضعيف است. گويد: ميط ارناؤوشيخ شعيب  20798مسند احمد بن حنبل  -3

 اسنادش صحيح است. گويد: ميط ارناؤوو شيخ شعيب  21856مسند احمد بن حنبل  -4

 آلباني آنرا صحيح دانسته است. 540نسائي،  -5
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شان نماز عصر را خواند و بـين ظهـر و عصـر ديگـر نمـازي      سپس بالل اذان گفت و اي
 .)147F1(»نخواند

 باب جمعه
مسلم با سند خود از جعفر بن محمد از پدرش از جابر بن عبـداهللا  امام  حديث اول:

گشتيم و گوسفندان خود  خوانديم و بر مي نماز مي كند كه گفت: ما با پيامبر روايت مي
فر گفتم: چه وقـت بـود؟ گفـت بـه هنگـام زوال      گويد به جع دوشيديم، حسن مي را مي

 .)148F2(»خورشيد
كند كـه گفـت:    مسلم از جعفر و او از پدرش از ابورافع روايت ميامام  حديث دوم:

جانشين خود تعيين كرد، ابوهريره   نامروان به مكه رفت و ابوهريره را در مدينه به عنو«
 اذا جاءك المنافقونجمعـه   ي با ما نماز جمعه را خواند در ركعت دوم بعد از سوره س

را خواند، بعد از آن كه او نماز را تمام كرد نزد او آمـدم و گفـتم: شـما دو سـوره اي را     
شـنيده ام   خواند، ابوهريره گفت: از پيامبر خواندي كه علي بن ابي طالب در كوفه مي

 .)149F3(»خواند كه اين دو سوره را در نماز جمعه مي
كند كه او از جابر  د خود از جعفر از پدرش روايت ميمسلم با سنامام  حديث سوم:

خوانـد؟ گفـت: ايشـان نمـاز را      چه وقت نماز جمعه را مـي  پيامبر«بن عبداهللا پرسيد: 
كرديم، عبداهللا در روايـت خـود    رفتيم و شتران خود را روانه مي خواند و سپس ما مي مي

 .)150F4(»شد اضافه كرده هنگامي كه خورشيد زوال مي

                                           
 يح شمرده است.آلباني آن را صح 600نسائي،  -1
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مسلم با سند خود از جعفر بـن محمـد از پـدرش از جـابر بـن      امام  رم:حديث چها
هـايش قرمـز    نمود چشـم  وقتي خطبه ايراد مي پيامبر«كند كه گفت:  عبداهللا روايت مي

گشت گويـا خطـر لشـكري را بـه اطـالع       شد و خشمگين مي شد و صدايش بلند مي مي
ترين رهنمود، رهنمود محمد : اما بعد بهترين سخن كتاب خدا و بهگفت ميرسانيد و  مي

: من گفت مير بدعتي گمراهي است، سپس هباشد و  ها مي است و بدترين چيزها بدعت
براي هر مؤمني از خودش سزاوارترم هركسي وفات كرد و از خود مالي به جا گذاشـت  
آن مال متعلق به خانواده اش است، و هركسي وفات يافت و مديون بود بدهكاري او را 

 .)151F1(»ازمپرد من مي
كنـد: كـه رسـول     امام مالك از جعفر بن محمد از پدرش روايـت مـي   حديث پنجم:

 .)152F2(»روز جمعه دو خطبه گفت و بين هر دو خطبه نشست خدا
دارد كه مربوط به سند آن است در ضمن اينكـه فوايـدي از    اين حديث فوايد مهمي 

 آيد: متن آن بر مي
او را ثقـه دانسـته اسـت، و امـام مالـك در      ـ امام مالك روايت جعفر را پذيرفتـه و  1

 كند. افراد ثقه روايت نمي زگيري در روايت معروف است و او جز ا سخت
باقر نزد امام مالك فردي ثقه و معتمد است و امام مالك روايت مرسل باقر  محمدـ 2

 را پذيرفته و در موطا روايت كرده است، با اينكه اين سند منقطع است و بسياري از اهل
 پذيرند. علم آن را نمي

 روزه
كند كه:  و او از پدرش و او از جابر بن عبداهللا روايت مي مسلم از جعفر امام حديث:
در سال فتح مكه در ماه رمضان به سوي مكه حركت كرد و روزه گرفت تا  رسول اهللا

                                           
 .1435مسلم،  صحيح -1

 .228مؤطا  -2
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ت و ي آب خواسا پياله يم رسيد، مردم هم روزه گرفتند آنگاه ايشانغمآن كه به كراع ال
آن را بلند كرد تا اينكه مردم به او نگاه كردند آنگاه آن را نوشـيد، بعـد از آن بـه ايشـان     

 .)153F1(»گفتند: بعضي از مردم روزه هستند، فرمود: آنان نافرمانان اند، آنان نافرمانان آند

 حج
مسلم با سند خود در حديثي طوالني از جعفـر بـن محمـد و او از    امام  حديث اول:
نزد جابر بن عبداهللا رفتيم در مورد افراد حاضر پرسـيد  «كند كه گفت:  ميپدرش روايت 

بـاالي   ي تا آن كه به من رسيد، گفتم: من محمد بـن علـي بـن حسـين هسـتم او دكمـه      
ي پايين آن را كشيد و سپس دستش را بـر سـينه ام گذاشـت مـن در آن      پيراهنم و دكمه

خواهي بپرس مـن از   ه ام هرچه ميدي برادرزاوجوان بودم، آنگاه گفت: خوش آمدروز ن
اي را بر خود پيچانده بـود   پرسيدم او نابينا بود، وقت نماز رسيد او در حالي كه پارچه وا

آن بـه   ي انـداخت دو گوشـه   اش مـي  بلند شد، پارچه كوتاه بود و چون او آن را بر شانه
ما شد و نماز را شد و ردايش در كنارش بر جالباسي بود، او پيشنماز  سوي او آويزان مي

تا نه سال به حج نرفت  خبر ده او گفت: پيامبر خواند. آنگاه گفتم: مرا از حج پيامبر
عازم حج اسـت، آنگـاه جمعيـت     سپس در سال دهم اعالن شد كه امسال رسول خدا

اقتدا كند و مانند او حج را بـه جـا    خواست به پيامبر زيادي به مدينه آمدند هريك مي
(..».راه ايشان حركت كرديمآورد و ما هم

154F

2(. 
مسلم با سند خود از جعفر بن محمد و او از پـدرش از جـابر بـن    امام  حديث دوم:

در روايت اسماء بنت عميس وقتـي در ذوالحليفـه دچـار خـون     «كند:  عبداهللا روايت مي
 .)155F3(»به ابوبكر گفت به او بگويد كه غسل كند و احرام ببندد زايمان شد، پيامبر

                                           
 .1878مسلم صحيح  -1
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كند كـه گفـت: پـدرم از جـابر روايـت       مسلم از جعفر روايت ميامام  م:حديث سو
ام و همـه سـرزمين منـي     فرمود: من در اينجا قرباني ذبح نموده رسول اهللا«كند كه:  مي

 ام و تمـام  هداينجا وقوف كـر محل قرباني است در محل اقامت خود قرباني كنيد، من در 
 .)156F1(»سرزمين عرفه محل وقوف است

مسلم از جعفر بن محمد و او از پدرش و او از جابر بن عبـداهللا  امام  م:حديث چهار
وقتي به مكه رسيد به حجر االسود آمد و آن را اسـتالم   كند كه رسول خدا روايت مي

157Fل كردمسپس از سمت راست شروع به طواف نمود و در سه شوط ر كرد و

و در چهار  2
 .)158F3(»شوط عادي راه رفت

با سند خود از جعفر بن محمد از پدرش از جابر بن عبداهللا مسلم امام  حديث پنجم:
را ديدم كه از حجـر االسـود رمـل يعنـي تنـدرفتن در       كند كه گفت: پيامبر روايت مي

 . )159F4(»ل را متوقف كردمطواف را شروع نمود و با تكميل سه شوط ر
 س مسلم از جعفر بن محمد او از پدرش و او از جابر بن عبداهللامام  حديث ششم:

 .)160F5(»كند كه پيامبر در سه شوط رمل نمود روايت مي
ترمذي با سند خود از جعفر بن محمد و او از پدرش و او از جابر بن  حديث هفتم:

سه بار حج كرد، دو حج قبـل از هجـرت بـه جـا      كند كه پيامبر روايت مي سعبداهللا 
شصت و سه شتر  آورد و يك حج بعد از هجرت به همراه يك عمره انجام داد، ايشان

به عنوان قرباني با خود برد و بقيه را علي از يمن آورد كه يكـي از ايـن شـتران شـتري     
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ـ   اش سوزني نقره هل بود كه در بينيمتعلق به ابوج د و اي داشت پيامبر آن شتر را سـر بري
 . )161F1(»اي را پختند و ايشان از آبگوشت آن نوشيد فرمان داد كه از هر شتري تكه

 سترمذي از جعفر بن محمد و او از پدرش و او از جابر بن عبـداهللا   حديث هشتم:
خواست به حج برود در ميـان مـردم اعـالن     كند كه گفت: وقتي رسول اهللا روايت مي

 .)162F2(»احرام بست داء رسيدشد و مردم جمع شدند و وقتي پيامبر به بي
روايـت   سهللا ترمذي از جعفر بن محمد و او از پدرش از جابر بن عبدا حديث نهم:

به مكه آمد وارد مسجد شد و حجـر االسـود را اسـتالم     كند كه گفت: وقتي پيامبر مي
ل نمود و سه شوط ديگر را منمود و سپس از سمت راست حركت كرد و در سه شوط ر

﴿آهسته رفت و سپس به مقام ابراهيم آمـد و گفـت:               ﴾  و

دو ركعت نماز خواند در حالي كه مقام ابراهيم بين او و كعبه قرار داشت، سپس به  آنگاه
برم كه گفت:  حجر االسود آمد و آن ر استالم كرد و آنگاه به سوي صفا رفت و گمان مي

﴿           ﴾)163F3(. 

 ساز پـدرش از جـابر    ترمذي با سند خود از جعفـر بـن محمـد و او    حديث دهم:
ها) را  دادن شانه ل (تندرفتن و حركتماز حجر االسود ر كند كه رسول خدا روايت مي

آغاز نمود تا دوباره به حجراالسود رسيد و تا سه دور چنين كرد، و چهـار دور ديگـر را   
 .)164F4(»آهسته طواف نمود

                                           
1-  ترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء كم حج النبي 743 حديث غريبي است، و امام  گويد: ميمذي و تر

 بخاري نيز علت ضعف در اين حديث را بيان  داشته است.

 آلباني آن را صحيح دانسته است. 746ترمذي، سنن  -2

 صحيح است. گويد: ميو آلباني  784ترمذي،  -3

 و آلباني آن را صحيح دانسته است. 758ترمذي،  -4
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بـن عبـداهللا    ترمذي از جعفر بن محمد و او از پدرش و او از جـابر  حديث يازدهم:
وقتي به مكه آمد هفت بار گرد كعبه طواف نمـود آنگـاه    كند كه: پيامبر روايت مي س

﴿اين آيه را خواند:             ﴾     و سپس پشت مقـام ابـراهيم نمـاز

ي خواند و سپس به سوي حجر االسود آمد و آن را استالم نمود و سپس فرمود: از جـاي 
كنيم كه خداوند آغاز كرده و آنگاه از صفا سـعي را شـروع كـرد و ايـن آيـه را       آغاز مي

 ﴿ خواند:          ﴾)165F1(. 

ترمذي با سند خود از جعفر بن محمد و او از پدرش و او از جابر  حديث دوازدهم:
هـاي اخـالص    دو ركعت طواف سـوره  در كند كه رسول اهللا روايت مي سبن عبداهللا 

 .)166F2(»را خواند حد)(قل هو اهللا أو  يها الكافرون)أ(قل يا 

كند كه گفت: نزد  نسائي با سند خود از جعفر بن محمد روايت مي حديث سيزدهم:
پرسـيديم او بـه مـا گفـت كـه       آمديم و او را از حـج پيـامبر   انصاري بن عبداهللاجابر 
آورم و  ام از نو انجام دهم قرباني را همراه خود نمي هدكه كر فرمود: اگر كاري را پيامبر

آورم، هركسي كه قرباني به همراه ندارد خود را از احرام بيرون آورد  ابتدا عمره به جا مي
 و مناسكي كه انجام داده را عمره قرار دهد و علي از يمن همراه قرباني آمد، و پيـامبر 

ده بود و فاطمه لباس رنگي پوشيده بـود و سـرمه بـه    از مدينه به همراه خود قرباني آور
 چشم نموده بود، من در حالي كه برآشفته بـودم بـه سـوي پيـامبر رفـتم و از ايشـان      

گويـد:   فاطمه لباس رنگي پوشيد و سرمه به چشم كـرده و مـي   پرسيدم: اي رسول خدا!
گويد،  راست مي گويد، گويد راست مي پدرم مرا به اين كار فرمان داده فرمود: راست مي

 .)167F3(»ام من به او فرمان چنين كاري را داده

                                           
 .790ترمذي،  -1

 لباني حديث را صحيح دانسته است.آو  796ترمذي،  -2

 و آلباني آن را صحيح دانسته است. 2664نسائي،  -3
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كند كه گفت: پـدرم بـه مـن     نسائي از جعفر بن محمد روايت مي حديث چهاردهم:
پرسـيديم او گفـت: رسـول     گفت: نزد جابر بن عبداهللا آمـديم و او را از حـج پيـامبر   

شـد كـه رسـول    نه سال در مدينه بود و به حج نرفت سپس ميـان مـردم اعـالن     خدا
در اين سـال عـازم حـج اسـت، آنگـاه مـردم زيـادي بـه مدينـه آمدنـد و همـه             خدا
به پايان ماه ذي  هحج را انجام دهند، پيامبر پنج روز ماند خواستند با اقتدا به پيامبر مي

در  گويد: رسول خـدا  القعده حركت كرد و ما همراه ايشان حركت نموديم، برخي مي
دانسـت و هـر كـاري كـه      شد و ايشان تفسير آن را مي بر او نازل ميميان ما بود و قرآن 

 . )168F1(»كرديم، با نيت حج حركت كرديم كرد ما مي مي
پـدرم بـه مـن    «كند كه گفـت:   نسائي از جعفر بن محمد روايت مي حديث پانزدهم:

پرسـيديم او بـه مـا گفـت:      گفت: نزد جابر بن عبداهللا آمديم و ايشان را از حج پيامبر
از مدينه همراه خود قرباني بـرده بـود، و    از يمن همراه قرباني آمد و رسول خدا علي

(ايشان به علي گفت: به چه احرام بسته اي
169F

براي  ، علي گفت: بار خدايا آنچه پيامبر؟)2
قرباني ام همراه من است، پيـامبر فرمـود:    آن احرام بسته است براي آن احرام بسته ام، و

 .)170F3(»ن نكنخود را از احرام بيرو
روايـت   سنسائي از جعفـر بـن محمـد و او از پـدرش از جـابر       حديث شانزدهم:

به ذوالحليفه رسيد نماز خوانـد و ايشـان سـاكت     ، وقتي ايشاندر حج پيامبر«كند:  مي
 .)171F4(»رسيد ءتا اينكه به بيدابود 

                                           
 و شيخ آلباني آن را صحيح دانسته است. 2690نسائي،  -1

 يعني براي عمره احرام بسته اي يا براي حج؟ -2

 آلباني آنرا صحيح دانسته است. و 2693نسائي،  -3

 و آلباني آن را صحيح دانسته است. 2706نسائي،  -4
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كند كـه از جـابر    نسائي از جعفر بن محمد و او از پدرش روايت مي حديث هفدهم:
 .)172F1(»در حج خود قرباني همراه خود برد پيامبر: «گفت ميشنيد كه 

كند  روايت مي سنسائي از جعفر بن محمد از پدرش و او از جابر  حديث هيجدهم:
رفـت و در   هفت بار گرد كعبه طواف كرد در سه شوط با سرعت مي كه گفت: پيامبر

ركعت نماز خواند، و اين را  چهار شوط آهسته رفت، سپس نزد مقام ابراهيم ايستاد و دو

﴿خواند:             ﴾        و صـدايش را بلنـد كـرد طـوري كـه مـردم

كنيم كه  از جايي آغاز مي«سپس برگشت و استالم كرد و آنگاه رفت و گفت:  ،شنيدند مي
فت تا آن كه كعبه خداوند آغاز كرده است و سعي را از صفا شروع نمود و بر صفا باال ر

لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، وحده لَا شرِيك لَه، لَه الْملْـك ولَـه   «براي او نمايان شد، آنگاه سه بار گفت: 
يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهو يتمييِي وحي ،دمو تكبير گفت و حمد خداونـد را نمـود و   »الْح ،

آمد و پياده شروع به سعي نمود و آمد تا به مروه رسيد و باال سپس دعا كرد، آنگاه پايين 
الَ إِلَه إِلَّا اللَّه وحده الَ شرِيك لَه، لَـه  «رفت تا آن كه كعبه برايش نمايان شد، آنگاه گفـت:  

يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهو ،داحلَم لَهو ،و پاكي و سه بار اين را گفت، سپس ذكر خدا  »املُلْك
 . )173F2(»مدح خداوند را نمود و آنگاه دعا كرد و به همين صورت تا آن كه سعي را تمام كرد

كند كـه گفـت:    نسائي از جعفر بن محمد و او از پدرش روايت مي حديث نوزدهم:
فرمـود:   پرسيديم او گفت: پيـامبر  نزد جابر بن عبداهللا آمديم و او را از حج پيامبر«

 .)174F3(»محل وقوف استتمام سرزمين عرفه 

                                           
 و آلباني آن را صحيح دانسته است. 2748نسائي،  -1

 و آلباني آن را صحيح دانسته است. 2912نسائي،  -2

 و آلباني آن را صحيح دانسته است. 2965نسائي،  -3
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كند كه گفت: نزد  نسائي از جعفر بن محمد و او از پدرش روايت مي حديث بيستم:
فرمـود: تمـام سـرزمين مزدلفـه محـل       گفت: رسول خدااو آمديم  سجابر بن عبداهللا

 .)175F1(»وقوف است
كنـد كـه    نسائي از جعفر بن محمد و او از پدرش روايت مـي  حديث بيست و يكم:

 ما را خبر ده، او گفت: پيامبر آمديم، گفتم: از حج پيامبر بن عبداهللا گفت: نزد جابر
قبل از طلوع خورشيد از مزدلفه حركت كرد و فضل بن عباس را پشت سر خـود سـوار   

اش را حركـت داد و سـپس راه    يكرد تا آن كه به وادي محسر آمد آنگـاه كمـي سـوار   
رسـاند و   عقبي مـي  ي را به جمره پيش گرفت راهي كه اگر از آن بروي شما وسط را در

اي كه كنار درخت است رسيد و آنگاه هفـت سـنگريزه بـه سـوي      مرهجآمد تا آن كه به 
هـا را   و ايشان از ته رودخانه سنگ گفت ميجمره انداخت و با انداختن هر سنگي تكبير 

 .)176F2(»كرد پرتاب مي
از پـدرش  نسائي از جعفر بن محمد بن علـي بـن حسـين او     حديث بيست و دوم:

خبر  را از حج پيامبرا رفتيم، گفتيم: م سكند كه گفت: نزد جابر بن عبداهللا  روايت مي
كـرد و    ده، او گفت: رسول خدا جمره اي را كه نزد درخت است با هفت سنگريزه رمي

انداخت،  ها را مي سنگ هايشان از درون رودخان گفت مياي تكبير  با انداختن هر سنگريزه
 .)177F3(»انگاه رفت و قرباني نمودو سپس به قرب

نسائي از جعفر بن محمد و او از پدرش از علي بن حسين از  حديث بيست و سوم:
كند كه گفت: همراه پيامبر سـوار بـودم    ابن عباس از برادرش فضل بن عباس روايت مي

                                           
 است.صحيح  گويد: ميو آلباني  2995نسائي،  -1

 صحيح است. گويد: ميو آلباني  3004نسائي، سنن  -2

 صحيح است. گويد: ميو آلباني  3026نسائي، سنن  -3
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كرد، ايشان هفت سـنگريزه    عقبي را رمي ي تا اينكه جمره گفت ميايشان همچنان لبيك 
 .)178F1(»گفت مياي تكبير  ي جمره انداخت و با انداختن هر سنگريزهبه سو

كنـد كـه    روايت مي لابن ماجه از ابي جعفر از ام سلمه حديث بيست و چهارم:
 .)179F2(»حج جهاد هر فرد ناتواني است«فرمود:  گفت: رسول خدا

امام احمد از جعفر بن محمد و او از پدرش از ابن عبـاس از   حديث بيست و پنجم:
 .)180F3(»ه كوتاه كردمورا كنار مر كند كه گفت: موهاي سر پيامبر روايت مي ساويه مع

 سامام احمد از جعفر و او از پدرش از ابن عباس از معاويه  حديث بيست و ششم:
عـريض و تيـزي    ي را ديدم كه با قيچي تيزي كه دهانه كند كه گفت: پيامبر روايت مي

181Fكرد داشت موهايش را كوتاه مي

4«)182F5(. 
امام مالك با سند خود از جعفـر بـن محمـد و او از پـدرش      حديث بيست و هفتم:

نزد علي بن ابي طالب رفت و علي  دهي آب كه مقداد بن اسود در محل«كند:  روايت مي
داد، مقداد گفت: عثمان بـن عفـان از احـرام بسـتن      كرد و به شترانش مي آردي خمير مي

اه علي در حالي كه آثار آرد بر دستانش بود بـه  كند، آنگ براي حج و عمره با هم نهي مي
 ؟هم نهي كرده ايد گفت: شما از انجام حج و عمره با راه افتاد تا آن كه نزد عثمان آمد و

                                           
 ند.ا ارناؤوط و آلباني آن را صحيح دانستهو  3029نسائي،  سنن -1

 آن را ضعيف قرار داده. 2545در سند  ارناؤوطسندش منقطع است و  3893ابن ماجه،  سنن -2

 آن را صحيح دانسته است. ارناؤوطو شعيب  16280مد، مسند الشاميين مسند امام اح -3

را كوتاه  جروايت كرده و گفته: من موهاي پيامبر  س) كه امير معاويه 25با حديث سابق (شماره:  -4

نمودن موهاي خويش را  نمودم هيچ تعارضي ندارد؛ زيرا اين احتمال وجود دارد كه ابتدا ايشان خود كم

اشند، سپس امير معاويه قيچي را از ايشان گرفته و موهاي شان را كوتاه كرده باشد. شروع كرده ب

 [مصحح]

 حديث است. گويد: مي ارناؤوطو شعيب  16281مسند احمد، مسند الشاميين  -٥
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عثمان گفت: اين رأي من است، پس از آن علـي خشـمگين بيـرون آمـد در حـالي كـه       
 . )183F1(»»معا لَبيك اللَّهم لَبيك بِحجة، وعمرة«: گفت مي

 باب الديون
كند كـه   روايت مي سبخاري از محمد بن علي از جابر بن عبداهللا امام  حديث اول:

فرمود: اگر مال بحرين بيايد اين قدر و اين قدر به تو خواهم داد و  گفت: رسول خدا
ديده از جهان فرو بست، وقتي مـال بحـرين را    مد تا آن كه رسول خداامال بحرين ني

بر پيـامبر دارد نـزد مـا بيايـد، بـه او        ابوبكر ندا داد كه هركسي وعده اي يا واميآوردند 
به من چنين گفته است او مقـداري بـه مـن داد وقتـي آن را      خواهم داد، گفتم: پيامبر

 .)184F2(»شمردم ديدم كه پانصد است او گفت دو برابر آن را بگير
كنـد كـه    بـداهللا روايـت مـي   امام بخاري از محمد بن علي از جابر بن عحديث دوم: 

 سي نزد ابـوبكر  موفات يافت مبالغي پول از سوي عالء بن حضر گفت: وقتي پيامبر
بـه او وعـده اي داده    دارد يـا ايشـان    آورده شد، ابوبكر گفت: هركسي بر پيامبر وامي

 به من وعده داده كه اينقدر و اينقدر به من بدهد است، نزد ما بيايد. جابر گفت: پيامبر
گويد: او پانصد در دستهايم قرار داد و سـپس   هايش را سه بار باز كرد، جابر مي و دست

 . )185F3(»پانصد ديگر وسپس پانصد ديگر به من داد
ابن ماجه از جعفر بن محمد و او از پدرش از عبداهللا بن جعفر روايت  حديث سوم:

قتـي بـدهكاري   خداوند ياور بدهكار است تـا و «فرمود:  كند كه گفت: رسول خدا مي
 .)186F4(»پسندد اش را بپردازد، تا وقتي بدهكاري در چيزي نباشد كه خداوند نمي

                                           
 و سند منقطع است. 652موطأ، حديث  -1

 2132بخاري  -2

 2486بخاري، صحيح  -3

 2400ابن ماجه، سنن  -4
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 باب الذبائح
كند كـه   روايت مي سبخاري از محمد بن علي از جابر بن عبداهللا امام  حديث اول:

روز خيبر خوردن گوشت االغ اهلي را ممنـوع كـرد و بـه خـوردن      گفت: رسول خدا
 .)187F1(»گوشت اسب اجازه داد

 قرباني
كند  ترمذي از جعفر بن محمد از پدرش از ابي سعيد خدري روايت ميحديث اول: 
 .)188F2(»قوچي را قرباني كرد كه دهان و پاهايش سياه بود كه گفت: پيامبر

روايـت   سنسائي از جعفر بن محمـد از پـدرش از جـابر بـن عبـداهللا       حديث دوم:
ي كرده بود با دست خود سر بريد و بعضي بعضي از شتراني را كه قربان كند: پيامبر مي

 .)189F3(»ديگران سر بريدندديگر را 
روايـت   سابن ماجه از جعفر بن محمد از پدرش از جابر بن عبـداهللا   حديث سوم:

فرمان داد كه هر از شتري قسمتي جدا كردند و آن را در ديگي پختند،  پيامبر«كند:  مي
 .)190F4(»خوردند و از آبگوشت نوشيدندآن و از گوشت 

روايـت   سپـدرش از علـي   امام احمد از جابر از محمد بن علي از  حديث چهارم:
م كه ماده شترم را سـر ببـرم   ا هدگفت: نذر كر آمد و كند كه گفت: مردي نزد پيامبر مي

گفتـه اي از   ماده شترت را سر ببر اما فـالن و فالنـي كـه   «جا، فرمود:  نجا و فال ندر فال
 .)191F5(»شيطان است
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 كند كه گفت:  امام احمد از محمد بن اسحاق روايت مي جم:حديث پن
اب مـوالي بنـي   خبـ محمد بن علي بن حسين و ابي اسحاق بن يسار از عبـداهللا بـن   

كردن  ما را از ذخيره كند كه گفت: پيامبر ار از ابي سعيد خدري روايت مينجعدي بن 
رفـتم سـپس نـزد     كـرد، بـه سـفري    گوشت قرباني و خوردن آن بعد از سه روز نهي مي

خانواده ام آمدم و چند روزي از عيد قرباني گذشته بود همسـرم گوشـت خشـك شـده     
گفـت: گوشـت قربـاني     ؟برايم آورد، گفتم: اين گوشت خشك شده را از كجا آورده اي

ما را از ذخيره كردن آن و خـوردن آن بعـد از سـه روز     هايمان است، گفتم: آيا پيامبر
بعد از اين فرمان به مردم اجازه داد كه گوشت قربـاني   شاننهي نكرده است، گفت: اي

ن اگويد: او را تصديق نكردم تا اينكه كسي را نزد برادرم قتاده بن نعم را ذخيره كنند، مي
كه از اهل بدر بود فرستادم و او را در اين مـورد پرسـيدم، گفـت: غـذايت را بخـور او      

 .)192F1(»نداجازه داده ا در اين مورد به مردم راست گفته است پيامبر

 عقيقه
كند  روايت مي سترمذي از محمد بن علي بن حسين از علي بن ابي طالب  حديث:

اي فاطمـه  «يك بز براي حسن به عنوان عقيقه ذبـح كـرد، و فرمـود:     كه گفت: پيامبر
گويد: موهـايش را وزن   موهايش نقره صدقه كن، مي ي موي سرش را بتراش و به اندازه

 .)193F2(»يك درهم يا مقداري از يك درهم بود ي آن به اندازهكرد، و وزن 

 ها فتنه
كند كـه گفـت حرملـه مـوالي      امام بخاري از محمد بن علي روايت مي حديث اول:

نزد علي فرستاد و گفت: او تو را خواهـد پرسـيد چـرا    او را اسامه  ،اسامه به او خبر داد
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بودم دوسـت   د اگر در دهان شير ميگوي مانده؟ به او بگو: او مي باز(از جنگ) همراهت 
داشتم همراه تو باشم، اما اين چيزي است كه به آن قانع نيستم و راي من نيست آنگاه او 

فـتم آنـان سـواري ام را بـار     جعفـر ر به من چيزي نداد سپس نزد حسن و حسين و ابن 
 .)194F1(»كردند

مي و او از امام احمد از محمد بن علي ابي جعفر از رافع بن بشـر سـل   حديث دوم:
آيد و  به زودي آتشي از حبس بيرون مي«فرمود:  كند كه رسول خدا پدرش روايت مي

هـا   اين آتش مانند شتر كندي در حركت خواهد بود كه روزهـا راه مـي پيمايـد و شـب    
هنگام روانه شده پس  شود مردم آتش صبح آيد گفته مي رود و شام مي ايستد صبح مي مي

 .)195F2(»خورد يابد ميآتش حركت كرد برويد هركسي را در مردم گويد: اي برويد، آتش مي

 صدقه
ب از ابـن عبـاس روايـت    سـي ممسلم از ابوجعفر محمد بن علي از ابن امام  حديث:

گيرد مانند سگي است  فرمود: مثال كسي كه صدقه اش را باز پس مي كند كه پيامبر مي
 .)196F3(»خورد كه استفراغ خود را مي

 غزوات
كند:  مسلم از جعفر بن محمد از پدرش از يزيد بن هرمز روايت ميم اما حديث اول:

نجده به ابن عباس نوشت و او را از پنج چيز پرسيد، ابن عباس گفت: اگر خطر كتمـان  
زنـان را   نوشتم، نجده نوشته بود، اما بعد به من بگو آيا پيامبر بود برايش نمي علم نمي

در جهـاد   داد؟ آيا پيامبر ن از غنيمت سهميه ميبرد و آيا به آنا همراه خود به جنگ مي

                                           
 .6577بخاري، صحيح  -1

 .15103مسند احمد، مسند المكيين  -2
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شـود؟ و خمـس حـق     كشت؟ و دوران يتيمي يتيم چـه زمـاني تمـام مـي     كودكان را مي
زنان را با خود  اي كه آيا پيامبر كسيت؟ ابن عباس در پاسخ او نوشت، براي من نوشته

جـروحين را  بـرد و زنـان م   زنان را همراه خود مـي  برده است؟ بله ايشان به جنگ مي
اي براي آنـان مشـخص    شد، و سهميه كردند و از غنيمت به آنان چيزي داده مي مداوا مي

رسانيد، و شما پرسيده اي كه دوران يتيمي چه  كودكان را به قتل نمي شد، و پيامبر نمي
رويد و او هنوز ضـعيف   رسد؟ به جانم سوگند كه گاهي ريش مرد مي زماني به پايان مي

تواند حق خود را بگيرد، هرگاه يتيم مصالح و منافعي كه مردم براي  و نمي است و ناتوان
آوردند به دست آورد يتيمـي از او دور شـده اسـت، و مـرا از خمـس       خود به دست مي

يم كه خمس از آن ماست اما قـوم مـا آن را بـه مـا     گفت ميپرسيده اي كه مال كيست؟ ما 
 .)197F1(»ندادند

كند كه  حمد از پدرش از يزيد بن هرمز روايت ميترمذي از جعفر بن محديث دوم: 
زنـان را همـراه خـود بـه      نجده حروري به ابن عباس نوشت و از او پرسيد آيا پيامبر

كرد؟ آنگاه ابن عباس در  براي آنان مشخص مي اي برد؟ و آيا از غنيمت سهميه جنگ مي
را همراه خود به جنـگ  اي و از من پرسيده اي كه آيا پيامبر زنان  پاسخ او نوشت، نوشته

بيمـاران را مـداوا    ،بـرد و زنـان   زنان را همراه خود بـه جنـگ مـي    برد؟ بله ايشان مي
تعـين   اناي معينـي برايشـ   رسـيد امـا سـهميه    ها مـي  به آن اي كردند و در غنيمت بهره مي

 .)198F2(»شد نمي
 كند كه امام مالك از جعفر بن محمد بن علي و او از پدرش روايت مي حديث سوم:
دانـم در مـورد آنـان چـه كـنم؟       مجوس را يـاد كـرد و گفـت: نمـي     سعمر بن خطاب

                                           
 3377مسلم صحيح  -1
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بـا آنـان   : «گفت ميشنيدم كه  دهم كه از پيامبر عبدالرحمان بن عوف گفت: گواهي مي
 .)199F1(»كنيد رفتار ميكتاب اي رفتار كنيد كه با اهل  به شيوه

 زهد
كند  روايت مي سعبداهللا از جابر بن و او مسلم از جعفر و او از پدرش امام  حديث:

از كنار بازار عبور كرد و مردم از هر سو پيرامون ايشـان را گرفتنـد، و    كه رسول خدا
اي مرده كه گوشهاي كوچكي داشت گذشت ايشان آن بزغاله  سپس پيامبر از كنار بزغاله

كدام يك از شما دوست دارد كه اين را به يك «را گرفت و گوش آن را گرفت و گفت: 
ما اصالً دوست نداريم اين از آن ما باشد، چكارش كنيم؟ فرمود: آيا گفتند: بخرد؟  درهم

دوست داريد مال شما باشد؟ گفتند: سوگند به خدا اگر زنـده بـود معيـوب بـود چـون      
سوگند به خدا «گوش هايش بسيار كوچك است، چه برسد به اينكه مرده است؟ فرمود: 

 .)200F2(»تر است زشكه دنيا نزد خداوند از اين هم بي ار

 باب الجنائز
كند كه گفت: از جعفر بـن محمـد    ترمذي از عثمان بن فرقد روايت مي حديث اول:

را درسـت   كرد كه گفت: ابوطلحه لحد قبر رسـول اهللا  شنيدم كه از پدرش روايت مي
شـقران غـالم پيغمبـر بـود، جعفـر      ارچه را زير جسد ايشـان قـرار داد   كرد و كسي كه پ

: سـوگند  گفـت  ميهللا ابي رافع به من خبر داد و گفت: از شقران شنيدم كه گويد: عبدا مي
 .)201F3(»زير جسد پيامبر در قبرش انداختم اي به خدا من پارچه
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كند كه حسن بـن علـي    نسائي از جعفر بن محمد از پدرش روايت مي حديث دوم:
ـ  نشسته بود، جنازه اي را از كنار او بردند مردم بلند شدند تـا آن كـه   س ، دازه رد شـ جن

يهودي را از كنار پيامبر رد كردند و ايشـان نشسـته بودنـد و     ي آنگاه حسن گفت: جنازه
 .)202F1(»نگاه بلند شدندآ

كنـد:   روايـت مـي   سامام احمد از محمد بن علي از حسن بـن علـي    حديث سوم:
ها رد شد مردم بلند شدند و او بلند نشد، آنگاه حسـن گفـت: شـما     جنازه اي از كنار آن

 .)203F2(»فقط به خاطر آن بلند شد كه از بوي يهودي اذيت شد پيامبر ؟كار كرديدچه 
را  كنـد: پيـامبر   امام مالك از جعفر بن محمد از پدرش روايت مي حديث چهارم:

 .)204F3(»در پيراهني كه به تن داشت غسل دادند

 حكامباب األ
كند:  مي روايت سانصاري ترمذي از جعفر بن محمد از پدرش از جابر  حديث اول:

 .)205F4(»با سوگند و شاهد قضاوت نمود پيامبر
: كـه گفـت    كنـد  پدرش روايت مـي ترمذي از جعفر بن محمد و او از  حديث دوم:

در ميـان   اينگونـه  نيز گفت: علي اوبا يك شاهد و سوگند مدعي قضاوت كرد،  پيامبر
 .)206F5(»شما قضاوت نمود

كنـد   بن حندب روايت مـي  همرابوداود از ابوجعفر محمد بن علي از س حديث سوم:
ي آن مرد همـراهش بـود، و    گويد: خانواده كه او نخلي در باغ مردي انصاري داشت، مي
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شد از ايـن رو از او خواسـت كـه آن     شد از آن اذيت مي هايش مي سمره وقتي وارد نخل
و  جا بيرون كند نخل را به او بفروشد اما او نپذيرفت آنگاه از او خواست كه آن را از آن

آمـد و مـاجرا را تعريـف كـرد،      به جايي ديگر ببرد اما او نپذيرفت، سپس نزد پيـامبر 
پيامبر از او خواست كه آن را بفروشد اما او نپذيرفت و از او خواست كه آن را به جايي 

آنقـدر و آنقـدر ثـواب    هم او نپذيرفت، فرمود: آن را هبه كن و در مقابـل   ديگر ببرد باز
رسـاني، و   فرمود: شما به ديگران زيـان مـي   او نپذيرفت آنگاه پيامبر امابراي تو باشد، 

 .)207F1(»به انصاري گفت: برو نخل را بيرون بياور سپس پيامبر

 لباس
كند كه گفت: حسـن   ترمذي از جعفر بن محمد او از پدرش روايت ميحديث اول: 

 .)208F2(»گذاشتند در انگشت دست چپ خود انگشتر مي بو حسين 
كند كـه ابـوجعفر از    م روايت ميضام احمد از موسي بن سالم بن جهام حديث دوم:

گويـد:   مرا از سه چيز نهي كرد، مي كند كه علي به آنان گفت: پيامبر پدرش روايت مي
دانم اين ممنوعيت فقط براي او بوده يا براي همه بوده است؟ مرا از پوشيدن لبـاس   نمي

مچنين مرا از قرآن خواندن در ركوع نهـي  و ه ،شتر نهي كرد ابريشمي و جهاز ابريشمي 
 .)209F3(»نمود

 لكنـد كـه گفـت: از عايشـه     نسائي از محمد بن علي روايـت مـي   حديث سوم:
مسـك و عنبـر    ؛گفت: خوشبويي مردانه ؟كرد خوشبويي استفاده مي پرسيدم آيا پيامبر

 .)210F4(»كرد استفاده مي
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 رقائق
كند كه گفت:  روايت مي سعبداهللا ترمذي از جعفر بن محمد و او از پدرش از جابر بن 

انـد شـفاعت    فرمود: براي كساني از امت من كه مرتكـب گناهـان كبيـره شـده     پيامبر
گويد: جابر به من گفـت: اي محمـد هركسـي از اهـل كبـائر       كنم، محمد بن علي مي مي

 .)211F1(»نباشد او را با شفاعت چه كاري است؟

 مناقب
از پدرش محمد بن علي و او از پدرش  ترمذي از جعفر بن محمد و اوحديث اول: 

كنـد كـه:    روايـت مـي   سعلي بن حسين و او از پدرش از جدش علي بن ابـي طالـب   
دست حسن و حسين را گرفت و فرمود: هركسي مـرا دوسـت بـدارد و     رسول خدا«

روز قيامـت بـا مـن در     ،را دوسـت دارد دوست بدارد و مادر و پدر اين دو  اين دو تا را
 .)212F2(»ه من قرار خواهد گرفتمقام و جايگا

كند  ترمذي از جعفر بن محمد و او از پدرش از جابر عبداهللا روايت مي حديث دوم:
از ايشان شـنيدم   گفت ميرا ديدم كه بر شترش خطبه  كه گفت: روز عرفه رسول خدا

در ميان شما چيزي گذاشته ام كه اگر به آن چنـگ زنيـد گمـراه     !اي مردم«فرمود:  كه مي
 .)213F3(»يد شد كتاب خدا و عترت من اهل بيتمنخواه

حـديثي  كند كه گفت: ابن عمر هرگـاه   ابن ماجه از ابوجعفر روايت مي حديث سوم:
 .)214F4(»ورزيد مينكرد و در عمل به آن كوتاهي  شنيد از آن تجاوز نمي مي از پيامبر

                                           
 2360ترمذي،  سنن -1

 .3666ترمذي،  سنن -2

امام احمد اين روايت را ضعيف دانسته و بعضي از علما آن را به سبب تعدد طرق  3718ترمذي،  ننس -3

 صحيح شمرده آند.

 صحيح است. گويد: ميو ارناؤوط  4ابن ماجه،  سنن -4
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 حرمت خون
ه خاطر حق خـود  فرمود: هركسي ب پيامبر«كند كه گفت:  نسائي از ابوجعفر روايت مي

 .)215F1(»كشته شود شهيد است

 بهاشر
بـراي  «نبيذ پرسيدم؟ گفت:  ي كند كه گفت: ابوجعفر را در باره نسائي از بسام روايت مي

نوشيد و صبح براي او نبيـذ   شد و او صبح آن را مي علي بن حسين شب نبيذ درست مي
 .)216F2(»نوشيد شد و در شب آن را مي درست مي

 طالق
بان بن صالح از مجاهد و از هشام بن عـروه و  اود از ابوجعفر و از ابودا حديث اول:

 غيـث مكند كه بريده آزاد شد در حالي كه همسر  روايت مي لاو از پدرش از عايشه 
به او اختيار داد كه با شوهرش بمانـد   بود كه برده اي از آل ابي احمد بود آنگاه پيامبر

 .)217F3(»تو نزديك شد ديگر اختياري نداري يا از او جدا شود و به او گفت: اگر او به
امام مالك از جعفر بن محمد و او از پدرش و او از علي بن ابي طالـب   حديث دوم:

: هرگاه مرد قسم خـورد كـه بـيش از چهارمـاه بـا زنـش       گفت ميكند كه  روايت مي س
شود حتي اگر چهارمـاه بگـذرد و او يـا طـالق بدهـد يـا        نزديكي نكند، طالق واقع نمي

 .)218F4(»گويد نظر ما هم همين است وع كند، مالك ميرج

                                           
 صحيح است. گويد: ميو آلباني  4025نسائي، سنن  -1

 اسنادش صحيح است. گويد: ميآلباني  5645نسائي،  سنن -2

 و آلباني آن را ضعيف قرار داده. 1909ابوداود،  سنن -3

 1020موطأ امام مالك  -4
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 ها خوراكي
ابوداود از جعفر بـن محمـد و او از پـدرش و او از جـابر بـن عبـداهللا        حديث اول:

فرمود نماز را به خاطر غذا و يا چيزي ديگـر بـه    كند كه گفت: رسول خدا روايت مي
 .)219F1(»تأخير ميندازيد

كنـد كـه    روايت مـي  ساز جابر بن عبداهللا امام احمد از محمد بن علي حديث دوم: 
 .)220F2(»يافتيم و آن را خورديم يملخبه جنگ رفتيم  گفت: همراه پيامبر

 ايمان
روايـت   سترمذي از جعفر بن محمد از پـدرش از جـابر بـن عبـداهللا      حديث اول:

شود مگـر آن كـه بـه     كس مؤمن واقعي نمي هيچ«فرمود:  كند كه گفت: رسول خدا مي
ن داشته باشد و بداند آنچه به او رسيده قرار نبوده كه بـه او نرسـيده باشـد و    تقدير ايما

 .)221F3(»آنچه به او نرسيده قرار نبوده كه به او برسد
ابن ماجه از جعفر بن محمد از پدرش از علي بن حسـين از پـدرش از    حديث دوم:

معرفت فرمود: ايمان يعني  كند كه گفت: رسول خدا روايت مي سعلي بن ابي طالب 
 .)222F4(»و شناخت با قلب و گفتن با زبان و عمل با اعضاء و جوارح

ه از پـدرش  يـ فوجعفر محمد بن علي از محمـد بـن حن  امام احمد از اب حديث سوم:
مؤمن گرفتارشده به بال و  ي خداوند بنده«فرمود:  كند كه گفت: رسول خدا روايت مي

 .)223F1(»كننده را دوست دارد توبه

                                           
 .3266ابوداود،  سنن -1

 غيره است و اين اسناد ضعيف است.لصحيح  گويد: مي ارناؤوطو شيخ شعيب  14118مسند احمد  -2

 .207ترمذي،  سنن -3

 .64ابن ماجه،  سنن -4
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كنـد كـه گفـت: در     حمد از ابوجعفر محمد بن علي روايت ميامام ا حديث چهارم:
جا بود، عبيد بن عمير گفـت:   و عبداهللا بن عمر آن گفت ميحالي كه عبيد بن عمير قصه 

منافق مانند گوسفندي است كه بين دو گله قرار دارد وقتـي بـه سـوي    «فرمود:  پيامبر
زنند، ابـن عمـر    رود او را شاخ ميها ب زنند و چون به سوي آن ها بيايد او را شاخ مي اين

مانند گوسفندي است كه بين دو گوسـفند  «گفت: پيامبر اينگونه نگفته است بلكه فرمود: 
گويد: او خشمگين شد، وقتي عبداهللا ديد كه او خشمگين شده گفت: اگر  قرار گرفته، مي

 .)224F2(»كردم اين حديث را نشنيده بودم سخن تو را رد نمي
كند كه گفت: با اهل جدال منشـين   ز محمد بن علي روايت ميدارمي ا حديث پنجم:

 .)225F3(»پردازند آيات الهي به گفتگو و جدال مي ي آنان در باره
كنـد كـه گفـت:     دارمي از جعفر بن محمد و او از پدرش روايـت مـي   حديث ششم:

 .)226F4(»كتاب و حديث برابرند

 دعا
 د كه گفت: رسول خـدا كن روايت مي سابن ماجه از ابوجعفر از ابوهريره  حديث:

شـدن آن شـكي نيسـت، دعـاي      شوند و در پذيرفته سه دعا هست كه اجابت مي«فرمود: 
 .)227F5(»مظلوم و دعاي مسافر و دعا پدر براي فرزندان

                                                                                                           
م الدين اسناد اين حديث را ضعيف دانسته و شعيب عراقي در تخريج احياء علو 571مسند احمد  -1

 اسنادش بسيار ضعيف و شبيه موضوع است. گويد: مي ارناؤوط

 ضعيف است . گويد: ميو شيخ شعيب  4640مسند احمد،  -2

 ضعيف است. گويد: ميحسين سليم اسد  217دارمي  -3

 ضعيف است. گويد: ميحسين سليم اسد  636دارمي  -4

 حسن است. گويد: ميو آلباني  3852 ابن ماجه،سنن  -5
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 وصيت و ارث
 كند كه گفت: عمر بن عبدالعزيز يت ميامام احمد از محمد بن علي روا حديث اول:

از سـتر (حجـاب)   و بنويسم در وصيت او ذكر به من نوشت كه وصيت فاطمه را براي ا
نزد او  رسول خدا ه است، اماآن را ايجاد كرداو خود برند  بود كه مردم گمان مي آمده
 .)228F1(»برگشت ندرا ديد اووقتي  ندآمد

دارمي از عبداألعلي روايت كرده كه او از محمد بن علـي شـنيد كـه از     حديث دوم:
اني هم آلت مردانه داشته باشد و هم آلت زنانـه،  اگر انس«كرد كه گفت: روايت  سعلي 

 .)229F2(»بر اساس كدام يك ارث مي برد؟ گفت: بر اساس هركدام كه با آن ادرار مي كند
ام كلثوم و پسرش زيـد  «كند:  دارمي از جعفر و او از پدرش روايت مي حديث سوم:

كردنـد و   قـات با يكـديگر مال در راه بر هردوي آنها  در يك روز مردند و فريادكنندگان
از يكـديگر ارث نبردنـد و اهـل صـفين از      هارث نبـرد و اهـل حـر    يهيچيك از ديگـر 

 .)230F3(»همديگر ارث نبردند

                                           
 اسنادش منقطع است. گويد: مي ارناؤوطشعيب  25217مسند امام احمد،  -1

 حسناسنادش  گويد: مي حسين سليم أسد )2919سنن الدارمي، كتاب الفرائض، باب ميراث الغرقى، ( -2

 است.

 .2919دارمي  -3
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ـ  ث روايـت هـاي امـام محمـد بـاقر در      اين جدول نشان دهنده شماره احادي

 هاي نه گانه اهل سنت مي باشد بكتا
 

 رديف يبخار مسلم ترمذي نسائي ابوداوود ابن ماجه احمد مالك دارمي

208 228 543 4 158 94 43 496 244 .1 
320 464 549 44 243 182 477 532 247 .2 
402 544 563 64 261 214 644 1180 348 .3 
636 652 567 404 949 230 742 1420 2132 .4 
780 655 571 484 1547 289 746 1421 2486 .5 
787 713 650 570 1628 389 784 1435 2904 .6 
1737 730 769 998 1629 423 785 1451 3897 .7 
1769 731 1628 1108 1630 426 790 1878 4032 .8 
1778 735 1643 2360 1652 540 796 2107 5096 .9 
1909 766 1718 2382 1909 600 797 2137 5099 .10 
2482 782 2046 2400 2352 649 968 2138 6098 .11 
2842 946 2672 2407 2414 650 1264 2139 6577 .12 
2919 947 3099 2893 2565 1294 1265 2215  .13 

 1020 3129 2904 3152 1373 1416 2216  .14 
 1210 4640 2910 3266 1560 1439 3048  .15 
  5287 2942 3294 1901 1477 3377  .16 
  9183 2951 3455 2230 1665 3595  .17 
  9654 2957  2664 1715 4278  .18 
  13673 3065  2690 2070 5257  .19 
  13760 3067  2693 2360   .20 
  13815 3119  2706 2893   .21 
  13908 3149  2711 3666   .22 
  13909 3852  2712 3718   .23 
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 رديف بخاري مسلم ترمذي نسائي ابوداوود ابن ماجه احمد مالك دارمي

  13918 4300  2748    .24 
  14012   2890    .25 
  14021   2895    .26 
  14022   2912    .27 
  14044   2913    .28 
  14102   2914    .29 
  14103   2920    .30 
  14118   2921    .31 
  14133   2922    .32 
  14134   2923    .33 
  14361   2924    .34 
  14402   2925    .35 
  14447   2931    .36 
  14455   2932    .37 
  14476   2933    .38 
  14522   2934    .39 
  14603   2935    .40 
  14636   2965    .41 
  24637   2995    .42 
  14638   3004    .43 
  14639   3026    .44 
  14640   3029    .45 
  14707   3633    .46 
  14737   3634    .47 
  15103   3635    .48 
  15624   4025    .49 
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 رديف بخاري مسلم ترمذي نسائي ابوداوود ابن ماجه احمد مالك دارمي

  16280   4028    .50 
  16281   4065    .51 
  16331   4253    .52 
  20764   4314    .53 
  20798   4343    .54 
  21856   5027    .55 
  23301   5645    .56 
  23538       .57 
  33844       .58 
  24785       .59 
  24932       .60 
  25217       .61 
  25294       .62 
  25311       .63 
  25373       .64 
  25452       .65 

13 15 65 24 17 56 23 19 12 
جمع 

 كلي
 

حـديث   244ان در كتاب هاي نه گانه حديثي اهل سـنت:  جمع كل روايت هاي ايش
 مي باشد
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 گانه ههاي نُ هاي ديگر غير از كتاب روايات باقر در كتاب مبحث دوم:

) و او از پـدرش، از جـدش، از   : صادقفر بن محمد بن علي بن حسين (حاكم از جع
يـن  فرمود: دعا سالح مؤمن اسـت، و سـتون د   كند كه رسول خدا روايت مي سعلي 

 .)231F1(»ها و زمين است است، و نور آسمان
كنـد كـه گفـت: از     و حاكم از محمد بن علي بن حسين از پدرش از علي روايت مي

اللَّهم متعنِي بِسمعي وبصرِي حتى تجعلْها الوارِثَ منـي،  «: گفـت  ميدعاي پيامبر اين بود كه 
 .)232F2( » وعافين يف ديين وجسدي...

