
 )ع(پیشواى پنجم حضرت امام محمد باقر
  بسم هللا الرحمن الرحیم 

امام ابو جعفر،باقر العلوم،پنجمین پیشواى ما،جمعھ ى نخستین روز ماه رجب سال پنجاه و ھفت ھجرى در 
شكافنده ى «یعنى »باقر العلوم «كنیھ و»ابو جعفر«نامیدند و»محمد«او را) 1( .شھر مدینھ چشم بھ جھان گشود

  . لقب آن گرامى است»دانشھا
بھ ھنگام تولد ھالھ یى از شكوه و عظمت نوزاد اھل بیت را فرا گرفتھ بود،و ھمچون دیگر امامان پاك و پاكیزه 

  . بھ دنیا آمد
نسبت بھ پیامبر و حضرت على و زھرا علیھم السالم مى رساند،زیرا پدر -پدر و مادر-از دو سو) ع(امام باقر 

دختر امام مجتبى علیھم السالم ) 2( »ام عبد هللا «زند امام حسین،و مادر او بانوى گرامى او امام زین العابدین فر
  . است

زبانزد خاص و عام بود،ھر جا سخن از واالیى ھاشمیان و علویان و فاطمیان بھ میان ) ع(عظمت امام باقر 
مى و علوى و فاطمیش مى مى آمد او را یگانھ وارث آنھمھ قداست و شجاعت و بزرگوارى مى شناختند و ھاش

  . خواندند
راستگوترین لھجھ ھا و جذاب ترین چھره ھا و بخشنده ترین انسانھا برخى از ویژگیھاى امام باقر علیھ السالم 

  . است
  : گوشھ یى از شرافت و بزرگوارى آن گرامى را در گزارش زیر مى خوانیم

تو زنده مى مانى و !اى جابر.فرمود» انصارى جابر بن عبد هللا«بھ یكى از یاران پارساى خود) ص(پیامبر 
است در مى »باقر«را كھ نامش در تورات »محمد بن على بن الحسین بن على بن ابیطالب «فرزندم 

  . یابى،بدانھنگام سالم مرا بدو برسان
را كھ  و بعدھا روزى بھ خانھ ى امام زین العابدین آمد و امام باقر-پیامبر در گذشت و جابر عمرى دراز یافت

  . آمد) ع(امام باقر ...پیش بیا:كودكى خرد سال بود دید،بھ او گفت
  ... برو:گفت

بھ خداى كعبھ سوگند آیینھ ى تمام نماى پیامبر :جابر اندام و راه رفتن او را تماشا كرد و گفت.امام باز گشت
  آنگاه از امام سجاد پرسید این كودك كیست؟ .است

  . است»حمد باقرم«امام پس از من فرزندم :فرمود
،سالم و درود پدرت ) ص(فدایت شوم اى فرزند پیامبر :جابر برخاست و بر پاى امام باقر بوسھ زد و گفت

  . رابپذیر چھ او ترا سالم رسانده است) ص(پیامبر خدا 
و زمین  سالم و درود بر پدرم پیامبر خدا باد تا بدان ھنگام كھ آسمانھا:دیدگان امام باقر پر از اشگ شد و فرمود

  ) 3( .پایدارند و بر تو اى جابر كھ سالم او را بھ من رساندى

 دانش امام
دانش امام باقر علیھ السالم نیز ھمانند دیگر امامان از سر چشمھ ى وحى بود،آنان آموزگارى نداشتند و در 

ت دانش فرا مى مى آمد و از آنحضر) ع(نزد امام باقر »جابر بن عبد هللا «مكتب بشرى درس نخوانده بودند،
گواھى مى دھم تو در كودكى از دانشى خدا ! اى شكافنده ى علوم:گرفت و بھ آن گرامى مكرر عرض مى كرد

  . ) 4( داد برخوردارى
ھرگز دانشمندان را نزد كسى چنان حقیر و كوچك نیافتم كھ نزد امام باقر :مى گفت»عبد هللا بن عطاء مكى «

چشم مردمان جایگاه علمى واالیى داشت در پیشگاه امام باقر چونان  كھ در»حكم بن عتیبھ «علیھ السالم،
  . ) 5( كودكى در برابر آموزگار بود

بھ ھنگام روایت »جابر بن یزید جعفى «چنان خیره كننده بود كھ ) ع(شخصیت آسمانى و شكوه علمى امام باقر 
ن الحسین مرا چنین روایت وصى اوصیاء و وارث علوم انبیاء محمد بن على ب«:از آن گرامى مى گفت

  ) 6( »...كرد
مسالھ یى پرسید و او در پاسخ درماند،بھ سئوال كننده امام باقر را نشان داد و گفت از »عبد هللا عمر«مردى از

عبد «آن مرد از امام پرسید و پاسخى قانع كننده شنید و براى .این كودك بپرس و مرا نیز از پاسخ او آگاه ساز
  . ) 7( اینان خاندانى ھستند كھ دانششان خداداد است:رد،عبد هللا گفتبازگو ك»هللا عمر

امام بھ من .با امام باقر علیھ السالم بھ مسجد مدینھ وارد شدیم،مردم در رفت و آمد بودند:مى گوید»ابو بصیر«
دم،در حالیكھ از مردم بپرس آیا مرا مى بینند؟از ھر كھ پرسیدم آیا ابو جعفر را دیده اى پاسخ منفى شنی:فرمود



كھ نابینا بود بھ »ابو ھارون «در این ھنگام یكى از دوستان حقیقى آن حضرت .امام در كنار من ایستاده بود
  . از او نیز بپرس:امام فرمود.مسجد در آمد

  آیا ابو جعفر را دیدى؟ :از ابو ھارون پرسیدم
  مگر كنار تو نایستاده است؟ :فورا پاسخ داد
  از كجا دریافتى؟ :گفتم

  . ) 8( چگونھ ندانم در حالیكھ او نور رخشنده یى است:گفت
را جویا »راشد«از یكى ازافریقائیان حال یكى از شیعیان خود بھ نام ) ع(امام باقر :مى گوید»ابو بصیر«و نیز

  . پاسخ داد خوب بود و سالم مى رساند.شد
  . امام فرمود خدا رحمتش كند

  مگر او مرده است؟ :با تعجب گفت
  . آرى:فرمود

  چھ وقت در گذشت؟ :گفت
  . دو روز پس از خارج شدن تو:فرمود
  ... بھ خدا سوگند او بیمار نبود:گفت

  مگر ھر كس مى میرد بھ جھت بیمارى است؟ :فرمود
  . آنگاه ابو بصیر از امام در مورد آن در گذشتھ سئوال كرد

بینا و گوشھاى شنوایى براى ما ھمراه  او از دوستان و شیعیان ما بود،گمان مى كنید كھ چشمھاى:امام فرمود
بھ خدا سوگند ھیچ چیز از كردارتان بر ما پوشیده نیست پس ما را نزد !شما نیست وه چھ پندار نادرستى است

خودتان حاضر بدانید و خود را بھ كار نیك عادت دھید و از اھل خیر باشید تا بھ ھمین نشانھ و عالمت شناختھ 
  . ) 9( نم را بھ این برنامھ فرمان مى دھممن فرزندان و شیعیا.شوید

یكى از راویان مى گوید در كوفھ بھ زنى قرآن مى آموختم،روزى با او شوخى كردم،بعد بھ دیدار امام باقر 
  : شتافتم،فرمود

در پنھان مرتكب گناه شود خداوند بھ او اعتنا و توجھى ندارد،بھ آن زن چھ گفتى؟ از شرمسارى ) حتى(آنكھ 
  . ) 10( تكرار نكن:را پوشاندم و توبھ كردم،امام فرمودچھره ام 

 اخالق امام باقر علیھ السالم
در روى ...«: مردى از اھل شام در مدینھ ساكن بود و بھ خانھ ى امام بسیار مى آمد و بھ آن گرامى مى گفت

و عقیده !شمن نیستمزمین بغض و كینھ ى كسى را بیش از تو در دل ندارم و با ھیچكس بیش از تو و خاندانت د
ام آنست كھ اطاعت خدا و پیامبر و امیر مؤمنان در دشمنى با توست،اگر مى بینى بھ خانھ ى تو رفت و آمد 

در عین حال امام علیھ السالم با او »!دارم بدان جھت است كھ تو مردى سخنور و ادیب و خوش بیان ھستى
كھ شامى بیمار شد و مرگ را رویا روى خویش دید  چندى بر نیامد.مدارا مى فرمود و بھ نرمى سخن مى گفت

  . بر او نماز گزارد»امام باقر«و از زندگى نومید شد،پس وصیت كرد كھ چون در گذرد ابو جعفر
شب بھ نیمھ رسید و بستگانش او را تمام شده یافتند،بامداد وصى او بھ مسجد آمد و امام باقر علیھ السالم را دید 

نشستھ است،و آن گرامى ھمواره چنین بود كھ پس از نماز بھ ذكر ) 11( برده و بھ تعقیبكھ نماز صبح بھ پایان 
  . و تعقیب مى پرداخت

  . آن مرد شامى بھ دیگر سراى شتافتھ و خود چنین خواستھ كھ شما بر او نماز گزارید:عرض كرد
  . شتاب مكنید تا من بیایم...او نمرده است:فرمود

تجدید فرمود و دو ركعت نماز خواند و دستھا را بھ دعا برداشت،سپس بھ  پس برخاست و وضو و طھارت را
سجده رفت و ھمچنان تا بر آمدن آفتاب،در سجده ماند،آنگاه بھ خانھ ى شامى آمد و بر بالین او نشست و او را 

ام او ریخت و صدا زد و او پاسخ داد،امام او را بر نشانید و پشتش را بھ دیوار تكیھ داد و شربتى طلبید و بھ ك
  . بھ بستگانش فرمود غذاھاى سرد بھ او بدھند و خود بازگشت