شنوايي و بينايي بهره مند ساز، و مرا در دينم و در از نعمت تا پايان عمر لها مرا بار ا«
 » بدنم عافيت عطا بفرما...

كند كه گفت: از ابوجعفر محمد بن علي بن  و حاكم از سعيد بن ابي هالل روايت مي

 ﴿اين آيه را تالوت كرد:  كهحسين شنيدم                 

    ﴾   :كند؛ و  و خداوند به سراي صلح و سالمت دعوت مي« )25(يونس

 .»نمايد هر كس را بخواهد (و شايسته و اليق ببيند)، به راه راست هدايت مي
نزد ما آمد و گفت: در  گفت: جابر بن عبداهللا به من گفت: روزي رسول اهللاو 

واب ديدم كه جبرئيل باالي سرم قرار داشت و ميكائيل در سمت پاهايم بود و هريك خ
ك قلبت در: براي او مثالي بزن. آنگاه او گفت: بشنو گوشت بشنود و گفت ميبه ديگري 

اي ساخت و در اين خانه  ، مثال تو و مثال امت تو مانند پادشاهي است كه خانهكند
را فرستاد كه مردم را براي غذاخوردن دعوت كند، اي تدارك ديد و سپس قاصدي  سفره

آنگاه بعضي دعوت را پذيرفتند و بعضي نپذيرفتند، خداوند پادشاه است و سرا اسالم 

                                           
 .1/492المستدرك علي الصحيحين، حاكم  -1

 .1/527اكم، مستدرك ح -2
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قاصد هستي هركس دعوت تو را بپذيرد وارد  !است و خانه بهشت است و تو اي محمد
هشت برود از رود و هركسي به ب شود و هركسي وارد اسالم شود به بهشت مي اسالم مي

 .)233F1(»خورد هاي آن مي ميوه
و حاكم از موسي بن جعفر بن محمد بن علي و او از پدرش و او از جدش ابوجعفر 

 كند: محمد بن علي بن حسين از پدرش علي روايت مي
: واي پدرم به پروردگارش نزديك گفت ميوفات يافت فاطمه  كه وقتي رسول اهللا

توسـت، واي پـدر، پروردگـارش او را اكـرام      شد، واي پدرجان، بهشت جـاودان جـاي  
هـايش او را وقتـي خـدا را مالقـات كنـد سـالم        نمايد، واي پدر خداوند و فرسـتاده  مي
 : گفت ميوقتي فاطمه وفات يافت علي » كنند مي

 ة جتماع من خليلني فرقالكل «
  »وكل الذي دون الفراق قليل 
نچه قبل از جدايي اسـت انـدك   مد و همه آانجا هر اجتماع دو دوست به جدايي مي«
 ».است
  وان افتقادي واحداً بعد واحد«
  »ن ال يدوم خليلدليل على أ 

دهم دليل است بر اينكه هيچ دوستي  و اينكه يكي را پس از ديگري از دست مي
234Fماند هميشه باقي نمي

2. 
ند كه گفت: ك و حاكم از ابوجعفر محمد بن علي بن حسين و او از پدرش روايت مي

اي بـه تـن داشـت و موهـايش دو      د پيامبر آمد در حالي كه جبهس بن عبدالمطلب نزعبا
سفيد بود، وقتي پيامبر او را ديد لبخند زد، عباس گفـت:  خود و او  ،گيسو بافته شده بود

                                           
ذكر كرده  3595و اسنادش ضعيف است، شاهدي دارد كه الباني در الصحيحة  2/339مستدرك حاكم  -1

 است.

 طالب انقطاع است. و اما در بين علي بن حسين و جدش علي بن ابي 3/163مستدرك حاكم  - 2
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خندي خداوند تو را خندان كند، فرمود: زيبايي عمـوي پيـامبر مـرا بـه شـگفت       چرا مي
 .)235F1(»دان چيست؟ فرمود: زبانانداخت، عباس گفت: زيبايي در مر

كند كه گفت: به عبداهللا بـن   و حاكم از ابوجعفر محمد بن علي بن حسين روايت مي
اي براي مـا بگـو، و از كسـي     اي و ديده جعفر بن ابي طالب گفتيم: آنچه از پيامبر شنيده

شـنيدم كـه    ديگر حتي اگر ثقه باشد براي مـا حـديث نگـو، او گفـت: از رسـول اهللا     
 .)236F2(»: از ناف تا زانو عورت استتگف مي

كند كه گفت: عبداهللا  طبراني از ابوجعفر محمد بن علي بن حسين بن علي روايت مي
 .)237F3(»زنانتان را از آمدن به مسجد منع نكنيد«فرمود:  به ما گفت: پيامبر ببن عمر

گفـتم آنچـه از    سكند كه گفت: به كعـب بـن عجـره     طبراني از ابوجعفر روايت مي
: ازدواج با بـرادرزاده و  گفت مياي براي ما بگو او گفت: از ايشان شنيدم كه  بر شنيدهپيام

 .)238F4(»رضاعي حالل نيست ي خواهرزاده
كنـد كـه گفـت: رسـول      روايت مي ابويسرو طبراني از جعفر بن محمد از پدرش از 

د، يا بدهي او را ببخشد خداونـد  ههركسي به بدهكار تنگدستي مهلت د«فرمود:  خدا
 .)239F5(»دهد خود جاي مي ي يهااو را در س

كند كه گفت: به ابوجعفر محمد بن علي  و طبراني از حرب بن سريج بزار روايت مي
گوينـد   بن حسين گفتم: فدايت شوم آيا اين شـفاعتي كـه اهـل عـراق از آن سـخن مـي      

، گفت: سوگند به خـدا كـه   حقيقت است؟ گفت: شفاعت چه؟ گفت: شفاعت محمد

                                           
 است.اسنادش مجهول  گويد: ميمرسل است و ابن طاهر  گويد: ميذهبي  3/330مستدرك  -1

 يكي از راويان آن اصرم بن حوشب است كه متروك الحديث است. 3/568مستدرك حاكم  -2

يكي از راويان آن عبدالغفار بن قاسم ابومريم است كه به جعل حديث  12/253المعجم الكبير طبراني  -3

 متهم است.

 .19/154المعجم الكبير طبراني  -4

 ر صحيح مسلم روايت شده است.و حديث د 19/166المعجم الكبير، طبراني  -5
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طالب روايـت   ه از علي بن ابييفبه خدا عمويم محمد بن علي بن حن دحق است، سوگن
پروردگـارم مـرا   كـه  كنم تـا آن   براي امت من شفاعت مي«فرمود:  كرد كه رسول خدا

 .)240F1(»گويم: بله، راضي شدم گويد: آيا راضي شدي اي محمد؟ مي زند و مي صدا مي
كند كـه رسـول    روايت مي سطبراني از محمد بن علي بن حسين از جابر بن عبداهللا 

 .)241F2(»فرمود: هركسي از اين درخت (پياز و سير) خورد به مسجد ما نيايد خدا
روز  كنـد كـه رسـول خـدا     بيهقي از ابوجعفر محمد بن علي بن حسين روايت مي

 .)242F3(»جنگ بدر صبح روز جمعه هفدهم رمضان با مشركين برخورد كرد
 رسـول اهللا «كند كه گفـت:   وايت ميبيهقي از ابوجعفر محمد بن علي بن حسين ر

عمرو بن أميه ضمري را به سوي نجاشي فرستاد، و نجاشي ام حبيبه بنت ابي سـفيان را  
(..».در آورد يشانبه عقد ا

243F

4(. 
بيهقي از جعفر بن محمد از پدرش از جدش علي بـن حسـين بـن علـي از پـدرش      

اهـل جنـت   «فرمود:  كند كه گفت: رسول اهللا روايت مي حسين بن علي ابن ابي طالب
 .)244F5(»اش ابو محمد است و اين براي احترام و تعظيم است هنيه ندارند جز آدم كه كنيك

كند كه گفتند: نزد جعفر  وردي روايت مياحازم و ابن در و بيهقي از عبدالعزيز بن ابي
 ي علي بن ابي طالب نشسته بـوديم كـه سـفيان اجـازه    بن بن محمد بن علي بن حسين 

                                           
شناسم  محمد بن يزيد مذاري (يكي از راويان اين سند) را نمي گويد: ميهيثمي  2/307 المعجم األوسط -1

 اما اصل شفاعت پيامبر ثابت است.

باشد و حديث با سند  يكي از راويان آن جابر جعفي است كه متروك مي 5/347 المعجم األوسط -2

 ه است.صحيح ديگري روايت شد

 و حديث مرسل است. ،دالئل النبوة بيهقي -3

 و سندش منقطع است. 4/44دالئل النبوة بيهقي  -4

يكي از راويان اين حديث محمد بن محمد بن محمد اشعث كوفي است كه  6/119دالئل النبوة  -5

 اند. عدي او را به جعل حديث متهم كردهدارقطني و ابن 
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و به او اجازه داده شد او وارد شد و سـالم كـرد و نشسـت و گفـت: اي      ورود خواست
جويي و من مردي هسـتم   او گفت: بله، گفت: تو مردي هستي كه پادشاهي را مي !سفيان
، سـفيان  بدون آن كه طرد شـوي  وكنم پس بلند ش فرمانروايي و پادشاهي پرهيز ميكه از 

ت: پدرم از جدم روايـت نمـود كـه    م جعفر گفوش گفت: شما حديث بگو و من بلند مي
هركسي را كه خداوند نعمتي داد خداوند را بـه خـاطر آن نعمـت    «فرمود:  رسول اهللا

 و هر ،از خدا آمرزش طلب نمايد اش كم شد استغفار كند و و هركسي كه روزي ،بستايد
د سپس سفيان بلند ش »ال حول وال قوة إال باهللا«كسي كه مشكلي برايش پيش آمد بگويد: 

و جعفر او را صدا زد و گفت: اي سفيان گفت: بله. بگير سه تا را و چه سـه تـايي و بـا    
 .)245F1(»دستش اشاره كرد

كنـد كـه گفـت: رسـول      روايت مـي  سابن حبان از ابوجعفر (باقر) و او از ابوهريره 
برترين اعمال نزد خداوند ايماني است كه در آن شكي نباشـد و جهـادي   «فرمود:  اهللا

 .)246F2(»ر آن خيانت و سرقتي نباشد، و حج مبروراست كه د
كند كـه   ابونعيم اصبهاني از محمد بن علي بن حسين (باقر) و او از پدرش روايت مي

با آنان ازدواج كرده است پانزده زن بوده انـد، و دوشـيزه    كل زنهايي كه پيامبر«گفت: 
، و سـوده بنـت   خديجه بنت خويلـد از قـريش   فقط عايشه بود، و اولين همسر پيامبر

زمعه از قريش و سپس عايشه دختر ابوبكر و سپس حفصه دختر عمـر سـپس ام حبيبـه    
ختر جحش از بني اسد بن خزيمه و سپس دختر حارث ددختر ابوسفيان و سپس زينب 

از بني هالل و سپس ام سلمه دختر ابي اميه از قريش و سپس زينب دختر خزيمه از بني 
بنت معاويـه از   ةسپس عمر ن اخطب از بني اسرائيل، وي بحيو سپس صفيه دختر هالل 

                                           
كي از راويان آن سعيد بن داود زبيري است كه احاديث منكري روايت و ي 6/119شعب اإليمان بيهقي  -1

 كرده و ابوزرعه او را ضعيف دانسته است.

 اسنادش صحيح است. گويد: مي ارناؤوطو  10/458صحيح ابن حبان  -2
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كنده و سپس جويريه بنت حارث از خزاعه و سپس قيله بنت قيس خـواهر اشـعث بـن    
هبه كرد، و سـپس ليلـي    قيس كندي، سپس ام شريك انصاري كه خودش را به پيامبر

زد و از بنت حطيم انصاري اما او بسيار حساس بود و ترسيد كه نتوانـد بـا هووهـا بسـا    
 .)247F1(»فسخ كرد خواست نكاح را فسخ كند و پيامبر پيامبر

كند كه گفـت:   طبراني از محمد بن علي بن حسين از عبيداهللا بن ابي رافع روايت مي
روز قيامت گروهي از اصـحابم  «فرمود:  كرد كه ايشان مي روايت مي ابوهريره از پيامبر

گـويم: پروردگـارا اصـحاب مـن، در      ، ميشوند وض منع ميحآيند و آنگاه از  نزد من مي
 .)248F2(»اند اند، آنان مرتد شده داني بعد از تو چه انجام داده شود: تو نمي پاسخ گفته مي

كند كـه گفـت:    قضاعي با سند خود از ابوجعفر محمد بن علي بن حسين روايت مي
مـا  اي بـراي   شـنيده  به عبدالرحمن بن جعفر بن ابي طالب گفتم: آنچه از رسول خـدا 

دادن پنهاني خشـم پروردگـار را    صدقه: «گفت ميشنيدم كه  بگو، گفت: از رسول خدا
 .)249F3(»نشاند مي روف

 كند كه گفـت: پيـامبر   ـ ابن ابي الدنيا از جعفر بن محمد و او از پدرش روايت مي
ن خلقي وخلقي وزان مين ساحلمد هللا الذي خلقين فأح«: گفـت  ميكرد  وقتي در آئينه نگاه مي

 )250F٤(.»ان من غرييما ش

                                           
 .22/240بي نعيم اصبهاني، أمعرفة الصحابة  -1

 .)1708( 3/16مسند الشاميين،  -2

باشد،  يكي از راويان آن احرم بن حوشب است كه متروك الحديث مي 1/159مسند الشهاب قضاعي،  -3

و آلباني در السلسلة الصحيحة  3/114اما متن حديث شواهدي دارد در طبراني، و ن ك تلخيص الحبير 

 آن را صحيح دانسته است. 1908

كند كه  مبر روايت ميو اسنادش منقطع است و در ضمن باقر مستقيم از پيا 1/61الشكر ابن ابي الدنيا  -4

 مرسل است.
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يعني:سپاس خدايي را كه مرا آفريد و خلقت و سرشت مرا نيكـو سـاخت و در مـن    
 زيبا ساخت آنچه را در غير من نازيباست.

كنـد كـه گفـت: سـائلي نـزد       و ابن ابي الدنيا از جعفر بن محمد از پدرش روايت مي
مود: چـه كسـي   فر بده، پيامبر عطايي به من !رسول اهللاگفت: اي  آمد و رسول خدا
فرمود: چهار وسق به او بـده، و سـپس    دهد؟ مردي از انصار گفت: من، پيامبر قرض مي

فرمـود:   وقتي انصاري به آنچه داده بود نياز پيدا كرد چند بار مراجعه كرد، رسول خدا
فرمود: چه كسـي قـرض ميدهـد؟     ن شاء اهللا در بار سوم رسول خداإشود  درست مي

دهي؟ گفت: هر چقدر بخواهي، فرمود: هشـت وسـق    : چقدر ميمردي گفت: من، فرمود
فرمود: و چهارتاي ديگر نيز  گفت: حق من چهار وسق است رسول اهللا به او بده، مرد

 .)251F1(»دهيم به شما مي
علي بن حسين و او از علـي   ر بن محمد و او از پدرش از جدشو از محمد بن جعف

جان داد فردي آمد كه آمـدنش   پيامبر كند كه گفت: وقتي روايت مي سبن ابي طالب 
اهللا و بركاتـه،   حمـة شد، گفـت: السـالم علـيكم ور    شد اما خود او ديده نمي احساس مي

رود خداوند جاي آن را پـر   دهد و هرآنچه از دست مي خداوند عوض هر مصيبتي را مي
و  نمايـد پـس بـه خداونـد اعتمـاد      رود خداوند جبرانش مي كند و هرآنچه از بين مي مي

سي است كـه از پـاداش محـروم    توكل كنيد و به او اميدوار باشيد و بدانيد كه محروم ك
 .)252F2(»السالم عليكمباشد و

ره بنت ابي لهـب  كند كه گفت: د ـ وهمچنين از جعفر بن محمد از پدرش روايت مي
از كنار مردي گذر كرد، آن مرد گفت: اين دختر دشمن خداست، دختر ابولهب رو به او 

گفت: خداوند از پدرم به خاطر شرافت و درايتش نام بـرده و از پـدر تـو يـادي      كرد و

                                           
 .1/122الدنيا  مكارم األخالق ابن ابي -1

 و حديث منقطع است. 1/21الهواتف ابن ابي الدنيا  -2
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نكرده چون انساني سست و ضعيف بوده و سپس اين واقعه را براي پيامبر تعريف كرد، 
 .)253F1(»فرمود: نبايد به خاطر كافري مسلماني را آزار رسانيد رسول خدا

به  كند كه رسول خدا ت ميرواي سـ و از جعفر بن محمد و او از پدرش از علي 
سخاوتمند باش خداوند سخاوتمندي را دوست دارد، وشـجاع بـاش    !او گفت: اي علي

دارد، و با غيرت باش خداوند غيرتمنـد را دوسـت    چون خداوند شجاعت را دوست مي
دارد، و اگر كسي از تو خواست كـه كـارش را بـرآورده نمـايي كـارش و نيـازش را        مي

 )254F2(»و لياقتش را ندارد تو لياقت آن را داشته باشبرآورده ساز، اگر ا
و همچنين ابن ابي الدنيا از جعفر بن محمد از پدرش از جدش و او از پيامبر روايت 

آفرينـد   اي مـي  كند كه گفت: هر مؤمني كه شادي بيافريند خداوند از آن شادي فرشته مي
هنگـامي كـه    سـتايد، و  ينمايد و به يگانگي مـ  كه آن فرشته خدا را عبادت و تمجيد مي

گويـد: مـرا    آيـد و بـه او مـي    شود آن شادماني به سراغ او مـي  مؤمن در لحد گذاشته مي
گويد: من همان شادماني هسـتم كـه بـراي فالنـي      گويد: تو كيستي؟ مي ، مي؟شناسي مي

فراهم آوردي، من امروز در تنهايي مونس تو هستم و حجت تو را به تو تلقين ميكـنم و  
يـابم و برايـت    و در صحنه قيامت حضور ميتدارم و همراه  قول ثابت استوار مي تو را با

 . )255F3(»نمايانم كنم و جايگاهت را در بهشت به تو مي نزد پروردگار شفاعت مي
كند كه گفـت:   و همچنين از عبداهللا بن جعفر از جعفر بن محمد از پدرش روايت مي

 .)256F4(»شود كودك روز هفتم نامگذاري مي«
كند كه گفت: علي گفـت: زمـاني    عفر بن محمد از پدرش از جدش روايت ميـ از ج

مانـد،   بـاقي نمـي   يخواهد آمد كه از اسالم جـز نـام آن و از قـرآن جـز خـط آن چيـز      

                                           
 و حديث مرسل است. 1/72الحلم ابن ابي الدنيا  -1

 .اسناد منقطع 1/52قضاء الحوائج ابن ابي الدنيا،  -2

 روايت منقطع است. 1/97قضاء الحوائج،  -3

 حديث مرسل است و شواهدي دارد. 1/195العيال ابن ابي الدنيا،  -4
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دايت تهي و ويران اسـت، علمايشـان بـدترين    همساجدشان در آن روز آباد است اما از 
 .)257F1(»گردد مي و به آنان بر آيد فتنه از آنان بيرون مي ،افراد روزي زمين هستند

كند كه گفت: هنگـامي كـه مـرگ     و همچنين از جعفر بن محمد از پدرش روايت مي
كنـي   حسن بن علي فرا رسيد به شدت گريه نمود، حسين به او گفـت: چـرا گريـه مـي    

روي و آنان تـو   و علي و فاطمه و خديجه مي برادرم و حال آن كه به ديدار رسول اهللا
آورده كه فرمـوده اسـت كـه تـو سـردار      پيامبرش  نخداوند بر زبارده اند و را به دنيا آو

اي و پانزده بار با  جوانان اهل بهشت هستي و سه بار مال خود را با خداوند تقسيم نموده
خواست او را خوشحال كند، امـا ايـن سـخنان     اي، حسين مي پاي پياده به حج كعبه رفته

بـه جـاي خطرنـاك و     !انداخت و گفـت: اي بـرادرم  حسين او را بيشتر به گريه و فرياد 
 .)258F2(»روم كه هرگز به چنان جايي نرفته ام بزرگي مي

 :مبحث سوم: اساتيد محمد باقر 

گردد،  مي به علم و زيركي او براو  نبوغ امام باقر قبل از هرچيز به تالش و اشتياق فراوانِ
يكي از داليـل   توسط ايشان نو بعد از اين فراگيري علم از جمع صحابه و بزرگان تابعي

كشتزار رشد كه همانطور كه بر همگان روشن است كه براي آن  .نبوغ علمي ايشان است
يكي زمين آباد و خوب كـه در آن بـذر كاشـته     :كند و به بار بنشيند به دو چيز نياز دارد

نمايـد و بـه آن    كه از كاشت خود مواظبـت مـي   شود و دوم كشاورز هوشيار و عاقل يم
نمايد، خداوند در ضـمن زيركـي و هوشـياري بهتـرين      اش مي كند وآبياري يدگي ميرس

و بزرگان تابعين بودند، و هـم اينـك    شمعلمان را به او ارزاني كرده بود و آنان صحابه 
محترم بدانـد كـه نبـوغ امـام بـاقر       ي بريم تا خواننده بعضي از اساتيد امام باقر را نام مي

 هاي مستمر او و اساتيدش بوده است. تالش في نبوده بلكه محصولادتص
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ـ جابر بن عبداهللا بن عمرو بن حرام انصاري خزرجي سلمي (متوفاي بعـد از  1

 هجري) 70سال 
با پيـامبر همـراه بـود     غزواتوي صحابي بزرگوار و پرهيزگار و مجاهدي بود، در همه 

و در  بجز جنگ بدر و احد، پدرش يكي از بزرگـان اسـت كـه در بـدر حضـور داشـت      
احد به شهادت رسيد، و همين افتخار براي جابر كافي است كه پيامبر براي او و  ي غزوه

اهل حديبيه گواهي داده كه بهترين هستند، از عمرو روايـت اسـت كـه گفـت: از جـابر      
بـه مـا گفـت: شـما      شنيدم كه گفت: روز حديبيه هزار و چهارصد نفر بوديم، پيـامبر 

 .)259F1(»ين هستيدامروز بهترين افراد روي زم
بود كه در مدينه درگذشـت، و بزرگـاني از ايـن امـت      و او آخرين صحابي پيامبر

بـن  عطاء بن زيبر و  هان و عروسطاووس بن كي مانند حسن بصري و سعيد بن مسيب و

احاديـث   /انـد و امـام بـاقر     ابي رباح و بسياري ديگر جلوي ايشان زانوي تلمـذ زده 
 .زيادي از او روايت كرده است

 در طائف هـ 68لب قريشي هاشمي متوفاي ـ عبداهللا بن عباس بن عبدالمط2
ت و ترجمان قرآن ماز او احاديث زيادي روايت كرده است، او دانشمند ا :باقر محمد 

يكي از سه عبداهللا بود، وي را به سبب كثرت علمش  بود؛ و و پسر عموي رسول خدا
او دعا كرد كه خداوند به او علم و حكمـت   دو بار براي گويند، پيامبر بر و بحر ميح

ل و مناقبش مشهور و معروف ئعطا كند، وقتي پيامبر وفات نمود او پانزده ساله بود، فضا
 است، و بسياري از صحابه و تابعين او را ستوده اند:

) هم سـن  جگر ابن عباس (در زمان حيات پيامبر گويد: ا او مي ي ابن مسعود در باره
 رسيد. او نميشر عكس از ما به  هيچبود و سال ما 
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: ابن عباس از همـه امـت بـه    گفت ميكند كه  ابن عمر روايت مي ابن ابي خيثمه ازو 
 تر است. آنچه بر پيامبران نازل شده آگاه

كند كه وقتي زيد بن ثابت وفات  روايت مي سو ابن سعد با سند صحيح از ابوهريره 
فت اميد است خداوند جاي او را با ابن عبـاس  يافت گفت: امروز دانشمند امت وفات يا

 پر كند.
 تر است. گويد: ابن عباس از همه مردم به مسائل حج آگاه مي لو عايشه 

 ام. گويد: هيچگاه كسي را مانند ابن عباس نديده و عروه بن زبير مي
هم به حـج   سرفت و ابن عباس  به حج مي سگويد: معاويه  و يزيد بن بن اصم مي

اي با خود داشت و طالب علمي كه پيرامون ابـن عبـاس    معاويه يك دستهمير ارفت،  مي
 بودند يك دسته تشكيل داده بودند.

خواند و ابن عباس مقرب  و روايت است كه ابن عمر گفت: عمر ابن عباس را فرا مي
را ديدم كه روزي تو را فـرا خوانـد و بـر سـرت دسـت       : رسول خداگفت ميبود، و 

آب دهان خويش را انداخت و گفت: بار خدايا به او فقه و بينش در  كشيد و در دهانت
 .)260F1(»دين عطا كن و تفسير را به او بياموز

 هـ) 74يا  73ـ عبداهللا بن عمر بن خطاب قريشي عدوي (ت3
مسلمين  ي خليفه رپسار، و برادر ام المؤمنين حفصه و صحابي بزرگوار و فقيه و پرهيزگ

روايـت   فقيه بود، وي احاديث زيـادي از پيـامبر   عبداهللاِيكي از سه  عمر بن خطاب و
كرده است وي قبل از رسيدن به سن بلوغ همراه پدرش اسالم را پذيرفت در جنگ احد 

شـركت داده نشـد، و در جنـگ خنـدق و      ي چون سن و سالش كم بـود بـه وي اجـازه   
روز احد مـرا نـزد    گويد: هاي بعد از آن با پيامبر همراه بود، و وي در اين مورد مي جنگ
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به من اجازه شركت نداد، و در جنگ خندق  پيامبر آوردند چهارده ساله بودم، و ايشان
 .)261F1(»شركت در جنگ را داد ي مرا نزد ايشان آوردند، پانزده ساله بودم به من اجازه

 .)262F2(»عبداهللا مرد صالحي است«وي را ستود و فرمود:  و پيامبر
وي را سـتوده انـد، عبـداهللا بـن مسـعود در مـورد او        و بسياري از صحابه و تـابعين 

گويد: از ميان همه جوانان قريش عبداهللا بن عمر بيشتر از همه خود را در برابـر دنيـا    مي
 ».كنترل كرده است

كسي از ما دنيا را نيافته مگر آن كه به دنيا  گويد: هيچ و جابر بن عبداهللا در مورد او مي
 مر.متمايل شده جز عبداهللا بن ع

و بسياري از صحابه و تابعين كه معاصر او بوده انـد وي را سـتوده انـد، سـعيد بـن      
مانند هعملي با رد دوست داشتم فقط روزي كه ابن عمر مگويد:  ي او مي مسيب در باره

 او با خداوند روبرو شوم.عمل 
 دهيم. برابر قرار نمي اد: با رأي ابن عمر رأي كسي رگوي و زهري مي
توان نافع، حسن بن ابي الحسن بصري، سالم بـن   ابن عمر مي ي برجسته از شاگردان

اح ان، عطاء بن ابي ربسطاووس بن كي ،عبداهللا بن عمر، سعيد بن جبير، سعيد بن مسيب
 باقر نيز از او حديث فراگرفته است. حمدمو بسياري ديگر را نام برد، 

 هـ. 93يا  92اري، ابوحمزه مدني ت نجـ انس بن مالك بن نضرانصاري 4
امام باقر با وي مالقات كرد و از او حديث فرا گرفت، انس همراه پيامبر و خدمتگزارش 

يعنـي در   ؛بود، و مادرش ام سليم بنت ملحان است، انس ده سال در خدمت پيامبر بـود 
و  و او نخسـتين مالقـات خـود را بـا پيـامبر      .تمام دوراني كه پيامبر در مدينه بودنـد 

به مدينه تشريف آورد و مـن پسـري    كند: پيامبر را چنين تعريف مي خدمتش براي او
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ن و زنـان  اد! مربرد و گفت: اي رسول خدا هشت ساله بودم مادرم مرا نزد رسول خدا
اند و من چيزي نداشتم به شما تحفه بـدهم جـز ايـن     انصار چيزهايي به شما تحفه داده

 گويـد: ده سـال بـراي پيـامبر     يكنـد، انـس مـ    پسرم او را قبول كن خدمت شما را مي
و هيچگاه به رويم اخـم  خدمت نمودم، يكبار هم مرا نزد، و به من هيچگاه ناسزا نگفت 

گويد: ام سليم مرا نزد پيامبر آورد، بچه بـودم، او گفـت: اي رسـول خـدا،      مي نكرد و او
و او را س است برايش دعا كن پيامبر فرمود: بار خدايا مال وفرزنـدانش را زيـاد كـن    اُني

ام، و  وارد بهشت نما، انس گفت: دو چيز از آنچه پيامبر برايم از خداوند خواسته دريافته
 .)263F1(»، و فضايل او زياد است»اميد دارم ميبراي رسيدن به سو

 65يا  64يا  63متوفاي ـ سعد بن مالك بن سنان انصاري، ابوسعيد خدري، (5

 .)توفات يافته اس هـ 74اند در سال  گفتهو هـ 
 ي ي صحابي بزرگواري است كه روز جنـگ احـد چـون كوچـك بـود بـه وي اجـازه       و

بعـد از آن در دوازده جنـگ بـا     شركت داده نشد و پدرش در احد به شهادت رسـيد، و 
 از او حديث روايت كرده است. /همراه بود، و امام باقر  پيامبر

ست خنـدق بـود،   اولين جنگي كه وي در آن شركت ج«گويد:  ابوعمر بن عبدالبر مي
حفـظ   وي همراه پيامبر در دوازده جنگ شركت داشت، او احاديث زيـادي از پيـامبر  

 .)264F2(»نمود و از بزرگان و علماي صحابه بود
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 هـ) 80ـ عبداهللا بن جعفر بن ابي طالب قريشي هاشمي (6
ه جعفر اسـت،  تيكي از اساتيد باقر است، وي صحابي بزرگواري است و فرزند شهيد مو

قطـب و محـور سـخاوت لقـب داده بودنـد، وي در       ي فراوانبه خاطر سخاوتمنداو را 
 حبشه به دنيا آمد، و عبداهللا بن قيس رقيات در مورد وي چنين سروده است:

 بن جعفرا تقدت يب الشهباء حنو
 نـه أقـد يعلـم اهللا    أًتزورا أمر

 

 سواء عليهـا ليلـها وارهـا   
 قليـل غرارهـا   جتود له كـف 

 

 داند كه دستي سخاوتمند دارد. روي كه خداوند مي مي به ديدار شخصي
ــن جعفــر: ــزور اب ــوال ت  فــواهللا ل

 

ــا  ــان قليلً ــا  لك ــق قراره  يف رش
 

 نت أهلـه عليـك  أبالذي  أتيتك أثىن
 

ـ   علـى الـروض جارهـا    یكما أثن
 

 ستايم. زار را مي نكه چمناستايم چن آن هستي مي ي آمده ام و تو را به آنچه شايسته
 لفرات بأرضناذكرتك إذ فاض ا

 

 وجلل أعلـى الـرقتني حبارهـا   
 

وقتي فرات آب فراواني را وارد سرزمين ما كرد و آب آن به بلندترين چيزها رسـيد،  
 به ياد تو افتادم. 

 فإن مت مل يوصل صديق ومل تقم
 

(نت منارهاأطريق من املعروف 
265F

١( 
 

 ي تـو نشـانه   رسد و راه خوبي و نيكوكاري كه اگر بميري به هيچ دوستي چيزي نمي
 آن هستي برپا نخواهد ماند.

بني هاشم عبداهللا  گويد: مرد معاويه در مورد او ميامير شمار است، و  و ستايش او بي
بن جعفر او شايسته هر شرافتي است، سوگند به خدا هيچ افتخاري نيست مگر اينكـه او  

 .)266F2(»از ديگران به آن پيشي گرفته است

                                           
 .14/367تهذيب الكمال  -1

 .5/150تهذيب التهذيب  -2



 133   ميكر قرآن ريامام باقر و تفس

 هـ62اميه حذيفه قريشي مخزومي متوفاي  ابيبنت  ـ ام المؤمنين ام سلمه هند7
اند اسم او رمله است اسم پدرش  گويد: گفته ام المؤمنين، اسمش هند است و ابوعمر مي

كاروان بود چون او يكـي از سـخاوتمندترين    ي حذيفه يا سهيل است كه ملقب به توشه
همسـفرش بـا خـود     داد كه شد وي اجازه نمي بود و هرگاه كسي با او همسفر ميمردان 

مادرش عاتكه بنت عامر بـن ربيعـه    .كرد اش را خود تامين مي توشه بردارد و بلكه توشه
در جمادي اآلخر سال چهـارم يـا سـوم بـا او      بن مالك كنيه از بني فراس بود، پيامبر

ازدواج كرد، وي از كساني بود كه در اوائل او و شوهرش مسـلمان شـدند و بـه حبشـه     
او در حبشه سلمه را به دنيا آورد، سـپس بـه مكـه آمـده و بـه مدينـه       هجرت كردند، و 

و شده، مدينه  اردو جودسوار بر هشود: او اولين زني است كه  هجرت كردند، وگفته مي
 .)267F1(»از او خواستگاري كرد وفات يافت پيامبر تحجرابعد از آن كه شوهرش به سبب 

8هـ90توفاي بعد از سال يد تابعين) مب قريشي مخزومي (سـ سعيد بن مسي 
 تر باشد. ام كه از سعيد بن مسيب به حالل و حرام آگاه كسي را نديده گويد: هيچ قتاده مي

كسي را از سعيد بـن   گويد: تمام زمين را براي طلب علم دور زدم، هيچ ول ميحكو م
 تر نيافتم. مسيب عالم

كه شـما يافتـه ايـد     ترين كسي گويد: مكحول و زهري را پرسيدند: فقيه و اوزاعي مي
 چه كسي است؟ گفتند: سعيد بن مسيب.

 ترين تابعين بود. گويد: سعيد بن مسيب فقيه و سليمان بن موسي مي
كند كه گفت: كسي كـه از   ش از سعيد بن مسيب روايت ميدرو ابراهيم بن سعد از پ

ت هاي پيامبر و آنچه ابوبكر قضاوت نموده و هرآنچه عمـر بـه آن قضـاو    من به قضاوت
كنم گفت: و هرآنچه عثمان به آن قضاوت  گويد: پدرم گفت: و فكر مي ابراهيم مي-كرده 
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تر باشد باقي نمانده است. و مالك از يحيي بن سـعيد از سـعيد بـن مسـيب      آگاه -نموده
 كردم. كند كه گفت: من به دنبال يك حديث چند شب و چند روز سفر مي روايت مي

داد و هيچ چيـزي   بن مسيب تقريباً هيچ فتوايي نميگويد: سعيد  و يحيي بن سعيد مي
 .)268F1(»بار خدايا مرا سالمت بدار و از من بپذير«: گفت ميمگر آنكه  گفت مين

گويد: وي يكي از علماي مهم و فقهاي بزرگ است، و بـه اتفـاق    ابن حجر ميحافظ 
 آيند. ترين روايات مرسل به شمار مي محدثين مراسيل او صحيح

سيد تـابعين بـود، وي ثقـه و    و  ،گويد: امام و يكي از بزرگان ي او مي و ذهبي درباره
(يه و بلندآوازه است، وي در علم و عمل در رأس همگان استقفحجت و 

269F

2(. 

ـ فابن حن ( طالب قريشي هاشمي ـ محمد بن علي بن ابي9 متوفـاي بعـد از    )هي

 هـ80
كـه علـي از    ييم كه احـاديث كسي را سراغ ندار هيچگويد:  ابراهيم بن عبداهللا بن جنيد مي

 .)270F3(»مد بن حنفيه روايت كرده باشدمحاز كرده را به صورت مسند بيشتر  پيامبر روايت

» زيـن العابـدين  «ـ علي بن حسين بن علي بن ابي طالب قريشـي هاشـمي   10

 هـ 93متوفاي 
عبـداهللا فرزنـدانش از   و كنيم كه زيـد و عمـر    شرح حال وي قبالً گذشت، اما اضافه مي

و محمـد بـن مسـلم     رالزناد عبداهللا بن ذكوان، و عمرو بن دينابوردان او هستند، و اشاگ
 زهري و ديگران نيز از شاگردان وي هستند.
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 هـ 100ـ ابراهيم بن سعد بن ابي وقاص قريشي زهري مدني متوفاي 11
(گويد: وي ثقه و كثير الحديث بود محمد بن سعد مي

271F

1(. 
 گويد: تابعي و ثقه است. عجلي مي

دوم از فقهاي مدينه بعد از صـحابه بـه شـمار     ي گويد: از طبقه و يعقوب بن شيبه مي
 آيد. مي

(و ابن حبان او را از ثقات شمرده است
272F

2(. 

 هـ100ـ يزيد بن هرمز مدني، ابوعبداهللا موالي بني ليث متوفاي 12
 اند: ثقه است. كه گفته كند روايت ميعباس دوري از يحيي بن معين و ابوزرعه 

(ابن حبان او را در كتاب الثقات ذكر كرده است و
273F

3(. 
(گويد: مدني و تابعي و ثقه است و عجلي مي

274F

4(. 

 طالب ـ يزيد ابومره حجازي مدني، موالي عقيل بن ابي13
 كرد. حديث روايت مي و كم ،از ابن سعد روايت است كه گفت: وي ثقه

 تابعي و ثقه است. گويد: مدني و و عجلي مي
(نام برده است» الثقات«را در  و ابن حبان او

275F

5(. 

 رافع ـ عبيداهللا بن ابي14
 اند: ثقه است. ابوحاتم و ابوبكر خطيب گفته
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(نام برده» الثقات«و ابن حبان او را در كتاب 
276F

1(. 
(كرد گويد: وي ثقه بود، وزياد حديث روايت مي و ابن سعد مي

277F

2(. 
علـي بـن حسـين و     ه و زيد بنيفن علي و حسن بن محمد بن حنجعفر بن محمد ب

 معاويه بن عبداهللا بن جعفر بن ابي طالب از شاگردان او هستند.

 هـ  94ـ عطاء بن يسار هاللي متوفاي 15
 گويد: ثقه است. اسحاق بن منصور از يحيي بن معين و ابوزرعه و نسائي مي

(ثقه و كثير الحديث بودصنابحي گويد: عطاء بن يسار  و مالك بن انس مي
278F

3(. 
(ذكر كرده است» الثقات«ن او را در و ابن حبا

279F

4(. 

 ـ حرمله، موالي اسامه بن زيد بن حارثه كلبي مدني16
روايت كرد و همواره با زيـد   شحرمله موالي اسامه بن زيد از او و از علي و ابن عمر «

بن ثابت همراه بود تا آن كه زيد بن ثابت وفات يافت و چنان هميشه با زيـد بـن ثابـت    
شـود مـوالي زيـد بـن ثابـت، و از او ابـوجعفر بـاقر و زهـري روايـت           بود كه گفته مي

 .)280F5(»اند كرده
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ـ عبداهللا بن خباب انصاري، موالي بني عـدي بـن نجـار متوفـاي بعـد از      17

 هـ100
م آنـان بـا   وي پرسيدي  گويد: آنان را درباره ابراهيم بن يعقوب جوزجاني در مورد او مي

 او شناخت نداشتند. ي كردند و به اندازه او برابري نمي
 گويد: ثقه هستند. و ابوحاتم و نسائي مي

(ذكر كرده است» الثقات«و ابن حبان او را در 
281F

1(. 
اند و او راستگوسـت و اشـكالي    گويد: ائمه از او حديث روايت كرده و ابن عدي مي

 در او نيست.
گويد: اسحاق بن يسـار از او حـديث روايـت كـرده و محمـد بـن        بخاري ميامام و 

(از او حديث فرا گرفته است :سحاق در خالفت عمر بن عبدالعزيز ا
282F

2(. 

  س ر، ابوعبداهللا مدني، موالي آل عمر بن خطابجمـ نعيم بن عبداهللا م18
 گويند: ثقه است. يحيي بن معين و ابوحاتم و محمد بن سعد و نسائي در مورد او مي

(نام برده است» الثقات«و ابن حبان او را در كتاب 
283F

3(. 

 اند باقر روايت كرده حمدمبحث چهارم: كساني كه از م

هاي اندكي از علم امام باقر را در صفحات گذشـته ارائـه كـرديم و مـا بـا نبـوغ و        نمونه
تقواي وي آشنا شديم، پس عجيب نيست كـه طـالب علـم بـراي فراگيـري حـديث و       

دانش وي بياورند تا از حكمت و  وي هجوم سوي بهمندشدن از دانش چنين كسي  بهره
اند، امـا   اي برده باشند، از اين رو افراد زيادي از امام باقر حديث و روايت نقل كرده بهره

                                           
 .14/449تهذيب الكمال:  -1

 .5/172تهذيب التهذيب:  -2

 .29/488الكمال: تهذيب  -3



   

 و آثار امام محمد باقر يبه زندگ ينگاه   138

باشد اين است كه وقتي وضعيت ايـن راويـان را بررسـي     ندوه مياتأسف و  ي يهاآنچه م
بينيم كه فقط تعداد اندكي از آنان راستگو بـوده انـد، و دروغگويـان زيـادي بـه       كنيم مي
اند كـه عقـل و    اند و چيزهايي را به وي نسبت داده ايشان رواياتي را نسبت دادهدروغ به 

كننـدگان حـديث امـوري را بـه وي      پذيرد، بلكه دروغگويان و جعـل  وجدان آن را نمي
رود چـه برسـد بـه     اسالم بيرون مـي  ي اند كه گوينده چنين چيزهايي از دائره نسبت داده

هـا و گوينـدگان آن    اما بدانيد كه باقر از ايـن دروغ  رفتن از دايره رهنمود پيامبر بيرون
 بيزار است.

انـد در   در آنچه اكنون بيان خواهد شد وضعيت كساني كه از امام باقر روايـت كـرده  
 گيرد. جرح و تعديل مورد بررسي و ارزيابي قرار مي ي پرتو اقوال ائمه

 راويان عادل و درستكارمقصد اول: 

 ، ابوالحسن كوفيـ بسام بن عبداهللا صيرفي1
 گويد: مرد صالحي است. يحيي بن معين مي

 گويد: ثقه است. و باري مي
(گويد: حديث او درست است، و اشكالي در او نيست و ابوحاتم مي

284F

1(. 
گويد: زيد بن علي بـه او گفـت: بـه پسـرم      و آجري به نقل از ابوداود در مورد او مي

 علم ميراث را بياموز.
 اشكالي در او نيست.گويد:  احمد ميامام و 

 كند. گويد: اشتباه مي مي» الثقات«و ابن حبان در 
اسـت كـه حـديث    هاست از كساني  گويد: او از ثقات كوفي و حاكم در مستدرك مي

از او روايـت   )مسـلم امـام  بخـاري و  شيخين حديث (امـام  اما شود،  آوري مي وي جمع
(ندانياورده 

285F

1(. 
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علي بن ابي طالب قريشي هاشـمي،  ـ جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن 2

 هـ. 148ابوعبداهللا مدني (صادق) متوفاي 
كند كه گفت: بـه شـافعي گفـتم:     يه روايت ميسلمه نيسابوري از اسحاق راهواحمد بن 

اي كـه بـين آن    در مناظره –جعفر بن محمد نزد تو چگونه كسي است؟ گفت: ثقه است 
 .-دو انجام شد

كنـد: مـورد    ز افراد ثقه است و عباس دوري اضافه ميگويد: او ا و يحيي بن معين مي
 اد است.ماعت

گويد: ابوزرعه را در مورد روايت جعفر بن محمـد از   و عبدالرحمان بن ابي حاتم مي
پدرش و روايت سهيل از پدرش و روايـت عـالء از پـدرش، پرسـيدند كـه كـدام يـك        

ايسه كرد، و گفت: از پـدرم  ها مق توان با اين تر است، ابوزرعه گفت: جعفر را نمي صحيح
: جعفر بن محمد ثقه است، و در مورد فردي مانند جعفـر نيـازي بـه    گفت ميشنيدم كه 

 پرسيدن نيست.
دانسـتم كـه    كردم مي گويد: وقتي به جعفر بن محمد نگاه مي مقدام مي و عمرو بن ابي

كنار جمـرة   گويد: جعفر بن محمد را ديدم كه نبياست، عمرو بن ثابت ميا ي هلاو از سال
 بپرسيد. ز منااز من بپرسيد، : گفت ميعقبي ايستاده بود و 

را پرسيدند  :ابوحنيفه امام : گفت ميگويد: از حسن بن زياد شنيدم كه  مي حيجابون
تـر از جعفـر    كسي را فقيه اي چه كسي بوده است؟ گفت: هيچ ترين كسي كه ديده كه فقيه

 ام. بن محمد نديده
كند كه گفت: پدرم به جعفر بن محمـد   ر بن معاويه روايت ميو علي بن جعد از زهي

كني، جعفرگفت:  گويد تو از ابوبكر و عمر اظهار بيزاري مي دارم كه مي اي يهاگفت: همس
ات بيزار باشد، سوگند به خدا كه اميدوارم كه خداوند مرا بـه خـاطر    يهاخداوند از همس
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عبدالرحمان  / مامايمداشتم، و به دايي ام ام با ابوبكر سودمند نمايد، شكايتي خويشاوندي
(بن قاسم توصيه كردم

286F

1(. 
و از سالم بن ابي حفصه روايت است كه گفت: جعفر بن محمد مريض بود من براي 

ابوبكر و عمر را دوست دارم، خدايا اگر غيـر از ايـن    !عيادتش رفتم، او گفت: بار خدايا
 را نصيب من مكن. در دلم باشد شفاعت محمد

كند كه گفت: از جعفر بن محمد شـنيدم كـه    ز وي از حفص بن غياث روايت ميو ا
: به همان اندازه كه به شفاعت علي اميدوارم به همان اندازه به شـفاعت ابـوبكر   گفت مي

 باشد. اميدوارم، ابوبكر از دو جهت جد من مي
واستند خ گويد: جعفر بن محمد نزد ما آمد و آنان مي بن عباس همداني مي راعبدالجب

صالحان شهرتان هستيد بـه كسـاني كـه     شاء اهللا از نإشما از مدينه كوچ كنند. او گفت: 
برند من امامي هستم كه اطاعت از من واجب اسـت برسـان كـه مـن از چنـين       گمان مي

چنـين   ي گويد كه من از ابوبكر و عمر بيزارم، من از گوينده كساني بيزارم، و هركسي مي
 ».سخني بيزارم

ابـوبكر و عمـر پرسـيدند او     ي دربـاره جعفر بن محمـد  از گويد:  ن سديد ميحنان ب
 ».نداهاي بهشت خورده  كه از ميوه دپرسي گفت: شما مرا از دو مردي مي

گويـد: او در علـم و فقـه و فضـل از      ذكر كـرده و مـي  » الثقات«و ابن حبان او را در 
از او معتبر است، و احاديثي ، و روايات افراد ثقه بزرگان اهل بيت بود، حديث او حجت

از او روايت شده كه هيچ مخالفتي با احاديث افراد ثقه ندارد، و نبايد گناه ديگران را بـه  
 »او چسباند

، هرگاه افراد ثقه از او روايت كنند باشد مي گويد: او راستگو و مورد اعتماد ساجي مي
 .)287F1(»درست است شحديث

                                           
عبدالرحمان بن قاسم دايي اوست، چون مادر امام جعفر صادق ام فروه دختر قاسم بن محمد بن ابوبكر  -1
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 د: ثقه است.گوي مي» الجرح والتعديل«و نسائي در 
كردم، او را هميشه در سه  گويد: مدت زماني نزد او رفت و آمد و مي مالك ميامام و 

قـرآن بـود، و هرگـاه    در حال خواندن خواند، يا روزه بود، يا  ديدم. يا نماز مي حالت مي
 .)288F2(»با وضوء بود گفت ميحديث 

 هـ 145كوفي قاضي متوفاي  ةو أرطاببن ثور نخعي ا ةـ حجاج بن ارطا3
 هـ ذكر كرده است. 145» الثقات«ابن حبان تاريخ وفات او را در 

اش خوب نبود، در فـروع   گويد: او مدلس بود و راستگو بود ولي حافظه و ساجي مي
كـنم جـز در    گويد: از روايات او استدالل نمـي  و احكام حجت نيست. و ابن خزيمه مي

 أخبرنا و سمعت.گويد:  مواردي كه مي
 گويد: او شريف بود، اما در حديث ضعيف بود. و ابن سعد مي

گويـد: احاديـث او    گويد: نزد آنان قوي نيست و همچنـين مـي   ميحاكم و ابو احمد 
 حجت نيست.
سـتود و   گويد: وي حافظ و مدلس بود، او خودپسند بـود، شـعبه او را مـي    و بزار مي

 س.جز عبداهللا بن ادري ههركسي او را مالقات كرده از او روايت نمود
 گويد: روايت او حجت نيست. و مسعود سجزي به نقل از حاكم مي

امام گويد: ابن مبارك و ابن مهدي و يحيي القطان و يحيي بن معين و  و ابن حبان مي
 اند. احمد بن حنبل او را ترك كرده و از او حديث روايت نكرده

 گويد: به سبب كثرت تدليس حديث او مضطرب است. و اسماعيل قاضي مي
كند و كلمـات   گويد: اغلب روايات او مرسل است و تدليس مي محمد بن نصر مي و

(دهد را تغيير مي
289F

1(. 
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نمايد،  كند و زياد تدليس مي گويد: راستگوست اما زياد اشتباه مي ابن حجر ميحافظ 
(و او يكي از فقهاست

290F

2(. 