  : دیرى بر نیامد كھ شامى شفا یافت و بھ نزد امام آمد و عرض كرد
  » ...) 12( گواھى مى دھم كھ تو حجت خدا بر مردمانى«
  : مى گوید-از صوفیان آن روزگار- »محمد بن منكدر«

ھمراه با دو تن از -ن رفتم،ابو جعفر محمد بن على بن الحسین را دیدمدر روز بسیار گرمى از مدینھ بیرو
مردى از بزرگان :از سركشى بھ مزرعھ ى خویش باز مى گردد با خود گفتم-یا دو تن از دوستانش-غالمانشان

  . باید او را پند دھم!قریش در چنین وقتى در پى دنیاست



خدا ترا بھ :گفتم. سر و رویش مى ریخت با تندى پاسخم دادنزدیك آمدم و سالم كردم،امام در حالى كھ عرق از 
اگر در این حالت مرگ !سالمت بدارد آیا شخصیتى چون شما در این ھنگام و با این حال در پى دنیا مى رود

  در رسد چھ مى كنى؟ 
از تو و فرمود بھ خدا سوگند اگر مرگ در رسد در حال اطاعت خداوند خواھم بود زیرا من بدینوسیلھ خود را 

  . دیگر مردمان بى نیاز مى سازم،از مرگ در آنحالت بیمناكم كھ سرگرم گناھى باشم
  . ) 13( رحمت خدا بر تو باد،مى پنداشتم كھ شما را پند مى دھم اما تو مرا پند دادى و آگاه ساختى:گفتم

 امام و امویان
ى رخ نمى دھد زیرا امامت چونان امام چھ خانھ نشین باشد و چھ در متن اجتماع در مقام امامتش تفاوت

  . رسالت،منصبى است خدایى و مردمان را نمى رسد كھ بدلخواه خویش امامى برگزینند
غاصبان و متجاوزان ھماره بھ مقام واالى امام رشك مى بردند و بھر وسیلھ براى غصب و تصرف حكومت و 

امامت امام .ر از ھیچ جنایتى نیز باك نداشتندخالفت كھ ویژه ى امامان بود دست مى یازیدند و در راه این منظو
  . در زمان خالفت ولید و سلیمان بن عبد الملك و عمر بن عبد العزیز و یزید بن عبد الملك و ھشام بوده است

برخى از دوران امامت امام باقر علیھ السالم مقارن حكومت ظالمانھ ى ھشام بن عبد الملك اموى مى بود و 
بھ خوبى مى دانستند كھ اگر حكومت ظاھر را با ستم و جنایت بھ غصب گرفتھ اند ھرگز  ھشام و دیگر امویان

  . نمى توانند حكومت دردلھا را از خاندان پیامبر بربایند
عظمت معنوى امامان گرامى چنان گیرا بود كھ گاه دشمنان و غاصبان خود مرعوب مى ماندند و بھ تواضع 

  : برمى خاستند
ھا بھ حج آمده بود و امام باقر و امام صادق علیھما السالم نیز جزو حاجیان بودند،روزى ھشام در یكى از سال

  : در اجتماع عظیم حج ضمن خطابھ یى فرمود) ع(امام صادق 
را بھ راستى فرستاد و ما را بھ او گرامى ساخت،پس ما برگزیدگان خدا در ) ص(سپاس خداى را كھ محمد «

ھستیم،رستگار كسى است كھ پیرو ما باشد و شور بخت آنكھ با ما ) در زمین( میان آفریدگان و جانشینان خدا
  . »دشمنى ورزد

گفتار مرا بھ ھشام خبر بردند ولى متعرض ما نشد تا بھ دمشق :امام صادق علیھ السالم بعدھا مى فرمود
  . بھ دمشق بفرستدبازگشت و ما نیز بھ مدینھ برگشتیم بھ حاكم خود در مدینھ فرمان داد تا من و پدرم را 

بھ دمشق در آمدیم و ھشام تا سھ روز ما را بار نداد،روز چھارم بر او وارد شدیم،ھشام بر تخت نشستھ بود و 
  . درباریان در برابرش بھ تیر اندازى و ھدف گیرى سرگرم بودند

 . با بزرگان قبیلھ ات تیراندازى كن:ھشام پدرم را بھ نام صدا زد و گفت
  . یر شده ام و تیراندازى از من گذشتھ است،مرا معذور دارمن پ:پدرم فرمود

ھشام اصرار ورزید و سوگند داد كھ باید این كار را بكنى و بھ پیر مردى از بنى امیھ گفت كمانت را بھ او بده 
پدرم كمان برگرفت و تیرى بھ زه نھاد و پرتاب كرد،اولین تیر درست در وسط ھدف نشست،دومین تیر را در 