 منذر منقريبن ـ حرب بن سريج 4
حديثي فرا  وود، اشكالي در او نبود و من از اب ماي  يهاگويد: او همس سي ميلابوالوليد طيا

 نگرفته ام.
 گويد: اشكالي در او نيست. احمد بن حنبل ميامام و 

 گويد: ثقه است. و يحيي بن معين مي
 كند. گويد: قوي نيست، از افراد ثقه احاديث منكر روايت مي و ابوحاتم مي

ا حديث او احاديث غريب گويد: كثير الحديث نيست، و گوي و ابواحمد بن عدي مي
(و تنها روايت او هستند، و اميدوارم كه اشكالي در او نباشد

291F

3(. 
 گويد: قابل تأمل است. بخاري ميامام و 

كند تا جايي كه اگر حـديثي بـه تنهـايي روايـت      گويد: زياد اشتباه مي و ابن حبان مي
 كرده باشد حجت نيست.

(گويد: صالح است و دارقطني مي
292F

4(. 

 هـ 113عتبه كندي متوفاي  ـ حكم بن5
 گويد: او ثقه و فقيه و عالم و كثير الحديث بود. ابن مسعود مي

 گويد: فقيه و ثقه بود. و يعقوب بن سفيان مي

                                                                                                           
 .2/172تهذيب التهذيب:  -1

 .1/188تقريب التهذيب:  -2

 .5/522تهذيب الكمال:  -3

 .2/196تهذيب التهذيب:  -4
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(كرد گويد: تدليس مي مي» الثقات«و ابن حبان در 
293F

1(. 
(سنت است و تابعگويد: ثقه  ذهبي مي

294F

2(. 

 هـ 136فاي رأي) متولـ ربيعه بن ابي عبدالرحمان (ربيعه ا6
كند كه گفت: ثقه است، اما ابوالزناد از  احمد بن حنبل روايت مي امام ابوزرعه دمشقي از

 تر است. او عالم
 گويد: ثقه است. و احمد بن عبداهللا عجلي و ابوحاتم و نسائي مي

 يكي از مفتيان مدينه است. وگويد: ثقه  يعقوب بن شيبه مي
 ام. داناتر از ربيعه بن ابي عبدالرحمان نديدهكس را  گويد: هيچ و يحيي بن سعيد مي

مسـائل  كـه  گويد: او كسي اسـت   مورد ربيعه ميگويد: عبيداهللا بن عمر در  و ليث مي
 .كند و عالم ما و برترين ماست ما را حل مي ي پيچيده

 هـ 147ـ سليمان بن مهران اسدي كاهلي (اعمش) متوفاي 7
بن عبدالرحمان عبور كرد، او گفت: اين شيخ گويد: اعمش از كنار قاسم  عاصم احول مي

 تر است. از همه مردم به قول ابن مسعود آگاه
گويد: اعمش از يارانش با چهار چيز پيشي گرفته بود، او از همه قرآن را  ابن عيينه مي

تر بـود، و   خواند، و از همه بيشتر حديث حفظ بود، و از همه به علم ميراث آگاه بهتر مي
 نيز ذكر كرد.  خصلتي ديگر را

 ام. تر از اعمش نديده كسي را در كوفه قاري گويد: هيچ و هيثم مي

                                           
بيشتر از يكي را بيندازد و از فرد تدليس يعني از سند حديث يك راوي يا  .2/372تهذيب التهذيب  -1

ظاهر گويا از خود آن فرد شنيده است، و  اي مانند (عن، أن ، قال) روايت مي كند كه به باالتري با صيغه

 .حديث فرد مدلس پذيرفته نيست مگر اينكه به صراحت بگويد كه فالني به ما گفت

 .1/345الكاشف  -2
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 تر نيافته ام. كسي را از اعمش و مغيره فهميده گويد: هيچ و زهير بن معاويه مي
 كرد. در حديث مانند اعمش مرا قانع نميكسي  گويد: هيچ و شعبه مي

 ناميدند. او را قرآن ميگويد: اعمش از بس راستگو بود  و عمرو بن علي مي
شـد   گويد: از شعبه شنيدم كه هرگاه اسم اعمش برده مي و عبداهللا بن داود خريبي مي

 : مصحف مصحف يعني قرآن.گفت مي
كسي دقيق تـر از   گويد: در ميان محدثين هيچ و محمد بن عبداهللا بن عمار موصلي مي

 اعمش نيست.
 ر حديث دقيق بود.گويد: او ثقه و د و احمد بن عبداهللا عجلي مي

گويد: نزديك به هفتاد سال اعمش تكبير اولي را از دست نداد و تقريباً دو سال  وكيع مي
نزد او رفت و آمد نمودم هيچگاه نديدم كه يك ركعت از نماز جماعت را از دست داده 

 باشد.
 گويد: اعمش ثقه است. و يحيي بن معين مي

(گويد: ثقه است و نسائي مي
295F

1(. 
داند، و پرهيزگار بود، اما تـدليس   ها را مي گويد: ثقه و حافظ و قرائت مي و ابن حجر

(كرد مي
296F

2(. 
(گويد: وي حافظ و يكي از بزرگان بود و ذهبي مي

297F

3(. 

 ـ عبداالعلي بن عامر ثعلبي كوفي8
 گويد: قوي نيست. ابن معين مي

 شود. گويد: راستگوست اما دچار وهم مي و ساجي مي

                                           
 .12/76تهذيب الكمال:  -1

 .1/392ريب التهذيب: تق -2

 .1/464الكاشف:  -3
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 د: روايات معروف و منكري دارد.گوي و يحيي بن سعيد مي
 ترين افراد بود. گويد: او از سست و ابوعلي كرابيسي مي

 اند. گويد: ابن مهدي و قطان روايت از او را ترك كرده و عقيلي مي
ه يـ فگوينـد: روايـت او از ابـن حن    ت، مـي گويد: ضـعيف اسـ   و يعقوب بن سفيان مي

 صحيفه است.
 و ضعف است و او ثقه است.در حديث ا گويد: و در جايي ديگر مي

 گويد: او در حديث ضعيف بود. و ابن سعد مي
 گويد: معتبر است. و دارقطني مي
(گويد: نزد آنان قوي نيست و در العلل مي

298F

1(. 
(گردد گويد: راستگوست و دچار وهم مي ابن حجر مي

299F

2(. 
(احمد او را ضعيف دانسته استامام گويد: سست است و  و ذهبي مي

300F

3(. 

ميد بن جعفر بن عبداهللا بن حكم بن رافع انصـاري اوسـي متوفـاي    ـ عبدالح9

 هـ 153
 شود. گويد: گاهي دچار خطا مي ابن حبان مي

 گويد: ثقه و راستگوست. و ساجي مي
(گويد: قوي نيست مي» الضعفاء«و نسائي در كتاب 

301F

4(. 
بـودن مـتهم شـده و گـاهي دچـار وهـم        گويد: راستگوست و به قدريه ابن حجر مي

(ه استشد مي
302F

1(. 

                                           
 .6/86تهذيب التهذيب  -1

 .1/551تقريب التهذيب  -2

 .1/611الكاشف  -3

 6/101تهذيب التهذيب  -4
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(بودن متهم كرده است گويد: ثقه است و ثوري او را به قدريه ذهبي مي
303F

2(. 

 هـ160ـ عبدالرحمان بن عبداهللا بن عتبه بن مسعود كوفي متوفاي 10
 و راستگو بود اما در آخر تغيير يافت. گويد: او ثقه عقوب بن شيبه ميي

در بغـداد از او حـديث    اختالط معتمد بـود و هركسـي  گويد: او قبل از  ابن عمار مي
 روايات ضعيف است.شنيده آن 

 گويد: ثقه است اما در آخر تغيير كرده بود. و عجلي مي
 باشد. گويد: حديث او مختلط است و مستحق ترك مي و ابن حبان مي

گويد: من رواياتي را كه مسـعود در آن دچـار اخـتالط     و ابوالنصر هاشم بن قاسم مي
ند كه ناگهان فردي نزد گفت ميدادن فرزندش تسليت  ر از دستدانم، او را به خاط شده مي

 او آمد و گفت: غالمت ده هزار از پولهايت را برداشته و فرار كرده است.
او پريشان شد و بلند شد و وارد خانه اش شد و سپس وقتي به سوي ما آمـد دچـار   

(اختالط هواس گرديده بود
304F

3(. 
موتش دچـار اخـتالط حـواس گرديـد و      گويد: صدوق است اما قبل از ابن حجر مي

قاعده اين است كه هركسي در بغداد از او حديث شنيده ايـن روايـات بعـد از اخـتالط     
(باشند مي

305F

4(. 
گويد: ثقه است و در آخـر دچـار    گويد: از علماي بزرگ است، ابن نمير مي ذهبي مي

(اختالط حواس گرديد
306F

5(. 

                                                                                                           
 1/544تقريب التهذيب  -1

 1/614الكاشف  -2

 .6/190تهذيب التهذيب  -3

 .1/578تقريب التهذيب  -4

 .1/633الكاشف  -5
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 هـ157متوفاي  بن ابي عمرو (اوزاعي)ـ عبدالرحمان بن عمرو 11
نتخاب كـن، ثـوري و   اگويد: اگر به من گفته شود براي اين امت فردي را  ابن مبارك مي

تـرين ايـن دو    كردم چون او نرم نتخاب مياكردم، سپس اوزاعي را  نتخاب ميااوزاعي را 
 است.

 گويد: اوزاعي بهترين فرد زمان خود بود. و خريبي مي
آزمائيم هركسي اوزاعي را به نيكـي   ا با اوزاعي ميگويد: ما مردم ر و بقيه بن وليد مي

 حديث است.اهل دانيم كه او اهل سنت و  ياد كند مي
ام كه مانند اوزاعـي در ر جـوع بـه حـق      كس را نديده گويد: هيچ و وليد بن مزيد مي

 شتابان باشد.
 ام. تر نديده كسي را از اوزاعي براي امت خيرخواه گويد: هيچ و محمد بن عجالن مي

 و از برگزيدگان مسلمين است. ثقه گويد: او شامي و و عجلي مي
تـر   ام كه فقه او به حديثش از اوزاعـي شـبيه   كسي را نديده گويد: هيچ شافعي ميامام 

 باشد.
 گويد: اوزاعي معتمد است. و فالس مي

اعـي پرسـيدم گفـت:    زاحمد بن حنبـل را در مـورد او  امام گويد:  و ابراهيم حربي مي
 ف است.ضعي شحديث

گويد: مقصود امام احمد بعضي از رواياتي است كه اوزاعي از آن اسـتدالل   بيهقي مي
 كند. مي

كنـد   اما اوزاعي خودش ثقه است اما در بعضي مسائل از روايات كساني استدالل مـي 
(مشخص نيست هاكه اوضاع آن

307F

1(. 

                                           
 6/216تهذيب التهذيب  -1
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 هـ135ن عمرو بن حزم انصاري متوفاي ـ عبداهللا بن ابي بكر بن محمد ب12
 گويد: مدني و تابعي ثقه است. عجلي مي

 ذكر كرده است.» الثقات«و ابن حبان او را در 
گويد: او از اهل علم و ثقه و فقيه و محدث و مورد اعتماد و حـافظ   و ابن عبدالبر مي

 بود و در آنچه نقل كرده حجت است.
(گويد: از اهل علم و بصيرت است مالك ميامام و 

308F

1(. 

 ء طائفي مكيعبداهللا بن عطا -13
 گويد: عبداهللا بن عطا نزد اهل حديث ثقه است. ترمذي مي

 گويد: ضعيف است. و نسائي مي
 گويد: قوي نيست. و در جايي ديگر مي

(ذكر كرده است» الثقات«و ابن حبان او را در كتاب 
309F

2(. 
(گويد: عبداهللا بن عطاء صاحب ابن بريده ثقه است و ابن معين مي

310F

3(. 

 ) هـ150بدالعزيز بن جريج قريشي اموي ت (عبدالملك بن ع -14
گويد: از تدليس ابن جريج پرهيز كنيد او بسـيار تـدليس زشـتي دارد، و     دارقطني مي

 كند جز در آنچه از يك فرد مخدوش شنيده است. تدليس نمي
گويد: او از فقهاي اهل حجاز و قاريـان   ذكر كرده و مي» الثقات«و ابن حبان او را در 

 كرد. دليس ميآنان بود و ت

                                           
 .15/312تهذيب الكمال  -1

 .312/  15تهذيب الكمال  -2

 .281/  5تهذيب التهذيب  -3
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بـه حـديث او اسـتدالل    » سـمعت «و » حدثني«ابن جريج اگر بگويد: گويد:  هلي ميذ
 شود. مي

 گويد: او صدوق بود. و ابن خراش مي
(گويد: مكّي و ثقه است و عجلي مي

311F

1(. 

 علقمه بن مرثد حضرمي، ابوالحارث كوفي -15
 گويد: در حديث معتمد است. احمد بن حنبل ميامام 

 گويد: صالح الحديث است. يو ابوحاتم م
 گويد: ثقه است. و نسائي مي

(ذكر كرده است» الثقات«و ابن حبان او را در 
312F

2(. 

 ) هـ126ت ( األثرمعمرو بن دينار المكي، ابومحمد  -16
 كرد. گويد: شعبه هيچكس را بر عمرو بن دينار مقدم نمي امام احمد بن حنبل مي

 : ثقه است.گويند و ابوزرعه و ابوحاتم و نسائي مي
(افزايد: ثبت و مورد اعتماد است و نسائي مي

313F

3(. 

 ) هـ129عمرو بن عبداهللا همداني ابواسحاق سبيعي ت ( -17
پسـندي يـا    ابو اسحاق را بيشتر ميبه پدرم گفتم گويد:  عبداهللا بن احمد بن حنبل مي

در دوران انـد   سدي را؟ گفت: ابو اسحاق ثقه است، اما كساني كه از او حديث ياد گرفته
 آخرش نزد او رفته اند.

 گويد: ثقه است. و يحيي بن معين مي

                                           
 .357/  6تهذيب التهذيب:  -1

 .309/  20تهذيب الكمال:  -2

 .5/  22تهذيب الكمال:  -3
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 گويد: ثقه است. و نسائي مي
(گويد: ثقه است و ابوحاتم مي

314F

1(. 
گويد: ثقه است و بسيار روايت كرده و عابد بوده اما در آخر عمـرش   و ابن حجر مي

(دچار اختالط شده است
315F

2(. 
(در كثرت روايت مانند زهري استگويد: او يكي از بزرگان است و  ذهبي مي

316F

3(. 

 ) هـ120قاسم بن عبدالرحمان بن عبداهللا بن مسعود هذلي مسعودي ( -18
 گويد: ثقه است. ابن خراش مي

(ذكر كرده است» الثقات«و ابن حبان او را در 
317F

4(. 

 ) هـ167قاسم بن فضل بن معدان الحداني األزدي ت ( -19
 گويد: ثقه است. احمد بن حنبل ميامام 

 ماست. ي گويد: قاسم از شيوخ و اساتيد ثقه و عبدالرحمان بن مهدي مي
و باري گفت: اشكالي : ثقه است، باري گفت: صالح است، گويد و يحيي بن معين مي

 بينم. در او نمي
 گويند: ثقه است. د و ترمذي و نسائي ميو محمد بن سع

(ذكر كرده است» الثقات«و ابن حبان او را در 
318F

5(. 

                                           
 .102/  22تهذيب الكمال:  -1

 .739/  1تقريب التهذيب:  -2

 .82/  2الكاشف:  -3

 .288/  8تهذيب التهذيب:  -4

 .410/  23تهذيب الكمال:  -5
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 هـ 148بن ابي سليم ت ليث  -20
 گويد: او مردي صالح و عابد بود و در حديث ضعيف بود. ابن سعد مي

گويد: در آخر عمرش دچار اخـتالط حـواس شـده بـود و اسـانيد را       و ابن حبان مي
كـرد، و از افـراد ثقـه     روايت مـي  عكرد و احاديث مرسل را به صورت مرفو دگرگون مي

امـام  اند، قطان و ابن مهدي و ابن معـين و   ايت نكردهكرد كه آنان رو احاديثي روايت مي
 اند. احمد او را ترك كرده

 گويد: نزد آنان قوي نيست. و ابواحمد حاكم مي
 گويد: به سوء حافظه او اجماع شده است. و ابوعبداهللا حاكم مي

 آيد. گويد: حديث او ضعيف به شمار مي و جوزجاني مي
بود مگر اين كـه دچـار اخـتالط حـواس شـده و      گويد: او يكي از عابدان  و بزار مي

انـد، و مـا كسـي را     حديث او مضطرب گرديده بود، اهل علم همين را در مورد او گفته
 سراغ نداريم كه حديث او را ترك كرده باشد.

 گويد: او صدوق و ضعيف الحفظ است. و يعقوب بن شيبه مي
گويد: ليث صـدوق اسـت    ميگويد: عثمان بن ابي شيبه  مي» الثقات«و ابن شاهين در 

 اما حجت نيست.
خوبي نداشـت و   ي ف است، او حافظهو ضعا گويد: صدوق است و دار و ساجي مي

(شد بسيار دچار اشتباه مي
319F

1(. 
گويد: صدوق است و بسيار دچار اختالط گرديد و حديث او تمييز داده  ابن حجر مي

(اند نشده از اين رو روايات او را ترك كرده
320F

2(. 

                                           
 .417/  8تهذيب التهذيب:  -1

 .48/  2تقريب التهذيب:  -2



   

 و آثار امام محمد باقر يبه زندگ ينگاه   152

گويــد: بـه سـبب ســوء حافظـه ضـعف انــدكي دارد، بعضـي از او دليــل       ذهبـي مـي  
(اند گرفته

321F

1(. 

 ) هـ150محمد بن اسحاق بن يسار مدني ت ( -21
گويد: ثقه است، تنها چيزي كه او را نزد من از اعتبار انداخت اين بـود   ابن مديني مي

 كرد. كه از اهل كتاب روايت مي
د كه در علم و دانش به ابن اسحاق برسد و گويد: هيچكس در مدينه نبو ابن حبان مي

 افراد است. بهترينآوري علم با او برابري كند، و او در ذكر روايات از  يا در جمع
ت حجـ انـد، و اخـتالف ائمـه     گويد: ائمه در مورد او اخـتالف كـرده   و دار قطني مي

 نيست، و بلكه او معتبر است.
ث و روايتش اهـل حـديث اخـتالف    بودن او و حسن حدي گويد: در ثقه ابن برقي مي

 ندارند، و روايت او از نافع اشكاالتي دارد.
 شود. گويد: حديث او نوشته مي و ابوحاتم رازي مي

 گويد: صدوق است. و ابوزرعه مي
گويد: او حسن الحديث است و روايات غريب و نـادري دارد،   و محمد بن يحيي مي

 و از زهري روايت كرده و خوب روايت كرده است.
(ثقه است ي روايت است كه گفت: او نزد ما ثقه ينجبوشگويد: و از  و حاكم مي

322F

2(. 
(كند گويد: صدوق است و تدليس مي و ابن حجر مي

323F

3(. 

                                           
 .151/  2الكاشف:  -1

 .34/  9ذيب التهذيب: ته -2

 .54/  2تقريب التهذيب:  -3
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گويد: امام صدوق و از درياهاي علم بود و او احاديث غريبي روايت كـرده   ذهبي مي
ا صـحيح  و در احتجاج به او اختالف شده و حـديث او حسـن اسـت، و گروهـي آن ر    

(اند دانسته
324F

1(. 

 محمد بن سوقه غنوي -22
گويد: كتاب بهترين مرد كوفه برايتان آورده شده است، گفتيم: كتـاب   سفيان ثوري مي

 شود، اما او كتاب محمد بن سوقه را آورد. منصور براي ما آورده مي
شد  ميگويد: در كوفه سه نفر بودند كه اگر به يكي از آنان گفته  و سفيان بن عيينه مي

توانست در عمل خود بيفزايـد: محمـد بـن سـوقه، و ابوحيـان       ميري، نمي كه تو فردا مي
 تيمي و عمرو بن قيس مالئي.

 گويد: او اهل كوفه و معتمد است. و احمد بن عبداهللا عجلي مي
 گويد: صالح الحديث است. و ابوحاتم مي
(گويد: ثقه و پسنديده است و نسائي مي

325F

2(. 

بن عبداهللا بن حارث بـن   شهاب عبداهللا بنبن بن عبيداهللا محمد بن مسلم  -23

 هـ 125قرشي زهري، ابوبكر مدني ت  هزهر
 را ديـده اسـت و از همـه    گويد: او ده نفر از اصحاب پيامبر مي منجويهابوبكر بن 

 كرد و او فقيه فاضلي بود. ن روايات را ذكر ميتر بود و بهتري اهل زمانش حافظ
ه بود، و داراي حديث و علم و روايـت فراونـي   ثقيد: زهري گو و محمد بن سعد مي

(رفت بود و فقيهي جامع به شمار مي
326F

3(. 

                                           
 .156/  2الكاشف:  -1

 .334/  25تهذيب الكمال:  -2

 .432/  26تهذيب الكمال:  -3
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مخول بن راشد، ابوراشد بن ابي مجالد نهدي موالي آنان، كـوفي حنـاط    -24

 هـ) 140ت (بعد از 
 دانم. گويد: در او جز خوبي چيزي نمي امام احمد بن حنبل مي

 د: ثقه است.نگوي ن نسائي ميو يحيي بن معين و ابوعبدالرحم
 شود. گويد: حديث او نوشته مي و ابوحاتم مي
 هاست و زياد حديث روايت نكرده. گويد: ثقه و از كوفي و عجلي مي
(ذكر نموده است» الثقات«در  و راو ابن حبان ا

327F

1(. 
 گويد: مخول بن راشد و مجاهد بن راشد هردو ثقه هستند. و دارقطني مي

 گويد: كوفي و ثقه است. و محمد بن عمار مي
(گويد: ثقه است و يعقوب بن سفيان مي

328F

2(. 

 بي كوفيض يمعمر بن يحيي بن سام بن موس -25
 گويد: ثقه است. ابوزرعه مي

(ذكر كرده است» الثقات«و ابن حبان او را در 
329F

3(. 
گويد: به من خبر رسيده كه او اشكالي ندارد، گويا وي  و آجري به نقل از ابوداود مي

(پسنديد ميرا ن
330F

4(. 
(گويد: مقبول است ابن حجر مي

331F

5(. 
 .)332F1(»توثيق شده است«گويد:  ذهبي مي

                                           
 .348/  27تهذيب الكمال:  -1

 .71/  10تهذيب التهذيب:  -2

 .323/  28تهذيب الكمال:  -3

 .323/  10تهذيب التهذيب:  -4

 .203/  3تقريب التهذيب:  -5
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 ابوجهضم –موسي بن سالم  -26
گويد: پدرم گفت: ابوجهضم موسي بـن سـالم مـوردي     عبداهللا بن احمد بن حنبل مي

 ندارد، به او گفتم: آيا ثقه است؟ گفت: بله.
 است. ثقه گفته اند: و يحيي بن معين و ابوزرعه

(گويد: صالح الحديث، و صدوق (راستگو) است و ابوحاتم مي
333F

2(. 
(گويد: و در اين كه او ثقه است اختالفي ندارند ابن عبدالبر مي

334F

3(. 

 هـ. 145هشام بن عروه بن زبير بن عوام قريشي اسدي  -27
 گويد: ثقه است. محمد بن سعد و عجلي مي

 يث و حجت است.گويد: مورد اعتماد، كثير الحد زاد بن سعد مي
 گويد: ثقه و امام در حديث است. و ابوحاتم مي

پسـنديد، و هشـام    مالك او را نمي امام گويد: و عبدالرحمن بن يوسف بن خراش مي
(شود صدوق بود و اخبار او صحيح شمرده مي

335F

4(. 
 او پرهيزگار فاضل و حافظ بود.گفته: و  ،بيان كرده» الثقات«و ابن حبان او را در 

(قبل از وفاتش تغيير يافت گفته: سن بن قطانو ابوالح
336F

5(. 
(كرد فقيهي است كه گاهي تدليس ميو گويد: ثقه  و ابن حجر مي

337F

6(. 
 گويد: يكي از بزرگان است. ذهبي مي

                                                                                                           
 .283/  2الكاشف:  -1

 .64/  29تهذيب الكمال:  -2

 .307/  10تهذيب التهذيب:  -3

 .232/  30تهذيب الكمال:  -4

 .267/  2تقريب التهذيب:  -5

 .267/  2تقريب التهذيب:  -6
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(گويد: ثقه و امام در حديث است ابوحاتم مي
338F

1(. 

 واصل ازدي بصري موالي ابن عيينه -28
 گويد: ثقه است. يحيي بن معين مي

 گويد: صالح الحديث است. م ميو ابوحات
 ذكر كرده است.» الثقات«و ابن حبان او را در 

 ) هـ132يحيي بن كثير طائي، ابونصر يمامي ( -29
 گويد: يحيي بن ابي كثير از معتمدترين مردم بود. احمد بن حنبل ميامام 

 رفت. گويد: ثقه است، او از اصحاب حديث به شمار مي و عجلي مي
 كند. ست و جز از افراد ثقه حديث روايت نميا  يد: اماميگو و ابوحاتم مي

گويـد: او از عابـدان بـود و هرگـاه در      ذكر كرده و مـي » الثقات«و ابن حبان او را در 
توانسـت   اش نمـي  خورد و هيچكس از خانواده شد آن شب شام نمي اي حاضر مي ازهجن

 با او سخن بگويد.
(كند يس ميند تدلگفت ميگويد:  و ابوجعفر عقيلي مي

339F

2(. 
كـرد و روايـات را بـه     گويد: ثقه و مورد اعتماد است اما تـدليس مـي   و ابن حجر مي

(نمود صورت مرسل نقل مي
340F

3(. 
گويد: امام و يكـي از بزرگـان و از عابـدان و علمـاي معتمـد بـود، ايـوب         ذهبي مي

(گويد: هيچكس روي زمين مانند يحيي بن كثير باقي نمانده است مي
341F

4(. 

                                           
 .337/  2الكاشف:  -1

 .504/  31تهذيب الكمال:  -2

 .314/  2تقريب التهذيب:  -3

 .373/  2الكاشف:  -4
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 راستگويي متهم هستندكساني كه در عدالت و  مقصد دوم:

را توضيح دهـيم و آن ايـن كـه     مهمي ي هكتهستند بايد ن نعوطقبل از ذكر راوياني كه م
جا گذرانـد، و سـرزمين مدينـه     اش را در آن امام باقر از اهالي مدينه بود و دوران زندگي

ي بـه يـك منبـع    جايگاه او و فرزندش جعفر صادق بود، در طي بررسي زنـدگي او حتـ  
تاريخي دست نيافتم كه بگويد باقر سفري به كوفه داشته است، و بـه فـرض اگـر او بـه     
كوفه سفر نموده از يك سفر موقّتي بيش نبود و اقامت او در كوفه روزهاي اندكي بـوده  

اند از اهل كوفـه   است، پس چگونه ممكن است كه بيشتر كساني كه از باقر روايت كرده
 باشند؟!

سي بگويد: راويان از امام باقر كسانيند كه به كوفه مسافرت نموده و علم را از شايد ك
 اند. امام باقر فرا گرفته

ايم كه در آن زمان مـردم بـراي طلـب علـم      رود و ما شنيده گويم: اين احتمال مي مي
رفته اند، امـا وقتـي سـيره و زنـدگي ايـن راويـان را بررسـي         سفرهاي دور و درازي مي

اند و سفرشـان   يان از اهالي و ساكنان كوفه بودهرسيم كه اين راو ه اين نتيجه ميكنيم ب مي
به مدينه اگر صحت داشته باشد از چند روزي بيشتر نيست، و با توجه بـه ايـن ممكـن    
نيست كه در چنان فرصت كوتاهي شمار روايات آنان از بـاقر بـه ايـن تعـداد فـراوان و      

(سهمگين باشد
342F

1(. 

                                           
ديثي كه به اهل بيت نسبت داده شده اند بسيار زيادند، اما آنچه صحيح است تعدادش خيلي اندك احا -1

 268باشد، شما وقتي (ابواب تاريخ امام باقر) را در كتاب بحار األنوار مال باقر مجلسي ورق بزنيد  مي

چه شيخ محمد  انروايت از او نقل شده كه از اين تعداد فقط بيست و سه روايت مورد اعتماد است، چن

 گويد: مي» مشرعة بحار األنوار«در كتابش  -ه با مال باقر مجلسي استدكه هم عقي –آصف محسني 

روايت ضعيف است، يعني ده برابر روايت صحيح و اين تفاوت بسيار بااليي است، ولي اگر  245يعني 

ب از كتابي كه ادعا روايت را بررسي كنيم حتي يك روايت صحيح نيست، يعني در يك با 23ما اين 
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اند و بعضي هفت  ضي از راويان سي هزار حديث از او روايت كردهبه عنوان مثال بع
انـد!، و ايـن تعـداد بسـيار زيـاد اسـت، و بايـد تعـداد          و هزار حديث از او روايت كرده

گذراند متناسب باشـد، و علـم و دانـش     ها با مدت زماني كه راوي با استادش مي روايت
نده شود، بلكه علم با خوانـدن و  چيزي نيست كه از ظرفي ريخته شود و به شاگرد نوشا

آيد، اگر فرض كنيم راوي چنين تعداد فراواني از احاديـث را حفـظ    پشتكار به دست مي
در را توان پذيرفت كه چنين مقدار زيادي حـديث   كرده است، چگونه از لحاظ عقلي مي
د كن روايت مي» الوسائل«نكه حر عاملي در كتابش ايك جلسه فرا بگيرد و حفظ كند، چن

كه گروهي نزد امام باقر آمدند و او را از سي هزار مسئله در يك مجلـس پرسـيدند و او   
 .)343F1(!به آنان پاسخ داد و در آن وقت نه سال سن داشت

پوشي كنـيم امـا    دادن اين مسائل را چشم اگر كم سن و سال بودن او به هنگام جواب
 پوشي كرد؟ توان در مورد تعداد مسائل چشم چگونه مي

كه از نظـر منطـق و   «گيرد  اي و پاسخ آن سي ثانيه وقت مي رض كنيم هر مسئلهاگر ف
بينيم كه مدت مجلس دويست و پنجاه  با يك حساب رياضي ساده مي» عقل محال است

 ساعت است يعني معادل ده و نيم روز تقريباً!
اي سـياه در تـاريخ امـت     اي بـوده كـه اهـل كوفـه گذشـته      خواست الهـي بـه گونـه   

سياهي  اي اشته باشند، به خصوص در رفتار و برخورد با اهل بيت پيامبر كارنامهد اسالمي
در  انـد. علـي    دارند، و تعداد زيادي از ائمه اهل بيت آنان را مذمت و نكوهش كـرده 

ام، كرانـي   كوفه! به پنج مصيبت از سوي شما گرفتـار شـده  اي اهل «گويد:  مورد آنان مي
هستيد كه زبان داريـد و كورهـايي هسـتيد كـه چشـم       هايي هستيد كه گوش داريد، الل

مصـيبت   و باشـيد، و نـه بـه هنگـام بـال      مي راستيني ريد، نه به هنگام برخورد برادراندا
                                                                                                           

آوري نموده يك روايت صحيح وجود ندارد، پس اگر بقيه ابواب كتاب  دارد روايات اهل بيت را جمع

 مورد بررسي قرار گيرد چگونه خواهد بود؟

 .6، باب حد النباش، حديث شماره: 280/ 28الوسائل:  -1
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اند، بار خـدايا!   ام كرده توان بر شما اعتماد كرد، بار خدايا! آنان را خسته كردم و خسته مي
از هيچ فرمانروايي خوشـنود مكـن و    هيچ فرمانروايي را از آنان راضي مگردان و آنان را

 .)344F1(»شود هايشان را ذوب كن آنگونه كه نمك در آب ذوب مي دل
گفت: اهل كوفه را شناختم و آزمودم، كسـي از آنـان كـه فاسـد اسـت       اما حسن 

ندارند، و از هيچ سخن و عملي تعهدي ندارنـد، و   قول و وعدهمن نيست، آنان شايسته 
(ندادلهايشان با ماست و حال آن كه عليه ما شمشير كشيده  گويند: و مي آنان متضادند

345F

2(. 
اي اهـل مكـر و    !گويد: اما بعد، اهل كوفـه  مي بصغري دختر حسين  ي و فاطمه

(آزمودما هستيم، خداوند ما را با شما و شما را با  انت و تكبر، ما اهل بيتخي
346F

3(. 
ـ     «گويد:  مي بو سكينه بنت حسين  ه بـاد، مـرا در   لعنت خـدا بـر شـما اهـل كوف

 .)347F4(»ام كرديد كودكي يتيم كرديد، وقتي بزرگ شدم بيوه
 چون اهل كوفه پدرش حسين را كشتند و شوهرش مصعب بن زبير را نيز كشتند.

ــدين  ــن العاب ــي :و زي ــان    م ــين شــما و وجودت ــار! ب ــان مك ــد: واي اي خائن گوي
سوي پدرانم آمديـد   خواهيد همانطور كه درگذشته به هايتان مانع گرديده، آيا مي شهوت

(نزد من بيائيد
348F

5(. 
ها به خاطر خيانت تكراري و هميشـگي خـود بـه اهـل بيـت بسـيار        گويم: كوفي مي

اند، اما اهل كوفه در آن زمان به اين رسوايي بسنده نكردند، بلكه به اين ظلم  مذمت شده
ا خـود  دروغ بسـتند و بـا ايـن دروغ هـ     بيتستمي بزرگتر افزودند و آن اين كه به اهل 

گويـد:   نحراف كشاندند، و امام باقر در مورد آنـان مـي  امنحرف شده و ديگران را نيز به 
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گردد، و اگر به عـراق بـرده شـود بـه آن      احاديث ما وقتي به شام برده شود درست برمي
(گردد اضافه و يا از آن كاسته مي

349F

1(. 
دروغگـويي  ما اهـل بيـت راسـتگوئيم، امـا همـواره      «گويد:  و پسرش امام صادق مي

خواهد بود كه بر ما دروغ بندد، و اينجاست كه به سبب دروغ او راسـت مـا نـزد مـردم     
(..».دشو ارزش مي بي

350F

2(. 
 

هايشان به  اي از دروغ شان و نمونه و اينك اسامي بعضي از اين راويان با بيان احوال

 گردد: خوانندگان محترم تقديم مي

 ي كوفيزدأمالي ث، ابوحمزه هصفي أبيثابت بن  -1
 گويد: ضعيف الحديث است و چيزي نيست. احمد بن حنبل ميامام 

 ت است.سگويد: س و ابوزرعه مي
 آنبـه  شـود و   نوشـته مـي  گويد: حديث او ضعيف اسـت، حـديث او    و ابوحاتم مي

 شود. استدالل نمي
 گويد: واهي الحديث است. و ابراهيم بن يعقوب جوزجاني مي

(گويد: ثقه نيست و نسائي مي
351F

3(. 
 گويد: در خالفت ابوجعفر وفات يافت، و ضعيف بود. و ابن سعد مي

 گويد: معتقد به رجعت بود. يزيد بن هارون مي
اي داد كـه در آن   گويد: ابن مبارك نزد او آمد او به ابـن مبـارك نوشـته    و ابوداود مي

 ابـن مبـارك   ،تـوهين شـده بـود   النورين  ذيعثمان اميرالمؤمنين حديثي نوشته بود كه به 
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ات را زشـت و   نوشته را به كنيزك پس داد و گفت به او بگـو: خداونـد تـو را و نوشـته    
 رسوا كند.

مالي بـوديم، آنگـاه ابـن مبـارك آمـد،      ث ي گويد: نزد ابوحمزه و عبيداهللا بن موسي مي
عثمان گفت، ابن مبارك بلند شد و آنچه نوشـته بـود را پـاره     ي ابوحمزه حديثي در باره

 كرد و رفت.
 گويد: ضعيف است. وب بن سفيان ميو يعق

 گويد: ضعيف است. گويد: متروك است و در جايي ديگر مي و دارقطني مي
 قوي نيست و در حديث او ضعيف است. محدثينگويد: نزد  و ابن عبدالبر مي
شد تا جايي كه اگر به تنهـايي   گويد: او در اخبار بسيار دچار وهم مي و ابن حبان مي

 حجت نيست. حديثي را روايت كند
 كند كه گفت: ثقه نيست. و ابن عدي از فالس نقل مي

افراد ضعيف در حديث، ذكر  ي همري و ابن جارود و غيره او را در زبو عقيلي و دوال
(اند  كرده

352F

1(. 
(گويد: ضعيف است و ابن حجر در مورد او مي

353F

2(. 
(نداگويد: او را ضعيف شمرده  و ذهبي مي

354F

3(. 

 ماليثمزه نحراف ابوحاهايي از  مثال
 و ابوعبداهللا  مالي روايت است كه گفت: ابوجعفر ث: از ابوحمزه اول روايت

جـا آمـد    از آنآن چيز آيد و  اگر چيزي را به تو گفتيم كه از اينجا مي !گفتند: اي اباحمزه
كند، و اگر امروز حديثي برايت گفتيم و فردا خـالف   بدان كه خداوند هرچه بخواهد مي
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كند و هرچـه بخواهـد ثابـت     تيم بدان كه خداوند هرچه بخواهد محو ميآن را به تو گف
(دارد مي

355F

1(. 
 گويم: اين حديث زشت و شامل منكراتي است كه عبارتند از: مي
از دنيا رفته بدون آن كه دين كامل  آيد كه رسول خدا ـ از اين حديث چنين برمي1

كرد و  ر خود را منسوخ ميشود، و وحي بر ائمه نازل شده است و خداوند همچنان اوام
 كرده است. دين را بر زبان ائمه تكميل مي

گويـد و هـر روز سـخني     آيد كه امام باقر دروغ مي ـ از روايت ابوحمزه چنين برمي2
كند كه اوامـري كـه او از خداونـد     هاي متضاد خود را اينگونه توجيه مي گويد و گفته مي

 شوند! كند منسوخ مي دريافت مي
آمـد و   گويد: عبداهللا بن عمر نزد زين العابـدين   مالي ميثابوحمزه  دوم: روايت

گويي كه يونس بن متي به خـاطر آن در شـكم مـاهي     آيا تو مي !گفت: اي فرزند حسين
او توقف نمود؟ زين العابدين گفـت:   كه چون واليت جدم بر او عرضه شد،گرفتار شد 

گويي دليلي بياور، زين  اگر راست مي بله مادرت به عزايت بنشيند، عبداهللا بن عمر گفت:
اي بسـتند و سـپس بعـد از     هاي من و ابن عمر را با پارچـه  العابدين دستور داد كه چشم

هايمان را باز كنيم، ناگهان ديـديم كـه مـا در سـاحل دريـايي       ساعتي فرمان داد كه چشم
رد جـانم  به گردنت است از خدا در مـو  خونم !سرورممواج قرار داريم، ابن عمر گفت: 

گـو باشـم سـپس گفـت: اي مـاهي،       راسـت  دهم اگر بترس، او گفت: بيا به تو نشان مي
از دريا سرش را ماننـد كـوهي بـزرگ بلنـد كـرد در حـالي كـه         اي گويد: آنگاه ماهي مي
: لبيك لبيك اي ولي خدا، گفت: تو كيستي؟ گفت: من همان ماهي يونس هستم گفت مي

تا  از ماجرا اگاه كن، ماهي گفت: خداوند از آدم گرفته سرورم، زين العابدين گفت: ما را
عرضه نمـوده   ت رابيشما اهل مبعوث كرده بر او واليت  جدت محمد هر پيامبري را كه
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است هر پيامبري كه واليت شما را پذيرفته سالم مانده، و هركسي كه توقـف نمـود بـه    
شـدن   غـرق بـا  ا مانند نوح سرنوشتي گرفتار شد كه آدم به سبب گناه بدان گرفتار شد، ي

مواجه شده يا مانند ابراهيم به آتش انداخته شده يا چون يوسف به چاه انداخته شـده و  
به باليي گرفتار شده كه ايوب بدان گرفتار آمده است، و يا بـه آنچـه داود بـه سـبب     يا 

نمود: به او وحي  اشتباه گرفتار آمد گرفتار شده، تا اينكه خداوند يونس را مبعوث كرد و
اي كه از نسل او هستند را بپذير، يـونس   و ائمه واليت اميرالمؤمنين علي !اي يونس

شناسم؟ و يونس خشمگين  ام و نمي گفت: چگونه واليت كسي را بپذيرم كه او را نديده
هـايش را   به راه افتاد آنگاه خداوند به من وحي كرد كه يونس را فرو بـبلعم و اسـتخوان  

نس چهل روز در شكم من باقي ماند و همراه من در درياهـا بـود و   ، آنگاه يومخرد نكن
 »ين كُنت من الظَّـالمني إنت سبحانك ألَا إِلَه إِلَّا «در سه تاريكي قرار داشت و فرياد مي زد: 

راشـدين كـه از فرزنـدان او هسـتند را      ي واليت اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب و ائمه
او به واليت شما ايمان آورد پروردگارم مرا فرمان داد و او را به ساحل  پذيرفته ام، وقتي

گفت: اي ماهي به النـه ات برگـرد و آنگـاه آب برابـر      انداختم، آنگاه زين العابدين 
 .)356F1(»شد

 براي خوانندگان محترم مشكالت و فجايع اين روايت پوشيده نيست:
كند كه بـا فرمـان    همه را متهم مي نبيا طعنه زده است واـ راوي اين حديث به همه 1

(تـا اينكـه بـه گمـان      انـد  خداوند مخالفت ورزيده اند و از پذيرفتن حكم او سـرباز زده 
 .ناقص خود واليت مزعوم را ثابت كرده باشد)

هـا فقـط بـراي     كند كه آفريـده  راوي ادعا مي .ـ غلو آشكار در مورد شخصيت علي2
شوند، و بديهي است كـه راوي   اليت او امتحان مياند، و فقط با و واليت او آفريده شده
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والحـول وال در اين روايت ثابت كرده كه پيامبران در اين امتحان شكست خـورده انـد،   

 قوة إال باهللا.

 گويد: ـ خداوند در قرآن مي3

﴿            ﴾٥٦ذاريات: [ال.[ 

 .»را تنها براي اين آفريدم كه مرا پرستش نمايند اه و انسان ها جنو «
اي نكرده و واليت را به جاي عبـادت قـرار داده،    راوي به عبادت خداوند هيچ اشاره

با توجه به روايت مـذكور قـوم    در صورتي كه خداوند بر اين چيز دليلي نازل نكرده، و
د، چون وقتـي پيـامبران   ان هالك شدهنوح و لوط و عاد و غيره به علت نپذيرفتن واليت 

ظفند بـه آن بـاور داشـته    واند كه به واليت معتقد باشند مردم به طريق اولي م فرمان يافته
باشند، و اين راوي حديث دروغين ديگري به باقر نسبت داده كـه همـين مفهـوم را بـه     

كنـد كـه    مالي روايت ميث ي دارد، صفار در بصائر الدرجات از ابوحمزه صراحت بيان مي
ت: امام باقر فرمود: واليت ما واليـت خداونـد اسـت كـه خداونـد هـيچ پيـامبري را        گف

 .)357F1(»مبعوث نكرده مگر با مأموريت واليت ما
اين روايات در ميان بسياري بازتاب داشته است از آن جمله مازندراني كـه در شـرح   

ليـه السـالم   گوييم اين وعيد و امثال آن از زمان آدم ع گويد: چون ما مي كتاب الكافي مي
تا روز قيامت باقي است، و اين وعيد فقط براي كساني است كه واليـت علـي را انكـار    

واليـت   كه رود مگر كسي ها بيان كرديم كه به دوزخ نمي زيرا در البالي روايت ؛كنند مي
. بنابراين، قوم نوح و عاد و غيره به خداوند ايمان داشـتند و راضـي   )358F2(»علي را انكار كند

ما چون واليت علي را انكار كردند هالك شدند!!، ايـن سـخنان مازنـدراني سـتم     بودند ا
هـا واليـت علـي را     ايـن  ي ها به گفته بزرگي در حق آنان است چون پيامبراني قبل از آن
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انكار كردند، با اينكه به خداوند يقين داشتند و وحي بر آنان نازل شد، پس چگونه ايـن  
 آمده؟  شوند در صورتي كه بر آنان وحي نمي مت مياقوام به خاطر انكار واليت مال

ماند اين است، كه آيا پيامبر بـه واليـت ايمـان آورد و پيـرو      سوال مهمي كه باقي مي
رهنمود ائمه بود يا نه؟ اگر گفته شود بله پس بايد پيامبر تابع باشد نه متبوع يعنـي پيـرو   

يمـان نيـاورد، پـس پيـامبري كـه      باشد نه اينكه از او پيروي شود! و اگر گفته شـود نـه ا  
تواند پيامبر باشد، و العياذ باهللا ابوحمزه ثمـالي و   ترين ركن ايمان را كامل نكرده نمي مهم

 بريم. به تو پناه مي چرندشان از پيامبر كاملتر است، خدايا از اين كفر و  امثال او ايمان
آيـد كـه    پيش ميرا بلعيده بود  ـ و سوالي ديگر در مورد عمر ماهي كه يونس 4

اين ماهي چقدر عمر كرد و چگونه تا دوران زين العابدين زنده بود، يعني صـدها سـال   
زنده بوده است كه قطعاً چنين چيزي از لحاظ عقلي و نقلي پذيرفته نيست، اما متأسفانه 

 اي هستند كه غير قابل توجيه است. امور خارق العاده و ي خرافات بعضي از مردم شيفته
 از ابوحمزه ثمالي روايت است كه گفت: وم: س روايت

به ما گفت: كدام سرزمين برتر است؟ گفتم: خدا و رسول خـدا   علي بن حسين 
داند، او گفت: برترين جا بين ركن و مقام ابراهيم اسـت، امـا    و پسر رسول خدا بهتر مي

روزه باشد  نوح نهصد و پنجاه سال عمر يابد و در اين مكان روزها ي اگر كسي به اندازه
ها را با عبادت سپري كند، و سپس در حالي از دنيا برود كه به واليـت مـا ايمـان     و شب

(نداشته، اين عبادت براي او سودي نخواهد داشت
359F

1(. 
گويم: ايمان به يگانگي خداوند و ايمان به پيامبرانش و عبادت خداونـد در طـول    مي

كنـد مگـر آن كـه بـه      و كفايـت نمـي   دهد عمر و پيروي از اوامر خدا بنده را نجات نمي
واليت ايمان داشته باشد واليتي كه در قرآن اصالً يادي از آن نشده است. آيا فرد عاقلي 
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گويد: چگونه ممكن است واليت چنان اهميتي داشـته باشـد و بـا ايـن      چنين سخني مي
 مفهوم در قرآن بيان نشده باشد؟

م به بندگانش نيست؟ العياذ بـاهللا، بـار   نكردن خداوند به چنين امر مهمي ست آيا اشاره
 اين بهتان بزرگي است.و تو پاكي  !ياخدا

 فرمايد: الهي است كه ميي  فرمودهو بهترين پاسخ 

﴿                                 

                 ﴾ :اينها چيزي « ].۲۳[النجم

ايد و اهللا هيچ دليلي بر درستي آنها  گذاري كرده هايي نيست كه شما و پدرانتان نام جز نام
راستي  كنند و به ي نفس پيروي مي ز گمان و پندار و خواستهنازل نكرده است. آنان تنها ا

 .»براي آنان از سوي پروردگارشان هدايت (و رهنمود روشن) آمده است
عني كالم خدا نزد ما آمده است و هـر سـخني عـالوه از سـخنان او و     آري هدايت ي

 پيامبرش گمان اند كه دليلي براي آن وجود ندارد.
شنيدم كه گفـت:   روايت است كه گفت: از ابوجعفر  از ابوحمزه چهارم: روايت

(لكن اهللا شهيد بـام أنـزل : آيه را در اصل جبرئيل به اين صورت بر پيامبر نازل كرده است

: گفـت  ميو از او شنيديم كه  هيتدون و كفی باهللا شهيدا) ةاملالئكليک فی علی أنزله بعلمه وإ

ان الذين كفروا و ظلمـوا آل حممـد حقهـم مل (كرده: جبرئيل اين آيه را به اين صورت نازل 

هيا الناس قد جاءكم الرسول أيا سپس گفت: » يسيرا«تا  ال ليهدهيم طريقاً)هلم و يكن اهللا ليغفر

مـا السـاموات و يفن هللا ما إن تكفروا بوالية فإمنوا خريا لكم و آباحلق من ربكم فی والية علی ف

 .)360F1(»رض وكان اهللا عليام حكياماأل يف

 جبرئيل اينگونه آن را نازل كرده): (او ي هي است كه گفتهبدي
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خوانيم برخالف چيزي است كه جبرئيل نازل كرده  ميما فعال در مصحف يعني آنچه 
 .يعني قرآني كه ما داريم قرآن كاملي كه جبرئيل نازل كرده نيست

 گذشته در قرآن به صورت ذيل آمده اند: تآيا 

﴿ -أ                                 

    ﴾ :دهد به آنچه بر تو نازل كرده؛ كه از روي  گواهي مياما اهللا، « ].۱۶۶[النساء

كافي دهند؛ هر چند گواهي خدا  علمش نازل كرده است، و فرشتگان (نيز) گواهي مي
 ».است

 ﴿ -ب                       ﴾ :النساء]

به راستي اهللا، بر آن نيست كه كافران و ظالمان را بيامرزد و آنان را به راه راست « ].۱۶۸
 .»هدايت كند

﴿ -ج                            

                    ﴾ :اي مردم! « ].۱۷۰[النساء

ا آمد؛ پس ايمان بياوريد كه به حق و راستي از سوي پروردگارتان به سوي شمپيامبر به
ها و زمين است، از آنِ اهللا نفع شماست. و اگر كفر بورزيد، بدانيد كه آنچه در آسمان

 .»باشد. و اهللا، داناي باحكمت استمي

 هـ127متوفاي  ـ جابر بن يزيد بن حارث جعفي كوفي2
كنـي، چـرا از    يگويد: به زائده گفتند: از سه نفر روايت نم يحيي ين يعلي محاربي مي

خورم كـه   كلبي؟ او گفت: سوگند ميو جابر جعفي  بن ابي ليلي،ا كني؟ آنان روايت نمي
 جابر جعفي دروغگو بود و به رجعت ايمان داشت. 

اند جـز   اند از او روايت كرده گويد: همه كساني كه جابر را ديده و يحيي بن معين مي
 جابر دروغگو بود. ، وهدئزا

 شود. گويد: حديث او نوشته نمي مي ديگر و در جاي
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ام، هر نظـري كـه بـراي او     گويد: دروغگوتر از جابر جعفي نديده ابوحنيفه ميامام  و
كـرد كـه سـي هـزار حـديث از       آورد، و ادعا مي كردم او در مورد آن حديثي مي ارائه مي

 پيامبر دارد كه آشكار نكرده است.
كردنـد،   او حـديث روايـت نمـي    گويد: يحيي و عبـدالرحمان از  و عمرو بن علي مي

 سپس روايت از او را ترك كرد. گفت ميا حديث معبدالرحمان قبل از آن از او براي 
 گويد: متروك الحديث است. و نسائي مي

 شود. گويد: ثقه نيست و حديث او نوشته نمي و در جايي ديگر مي
(گويد: حديث او بي اعتبار است و حاكم ابو احمد مي

361F

1(. 
بي مطيع گفت: جابر جعفي به من گفت: نزد من پنجاه هزار باب از علـم  و سالم بن أ

كسي آن را نگفته ام. نزد ايوب آمدم و اين براي او بيان كردم، او گفت:  هست كه به هيچ
 اما او دروغگوست.

خواستم نزد جابر جعفي بروم، ليث بن ابي سليم به مـن گفـت:    گويد: مي و ثعلبه مي
 ت.نزد او نرو او دروغگوس

 دانم، او به رجعت باور داشت. گويد: روايت از او را جايز نمي جرير مي
 گويد: نزد من در حديث قوي نيست. و ابوداود مي

كردم از خداوند عافيـت و   گويد: وقتي از كنار جابر جعفي عبور مي و ابواالحوص مي
 نمودم. سالمتي را مسئلت مي

: از جابر جعفي سـخني  گفت مييدم كه عيينه شنبن گويد: از سفيان  شافعي ميامام و 
 جا را ترك كردم و ترسيدم كه سقف خانه بر ما بيفتد. شنيدم فوراً آن
 گويد: او به رجعت معتقد بود. سفيان مي

 گويد: دروغگو بود. و ابراهيم جوزجاني مي
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 كرد و در رأي و روايتش بسيار ضعيف بود. گويد: او تدليس مي و ابن سعد مي
 او را تكذيب كرده است. سعيد بن جبيرگويد:  مي» ضعفاءال«و عقيلي در 

 گويد: ابن عيينه او را تكذيب كرده است. مي» الضعفاء«در  يو ساج
؟ گفـت: بلـه   گفـت  مـي گويد: به احمد بن خداش گفتم: آيا جابر دروغ  و ميموني مي

 سوگند به خدا، و اين در حديث او آشكار است.
قدرتي داشتم، و چيزي جز سوزن شما  فت: اگر برو شعبي به جابر و داود بن يزيد گ

(كردم يافتم شما را با آن سوراخ مي نمي
362F

1(. 
حـديث   )هفتاد هزار( 70000تعجب است اين است كه اين راوي كه  ي يهاو آنچه م

حـديث از امـام صـادق روايـت      )يكصد و چهل هـزار ( 140000از باقر روايت كرده و 
ر و امام صادق مقيم نبوده است، بلكـه روايتـي از امـام    نزد امام باقو با وجود اين كرده، 

صادق نقل شده كه همراهي جابر با پدرش امام بـاقر و فراگـرفتن حـديث از او را نفـي     
نمايـد!، از زراه   كند، و همچنين آمدن جابر را نزد امام صادق به طـور كلـي نفـي مـي     مي

ر پرسيدم؟ گفت: هيچگاه را در مورد احاديث جاب روايت است كه گفت: ابا عبداهللا 
 .)363F2(»ام جز يك بار، و هيچگاه نزد من نيامده است او را نزد پدرم نديده

محترم پوشيده نيست كه روايت چنان تعداد زيادي از احاديث اين را  ي و بر خواننده
هـا دور و در سـرزميني ديگـر     طلبد كه راوي در كنار اساتيدش باشد نـه اينكـه از آن   مي

ه بگوئيم در زمان جعفي ماهواره بوده و از طريق ماهواره جعفي بـا ائمـه   باشد، مگر اينك
 ارتباط گرفته است!

كـه بـر اهـل بيـت      او جعفر صادق در حالي كه حالت كساني همچون جابر جعفي ر
يعنـي محبـت    –كساني كه به اين امر «گويد:  كشد چنين مي بندند به تصوير مي دروغ مي
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گويند تا جايي كه شيطان به  دانند، دروغ مي هب خود ميمعتقدند و آن را مذ –اهل بيت 
 .)364F1(»دروغ آنان نياز دارد

و اينك بعضي از رواياتي كه جابر جعفي به دروغ به ائمه نسبت داده بـراي خواننـده   
 شود: ذكر مي

كسـي جـز او    كند كـه او گفـت: هـيچ    روايت مي جابر از ابوجعفر حديث اول: 
 .)365F2(»ام قرآن ظاهر و باطن آن، نزد اوستتواند كه ادعا كند كه تم نمي

شـنيدم كـه    ين از جابر روايت است كه گفـت: از ابـوجعفر   نهمچحديث دوم: 
اي كه نازل شده جمع و حفظ نكرده جـز علـي بـن     كسي قرآن را به گونهيچ : هگفت مي

 .)366F3(»†بعد از او  ي و ائمه ابي طالب 
كه از سوي اين راويان به قرآن زده  هايي است ي طعنه سلسلهگويم اين روايت از  مي 
آن را  بابـوبكر و عثمـان   كـه  شود، قرآني كه مـا در دسـت داريـم قرآنـي اسـت      مي

آوري كـرده باشـند    آل بيـت آن را جمـع   ي ني ديگر كه ائمـه آاند، و قر آوري نموده جمع
وجود ندارد، پس آيا قرآن تحريف شده اسـت؟ و آيـا فـرد مسـلماني چنـين سـخني را       

 گويد؟ مي
كند كه گفت: هركسي كفش  روايت مي جابر جعفي از ابوجعفر حديث سوم: 

زرد بپوشد همواره تا وقتي آن كفش را به پا دارد در سرور و شادماني خواهد بود، چون 

﴿فرمايد:  خداوند مي            ﴾)367F4(.  
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اند؟ آيا عاقالنه است كه اهل بيت چنين سـخني   دهچگونه با دين بازي كر !سبحان اهللا
 بگويند؟

سوگند به خداوندي كه آسمان را برافراشته و زمين را گسترانيده است، آنان چنين  ،نه
اند، و بدون شك آنان از چنين بازي با دين خدا و توهين به آيات قرآن و  سخناني نگفته

 قراردادن آن در غير جايش، پاك اند.
كند كه گفت: روزي نزد علـي   و جابر از ابوعبيداهللا جدلي روايت مي حديث چهارم:

 .)368F1(»بن ابي طالب آمدم و گفت: من حيوان زمين هستم
پناه به خدا كه سيدنا علي چنين سخني بگويد، آيا توهيني باالتر از اين نسبت به علي 

ين سـخني  چن ي توان تصور كرد كه گوينده هست، آيا علي حيوان و چهارپاست؟! آيا مي
 علي را دوست دارد؟

 هـ184بن محمد بن ابي يحيي متوفاي  ـ ابراهيم3
او پرسيدم، گفت: نـه، و هـيچ    ي در باره از امام مالكگويد:  د قطان ميييحيي بن سع

 اعتمادي در دين او نيست.
جهمـي بـود، و بـه هـر بـالي      و  و معتزلي قدريگويد: او  احمد بن حنبل ميامام و 

 ود.عقيدتي گرفتار ب
انـد، او   شود، مردم حديث او را ترك كرده گويد: حديث او نوشته نمي و همچنين مي

گرفـت و در   كـرد كـه اساسـي نداشـت و احاديـث را مـي      احاديث منكري روايـت مـي  
ي او پرسـيدم،   گويد: فقهاي مدينه را دربـاره  نوشت. و بشر بن مفضل مي هايش مي كتاب
 آوردند. از اين قبيل در مورد او به زبان ميند: دروغگوست و يا كلماتي گفت ميهمه 

 گويد: دروغگوست. و يحيي بن سعيد مي
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يحيـي را  بن گويد: از يزيد بن زريع كه ابراهيم  و ابوحفص احمد بن محمد صفار مي
ت: اگـر شـيطاني بيايـد حـديث او را     شـنيدم كـه گفـ    -گفـت  ميكه حديث -ديده بود 

 نويسند. مي
انـد و او از   است و ابن مبارك و مردم او را ترك كردهمي هگويد: ج بخاري ميامام و 

 قدريه است.
 ثقه نيست. گفته: و يحيي بن معين

ه يحيي بن معين گفتم: پس ابن ابـي يحيـي   گويد: ب مد بن سعد بن ابي مريم ميو اح
 گويد. كند دروغ مي چطور؟ گفت: در همه آنچه روايت مي

 گويد: متروك الحديث است. و نسائي مي
(شود شته نميوگويد: ثقه نيست و حديث او ن ايي ديگر ميو در ج

369F

1(. 
 بعضي از روايات او:

شنيدم كه  از ابراهيم از مغيره روايت است كه گفت: از ابوجعفر حديث اول: 

﴿: گفت مي             ﴾  يعني وقتي علي را كنار حوض

﴿شود  كافران زشت مي ي بينند چهره ميهمراه پيامبر             

﴾ كرديد يعني خود ر ا به نام او  شود اين آن چيزي است كه ادعا مي و گفته مي

(اميرالمؤمنين نامگذاري كرديد
370F

2(. 
 ي در سوره دهد نسبت مي :براهيم اين تفسير آن را به باقر گويم: اين آياتي كه ا مي

﴿ گويد: ملك آمده است كه خداوند در اين آيات خطاب به كافران مي    ﴾...
 ].۶[امللک: 
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دهد و آنان را به جهـنم و عـذاب آن تهديـد     سپس آيات به سرزنش كافران ادامه مي
 گويد: نمايد تا اينكه خداوند مي مي

﴿                                   

                             

                          ﴾

گوييد، اين وعده (يعني رستاخيز) چه  گويند: اگر راست مي و مي« ].۲۸ – ۲۵[امللک: 
ي  دهنده ) بگو: علم آن، تنها نزد اهللا است و من، فقط هشدار25زماني خواهد بود؟ (

ي كافران در هم  ي الهي را نزديك ببينيد، چهره گاه كه وعده آن ) پس26آشكاري هستم (
) 27كرديد ( شود: اين، همان چيزي است كه درخواست مي گردد و گفته مي مي  و زشت

ايد كه اگر اهللا، من و همراهانم را هالك كند يا بر ما رحم نمايد،  بگو: آيا، هيچ انديشيده
 .»)28دهد؟( ناه ميپس چه كسي كافران را از عذاب دردناك پ

گويد اصالً ممكن نيسـت مگـر در يـك     اي كه اين راوي مي تفسير اين آيات به گونه
صورت كه گفته شود كه علي عذاب جهنم است كه اين مجرمان آن را انكار كرده و بـه  

 آن كفر ورزيده اند، آيا توهيني بزرگتر از اين به علي هست.
معروفـي اسـت    ي ساس هواي نفس طريقها آيات و سپس تفسير آن بر نقطع و بريد

دادن عوام و كساني كه قرآن بلد نيستند به كـار   براي فريبرافضي كه همواره هواپرستان 
 هاي زيادي است كه جاي آن اينجا نيست. گيرند، و در اين مورد مثال مي

 وير بن ابي فاخته سعيد بن عالقه كوفي ثـ 4
 بود. وير از اركان دروغثگويد:  سفيان ثوري مي

 گويد: چيزي نيست. و يحيي بن معين مي
 گويد: ضعيف الحديث است. و ابراهيم بن يعقوب جوزجاني مي

 گويد: قوي نيست. و ابوزرعه مي
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گويد: ضعيف است، و همسان با هالل بـن حبـان و حكـيم بـن جبيـر       و ابوحاتم مي
 است.

 گويد: ثقه نيست. و نسائي مي
 گويد: متروك است.  و دارقطني مي

 گويد: ضعيف الحديث است. ابراهيم بن يعقوب جوزجاني ميو 
 گويد: قوي نيست. و ابوزرعه مي
گويد: ضعيف است، و همسان با هالل بـن حبـان و حكـيم بـن جبيـر       و ابوحاتم مي

 است.
 گويد: ثقه نيست. و نسائي مي

(گويد: متروك است و دارقطني مي
371F

1(. 
 

 هاي او: هايي از دروغ نمونه

اقب من المناقب از ثوير بن سعيد بـن عالقـه   ثطوسي در ال ي هزمح يابحديث اول: 
ه نزد زين العابدين علي بن حسـين صـلوات اهللا   يففت: محمد بن حنكند كه گ روايت مي

ه سـيلي زد، وي در نگـاه او كوچـك    يفاو دست بلند كرد و به محمد بن حنعليهما آمد 
حسين صلوات اهللا عليه بـه او  كني؟ آنگاه علي بن  بود، سپس گفت: تو ادعاي امامت مي

ه گفـت:  يـ فمحمـد بـن حن   مكـن گفت: از خدا بترس و ادعاي چيزي كه از تو نيست را 
 سوگند به خدا امامت از آن من است، علي بن حسين گفت: بلنـد شـو تـا بـه قبرسـتان     

تا به قبري تـازه رسـيدند،    دآنگاه هر دو به راه افتادن برويم تا براي من و تو روشن شود
لعابدين به او گفت: اين قبري است تازه كه صاحب آن تازه مرده است او را صـدا  زين ا
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دهـد، و گرنـه مـن او را     باشي تو را جواب مي  بزن و در مورد خود بپرس، اگر تو امامي
 .گويد زنم و او با من سخن مي ا ميصد

بـن   كني؟! گفت: بله، آنگاه محمد ه به او گفت: آيا تو چنين كاري مييفمحمد بن حن
گويد: آنگاه علي به حسين دعـا كـرد و    توانم چنين كاري بكنم، مي حنيفه گفت: من نمي

در حالي كه از سـرش  شد و اي كه در قبر بود بلند  سپس صاحب قبر را صدا زد و مرده
گويد: آنگاه محمد  ه تو، مي: حق از آن علي بن حسين است نگفت ميريخت و  خاك مي

نمـود و خـود را بـر پاهـاي او انـداخت و پاهـايش را        ه رو به علي بن حسـين يفبن حن
 .)372F1(»: براي من طلب آمرزش كنگفت ميبرد، و  بوسيد و به او پناه مي مي

 نمايند؟ گويم: كجايند آنان كه ادعاي محبت آل بيت را مي مي

ه از اهل بيت نيست؟ آيا او فرزند علي بن ابي طالب نيست؟ چـرا  يفآيا محمد بن حن
گوينـد   ستايند و مـي  مي رااو شود؟ و چگونه بعضي ثوير و امثال  توهين مياينگونه به او 

ها از پيروان اهل بيت بوده اند در حالي كه ثوير به فرزند علي و برادر حسن و حسين  آن
 ي لـه از مقامي كه ائمه اهل بيت به خـاطر آن بـه سـر و ك   غرض زند؟ و سپس  طعنه مي

امي ديني است يا دنيـوي؟ اگـر مقـامي دنيـوي     زنند چه مقامي است؟ آيا مق همديگر مي
و اگر  ،است آنان فراتر از اين هستند كه به خاطر دنيا با همديگر گالويز شوند و بجنگند

ند، سـپس ايـن   رزمقامي ديني است آنان باالتر از اين هستند كه با فرمان خدا مخالفت و
 امامت و وصايت در كجاي قرآن ذكر شده است؟

كــردن  آن زنــده ي و نشــانهيت چنــين جايگــاه مهمــي دارد چگونــه امامــت و وصــا
توانستند بـراي اثبـات    هاست و در كتاب خدا ذكر نشده است؟ آيا ائمه آل بيت نمي مرده

دادن  حق امامت خود از قرآن و سنت مصطفي اسـتدالل نماينـد و چـرا بايـد از گـواهي     
 اي استدالل كنند؟  مرده

 عاقالن را اشاره كافي است.
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 بن اعين كوفي ـ حمران5
(گويد: چيزي نيست يحيي بن معين مي

373F

1(. 
 گويد: ضعيف است. و همچنين مي

(گويد: ثقه نيست و نسائي مي
374F

2(. 
(گويد: ضعيف است و ابن حجر مي

375F

3(. 
كسـائي نـزد او    ي در مورد حمران آمده كه او از قاريان قـرآن بـوده اسـت، و حمـزه    

ن و ودب برند كه اين امر ثقه يند و گمان مينما قرائت فرا گرفته، گروهي از اين استدالل مي
 هاي او را قبول نكنيم؟ نمايد، پس چرا روايت حسن روايت او را ثابت مي

گويم: حمران بن أعين از قاريان ماهر قرآن بود، اما قرائـت قـرآن و حفـظ آن بـا      مي
ت تواند با قرآن بازي كند يـا در كلمـا   كند، چون كسي نمي روايت حديث بسيار فرق مي

آن تغيير بياورد چون خداوند حفظ قرآن را به عهده گرفته و بهترين افراد بعد از پيامبران 
را براي اين امر آماده كرده است و هر انساني بكوشد كه با آيات قرآن بازي كند و يا اگر 

شود چـون قـرآن در لفـظ و     حتي مشخص ميدر حفظ قرآن دچار غلط شود به را كسي
ده است، پس احتياط در فراگيري قرآن برابر با احتياط در فراگيـري  معني به تواتر نقل ش

پـذير نيسـت امـا در حـديث ممكـن       حديث نيست، چون تغيير و تبديل در قرآن امكان
 است.

يابيم كه در فن معيني از فنون علم مهارت دارند، بـه   ما علماي ثقه و بزرگواري را مي
حديث را خوب بلد نيسـت و يـا گـاهي     عنوان مثال گاهي فرد فقيه ماهري است اما فن

دانـد، و   و اسـاتيد آن را خـوب نمـي    آن فو اخـتال ها  بينيد كه قرائت شما محدثي را مي
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و هـزاران بيـت    ر داردبحآن تها و شناخت ائمه  بينيد كه در علم قرائت فردي را شما مي
قشـه كنـي   شعر مانند متن شاطبيه و غيره را حفظ دارد اما اگر بـا او در يـك حـديث منا   

شايد در سند آن اشتباه كند و يا ممكن است در متن آن غلط نمايد، و اين در مورد افراد 
ثقه و مورد اعتماد است چه برسد به افرادي مانند حمران بن أعين كه در حديث فـردي  

 آيد؟! مي رضعيف و متروك به شما
رمـوده اسـت:   از امام باقر روايت است كه قاريان را به سـه گـروه تقسـيم كـرده و ف    

قاريان قرآن سه نوع هستند: مردي كه قرآن را خوانده و از آن به صورت كااليي استفاده «
آن بر مردم  ي نمايد، و بوسيله آن به خود جلب مي ي كند و توجه پادشاهان را بوسيله مي

نمايد، و مردي هست كه قرآن را خوانده و حروف آن را حفظ نموده و حدود  افتخار مي
ها را  ايع كرده، و مردي است كه داروي قرآن را بر بيماري قلبش گذاشته و شبآن را ض

خوانـد و   هـايش آن را مـي   نمايد و در سـجده  دارد و روز آن را تالوت مي با آن زنده مي
 ي ها هستند كه خداوند بوسـيله  گيرد، اين براي خواندن آن شب از رختخواب فاصله مي

آورد، و به سبب  ها خداوند بر دشمنان پيروزي مي اين ي كند و بوسيله آنان بال را دفع مي
بارد، و سوگند به خدا كه وجود چنـين افـرادي در ميـان قاريـان      آنان از آسمان باران مي

(تر است ايابتوتيا نقرآن از 
376F

1(. 
پس اگر فردي قاري قرآن باشد الزم نيست كـه مخلـص و پرهيزگـار باشـد، گـاهي      

خواندن قرآن دنيا و ثروت بيندوزد،  ي باشد كه بوسيله ممكن است قاري قرآن از كساني
 و ممكن است قرآن بخواند و به آن عمل نكند.
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كنيم تا حالت اين راوي را  أعين تامل مي اينك در بعضي از روايات حمران بنو 

 بدانيم:

 كند كه گفت: به ابـوجعفر   در الكافي از حمران بن أعين روايت مي حديث اول:
ت شوم ما چقدر اندك هستيم اگر همه براي خوردن گوشت بزي جمع شويم گفتم: فداي

تر از اين آگـاه نكـنم، مهـاجرين و     توانيم آن را تمام كنيم؟ گفت: آيا تو را به عجيب نمي
گويـد گفـتم: فـدايت شـوم وضـعيت عمـار        انصار همه رفتند و جز سه نفر، حمران مي

عت كرد و به شهادت رسيد بـا خـود   چگونه است؟ گفت: رحمت خدا بر عمار باد او بي
كنـي   گفتم: هيچ چيزي برتر از شهادت نيست؟ او به من نگاه كرد و گفت: شايد فكر مي

(او مانند آن سه نفر است، هرگز هرگز
377F

1(. 
نگاه كنيد به اين روايت خطرناك كه در آن حمران همه مهاجرين و انصار را به كفـر  

 دهد. نسبت مي
 اند؟ مهاجرين و انصار چه كساني

 فرمايد: آنان مي ي آنان كساني هستند كه خداوند متعال در باره

﴿                   

                                  

 ﴾ :اهللا، از پيشگامان نخستين مهاجران و انصار و كساني كه به نيكي از « ].۱۰۰[التوبة

هايي آماده  آنان پيروي نمودند، راضي است. و آنان نيز از اهللا خشنودند و اهللا، برايشان باغ
مانند. اين است  يبارها روان است و جاودانه در آن ميكرده كه از فرودستش جو

 . »رستگاري بزرگ
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  ﴿ فرمايد: و مي                    

                                 

 ﴾ :اش را بر پيامبر و مهاجران و  طور قطع اهللا، لطف و رحمت ويژه به« ].۱۱۷[التوبة

انصار كه در آن زمان دشوار (يعني در جنگ تبوك) از او پيروي كردند، ارزاني داشت و 
ار لغزش شود، باز هم از هاي گروهي از ايشان دچ پس از آنكه نزديك بود دل

 .»ي مهرورز است هاي آنان درگذشت. همانا اهللا نسبت به آنان بخشاينده لغزش

 ﴿ فرمايد: و مي                          

                                  

                              

                         

                               

                     ﴾  :و نيز « ].۱۰ – ۸[احلشر)

ء) از آنِ فقيران مهاجري است كه از ديار و اموالشان بيرون رانده  بخشي از اموال في
طلبند و اهللا و پيامبرش را ياري  اند؛ فضل (و نعمت اهللا) و خشنودي او را مي شده
چنين از آن) كساني (است) كه پيش از ) (و هم8كنند. ايشان، همان راستگويانند ( مي

مهاجران در سراي هجرت جاي گرفتند و راه ايمان را برگزيدند؛ كساني را كه به 
هايشان دغدغه و نيازي به آنچه به  اند، دوست دارند و در دل هجرت كرده سويشان

دهند؛ گرچه  كنند و (آنان را) بر خود ترجيح مي مهاجران داده شده، احساس نمي
ن بسيار نيازمند باشند. و كساني كه از آز و بخلِ نفس خويش مصون بمانند، خودشا

گويند: اي پروردگارمان!  ) و (نيز از آنِ) آيندگان ايشان است كه مي9همان رستگارانند (
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اي  هايمان هيچ كينه ما و برادرانمان را كه در ايمان بر ما پيشي گرفتند، بيامرز و در دل
 .»)10ي مهرورزي ( گمان تو، بخشاينده ! بيده؛ اي پروردگارماننسبت به مؤمنان قرار م

ين بـه  عـ ستايد اما حمـران بـن أ   مهاجرين و انصار را در اين آيات كريمه مي خداوند
محترم پوشـيده نيسـت كـه     ي اند، و بر خواننده گويد: مرتد شده زند و مي آنان تهمت مي

چيست، چون صحابه اين ديـن را نقـل   مقصود از ارتداد مهاجرين و انصار بعد از پيامبر 
زدن بـه چيـزي    زدن به ناقالن دين منجر به طعنـه  كرده و به ديگران رسانيده اند، و طعنه

 اند. شود كه آنان نقل كرده مي
و همچنين كليني از حمران بـن أعـين از جعيـد همـداني از علـي بـن        حديث دوم:

يدم كه شما به چه حكمي حكم كند كه گفت: از او پرس حسين عليهما السالم روايت مي
كنيم، اگر در چيـزي دربمـانيم    اساس حكم و فرمان آل داود حكم مي كنيد: گفت: بر مي

(كند جبرئيل به ما القا مي
378F

1(. 
را ترك  دهد كه آنان شريعت پيامبر نسبت مي گويم: حمران به آل بيت پيامبر مي

انـد آئـين خـود قـرار      كرده مي آنچه را كه يهود براساس آن حكم ،اند و به جاي آن كرده
ناقص است كه ائمه اهل بيت آن را كنار بيندازند  پرسيم آيا شريعت محمد اند، مي داده

 حكم نمايند؟  دو براساس حكم داو
گويد، و امكان  اي ايمان داشته باشد چنين سخناني نمي سوگند به خدا اگر انساني ذره

د، و براي آن كه بهتر بـه ديـن خـدا طعنـه     هايي بزنن ندارد كه ائمه اهل بيت چنين حرف
چه فرقـي   د، پس ائمه با رسول خدانماي ه روح القدس بر آنان وحي ميبزند ادعا كرد

 دارند؟

 ﴿گويد:  ي پيامبرش مي خداوند در قرآن درباره                     
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  ﴾ :بگو: جز اين نيست كه من نيز بشري همانند شما هستم و « ].۱۱۰[الکهف

يدار شود كه پروردگارتان يگانه معبود برحق است. پس هر كه خواهان د بر من وحي مي
كس را در پرستش  بايد كار نيك و شايسته انجام دهد و هيچ ،پروردگارِ خويش است

 .»پروردگارش شريك نگرداند
انسان است و خداوند او را با نبوت و رسالت خاص گردانيـده و   پس رسول خدا

آيد و با مرگ ايشان  آخرين پيامبر است و بعد از وفات او پيامبري نبوده و نمي ايشان
ها جز غلـو   ان و امثال او ديگر غاليان و افراطيرمآسماني قطع گرديده است اما حوحي 

اند كه از سوي جبرئيل بر  پذيرند. بنابراين، به ائمه نسبت داده فاحش چيزي ديگر را نمي
 خواهند به ائمه پيامبري و نبوت را نسبت دهند. شود، آيا با اين سخنان مي آنان وحي مي

توانند از آن بيـرون بياينـد و هـر     و حمران و همراهانش نمي اين معادله سخني است
 گردد. چند بكوشند غلو را از خود نفي كنند در اقوال و كارهايشان شمار مي

 هـ 150ـ بريد بن معاويه بن ابي الحكيم كوفي متوفاي 6
هاي معتبر جرح و تعديل نتوانستم شرح حال كـافي بـراي بريـد بـه دسـت       در كتاب

كند، و امـام   با وضعيت راويان ديگري كه ذكر شدند چندان فرق نمي شعيت، اما وضمآور
 .)379F1(»گويد: لعنت خدا بر بريد باد و لعنت خدا بر زراره باد صادق در مورد او مي

گويد: آنان كه در اديان خود به دنبال رياسـت هسـتند هـالك شـدند،      و همچنين مي
 ها عبارتند از: برخي از آن

 .)380F2(»د بن مسلم و اسماعيل جعفيو بريد و محم هزرار«
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كند كه او گفت: نزد زراره و بريده  روايت مي :و عبدالرحيم قصير از جعفر صادق 
دانيـد كـه رسـول     ها بگو: اين چه بدعتي است كه ايجاد كرده ايد، آيـا نمـي   برو و به آن

 رموده است: هر بدعتي گمراهي است؟ف خدا
مرادي را همراه من بفرسـت، آنگـاه نـزد زراره    ترسم ليث  ها مي به او گفتم: من از آن
گفته بود به او گفتيم، او گفـت: سـوگند بـه خـدا بـه مـن        آمديم و آنچه ابوعبداهللا 

 ن آنكه فهميده باشد، و بريد گفت: سـوگند بـه خـدا هيچگـاه از آن بـر     دوتوانايي داده ب
 ».گردم نمي

 دقت كنيد:هاي نقل شده از بريد بن معاويه  اينك در بعضي از روايت

كنـد كـه گفـت: مـردي نـزد       روايت مي كليني از بريد از ابوعبداهللا حديث اول: 
من خيلي بـزرگ اسـت و زنـان     تناسلي تآل !خداآمد و گفت: اي رسول  رسول خدا

خودم از قبيل شتر ماده و االغ آميزش  حيوانات توانم با ميطاقت تحمل آن را ندارند آيا 
 كنم؟

خداوند تو را نيافريده مگر آن كه برايت چيزي آفريده كـه   به او گفت: رسول خدا
كند، آنگاه آن مرد رفت و ديري نگذشت كه باز نزد پيامبر آمد و سخنان  تو را تحمل مي

به او گفت: پس كجايي تو از زن سياه دراز گـردن   اش را تكرار كرد، آنگاه پيامبر قبلي
گواهي  و گفت: اي رسول خدا خوش قامت، آنگاه رفت و ديري نگذشت كه باز آمد

دهم كه تو به حق رسول خدا هستي، من آنچه مرا به آن فرمان دادي طلـب كـردم و    مي
(كند و اين مرا قانع كرد زني يافتم كه مرا تحمل مي

381F

1(. 
خردي  شود؟ بار خدايا! از كم با چنين چيزهايي ثابت مي گويم: آيا نبوت محمد مي
 .بريم ادبي به تو پناه مي و بي

 كند كه گفت:  كليني از بريد بن معاويه روايت مي حديث دوم:
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خواست به  : يزيد بن معاويه وارد مدينه شد و ميگفت ميشنيدم كه  از ابوجعفر 
كني كه  حج برود مردي قريشي را فراخواند و او وقتي آمد يزيد به او گفت: آيا اقرار مي

گر بخواهم تو را به عنـوان بـرده نگـاه    فروشم و ا من هستي اگر بخواهم تو را مي ي برده
شرافت و نسـب در  دارم، آن مرد به او گفت: سوگند به خدا! اي يزيد كه تو از لحاظ  مي

قريش از من برتر نيستي و نه پـدرت در جاهليـت و اسـالم از پـدر مـن برتـر بـوده و        
خـواهي   همچنين تو در دين از من برتر و بهتر نيستي، پـس چگونـه چيـزي را كـه مـي     

گويم اقـرار نكنـي تـو را خـواهم      به واهللا اگر به آنچه به تو ميبپذيرم؟ يزيد به او گفت: 
تـر   كشتن من از كشتن حسين بن علي فرزند رسول خدا مهمكشت. آن فرد به او گفت: 

نيست، آنگاه يزيد فرمان داد او را كشتند و سپس فردي را نزد علي بـن حسـين عليهمـا    
ن مرد قريشي گفته بود به او گفت: علـي بـن حسـين عليهمـا     السالم فرستاد و آنچه به آ

 رسـاني  پذيرم جز اين است كه مرا به قتـل مـي  ن السالم به او گفت: آيا اگر بردگي تو را 
د ديروزي را به قتل رساندي؟ يزيد لعنت خدا بر او باد به علي بـه حسـين   همچنانكه مر

كنم  السالم به او گفت: اعتراف ميكشم، آنگاه علي بن حسين عليهما  گفت: بله تو را مي
ام اگـر   اي هستم كـه بـه زور بـه بردگـي گرفتـه شـده       پذيرم من برده ات را مي و خواسته

خواهي مرا بفروش، آنگـاه يزيـد بـه او گفـت: خونـت       خواهي مرا نگه دار و اگر مي مي
 .)382F1(»كاهد مصون است و اين از شرافت تو نمي

ورزند كه سيماي اهل بيت را چنان ترسيم  صرار ميدانم چرا اين فرد و امثال او ا نمي
كنند كه آنان افراد ذليل و حقيري بوده اند كه هيچ تواني نداشته اند، از علي شـير ميـدان   

اند و از او شخصيتي ذليل و چاپلوس كه بـه هـر    جنگ و آن دلير مرد شجاع شروع كرده
كننـد كـه    تي معرفي مـي دهد به تصوير كشيده اند و او را شخصي خفت و خواري تن مي

شود  شود و دخترش به زور از او گرفته مي مي در مقابل چشمانش لت و كوبهمسرش 
اند از حسن و حسين و  نمايد، سپس كوشيده و چاپلوسي مي اما او سر تسليم فرود آورده
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علـي بـن    . واينگونـه در ايـن روايـت ذلـت    فرزند ايشان نيز چنين شخصيتي ارائه دهند
اي هستم كـه بـه زور بـه     گويد: من برده كند تا جايي كه او به يزيد مي مي حسين را ارائه

 خواهي مرا بفروش.  خواهي مرا نگاه دار و اگر مي بردگي گرفته شدم اگر مي
نه سوگند بـه خـدا بزرگـان اهـل بيـت رضـوان اهللا علـيهم هرگـز چنـين سـخناني           

ـ   هگفت مين انـد، و عجيـب    رجيح دادهاند سوگند به خدا آنان مرگ را بر يك لحظه ذلـت ت
كننـد و ادعـاي    بريد و كساني كه اين احاديث را از اهل بيـت روايـت مـي    كهاينجاست 

پذيرند كه چنين مواضعي به آنان نسـبت داده شـود امـا در     نمايند نمي محبت آنان را مي
محبـت   ي بينند آيا اين كارها نشـانه  هايي به اهل بيت اشكالي نمي دادن چنين ذلت نسبت

 بيـت؟ پاسـخ را بـه خواننـده واگـذار      نفرت و دشمني با اهل ي بيت است يا نشانه اهل
 كنيم. مي

از اسـت كـه گفـت:    نمـوده  صفار از بريد بن معاويـه عجلـي روايـت     حديث سوم:

﴿ :در مورد اين آيه پرسيدم كه ابوجعفر             ﴾ 

 از آل محمد امت نازل شده است و مقصود از رجال ائمه اين رد گفت: آيه در مو
: راهي است بين دوزخ و بهشت، هركسـي كـه امـام    ؟ گفتيعني چهاست گفتم: اعراف 

(افتد يابد و هركسي شفاعت نكند به دوزخ مي براي او شفاعت كند نجات مي
383F

1(. 
عراف خود را به هركسي كه كتاب خدا را ورق بزند نيازي نيست براي شناخت اهل ا

ها و بديهايشان برابرند، و خداوند آنان را در  مشقت بيندازد اهل اعراف كسانيند كه نيكي
اعراف نگاه داشته تا در مورد آنان به صورت قطعي فيصله نمايد، و آنان گاهي به سـوي  

خواهند كه ورود به بهشت را بـه آنـان ارزانـي     كنند و از خداوند مي اهل بهشت نگاه مي
برند پس آيا كسـي كـه    كنند و از دوزخ به خدا پناه مي د و گاهي به دوزخيان نگاه ميكن
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گويد كه اهل اعراف هسـتند، دوسـتدار آنـان     را مي هدايت از اهل بيت پيامبر ي  ائمه
 باشد. است يا دشمن آنان مي

 كند كه گفت: نزد ابـوجعفر   كليني از بريد بن معاويه روايت مي حديث چهارم:
گاه كرد كه پايش قطع شده بـود و بـراي او   سود ناو به زياد ااش در مني بوديم  مهدر خي

بودم الغر سف نمود و به او گفت: پاهايت چرا چنين اند؟ گفت: سوار بر شتري أاظهار ت
 در ايـن وقـت  اظهار تأسف نمـود،  آنگاه امام براي او  و بيشتر راه را پياده طي نموده ام،

ام آنگـاه   برم هالك شـده  شوم تا جايي كه گمان مي ب گناه ميزياد به او گفت: من مرتك
گفت: آيـا ديـن    باشم ابوجعفر  آورم، و به نجات اميدوار مي محبت شما را به ياد مي

﴿فرمايـد:   چيزي غير از محبت است به خداوند متعال مـي                  

   ﴾ ــي ــد:  و م   ﴿فرماي                ﴾ ــي ــد:  و م فرماي

﴿         ﴾. 

نمازگزاران را دوست دارم و خـودم   ،گفت: اي رسول خدا آمد و مردي نزد پيامبر
او گفت: به  رسول خدا !گيرم داران را دوست دارم و روزه نمي خوانم و روزه نماز نمي

اي و گفـت:   تو با كساني هستي كه آنان را دوست داري و براي توست آنچه انجـام داده 
رونـد، و مـا بـه     شان مـي  خواهيد، اگر باليي از آسمان بيايد هر قومي به پناهگاه چه مي«

 .)384F1(»بريد بريم و شما به ما پناه مي پيامبرمان پناه مي
گويد  بندد و سپس چيزي مي ت دروغ مياهل بي ي گويم: راوي اين حديث بر ائمه مي

خواهد اين را ثابت كند  برد، او با روايت اين حديث مي كه اين افترا و دروغ را از بين مي
كه هركسي پيامبر و آل بيت را دوست داشته باشد هيچ گنـاهي بـه او ضـرري نخواهـد     

ـ   خطرنـاكي   ي هرساند حتي اگر او اركان دين را انجام ندهد اشكالي ندارد، و ايـن معادل
كافي است  داشتن پيامبر است كه هدف از آن دوركردن مردم از دين است، اگر دوست
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گرفتن و حج و مقيـدبودن بـه احكـام ايـن ديـن       پس چرا خود را با نمازخواندن و روزه
معنـي   خسته و درمانده كنيم، مالحظه كنيد چگونه براي دوركردن مردم از دين خدا و بي

امـري بيهـوده    دادن امـور دينـي  انجـام   نمايند گويا اصالً ن تالش ميدي دادن اركان جلوه
است، و براي قرارگرفتن در كنار پيامبر فقط محبت ايشان كافي است، حتي اگـر فـردي   
هيچ واجبي از واجبات ديني را انجام نداده باشد اين چيزي اسـت كـه بريـد و امثـال او     

 هاي اين حديث و ايـن دورغ را در  يهاپاي ذكر شده كه  خواهند، و در اين حديث آيه مي
 شكند و آن اين است: هم مي

﴿                          

 ﴾ :شما را بگو: اگر اهللا را دوست داريد، از من پيروي كنيد تا اهللا« ].۳۱[آل عمران 

 .»ي مهربان استدوست بدارد و گناهانتان را ببخشد. و اهللا، آمرزنده
مبر نموده و ايـن مصـداق محبـت    خداوند متعال محبت خود را مقيد به پيروي از پيا

و محبت صـالحان اسـت امـا از     كسي كه مدعي محبت خدا و محبت پيامبر است، و
اي بـه او سـود    ذره ي حبتـي بـه انـدازه   گويد: و چنـين م  كند، دروغ مي ها پيروي نمي آن

بـين مـا و   «گويـد:   نخواهد رسانيد و امام باقر اين ادعا را باطـل قـرار داده اسـت و مـي    
توان خود را به خداوند نزديك كرد جز با طاعـت و   خداوند خويشاوندي نيست، و نمي

رد ولي گويد: هركسي از خداوند اطاعت نمايد ما را دوست بدا و همچنين مي» عبادت او
 . )385F1(»ماست و هركسي نافرماني خدا را بكند محبت ما به او سودي نخواهد رسانيد

برد كه بگويد علـي را دوسـت دارد كـافي اسـت و      فرد گمان مي«گويد:  مي :و او 
عمل انجام ندهد، اگر بگويد پيامبر را دوست دارم كـه پيـامبر از علـي برتـر اسـت و از      

عمـل نكنـد، محبـت او بـه پيـامبر بـه او        سنت ايشان پيامبر پيروي نكند و به ي سيره
هايي كه نزد خداوند اسـت   دهد، پس از خدا بترسيد و براي رسيدن به نعمت سودي نمي
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ترين بندگان  كسي خويشاوندي وجود ندارد، محبوب بين خداوند و بين هيچ .تالش كنيد
 .)386F1(»دهد جام مينزد خداوند پرهيزگارترين آنان است و كسي است كه بيشتر طاعت ان

 امام صـادق   –عاملي از بريد بن معاويه عجلي، از ابو عبداهللا  رح حديث پنجم:
كند كه گفت: هركسي در حالي دشمني با اهل بيت و گمراهي هر عملي انجام  روايت مي

داده و سپس خداوند بر او منت نهاد و واليـت را شـناخت، بـه خـاطر آن اعمـال نيـك       
فت، به جز زكات كه بايد آن را دوباره بپـردازد چـون آن را بـه    گذشته پاداش خواهد يا

زكات بايد به اهل واليت يعني دوستداران اهل يي كه بايد داده باشد نداده است؛ زيرا جا
(بيت داده شود، اما قضاي نماز و حج و روزه بر او واجب نيست

387F

2(. 
اهل بيـت   ي ائمه گويد كه چرا چنين دروغي را به مي حووضگويم: اين روايت به  مي

جـو و   زيرا آنان حق ؛فقط طلب دنياست اين رواياتاند. آري، هدف از جعل  نسبت داده
ها چقدر به مال  محترم مالحظه كنيد كه اين غاليان و افراطي ي خواننده .طلب نيستند دين

مـال و ثـروت معـذور     ي دهند و چگونه مخالفان خـود را در قضـيه   و ثروت اهميت مي
هدايت انجام داده قضاي  -ها آن ي  به گفته-هايي كه قبل از  گويند عبادت مي دانند و نمي

 آن واجب نيست به جز اموالي كه بايد به نائبان امام زمان داده شود.

 هـ150رود اعمي كوفي متوفاي بعد از ـ زياد بن منذر همداني ابوالجا7
ار ضـعيف دانسـته   گويد: متروك الحديث است، و او را بسـي  احمد بن حنبل ميامام 

 است.
) پشـيزي و بـه يـك فلـس (    گو و دشمن خداسـت.  گويد: دروغ و يحيي بن معين مي

 ارزد. نمي
 اند. گويد: در مورد عدالت و درستكاري او سخن گفته بخاري ميامام و 
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 گويد: متروك است. و نسائي مي
 گويد: ثقه نيست. و در جايي ديگر مي

(گويد: ضعيف است و ابو حاتم مي
388F

1(. 
گويـد:   و ابن عبدالبر مـي  .كند گويد: حديث جعل مي يحيي بن يحيي نيسابوري مي و

كند،  اين اتفاق نظر دارند كه او ضعيف الحديث است و احاديث منكر روايت مي همه بر
(اند و بعضي او را دروغگو گفته

389F

2(. 
از آن جملـه اينكـه طوسـي از     ،انـد  او را مذمت كردهائمه زيادي آمده كه  و احاديث

كنيزي از كنار ما گذشت كـه   بوديم، كند كه گفت: نزد ابوعبداهللا  ابوبصير روايت مي
گفـت: خداونـد قلـب     بطري بـه همـراه داشـت و آن را واژگـون كـرد، ابوعبـداهللا       

 ابوالجارود را وارونه كرده است.
(چنانكه اين كنيز اين بطري را وارونه كرد، پس گناه من چيست؟

390F

3(. 
گفـت: ابوالجـارود چـه كـرد؟      يت است كه گفت: ابوعبـداهللا  و از ابي اسامه روا

(و سرگردان شود گمراهكه نخواهد مرد مگر آن سوگند به خدا او 
391F

4(. 
كثير النواء و سالم بن ابي حفصه  و از ابوبصير روايت است كه گفت: ابو عبداهللا 

باشند لعنـت   ي، و كافر مهو اباالجارود را نام برد و گفت: دروغگو هستند و تكذيب كنند
مـا معنـي   ا دانسـتم دروغگو هستند را اينكه گويد: گفتم: فدايت شوم  خدا بر آنان باد، مي

نماينـد   گويند كه ما را تصديق مي آيند و به ما مي نزد ما مي كننده چيست؟ گفت: تكذيب
(كنند شنوند و آن را تكذيب مي و حال كه چنين نيستند، و حديث ما را مي

392F

5(. 
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 مون مكيـ سديف بن مي8
(او از غاليان دروغگو بود و در دوران حكومت منصور كشته شد

393F

تـرين   . و معـروف )1
كند كه گفت:  قمي از او (سديف مكي) روايت مي ابن بابويه كه روايات او رواياتي است

بـه مـا گفـت: اي مـردم      امام باقر به من گفت: جابر بن عبداهللا انصاري گفت: پيـامبر 
مني ورزد خداونـد او را روز قيامـت بـه صـورت يهـودي      هركسي با ما اهل بيـت دشـ  

گويد: گفتم: اي رسول خدا، حتي اگر روزه بگيرد و نماز بخوانـد   نمايد، مي برانگيخته مي
  !و بگويد كه مسلمان است

(گفت: گرچه روزه بگيرد و نماز بخواند و ادعا كند كه مسلمان است
394F

2(. 
بردم اين حديث از پـدرم بـه    نميگفته است: گمان  :صادق  جعفرگويند كه  و مي

 »!!.رسد كند و مي مي درزكسي ديگر 
مندند كه اهل بيت را بـه صـورت تشـكيالتي     كوشند و عالقه دانم چرا اينقدر مي نمي

دانـم   كنند، ارائه دهند، و نمي خود را از عموم مردم پنهان ميحتي سري كه شعائر دين و 
منحصر در آنان است، با اينكـه خداونـد بـه    خواهند اينگونه نشان دهند كه دين  چرا مي

كسي فرق  ها برساند و در اين مورد بين هيچ را به همه انسانپيامبرش فرمان داده كه دين 
مبعوث شده كه دين را به فقط اهـل   پذيرد كه پيامبر عاقلي مي نگذاشته است، آيا فرد

 د؟را پنهان كنند و پخش ننماين بيت برساند و سپس آل بيت اين دين
براي تمام امت مبعوث شده است و همه فرامينـي كـه خداونـد او را بـه آن      پيامبر

كسي را به علم خاصي اختصاص نداده بلكه  مردم رسانده است و هيچ را بهمأمور نموده 
 ي پيامبر رحمتي است براي همه جهانيان، چنين اعتقادات و باورهايي ساخته و پرداختـه 

هـا را بـه سـبب دروغگـويي و      ن راويان ديدند كه مردم آناين راويان هستند و وقتي اي
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اند كوشيدند تا براي جاهالن چنين نشان دهند كـه پيـرو اهـل     عقايد فاسدشان رها كرده
يم كـه فريـب ايـن    بينـ  سفانه بسياري را ميأبيت هستند حالت اهل بيت اينگونه است، مت

 اند. ها را خورده بازي

 مي كوفيتيسماعيل اـ كثير بن اسماعيل النواء، ابو9
 گويد: ضعيف الحديث است. ابوحاتم مي

 گويد: گمراه است. و جوزجاني مي
(گويد: در او نظر است گويد: ضعيف است و در جايي ديگر مي و نسائي مي

395F

1( . 
و همچنين روايت شده كه او از غلو و از مذهب فاسد قبل از مرگش برگشته اسـت،  

(واهللا اعلم
396F

2(. 

 ابوالصباح كناني كوفيـ ابراهيم بن نعيم 10
هـاي   را نمـوده، در كتـاب   :باقر  محمدهمراهي  ياو يكي از كساني است كه ادعا

معتبر رجال شرح حال كاملي از او نيافتم، اما بعضي از احاديث او را مورد بررسي قـرار  
تكراري راويان گذشته است، و امام صادق او  ي دادم و به اين نتيجه رسيدم كه او نسخه

 ت كرده است.را مذم
كند كه گفت: من و ابوالصباح كناني نزد ابي  چنانكه طوسي از بريد عجلي روايت مي

گفت: سوگند به خدا كه ياران پدرم از شما بهتر بودند، يـاران   بوديم او  عبداهللا 
بـرگ هسـتيد، آنگـاه ابوصـباح كنـاني       خار بودند، و شما امـروز خـار بـي    پدرم برگ بي
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گفت: شما در آن روز از امـروز   ما از ياران پدرت هستيم، او  گويد: فدايت شوم مي
(بهتر بوديد

397F

1(. 
تواند به راوياني اعتماد كند و دينش را از آنان فرا  دانم انسان چگونه مي گويم: نمي مي

تـوان بـه    اند، بلكه چگونـه مـي   بگيرد كه در روايات زيادي اهل بيت آنان را مذمت كرده
 بند و باري هستند! بي در حقيقت از لحاظ اخالقي افرادكه د اعتماد كرراوياني 

 نمايد: ذيل حالت راوي را روشن ميروايت 
كند كه گفت: روزي به  مجلسي در بحار از ابي الصباح كناني روايت مي حديث اول:

ابوجعفر رفـتم و در را زدم كنيـزي نـار پسـتان در را بـاز كـرد بـا دسـتهايم بـر           ي خانه
به او گفتم: به آقايت بگو من دم در هستم، او از آخر خانه فرياد زد  هاي او زدم و پستان

خواسـتم شـك كـنم و     ، وارد شدم و گفتم سوگند بـه خـدا نمـي   اي مادر مرده! وارد شو
گويي اگر شما فكر  : راست ميقصدي جز اينكه يقينم بيشتر باشد نداشتم. ابوجعفر گفت

گيرد همانطور كـه مـانع از ديـدن     را مي كنيد كه اين ديوارها جلوي چشمان و ديد ما مي
شود، پس در اين صورت ما با شما فرقي نخـواهيم داشـت، و دوبـاره از تكـرار      شما مي

 .)398F2(»چنين كاري به شدت بپرهيز
هاي نبوت سـخن بگـوئيم و    خواهيم از كرامات و تفاوت آن با معجزات و نشانه نمي

پردازيم، (اما سـخن   اده به ائمه نميدادن امور خارق الع همچنين به غلو فاحش در نسبت
هاي يكي از كنيزان امام بـاقر دسـت    به جايي رسيده كه به پستان هاينجاست كه اين روي

تر است و  كه از كارش زشت آرد مي يشكند، سپس عذر ميزند و حرمت اين امام را  مي
مگـر اينكـه   خواهد بيشتر كند؟  خواسته يقين او بيشتر شود! چه يقيني را مي گويد مي مي

يقين در فسق و گناه را بيشتر نمايد، سپس شما نگاه كنيد كه امام باقر در مقابل اين اقدام 
اهـل بيـت در مـورد زنـان و      ي دهد، آيا ائمه زشت او چه عكس العمل سردي نشان مي
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اند؟ غيرتمندي مرد از كمال مردانگي و بلكه از كمال  كنيزان خود اينگونه بي غيرت بوده
 !كند كه سعد بن عباده گفت: اي رسول خـدا  روايت مي سچنانكه ابوهريره  دين اوست

 اگر مردي را ديدم كه با همسرم خوابيده است به او دست نزنم تا چهار شاهد بياورم؟
فرمود: بله، سعد گفت: سوگند به خداوندي كه تو را به حـق مبعـوث    رسول خدا

واهم كشت، پيامبر فرمود: گوش كنيـد  كرده است، قبل از آوردن شاهد او را با شمشير خ
گويـد او غيرتمنـد اسـت و مـن از او غيرتمنـدترم و خداونـد از مـن         سردارتان چه مي
 .)399F1(»غيرتمندتر است

بسـيار غيرتمنـد بـود،     ل رادر مورد همسـرش زهـ   و در روايت آمده كه علي 
كـه زهـرا   نزد زهرا رضوان اهللا عليهـا آمـد ديـد     چنانكه در روايت ذكر شده كه علي 

 زند، آنگاه علي اين اشعار را سرود: مسواك مي
هـا بثغرراك ألا ديا عو قد فزت 

 

 أراک راكما خفت يا عـود األ 
 

اراك آيا نترسيدي كه من تو را  اي اي چوب اي چوب اراك دهان در دهان او گذاشته
 .؟ينمبب

 لو كنت من أهل القتال قتلتـك 
 

 سـواك  ين يـا سـواك  م زاما ف
 

كشتم كسي جز تو اي سواك بر من چيره نشـده   بودي تو را مي زار ميل كاراگر از اه
 است.