ھاد و چون شست از پیكان برداشت بر پیكان تیر اول فرود آمد و آن را شكافت،تیر سوم بر دوم و چھارم كمان ن
  : و نھم بر ھشتم نشست،فریاد از حاضران برخاست،ھشام بى قرار شد و فریاد زد...بر سوم

و ...ذشتھ استتو در عرب و عجم سر آمد تیراندازنى،چطور مى پندارى زمان تیراندازى تو گ!آفرین ابا جعفر
در ھمان ھنگام تصمیم بر قتل پدرم گرفت و سر بھ زیر افكنده فكر مى كرد و ما در برابر او ایستاده 

بودیم،ایستادن ما طوالنى شد و پدرم از این بابت بھ خشم آمد و آن گرامى چون خشمگین مى شد بھ آسمان مى 
یافت و ما را بھ سوى تخت خود فرا خواند نگریست و خشم در چھره اش آشكار مى شد، ھشام غضب او را در

و خود برخاست و پدرم را در برگرفت و او را بر دست راست خود بر تخت نشانید و مرا نیز در برگرفت و 
  : بر دست راست پدرم نشاند،و با پدرم بھ گفتگو نشست و گفت

تو،تیراندازى را چنین از چھ قریش تا چون تویى را در میان خود دارد بر عرب و عجم فخر مى كند،آفرین بر 
  كسى و در چند مدت آموختھ یى؟ 

مى دانى كھ مردم مدینھ تیراندازى مى كنند و من در جوانى مدتى بھ این كار مى پرداختم و بعد :پدرم فرمود
  . ترك كردم تا ھم اكنون كھ تو از من خواستى

بردستى ندیده بودم و گمان نمى كنم كسى در ھشام گفت از آنگاه كھ خویش را شناختم تا كنون تیراندازى بدین ز
  روى زمین چون تو بر این ھنر توانا باشد،آیا فرزندت جعفر نیز مى تواند ھمچون تو تیراندازى كند؟ 

را بھ ارث مى بریم،ھمان كمال و تمامى كھ خدا بر پیامبرش فرود آورد آنجا كھ مى »تمام «و»كمال «ما:فرمود
زمین از كسى كھ بر ...) 14(» ینكم و اتممت علیكم نعمتى و رضیت لكم االسالم دیناالیوم اكملت لكم د«: فرماید

  . این كارھا كامال توانا باشد خالى نمى ماند



چشم ھشام با شنیدن این جمالت در حدقھ گردید و چھره اش از خشم سرخ شد،اندكى سر فرو افكند و دوباره 
  نیستیم كھ در نسبت برابریم؟ »مناف  عبد«مگر ما و شما از دودمان :سر برداشت و گفت
  . آرى اما خدا ما را ویژگیھایى داده كھ بھ دیگران نداده است:امام فرمود

بھ سوى ھمھ ى مردم و براى ھمھ ى مردم از سفید و سیاه و »عبد مناف «مگر خدا پیامبر را از خاندان :پرسید
د در حالیكھ پس از پیامبر اسالم پیامبرى نخواھد سرخ نفرستاده است؟شما از كجا این دانش را بھ ارث برده ای

  بود و شمایان پیامبر نیستید؟ 
  : خداوند در قرآن بھ پیامبر مى فرماید:امام بى درنگ فرمود

پیامبرى كھ بھ تصریح این آیھ ») 15( زبانت را پیش از آنكھ بھ تو وحى شود براى خواندن قرآن حركت مده«
) ع(ھایى داده كھ بھ دیگران نداده است و بھ ھمین جھت با برادرش على زبانش تابع وى است بھ ما ویژگی

-) 16(» و تعیھا اذن واعیة «: اسرارى را مى گفت كھ بھ دیگران ھرگز نگفت و خداوند در این باره مى فرماید
  . گوشى فرا گیرنده فرا مى گیرد- یعنى آنچھ بھ تو وحى مى شود و اسرار تو را

در ) ع(و نیز على بن ابیطالب .از خدا خواستم كھ آن را گوش تو قرار دھد:فرمود) ع(و پیامبر خدا بھ على 
پیامبر خدا ھزار در از دانش بھ روى من گشود كھ از ھر در ھزار در دیگر گشوده «كوفھ فرمود

او  را برگزید و چیزھایى بھ) ع(نیز على ) ص(ھمانطور كھ خداوند پیامبر را كماالتى ویژه داد پیامبر ...»شد
  . آموخت كھ بھ دیگران نیاموخت و دانش ما از آن منبع فیاض است و تنھا ما آن را بھ ارث برده ایم نھ دیگران

  . على مدعى علم غیب بود حال آنكھ خدا كسى را بر غیب دانا نساخت:ھشام گفت
ا روز رستخیز بیان خدا بر پیامبر خویش كتابى فرود آورد كھ در آن ھمھ چیز از گذشتھ و آینده ت:پدرم فرمود