گويـد كـه    آيد و مـي  مي راوي ناما ايآنان مانند هر انسان شرافتمندي اينگونه بودند، 
نش نرمـي بـوده و سـپس بـاقر او را     عكس العمل باقر در مقابل عمل او فقط يك سـرز 

 همان خود كرده است.م
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 بجلي كوفي ـ مغيره بن سعيد11
وري كنيد آنان گويد ابراهيم گفت: از مغيره بن سعيد و ابا عبدالرحيم د ابن عون مي

گويد: از مغيره بن سعيد دروغگو شنيدم كه  ساور ميمعلي بن ابي الدروغگويند و عبداال

  ﴿: گفت مي    ﴾  (يعني علي)﴿ ﴾  (فاطمه) يعني﴿     

 ﴾  (يعني حسن و حسين)﴿         ﴾  گفت: فحشاء

 ترين مردم است و منكر فالني است. يعني فالني زشت
جاني زگويد: مغيره بن سعيد دروغگو و جادوگر بود. و جو و جرير بن عبدالحميد مي

بازي و فريب در كوفه  بود كشته شد او با شعبده گويد: مغيره چون ادعاي نبوت كرده مي
 آتش افروخت، و افراد زيادي او را اجابت كردند.

گويد: مغيره نزد من آمد وقتي به دم در رسيد داخل خانه پريد گفتم: چه  و اعمش مي
هاي شما خبيث و پليد است سپس گفت: خوشا به حال  شده تو را؟ گفت: چهار ديواري

نوشيدني ديگري داريـم گفـت: در    گفتم: و ما آب .شود سيراب مي كسي كه از آب فرات
نوشي؟  شود، گفتم: تو از كجا آب مي آب فرات حيوانات مرده و حيض زنان انداخته مي

هـا   پرسم گفتم: آيا علي مرده گفت: از چاهي، اعمش گفت: گفتم سوگند به خدا از او مي
خواست قـوم عـاد و ثمـود را زنـده      ميكرد؟ گفت: بله سوگند به خدا اگر او  را زنده مي

كرد، گفت: اين را از كجا دانستي؟ گفت: نزد بعضي از اهل بيت آمدم او به مـن آبـي    مي
دانم. و از كثير النواء روايت اسـت   داد و بعد از آن كه آن آب را نوشيدم همه چيز را مي

و بنـان بـن   : خدا و رسول از مغيـره بـن سـعيد    گفت ميكه گفت: از ابوجعفر شنيدم كه 
 سمعان بيزار باد، آنان بر ما اهل بيت دروغ بسته اند.

گويد: مغيره بن سعيد نزد من آمد و من جوان بـودم و مـن از    و ابراهيم بن حسن مي
و شباهتم با ايشـان  تر بودم او در مورد خويشاوندي من با پيامبر  همه به رسول خدا شبيه

رد و بر آنان لعنت فرستاد، آنگـاه گفـتم:   به من سخن گفت، سپس ابوبكر و عمر را ياد ك
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گلـوي او را طـوري   گويـد:   كنـي؟ مـي   هايي مي پيش من چنين جسارت !اي دشمن خدا
 كه زبانش از دهانش بيرون آمد. فشردم

گويد: مغيره بن سعيد نزد من آمد و سخن از علـي و پيـامبران بـه ميـان      و اعمش مي
سپس گفـت: علـي در بصـره بـود      ار داد وآورد و سپس علي را از همه پيامبران برتر قر

بينايي آمد علي دستي بر چشمانش كشيد و او بينا شد و سپس به او گفت: آيا دوسـت  نا
داري كوفه را ببيني؟ گفت: بله، آنگاه كوفه جلوي او آورده شد و او به كوفه نگاه كرد و 

سـبحان اهللا،  سـبحان اهللا،  برگرد،و آن شهر برگشت، من گفتم: سپس علي به كوفه گفت: 
 آنگاه او مرا رها كرد و رفت.

كرد و در كوفه بيش از  يت ميگويد: مغيره بن سعيد به دروغ از علي روا ابن عدي مي
گويـد و حـديث مسـندي از او     فرستاد و او همواره بر اهل بيت دروغ مي لعنت مي همه

(سراغ ندارم
400F

1(. 
ي  عـده هـا نـزد    ايـن دروغ  هاي زيادي روايت كرده است، متأسفانه گويم: او دروغ مي

دهنـد، و   مـي  زيادي بازتاب داشته است، و آن را به دروغ و ناحق به اهـل بيـت نسـبت   
 :صادق  جعفراحاديث زيادي در مذمت او از » الرجال فةاختيار معر«طوسي در كتاب 

 روايت كرده است:
رم گويد: لعنت خدا بر مغيره بن سعيد باد او بر پـد  مي :جعفر صادق  حديث اول:

بست آنگاه خداوند گرماي آهن را به او چشاند، لعنت خداوند بر كسي باد كـه   دروغ مي
ما به سوي  دهد خداوند كه ما را آفريده و بازگشت ما را از بندگي خداوند فراتر قرار مي

(اوست
401F

2(. 
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گويم: آنچه جعفر صادق در مورد خود و پدرانش گفته چيزي است كه قـرآن بـر    مي
 فرمايد: گويد كه عبوديت بايد فقط براي خداوند باشد، چنانكه مي ايد مينم آن تاكيد مي

﴿                             

                              ﴾ آل]

گاه سزاوار هيچ انساني نيست كه اهللا به او كتاب و علم و نبوت بدهد؛ آن« ].۷۹عمران: 
به مردم بگويد: مرا با اهللا عبادت كنيد. بلكه (بايد بگويد:) با آموزش كتاب و خواندن آن، 

 .»(عالمان و مردماني) رباني باشيد
كند كـه گفـت: احـاديثي كـه از مـا روايـت        روايت مي :صادق  جعفرو طوسي از 

 ي شود را نپذيريد جز آنچه با قرآن و سنت مطابق باشد، يا شاهدي از احاديث گذشته مي
هـاي شـاگردان    ما بر آن يافته باشيد، چون مغيره بن سعيد لعنت خدا بر او باد در نوشـته 

رم نگفته است، پس از خدا بترسيد و رواياتي كه با قـرآن  پدرم رواياتي را جا داده كه پد
زيرا ما هرگاه سخن بگوئيم  ؛شود را نپذيريد و سنت مخالف است و به ما نسبت داده مي

(گوئيم خدا و پيامبرش گفته است مي
402F

1(. 
راست گفته است ميزان و معيار حق و راستي قرآن و سنت اسـت و   :گويم: او  مي

هل صادق و ديگر ا قر ومخالف باشد اعتبار و ارزشي ندارد، و با هرآنچه با قرآن و سنت
 باشد. مي بندگان خدا هستند و پيروان محمد بيت

 وقصي الطحانمحمد بن مسلم بن رياح ابوجعفر األـ 12
دهـد، او   آل بيـت دروغ نسـبت مـي    ي يكي از غاليان دروغگو و مفتري كه بـه ائمـه  

 امام صادق نقل شده كه او را مذمت كرده است.احاديث منكر زيادي روايت كرده و از 
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و در مذمت او در منابع شيعه نصوصي ذكر شده از آن جملـه اينكـه طوسـي از ابـي     
اباالصباح آنـان   : ايگفت ميشنيدم كه  از ابا عبداهللا كند كه گفت:  الصباح روايت مي

از زراره و  هـا عبارتنـد   دنبال رياست هستند هالك شدند، برخـي از آن  كه در دين خود
نـام بـرد كـه اسـم او را بـه خـاطر        رامحمد بن مسلم و اسماعيل جعفي، و يكي ديگـر  

(ندارم
403F

1(. 
شـنيدم كـه    و همچنين از مفضل بن عمر روايت است كـه گفـت: از اباعبـداهللا    

دانـد   : خداوند امور را زماني مـي گفت مي: لعنت خدا بر محمد بن مسلم باد كه گفت مي
(شوند. انجام مي كه

404F

2( 
 هاي او: هايي از دروغ نمونه

كند كه گفت: از اباعبداهللا  كليني در الكافي از محمد بن مسلم روايت مي حديث اول:
  رسول خـدا  ي : ائمه به منزلهگفت ميشنيدم كه       هسـتند جـز اينكـه آنـان پيـامبر

يـن دو  ازدواج با بيش چهـار زن را ندارنـد، و عـالوه از ا    ي  نيستند، و مانند پيامبر اجازه
 .)405F3(»رسول خدا هستند ي مورد آنان در همه چيز به منزله

 است. جسارت به مقام نبوت و مقام محمد ح است كه چنين سخنيواضبسيار 

 أعينبن ـ زراره 13
هـاي   صادق روايت جعفرباقر و  محمداو يكي از بزرگترين دروغگوياني است كه به 

م باقر را نديده روايات زيادي از او روايت ا اينكه اصالً امابدروغين زيادي نسبت داده و 
(كرده است

406F

4(. 
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ضـعيت زراره از آن روايـت   ني روايتـي ذكـر كـرده كـه بـراي مـا و      ابن حجر عسقال
شود كه امام صادق از زراره و امثال او متنفر بوده، ابـن   شود، و نيز معلوم مي مشخص مي

قادسيه با زراره بن أعين  كند كه گفت: به حج رفتم و در حجر از ابن السماك روايت مي
مالقات نمودم او گفت: كار بزرگي برايت دارم، گفتم: چيست؟ گفت: وقتـي جعفـر بـن    
محمد (امام صادق) را ديدي به او از طرف من سالم كن و از او بپرس كـه مـن از اهـل    

دانـد و   بهشت هستم يا از اهل دوزخ؟ به او اعتراض كردم، او به من گفت: او اين را مي
اش را پذيرفتم، وقتي جعفر بـن محمـد را مالقـات     رار كرد تا اينكه خواستهصان اهمچن

كردم آنچه زراره گفته بود را به اطالع او رساندم، جعفر بن محمد گفـت: او اهـل دوزخ   
دانـي؟   جعفر بن محمد دچار حيرت شدم و گفتم: تو از كجـا مـي  ي  گفتهاست، آنگاه از 

دانـم چـه كسـي بهشـتي      مير جعفر صادق است) (منظوگفت: هركسي ادعا كند كه من 
است و چه كسي دوزخي، چنين كسي از اهل دوزخ است، وقتي از حـج برگشـتم زراره   
به ديدارم آمد به او خبر دادم كه جعفر بن محمد گفته است: كه او از اهل دوزخ اسـت،  

ا تـو  آهك چيست؟ گفت: او ب ي هيسگفتم: ك .ي آهك وزن كرده او گفت: برايت از كيسه
(با تقيه سخن گفته است

407F

1(. 
هواي نفس خـود را معبـود خـويش قـرار داده و     كه گويم: اين است حالت كسي  مي

آرايد و او را از ديـدن   شيطان را به عنوان ولي خود گرفته كه شيطان باطل را براي او مي
 كند با اينكه حق روشن و واضح است. حق كور مي

توان آن را انكار  نقل شده كه نمي هزرار ي در بارههايي به صورت متواتر از ائمه  طعنه
با اينكـه  «گويد:  كرد، و محسن االمين در كتابش أعيان الشيعه به اين اعتراف نموده و مي

جويي قرار داده مانند رواياتي كه او را مورد ستايش قرار  رواياتي كه زراره را مورد عيب
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وان گفت كه سند اين روايات ضعيف است، ت داده فراوان اند اگر متواتر نباشند، پس نمي
 .)408F1(»بلكه جواب اين است كه اين روايات بر تقيه حمل شود

تقيه ميخي است كه همه رواياتي كه معتقـدات امـين و غيـره را تائيـد      ي طبعاً قاعده
، ممكن كه حق از باطل جدا شود اي وجود ندارد شود، و قاعده كند بر آن آويزان مي نمي

ايات را بر تقيه حمل كند و كسي ديگر اين روايـات را صـحيح بدانـد و    است او اين رو
اساس تمايل و هـواي   كند بر تقيه حمل نمايد و قضيه بر رواياتي كه زراره را ستايش مي

اي در تصـحيح و   يابد! و اين به خاطر آن است كه قاعده و شـيوه  مي دث تغييرنفس مح
 تضعيف روايات نيست. 

اهل بيـت دارد، و روايـات زيـادي در ايـن      ي زدن به ائمه طعنهزراره دفتر سياهي در 
 گويد:  مورد هست، از آن جمله آنچه او در مورد خود مي

 ـ ابا عبداهللا را در مورد تشهد پرسيدم او گفت: 1
 .»هأَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اُهللا وحده لَا شرِيك لَه، وأَنَّ محمدا عبده ورسولُ«

 گفتم: التحيات و الصلوات؟ 
گفت: التحيات و الصـلوات، وقتـي بيـرون رفـتم گفـتم: اگـر او را فـردا ببيـنم از او         

پرسم، آنگاه فردا او را از تشهد پرسيدم، او آنچه ديروز گفته بود تكـرار كـرد، گفـتم:     مي
داي آن پرسـم، فـر   التحيات و الصلوات؟ گفت: التحيات و الصلوات، گفتم فردا او را مـي 

تشهد پرسيدم، و او آنچه ديروز گفتـه بـود تكـرار كـرد، گفـتم:       ي او را در باره زروز با
دم به ريش امـام صـادق   مالتحيات و الصلوات؟ گفت: التحيات والصلوات، وقتي بيرون آ

 .)409F2(»شود گوزيدم و گفتم او هرگز كامياب نمي
دانــم كــه چنــين  محتــرم نهايــت پــوزش و عــذرخواهي را دارم، مــي ي از خواننــده

كند، اما هدف از ذكر اين  هايي هركسي را كه دوستدار اهل بيت است ناراحت مي روايت
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روايات اين است كه توضيح دهيم كه اگر روايات از زراره و امثال او گرفته شود تا چـه  
توان به كسـي   گيرند، سپس چگونه مي حدي اهل بيت در معرض ظلم و جنايت قرار مي

 ي اينگونه دارد اعتماد كرد؟كه اخالق و سرشت
گفتم: زراره در مورد  گويد: به ابوعبداهللا (امام صادق)  ـ زياد بن ابي حالل مي2

استطاعت حج چيزي از تو روايت كرده و ما آن را پذيرفتيم و او را تصديق نموديم، 
 گويد دوست داشتم آن روايت را به شما عرضه كنم او گفت: بگو آن را، گفتم: زراره مي

  ﴿كه از تو در مورد                      

                           ﴾  ،پرسيده است

 ي داشته باشد.ركه توشه و سوا اي و شما گفته
گفت: هركسي مالك توشه و سواري باشد توانايي حـج را دارد گرچـه حـج نكـرده     

 باشد؟ 
گفتم: بله، فرمود: او اينگونه از من نپرسيد و نه من چنين گفتم او بر من دروغ گفتـه  
است، سوگند به خدا بر من دروغ بسته است، لعنت خدا بر زراره بـاد، لعنـت خـدا بـر     
زراره باد، لعنت خدا بر زراره باد او به من گفت: هركسي توشه و سـواري داشـته باشـد    
توانايي رفتن به حج را دارد؟ گفتم: حج بر او واجب است، گفت: پس او توانـايي دارد؟  

 كنم؟ گفت: بله.اين باخبر  گفتم نه تا وقتي كه به او اجازه داده شود، گفتم: زراره را از
گفته بـود   كوفه آمدم و زراره را ديدم و او را از آنچه ابوعبداهللا گويد: به  زياد مي

با خبر كردم، و لعنت او را به زبان نياوردم، گفت: او استطاعت را از جايي به من داده كه 
(فهمد داند، و او كالم مردان را نمي نمي

410F

1(. 
كنـد و   نگاه كنيد كه اين مرد چگونه به امام صـادق جسـارت مـي    !محترم ي خواننده

شـود بـه    دانـد و وقتـي دروغ او آشـكار مـي     گفتن بر زبان او را حالل مـي  چگونه دورغ
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زند و امام صادق را به كمبود علـم و   دهد و به امام صادق طعنه مي اش ادامه مي گمراهي
 كند! آگاهي متهم مي

اند احاديث ذيل را  اهل بيت زراره را مذمت كرده ي اما از احاديثي كه در آن ائمه

 كنيم: كر ميذ
روايت است كه گفت: در روضه در مدينه گـذر كـردم ناگهـان     ـ از وليد بن صبيح3
مرا به سوي خود كشيد نگاه كردم ديدم كه او زراره است، او به من گفـت: بـراي    يفرد

مـدم و  آ گويد از مسجد بيرون آمدم و نزد ابوعبـداهللا   اجازه بخواه؟ ميت يآقامن از 
م او دستش را بر ريش خود زد و گفت: به او اجازه نده به او سانيدخبر را به اطالع او ر
قدريه بكشاند، و حـال   ي خواهد در سالخوردگي مرا به سوي عقيده اجازه نده زراره مي

(آن كه اين عقيده از دين من و پدرانم نيست
411F

1(. 
ق گويد او نزد امام صـاد  ـ و طوسي در روايتي ديگر از يكي از ياران امام صادق مي4

ي زراره پرسيد، او گفت: چند روز اسـت كـه او را نديـده     آمد و امام صادق او را درباره
است، امام صادق فرمود: اگر حتي او بيمار شد به او توجه نكن و بـه عيـادت او نـرو و    

اش شركت نكن، گفـتم: زراره؟ و از آنچـه امـام صـادق گفـت:       اگر مرد در تشييع جنازه
گويند خداونـد   ه، زراره از يهود و نصارا و از كساني كه ميتعجب كردم، گفت: بله زرار
(سومين سه تاست، بدتر است

412F

2(. 
ميرد مگـر در   : زراره نميگفت ميشنيدم كه  گويد: از اباعبداهللا  ـ ليث مرادي مي5

(حالت سرگرداني
413F

3(. 
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گويم: او در سرگرداني زندگي كرده و اگـر در حالـت سـرگرداني بميـرد عجيـب       مي
 نيست.

روايت است كه بـه   گويد: از اباعبداهللا  از عمران زعفراني روايت است كه ميـ 6
هـايي   كسي چنان بـدعت  دوازده نفر را ذكر كرد، هيچ ي ابوبصير گفت: اي ابابصير و كنيه

 .)414F1(»كه زراره در دين ايجاد كرد، پديد نياورده است، لعنت خدا بر او باد
شسته بودند و عذافر صـيرفي و شـماري   داوي روايت است كه آنان نيـ از كليب ص7

از زراره برده  يبا آنان بود، بدون آن كه نام از ياران با آنان نشسته بودند و ابوعبداهللا 
(شود ابوعبداهللا گفت: لعنت خدا بر زراره، لعنت خدا بر زراره تا سه با رتكرار كرد

415F

2(. 
ودم ناگهـان مـردي را   گويد: در راه مكه در جايي شبي اقامت نم ـ عمار ساباطي مي8

كرد كـه   ام چنان نمازي بخواند و دعايي مي كس را نديده خواند كه هيچ ديدم كه نماز مي
ام كه دعايي مانند او كرده باشد، وقتي صبح شد به او نگاه كردم او را  كسي را نديده هيچ

مـرد  بـه آن   بودم كه آن مرد وارد شد وقتي ابوعبـداهللا   نزد ابا عبداهللا  ،نشناختم
نگاه كرد گفت: چقدر زشت است براي مرد كه مردي از برادرانش به او اعتماد كند و او 

بـه مـن گفـت: اي     گويد: آن مرد برگشت و رفت، آنگاه ابوعبـداهللا   خيانت كند، مي
 شناسي؟  عمار اين مرد را مي

گفتم: نه سوگند به خدا، جز اينكه شبي در جايي براي استراحت رحل اقامت افكنده 
كرد  ام كه مانند او نماز بخواند، و چنان دعا مي بودم، او را ديدم كه تاكنون كسي را نديده

ام كه مانند او دعا كرده باشد، ابوعبداهللا گفت: اين زراره بـن اعـين    كس را نديده كه هيچ
است، سوگند به خدا اين از كساني است كه خداوند آنـان را در قـرآن چنـين توصـيف     

 نموده:

                                           
 .1/365اختيار معرفة الرجال طوسي:  -1

 .1/365اختيار معرفة الرجال طوسي  -2



   

 و آثار امام محمد باقر يبه زندگ ينگاه   202

﴿                       ﴾ :416(]۲۳[الفرقانFو به « .)١

 .»گردانيم پردازيم، پس آن را غبارى پراكنده مى (بررسى) اعمالشان مى
و روايات غلو و دروغ او نيز زياد است و ما فقط به ذكـر روايـات ذيـل اكتفـا     

 كنيم: مي

كند كه گفت: اگر  روايت مي فار با سند خود از زراره از ابوجعفر ص حديث اول:
شـود كـه پيـامبر     شديم، گفتم: به شما چيزهايي داده مي شد تمام مي به ما اضافه داده نمي

شد و سپس به ائمه و سـپس   دانسته است؟ گفت: نخست اين چيز به پيامبر داده مي نمي
(به ما رسيده است

417F

2( . 
مد صريحي در خاتميت نبوت مح ي شده طعنه باقر وحي نازل مي تصريح به اينكه بر

 باقر از چنين سخناني پاك است. حمدمايست به كتاب خدا و  و طعنه
از زراره بن أعين از يكي از آن دو امام عليهما السالم روايت است كـه   حديث دوم:

(گفت: خداوند با هيچ چيزي مانند بداء عبادت نشده است
418F

3(. 
دادن  و ايـن نسـبت   دانسـته،  آگاه شده كه قبالً نمـي نكه خداوند از چيزي بداء يعني اي

چنـين   ببه خداوند، العياذ باهللا، و هرگز امـام بـاقر و يـا امـام صـادق       است جهالت
 سخناني نخواهند گفت.
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 :فصل چهارم
 دحامام باقر آن مرد مو

هيچ تالشي دريـغ   در تبليغ و رساندن دين الهي هيچگونه كوتاهي نورزيده و از پيامبر
نكرد و ما را بر شاهراه روشني باقي گذاشته كه شب و روز آن يكسـان روشـن اسـت و    

شـود، خداونـد در    گيرد كسي از آن منحرف نمي جز فردي كه راه هالكت را در پيش مي
 فرمايد: كتاب خود به اين امر گواهي داده و مي

﴿                             ﴾ :٣[املائدة.[ 

اي امروز براي شما دينتان را كامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسالم را بر«
 .»شما به عنوان دين پسنديدم

تعـاليم   كه اين اي اختصاص نداده كسي از افراد امت را به تعاليم ويژه هيچ و پيامبر
به صورت سرّي يا علني دست به دسـت گـردد، بلكـه     ها بعد از وفات ايشان و آموزه

 دين كامل شده و نعمت تمام گرديده است.
گفتند: آيـا   ساحمد از حارث بن سويد روايت است كه گفت: به علي امام در مسند 

ردم را از آن فقط به شما گفته بـدون آن كـه ديگـر مـ     ي را به طور ويژهيپيامبرتان چيزها
چيزي را به طور ويژه به ما نگفته كه بـه مـردم نگفتـه     باخبر نمايد، علي گفت: پيامبر

اي بيرون آورد كه در آن در مـورد   باشد جز آنچه در غالف شمشيرم هست، آنگاه نوشته
سن شتران مطالبي بود و در آن نوشته بود كه مدينه از كوه ثـور تـا عـائر حـرم اسـت و      

گذاري را پناه دهد لعنت خدا و مالئكه و مردم  بدعتي ايجاد كند يا بدعتهركسي در آن 
و هركسي بـدون   ،پذيرد و نه فرض او را بر او باد و خداوند روز قيامت نه نفل او را مي
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مسلمين مسئوليتي را به عهده گرفت لعنت خدا و مالئكـه و مـردم بـر او بـاد و      ي اجازه
( پذيرد و نه فرض او را خداوند روز قيامت نه نفل او را مي

419F

1( . 

﴿فرمايد:  خداوند به صيانت و حفاظت از اين دين متعهد شده و در قرآن مي    

                ﴾ :طور  ايم و به گمان ما، قرآن را نازل كرده بي« ].٩[احلجر

 .»قطع خود نگهبان آن هستيم
وند كتاب خويش را حفاظت نموده و از تحريف و تغيير آن را مصون از اين رو خدا

داشته است، علما و حافظاني را بر آن داشته كه حديث را از دروغ دروغگويان و جعـل  
نمايند، اگر كسي در روايتي كه منسـوب بـه آل بيـت اسـت و      كنندگان حفاظت مي جعل

بينـد كـه    شود نگاه كند مـي  اده ميرواياتي كه به امام باقر و فرزندش امام صادق نسبت د
اي كـه   تعداد زيادي روايات به دروغ به احاديث اين دو امام افزوده شده است بـه گونـه  

طوسـي در   .كنـد  كتابش گفته بر اين روايـات صـدق پيـدا مـي     ي آنچه طوسي در مقدمه
احاديث اصحاب مـا   ي دوستان در باره ازگويد: يكي  كتاب تهذيب االحكام مي ي مقدمه

كـه  صحبت كرديم تضاد اين روايات با يكديگر د اختالف و ربا من مذاكره كرد و در مو
 .)420F2(»ايتي بر ضد آن وجود داردمگر اينكه رو نيست يچنان متضادند كه تقريباً هيچ روايت

اي كـه وي را   رحمانـه  بـي  ي كوشيد كه جلوي اين حملـه  مي :از اين رو امام باقر 
خواست كه هر روايتي كـه بـه او نسـبت     ابراين، از مردم ميهدف قرار داده بود بگيرد. بن

روايت را به قرآن و سنت عرضه نمايند،  ،پذيرند و بلكه قبل از پذيرفتننشود را  داده مي
شود با قرآن و سنت مخالف بود او قبل از همه از آن  اگر روايتي كه به او نسبت داده مي
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ي كه با كتاب خدا مخالف باشد به قـرآن و  هرچيز«گويد:  روايت بيزار است. بنابراين مي
 .)421F1(»سنت برگردانده شود

گويند: از آنچه به مـا نسـبت داده    صادق به يكي از يارانشان مي جعفراو و فرزندش 
 .)422F2(»پيامبر موافق است را بپذيريد شود فقط آنچه با قرآن و سنت مي

 هستند. پس آل بيت مانند ديگران پيرو قرآن و سنت پيامبر
عابدان بود، روايت شده كه او در شـبانه روز   ي دان و از ائمهحم باقر از بزرگان مواما

(خواند يكصد و پنجاه ركعت نماز مي
423F

3( . 
دانست او از پدرش  امام باقر بسيار خوب اهميت دعا و تضرع به درگاه الهي را مي

دايا تو : بار خگفت ميامام زين العابدين به خاطر سپرده بود كه در مناجات خويش 

﴿اي:  فرموده                       

 ﴾ :ياد آوريد) كه پروردگارتان وعده داد: اگر سپاسگزاري  و زماني (را به« ]٧[إبراهيم

گمان عذابم سخت و  ي كنيد، بيافزايم و اگر ناسپاس نماييد، حتما نعمتم را بر شما مي

﴿اي:  . و فرموده»شديد است                  

            ﴾ :و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانيد « ]٦٠[املؤمن

كنند، به زودي خوار و  شك آنان كه از عبادت من سركشي مي م. بيتا دعاي شما را بپذير
اي و ترك  دعا و خواندن خويش را عبادت ناميده .»سرافكنده وارد دوزخ خواهند شد

اي كه هركس دعا را ترك كند به دوزخ خواهد  اي و تهديدكرده دعا را استكبار ناميده
و باري  )425F1(»ت: بهترين عبادت دعاستنقل شده كه گف :از اين رو از امام باقر  )424F4(»رفت
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از وي پرسيدند: برترين عبادت كدام است؟ گفت: هيچ چيزي نزد خداوند برتر از اين 
 .)426F2(»نيست كه از او خواسته شود

پس جاي تعجب نيست كه امام باقر فقط و خالصانه پروردگارش را بخواند چـون او  
 گيرد.  كسي انجام نمي هيچ داند كه دعا عبادت است و عبادت جز خداوند براي مي

كردم و پرودگارم ستايش شده است، در  صبحخواند:  او به هنگام صبح اين دعا را مي
دهم، و بـه همـراه او هـيچ     حالي صبح نمودم كه هيچ چيزي را شريك خداوند قرار نمي

 .)427F3(»گيرم خوانم و جز او ياور و كارسازي براي خود برنمي چيزي را نمي

 : باقر محمداز دعاهاي 

لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وحده لَا شرِيك لَه، لَه املُلْك ولَـه  « از دعاهاي امام باقر در نماز شب اين بـود: 
،يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهو راخلَي هدبِي ،وتملَا ي يح وهو ،يتمييِي وحي داللهم لك احلمد يا  احلَم

وأنت  ،ر السموات واألرض فلك احلمد، وأنت قوام السموات واألرض فلك احلمدرب أنت نو
وأنت زين السموات واألرض فلك احلمد، وأنت صـريخ   ،مجال السموات واألرض فلك احلمد

املستصرخني فلك احلمد، وأنت غياث املستغيثني فلك احلمد، وأنت جميب دعوة املضطرين فلـك  
هم بك تنزل كل حاجة، فلك احلمد، وبك يا إهلي أنزلت حوائجي احلمد وأنت أرحم الرامحني. الل

الليلة فاقضها يا قاضي حوائج السائلني، اللهم أنت احلق، وقولك احلق، ووعدك احلـق، وأنـت   
ك حق وأن اجلنة حق والنار حق، والساعة حق آتية ال ريب فيها وأنك ءمليك احلق، أشهد أن لقا

مت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت، وإليك يا ن يف القبور. اللهم لك أسلتبعث م
خرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت احلـي ال إلـه إال   أرب حاكمت، فاغفر يل ما قدمت وما 

 .)428F4(»أنت
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هيچ معبود به حقـي جـز اهللا نيسـت او شـريكي نـدارد، فرمـانروايي از آن اوسـت،        «
خير به  ،ميرد زنده است و نمي و او هميشهميراند،  كند و مي ، زنده ميستايش او را است

 !اي پروردگار ،ستايش تو را سزاست !دست اوست و او بر همه چيز تواناست، بار خدايا
آسمان و زمين  ي سزد تو نگهدارنده ها و زمين هستي پس ستايش تو را مي تو نور آسمان

ها و زمين هستي پـس سـتايش تـو را     هستي پس ستايش تو راست، و تو زيبايي آسمان
پـس   نـد آور خواسـتن فريـاد برمـي    و تو فريادرس آناني هستي كه براي كمـك  ،سزد يم

دعاي بيچارگان هستي، پـس سـتايش تـو را     ي كننده ستايش تو را سزاست، و تو اجابت
ستايم، بار خدايا هـر   مهربان هستي پس تو را مي ي ترين و بخشنده سزد، و تو مهربان مي

در ايـن شـب    !سـزد، بارخـدايا   يش تـو را مـي  سازي پس سـتا  حاجت را تو برآورده مي
هـاي جوينـدگان را    اي آن كه حاجـت  نما  جويم پس آن را برآورده نيازهايم را از تو مي

ات حق است و تو  ات حق است و وعده كني، بارخدايا تو حق هستي و گفته برآورده مي
 دهم كـه ديـدارت حـق اسـت و بهشـت و دوزخ و      فرمانرواي برحق هستي، گواهي مي

كنـي،   هـا را از قبـر زنـده مـي     قيامت حق است و هيچ ترديدي در آن نيست و تو مـرده 
ام و  ام و به تو ايمان آورده و بر تو توكل كرده تسليم فرود آورده بارخدايا به پيش تو سرِ

ام  ه و آينـده تدهم، پس گناهان گذش نمايم و تو را داور قرار مي تو مخاصمه مي ي بوسيله
ام را ببخش، تـو زنـده اي، هـيچ     هاني را كه علني يا مخفيانه مرتكب شدهرا بيامرز و گنا

 .»معبود به حقي جز تو نيست
در اين دعاي مبارك دقت كنيد كه چگونه در آن به بارگـاه خداونـد    !عزيز ي خواننده

شـود، شـما محتويـات     متعال تضرّع و زاري شده و حاجات فقط از خداوند خواسته مي
هـاي خـود    شـدن حاجـت   اي كسي كـه غيـر از اهللا را بـراي بـرآورده    اين دعا را با دعاه

كند، مقايسه كنيد، چنين كسي كجا  خواند و ادعاي محبت و پيروي از اهل بيت را مي مي
 و عمل پيشوايان اهل بيت كجا؟
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كنند؟ چرا غيـر از خداونـد را در    كنند و همانند او دعا نمي چرا به امام باقر اقتدا نمي
 دهند؟ ند قرار ميدعا شريك خداو

 ي بـار خـدايا اي بردبـار بخشـنده     « يكي اين است: :و از جمله دعاهاي امام باقر 
هـايي كـه داري    را با خوبي هايم ي، و بديگناهانم درگذرخواهم كه از  تو مياز  !مهربان

مند سازي و به من توفيق دهي كه  هايت مرا بهره بخششاز خواهم كه  ببخش، و از تو مي
خـواهم كـه    اي را در راه طاعت تو و پيامبرت كار گيرم، و از تو مي من بخشيدهآنچه به 

بـه مـن    !مند نمايي تا مستحق گراميداشت و كرم تو گردم، خدايا مرا از عفو خويش بهره
اي كه مستحق آن هستم رفتار مكـن،   آن هستي، و با من به گونه ي عطا كن چون شايسته

ام مگـر از   نم و هيچگاه به خير و خوبي دست نيافتهك در پرتو لطف تو زندگي به سر مي
ترين شنوندگان، و اي دادگرترين دادرسـان، و   سوي تو، اي بيناترين بيناها، و اي شنونده

دعاي درماندگان، بـر محمـد و آل محمـد درود     ي كننده جويان، و اي اجابت اي پناه پناه
 .)429F1(»بفرست

دهنـد چقـدر    مردم در زمان ما انجام ميبه راستي كه عمل اهل بيت و آنچه بعضي از 
دانند كـه خداونـد پنـاه     خوانند و مي اهل بيت خداوند را به فرياد مي !زياد متفاوت است

كننـد   ا مـي عباشد، اما بعضي كه اد كننده دعاي درماندگان مي جويان است و او اجابت پناه
خواننـد و بـه    اد ميغير از خداوند چيزهاي ديگري را به فري ،كه پيرو رسول خدا هستند

بـرد و او بـه    پنـاه نمـي   ج برند، و حال آنكه امام باقر هرگز به محمـد  غير از اهللا پناه مي
برد، و او به فاطمه و علي و حسن و حسين كـه   كسي از پيامبران و صالحان پناه نمي هيچ

بينيم كـه   مي برد، بلكه از او برتر بودند و مقامي باالتر از او به نزد خداوند دارند پناه نمي
برد و عبادت را خالصانه بـراي خـدا انجـام     كند و به خدا پناه مي او از خداوند طلب مي

جـا   نيـاز خـود را اينجـا و آن    بارخدايا هركسـي «شده كه گفت: دهد، و از او روايت  مي
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اي و شـريكي   خواهم، تو يگانه كند، من نياز و حاجت خويش را فقط از تو مي مطرح مي
 .)430F1(»نداري

شدن حاجت خود به ابوالفضل و حسـن و حسـين و    س آيا كساني كه براي برآوردهپ
 هستند؟ ج برند، آيا چنين كساني پيرو رهنمود رسول اكرم ديگر بندگان خدا پناه مي

 آيا چنين كساني پيرو رهنمود امام باقر هستند؟
 فرمايد: خداوند متعال مي

﴿                                

                              ﴾ :دعاي « ].١٤[الرعد

خوانند،  او به فرياد ميي اوست و كساني كه آنان جز  راستين و خالصانه ويژه
سوي آب  كنند و تنها همانند كسي هستند كه دستانش را به درخواستشان را اجابت نمي

رسد. و دعاي كافران  گشوده است تا آب به دهانش برسد؛ ولي آب هرگز به دهانش نمي
 .»فقط در گمراهي است و نفعي ندارد

 نمايد:  امام باقر اين آيه را اينگونه تفسير مي

﴿        ﴾ نمايد شود و اجابت مي خداوند خوانده مي. 

﴿     ﴾ هـا   خواننـد و چيـزي از آن   كساني كه مشركين آنان را به فرياد مي

 نمايند طلب مي

ب﴿ ﴾ ها ها و درخواست به يكي از طلب  

﴿      ﴾ هايش را باز كرده كه دهانش  همانطور كه كسي كه از دور دست

 ﴿ بنوشد.تواند چنگي از آب  رسد و نمي نميبه آب برسد، و چون دور است به آب   

      ﴾ تواند  شنود و نمي فرياد آن تشنه را نمي جان است و بيآب جماد  زيرا
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، معبودان گيرد اند قرار نمي هايي كه باز شده او را اجابت كند و در دست ي خواسته
 مانند. مشركين به همين صورت مي

كند كه او گفت: اين مثالي است كه خداوند براي  علي بن ابراهيم از باقر روايت مي
پرستند، و اين معبودان  پرستان و كساني زده كه به غير از خداوند معبوداني را مي بت

كسي كه از دور  رسانند، مانند كنند و سودي به آنان نمي ها را اجابت نمي دعاي آن
ها و  گويد: اين مثال بر بت ، و مجلسي ميكند هايش را به سوي آب دراز مي دست

توانند به ديگران سودي  كند، چون اين معبودان نمي معبودان مجازي صدق پيدا مي
و خداوند  ،برسانند مگر آن كه خداوند ميسر نمايد و آن را سبب براي كاري قرار دهد

الهي كه  ي ها و مسبب اسباب است، و همچنين گفته دل ي گردانندهها و بر مالك انسان

﴿فرمايد:  مي         ﴾ ها و بر ديگر چيزها نيز  ظاهر آيه در مورد بت

 .)431F1(»كند صدق پيدا مي
تواند به كسـي   ترين مردم نزد خداوند است، او نمي ترين و گرامي پسنديده جمحمد 

 گويد: دي برساند مگر آن كه خداوند بخواهد، و خداوند در قرآن ميسو

﴿                            

                          

                     ﴾ :و اگر از آنان بپرسي: « ].٣٨[الزمر

بگو آيا ». اهللا«طور قطع خواهند گفت:  ها و زمين را آفريده است، به چه كسي آسمان
ايد كه اگر اهللا زياني براي من  پرستيد، هيچ انديشيده اهللا ميي معبوداني كه جز  درباره

توانند زيان و آسيب او را از من دور كنند يا اگر رحمت و  بخواهد، آيا آنها مي
توانند رحمتش را از من باز دارند؟ بگو: اهللا،  بخشايشي براي من بخواهد، آيا آنها مي

 .»كنند وكل ميكنندگان تنها بر او ت است و توكل  برايم كافي
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نمايد، و ما حق داريم بپرسيم كه آيا ولي يا  ها و ديگر معبودان صدق مي و اين بر بت
 تواند بدون فرمان الهي زيان و بال را دور نمايد؟ پيامبر مي

اگر پيامبر و ولي توانايي چنين كاري را ندارند آيا بهتر نيست كه ما كسي را بخـوانيم  
 ؟كه توانايي اين كار را دارد

همه بندگاني بيش نيستند، سـوگند   شباقر و علي و حسن و حسين و ابوبكر و عمر 
توانند زيان و بال را از خود دور نماينـد چـه برسـد كـه ديگـران را       به خدا كه آنان نمي

دانند كه  خواهند مي نجات دهند، و كساني كه از حسين و ديگر اولياي خداوند كمك مي
هاي تشنه وفات يافـت، پـس چگونـه از كسـي      ا لبحسين كشته شده است، و حسين ب

 اي آب بنوشاند؟ خواهيد كه نتوانست خودش را جرعه كمك مي
درس و پند براي ماست و او نتوانسـت زيـان و بـال را از     ي يهاو پيامبر خدا ايوب م

بـه   جخواستن از خداوند، بلكـه بهتـرين پيـامبران محمـد      خود دور نمايد مگر با كمك
ت گرفتار آمد و او پناهي جز اينكه به خداوند پناه ببرد نيافت، و باقر و بيماري و مشكال

 اند. اينگونه بوده شعلي و عباس و همه صالحان 
اين نيرنگ شيطاني را بخـورد كـه ايـن كسـاني كـه بـه اوليـاء و         فريبو نبايد كسي 
ت كنند چون دهند تا برايشان نزد خدا شفاع واسطه قرار ميرا برند، آنان  صالحان پناه مي

هـا   خواهند آن و صالحان به خداوند نزديك هستند، و كساني كه از اولياء كمك مي ءاوليا
پرسـتان   دهند، سوگند به خدا كه اين درست همان كاري است كـه بـت   را خدا قرار نمي

كردند، آيات ذيل را بخوانيد و كار جاهالن اين زمان را با آنچه در جاهليـت قبـل از    مي
 گرفت مقايسه كنيد. مي اسالم انجام

﴿فرمايد:  خداوند متعال مي               

                                

                 ﴾  :و جز اهللا چيزهايي را « ].١٨[يونس

اينها شفيعان ما نزد «گويند:  رسانند و نه سودي؛ و مي پرستند كه نه زياني به آنان مي مي
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سازيد كه او در  بگو: آيا به گمان خود اهللا را (از وجود شفيعاني) آگاه مي». اهللا هستند
 .»ورزند، پاك و برتر است غ  ندارد؟! اهللا از شركي كه به او ميها و زمين سرا آسمان

ها است نه قبور اولياء صالحان، اما اين آيه را  شايد كسي بگويد مقصود از شفعاء بت

 ﴿فرمايد:  بخوانيد كه خداوند مي                       

                     ﴾ :اگر آنان را « .]١٤[فاطر

دهند و روز  شنوند و اگر بشنوند، پاسختان را نمي ي شما را نمي بخوانيد، دعا و خواسته
تو را (از حقايق و كس مانند پروردگار دانا،  كنند و هيچ قيامت شرك شما را انكار مي

 .»سازد فرجام امور) باخبر نمي

﴿و در اين جمله فكر كنيد:               ﴾ » بشنوند و اگر دعاي شما را

شـنوند   فهمند و نمي ها كر و الل اند و نمي دانيم كه بت ما مي ي ، و همه»كنند اجابت نمي

﴿فرمايـد:   ين تأمل كنيـد كـه خداونـد مـي    جان هستند، و همچنين در ا چون بي  

 ﴾ »از اين آيـه كسـاني    پس مقصود »كنند و روز قيامت شرك شما را انكار مي

فهمند بلكه كساني مراد هستند كه روز قيامت به شرك مشركين  شنوند و مي است كه مي
هـا را   از همه كسـاني كـه آن   و صالحان مرادند كه روز قيامت ءورزند، يعني اوليا كفر مي
بينيم كه عيسى پسـر مـريم از    اي ديگر مي نمايند، و در آيه زنند اظهار بيزاري مي صدا مي

 نمايد: اند اظهار بيزاري مي كساني كه او را شريك خداوند در الوهيت قرار داده

﴿                          

                                          

                  ﴾ :و هنگامي كه اهللا « ].١١٦[املائدة

درم را معبود اي عيسي پسر مريم! آيا تو به مردم گفتي كه جز اهللا، من و مافرمايد:  مي
ام نيست. اگر تو پاك و منزهي؛ من حق ندارم چيزي بگويم كه شايستهقرار دهيد؟ گويد: 

من است، آگاهي و  چنين سخني گفته باشم، تو خود از آن آگاهي. تو از آنچه در درون
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مام اسرار و امور غيب را من از اسراري كه نزد توست، آگاهي ندارم. به راستي تو، ت
 .»دانيمي

گفتند مريم معبود و اله است پس اين آيه ارتباطي با  شايد كسي بگويد كه نصارا
گويم نصارا هرگز نگفتند كه مريم خدا و  كنندگان ندارد، در پاسخ مي شفاعت و شفاعت

نمايند كه  اعتراف ميبود است و همچنين نگفتند كه مريم دختر خداست بلكه نصارا مع
و از نسل آدم است اما او را شفيع و واسطه بين خود و خداوند قرار  مريم انسان

دهند، و خداوند اين شفاعت را شريك قرار داده و گفته است كه اين شفيع و واسطه  مي
كردن او با خداوند، پس آگاه باشيم و كار  و شريكقراردادن يعني خدا قراردادن مريم 

ما را فريب ندهد، و حق سزاورتر است كه از آن پيروي شود، و پيامبر و  ،پدران و نياكان
ها را الگو قرار  صحابه و اهل بيت پيامبر اين دين را به ما رسانيده اند پس بايد عمل آن

اند انسان را روز قيامت از عذاب  كرده ميها  ها پيروي نمائيم، و كاري كه آن دهيم و از آن
 اي از كساني كه مدعي علم و فقه هستند و دهد، و بايد فريب عده خداوندي نجات مي
ما را روز قيامت نجات  اناطاعت از آن ي يم، چون بهانهاند را نخور خود را به غفلت زده

﴿فرمايد:  نخواهد داد، چنانكه خداوند متعال مي                       

      ﴾ :گويند: پروردگارا! ما از سران و بزرگانمان  و مي« ]٦٧[األحزاب

و اگر ما از گمراهان پيروي كنيم وقتي روز  »اطاعت كرديم؛ پس ما را گمراه كردند
نباز من قرار داده اكساني ديگر را شريك و چرا  !قيامت خداوند از ما بپرسد كه بندگانم

توانند به شما  ها نمي خواستيد و حال آن كه آن ايد از كساني ديگر غير از من كمك مي
 سود و زياني برسانند؟

باشـم؟ و   مشكالت مي ي كننده و برطرف ي نيازها كننده دانستيد كه من برآورده آيا نمي
خواسـتيد بنـدگان مـن بـوده انـد و       ها كمك مي دانستيد كه كساني كه شما از آن آيا نمي

 د؟نتوانايي هيچ كاري جز با فرمان من را نداشته ا
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فرزندم هركس باليي «باقر روايت است كه به پسرش جعفر صادق گفت:  محمد و از
وجل پناه ببرد، قطعاً خداونـد   را كه بدان گرفتار شده از مردم پنهان كند و به خداوند عزّ

 .)432F1(»را از او دور خواهد نمود ي آن بال و گرفتار
كنـد كـه بـال و مصـيبتي را كـه بـدان        در اين روايت امام باقر پسرش را نصيحت مي

شود از مردم پنهان كند و به خداوند شكايت نمايد، اين نصيحت كجا و عمل  گرفتار مي
و از  نماينـد  برند و به درگاه صاحبان قبرها تضرع و زاري مـي  كساني كه به قبرها پناه مي

هايشـان را   خواهند كه گرفتـاري  ها مي خواهند و يا از آن جويند و روزي مي ميها شفا  آن
 ؟كجا حل نمايند

! بـراي تـو ركـوع    يابـار خـدا  «: گفـت  ميو روايت است كه امام باقر در ركوع خود 
 ام و بـر تـو   ام، و تسليم تو شـده  نمايم و به تو ايمان آورده ام و براي تو فروتني مي نموده

هـا و   هـا و اسـتخوان   گارم هستي، گوش و چشم و مغـز و رگ ردام و تو پرو هدتوكل كر
 .)433F2(»اهايم در برابر خداوند فروتن استپ

وتنـي بـراي   گويند سر فر نمايند و مي آيند و ادعاي پيروي از باقر را مي اما افرادي مي
 ر باقر كجا؟كنم، اين كجا و كا م و براي فالن ولي كرنش ميا فالن ولي فرود آورده

 شرك كجا پديد آمد؟

كند كه گفت: نزد امام باقر در حالي  حاتم در تفسير خود از ابي المطهر روايت مي ابن ابي
كه به نماز ايستاده بود از يزيد بن مهلب يادآوري شد، وقتي او نماز را تمام كـرد گفـت:   

اهللا عبـادت شـده، بـه    يزيد بن مهلب را نام برديد، او در اولين سرزمين كه در آن غير از 
 وم خود محبـوب بـود وقتـي وفـات يافـت     او در ميان ق ،مردي صالح بود درسيد، وقتل 

مردم در سرزمين بابل پيرامون قبر او نشستند و به فـراق او داد و فريـاد كردنـد، ابلـيس     
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نمايند به صورت انسـاني آمـد و    تابي مي دادن ود بي ها به خاطر از دست وقتي ديد كه آن
كنيـد آيـا برايتـان تنـديس و      بـي مـي   تـا  وفات اين مرد خيلي بـي بينم كه براي  مي گفت

و مجلس خـود قـرار   مكان اجتماع اي از او براي شما درست نكنم كه آن را در  مجسمه
دهيد و او را همواره به خاطر بياوريد؟ گفتند: بله، آنگاه شيطان تصوير او را درست كرد 

آوردنـد، وقتـي    جلس خود گذاشتند و او را بـه يـاد مـي   ها آن تصوير را در محل م و آن
 ي او خيلي زنده است، گفت: آيا بهتر نيست كـه در خانـه   ي شيطان ديد كه ياد و خاطره

اي يك  هريك از شما تنديسي جداگانه قرار دهم؟ گفتند: بله، آنگاه شيطان براي هر خانه
كـرد،   يـاد مـي  او  ازتنديس و مجسمه درست كـرد و هـركس بـا نگـاه بـه آن مجسـمه       

هاي بعد او را به خـدايي   كنند تا اينكه در نسل ها چه كار مي ديدند كه آن شان مي فرزندان
 .)434F1(»بودند كه او را ود ناميده بود گرفتند، پس اولين چيزي كه غير از اهللا پرستش شد بتي

نگاه كنيد كه شيطان چگونه آهسته آهسته مردم را به سـوي شـرك كشـانيده اسـت،     
ست آنان را تحريك كرد تا پيرامون قبر او گرد بياينـد و آن مـرد صـالح را واسـطه و     نخ

 كننده قرار دهند، و درست امروزه مردم اينگونه هستند. شفاعت

 دعا يعني عبادت

 فرمايد: خداوند متعال در قرآن مي

﴿                             

  ﴾ :و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانيد تا دعاي شما را « ].٦٠[املؤمن

كنند، به زودي خوار و سرافكنده وارد  شك آنان كه از عبادت من سركشي مي بپذيرم. بي
 .»دوزخ خواهند شد
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﴿گويد:  دقت كنيد خداوند مي   ﴾ گويد مرا بخوانيد تا اينكه مي :﴿   ﴾  پس

زدن و خواندن خداوند امتناع ورزد از عبادت خداونـد روي برگردانـده    كسي كه از صدا
 است.