بر تو كتابى فرو -) 17(» و نزلنا علیك الكتاب تبیانا لكل شیئى «: شده است زیرا در ھمان كتاب مى فرماید
ھمھ چیز را در كتاب روشن بھ حساب «: و در جاى دیگر فرمود- فرستادیم كھ بیان كننده ى ھمھ چیز است

و خداوند بھ پیامبر فرمان داد ھمھ ى ») 19( گذار نكردیمھیچ چیز را در این كتاب فرو :و نیز») 18( آورده ایم
ھشام ...على از ھمھ ى شما در قضاوت داناتر است:اسرار قرآن را بھ على بیاموزد،و پیامبر بھ امت مى فرمود

  ) 20( .و امام از بارگاه او خارج شد...ساكت ماند

 امام با مخالفان احتجاج مى كند
اگر در روى زمین كسى :امیر مؤمنان حضرت على علیھ السالم بود و مى گفت از دشمنان»عبد هللا بن نافع «

اگر چھ .حق با على بوده است من بدو روى خواھم آورد»خوارج نھروان «بتواند مرا قانع سازد كھ در كشتن 
  . در مشرق یا مغرب بوده باشد

تو ثابت كنند؟گفت مگر در میان فرزندان او نیز نمى توانند بھ ) ع(آیا مى پندارى فرزندان على :بھ عبد هللا گفتند
  دانشمندى ھست؟ 

در :پرسید!دانشمندى نباشد؟) ع(مگر ممكن است در دودمان حضرت على !این خود سند نادانى توست:گفتند
این زمان دانشمندشان كیست،امام باقر علیھ السالم را بھ او معرفى كردند و او با یاران خویش بھ مدینھ آمد و 

امام بھ یكى از غالمان خویش فرمان داد بار و بنھ ى او را فرود آورد و بھ او ...تقاضاى مالقات كرداز امام 
  . بگوید فردا نزد امام حاضر شود

بامداد دیگر عبد هللا با یاران خویش بھ مجلس امام آمد و آن گرامى نیز فرزندان و بازماندگان مھاجران و 
مدند امام در حالیكھ جامھ اى سرخ فام بر تن داشت و دیدارش چون ماه انصار را فرا خواند و چون ھمھ گرد آ

  : فریبنده و زیبا بود فرمود
سپاس ویژه خدایى است كھ آفریننده ى زمان و مكان و چگونگى ھاست حمد خدایى را كھ نھ چرت دارد و نھ 

بنده ى برگزیده و »محمد«وخدایى نیست »هللا «گواھم كھ جز...خواب آنچھ در آسمانھا و زمین است ملك اوست
  . پیامبر اوست،سپاس خدایى را كھ بھ نبوتش ما را گرامى داشت و بھ والیتش ما را مخصوص گردانید

  . ھر كدامتان فضیلتى از على بن ابیطالب بھ خاطر دارید بگویید!اى گروه فرزندان مھاجر و انصار
پیامبر در نبرد با یھودان :ید،گفتندرس»حدیث خیبر«حاضران ھر یك فضیلتى بیان كردند تا سخن بھ 

  . خیبر،فرمود
العطین الرایة غدا رجال یحب هللا و رسولھ و یحبھ هللا و رسولھ،كرارا غیر فرار ال یرجع حتى یفتح هللا على «

را بھ مردى مى سپارم كھ دوستدار خدا و پیامبر است و خدا و پیامبر نیز او را دوست مى فردا پرچم »«یدیھ 
دارند،رزم آورى است كھ ھرگز فرار نمى كند و از نبرد فردا باز نمى گردد تا خداوند بھ دست او حصار 

  . »یھودان را فتح فرماید
شگفتى آفرین یھودان را منھزم ساخت و  و دیگر روز پرچم را بھ امیر مؤمنان سپرد و آن گرامى بانبردى-

  . قلعھ ى عظیم آنان را گشود



  در باره ى این حدیث چھ مى گویى؟ :بھ عبد هللا بن نافع فرمود) ع(امام باقر 
  ! حدیث درستى است اما على بعدھا كافر شد و خوارج را بھ ناحق كشت:گفت

را مى »خوارج «ست مى داشت مى دانست كھ اومادرت در سوگ تو بنشیند،آیا خدا آنگاه كھ على را دو:فرمود
  . كشد یا نمى دانست؟اگر بگویى خدا نمى دانست كافر خواھى بود

  . مى دانست:گفت
  . خدا او را بدان جھت كھ فرمانبردار اوست دوست مى داشت یا بھ جھت نافرمانى و گناه:فرمود

اگر در آینده نیز گناھكار مى بود خداوند یعنى (چون فرمانبردار خدا بود خداوند او را دوست مى داشت :گفت
برخیز :فرمود)مى دانست و ھرگز دوستدار او نمى بود پس معلوم مى شود كشتن خوارج طاعت خدا بوده است

  . كھ محكوم شدى و جوابى ندارى
-) 21(» حتى یتبین لكم الخیط االبیض من الخیط االسود من الفجر«: عبد هللا برخاست و این آیھ را تالوت كرد