صيرفي از باقر پرسيد: كدام عبادت از همه عبادات برتر است؟  رروايت است كه سدي
از خداوند خواسته شود، و  باقر گفت: هيچ چيزي نزد خداوند برتر از اين نيست كهامام 

زنـد و از   بـاز مـي   نزد خداوند كسي است كـه از عبـادت خـدا سـر     منفورترين شخص
 .)435F1(»كند خداوند طلب نمي

دهـي؟ آيـا    چگونه برترين عبـادت را بـراي غيـر اهللا انجـام مـي      !خدا ي پس اي بنده
 رهنمود پيامبر و اهل بيت براي شما الگوي نيكو نيست؟

شـدن   مؤمني براي بـرآورده  ي گويد: هيچ بنده ا مطالعه كنيد كه ميو سخن امام باقر ر
كند مگر آن كه خداوند نيـازش را   حاجت و نيازش به درگاه خداوند زاري و تضرع نمي

 .)436F2(»سازد برآورده مي
كنـد بـه هنگـام راحتـي و      من بايد همانطور كه به هنگام سختي دعا ميؤگويد م ومي

خواهد داد در دعا سستي  وقتي خداوند به او آنچه را كه ميآرامش نيز دعا نمايد و نبايد 
 .)437F3(»بورزد، و نبايد از دعا خسته شود چون دعا نزد خداوند جايگاه وااليي دارد

كـه دعـا نـزد     و تصـريح كـرده   نمودهاشاره امام باقر به اهميت جايگاه دعا و تضرع 
شـود، طبرسـي در    م مـي دارد، پس چگونه دعا براي غير خدا انجـا  خداوند جايگاه مهمي

گويـد:   نموده است: ابي عبيده الحـذاء مـي   خالق اين روايت را از امام باقر ذكرمكارم األ
اللهم «كه شترم گم شد، او گفت: دو ركعت نماز بخوان سپس بگو:  مهمراه امام باقر بود
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كـه  اي خداونـدي   »ضاليت فإا من فضـلك وعطائـك   يراد الضالة هادياً من الضاللة رد عل
زيرا  ؛ام را به من برگردان كني گمشده هدايت مي ه راگشت گرداني و گم مي ها را بر گمشده

 آن از لطف و عطاي توست.
اي ابا عبيده بيا سوار شو، آنگاه بـا ابـوجعفر سـوار شـدم وقتـي بـه راه        :سپس گفت

رت ايـن شـت   !گفت: اي ابا عبيـده  افتاديم ناگهان سياهي را در راه مشاهده كردم، او 
(باشد است ناگهان ديدم كه شترم مي

438F

1(. 
دهد كه با عمل صالح به خداوند تقـرب جويـد و بـه او     امام باقر به همراهش ياد مي

گويد دو ركعت نماز بخوان و سپس فقط خداوند را صـدا بـزن، و امـام بـاقر بـه او       مي
الهي است  ي نگفت: از من يا از پدرانم كمك بخواه، و اين عمل امام باقر مصداق فرموده

 فرمايد: كه مي

﴿                                 

   ﴾ :ي اعمال اي مؤمنان! تقواي الهي پيشه كنيد و به وسيله« ].٣٥[املائدة

 .»وييد و در راهش جهاد نماييد تا رستگار شويدشايسته به او تقرب بج
اي كه خداوند ما را به جستن آن فرمان داده عمـل صـالح اسـت، و امـام بـاقر       وسيله

انجام همين را فهميده بود و به همراهش فرمان داد كه عمل صالح انجام دهد و به دنبال 
 دعا كند. آن

بهتـرين چيـزي   «ه امام باقر گفت: كند ك مجلسي در بحار االنوار روايت ميمال باقر و 
كنندگان به آن توسل جسته اند ايمان به خدا و پيامبرش و جهاد در راه خـدا و   كه توسل

اخالص است كه كلمه اخالص فطرت است، و بهترين توسل نمـاز و پـرداختن    ي كلمه
گرفتن ماه رمضان كه سپري است در برابـر   باشد روزه زكات است كه از فرائض خدا مي

رحـم كـه    ي زدايد و صـله  اب خدا، و حج كعبه كه ميقات دين است و گناهان را ميعذ
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دادن در سرّ و پنهاني كه گناهـان را محـو    كند و صدقه مال را بيشتر و عمر را طوالني مي
بـه ذلـت را    كه مرگ بد و افتـادن  بكارهاي خونشاند و  كند و خشم الهي را فرو مي مي

است و از دروغگـوئي دوري   با راستگوياند كه خداوند نمايد، هان راست بگوئي دور مي
نجات و كرامت قرار دارد، و  ي نمايد، راستگو در كناره كنيد چون دروغ ايمان را دور مي

هالكت و رسوايي قرار دارد، سخن خوب بگوئيد و به آن عمل كنيـد،   ي دروغگو در لبه
يـد، و پيونـد خويشـاوندي را بـا     گردان و امانت را به كسي كه شما را امانتدار شمرده باز

 .)439F1(»اند بر قرار نمائيد و باز به خويشاوند لطف و نيكي كنيد كساني كه آن را قطع كرده
پس وسيله اين نيست كه انساني اوليا و صالحان را بين خـود و خداونـدش واسـطه    

هايي است كه انسان به اميد رحمت خدا و از ترس عذاب  قرار دهد، بلكه وسيله عبادت
 دهد. الهي انجام مي

كند كـه گفـت: بـه     مالي از محمد بن عجالن (موالي باقر) روايت ميو طوسي در األ
تنگدستي سختي گرفتار آمدم و ياوري نداشتم، بدهكاري سنگيني داشتم و طلبكـارم بـه   

حسن بن زيد رفـتم، او در آن روز اميـر مدينـه     ي ورزيد، به خانه پرداخت آن اصرار مي
نا بودم، محمد بن عبداهللا بن علي بن حسين كـه از قـديم بـا او دوسـتي و     بود، با او آش

او در راه مرا ديد و دستم را گرفت و به من گفـت: آنچـه بـه     ،آشنايي داشتم متوجه شد
دانم، اميد داري كه چه كسي مشكل تو را حل كند؟ گفتم: حسن  روي را مي قصد آن مي

شـوي،   خواهي كمـك نمـي   براي آنچه مي شود و بن زيد. گفت: پس نيازت برآورده نمي
تـرين سـخاوتمندان اسـت، و آنچـه      توانـد، و او سـخي   پس به سراغ كسي برو كـه مـي  

پسر عمويم جعفر بن محمد شنيدم كه از پدرش علي بـن  از خواهي از او بجوي، من  مي
كند كه گفت: خداوند به يكي از پيـامبرانش وحـي    ابي طالب او از پيامبر خدا روايت مي

ـ كر يـأس   هد، به عزت و شكوهم سوگند كه اميد هركسي را كه به غير از من اميد بسته ب
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مبدل خواهم كرد، و در ميان مردم او را لباس ذلّت خـواهم پوشـانيد و او را از لطـف و    
غير از مـن  بندد، به  ها به غير از من اميد مي ام در سختي ام دور خواهم كرد، آيا بنده ياري

حال آن كه من توانگر سخاوتمند هستم، كليد درهاي بسته به دسـت   شود! و مي اميدوار
دانـد كـه    ام نمـي  من، براي كسي كه مرا بخواند باز است، آيـا بنـده   ي و دروازه من است

كنـد، پـس چـرا او بـا      مصيبتي كه او را سست كرده كسـي آن را غيـر از مـن دور نمـي    
ام چيزهـايي   بـه لطـف و بزرگـواري   اميدبستن به ديگران از من روي برتافته است، او را 

ام كه از من نخواسته است، اما او از من روي برتافته و به هنگام مصيبت غير از مـن   داده
شود  كنم، آيا از من خواسته مي را صدا زده است، و من خداوندم قبل از خواستن عطا مي

مـن  كنم؟ هرگز چنين نيست آيا مگـر بخشـش و سـخاوتمندي از آن     و من اجابت نمي
ها همه  نيست؟ آيا مگر دنيا و آخرت در دست من نيست؟ اگر اهل هفت آسمان و زمين

اي از  بـال پشـه   ي خواهد بدهم، ايـن بـه انـدازه    از من بخواهند و من هريك را آنچه مي
آن  ي شود كه نگهدارنده و دارنده ام نمي كاهد، چگونه هستي و پادشاهي كم مي پادشاهي

كنـد و مـرا مـد نظـر قـرار       كسي كه نافرمـاني مـرا مـي    من هستم؟ چقدر بدبخت است
اين حديث را بـرايم تكـرار كـن، او آن را سـه بـار       !دهد. گفتم: اي پسر رسول خدا نمي

خـواهم،   حاجتي نمياي  بندهتكرار كرد، آنگاه گفتم: نه سوگند به خدا بعد از اين از هيچ 
 . )440F1(»داد و ديري نگذشت كه خداوند از سوي خود به من روزي و نعمتي

بندد و چقدر بدبخت  به راستي كه چقدر بدبخت است كسي كه به غير از اهللا اميد مي
خواند، و چقدر بدبخت است كسي كه به غير از  است كسي كه غير از اهللا را به فرياد مي

 خواند به بنده پناه برده برد و غير اهللا را مي به غير از خدا پناه ميكه كسي برد،  اهللا پناه مي
و پروردگار مردم را فراموش كرده است، پس  و معبود را ترك كرده و به مردم چنگ زده

جويي از خدا بترس، و به پيامبر و آل  خواهي و غير اهللا را مي اي كسي كه از غير اهللا مي
اش اقتدا كن، سوگند به خدا آنان هرگز در دعاي خود كسي را  بيت پيامبر و به صحابه
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اند فريب  ، و شما را كثرت كساني كه از راه راست منحرف شدهاند شريك خدا نكرده

  ﴿فرمايد:  ندهد، چون خداوند متعال در قرآن مي        

                    ﴾ :و اگر از« ]١١٦[األنعام 

كنند. آنان فقط از  بيشتر مردمِ روي زمين پيروي كني، تو را از راه اهللا منحرف مي
ي . و يكي از علما»بافندكنند و تنها دروغ سر هم ميپيروي مي  اساس پندارهاى بى

را در پيش  هدايت هكه رابودن كساني  راه هدايت را الزم بگير و اندك«گويد:  مي عارف
شدگان شما  ي نخواهد بود، و از راه گمراهي بپرهيز و كثرت هالكاند، برايتان زيان گرفته

 .»را فريب ندهد
و از امام باقر نقل شده است كه گفت: هر چشمي كه از خوف خداوند غرق از اشك 

اي كـه بـه اشـك     آتش حرام كرده اسـت، و آن گونـه   شود تن چنين كسي را خداوند بر
سياه و ذليل نخواهد شد، و هيچ عمـل  شود روز قيامت آن گونه و چهره  چشم خيس مي

 ؛خيري نيست مگر آن كه وزني يا پاداشي دارد مگر اشكي كه از ترس خدا ريخته شـود 
كنـد، و   اشك درياهايي از آتـش روز قيامـت را خـاموش مـي     ي زيرا خداوند با آن قطره
ت مـ آن مـؤمن بـر آن ا   ي هكند خداوند به خاطر گري د گريه ميفردي كه از ترس خداون

(كند حم مير
441F

1(. 

 اتهامات

 ي م و آنچه گفته شـد خواننـده  يتوحيد را در امام باقر ديد ي داربودن عقيده ثبات و ريشه
كه فقه و تفسير امام باقر   هاي افراطي پردازي اما دروغ كند، جو را كفايت مي فهيم حقيقت

قر از آن سرشار هاي پاك توحيد كه كالم امام با كردن نشانه ، براي مشوهندرا آلوده كرده ا
 .نداست، دست دراز كرده ا
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و موضع ما در برابر اين اتهامات همان موضع خود امام باقر است كه گفت: هرآنچـه  
 با كتاب خدا مخالف باشد به كتاب و سنت برگردانده شود.

شـود را بدانـد و از او دفـاع نكنـد و      ن آنچه به او نسبت داده مـي الو هركسي كه بط
فرمايـد:   اين ستم بيان ندارد در گناه شريك است، چنانكـه پيـامبر مـي    بودن او را از پاك

دانـد دروغ اسـت او يكـي از دروغگويـان      هركسي حديثي از من روايـت كنـد كـه مـي    
 باشد. مي

 
اينك بخشي از روايات دروغيني كه به امام باقر نسبت داده شـده و تنـاقض آن بـا    

 اريم:د آيات قرآن و احاديث صحيح پيامبر را بيان مي

 ﴿كنـد كـه در تفسـير     مجلسي از امام باقر روايت ميمال باقر  روايت اول:        

﴾ بازگشت مردم به سوي ما (آل بيت) است و حسابرسي آن به دست ماست)
442F

1(. 

دهد و به آنان  ميكذب كند و به ائمه نسبت  غلو مي پرداز گاه كنيد چگونه اين دروغن
دانيم كه بازگشت خلق بـه سـوي خداونـد     دهد، و حال آن كه همه مي مي صفت خدايي

 فرمايد: شان با خداست و خداوند هيچ شريك ندارد، و مي است و حساب

﴿                    ﴾ :روزي كه « ].١٩[اإلنفطار

اي برساند و حكم و فرمانروايي در آن روز از آنِ اهللا  دهتواند به ديگري فاي كس نمي هيچ
 .»است

 ﴿فرمايد:  و مي             ﴾ :١١٣[الشعراء.[ 

 .»كنيد، حسابشان تنها با پروردگار من است اگر واقعاً درك مى«
راه پـدرم علـي بـن    گفـت: بـه همـ    كند كه نوري طبرسي از باقر روايت مي روايت دوم:

امير المومنين علي بن ابي طالب به نجف به سوي كوفه رفتيم او كنار  حسين به قبر جدم
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قبرش ايستاد و گريه كرد و گفت: سالم بر پدر ائمه، و خليل نبوت و مختص به اخوت، 
 و شمشـير خداونـد، سـالم بـر صـالحان      ،و ميزان اعمـال  ،ايمان گل سر سبدو سالم بر 

و سـالم بـر درخـت تقـوا، سـالم بـر        ،مومنان و وارث علم پيامبران و حاكم روز قيامت
خدا، سـالم بـر    از سوي شكننده و نعمت فراگير الهي و عذاب درهمي خدا  حجت بالغه

و بركات خـدا بـر او بـاد.    ي درخشان و امام خيرخواه و رحمت  شاهراه روشن و ستاره
ام به سوي او هستي، بـرايم نـزد خداونـد     ذريعه ام به سوي خدا و سپس گفت: تو وسيله

شفاعت كن و واسطه باش تا حاجتم برآورده شود حاجتم نجـاتم از دوزخ اسـت و مـرا    
به من عقل كاملي ارزاني كن و قلبي هوشمند و عملي زياد و بـه   !موفق گردان، بارخدايا

 .)443F1(»زيانم مكن برحمتك يا ارحم الراحمين
كنيم، بـه غلـو و    شروع مي» حاكم روز قيامت«عبارت زشت  نقد اين روايت را با نقد

دهـد   گفتن را مي كننده اين حديث نگاه كنيد كه چگونه به خود جرأت دروغ افراط جعل
 فرمايد: نمايد كه مي الهي مخالفت مي ي و چگونه به صراحت با فرموده

﴿              ﴾هر خبري، زمان و موعد « ].۶۷: [األنعام

 .»مشخصي دارد. و به زودي خواهيد دانست

    ﴿فرمايد:  و مي                          

         ﴾ :اهللا مخوان. هيچ معبود  و معبود ديگري با« ].٨٨[القصص

شود؛ فرمانروايي از آن  راستيني جز او وجود ندارد. هر چيزي جز او هالك و نابود مي
 .»شويد سوي او بازگردانيده مي اوست و به

ــي ــد:  م ﴿فرماي                      ﴾ :ــار  ].١٩[اإلنفط

اي برسـاند و حكـم و فرمـانروايي در آن     تواند به ديگري فايده كس نمي چروزي كه هي«
 .»روز از آنِ اهللا است
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گويد كه حاكم روز قيامت كسي جز خدا نيسـت، امـا    پس آيات قرآني به وضوح مي
 كند كه حاكم كسي ديگر غير از خداست. گرا به دروغ ادعا مي اين راوي افراطي و باطل

د خدا شفاعت كن و واسطه باش تا حاجتم برآورده شود و برايم نز«سپس به عبارت 
 فرمايد: اما خداوند مي» حاجتم نجات از دوزخ است

﴿                            

     ﴾ :و (خوانيد طع كساني كه جز اهللا ميبه طور ق« ].١٩٤[األعراف

گوييد آنان را ، بندگاني مانند خود شما هستند؛ پس اگر راست مي)كنيدعبادتشان مي
 .»بخوانيد و آنان هم شما را اجابت كنند

﴿فرمايد:  و مي                    

                                

         ﴾ :پرستند كه نه زياني  و جز اهللا چيزهايي را مي« ].١٨[يونس

بگو: آيا به ». فيعان ما نزد اهللا هستنداينها ش«گويند:  رسانند و نه سودي؛ و مي به آنان مي
ها و زمين سراغ   سازيد كه او در آسمان گمان خود اهللا را (از وجود شفيعاني) آگاه مي

 .»ورزند، پاك و برتر است ندارد؟! اهللا از شركي كه به او مي

     ﴿فرمايد:  و مي                   

    ﴾ :و جز اهللا كسي يا چيزي را مخوان كه نه سودي به تو « ].١٠٦[يونس

 . »راستي از ستمكاران خواهي بود رساند و نه زياني كه اگر چنين كني، به مي

﴿فرمايـد:   و مي                               

      ﴾ :هـا و   پرستند كـه از آسـمان   و جز اهللا معبوداني را مي« ].٧٣[النحل

 .»زمين، مالك هيچ رزقي برايشان نيستند و چنين توانايي و قدرتي ندارند
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﴿فرمايد:  و مي             ﴾ :و « ].٨١[مرمي

 .»ي عزتشان باشند يهامعبوداني جز اهللا برگزيدند تا م

﴿گويد:  مي                           

    ﴾ :رهاي شما را اصالح كند و گناهانتان را بيامرزد؛ تا خدا كا« ].٧١[األحزاب

و هر كس اطاعت خدا و رسولش كند، به رستگاري (و پيروزي) عظيمي دست يافته 
 .»است!

  ﴿فرمايد:  مي                     

         ﴾ :چه كسي گمراهتر است از آن كس كه معبودي « ].٥[األحقاف

ز خواندن آنها (كامال) و ا ،گويد خواند كه تا قيامت هم به او پاسخ نمي غير خدا را مي
 .»د!)نشنو ؟! (و صداي آنها را هيچ نميندخبر ا بي

 ﴿فرمايد:  و مي                       

                           ﴾

اند؟ بگو: اگر چه  هايي به جاي اهللا برگزيده آيا شفيعان و واسطه« ].٤٤ – ٤٣[الزمر: 
باشند (باز هم    كاري نتوانند انجام دهند و عقل و خردي هم نداشته  هايتان، هيچ هواسط

گري در اختيار اهللا  ي شفاعت و ميانجي ) بگو: همه43دهيد؟) ( مي آنان را واسطه قرار
شويد  ها و زمين از آنِ اوست؛ سپس به سوي او بازگردانده مي است؛ فرمانروايي آسمان

)44(«. 



 
 
 

 فصل پنجم:
 م باقر و بزرگداشت صحابه و علمااما

پيامبر هر آن كسي است كه پيامبر را ديده و به ايشـان ايمـان آورده و بـا ايمـان      يصحاب
بعد از پيامبران بهترين افراد هستند، و از پيامبر پرسـيده شـد    شدرگذشته است. صحابه 

پس كساني كنند س ها هستند؟ فرمود: كساني كه در قرن من زندگي مي چه كساني بهترين
(..».آيند آيند و سپس كساني كه بعد از آنان مي ها مي كه بعد از آن

444F

1(. 
كـوه احـد    ي به اصحابم ناسزا نگوئيد اگر كسي از شما به انـدازه «فرمود:  جو پيامبر 

 .)445F2(»رسد مشت آنان و نصف آن نمي ي طال صدقه كند به اندازه

﴿فرمايد:  و خداوند مي                

                             

          ﴾ :ز پيشگامان نخستين مهاجران و انصار اهللا، ا« ].١٠٠[التوبة

و كساني كه به نيكي از آنان پيروي نمودند، راضي است. و آنان نيز از اهللا خشنودند و 
هايي آماده كرده كه از فرودستش جويبارها روان است و جاودانه در آن  اهللا، برايشان باغ

 .»مانند. اين است رستگاري بزرگ مي
هـا قـرار داده    هـدايت انسـان   ي يـه اخداونـد آن را م  و قرآن كتاب جاويدان الهي كه

دهد كه خداونـد از صـحابه    اصحاب پيامبر را بسيار زيبا ستوده است، و قرآن گواهي مي
را صحابه  بدبختي كه نويد بهشت داده است، پس هر ي كرام خوشنود است و به صحابه

                                           
 .4600مسلم، حديث ش: صحيح  -1
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ـ ن هواپرسـتي او را  مرتد و كافر بگويد او را ناكامي و زيان و بدبختي مژده بـاد، چـو   ه ب
 كند. جايي كشانده كه قرآن را تكذيب مي

 ﴿گويد:  مي شو خداوند متعال در مورد صحابه             

                           

             ﴾ :شما بهترين امتي «  ].١١٠[آل عمران

كنيد و به اهللا ايمان  ايد؛ امر به معروف و نهي از منكر مي هستيد كه براي مردم پديد آمده
ر بود. برخي از ايشان ايمان دارند و آوردند، برايشان بهت داريد. و اگر اهل كتاب ايمان مى

 .»بيشترشان، فاسق و گمراهند
مشخص است كه اين آيه در مورد پيامبر و همراهانش نازل شـده و همـه مومنـان را    

شود و به طريق اولي پيامبر و يارانش مشمول اين آيه هستند، اما با وجود ايـن   شامل مي
كننـد و بهتـرين مـردم را     يد افكني ميافرادي در مورد فضيلت اين امت و برتري آن ترد

و  جزنند، و حال آن كه آنان ياران و دوسـتان محمـد    نمايند و به آنان طعنه مي متهم مي
افرادي  ده و با آنان دوست بوده است، اماوصلت نموهمراهانش بوده اند و پيامبر با آنان 

كنند و به ايـن   بر متهم ميآنان را به نفاق و به ارتداد از دين خدا و خيانت به خدا و پيام
 دهند. اهل بيت نسبت مي ي به ائمه ها را افزايند و اين طعنه تهمت ديگر مي

اين غير ممكن است كه بهترين امتي كه به سود مردم آفريده شده در اولين نسل خود 
دشـمن  گويد  از دين برگردد، جز تعداد اندكي، سوگند به خدا كسي كه چنين سخني مي

دانسـت كـه    خواند مـي  قرآن را نخوانده و نفهميده است، اگر او قرآن را ميقرآن بوده و 
جـويي   برد و به خود جرأت عيب صحابه پي مي و به حق و فضيلت صحابه چه كسانيند

گويد: هرآنچه با كتاب  داد، چرا چنين نباشد و حال آنكه خود امام باقر مي از آنان را نمي
و ايـن   ،شـود  سنت صحيح پيامبر برگردانـده مـي  خدا مخالفت باشد به كتاب خداوند و 

فرمان صريح امام باقر است كه به التزام به قرآن به عنوان آيين زندگي و باور، و ارزيابي 
 دهد. همه چيز با معيار اين كتاب بزرگ، فرمان مي
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 فرمايد: الهي تأمل كنيم كه مي ي بيائيد در اين گفته

﴿                             

                             

                              

                           

                              

                       ﴾ :و « ].١٠ – ٨[احلشر)

ء) از آنِ فقيران مهاجري است كه از ديار و اموالشان بيرون رانده  نيز بخشي از اموال في
طلبند و اهللا و پيامبرش را ياري  اند؛ فضل (و نعمت اهللا) و خشنودي او را مي شده
) (و همچنين از آن) كساني (است) كه پيش از 8كنند. ايشان، همان راستگويانند ( مي

مهاجران در سراي هجرت جاي گرفتند و راه ايمان را برگزيدند؛ كساني را كه به 
هايشان دغدغه و نيازي به آنچه به  و در دل اند، دوست دارند سويشان هجرت كرده

دهند؛ گرچه  كنند و (آنان را) بر خود ترجيح مي مهاجران داده شده، احساس نمي
خودشان بسيار نيازمند باشند. و كساني كه از آز و بخلِ نفس خويش مصون بمانند، 

پروردگارمان! گويند: اي  ) آيندگان ايشان است كه مي) و (نيز از آن9ِمان رستگارانند (ه
اي  هايمان هيچ كينه ما و برادرانمان را كه در ايمان بر ما پيشي گرفتند، بيامرز و در دل

 .»)10(بانيي مهر گمان تو، بخشاينده نسبت به مؤمنان قرار مده؛ اي پروردگارمان! بي
پرسيم، فقرا مهاجري كـه خـدا و    كنند مي را متهم مي  از كساني كه اصحاب محمد

 ا ياري كردند و خداوند آنان را صادقين ناميده است چه كسانيند؟پيامبرش ر
 نامد؟ آيا خداوند كفار و منافقين را صادق مي
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گويد؟ سپس چه كساني بودند آنان كه مهاجران را بـر   آيا فرد عاقلي چنين سخني مي
را  داشـتند؟ آنـان كـه مهـاجران     نيازخود به مال و دارائي دادند هر چند  خود ترجيح مي

  .بودند؟ وست داشتند چه كساني ميد
گـويم بـار خـدايا مـا را و      يك از ما از خود بپرسد آيا من از كساني هستم كه مي هر

آوردن بر ما پيشي گرفتنـد بيـامرز؟ يـا مـن از كسـاني هسـتم كـه         برادران ما را در ايمان
 نيم.ك مي واگذارعاقالن  پاسخ را بهر ومرتد و دوزخي هستد؟ گويد آنان همه كاف مي

 ستايد امام باقر صحابه را مي

پيامبر را ستوده است و بعد از ذكر اقوالي كـه بـا صـريح     ي بعد از بيان آياتي كه صحابه
اي از سخنان امام باقر را در مورد اصحاب پيامبر مـورد بررسـي    قرآن مخالف بودند پاره

 دهيم. قرار مي
گفت: اميرالمومنين علـي بـن   كند و  طوسي در االمالي از باقر روايت مي: روايت اول

ابي طالب نماز صبح را در عراق با مردم خواند وقتي نماز را تمام كرد مـردم را موعظـه   
هـايي را   نمود و گريست و مردم را به گريه انداخت، سپس گفت: سوگند به خدا گـروه 

كردنـد   در دوران رسول اكرم ديدم آنان با موهايي ژوليده و غبـارآلود صـبح و شـام مـي    
هـا را بـا    شان از عبادت مانند زانوي بز پينه بسته بـود، شـب   شان خالي بود، پيشاني مشك

خواستند كه آنان را  نمودند، و از خداوند مي كردند، و مناجات مي سجده و نماز صبح مي
آنـان را ديـدم كـه از خداونـد در هـراس و       ي از دوزخ نجات دهد، سوگند به خدا همه

 .)446F1(»ترس بودند
دارد و در توصـيف   ستايد و آنان را دوسـت مـي   علي چگونه صحابه را مينگاه كنيد 

 آنان را ديدم كه از خداوند در هراس و ترس بودند). ي گويد: (همه آنان مي
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آيا كافران و منافقـان  «كنند پرسيد  در اينجا بايد از همه كساني كه صحابه را متهم مي
 ».اينگونه افرادي هستند

بني فاطمـه همـه بـر ايـن     «كند كه گفت:  ز باقر روايت ميابن عساكر ا: روايت دوم
 .)447F1(»اند كه در مورد ابوبكر و عمر بهترين سخن را بگويند اجماع كرده

امام باقر راست گفته است، همه اهل بيت صحابه را دوسـت داشـته انـد و دالئـل و     
اسـم  بينـيم كـه اهـل بيـت      شماري براي اثبات اين مطلب وجود دارد، مـي  هاي بي قرينه

فرزندان خود را ابوبكر و عمر و عثمان ناميده اند، علي دخترش ام كلثـوم را بـه ازدواج   
كلثـوم را از علـي    گويـد: عمـر بـن خطـاب ام     درآورد، چنانكه بـاقر مـي   سفاروقعمر 

خواستگاري كرد و گفت: او را بـه ازدواج مـن دربيـاور، علـي گفـت: مـن آن را بـراي        
ام، عمر گفت: او را به ازدواج من دربياور سـوگند بـه خـدا     ام جعفر نگاه داشته برادرزاده

كس مانند من رعايت او را نخواهد كرد، آنگاه علي دخترش را به ازدواج او درآورد،  هيچ
گوئيـد؟ گفتنـد: بـه چـه اي      سپس عمر نزد مهاجرين آمد و گفت: آيا به من تبريك نمي

و فاطمه دختر رسـول خـدا، مـن از     كلثوم دختر علي اميرالمومنين، گفت: به ازدواج با ام
گردد جز پيوند نسبي  : هر نسب و سببي روز قيامت منقطع ميگفت ميام كه  پيامبر شنيده

و سببي من، از اين رو دوست داشتم بين من و رسول خدا پيوند سببي و نسـبي برقـرار   
 .)448F2(»شود

ند كه وقتـي  ك ايت ميرو :ابوحنيفه امام ابن عساكر در تاريخ خود از : روايت سوم
رفت و او را در مورد عمر و حالت علـي بـا او پرسـد، امـام      :باقر  حمدماو به ديدار 

                                           
 .4/406، ذهبي: سير أعالم النبالء -1

ابن طقطقي در االصيلي طبرسي در اعالم الوري بأعالم الهدي و نسب شناس  3/142مستدرك حاكم  -2

في أنساب الطالبين و كليني در الكافي در چهار حديث اين ازدواج را ذكر كرده و مجلسي از اين 

شماري اين ازدواج را ذكر  هاي بي احاديث را صحيح و دومي را موثق و سومي را حسن شمرده و كتاب

 كرده است.
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بـا مـن    :گويد: نزد او آمدم و به او سالم كردم و كنـار او نشسـتم، او گفـت    ابوحنيفه مي
شما از نشستن با ما نهي شده ايد، نشستم و گفتم: رحمت خـدا   ،منشين اي برادر عراقي

آيا مگـر علـي    !علي به هنگام مرگ عمر حضور داشت او گفت: سبحان اهللا بر تو باد آيا
دوست دارم با عملي مانند عمل اين كس كـه پوشـانده شـده بـا خـدا       گفت مينبود كه 

ديـد   نمـي مالقات كنم، و دخترش را به ازدواج عمر درآورد، اگر علي عمـر را شايسـته   
انيـد دختـر علـي چـه كسـي بـود؟ او       د آورد، و آيا مـي  نمي دخترش را به ازدواج او در

 يا بود.نشريفترين زنان د
و در روايتي ديگر آمده كه گفت: جد آن دختر رسول خدا و پدرش داراي شرافت و 
فضيلت در اسالم بود و مادرش فاطمه دختر رسول خدا بود و برادرانش حسن و حسين 

گويـد: گفـتم:    فه مـي ابوحنيامام سرداران جوانان اهل بهشت و مادربزرگش خديجه بود، 
كنيـد و آنـان را    كنند كه شما از (ابوبكر و عمر) اظهار بيزاري مـي  گروهي نزد ما ادعا مي

چيـزي بنويسـي و ايـن امـر را      آنـان  زنيد، آيا بهتر نيست در ايـن مـورد بـراي    طعنه مي
نادرست اعالم كني، گفت: تو از آنان به من نزديكتر هستي به تو گفتم با ما منشين شـما  

 .)449F1(»كنند ها از من اطاعت مي طاعت نكردي پس چگونه آنا
ـ     دشما در همكاري علي با ابوبكر و عمر نگاه كنيد و در آن بينديشـيد، يقـين خواهي

 محكمي بين اهل بيت و صحابه خيالي و مبالغه نيست. ي كرد كه چنين رابطه
اند كـه علـي    هنمايند فراموش كرد كساني كه ابوبكر و عمر را به كفر و نفاق متهم مي

ستمگر و ياور او و كسي به سـتم راضـي   «گويد:  وزير و ياور آن دو بوده است، باقر مي
 .)450F2(»است هر سه در جرم و گناه شريك هستند

كسي را سراغ ندارم كه اين را انكار كند كه علي وزير و مشاور شيخين بـوده اسـت   
، مشـاوره و وزارت علـي و   كننـد  بلكه بسياري از كساني كه به ابوبكر و عمر توهين مـي 
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شـود   اي كه به عمر نسبت داده مـي  ستايند و همواره گفته خيرخواهي او را براي عمر مي
بـر عقلمنـدي و   گفتـه  كنند، و از ايـن   را تكرار مي» شد اگر علي نبود عمر هالك مي«كه 

م سخن باقر كه ظالم و همكار او و كسي كه به ظل نمايند، اما اري علي استدالل ميهوشي
نـد، گويـا آنـان در    كرده افراموش را سه در جرم و گناه شريك هستند،  راضي باشد هر

داشته و از آنان حمايت كـرده و   كنند كه ستمگران را دوست مي حقيقت علي را متهم مي
 پذيرد؟ در ظلم با آنان شريك بوده است، آيا فرد عاقلي چنين سخني را مي

اش  ستم وجود ندارد مگر آن كه برادران صحابهراهي براي منزه قراردادن علي از اين 
كند در حقيقت  پس هركسي كه صحابه را به ارتداد وكفر متهم مي .را از ظلم پاك بدانيم

 ها بوده است.  ها ياور و مددگار آن علي را نيز متهم كرده است چون علي در همه حالت
ت: پيـامبر خـدا   كند كـه گفـت: اميـر المـومنين گفـ      نوري طبرسي از باقر روايت مي

: هركسي به خدا و روز قيامت ايمان دارد با هيچ كافري برادري نكند و با هـيچ  گفت مي
فاسقي همراهي ننمايد، و هركسي كه با كافري پيوند برادري داشـته باشـد يـا بـا انسـان      

 .)451F1(»فاسدي همراهي نمايد كافر و فاجر است
ها  نمود و دخترش را به ازدواج آن آيا علي با كافران و فاسقان همراهي مي :پرسيم مي
قان اين است كه چگونـه رسـول خـدا بـا كـافران و فاسـ      تر  آورد؟ بلكه سوال مهم درمي

آورد؟  هـا در مـي   دختـرانش را بـه ازدواج آن   گرفت و مي نمود و از آنان زن همراهي مي
دو پيـامبر بـود، و   و همسـر   سدختر ابوبكر صديق  عائشه ام المؤمنين دانيم كه همه مي

گويد  ح عثمان بوده اند، آيا پيامبر سخني ميدختر رسول خدا يكي پس از ديگري در نكا
كنـد و خـود    دهد، آيا علي اين سخن را از پيامبر نقل مـي  و خود خالف آن را انجام مي

 نمايد؟ برخالف آن عمل مي
كند كه گفت: خداوند به شعيا (شعيب) وحـي   مجلسي از باقر و او از علي روايت مي

هـا و شصـت    كنم، چهل هزار از بـدكاران آن  رد كه از قومت صد هزار نفر را هالك ميك
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نيكوكاران را چـرا هـالك    ،هزار از نيكوكارانشان را، شعيب گفت: اينان كه بدكار هستند
اند و از آنچه مـن از آن   كني؟ گفت: نيكوكاران با گناهكاران سازش و مداهنت نموده مي

 .)452F1(»اند ناراضي و خشمگين نشدهام،  ناراضي و خشمگين شده
اين روايت را با آنچه علي با عمر نمود مقايسه كنيد علي به عمـر پيشـنهاد كـرد كـه     
براي جنگ نرود و گفت: اگر خود به جنگ اين دشمن بـروي و كشـته شـوي مسـلمين     
پناهگاهي نخواهند داشت و بعد از تو مرجعي نيست كه به آن مراجعه نمايند پس مردي 

و خيرخـواه را گسـيل    برّدشمن بفرست و همراه او افراد مج ا براي مقابله باجنگجو ر
ـ    وان دار اگر پيروز شوند چيزي است كه دوست داري و اگر شكست بخورند تـو بـه عن

(مرجع مسلمين باقي خواهي ماند
453F

كه هرگز چنـين   –. پس اگر عمر مرتد يا گمراه بوده )2
كرده است، چون سـخن علـي يـا     زش ميعلي با او مداهنت و ساچگونه  –نبوده است 

يا سخن علي مداهنت و  هامامي صالح و عادل گفته شد ي حق و درست است و در باره
 چاپلوسي در برابر يك حاكم ستمگر بوده است.

گويد: ابوجعفر و پسرش جعفر بن محمـد را   سالم بن ابي حفصه مي: روايت چهارم
: اي سالم آنان را دوست بـدار و از دشـمن   ابوبكر و عمر پرسيدم به من گفتند ي در باره

كسي از اهـل بيـت    ها دو امام هدايت بوده اند و گفت: هيچ ها بيزاري بجوي، چون آن آن
 . )454F3(»داشته است ام مگر آن كه آن دو را دوست مي خود را نيافته

و حتي جابر جعفي كه از كساني است كه نسـبت بـه صـحابه كينـه و     : روايت پنجم
دهد و به نام اهـل بيـت روايـاتي     روايات دروغين به اهل بيت نسبت مي دشمني دارد و

گويد، به ناچار از ائمه نقل كرده كه آنان  كند و در آن به صحابه ناسزا مي دروغين بيان مي
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گويد: به محمد بن علي گفتم: آيا كسي از شما اهل بيت بوده  صحابه را ستوده اند، او مي
ك است؟ گفت: نه، گفتم: آيا كسي از شما اهـل بيـت بـه    كه بگويد گناهي از گناهان شر

كرده است؟ گفت: نه، گفتم: آيا كسي از شما اهل بيت بوده كه به ابوبكر  رجعت اقرار مي
و عمر ناسزا گفته باشد؟ گفت نه، پس آنان را دوست بدار و برايشـان طلـب آمـورزش    

 .)455F1(»كن
شد جابر جعفي نتوانسته  ام ميزياد از سوي اهل بيت انج شجا كه مدح صحابه  از آن

 آن را پنهان كند.

بن علي در مورد آراسـتن   گويد از ابوجعفر محمد بن عبداهللا مي هورع: روايت ششم
 طاليي آراسته بود،با زيورات  سوال نمودم، گفت: ابوبكر صديق شمشيرش را شمشيرش
بله «نمود و گفت: گويد: آنگاه او از جايش پريد و رو به قبله  گويي صديق؟ مي گفتم: مي

صديق، بله صديق و هركسي ابوبكر را صديق نگويد خداونـد هـيچ سـخني از او را در    
 .)456F2(»دنيا و آخرت راست و صادق نكند

﴿فرمايد:  ميكه الهي  ي اي بود براي فرموده زنده ي از اين رو امام باقر نمونه  

                                

                 ﴾  :و (نيز از آنِ) آيندگان « ].١٠[احلشر

ايمان بر ما پيشي گويند: اي پروردگارمان! ما و برادرانمان را كه در  ايشان است كه مي
اي نسبت به مؤمنان قرار مده؛ اي پروردگارمان!  هايمان هيچ كينه گرفتند، بيامرز و در دل

 .»ي مهرورزي گمان تو، بخشاينده بي
داشت و  اي نسبت به صحابه در دل نداشت بلكه آنان را گرامي مي امام باقر هيچ كينه

 دانست. ست را ميصحابه كه خداوند بر او و همه مومنان گذاشته ا حق
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 ي هاي بـاطلي كـه در مـورد ديـدگاه او در بـاره      امام باقر در رد تهمت: روايت هفتم
كنند كـه   گروهي در عراق ادعا مي !اي جابر«گويد:  شود مي صحابه، به او نسبت داده مي

ها را بـه   كنند كه من آن نمايند و ادعا مي ما را دوست دارند و به ابوبكر و عمر توهين مي
نه سوگند به كسي كـه   ،مرها بيزا برسان كه من از آن ام، به اطالع آنان ار فرمان دادهك اين

رسـيد چنـين كسـاني را بـه      جان محمد در دست اوست، اگر حكومت به دست من مي
كشتم، اگر براي ابوبكر و عمر طلب آمـرزش نكـنم شـفاعت     رّب به خداوند ميققصد ت

ها غافل هستند، پس به  از فضل و پيشگامي آنمحمد به من نخواهد رسيد، دشمنان خدا 
كسي كه از ابوبكر وعمر اظهـار بيـزاري كنـد     آنان خبر بده كه من از آنان بيزارم و از هر

 .)457F1(»بيزارم
امام باقر شناخت رهنمود پيامبر را مقيد و مشروط به شناخت فضيلت ابوبكر و عمـر  

 .)458F2(»داند اند سنّت را نميگويد: هركسي فضل ابوبكر و عمر را ند داند و مي مي

﴿وقتي امام باقر را در مورد تفسير : روايت هشتم                   

                      ﴾  :پرسيدند گفت: آنـان  ) 55(المائده

خ او گفـت:  گويند او علي است، امام باقر در پاسـ  ستند، يكي گفت: مياصحاب محمد ه
(علي از اصحاب محمد است

459F

3(. 
گـرفتن   اين تفسير امام باقر نشان علم و فقه و حكمت اوست، اطـالق عمـوم و اراده  

مورد خاص با بيان و شيواگويي كتاب خدا منافات دارد، پس وقتي خداوند كلمـه را بـه   
اي باشد و  توان آن را بر مورد خاصي حمل كرد مگر آن كه قرينه ميطور عام بيان كرد، ن

 قرينه در اينجا وجود ندارد.
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كند كه گفت: وقتي عمر زخمي شد كسي  ابونعيم از امام باقر روايت مي: روايت نهم
نشسـتند   گرفتنـد و مـي   را نزد گروهي از اهل بدر كه بين قبر رسول خدا و منبر حلقه مي

بـوده ايـد؟ آن    گويد سوگند به خدا آيا به آنچه رخ داده راضـي  ر ميفرستاد و گفت: عم
زد، آنگاه علي گفت: نه، مـا دوسـت داشـتيم از عمـر مـا كاسـته        گروه در جا خشكشان

 .)460F1(»شد شد و به عمر او افزوده مي مي
كند كه پدربزرگش علـي بعـد از وفـات عمـر نـزد       امام باقر روايت مي: روايت دهم

علي گفت: دوست  .روي تخت با چادري پوشانده شده بود رفاروقعمآمد، جسد  ايشان
 شخصي كـه اعمال اين  ي كسي با خداوند روبرو شوم جز نامه اعمال هيچ ي ندارم با نامه

 .)461F2(»پوشانده شده است
ها برخي از رواياتي بود كه از امام باقر نقل شده است و او در اين روايات ابوبكر  اين

ايـن اسـت كـه بـاقر ابـوبكر و عمـر را        ي د و اين روايات نشانهدار و عمر را گرامي مي
ائمـه اهـل بيـت     ي زدن به ابوبكر و عمر هرگز شيوه داشت، اما طعنه دوست و گرامي مي

 اند. ها جعل كرده ها را دروغگويان به نام آن نبوده است، بلكه اين طعنه
و مادرم فـدايت بـاد آيـا     گويد: پدر پرسد و مي از باقر مي اءير النوكث: روايت يازدهم

ابوبكر و عمر به شما ظلم كردند و حق شما را ندادند يا خوردند؟ امام بـاقر گفـت: نـه    
اي باشد، آنـان   دهنده كرد تا براي جهانيان بيم اش نازل  بر بندهرا سوگند به كسي كه قرآن 

وست بـدارم؟  اي در حق ما ستم نكردند، گفتم: فدايت شوم، آيا آنان را د ذره ي به اندازه
ها را دوست بدار و هرآنچه بـه تـو رسـيد بـه      آخرت آن گفت: بله واي بر تو! در دنيا و
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(آنـان را لعنـت كنـد و    من است، خداوند با مغيره و بنان كارش را بكنـد   ي گردن و ذمه
(آن دو بر ما اهل بيت دروغ بستندعذاب دهد) 

462F

1(. 
 ؛كنـد كـه گفـت: ابـوبكر     ايـت مـي  امام باقر از عبداهللا بن جعفر رو: روايت دوازدهم

تـر   رسول خدا را دوست داريم او نيكوترين بود و از همه با مـا مهربـان   ي بهترين خليفه
(بود

463F

2(. 
كند كه گفت: به ابوجعفر گفـتم:   ابن عساكر از كثيرالنواء روايت مي: روايت سيزدهم

﴿كـه   دفالني از علي بن حسين براي ما روايت كـر                 

          ﴾   :ابوبكر و عمر نازل شده اسـت، او گفـت:    ي در باره) 47(حجر

و در مـورد چـه كسـي جـز آنـان       ،ها نـازل شـده   آيه در مورد آناين سوگند به خدا كه 
 تواند نازل شده باشد؟ مي

هاشـم بـود    تمـيم و بنـي   اهليت كه بين بنيج ي گفت: و كدام غلّ و كينه؟ گفت: كينه
گرفـت علـي    ها مسلمان شدند با يكديگر دوست شدند، پهلوي ابوبكر درد مي وقتي اين

(گذاشت، آنگاه اين آيه نازل شد كرد و بر پهلوي او مي دستش را گرم مي
464F

3(. 

دهد كه او با ابـوجعفر (بـاقر)    خبر ميبن عبداهللا بن قشير  هورو ع: روايت چهاردهم
گفت: ابوبكر صديق، گفتم صديق؟ گفت: بله صديق، و حديثي بيان  باقركرد،  گفتگو مي

كرد كه در آن از عمر نام برده شد، او گفت: امير المؤمنين عمر، گفـتم: اميـر المـومنين؟    
(گفت: بله اميرالمؤمنين

465F

4(. 
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 و كند كه گفت: اميد دارم كه من امام باقر از جدش علي روايت مي روايت پانزدهم:
 طلحه و زبير از كساني باشيم كه خداوند متعال در مورد آنان فرموده است:

﴿                      ﴾)466F1(  :و « ].٤٧[احلجر

 هايي روبروي كشيم و برادروار بر تخت هايشان هست، بيرون مي اي را كه در سينه كينه
 .»يكديگر قرار دارند

گويـد: شمشـيرها از نيـام     و امام باقر عموم انصار را سـتوده و مـي  : روايت شانزدهم
حركـت نشـد و آشـكارا اذان     ي نماز برپا نگرديد و براي جهادها كشيده نشدند و صف
نازل نكـرد مگـر زمـاني كـه اوس و خـزرج       ﴾يها الذين آمنواأيا ﴿گفته نشد و خداوند 

 .)467F2(»مسلمان شدند
كند كه گروهي از اهل  و امام باقر از پدرش زين العابدين نقل مي: روايت هفدهم

ابوبكر و عمر گفتند سپس به  ي عراق نزد من آمدند و سخناني ناشايست در باره
شان را تمام كردند، علي بن حسين به  جويي و مذمت عثمان پرداختند، وقتي سخن عيب

ي آنان فرموده  كه خداوند در باره دمهاجرين هستي ن بگوئيد آيا شما ازها گفت: به م آن

﴿ است:                  ﴾   گفتند: نه، گفت پس

 ﴿ فرمايد: در مورد آنان ميشما از كساني هستيد كه خداوند آيا      

                           

                 ﴾ نه، گفت: شما از اين دو گروه  :گفتند؟

دهم كه شما از كساني نيستيد كه  يكنيد، و من گواهي م چنانكه خود اقرار مي، نيستيد

﴿فرمايد:  ها مي وجل در مورد آن خداوند عزّ            
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  ﴾ )468F1(. 

نمايد و با دفـاع از   امام باقر سخن پدرش زين العابدين را تاكيد مي: روايت هيجدهم
گويد: (عثمـان بـه نـاحق كشـته      نمايد و مي آن كالم را تقويت مي سين رالنو ذيعثمان 

(شد)
469F

2(. 
گناه بـه   و پاك و بي عثمان امام هدايت بودهاميرالمؤمنين دهد كه  امام باقر گواهي مي

كامالً موافق با قرآن عمل كرده  ييد صحابهأستايش و تشهادت رسيده است، امام باقر در 
است، شما اين روايات را با اقوالي كه به دروغ به امام باقر نسبت داده شده مقايسه كنيد 

قـرآن  كه موافـق  باقر از سخنان و هر دو نوع روايات را به كتاب خدا عرضه كنيد، آنچه 
كـوبيم و امـام بـاقر را از آن     پذيريم و آنچه با آن متضاد است را به ديوار مي را مي است

دادن اخالق و عادت امام باقر و اهل بيت نيست  دانيم. ناسزاگفتن و لعن و فحش پاك مي
كردند، پس آيا ممكن است كه آنـان بـا    اي رفتار نمي حتي آنان با مشركين به چنين شيوه

اند چنين رفتاري  پذيرفتن اسالم پيشگام بوده و دين و اسالم را ياري كرده كساني كه در
 داشته باشند؟

شدگان مشرك بـدر نهـي    كشتهاز امام باقر نقل شده كه گفت: پيامبر از ناسزاگفتن به 
هـا   رسد ولي شما زنده گوئيد به آنان نمي ها ناسزا نگوئيد آنچه مي به اين«: كرده و فرمود

 .)470F3(»دادن فرومايگي است يد، آگاه باشيد كه فحشكن را اذيت مي
دادن و به مخالفـت بـا رهنمـود پيـامبر      كنيم كه باقر را به فحش پس چگونه قبول مي

يـه  ادهنـده و فروم  كننـده و فحـش   كنيم كه او ناسزاگو و لعنت متهم كنيم، و از او نقل مي
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مـومن  «مـوده اسـت:   فر ايم كه مـي  بوده است. و در حالي كه سخن رسول خدا را شنيده
سزد كه  . پس چگونه ما را مي)471F1(»گو نيست دهنده و زشت كننده و فحش جو و لعنت عيب

فرسـتادن و   كنيم و لعنـت  با وجود ادعاي پيروي از پيامبر و اهل بيت با آنان مخالفت مي
 دهيم؟ اي براي تقرّب به خداوند قرار مي ناسزاگفتن را دين و وسيله

ر با كساني كه اينگونه هسـتند متفـاوت اسـت، اگـر در ادعـاي      امام باقر بسيا ي شيوه
ها پيروي كنيم و  گوئيم بايد قدم به قدم از آن و اهل بيتش راست مي پيروي از محمد 

منزّه  سخنان زشتان را از لعن و فحش و هايم ها باشد، و زبان اخالق و رفتارها مانند آن
هـا   انـد كـه در رأس آن   از ما پيش گرفتـه  بداريم، و بر همه كساني كه در پذيرفتن اسالم

اينگونـه   قرار دارند، درود بفرستيم، سوگند به خدا كه اخالق اهل بيت اصحاب محمد
 بوده است. 