خدا بھتر مى داند رسالت خویش را در چھ خاندانى «و گفت - اشاره بھ آنكھ حقیقت چون سپیده صبح آشكار شد
   23و ) 22( »قراردھد

ضرب سكھ ى اسالمى بھ دستور امام باقر علیھ السالم 
)24( 

بھ  در سده ى اول ھجرى صنعت كاغذ در انحصار رومیان بود و مسیحیان مصر نیز كھ كاغذ مى ساختند
مرد زیركى »عبد الملك اموى «بر آن مى زدند،»اب و ابن و روح «روش رومیان و بنا بر مسیحیت نشان 

بود،كاغذى از این گونھ را دید و در مارك آن دقیق شد و فرمان داد آن را براى او بھ عربى ترجمھ كنند،و 
ت باید مصنوعات چنین نشانى چون معناى آن را دریافت خشمگین شد كھ چرا در مصر كھ كشورى اسالمى اس

-شھد هللا انھ ال الھ اال ھو-داشتھ باشد،بى درنگ بھ فرماندار مصر نوشت كھ از آن پس بر كاغذھا شعار توحید
بنویسند و نیز بھ فرمانداران سایر ایاالت اسالمى نیز فرمان داد كاغذھایى را كھ نشان مشركانھ ى مسیحیت 

  . دید استفاده كننددارد از بین ببرند و از كاغذھاى ج
كاغذھاى جدید با نشان توحید اسالمى رواج یافت و بھ شھرھاى روم نیز رسید و خبر بھ قیصر بردند و او در 

  : نوشت»عبد الملك «نامھ یى بھ 
صنعت كاغذ ھماره با نشان رومى مى بود و اگر كار تو درمنع آن درست است پس خلفاى گذشتھ ى اسالم خطا 

، من ھمراه این نامھ براى تو ھدیھ اى ) 25( گر آنان بھ راه درست رفتھ اند پس تو در خطا ھستىكار بوده اند و ا
الیق فرستادم و دوست دارم كھ اجناس نشان دار را بھ حال سابق واگذارى و پاسخ مثبت تو موجب 

  . ندارد این نامھ پاسخى:عبد الملك ھدیھ را نپذیرفت و بھ قاصد قیصر گفت.سپاسگزارى ما خواھد بود
  : قیصر دیگر بار ھدیھ اى دو چندان دفعھ ى پیش براى او گسیل داشت و نوشت

گمان مى كنم چون ھدیھ را ناچیز دانستى نپذیرفتى،اینك دو برابر فرستادم و مایلم ھدیھ را ھمراه با خواستھ ى 
  . عبد الملك باز ھدیھ را رد كرد و نامھ را نیز بى جواب گذاشت.قبلى من بپذیرى

دو بار ھدیھ ى مرا رد كردى و خواستھ مرا بر نیاوردى براى سوم بار ھدیھ :صر این بار بھ عبد الملك نوشتقی
را دو چندان سابق فرستادم و سوگند بھ مسیح اگر اجناس نشان دار را بھ حال پیش برنگردانى فرمان مى دھم 

كھ ضرب سكھ ویژه ى ما رومیان است،آنگاه  تا زر و سیم را با دشنام بھ پیامبر اسالم سكھ بزنند و تو مى دانى
چون سكھ ھا را با دشنام بھ پیامبرتان ببینى عرق شرم بر پیشانیت مى نشیند،پس ھمان بھتر كھ ھدیھ را بپذیرى 

  . و خواستھ ى ما را بر آورى تا روابط دوستانھ مان چون گذشتھ پا بر جا بماند
كنم كھ ننگین ترین مولودى كھ در اسالم زاده شده من باشم كھ عبد الملك در پاسخ بیچاره ماند و گفت فكر مى 

دشنام دھند و با مسلمانان بھ مشورت پرداخت ولى ھیچكس نتوانست ) ص(سبب این كار شدم كھ بھ رسول خدا 
  ! تو خود راه چاره را مى دانى اما بھ عمد آن را وا مى گذارى:چاره اى بیندیشد،یكى از حاضران گفت

  واى بر تو،چاره اى كھ من مى دانم كدامست؟ :عبد الملك گفت
  . اھل بیت چاره ى این مشكل را بجویى»باقر«باید از:گفت

را با احترام بھ شام بفرستد،و ) ع(» امام باقر«عبد الملك گفتار او را تصدیق كرد و بھ فرماندار مدینھ نوشت 
م آمد و داستان را بھ او عرض خود فرستاده ى قیصر را در شام نگھداشت تا امام علیھ السالم بشا

  : كردند،فرمود
عملى نخواھد شد و خداوند این كار را بر او ممكن نخواھد ساخت و راه ) ص(تھدید قیصر در مورد پیامبر 