امام باقر حتي در بيماري و لحظات واپسين زندگي خـود ابـوبكر و   : روايت نوزدهم
ر آمدم او مريض بـود  نزد ابوجعف«گويد:  حفصه مي ستود، چنانكه سالم بن ابي عمر را مي

: بـار خـدايا مـن ابـوبكر و عمـر را       -كنم به خاطر من چنين گفت گمان مي –او گفت 
دوست دارم، بارخدايا اگر در دلم چيزي غير از اين هست، شفاعت محمـد روز قيامـت   

 .)472F2(»نصيب من نشود
 زدن به اصحاب پيامبر بـه وضـوح در   طعنه ي برخورد سخت و تند امام باقر با مسئله

هـركس پيـامبري را   «كنـد كـه گفـت:     او از پيامبر روايت مي :شود اين روايت متجلي مي
ناسزا گفت كشته شود، و هركسي يار و همراه پيامبري را ناسـزا گفـت بايـد شـالق زده     

 .)473F3(»شود
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م يگـوي  زنند مـي  بعد از رسول خدا طعنه مي ها در پايان به كساني كه به بهترين انسان
ها ديـن   ها روزه بگير، و آنگونه كه آن را به عبادت بگذران، و مانند آنها  ها شب مانند آن

را ياري كردند دين را ياري كن، و كشورها را فتح كن و دين خدا را در زمين گسـترش  
آنـان طعنـه   ها نمودند و مانند آنان با مشركين جهاد كن، قبل از آن كه بـه   بده چنانكه آن

 بزني.
 و شاعر راست گفته است:

 ن اللوم –بيكم أل باأال  –وا عليهم قلأ
 

 ي سـدوا الـذ سدوا املكـان   وم أ
 

 ستايد امام باقر عطاء و حسن بصري را مي

ام اما شيوا و داراي دانش زياد از فاهل مكه و محدث آنان سياه  مفتيعطاء بن ابي رباح 
 متولدين جند بود.

گويـد: تـا    و ابن جـريج مـي   ام، كسي را بهتر از عطا نديده گويد: هيچ ابوحنيفه ميامام 
گويـد:   خواند، اوزاعي مي بيست سال مسجد جايگاه او بود، او از همه مردم بهتر نماز مي

عطا در حالي مرد كه از همه افراد روي زمين مردم او را بيشتر دوست داشتند، و محمـد  
بـود و   ام مجلس او ذكـر خـدا   بهتر از عطا نديده اي يمفتگويد: هيچ  بن عبداهللا ديباج مي

داد. و اسـماعيل بـن اميـه     شد بسيار خوب جـواب مـي   شد، وقتي پرسيده مي خسته نمي
كـرديم كمـك    مـا تصـور مـي    گفـت  مـي گويد: سكوت عطا طوالني بود وقتي سخن  مي
ـ آي گويد: نزد مـن گـرد مـي    شود، عبداهللا بن عباس مي مي د و حـال آن كـه عطـا پـيش     ي

 .)474F1(»شماست؟
 ، او در حالي كـه دانست داشت و قدر و جايگاه آنان را مي امام باقر علما را گرامي مي

ها گفت: نزد عطا برويد سوگند به خـدا او برايتـان از    آنبه  ده بودندمردم نزد او جمع ش
بگيريد و عطاء  كرد كه علم و دانش را از او مردم را توصيه و نصيحت مي .من بهتر است
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كسـي   : روي زمين هـيچ گفت مياموزيد و علم بي ايشانتوانيد از  : تا جايي كه ميگفت مي
(تر باشد مناسك حج از عطاء آگاه نيست كه در

475F

1(. 
ستود بلكه بسياري از كساني را كه در دوران او بـه علـم و    امام باقر فقط عطا را نمي

ستود، او حسن بصري را كه موالي زيد بن ثابت بود و  فقه و حكمت معروف بودند مي
ستود، حسن بصري فصيح و هوشيار و عاقل  م سلمه بود ميمادرش موالي ام المومنين ا

بار خدايا او را در دين فقيـه بگـردان و   «بود و عمر بن خطاب براي او دعا كرد و گفت: 
و حسن بصري چنان فقيه بزرگي بود كه قتاده در مـورد او  » او را محبوب مردم قرار بده

ـ    هيچگاه با فقيهي ننشسـته : «ه استگفت ام كـه حسـن بـر او برتـري      دهام مگـر آن كـه دي
 .)476F2(»دارد

او آن كسي است «ه است: و امام باقر به اختصار حسن بصري را اينگونه ستوده و گفت
 .)477F3(»سخن پيامبران شبيه است كه سخنش به

 : در دوران خليفه عمر بن عبدالعزيز

و اموي عادل زاهد معـروف اسـت    ي عمر بن عبدالعزيز نيازي به تعريف ندارد او خليفه
همه اهل فضل بر اين اتفاق دارند كه او يكي از خلفاي راشدين است، وي در زمان امام 

 باقر زمام خالفت را به دست گرفت.
وقتي عمر بن عبدالعزيز زمام حكومت را به دست گرفت فقها را فرا خواند و آنان را 

ي امام بـاقر  به خود نزديك نمود و ابوجعفر محمد باقر و ديگران را نزد خود خواند، وقت
نزد عمر بن عبدالعزيز آمد و خواست كه به مدينه برگردد، در حالي كه امام باقر در ميان 

جا بود، نشسته بود پسـر   مردمي كه منتظر ورود به محلي بودند كه عمر بن عبدالعزيز آن
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دربان عمر بن عبدالعزيز آمد و گفت: ابوجعفر كجاست؟ محمد بن علي بلند نشـد و او  
سه  :بله آمده، او گفت :باقر نيامده است، گفت ،دا زد و گفت: اي امير المؤمنينسه بار ص

بار او را صدا زدم، عمر گفت: چه گفتي؟ گفـت: گفـتم: ابـوجعفر كجاسـت؟ عمـر بـن       
عبدالعزيز گفت: واي بر تو بگو: محمد بن علي كجاست؟ آنگاه امام باقر بلند شد و نـزد  

خواهم با شـما   پس گفت: اي امير المؤمنين! ميعمر رفت و مدتي با او سخن گفت، و س
ام كن، گفـت: تـو را بـه تقـواي الهـي       خداحافظي كنم، عمر گفت: مرا پند بده و توصيه

كنم و بزرگتر را پدر خـود بـدان و كـوچكتر را پسـرت قـرار ده، و مـرد را        سفارش مي
ا گفتـي  برادرت بدان، عمر گفت: رحمت خدا بر تو باد سخنان جامع و فراگيـري بـه مـ   

گويي عمل كنيم و خداوند ما را براي انجام آن ياري دهد  سوگند به خدا اگر به آنچه مي
خير و خوبي براي ما فراهم خواهد آمد إن شاء اهللا، سپس امام باقر بيـرون رفـت. وقتـي    

خـواهم نـزد    امام باقر به محل اقامت خود رسيد عمر كسي را نزد او فرستاد و گفت: مي
آيـم، امـا    ينم، امام باقر به او پيام فرستاد كه نه شما باشيد من نزد شما مـي تو بيايم و بنش

عمر سوگند خورد كه بايد نزد او بيايد آنگاه عمر نزد امام باقر رفـت و امـام بـاقر را بـه     
آغوش گرفت و گريست و سپس پيش او نشست و هر نيـازي كـه ابـوجعفر داشـت را     

(را نديدند تا آن كه هر دو از جهان رفتند برآورده نمود و رفت و پس از آن همديگر
478F

1(. 
 دوسـتانه  ي اين رابطهتوانند  نميافراد منحرف كنندگان حديث و  جا كه جعل اما از آن

 به دسيسه زدند. دست كنندتحمل امام باقر و عمر بن عبدالعزيز را  ميان
ر بن عبدالعزيز اند كه در آن امام باقر به عم و رواياتي دروغين به امام باقر نسبت داده

دهنـد   و نشان مـي ر زند، و در واقع آنان با اين كار امام باقر را فردي منافق و دو طعنه مي
اما در پشـت   ،دار اوست شود خيرخواه و دوست كه وقتي با عمر بن عبدالعزيز روبرو مي

 كند. زند و مذمت مي سر عمر بن عبدالعزيز او را طعنه مي
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كند كه گفت: با امام باقر در مسجد بودم كـه عمـر بـن     راوندي از ابوبصير راويت مي
كه به تـن داشـت كمـي زردرنـگ بودنـد او بـر        يعبدالعزيز وارد شد در حالي كه لباس

نمايـد   رسد و عدالت مي المش تكيه زده بود، امام باقر گفت: اين جوان به حكومت ميغ
كننـد و   او گريه مي ميرد و آنگاه اهل زمين براي كند و سپس مي و چهار سال زندگي مي
 .)479F1(»كنند مياهل آسمان او را لعنت 

 واضح است كه روايت مذكور جعلي است، به دو دليل:بسيار 
اول: اينكه در اين روايت به امام باقر علم غيب نسبت داده شده و حال آن كـه علـم   

بـه   ، و حتي پيامبر خدا با اينكه نزد خداوند گرامي بـود است غيب فقط مختص خداوند
 فرمايد: ، خداوند متعال در مورد او مييب آگاهي نداردغ

﴿                               

                        ﴾ :بگو: « ].١٨٨[األعراف

-من براي خودم مالك هيچ نفع و ضرري نيستم، مگر آنچه اهللا بخواهد. و اگر غيب مي

رسيد. من ساختم و هيچ زياني به من نميدانستم، سود بسياري براي خودم فراهم مي
 .»رسانم براي مؤمنان تنها هشداردهنده و مژده

ه وااليي دارد پيامبر نيست كه به او وحي شـود تـا فـرض كنـيم     و باقر با اينكه جايگا
اسـت كـه در غيـر از     أنبياء  تااز خصوصيچنين امور غيبي به او وحي شده، بلكه وحي 

 پيامبر متصور نيست.
است، و در تعيـين و تشـخيص   » ابوبصير«دوم: سند روايت ضعيف است و راوي آن 

ارتند از ليث ك چهار راوي است كه عبهويت او اختالف است چون ابوبصير لقب مشتر
ــي  ــن اب ــي ب ــري، يحي ــوف و بخت ــم المكف ــن    القاس ــداهللا ب ــارث و عب ــن ح ــف ب يوس
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(االسالميمحمد
480F

، پس وقتي شخصيت راوي به طور قطعي تعيين نگردد و از طرفـي در  )1
 تالف هست قطعاً روايت مردود است.بودن هر چهار راوي اخ مورد ثقه
ورزي ايـن جـوان و    كنند كه به دادگري و عـدالت  قل مياينكه چگونه از باقر ن :سوم

گويد كه ايـن جـوان در آسـمان مـورد لعنـت       كند، سپس مي رفتار نيكوي او اعتراف مي
است! و در زمين مورد مدح و ستايش است؟ و حال آن كه در حديث صحيح از پيـامبر  

را مورد قبول و  اي را دوست داشته باشد در زمين او روايت شده كه هرگاه خداوند بنده
 گرداند. محبوب مي
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 فصل ششم:
 باقر، امام فقيه

دوران امام باقر دوران شكوفايي علم و دانش و گسترش آن بود، تابعيني كه اين علـم را  
كردند زياد شده بودند و علم را تدوين نموده و به آن عمل كرده و به  از اصحاب نقل مي

برجسته و بزرگي كه  ي باقر در ميدان علم ائمه مردم آموخته بودند، و در كنار ظهور امام
تاريخ به بزرگواري و فضل آنان گواهي داده در اين ميدان برجسـتگي خـويش را نشـان    

 دادند. برخي از آنان عبارتند از: 
سعيد بن مسيب «گويد:  او مي ي سليمان بن موسي در باره كه كسي ،سعيد بن مسيب

 .)481F1(»ترين تابعين بود فقيه
نزد عطـا برويـد سـوگند بـه     «گويد:  او مي ي بن ابي رباح كه امام باقر در باره و عطاء

 .)482F2(»خدا او برايتان از من بهتر است
بعد از بزرگان تـابعين در  «گويد:  و عبداهللا بن ذكوان كه علي بن مديني در باره او مي

اهللا بـن  عبـد  -تر از ابن شهاب و يحيي بن سعيد انصـاري و ابـي الزنـاد    مدينه كسي عالم
 . )483F3(»و بكير بن عبداهللا بن اشج، نبود -ذكوان

(كردند و علقمه بن قيس كه چنان فقيه بود كه بعضي از صحابه از او سوال مي
484F

4(. 
 دهيم: هاي فقهي امام باقر را ارائه مي اكنون بعضي از ديدگاه
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 احكام طهارت

، و همـين  امام باقر بر اين باور است كه مسح قسمت جلوي سر در وضـو كـافي اسـت   
و غيره، و حال آن كه رحمهم اهللا است ديدگاه شافعي و ابوحنيفه و احمد و زيد بن علي 

اند، مالك و مزني و جبائي و  كشيدن بر تمام سر را مستحب دانسته بسياري از علما مسح
(اند غيره مسح تمام سر را واجب دانسته

485F

1(. 
صادق همـين   جعفر و ام شافعيشكند و ام غ وضو را نميگويد: استفرا و امام باقر مي

گويد و شرايطي بـراي آن بيـان كـرده كـه      ابوحنيفه برعكس اين را ميامام اند و  را گفته
ري دهان باشـد، و  پ ي شكند به شرط آن كه از معده باشد دوم اينكه به اندازه وضو را مي

(سوم اينكه يكباره باشد
486F

2(. 
شـكند و امـام شـافعي و امـام      را نمـي گويد خوني كه از بيني بيايد وضو  امام باقر مي

و ابن مسـيب از تـابعين    ،صادق در اين مورد با او موافق هستند و ابن عباس و ابوهريره
 اند. اند، اما ابوحنيفه و احمد و غيره با آنان مخالفت كرده همين را گفته

 نماز

آن را نماز ستون دين و دومين ركن از اركان اسالم است و چنان مهم اسـت كـه پيـامبر    
مسلمان قرار داده و تارك نماز را به عذاب سخت هشـدار داده اسـت و رسـول     ي نشانه
كـه   از ايشان روايت اسـت  نماز را وجه تمايز بين مسلمان و كافر ناميده است و اكرم

نماز است پس هركسـي نمـاز را تـرك كنـد كفـر ورزيـده        وجه تمايز ما با آنان«فرمود: 
 .)487F3(»است
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اند بريد برابر است با چهار فرسخ، و هر  است بريد (دو فرسخ و گفتهامام باقر معتقد 
فرسخ سه ميل است) حداقل مسـافت قصـر اسـت، او بـراي ديـدگاه خـود از حـديثي        

 ي كند كـه فرمـود: زنـي كـه بـه انـدازه       كند كه ابوهريره از پيامبر روايت مي استدالل مي
چنين مسافتي را بـدون محـرم    رود براي او حالل نيست كه مسافت يك بريد به سفر مي

كه در اين حديث تصريح شده كه هركسي به اندازه مسافت بريد سـفر كنـد    )488F1(»طي كند
(قصر نماز براي او جايز است

489F

2(. 
گويد كه جـايز   اقتداي مقيم به پيشنماز مسافر، در اين مسئله امام باقر مي ي اما مسئله

طاوس و داود و شعبي و اماميه بـا او   است، امام هادي و قاسم و ابوطالب و ابوالعباس و
گويند: اقتداي مقيم به پيشماز مسافر صحيح نيست چـون پيـامبر    اند و مي مخالفت نموده

و مقيم با پيشـنمازش كـه مسـافر اسـت در تعـداد      » تان اختالف نكنيد با امام«فرمايد:  مي
و احمد بـن   هللاهاي نماز و در نيت اختالف كرده است، و زيد بن علي و المؤيد با ركعت

عيسي و شافعيه و حنفيه بر اين باورند كه صحيح است و آنچه احمد بن حنبل در سـند  
خود از ابن عباس روايت كرده دليل جايزبودن است، روايـت شـده كـه از ابـن عبـاس      

خواند و وقتي كه به پيشنماز مقيم اقتدا  پرسيدند چرا مسافر در تنهايي دو ركعت نماز مي
و در عبارتي ديگـر  » سنت همين است«خواند، ابن عباس گفت:  عت ميكند چهار رك مي

مـا وقتـي بـا شـما نمـاز بخـوانيم چهـار ركعـت         «آمده كه او به موسي بن سلمه گفت: 
. و )490F3(»خوانيم و اين سنت ابوالقاسم اسـت  خوانيم و وقتي برگرديم دو ركعت نماز مي مي

آن چيزي نگفته وگفته است كـه  حافظ اين حديث را در التخليص ذكر كرده و در مورد 
به ابن عباس گفـتم:  «مسلم و نسائي با اين عبارت آمده كه: صحيح اصل اين حديث در 
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وقتي در مكه باشم و به همراه امام نماز نخوانم چگونه نماز بخـوانم، گفـت: دو ركعـت    
 ».سنت ابوالقاسم است

انـد   ن را واجـب دانسـته  كسـاني كـه آ   در مورد درود ابراهيمي در نماز امام باقر با اما
تـوان از   موافق است، كساني كه به وجوب خواندن درود ابراهيمي در نماز باور دارند مي

و پسرش عبداهللا و عبداهللا بن مسـعود و جـابر بـن زيـد و شـعبي و       فاروقآنان به عمر 
(محمد بن كعب قرظي و قاسم و شافعي و ابن حنبل اشاره كرد

491F

1(. 

 ؟ندآيا مسافر نماز جمعه بخوا
امام باقر و برادرش زيد بن علي معقتدند كه خواندن نماز جمعه بر مسافر واجب نيست 

هـا بـراي ايـن     نماز جمعه فرد مسافر در حركت نباشـد، و آن  ي حتي اگر به هنگام اقامه
هركسي كه بـه خـدا و روز   «اند:  استدالل كرده سانصاري  ديدگاه خود از حديث جابر 

ماز جمعه را بخواند مگر زن و مسافر و برده و فردي كه مريض قيامت ايمان دارد بايد ن
گويند: اگـر مسـافر بـه هنگـام      و هادي و قاسم و ابوالعباس و زهري و نخعي مي» است
 واجب است، اما بر او نماز جمعهنماز جمعه در حركت و سفر نباشد شركت در  ي اقامه

بـر  زاع اين اسـت كـه آيـا    و محل اختالف و ن» اگر در حركت باشد بر او واجب نيست
مسـافر بـه    ي شود يا فقط كلمه كه در حال حركت و سفر نيست مسافر گفته مي شخصي

(كسي اختصاص دارد كه در حال حركت است
492F

2(. 

 فقه رمضان

دهند كه سـه روز از مـاه    امام باقر را در مورد مردي پرسيدند كه گواهان بر او گواهي مي
نگـرفتن در   ز او بپرسيد كه آيا شما بـه خـاطر روزه  رمضان را روزه نگرفته است، گفت: ا
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ماه رمضان گناهكار هستيد؟ اگر گفت: نه، امام و حاكم بايد او را بكشـد، و اگـر گفـت:    
(بله، امام بايد او را شالق بزند

493F

1(. 
و امام باقر معتقد است كه هركسي در ماه رمضـان بـه فراموشـي چيـزي بخـورد يـا       

اش را تمام كند، و اين قـول جمهـور علماسـت، و     روزهبنوشد، بر او چيزي نيست و او 
آگـاه   پيـامبر  ي گفتـه گيرد كه او بـه   اين ديدگاه امام باقر از علم و دانش سرچشمه مي

هركسي در حالي كه روزه بود به فراموشي چيزي خورد يـا نوشـيد   «فرمايد:  است كه مي
و در روايت ترمـذي آمـده    ».آب و نان داده استاو اش را كامل كند، و خداوند به  روزه

 .)494F2(»بوده خداوند به سوي او فرستاده است اي كه آن روزي«

 تزكافقه 

گويد دادن زكات به پادشاهان ظالم جايز است، و اين قول جمهور علماست  امام باقر مي
اند، چنانكه عبداهللا بن عمـر   و آنان از اقوال ابن عمر و ابوهريره و ابوسعيد استدالل كرده

زكات اموالتان را به كساني كه خداوند آنان را حاكم شما قرار داده بدهيد، پس  :گويد مي
اه كند بـه زيـان خـودش    كند و هركسي گن براي خودش نيكي ميكند نيكي  كه هركسي
 .كند گناه مي

امـا   .»زكات اموالتان را به آنان بدهيد حتي اگر شراب بخورنـد «گويد:  و همچنين مي
انـد كـه خداونـد     اين آيـه اسـتدالل نمـوده    بهاند  مخالفت كرده كساني كه با اين ديدگاه

 فرمايد: مي

﴿         ﴾  :١٢٤[البقرة.[   
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شود كه اين آيه محل نزاع است و عموميت آن با احاديثي كه در  در پاسخ گفته مي
(اند اين موضوع آمده خاص شده

495F

1(. 

 احكام طالق

گويد: بايد نيت باشد تا طالق واقع گردد، پس كسي كـه بـه شـوخي طـالق      ميامام باقر 
كند كه  شود، و امام باقر از مفهوم كلي و عام حديث استدالل مي دهد طالق او واقع نمي

با او در اين و فرزندش جعفر صادق و امام احمد  »إِنما اَألعمالُ بِالنيات«فرمود:  پيامبر
كليت و عموميت  :اند اند و گفته و شافعيه و احناف با او مخالفت كرده ،مورد موافق است

(نمايد خاص شده است اين حديث با احاديث ديگر كه بر وقوع طالق داللت مي
496F

2(. 
شود و فرزندش امام صادق و ابن حزم با او  گويد: طالق بدعي واقع نمي امام باقر مي

ايـن   ج و غيره نقل كرده است، و آنـان بـا  موافق هستند و خطابي اين ديدگاه را از خوار
انـد از آن جملـه    ه اند، جمهور از احاديثي استدالل كـرده ديدگاه با جمهور مخالفت كرد

خبر داده كه زنش را  بخاري از عبداهللا بن عمر روايت نموده كه او به پيامبرامام آنچه 
اراحت شد و گفت: يامبر ندر حالت حيض طالق داده است عمر اين را به پيامبر گفت پ

تا پاك شود و سپس حيض ببينـد و سـپس پـاك     كند و سپس بگذارد اورا برگرداندبايد 
شود آنگاه اگر خواست در حالت پاكي او را طالق دهد قبل از آن كه با او آميزش كـرده  

(باشد، و اين عده است همانطور كه خداوند فرمان داده است
497F

3(. 
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 فقه حدود

، دگرد است كه دست سارق به خاطر سرقت يك سوم دينار قطع مي امام باقر بر اين باور
و در مصـنف ابـن    .دو درهـم ند: گوي در مورد اين مسئله اختالف دارند بعضي مي ءعلما

ي را بـه خـاطر سـرقت    دزددسـت   روايت شـده  ابي شيبه با سند قوي از ابوبكر صديق
انـد بـا سـرقت سـه درهـم       چيزي كه برابر با دو درهم بود قطع كرد، و بعضي علما گفته

اند در سرقت چهار درهـم دسـت سـارق قطـع      شود، و بعضي گفته دست سارق قطع مي
و بعضـي ماننـد   روايـت نمـوده،   شود، و ابن منذر اين قول را از ابوهريره و ابوسعيد  مي

(شود اند در پنج درهم قطع مي حسن بصري و نخعي و غيره گفته
498F

1(. 
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 فصل هفتم:
 ام باقرهاي ام مواعظ و حكمت

حسـن موعظـه و    هاي نيكويي كه به امام باقر داده بـود  خداوند متعال در ضمن خصلت
 فرمايد: كرده بود، خداوند متعال مي حكمت نيز به او عطا

﴿                            

     ﴾ :بخشد اهللا به هر كس كه بخواهد، حكمت و دانش مي« ].٢٦٩[البقرة

و هر كه از حكمت و دانش برخوردار شود، به راستي از خير فراواني برخوردار شده 
 .»گيرند است. و تنها خردمندان، پند مي

اند، ما برخـي   هآميز و مواعظي نقل كرد از او سخناني حكمت راستينو علما صالح و 
 كنيم. از آن را برايتان ذكر مي

كنـد از هـزار عابـد     گويد: عالمي كه از علم خود استفاده مي مي »باقر«محمد بن علي 
گويد: روايت حديث و نشر آن ميان مردم از عبادت هزار عابد  بهتر است، و همچنين مي

 .)500F2(»ستهرچيزي آفتي دارد و آفت علم فراموشي ا«. و گفت: )499F1(»بهتر است
خـاطر   من غمگـين و پريشـان   !گويد: محمد بن علي به من گفت: اي جابر و جابر مي

 !مشـغول كـرده اسـت؟ گفـت: اي جـابر      هستم، گفتم: چه چيزي تو را انـدوهگين و دل 
هركسي در دلش دين خدا وارد شود دين خدا او را از ديگـر چيزهـا بـه خـود مشـغول      

پوشـي و زنـي    سوار شوي و لباسي كه آن را ميكند، دنيا چيزي جز سواري كه بر آن  مي
كنـي بـيش نيسـت، اي جـابر مؤمنـان بـه دنيـا دل نسـپردند و از          كه بـا آن ازدواج مـي  
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انـد آنـان را از    هايي كه با گوش خود شـنيده  اند و فتنه گذاشتن به آخرت ايمن نشده قدم
را از ديـدن نـور   اند آنان  شنيدن ذكر خدا كر نكرده است، و زينتي كه با چشم خود ديده

انـد، پرهيزگـاران در دنيـا از     خدا كور نكرده است، و اينگونه به پاداش نيكان دست يافته
نمايند، اگر فراموش كني بـه يـادت    همه بار و بنه كمتري دارند و بيشتر شما را ياري مي

و  خيزنـد  گويند و به امر خدا بپا مي حق را مي ،كنند ات مي آورند و اگر ياد كني ياري مي
ورزند و به خدا و محبت خدا بـا دلهايشـان نگـاه     از همه چيز بريده و به خدا محبت مي

اند كـه ايـن    اند و دانسته كرده و به خاطر اطاعت از محبوب خويش از دنيا وحشت كرده
اند كـه خداوندشـان آن را در    فرمان آفريدگارشان است، و دنيا را در جايگاهي قرار داده

است، و دنيا را مانند محلي كه در آن رحل اقامت افكنده و سپس از  جايگاه قرار داده آن
كردند كه فرد در  اند، و دنيا را چنان تصور مي اند، قرار داده آن كوچ كرده و رهايش كرده

بيند كه در دستش چيـزي نيسـت، پـس     شود مي بيند اما وقتي بيدار مي خواب چيزي مي
ه عنـوان وديعـه داده، خداونـد را مـد نظـر      به شما بآنچه از دين و حكمت كه خداوند 

 .)501F1( ديداشته باش
و امام باقر را پرسيدند زاهدترين مردم كيست؟ گفت: كسي كه توجهي ندارد كه دنيا 

اش كيسـت؟ گفـت:    كارترين مـردم در معاملـه   در دست كيست، سپس به او گفتند: زيان
گفـت:  قدرترين مردم كيست؟  كسي كه باقي را به دنياي فاني بفروشد، به او گفتند: گران

 .)502F2(»شود ارزش قايل نميو كسي كه به دنيا قدر 
كند كه گفت: مردي نـزد او   محمد (امام صادق) از پدرش باقر روايت ميبن و جعفر 

ات را پيش بفرست  آمد و گفت: مرا وصيت كن، گفت: اسباب خود را آماده كن و توشه
(و وصي خودت باش

503F

3(. 
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فرزندان باقر مريض شد، و باقر بـه خـاطر بيمـاري او بـه      و روايت است كه يكي از
نمود تا جايي كه مردم براي خود او بيمناك شـدند، وقتـي    تابي مي و بي يقرار شدت بي

پسرش وفات كرد امام باقر بيرون آمد و به همراه مردم حركت كرد، فردي بـه او گفـت:   
ما خداوند را براي آنچه  براي سالمتي و جانت هراسناك شديم، باقر در جواب او گفت:

كنيم و وقتي آنچه دوست نداريم پيش بيايد بـا خداونـد در آنچـه     دوست داريم دعا مي
 .)504F1(»كنيم دوست دارد مخالفت نمي

دهنـد وقتـي بـه جـايي      توانگري و عزت در قلب مؤمن جـوالن مـي  «گويد:  و او مي
 .)505F2(»گيرند جا جاي مي رسند كه توكل در آن هست در آن مي

امام باقر روايت است كه گفت: هـيچ عبـادتي برتـر از عفـت شـكم و شـرمگاه       و از 
ترين چيز نزد خداوند اين است كه از او خواسته شود، و هيچ چيـزي   نيست، و پسنديده

هـا پـاداش آن    تـر از همـه خـوبي    كند جز دعا، و خوبي كه سريع تقدير و قضا را رد نمي
رسد تجـاوز اسـت، و    ها سزاي آن مي ديرسد نيكي است، و بدي كه زودتر از همه ب مي

همين عيب براي فرد كافي است كه براي ديدن عيب ديگران بينـا باشـد و بـراي ديـدن     
توانـد، و   عيب خود كور و نابينا باشد، و مردم را به چيزي فرمـان دهـد كـه خـود نمـي     

 .)506F3(»فايده مورد آزار قرار دهد همنشين خود را با سخنان و كارهاي بي
نمايند و امـا بـه ذكركننـده     ها به مومنان و غير مومنان اصابت مي صاعقه« :گويد و مي

 .)507F4(»كند اصابت نمي
ترين كارها سه كار است، ذكر خداوند در هر حالت و انصاف بـا   سخت«گويد:  و مي

 .)508F1(»خود، و همدردي مالي با برادر
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را به مـن   قاطر پدرم گريخت، او گفت: اگر خداوند آن«گويد:  و جعفر بن محمد مي
ستايم كه آن را مي پسندد، ناگهان خيلي زود قاطر با زين  باز گرداند او را با محامدي مي

خود فرا رسيد و هيچ چيزي از زين آن كم نشده بود، پدرم بلنـد شـد و سـوار آن شـد،     
هايش را جمع كرد، سرش را به سوي آسمان بلند كرد و  وقتي بر آن قرار گرفت و لباس

، و چيزي بر اين كلمه نيفزود، در اين مورد به او گفتند كـه چـرا بيشـتر    گفت: الحمد هللا
نگفتي، گفت: آيا چيزي را ترك كردم يا باقي گذاشتم، تمام حمد و ستايش را از آن خدا 

 .)509F2(»نمودم
دوستي برادرت را نسبت به خود بوسيله محبتي كـه  «و از او روايت است كه گفت: 

هـا اقـدام بـه مثـل      نجش و ارزيابي قـرار ده، چـون دل  نسبت به او در دل داري مورد س
 .)510F3( »نمايند مي

 .)511F4(»يه سخنان زشت استاسالح انسان پست و فروم«گويد:  و مي
صبري بپرهيـز چـون تنبلـي و     و از او روايت است كه به پسرش گفت: از تنبلي و بي

آوري و  نمـي  باشند، شما اگر تنبل باشي حقي را به جـا  صبري كليد هر امر پليدي مي بي
( صبر نخواهي كرد ،آوردن براي به دستاگر صبور نباشي 

512F

5(. 
گويد: ايمان در قلب ثابت است و يقين خطراتـي اسـت كـه بـر قلـب       و همچنين مي

رود گويـا   شود و وقتي يقين از آن بيرون مي آهني مي ي مانند تكه شود و قلب مي جاري
شـود مگـر آن كـه از     قلب مـومن نمـي  كهنه و فرسوده ايست و تكبر وارد  اي تكه پارچه

 ».شود عقلش به اندازه تكبري كه وارد قلبش شده يا بيشتر كاسته مي
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هـا و   خويي داده شود گويا تمام خوبي به هركسي اخالق و نرم«گويد:  و همچنين مي
 .)513F1(»راحتي به او داده شده است و در دنيا وضعيت او خوب خواهد بود

كنـد و نفـاق را بـه جـا      يزيد چون دل را فاسد ميو گفت: از خصومت و جدال بپره
  .»گذارد مي

﴿و گفت:          ﴾  كساني هستند كه مخاصمه و جدال

 .)514F2(»نمايند مي
يه پندهاي امام زين العابـدين بـه پسـرش را ذكـر     و النها يةو حافظ ابن كثير در البدا

ها و مصائب صبور باش و حقوق را  ر مقابل سختيفرزندم، د«كرده است كه به او گفت: 
زيـان آن  ضايع مكن و هيچ برادري از برادرانت را نا اميـد نكـن، مگـر در كارهـاي كـه      

 .)515F3(»برايت از سودش بيشتر باشد

 اند پيشي گرفته از او كساني ديگر در گفتن آن ي كهعظها و موا حكمت

علمـاي   نقـل شـده و آنچـه    :بـاقر   آميزي كه از زبان بعد از بيان انواع سخنان حكمت
پردازيم كـه بـه او    آميز مي اي از سخنان حكمت اند، اكنون به پاره موثق از او روايت كرده

نسبت داده شده امـا از سـخنان او نيسـت، ماننـد بعضـي از احاديـث نبـوي و سـخنان         
 :كه برخي عبارتند ازين كه به باقر نسبت داده شده است، آميز صحابه يا تابع حكمت

ها روز قيامت گريان خواهند بود بجـز سـه    از باقر روايت است كه گفت: همه چشم
چشم، چشمي در راه خدا بيدار مانده، و چشمي كه از ترس خداوند اشك از آن سرازير 

(شده، و چشمي كه از نگاه حرام مصون داشته شده است
516F

4(. 
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فرمود: چشمي كـه  روايت نموده كه  از پيامبر سدر اصل اين حديث را ابوريحانه 
از ترس خداوند اشك بريزد آتش جهنم بر آن حرام شده و چشمي كه در راه خدا بيدار 

گويد: سـومي را فرامـوش كـردم، ابوشـريح      باشد جهنم بر آن حرام است، ابوريحانه مي
گويد: بعد ازآن شنيدم كه او گفت: چشمي كه از نگاه حرام مصون داشته شـود و يـا    مي

 .)517F1(»دا آسيب ديده باشد بر آتش حرام استچشمي كه در راه خ
هـا در ميـان دو    كند كه گفت: قلـب  مجلسي از باقر روايت ميمال باقر حكمت دوم: 

كنـد،   انگشت از انگشتان خداوند قرار دارد و خداوند هرگونه بخواهد آن را دگرگون مي
 .)518F2(»اي چنان اي چنين هستند و لحظه لحظه
بـه كثـرت    كند كه گفت: پيامبر روايت مي امبراصل اين حديث از انس از پي در

ها دل مـرا بـر ديـن     ي دل (اي گرداننده »قَلْبِي علَى دينِكثبت يا مقَلِّب الْقُلُوبِ، «: گفت مي
ايـم آيـا    اي ايمـان آورده  ما به شما و آنچـه آورده  !خود ثابت بدار) گفتم: اي رسول خدا

هـا در ميـان دو انگشـت از انگشـتان      لـه قلـب  براي گمراهي ما هراسي داري؟ فرمـود: ب 
 .)519F3(»كند خداوند قرار دارند و هرگونه كه آن را بخواهد دگرگون مي

 ي كننده كند كه گفت: خداوند متعال لعن روايت مي :يعقوبي از باقر  حكمت سوم:
زنـد و فحـاش اسـت و گـدايي      طعنه ميكه كسي  ، و هم چنينناسزاگو را دوست ندارد

 .)520F4(»دارد سان باحيا و بردبار و پاكدامن را دوست ميكند، و ان مي
روايت شده كه فرمود: خداوند انسان باحيا  در اصل اين حديثي است كه از پيامبر

سـخن و گداپيشـه را    و انسان ناسـزاگو و زشـت   ،دارد و پاكدامن و بردبار را دوست مي
 .)521F1(»دوست ندارد
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كنـد كـه گفـت: سـه چيـز از       وايت ميابن بابويه قمي از امام باقر ر حكمت چهارم:
 كارهاي جاهليت است: 

( ها زدن به شرافت و جايگاه، و طلب باران از ستاره افتخار به نسب و طعنه
522F

2(. 
اما در اصل اين حديث از پيامبر روايت شده كه فرمود: سه چيـز از عمـل جاهليـت    

هـا و   تارهسـرايي طلـب بـاران از سـ     نوحـه  ؛است كه مسلمين آن را ترك نخواهند كـرد 
( گرفتن زدن و عيب طعنه

523F

3(. 
كند كه گفت: دروغ همه گنـاه اسـت    نوري طبرسي از باقر روايت مي ت پنجم:محك

 .)524F4(»آن از دين مسلمان دفاع شود ي مگر دروغي كه به مؤمني سود برساند يا بوسيله
كند كه فرمود: (دروغ  روايت مي در اصل اين حديثي است كه جابر از رسول اكرم

گناه است مگر دروغي كه به مؤمني فايده برساند و يا از دين با آن دفاع شـود و در   همه
شـود و در آن چيـزي جـز تصـاوير      بهشت بازاري هست كه در آن خريد و فروش نمي

 .)525F5()شود نيست پس هركسي تصوير مرد يا زني را دوست داشته باشد وارد آن مي
كند كه گفت: مـومن در دنيـا بـه     يزين الدين عاملي از باقر روايت م حكمت ششم:

 .)526F6(»گيرد ديانت خود مورد آزمايش قرار مي ي اندازه
اي كند كـه گفـت:    روايت مي اما در اصل اين حديثي است كه امام احمد از سعد 

و سـپس   انفرمـود: پيـامبر   ؟رسـد  ترين مصيبت و بال به چه كسي مي سخت !رسول خدا
ديانت خود مورد  ي د، تا جايي كه انسان به اندازهها دارن كساني كه شباهت بيشتري با آن
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آن مبـتال   ي گيرد اگر ديانت محكم و استواري داشـته باشـد بـه انـدازه     آزمايش قرار مي
گـردد و   گردد و اگر در ديانت خود ضعف داشته باشد به همان اندازه دچار بـال مـي   مي

در حالي كه هيچ گناهي بـر   رود آيد تا اينكه روي زمين راه مي همچنان به بال گرفتار مي
( او نيست

527F

1(. 
كند كه گفت: بهشت با ناگواريهـا   زين الدين عاملي از باقر روايت مي حكمت هفتم:

و صبر و كنترل پوشانده شده هركسي در برابر ناگواريهاي دنيا صـبور باشـد بـه بهشـت     
هـا و   ها پوشانده شده پس هركسي بـه دنبـال لـذت    ها و شهوت رود، و جهنم با لذت مي

( رود هاي خود باشد به دوزخ مي شهوت
528F

2( . 
هـا و   بهشت با سختي«روايت است كه فرمود:  در اصل اين حديث از رسول اكرم

 .)529F3(»ناگواريها پوشانده شده و دوزخ با شهوات پوشانده شده است
حيا و ايمان همـراه  «كند كه گفت:  عباس قمي از امام باقر روايت مي حكمت هشتم:

 .)530F4(»رود به دنبال آن مي يرگاه يكي از بين برود ديگريكديگرند، ه
حيا و ايمان همراه يكديگر قرار «در اصل اين حديث از پيامبر روايت شده كه فرمود: 

 .)531F5(»از بين خواهد رفت ياند هرگاه يكي از ميان برود ديگر داده شده
كسـي  كند كه گفت: سه چيز است كـه در هر  مجلسي از باقر روايت مي حكمت نهم:

شود: هركسي كه خوشنودي او وي را وارد باطل نكند، و هرگاه  باشند ايمان او كامل مي
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شود خشم او وي را از حق بيرون نيـاورد، و هركسـي كـه هرگـاه قـدرت       خشمگين مي
( يافت آنچه به او تعلق ندارد را تصاحب نكند

532F

1(. 
ايمـاني اسـت    سه چيز از اخالق«روايت شده كه فرمود:  در اصل حديث از پيامبر

كند و هرگاه  وارد باطل نميرا شود ناراحتي و خشم او وي  كسي كه هرگاه خشمگين مي
آورد و هرگاه قدرت بيابد آنچـه از   اش او را از حق بيرون نمي خوشنود شود خوشنودي

 .)533F2(»گيرد او نيست را براي خود نمي
ساني را ديدي كه كند كه گفت: هرگاه ان مجلسي از امام باقر روايت مي حكمت دهم:

به مصيبتي گرفتار آمده بگو: ستايش خداوندي راست كه مرا از آنچه شما را بدان مبـتال  
(هايش برتري داده است نموده سالم نگاه داشته و مرا بر بسياري از آفريده

534F

3(. 
كنـد كـه    روايـت مـي   از رسـول اهللا   فـاروق  در اصل اين حديثي است كه عمر

بگويـد: سـتايش خداونـدي را     هيد كه به باليي گرفتـار شـد  هركسي فردي را د«فرمود: 
سزاست كه مرا از آنچه شما را بـدان مبـتال كـرده مصـون داشـته و مـرا بـر بسـياري از         

ها برتري داده است، وقتي اين را بگويد از آن مصيبت سالم و بدور خواهـد مانـد    آفريده
(هركه باشد و تا هر وقت كه زنده باشد

535F

4(. 
كند كه گفت: خداونـد شـش    روايت مي :باقر  محمدجلسي از م حكمت يازدهم:

ها  حكام و فرمانروايان را به سبب ظلم و عرب :كند گروه را به سبب شش چيز هالك مي
ها و دهقانان را به علت تكبر و تاجران را به علت خيانـت و   را به سبب تعصب و رومي

                                           
 .88باب  5حديث ش  68/359 بحاراألنوار -1

 هيثمي در مجع الزوائد آن را ضعيف دانسته است. 1/61المعجم الصغير طبراني  -2
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بـه سـبب حسـادت هـالك     به علت جهالت و فقها را را اهل رستاق (شهري در فارس) 
(كند مي

536F

1(. 
شـش گـروه   : «نـد كـه فرمود   ر و انس از پيامبر روايـت كـرده  در اصل اين را ابن عم

روند، گفته شد آنان چه كساني اند اي رسول  يكسال قبل از حساب و كتاب به جهنم مي
ها) به  ها به سبب تعصب و دهاقين (رومي خدا؟ فرمود: فرمانروايان به سبب ظلم و عرب

ستاق (شهري در فارس) به سبب جهالـت  ب تكبر و تاجران به سبب خيانت و اهل رسب
 .)537F2(»و علما به سبب حسادت

كند كه گفت: هركسي بـرادر مـؤمن او    مجلسي از باقر روايت مي حكمت دوازدهم:
نزد او غيبت شد و او برادر مؤمن خود را ياري كـرد، خداونـد در دنيـا و آخـرت او را     

در كسي از برادر مؤمن خود دفاع نكرد و او را يـاري ننمـود خداونـد    كند و هر ياري مي
 .)538F3(»نمايد دنيا و آخرت او را خوار مي

هركسي نزد او بـرادر مـؤمن او   «در اصل اين حديث از پيامبر روايت شده كه فرمود: 
غيبت شد و توانست از او دفاع كند و از او دفاع كـرد خداونـد در دنيـا و آخـرت او را     

نمايد و هركسي از برادر مؤمن خود دفاع نكرد خداوند در دنيا و آخـرت او را   ياري مي
 .)539F4(»نمايد خوار مي

كند كه گفت:  از امام باقر روايت مي» لمهمةصول ااأل«عاملي در  حرّ حكمت سيزدهم:
( يك لحظه علم بهتر از يك شب عبادت است ي مذاكره

540F

5(. 

                                           
 .75/207بحار األنوار  -1
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يـك لحظـه    ي مذاكره«ست كه گفت: در اصل اين گفته صحابي بزرگوار ابن عباس ا
 .)541F1(»علم از يك شب عبادت بهتر است

كند كه گفت: اگر روز روزه بگيـرم   روايت مي :يعقوبي از باقر  حكمت چهاردهم:
و تمام شب را نماز بخوانم و همه امـوالم را در راه خـدا خـرج كـنم و در دلـم محبـت       

نمـاز بـه مـن سـودي نخواهـد      و ي دشمنان خدا نباشـد، ايـن روزه    دوستان خدا و كينه
(رسانيد

542F

2(. 
است كه گفت: اگـر هـر روز روزه بگيـرم و     بدر اصل اين قول عبداهللا بن عمر 

تمام شب نماز بخوانم و اموالم را در راه خدا خرج كـنم و در حـالي بميـرم كـه در دل     
كساني كه نافرمـان خـدا هسـتند را     ي محبت كساني را كه فرمانبردار خدا هستند و كينه

 .)543F3(»داشته باشم، برايم سودي نخواهد داشتن
تفقـه   ،كمـال تمام  كند كه گفت: روايت مي :عباس قمي از باقر  حكمت پانزدهم:

(گيري مخارج زندگي است در دين و صبر در برابر بال و اندازه
544F

4(. 
(ه) استيفمد بن علي بن ابي طالب (ابن الحناين از اقوال عموي پدر باقر امام مح

545F

5(. 
از باقر روايت شده كه گفت: هرگاه با علما نشستي بيشتر بكـوش   زدهم:حكمت شان

گفتن را  شنونده باشي تا گوينده و خوب گوش فرادادن را ياد بگيري همانطور كه خوب
 .)546F6(»كس را قطع نكن گيري، و سخن هيچ ياد مي

(آميز از اقوال حسن بصري است و اين سخن حكمت
547F

1(. 
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ات باشد  كند كه گفت: آنچه از دنيا بهره روايت مينيسابوري از باقر  حكمت هفدهم:
رسد، و آنچه در دنيا عليه و به زيان تو باشد تو را  ات به تو مي با وجود ضعف و ناتواني

از آمدن آن جلوگيري كني، سپس بـه دنبـال ايـن سـخن      يتوان يمگيرد و با زور ن ميفرا 
ي بـه آنچـه داده شـده قـانع     گفت: هركسي از آنچه از دست داده قطع اميد كند و هركس

 .)548F2(»شود شود شادمان مي
 در اصل اين سخن اكثم بن صيفي است كه گفت: 

رسد و آنچـه بـه    ات به شما مي تو باشد با وجود ضعف و ناتواني ي آنچه از دنيا بهره
و نادرست از تـوانگري   با قدرت خود آن را دور كني، استفاده بد يتوان زيانت باشد نمي

بـرد و   كشـيدن نادرسـت فقـر شـرافت را از بـين مـي       آورد و به دوش مي تكبر به وجود
ت اسـت و عـادت را بيشـر بـا ادب     رونيازمندي به همراه محبت بهتر دشمني همراه با ث

 .)549F3(»توان كنترل كرد مي
كند كه گفـت: چـه زيبـا هسـتند      فتال نيسابوري از باقر روايت مي حكمت هيجدهم:

( ها ها بعد از نيكي ت اند بديها و چه زش ها بعد از بدي نيكي
550F

4(. 
ها بعـد   چه زشت اند بدي«در اصل اين قول عون بن عبداهللا بن عتبه است كه گفت: 

هـا بعـد از    هـا و بهتـر از ايـن نيكـي     هـا بعـد از بـدي    هـا و چـه زيباينـد نيكـي     از نيكي
 .)551F5(»هاست نيكي
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 فصل هشتم:
 ستنسبت داده شده ا :اي كه به باقر  سخنان باطل و ياوه

پيشتر از كثرت روايات دروغيني كـه بـه امـام بـاقر نسـبت داده شـده سـخن گفتـيم، و         
هايي در اين مورد ذكر نموديم، اما برآن شدم كه در يـك فصـل بـه طـور ويـژه بـه        مثال
 هاي مخالف قرآن و سنت و زشت بپردازيم. اي از اين ياوه پاره

ـ     ام كـه   اختصـاص داده  از امـام بـاقر اسـت    اعاين فصل را براي هـدفي مهـم كـه دف
هايي كه بـه وي زده شـده و سـيماي او را مشـوه      خواهيم ساحت ايشان را از تهمت مي

 نموده پاك و منزه بداريم، تا اينگونه وفاداري خود را به ايشان ابراز كنيم.
ها و سخنان ناحق را در اين مبحث جمـع   كنم كه همه اين ياوه با وجود اين ادعا نمي

ايـم آن   شمارند، اما ما تا جايي كه توانسـته  ين روايات دروغين و ياوه بيام، بلكه چن كرده
 ايم. آوري نموده را جمع

 طعنه زدن به قرآن

تواند ادعا كند كه  كس نمي كند كه گفت: هيچ روايت مي كليني از جابر از ابي جعفر  
( تمام قرآن ظاهر و باطن آن نزد اوست بجز اوصياء

552F

1(. 
كندكـه گفـت: بـه او گفـتم: چـرا او اميـر        روايت مـي  وجعفر كليني از جابر از اب

ت؟ گفت: خداوند او را اميرالمؤمنين ناميده و اينگونه در كتابش المؤمنين ناميده شده اس
على أنفسهم ألسـت   همبك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدر خذا وإذ«نازل فرمـوده:  

 .)553F2(»عليا أمري املؤمنني رسويل وأنكم وأن حممدا ببر

                                           
 .1/228الكافي كليني  -1
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كند كه گفت: جبرئيل اين آيه را اينگونـه   روايت مي جابر از ابوجعفر و همچنين 
 يف علـي ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا مبا أنـزل اهللا  سبئ«ت: روايت كرده اسـ  بر محمد

 .)554F1(»بغيا...
اگر به «كند كه گفت:  روايت مي عياشي آمده است: مسير از ابوجعفر  و در تفسير

ماند، و اگر قائم ما ظهور كنـد و   شد حق ما بر عاقالن پوشيده نمي ه و كم نميقرآن اضاف
 .)555F2(»نمايد را تصديق مياو سخن بگويد قرآن 

شـنيدم كـه    و در بصائر الدرجات از جابر روايت است كـه گفـت: از ابـوجعفر    
اي كـه خداونـد نـازل فرمـوده      بگونهرا : هيچ فردي نيست كه بگويد تمام قرآن گفت مي
كـه خداونـد   اي  كسي قرآن را به گونه آوري نموده مگر آن كه دروغگوست، و هيچ معج

از بعـد  و ائمـه   آوري و حفظ نكـرده جـز علـي بـن ابـي طالـب        نازل فرموده جمع
 .)556F3(»ايشان

شنيدم كه  الجارود روايت است كه گفت: از ابوجعفر  ـ و در تفسير عياشي از ابي
يـك   مـا، و  ي شده است، يـك چهـارم آن در بـاره    : قرآن بر چهار قسمت نازلگفت مي

ما و يك چهارم آن فرائض و احكام است و يـك چهـارم آن    اني دشمن چهارم آن درباه
 .)557F4(»هاي قرآن از آن ماست ها و امثال است، و خوبي سنت
به آن راه ندارد مورد طعنـه   ه كتاب خدا را  كه باطلگويم: اين روايات فاسد هم مي 

نمايند و قرآن را ناقص معرفـي   آوري قرآن ترديدافكني مي و در مورد جمعدهند  قرار مي
 كنند. مي
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د و بلكـه از  پـذير  هايي را نمي باشد چنين تهمتعالم هر مسلمان صادقي كه هر چند 
گـردد،   لـرزه بـر انـدام مـي     شـود  به امام باقر نسـبت داده مـي   شنيدن چنين افتراهايي كه

 بدينوسـيله  كردن اصل اول تشـريع اسـالمي   منهدمن آكنندگان  جعل قصد هايي كه تهمت
 .مي باشد

 قرآن الحاد و بازي با

 ي را در مورد اين آيه كند كه گفت: ابوجعفر  كليني با سند خود از جابر روايت مي

   ﴿قرآن كه              ﴾  پرسيدم، او

عالوه  افالني ر : سوگند به خدا آنان دوستداران فالني و فالني هستند كه فالني وگفت
 اند، از اين رو فرمود: ه امام قرار دادهداز امامي كه خداوند مقرر كر

﴿                          

                             ﴾

گزينند كه آنها را همانند اهللا بعضي از مردم، معبوداني غير از اهللا بر مي« ].١٦٥[البقرة: 
 را بيشتر دوست دارند. البته كساني كه ستم كردند و دارند؛ ولي مؤمنان، اهللا دوست مي

ي عذاب الهي، خواهند فهميد كه تمام معبوداني غير از اهللا برگزيدند، هنگامِ مشاهده
 .»است قدرت از آنِ اهللا است و عذاب اهللا، بس سخت و دشوار

﴿                               

                                     

           ﴾  :آنگاه كه پيشوايان از « ].١٦٧ – ١٦٦[البقرة

پيروانشان، اظهار بيزاري كنند و (پيروان باطل) عذاب اهللا را ببينند و تمام وسايل نجات 
گويند: ) (در آن هنگام) پيروان مي166جا كوتاه گردد) (بريده شود (و دستشان، از همه
نها بيزاري بجوييم، همانطور كه از ما اظهار گشتيم تا از اياي كاش بارِ ديگر به دنيا باز مي
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بيزاري كردند. اهللا اين چنين اعمالشان را كه سبب اندوه و حسرتشان هست، به آنان 
 .»)167دهد و آنان، از دوزخ خارج نخواهند شد ( نشان مي

 .)558F1(»ستمگر و پيروانشان هستند ي گفت: آنان سوگند به خدا ائمه ابوجعفر 
آيد و  ح در صحت كتاب خدا طعنه و تحريف از نوعي ديگر مياضزدن و بعد از طعنه

و اين كـار يهوديـان اسـت، چنانكـه خداونـد متعـال       آن آن يعني تحريف كلمه از جاي 
 فرمايد: مي

﴿                         ... ﴾ :٤٦[النساء[. 