چاره نیز آسان است،ھم اكنون صنعتگران را گرد آور تا بھ ضرب سكھ بپردازند و بر یك رو سوره ى توحید 
و .را نقش كنند و بدین ترتیب از مسكوكات رومى بى نیاز مى شویم) ص(و بر روى دیگر نام پیامبر 



و ) 26( توضیحاتى نیز در مورد وزن سكھ ھا فرمود تا وزن ھر ده درھم از سھ نوع سكھ ھفت مثقال باشد
  . نیزفرمود نام شھرى كھ در آن سكھ مى زنند و تاریخ سال ضرب را ھم بر سكھ ھا درج كنند

را عملى ساخت و بھ ھمھ ى شھرھاى اسالمى نوشت كھ معامالت باید با سكھ ھاى جدید  عبد الملك دستور امام
انجام شود و ھر كس از سابق سكھ اى دارد تحویل دھد و سكھ ى اسالمى دریافت دارد،آنگاه فرستاده ى قیصر 

  . را از آنچھ انجام شده بود آگاه ساخت و باز گرداند
من خواستم : یان از او خواستند تا تھدید خود را عملى سازد،قیصر گفتقیصر را از ماجرا خبر دادند و دربار

 عبد الملك را بھ خشم آورم و اینك این كار بیھوده است چون در بالد اسالم دیگر با پول رومى معاملھ نمى كنند

)27 ( .  

 اصحاب امام باقر علیھ السالم
شاگردانى نمونھ و ممتاز پرورش یافتند كھ اینك -وكھ درود فرشتگان بر ا-در مكتب امام ابو جعفر باقر العلوم

  : بھ نام برخى از آنان اشاره مى شود
امام زین العابدین و امام محمد باقر و امام جعفر صادق - محضر سھ امام را دریافتھ بود:»ابان بن تغلب «-1

غت تسلط بسیارى ابان از شخصیتھاى علمى عصر خود بود و در تفسیر،حدیث،فقھ، قرائت و ل- علیھم السالم
بدو فرمود در مسجد مدینھ بنشین و براى مردمان فتوى بده ) ع(واالیى دانش ابان چنان بود كھ امام باقر .داشت

  . زیرا دوست دارم مردم چون تویى را در میان شیعیان ما ببینند
را براى تدریس ابان ھر وقت بھ مدینھ مى آمد حلقھ ھاى درس مى شكست و در مسجد جایگاه خطابھ ى پیامبر 

  . او خالى مى كردند
بھ خدا سوگند مرگ ابان قلبم را بھ درد :عرض كردند فرمود) ع(چون خبر درگذشت ابان را بھ امام صادق 

  ) 28( .آورد
دانشمندان شیعھ میان پروردگان امام باقر و امام صادق علیھما السالم شش تن را برتر مى شمرند :»زراره «-2

محمد بن مسلم «و»ابو بصیر«و»برید بن معویھ «اگر:خود مى فرمود) ع(امام صادق .ستو زراره یكى از آنھا
و باز .از میان مى رفت،آنان بر حالل و حرام خدا امینند) معارف شیعھ(نمى بودند آثار پیامبرى »زراره «و»

  . ماننددر زندگى و مرگ نزد من محبوبترین مرد»احول «و»محمد بن مسلم «و»زراره «و»برید«:مى فرمود
زراره در دوستى امام چنان استوار بود كھ امام صادق علیھ السالم ناگزیر شد براى حفظ جان او بھ عیبجویى و 

بدگویى او تظاھر كند و در پنھان بدو پیام داد اگر از تو بدگویى مى كنم براى ایمن داشتن توست زیرا 
و تو بھ دوستى ما شھرت دارى و من ناچارم ...نددشمنان،ما را بھ ھر كس عالقمند ببینند بھ آزار او مى كوش

زراره از قرائت و فقھ و كالم و شعر و ادب عرب بھره اى گسترده داشت و نشانھ ھاى ...چنین تظاھر كنم
  ) 29( .فضیلت و دیندارى در او آشكار بود

سخنان پر مغز شاعرى سر آمد بود و زبان گویایش در قالب نغز شعر در دفاع از اھل یت :»كمیت اسدى «-3
  . مى سرود،شعرش چنان كوبنده و رسواگر بود كھ پیوستھ از طرف خلفاى اموى تھدید بھ مرگ مى شد

باز گو كردن حقایق و بھ ویژه دفاع از اھل بیت پیامبر در آن زمان چنان خطرناك بود كھ جز مردان مرد 
دوران حكومت اموى از مرگ نھراسید و جرات اقدام بدان نداشتند،و كمیت از قویترین چھره ھایى است كھ در 

  . تا آنجا كھ یارایش بود حق گفت و سیماى امویان را بر مردم آشكار ساخت
  : كمیت در برخى از اشعار خویش امامان راستین را در برابر بنى امیھ چنین معرفى مى كند

د،آنان ھمچون عبد الملك و ولید و آن راھبران دادگر ھمچون بنى امیھ نیستند كھ انسانھا وحیوانھا را یكى بدانن«
سلیمان و ھشام اموى نیستند كھ چون بر منبر نشینند سخنانى بگویند كھ خود ھرگز عمل نمى كنند،امویان 