گويند: شنيديم و  دهند و مي ها را از جايگاهشان تغيير مي گروهي از يهوديان، واژه«
 .»...نافرماني كرديم

   ﴿دهند كه او در توضيح  باقر نسبت مي هو در اين روايت ب  

           ﴾  :مام، امام گرفتندآنان را بجز از ا«گفت«. 

 بريم به اهللا از اين همه غلو. پناه مي آيا امام اهللا است؟ 

﴿در مورد  و كليني نيز با سند خود از زراره از ابوجعفر          

                   ﴾  كه گفت: اين  كند نقل مي

در جاهايي را آيه در مورد اميرالمؤمنين و يارانش نازل شده است، آنان اميرالمؤمنين 
شود:  ها گفته مي شود و به آن شان زشت مي برند، آنگاه چهره بينند كه خيلي رشك مي مي

﴿          ﴾ را آن  ماسكرديد و  اين همان چيزي است كه ادعا مي

( بر خود گذاشتيد
559F

2(. 

                                           
 .11حديث ش  1/374الكافي كليني:  -1
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آيه از آغاز آن از عـذاب خـدا و ديـدن كـافران ايـن عـذاب را سـخن        اين  :گويم مي
بينند، پس آيا  دهند كه مقصود اين است كه علي را مي ها به باقر نسبت مي گويد، و آن مي

 عذاب علي است؟
ه در كند ك روايت مي فر عاز جابر از ابوجعلي بن ابراهيم قمي در تفسير خود 

﴿توضيح                  ﴾  گفت: يعني كسي كه در

(استشده داشتن ما كشته  دوست
560F

1(. 
 بحاراالنوار از امام باقر روايت است كه گفت:در و 

﴿                    ﴾ 

(ت و دوستي ما و آيه در مورد ما نازل شده استاين مود :گفت
561F

2(. 
 كند؟  گويم آيا اين تفسير كسي را قانع مي مي

 پذيرد كه عالم فقيهي مانند باقر چنين تفسيري ارائه كند؟! و آيا كسي كه مي

﴿در مورد  و در بحاراالنوار از ابوجعفر           

  ﴾  كه علي واليتي دارد﴿     ﴾  و اگر كسي كه واليتي ندارد و با او

﴿شريك قرار داده شود            ﴾)562F3(. 

گويد  ورزيدن مشركين به خدا سخن مي كفراز علي چه ارتباطي با اين آيه دارد؟ آيه 
 شود؟! زده مي ادر آيه ج پس چرا علي 

كند كه گفت: او را از اين آيه پرسيدم  روايت مي و در معاني االخبار از ابوجعفر 

﴿            ﴾ او داني راه خدا چيست؟ گفتم: نه  گفت: آيا مي

 و فرزندان او هستند هركسي در خدا علي  همگر اينكه از شما بشنوم گفت: را
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واليت او كشته شود در راه خدا كشته شده است و هركسي در واليت او بميرد در راه 
(خدا مرده است

563F

1(. 
برد تا جايي كه بايد  يث اعتماد كنيم ما را خيلي دور ميخباگر ما به اين تفسير باطني 

  ﴿فرمايد:  ميزنده بوده است، چون خداوند متعال  بگوئيم علي درزمان موسي 

                                    

                                   

                  ...﴾  ]:٢٤٦بقره[ 

و اگر سبيل اهللا (راه خدا) را به علي تفسير كنيم علي را بايد مسـتحق زكـات بـدانيم    
 فرمايد: چون خداوند متعال مي

﴿                             

      ﴾ :ي نيازمندان، و مستمندان، و زكات، ويژه« ].٦٠[التوبة

و  كارگزاران زكات و كساني است كه بايد از آنان دلجويي شود و نيز از آنِ بردگان،
 .»بدهكاران و مجاهدانِ راه اهللا

!! چون خداوند ر را هدايت شده به سوي علي دانيمبلكه بايد براساس اين تفسير پيامب
 فرمايد: متعال مي

﴿                          

      ﴾ :بيشتر مردمِ روي زمين پيروي كني، تو را از و اگر از « ].١١٦[األنعام

كنند و تنها دروغ سر پيروي مي  اساس كنند. آنان فقط از پندارهاى بى راه اهللا منحرف مي
 .»بافندهم مي

                                           
 .24/12، بحار األنوار 167معاني االخبار ص  -1
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در  و حمران از ابي عبداهللا  در تفسير عياشي آمده كه زراره از ابوجعفر 

﴿الهي كه  ي مورد فرموده          ﴾ كنند كه گفت:  روايت مي

(است فضل خدا و پيامبرش و رحمتش واليت ائمه 
564F

1(. 

﴿فرمايد:  الهي كه مي ي اگر رحمت خدا واليت است؟! پس گفته      

           ﴾ اوند قبل از چه معني دارد، آيا به معني اين است كه خد

 فرستد!! ائمه ابرها را مي
شنيدم كه  در بحاراالنوار از محمد بن مسلم نقل شده كه گفت: از ابوجعفر 

﴿الهي  ي : فرمودهگفت مي           ﴾  يعني محمد و علي و حسن

(يهم اجمعينو حسين و ابراهيم و اسماعيل و موسي و عيسي صلوات اهللا عل
565F

2(. 

 حامالن عرش انسان هستند!!

گفت: اي  وايت است كه ابوجعفر و همچنين در تفسير عياشي از محمد بن مسلم ر
ها مـا   به خوبي ياد كرد بدان كه آن كه خداوند از كسي از اين امت يهرگاه شنيد !محمد

آنـان   يـاد كـرد پـس   ا افـرادي از گذشـتگان ر   بدي وندخدا كههستيم، و هرگاه شنيدي 
( دشمنان ما هستند

566F

3(. 
كنـد، پـس    خواهند قرآن را تأويل كنند آسـان مـي   گويم: اين كار كساني را كه مي مي

 قرآن فقط كتاب ستايش و مذمت است هرگز باقر چنين نگفته است.
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 كردن با دين خدا بازي

كند كه او را در مـورد آنچـه زنـان بـه      روايت مي كليني از سعد اسكاف از ابوجعفر 
 زنند پرسيدند، گفت:  چسبانند و پيوند مي وهاي خود ميم

فرمـوده   براي زن اشكال ندارد كه براي شوهرش خود را آرايش كند، گفتم: پيامبر
چسباند و لعنت خـدا بـر    كه لعنت خدا بر زني باد كه موي مصنوعي به موهاي خود مي

كه رسول خدا همان زني دهد، گفت: منظور اين نيست بل زني باد كه اين كار را انجام مي
شود زنان را براي زنا  كند و سپس وقتي بزرگ مي اش زنا مي را لعنت كرده كه در جواني

(برد پيش مردان مي
567F

1(. 
شود و از بين بـرده   چه توجيهات عجيب و غريبي، چگونه نصوص منحرف كرده مي

 كردن بندگان خداست. شود، و هدف از اين كار گمراه مي
كند كه گفت: هركسي  روايت مي ئل از ابن ميثم تمار از باقر و حر عاملي در وسا

برود، يا گفت: هركسي در شب عرفه سرزمين كربال را زيارت  به زيارت قبر حسين 
جا اقامت نمايد و شب را بگذارند و سپس برگردد خداوند او را از شـر آن   كند و در آن

(نمايد سال محافظت مي
568F

2(. 
 كجا دانست؟ آيا بر او وحي شده است؟گويم: باقر اين را از  مي

كندكه گفت: هركسي روز عاشـورا   روايت مي و نوري طبرسي از ابوجعفر (باقر) 
به زيارت حسين بـرود، تـا اينكـه گفـت: سـپس بـراي حسـين نوحـه و گريـه كنـد و           

قـراري و   اش با اظهار بـي  كردن براي حسين فرمان دهد و در خانه اش را به گريه خانواده
هـا بـا گريـه بـا يكـديگر روبـرو شـوند و         ي براي حسين ماتم به پا كند و در خانهتاب بي

                                           
 .4حديث  5/520الكافي  -1
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تسليت بگويند، من ضامن هستم كه اگر آنان اين كار  يكديگر را به مصيبت حسين 
( ها برسد ليون حج به آنبكنند همه پاداش يعني پاداش دو مرا 

569F

1(. 
 ليون حج ثواب دارد!م ج نيست؟! وقتي نافرماني خدا دوگويم: پس نيازي به ح مي

 غلو در صالحان

 ي مورد فرموده را در كند كه گفت: ابوجعفر  كليني با سند خود از زراره روايت مي

﴿الهي         ﴾  پرسيدم كه رسول و نبي چيست؟ گفت: نبي كسي است كه

و رسول كسي است  بيند، وحي را نمي ي شنود اما فرشته بيند و صدا را مي در خواب مي
بيند، گفتم مقام امام چيست؟  وحي را مي ي بيند و فرشته شنود و خواب مي كه صدا را مي

وما «: را خواند !بيند سپس اين آيه شنود و آن را نمي گفت: صداي فرشته وحي را مي
 .)570F2(»أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب وال حمدث

شـود يعنـي    بر غير از پيامبران وحي نازل مـي گويند:  حيائي مي اينها با كمال بيگفتم: 
 ي قطع نشده ولي خود وجه تمايز در اين است كـه يكـي فرشـته    وحي بعد از محمد

بيند! آيا ياوه و بازي بيشتر از اين هست؟ سپس اين روايـت   بيند و يكي نمي وحي را مي
ـ    اي به پايان مي با آيه ه بعـد از وفـات   رسد كه اين آيه در قرآن وجود ندارد، آيـا ايـن آي

 وحي شنيده است! ي نازل شده و امام آن را از فرشته رسول خدا
كند كه گفت: به او  روايت مي و همچنين كليني با سند خود از سدير از ابوجعفر 

داران علـم الهـي هسـتيم و مـا      گفتم: فدايت شوم شما چـه هسـتيد؟ گفـت: مـا خزانـه     
اني كه زير آسمان و روي زمـين قـرار   هاي وحي خدا و حجت بالغه خود بر كس ترجمان

 .)571F3(»دارند هستيم
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يك چهارم اين سخن را در مورد خود گفته اسـت؟ يـا اينكـه     گويم: آيا پيامبر مي
 :گفت مي ايشان

﴿           ﴾ :پروردگارم پاك و منزه « ].٩٣[اإلسراء

 .»آور هستم؟ من تنها بشري پيام است؛ آيا غير از اين است كه
گويم فضـيلت   كندكه گفت: آنچه مي روايت مي و كليني با سند خود از ابوجعفر 

جويم و آنچه او از آن نهـي كـرده از    اميرالمؤمنين است: آنچه او آورده به آن تمسك مي
رد و آيم، همانطور كه از رسول خدا بايد اطاعت كرد از او نيز بايد اطاعـت كـ   مي آن باز
برتر است، هركسي با علي مخالفت كند مانند كسي است كه با خـدا و رسـول    محمد

خدا مخالفت كرده است، كسي كه به علي لطف كند گويا به پيامبر لطف كرده اسـت، و  
ورزيدن به خداست، رسـول   كسي كه سخن و فرمان علي را نپذيرد گناه او در حد شرك

ن بايد وارد شد و راه خداست كه هركسي آن را در الهي است كه فقط از آ ي خدا دروازه
رسد و اميرالمؤمنين بعد از پيامبر نيز اينگونه است و ائمه هريـك   پيش بگيرد به خدا مي

هـا   هاي زمين قرار داده كه به سبب آن يهاپس از ديگري اينگونه هستند خداوند آنان را پ
باشـند   الهي در راه هدايت مـي  ي هاي اسالم هستند و رابطه سوزد و آنان ستون زمين نمي

شود مگر به سبب  كسي گمراه نمي شود مگر با رهنمود آنان و هيچ كسي هدايت نمي هيچ
ورزيدن در حق آنان، آنان امين الهي در علم و عذر و بيمي هستند كه بـه زمـين    كوتاهي

از باشـند، آنچـه بـراي اولـين امـام       فرو فرستاده است، و حجت خدا براي اهل زمين مي
رسد  كسي به اين نمي شود، و هيچ شان نيز انجام مي شده براي آخرين سوي خدا انجام مي

 مگر با ياري خدا.
كـنم   گفت: مـن در بـين بهشـت و جهـنم مـردم را تقسـيم مـي        و امير المؤمنين 

شود مگر با تقسيم من و من بزرگترين فاروق هستم و امام كساني  كسي وارد آن نمي هيچ
 كسي جز محمد هيچ ،دهم ها را انجام مي قبلي ي باشند و وظيفه ز من ميهستم كه بعد ا
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 ،شـود  بر من مقدم نيست و من و او بر يك راه هستيم جز اينكه او با اسمش خوانده مي
 و به من شش چيز داده شده است.
هـا   ل الخطاب، و من صاحب قدرت و دولت دولتصعلم منايا و بالها، و وصايا و ف

حيـواني هسـتم كـه بـا مـردم سـخن       و صـاحب  م ميسـ حب عصـا و  هستم، و من صـا 
 .)572F1(»گويد مي

كـنم ايـن روايـت     اين روايت آميخته عجيبي از كفر و شرك و غلو است و فكر نمي
باال  را تا مقام پيامبر نيازي به نقد و بررسي داشته باشد، همين كافي است كه علي 

واردكردن هركسي كه بخواهد به بهشـت يـا   برده بلكه او را باالتر برده و او را در علم و 
 جهنم، شريك خداوند قرار داده است.

كند كه گفت:  مجلسي به نقل از بصائر الدرجات از بريد بن معاويه عجلي روايت مي

﴿گفتم:  به ابوجعفر                           

                      ﴾  گفت: هر مومن يا كافري كه

و تا آخرين كسي  و علي  رسول خدا عمل او به،  بميرد و در قبرش گذاشته شود
( شود كه خداوند اطاعت او را بر بندگان فرض نموده عرضه مي

573F

2(. 
آيا رسول خـدا و علـي از مـردم حسـاب خواهنـد گرفـت يـا         !ان اهللاگويم: سبح مي

فهمنـد؟ چگونـه علـي را در روايـت داخـل       ها كتاب خـدا را چگونـه مـي    خداوند؟ اين
هـا بـراي خـدا چـه      شـود؟ ايـن   اند؟ و آيا اعمال بندگان بر هر مـومني عرضـه مـي    كرده

 اند؟ گذاشته
 كندكه گفـت: رسـول خـدا    يروايت م و مجلسي از معاني االخبار از ابوجعفر 

نشـينيم، و   گفت: اي علي وقتي روز قيامت برپا شود من و تو جبرئيل بر پل صـراط مـي  
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اي هسـت كـه در آن    كند مگر اينكه با او كتاب و نوشته كسي از پل صراط عبور نمي هيچ
 .)574F1(»مرقوم شده كه آن فرد به سبب واليت تو تبرئه شده است

ها براي ورود به  پيامبري پيامبران كجا؟ آيا بنده به اينگويم: توحيد خدا كجاست؟  مي
بهشت نياز دارد يا فقط واليت علي كافي است و از توحيد و ايمان به پيامبران انسـان را  

 كند؟ نياز مي بي

نقل شده كه  المصطفي از ثمالي از ابوجعفر محمد بن علي بن حسين  ةو از بشار
 گفت: 

شود و هركسي خداوند را به غير از  بخواند كامياب ميخدا را ما هركسي با توسل به 
 .)575F2(»شود ما بخواند هالك مي

يابـد يـا    گويم: اگر كسي بدون واسطه خدا را بخواند چگونه است؟ آيا نجات مي مي
اهل بيت رسـول خـدا را بـين خـود و      ي شدن دعا مقرون با ائمه است؟ آيا ائمه پذيرفته

 يازي ندارند كه رسول خدا را واسطه قرار دهند؟دادند يا ن خداوند واسطه قرار مي
شوند نيامده كه از غيـر اهللا كمـك    نسبت داده ميترين دعاهايي كه به ائمه  در معروف

 از كجا آمده است؟! د، پس اين مفاهيميبخواهيد و يا غير از خدا را بخوان
يـت  روا و صفار در بصائر الدرجات با سند خود از محمد بن مسلم از ابوجعفر 

شـود،   است كه گفت: اعمال بندگان در شامگاه هر پنجشنبه بر پيامبرتان عرضه مي نموده
 .)576F3(»پس هريك از شما بايد شرم كند از اينكه عمل زشت به پيامبرش عرضه نمايد

است، آيا ممكن است كه تا اين حد قلـب انسـان از    كردن از خدا اولي گويم: شرم مي
 وابستگي به خداوند خالي باشد؟
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روايت اسـت كـه گفـت:     و همچنين در بصائر الدرجات از ابوبصير از ابوجعفر 
پرسيدند ايشان فرمود: علم پيامبر علـم همـه    را در مورد علم و دانش پيامبر علي

شود پيـامبر از آن خبـر دارد، سـپس     پيامبران است، و آنچه شد و آنچه تا روز قيامت مي
ست من علم پيامبر و علم آنچه شده و آنچه گفت: سوگند به كسي كه جانم در دست او

( دانم شود را مي تا قيامت مي
577F

1(. 
گويم: علم مطلق مختص خداوند است و حتي پيامبران با وجود فضل و نزديكـي   مي

تري قـرار   ها در مقام پائين دانند، چه برسد به كساني كه از آن كه به خدا دارند غيب نمي
 دارند، از قبيل صحابه و تابعين؟!

 گويد: مي برترين انسان يعني محمد ي و در اين مورد خداوند در باره

﴿                                 

     ﴾  :زد من است؛ و من، (جز گويم خزاين خدا ن من نميگو: ب« ].٥٠[األنعام

ام؛ تنها از  گويم من فرشته آنچه خدا به من بياموزد،) از غيب آگاه نيستم! و به شما نمي
 ».كنم شود پيروي مي آنچه به من وحي مي

تر است، چـون   گويد كه علي از پيامبر عالم بلكه در اين روايت راوي به صراحت مي
 ند!دا او علم پيامبر و خيلي بيشتر از آن را مي

روايت است كه گفت: از او  و همچنين در بصائر الدرجات از خيثمه از ابوجعفر 
( كنند : ما كساني هستيم كه مالئكه به نزد ما رفت و آمد ميگفت ميشنيدم كه 

578F

2(. 
روايت است كه گفت: بعضي از ما صداي  و در بحاراالنوار از ثمالي از ابوجعفر 

ايـم   بيند، و مالئكه بر مـا در حـالي كـه تكيـه زده     ميشنود و تصوير آن را ن فرشته را مي
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نـد درسـت   كوچـك آنـان بـراي كودكـان خـود گردنب      آورند و مـا از پرهـاي   هجوم مي
(كنيم مي

579F

1(. 
داننـد كـه مالئكـه پرهـاي      ها از كجـا مـي   ها با پيامبران چيست؟ آن گويم: فرق آن مي

ك را ببينند و چگونـه آن  توانند اين پرهاي كوچ شان مي كوچكي دارند؟ چگونه فرزندان
 آويزند؟! را به گردن خود مي

گفـت:   ثـاني كنـد كـه ابـوجعفر     نقل مي» ب البصائرخمنت«مجلسي در بحار االنوار از 
 شود. فرمود: با اوصيا سخن گفته مي ابوجعفر باقر 

هـايي كـه از    سوال بينند، و علي  ها او را نمي گويد و آن ها سخن مي جبرئيل با آن
كنـد كـه پاسـخ را     كند و جبرئيل به او القا مي شود را به جبرئيل عرضه مي ه مياو پرسيد

( شود كه گفت ي دهد و همانطور ميم اي، و او از آن خبر درست گفته
580F

2(. 
د؟ بين كند؟ آيا او را مي را براي روح القدس مطرح مي گويم: علي چگونه اشكاالت مي

 شود؟! و آيا مانند پيامبر بر او وحي مي
روايـت اسـت كـه     اف از ابـوجعفر  خفچنين در بحار االنوار از ابي العالء الو هم

 گفت:
خدا هستم من پهلوي خدايم من اول و آخـر   ي من چهره«فرمود:  ين نامير المؤم

 .»من وارث زمينم و من راه خدا هستمباشم  هستم من ظاهر و باطن مي
دارد كـه اهـل غلـو    گويـد: ايـن روايـت تفسـير غيـر از آن       معروف بن خربـوذ مـي  

(گويند مي
581F

3(. 
 اين چه تفسيري است؟ !اال باهللا ةال حول و ال قو

 كتاب خدا؟ و اين چه تحريفي است براي معاني
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 نمايد: خداوند خودش را اينگونه توصيف مي

﴿                 ﴾ :او، اول « .]٣[احلديد

است (و هيچ چيزي پيش از او نبوده و) آخر است و (هيچ چيزي پس از او نيست)؛ 
تر از او چيزي نيست). او به  پيداست (و برتر از او چيزي نيست)؛ ناپيداست (و پنهان

 .»چيز داناست همه 
 اند؟!  ها براي علي تعيين شده چگونه نام

بريم، هرگز امام باقر  گمراهي به خدا پناه مي گويان را نابود كند، از اين خداوند دروغ
نقل شده كه  جهني از ابوجعفر  چنين سخني نگفته است در كامل الزيارات از مالك

را گرفت چهار هزار فرشته را ژوليـده و   گفت: اي مالك وقتي خداوند جان حسين 
حسـين را در  كننـد، هركسـي    غبارآلود به سوي او فرستاد كه تا قيامت براي او گريه مي

شـود و   اش بخشيده مي حالي زيارت كند كه حق او را بداند همه گناهان گذشته و آينده
اش  ماند تـا اينكـه نـزد خـانواده     نويسد و همواره محفوظ مي خداوند براي او حجتي مي

 .)582F1(»گردد بر
چـه   !روايت است كه او به مردي گفت: اي فالني و در بحار االنوار از ابوجعفر 

 آيد به قبر حسـين   كند كه وقتي حاجت و نيازي برايت پيش مي و را منع ميچيزي ت
بروي و در كنار قبر چهار ركعت نماز بخواني سپس حاجت خود را بخـواهي، خوانـدن   

( نماز فرض كنار قبر حسين برابر با يك حج است و نماز نفل برابر با يك عمره است
583F

2(. 
 اند و چگونه تعدادشان را دانست؟ نازل شدهگويم: باقر از كجا دانست كه مالئكه  مي

 آيا مالئكه را ديد يا وحي بر او نازل شد؟
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پيامبر به ما نگفته است كه چنين پاداش و ثوابي وجـود دارد آيـا پيـامبر در حـالي از     
 جهان رفته كه دين ناقص مانده و باقر بعد از پيامبران آن را تكميل كرده است؟ 

گويد دين كامل شـده و نعمـت تمـام گرديـده صـحيح       اي كه به صراحت مي آيا آيه
پذيرد كه دين خدا كم و زياد شود؟ و آيا حسـين از رسـول    نيست؟ چگون مسلماني مي

برتر است؟ چرا زيارت قبر حسين چنين پاداشي دارد و زيارت قبـر پيـامبر يـك     خدا
روايـت   چهارم اين پاداش را ندارد؟ سپس اين كار كجا و حديثي كه علـي از پيـامبر  

تـان را مسـجد قـرار     قبر مرا محل رفت و آمد و جشن قرار ندهيد و قبرهاي« :كند كه مي
( كجا؟» تان را قبر قرار ندهيد هاي ندهيد و خانه

584F

1(. 

 توهين به پيامبران

 ﴿ ي: كند كه در مورد آيه روايت مي كليني با سند خود از جابر از ابوجعفر 

                 ﴾  :در مورد محمد و از او گفت

لعزم اي نداشت و پيامبران اولواما او ترك كرد و عزم قاطعفتيم، رگعهد بعد از او  ي ائمه
اند كه در مورد محمد و اوصياء بعد از او و مهدي و  لعزم ناميده شدهابه خاطر آن اولو

اند كه همين طور است و به آن اقرار  آنان عهده گرفته شده و همه عزم كردهسيرت او از 
( اند كرده

585F

2( . 
لعزم را استثنا كرده اسـت و گفتـه بـه    اراوي به همه پيامبران طعنه زده و پيامبران اولو

شان به محمد و اوصياي بعد از او كه فقط در خيال ايـن راوي وجـود    آوردن خاطر ايمان
اند به محمد و اوصيا ايمـان   لعزم نبودهااولو اند، اما كساني كه م ناميده شدهلعزادارند، اولو
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اند، آيا اين مفتري از پيامبران ايمانش كاملتر اسـت؟ او بـه محمـد و اوصـياي او      نياورده
اي در دلـش بـه    ؟! كسـي كـه بـه انـدازه ذره    كه ايمان بياورد ايمان دارد اما آدم نتوانست

 زند. چنين تهمتي به آنان نميپيامبران احترام بگذارد 
كه گفت: خداوند به پيامبرش  كند روايت مي از ابوجعفر  كليني با سند خود

﴿وحي كرد:                       ﴾  گفت: تو بر

( صراط مستقيم است ىواليت علي هستي و عل
586F

1(. 
شود؟! آيا از پيامبر خواسته شده كه بر واليت  پيامبر بر علي مستقيم مييا گويم: آ مي 

علي استقامت كند؟! آيا ارزش پيامبر نزد اين راوي و امثال او همين است؟ آيا مسـلماني  
پسندد كه با اين صورت زشت به مقـام پيـامبر حملـه     فهمد مي كه چيزي از دين خدا مي

 شود؟!
فرمـود:   گفـت: رسـول خـدا    كنـد كـه بـاقر    نقل ميصائر الدرجات و مجلسي از ب

دهد كـه علـي    پروردگارت تو را فرمان مي !نزد من آمد و گفت: اي محمد جبرئيل «
 .)587F2(»دهد را دوست بدار و تو را به واليت علي فرمان مي ابن ابي طالب 

 بـه واليـت علـي فرمـان يافتـه      شود؟ آيا پيامبر چرا اينگونه به پيامبر ما توهين مي
 است؟ 

است؟ چرا اينگونه در مورد علـي   تابع كيست و متبوع كيست؟ آيا علي از پيامبر برتر
شود؟ سوگند به خدا  و همه پيامبران توهين مي جشود و به مقام پيامبر ما محمد  غلو مي

شود، سوگند به خدا كه علي از اين سخن و كساني كه آن  كه علي از اين كار راضي نمي
 ر است.گويند بيزا را مي
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شنيدم كه  و در بحاراالنوار از محمد بن مسلم روايت است كه گفت: از ابوجعفر 
: خداوند از پيامبران براي واليت علي پيمان گرفت و از پيـامبران بـراي واليـت    گفت مي

( علي عهد گرفت
588F

1(. 
 ي كاستن از شأن پيامبران و غلو در اهل بيت ادامه دارد، و گويم: و اينگونه زنجيره مي

كردن پيامبران بعدي پيمان گرفته شده است، چنانكه خداوند  گرنه از پيامبران براي ياري

 ﴿ فرمايد: مي                  

                                  

                        ﴾  :و آنگاه كه اهللا « ].٨١[آل عمران

امبري آمد كه از پيامبران پيمان گرفت: وقتي به شما كتاب و حكمت دادم و سپس پي
كرد، حتما به او ايمان بياوريد و او را ياري كنيد؛ (و) آنچه را با شماست، تصديق مي

فرمود: آيا اقرار كرديد و پيمان مرا بر اين كار پذيرفتيد؟ گفتند: پذيرفتيم. فرمود: پس 
 .»گواه باشيد؛ و من هم با شما از گواهانم

مسـتمر اسـت كـه آن     ت بعد از پيـامبر مگر آن كه اين راويان معتقد باشند كه نبو
 داستاني ديگر است و به تأملي ديگر نياز دارد.

 و در بصائر الدرجات از جابر نقل شده كه گفت:
گفت: واليت ما واليت اهللا است كه هيچ پيامبري مبعوث نشده مگر بـا   ابوجعفر 

 .)589F2(»آن
كـه دعـوت   دانـد   ي هـود را مـي   هركسي قرآن را تالوت كند و به خصـوص سـوره  

 پيامبران بر يك قضيه جوهري و اساسي استوار بوده است و آن اينكه:
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﴿           ﴾  :خدا را پرستش كنيد، كه جز او، « ].٨٤[هود

 ».معبود ديگري براي شما نيست
 و نداريد)!!(يك امام را دوست بداريد و شما امامي غير از ا و اينطور نگفته كه:

اگر واليت تا اين حد مهم بود كه هيچ پيامبري مبعوث نشده مگر با آن پس چـرا در  
 شده؟! دهقرآن از واليت بحثي نشده است؟! و چرا اينگونه به فراموشي سپر

و در بحاراالنوار از تفسير فرات بن ابراهيم از جعفر بن محمد از پدرش از اجـدادش  
را بر اهـل   مود: خداوند واليت علي بن ابي طالب نقل شده كه گفت: رسول خدا فر

ها و اهل زمين عرضه كرد آنان آن را پذيرفتند جز يونس بن متي، آنگـاه خداونـد    آسمان
در شكم ماهي به سبب انكار واليت امير المـؤمنين علـي بـن    او را او را مجازات كرد و 

 .زنداني كرد تا اينكه يونس واليت علي را پذيرفت ابي طالب 
ها فرياد برآورد كه هـيچ معبـود بـه     گويد: آنگاه يونس در ميان تاريكي ابويعقوب مي

را انكـار   حقي جز تو نيست و من از ستمكارانم چون واليت علي بـن ابـي طالـب    
عبداهللا بـن سـليمان مـدني عرضـه     را بر ابوعبداهللا گفت: حديث را نپذيرفتم و آن  .كردم
 او به من گفت: ،كردم

در كوفـه بـراي    زده مباش، اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب  ث حيرتاز اين حدي
گفـت: او اگـر از   اش  خداونـد در خطبـه   ، او بعد از حمد و سـتايش ما خطبه ايراد نمود

 ماند. بود تا روز قيامت در شكم ماهي مي نمي اقراركنندگان
 آنگاه فالن بن فالن بلند شد و گفت: 

بود...، علي گفـت:   گويان نمي ايم كه اگر او از تسبيح دهاي اميرالمؤمنين، ما اينطور شني
(..».بود بنشين اگر او از اقراركنندگان نمي

590F

1(. 
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طعنـه زده و او را نافرمـان خـدا معرفـي      به يونس  ،آميز است فاجعهاين روايت 
گويد كه تحريـف شـده اسـت و بـا آيـات آن بـازي        زند و مي كند، به قرآن طعنه مي مي
دهد بلكه اين سـخنان   اهل بيت نسبت مي ي را به ائمه ن مطالب كفرآميزكند، سپس اي مي

انـد، سـپس    دهد، كه هرگز آنان چنـين سـخناني را نگفتـه    نسبت مي را به رسول خدا
ورزد آيا علـي و او بـا همـديگر     پرسيم كه چرا يونس از پذيرفتن واليت علي اباء مي مي

 دشمني دارند؟
انـد: پيـامبر    كند كـه گفتـه   ق عليهما السالم روايت ميمجلسي از امام باقر و امام صاد

هـاي   زد، ايشان صورتش را ميان پستان هاي فاطمه بوسه نمي خوابيد تا وقتي بر گونه نمي
خوابيد تا وقتي كه بـر   كرد، و در روايتي آمده كه نمي گذاشت و برايش دعا مي فاطمه مي

 .)591F1(»زد هايش بوسه نمي ين پستانب ايفاطمه  ي چهره

﴿                     ﴾ :گفتاري « ].٥[الكهف

 .»گويند خيلي بزرگ است. و چيزي جز دروغ نمي ،شودكه از دهانشان خارج مي
 براي دختر پيامبر؟  تكجاست غيرت بر پيامبر؟ كجاست حساسيت و غير

نسبت داده شـود؟   ن دروغ و سخن زشتي به رسول خداپذيرد كه چني آيا كسي مي
 كند؟ اش چنين رفتار مي آيا مرد با دختر بالغه

 دعوت براي نفاق

در مورد نمازخواندن  كند كه گفت: از ابوجعفر  و او با سند خود از زراره روايت مي
( ديوار ي ها نزد من نيستند مگر به منزله پشت سر مخالفان پرسيدم، او گفت: آن

592F

2(. 
كنند، و دروغگو آن را به باقر  براي كاشتن بذر نفاق در ميان پيروان اينگونه تحليل مي

كنـد كـه گفـت: بـه      نسبت ميدهد و همچنين با سند خود از حمران بن اعين روايت مي
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خـوانيم و آنـان در وقـت     ها نماز جمعه را مـي  گفتم: فدايت شوم ما با اين ابوجعفر 
 م؟خوانند چكار كني نماز مي

ها نماز بخوانيد، آنگاه حمران نزد زراره رفت و به او گفت: به ما امر شده  گفت: با آن
گفـت:   شود مگر با تأويـل، حمـران بـه او    ها نماز بخوانيم، زراره گفت: اين نمي كه با آن

گويد: نزد او آمديم آنگاه زراره به او گفت: فدايت شوم  بلند شو تا از خود او بشنوي، مي
اي من از حمران ايـن را   ها امر نموده كند كه تو ما را به نمازخواندن با آن ا ميحمران ادع

خواند وقتي نمـاز را تمـام    نپذيرفتم، ابوجعفر گفت: علي بن حسين با آنان دو ركعت مي
( كرد كردند به آن دو ركعت اضافه مي مي

593F

1(. 
هل بيـت مـردم را   ا ي كند كه ائمه اين چه بازي با دين است؟ آيا فرد عاقلي گمان مي

دارنـد؟ بلكـه بـا مـردم در      كنند و گمراهي را براي مـردم بيـان نمـي    در گمراهي رها مي
اهل بيت در فـرائض الهـي    ي نمايند تا بيشتر گمراه شوند؟ آيا ائمه گمراهي مشاركت مي

 خواند؟ نمايند؟ آيا علي نيز نماز جمعه را از روي ترس و نفاق دو ركعت مي تساهل مي

 دين!جهالت در 

 كند كه گفت:  روايت ميكليني از محمد بن مسلم 
روزه بـودم   مـن امـروز   ،نجـو  )سـاجق (هرگز آدامس !گفت: اي محمد ابوجعفر 

( چيزي احساس كردم جويدم و از آن در خودم(ساجق) آدامس
594F

2(. 
 جود؟! شود كه در حالت روزه آدامس مي آيا به مؤمن پرهيزگار نسبت داده مي

انـد   دانسـته  ي با ادعاي عصمت ائمه و ادعاي اينكه غيب ميسپس چگونه چنين چيز
 داند؟! نمايد، و حال آن كه او آدامس و انواع آن را نمي مطابقت پيدا مي
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 توهين به عقل مردم

كند كه گفـت:   مجلسي از روضه باب الفضائل با اسناد از باقر از جد شهيدش روايت مي
كـرد كـه ناگهـان صـداي      خنراني مـي روز جمعه بر منبر كوفه س علي بن ابي طالب 

ها گفت: چه  به آن افتادند، امير المؤمنين  بزرگي شنيده شد و مردم روي همديگر مي
 شده شما را؟

گفتند: تمساح بزرگي از دروازه مسجد وارد شده گويا نخل بزرگي است و مـا از آن  
ك نشويد و راه آن توانيم، گفت: به آن نزدي خواهيم آن را بكشيم ولي نمي ترسيم و مي مي

آيد، آنگاه  آيد و به خاطر حاجتي پيش من مي را باز كنيد او قاصدي است كه نزد من مي
گذشت تـا اينكـه آمـد و     ها مي تمساح همچنان از البالي صفراه آن را باز كردند و آن 

، سپس از منبر پائين آمـد و  نق نق مي كردو امام هم مانند او  شروع كرد به نق نق كردن
ها پنهان گرديد و مردم او را نديدند، مـردم گفتنـد:    مردم جدا شد و خيلي زود از نگاهاز 

جان بن مالك جانشين مـن در ميـان   ، اين تمساح چه بود؟ گفت: اين دراي اميرالمؤمنين
انـد و او را نـزد مـن     شان اختالف كـرده  هاي مؤمن است، آنان در امري از امور دين جن

(من پاسخ را گفتم او جواب را گرفت و برگشتفرستادند تا مرا بپرسد و 
595F

1(. 
هاسـت و صـداي تمسـاح نيسـت امـا راوي فـرق ايـن دو را         نق نق صداي قورباغه

داند، و اضافه بر آن نق نق را به انسان نسبت داده است! آيا شايسته علي است كه نق  نمي
ر از جـابر از  بزند؟! آيا منزلت علي نزد اين گمراهان همـين اسـت؟ و در بحـاراالنوا   نق 

از سـوي   مـاري روايت است كه گفت: اميرالمؤمنين بر منبر بود كه ناگهان  ابوجعفر 
دري از درهاي مسجد وارد شد، مـردم خواسـتند آن را بكشـند، اميرالمـؤمنين كسـي را      

آمد تا بـه   آن مارفرستاد كه به مردم بگويد دست نگاه داريد، آنگاه دست نگاه داشتند و 
د را دراز كرد و به امير المؤمنين سـالم كـرد و اميرالمـؤمنين بـا اشـاره      منبر رسيد و خو
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جواب سالم او را گفت و به او اشاره كرد كه بايستد تا او خطبه را تمـام كـرد رو بـه او    
هـا هسـتم    نمود و گفت: تو كيستي؟ گفت: من عمرو بن عثمان جانشين تو در ميان جن

 ما تو بيايم و نظرت را جويا شوم، اكنون آمـده پدرم مرده است و مرا وصيت كرده تا نزد 
  دهي و نظرت چيست؟ اميرالمؤمنين مرا به چه فرمان مي

كنم و اينكـه بـازگردي و در ميـان     اميرالمؤمنين گفت: تو را به تقواي الهي توصيه مي
ها جانشين پدرت باشي تـو جانشـين مـن در ميـان آنـان هسـتي، آنگـاه عمـرو بـا           جن

هاسـت بـه او    علي در ميـان جـن   ي افظي كرد و برگشت و او خليفهاميرالمؤمنين خداح
 واجب است؟او آيد و اين بر  گفتم: فدايت شوم عمرو نزد تو مي

(گفت: بله
596F

1( . 
گرايان اندكي عقل هم دارند چون در اين روايت نگفتـه   آيد كه باطل چنين به نظر مي

 زبان عربي انجام شده است.كرد و گفتگو با  ها نق نق مي كه امام علي مانند قورباغه
كند كه  گويد: جعفر از پدرش امام باقر و او از جدش روايت مي مجلسي در بحار مي

هـا،   هـا، خفـاش   ، خوك)ها بوزينه (ها اند: ميمون خ شدهسها م گفت: سيزده گروه از انسان
هـا   هـا هسـتند، ميمـون    از آن ...عنكبوت و ،زهره سوسمار، خرس، فيل، عقرب، چلپاپ،

كردند و روز شنبه ماهي شـكار كردنـد آنگـاه     ي بودند كه در كنار ساحلي زندگي ميقوم
آنـان   اسرائيل بودند كه عيسي  ها قومي در بني خوك ،خداوند آنان را ميمون گردانيد

ها را خوك كرد، خفاش زني بود كه هوويي داشت و او  را بد دعا نمود آنگاه خداوند آن
نشـيني بـود كـه     را به خفاش تبديل كرد و سوسمار باديـه  جادو كرد آنگاه خداوند اورا 

كشت آنگاه خداوند او را به سوسمار تبديل كرد،  كرد او را مي هركسي از محل عبور مي
كرم  ،كرد آنگاه خداوند او را به فيل تبديل كرد كه با چهارپايان آميزش مي فيل مردي بود

ماهي تبديل كرد، عقرب مردي بـود  چين بود كه خداوند آن را به كرم  ماهي مردي سخن
گير آنگاه خداوند او را به عقرب تبديل كرد، خرس مردي بود كه اموال  زن و خرده طعنه
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كرد آنگاه خداوند او را به خـرس تبـديل كـرد سـهيل مـردي بـود        حجاج را سرقت مي
 سهيل تبديل كرد. ي گير كه خداوند او را به ستاره ماليات

 ي ماروت را به فتنه كشاند آنگاه خداونـد او را بـه سـتاره    كه هاروت وبود زني  زهره
زهره تبديل كرد، عنكبوت زني بود بداخالق و نافرمان شوهرش آنگاه خداونـد او را بـه   
عنكبوت تبديل كرد، و خارپشت مردي بود بداخالق كه خداوند آن را خارپشت تبـديل  

(كرد
597F

1(. 
 ست نيز مسخ شده!عجيب است ستاره زهره كه در زيبايي ضرب المثل ا

و در كامل الزياره از ابوجعفر روايت است كه گفت: وقتي خـاك برداشـتي بگـو بـار     
موكل به آن، و به حق وصي كه در آن اسـت   ي خاك و به حق فرشتهاين به حق  !خدايا

بر محمد و آل محمد درود بفرست و اين خاك را سبب شفا از هر بيماري بگردان، و آن 
بگردان، اگر كسي چنين كند حتماً آن خـاك او را از هـر بيمـاري     راساز ه نرا سبب ام

( كند دهد و از هر ترسي ايمن مي شفا مي
598F

2(. 
 و به خوردن خاك هم رسيديم؟!

كند كه گفت: محمد  ت با سند خود از علي بن موسي و او از پدرش روايت ميو زيا
د گفت يا طاهي يـا ذر يـا   بن علي باقر فرمود: شيعيان ما پي برده اند كه براي سردرد باي

هايي است كه نزد خـدا جايگـاه دارنـد، و و قتـي      ها اسامي استخوان ، اينتطمنه يا طنا
( شود ها دور مي شيعيان ما اين كلمات را به زبان بياورند سر درد آن

599F

3(. 
 گرفتن از جن، پس چه مانده؟! بازي و جادو و طلسم و كمك شعبده

كند كه جابر جعفي گفت: مـواليم بـاقر را    مي رير رستم طبري روايتجو محمد بن 
ديدم كه فيلي از گل درست كرد و بر آن سوار شد و به هوا پرواز كـرد تـا اينكـه سـوار     
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برآن به مكه رفت و بازگشت، من اين سخن را تصديق نكردم تا اينكه باقر را ديدم به او 
سوار شد و مرا سـوار  گفتم: جابر چنين گفته است (آنگاه او فيلي از گل درست كرد) و 

(آورد كرد و به مكه برد و باز
600F

1(. 
 كنون دانستيد كه اولين كسي كه به فكر فيل پرنده افتاد چه كسي بود؟ اآيا 

 اند! حتي به كعبه توهين كرده

كند كه باقر گفت: كه خداوند بيست و چهار هزار سال قبـل   مجلسي در بحار روايت مي
ا آفريد و كربال را مقدس نمود و به آن بركت داد پس از آفريدن زمين كعبه زمين كربال ر

كربال همواره قبل از آفرينش خلق مقدس بوده است و همواره چنين خواهد بـود تـا آن   
دهد و آن را برتـرين مسـكن قـرار     كه خداوند آن را در بهشت بهترين سرزمين قرار مي

(دهد كه اوليا در بهشت در آن سكونت خواهند داشت مي
601F

2(. 
ترين قطعه زمين است، و خداوند فضيلت و بركت آن را در  نزد مسلمين مقدسكعبه 

 قرآن ذكر نموده و فرموده است:

﴿                           

                                  

          ﴾ :نخستين خانه« ].٩٧ – ٩٦[آل عمران (عبادت) اي كه براي

ي بركت و هدايت يهام مردم مقرر شد، همان است كه در مكه قرار دارد و براي جهانيان
هاي روشن و مقام ابراهيم است. هر كس واردش شود، در امان است. است. در آن نشانه

حج اين خانه براي اهللا بر كسي كه توانايي رفتن به آنجا را دارد، واجب است. و هر كس 
 .»نياز استانكار ورزد، بداند كه اهللا از جهانيان بي
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 يان در خود همين آيه بيان شده است.اين راه مؤمنان است و راه غال

 !اند نيز مورد طعن قرار گرفته همچنين شام و مصر

: سـرزمين  گفت ميكند كه جعفر صادق گفت: ابوجعفر  مجلسي در بحار خود روايت مي
شام چه سرزمين خوبي است و اهالي آن چه افراد بدي هستند، و بدترين سرزمين مصر 

اسرائيل بوده كه خداوند بر آنان خشم گرفته اسـت، و   است، مصر زندان آن دسته از بني
بني اسرائيل وارد مصر نشدند مگر بـه خـاطر خشـم الهـي و معصـيت خداونـد، چـون        

هـا   خداوند به آنان گفت كه وارد سرزمين مقدس شـويد يعنـي بـه شـام برويـد امـا آن      
دان شـدند،  نپذيرفتند و از فرمان خدا سرپيچي كردند، آنگاه تا چهل سال در زمين سرگر

ايشان بود و بعد از آن بـود كـه    ي ها از مصر و ورودشان به شام بعد از توبه و خروج آن
 خداوند از آنان راضي شد.

هاي مصـري پختـه    سپس ابوجعفر گفت: من خوردن چيزي را كه در تنورها و سفال
م دانم، و دوست ندارم با خـاك آن سـرم را بشـويم از بـي     شده باشد مكروه و ناپسند مي

( اينكه مبادا خاك آن برايم ذلت بياورد و غيرت را از بين ببرد
602F

1(. 
 گويم: اهل مصر و شام تسليتي ندارد، اما گناه خاك و سفال چيست؟ مي
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 خاتمه

 
ايمـان و   ي الحمدهللا به پايـان بررسـي زنـدگي بزرگمـرد و كـوه سـر بـه فلـك كشـيده         

دواريم توانسته باشيم حتي به درستكاري امام محمد باقر بن علي بن حسين رسيديم، امي
ايشان را مورد پوشش اين بحث قرار داده باشيم،  ي صورت اجمالي سيره و علم و شيوه

كوشيده است از قرآن و  و در نهايت اين بحث براي ما روشن شد كه ايشان به شدت مي
پسـنديده   گرايانـه را نمـي   هاي تفسيري باطني سنت اطاعت كند، او مفسري بوده كه شيوه

كند كه اگـر   كند و مردم را راهنمايي مي ها احتياط مي است، و او فقيهي است كه در گفته
سخني به او نسبت داده شد كه با قرآن و سنت مخالف بود آن را نپذيرند، و او موحدي 

جويـد و فقـط او را    كند، و فقط از خدا ياري مي است كه غير از اهللا را با اهللا شريك نمي
 خواند. مي

داشـته اسـت و علـم هـر      مند بوده و اهل علم را گرامي مي كه او به علم عالقهم يديد
هـا او اصـحاب    ورزيده است و فراتر از همه ايـن  كجا بوده او از فراگيري آن امتناع نمي

 كرده است. داشته و به فضل آنان اعتراف مي را دوست مي رسول خدا
يرامون اين شخصيت بزگوار مطـرح  اي از شبهاتي كه پ ايم كه به پاره و فراموش نكرده

 شود بپردازيم. مي
ايم توفيق الهـي اسـت و    خواهيم كه موفق شده باشيم، اگر درست رفته از خداوند مي

ايم از شيطان است و نيازمنديم كه برادران مـا در راه يـاري ايـن ديـن از      اگر اشتباه كرده
 هيچ پند و نصيحتي دريغ نورزند.

  رب العاملنيو آخر دعوانا أن احلمد هللا
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