  ) 30( »سخنان پیامبر را مى گویند اما خود كارھاى زمان جاھلیت را انجام مى دھند
را فراموش مى كرد،روزى در برابر امام و در  بود و در راه این مھر خویشتن) ع(كمیت شیفتھ ى امام باقر 

خدایا كمیت را : مدح او اشعار شیوایى را كھ سروده بود مى خواند،امام بھ كعبھ رو كرد و سھ بار فرمود
  . رحمت كن آنگاه بھ كمیت فرمود صد ھزار درھم از خاندانم براى تو جمع آورى كرده ام

و .خواھم،فقط یكى از پیراھنھاى خود را بھ من عطا فرماییدبھ خدا سوگند ھرگز سیم و زر نمى :كمیت گفت
  ) 31( .امام پیراھن خود را بھ او داد

 : روزى دیگر در خدمت امام باقر نشستھ بود،امام بھ دلتنگى از زمانھ این شعر بر خواند
  ذھب الذین یعاش فى اكنافھم لم یبق اال شاتم او حاسد 

  » ى مى كردند رفتند و جز حسودان یا بدگویان كسى باقى نمانده است رادمردانى كھ مردم در پناھشان زندگ«
  : كمیت فورا پاسخ داد

  و بقى على ظھر البسیطة واحد فھو المراد و انت ذاك الواحد 



  ) 32( ».اما بر روى زمین یكتن از آن بزرگمردان باقى است كھ ھم او مراد جھانیان است و تو آن یكتن ھستى«
فقیھ اھل بیت و از یاران راستین امام باقر و امام صادق علیھما السالم بود،چنانكھ گفتیم :»محمد بن مسلم «-4

  . او را یكى از آن چھار تن بھ شمار آورده كھ آثار پیامبرى بوجودشان پا بر جا و باقى است) ع(امام صادق 
  . د و چھار سال در مدینھ ماندبھ مدینھ آم) ع(محمد كوفى بود و براى بھره گرفتن از دانش بیكران امام باقر 

عرض كردم گاه از من سئواالتى مى شود كھ پاسخ آن را ) ع(مى گوید بھ امام صادق »عبد هللا بن ابى یعفور«
  نمى دانم و بھ شما نیز دسترسى ندارم،چھ كنم؟ 

  ... ) 33( چرا از او نمى پرسى:را بھ من معرفى كرد و فرمود»محمد بن مسلم «امام 
ھمسر پسرم مرده است و فرزندى زنده در شكم :ى شب ھنگام بھ خانھ ى محمد بن مسلم آمد و گفتدر كوفھ زن

  دارد،تكلیف ما چیست؟ 
فرموده است باید شكم او را بشكافند و بچھ را بیرون ) ع(بنابر آنچھ امام باقر العلوم :گفت»محمد بن مسلم «

  . آورند،سپس مرده را دفن كنند
  از كجا یافتى؟ آنگاه از زن پرسید مرا 

بردم و او گفت در این باره چیزى نمى دانم ولى بھ نزد محمد بن »ابو حنیفھ «این مسالھ را بھ نزد:زن گفت
  ... مسلم برو و اگر فتوایى داد مرا آگاه ساز

را دید كھ در جمع اصحاب خویش ھمان مسالھ را طرح »ابو حنیفھ «دیگر روز محمد بن مسلم در مسجد كوفھ 
  ! خواھد پاسخ را بھ نام خود بھ آنان بگویدكرده مى 

  » ) 34( خدایت بیامرزد بگذار زندگى كنیم«بھ طعنھ سرفھ یى كرد و ابو حنیفھ دریافت و گفت »محمد«

 شھادت امام باقر علیھ السالم
ھشام «ھجرى در پنجاه و ھفت سالگى در زمان ستمگر اموى  114امام گرامى باقر العلوم،ھفتم ذیحجھ ى سال 

من امشب جھان را «:مسموم و شھید شد،در شامگاه وفات بھ امام صادق علیھ السالم فرمود»ن عبد الملك ب
بدرود خواھم گفت،ھم اكنون پدرم را دیدم كھ شربتى گوارا نزد من آورد و نوشیدم و مرا بھ سراى جاوید و 

  » دیدار حق بشارت داد
ر خاك بقیع كنار آرامگاه امام مجتبى و امام سجاد علیھما دیگر روز تن پاك آن دریاى بیكران دانش خدایى را د

  . ) 35( السالم بھ خاك سپردند،سالم خدا بر او باد
  : و اینك در نشیب پایان موجى از دانش آن گرامى را در سخنان زیر بھ تماشا بنشینیم

  . ) 36( دروغ خرابى ایمان است
  . ) 37( مؤمن،ترسو و حریص و بخیل نمى شود

 دنیا ھمچون كرم ابریشم است كھ ھر چھ پیلھ را بر خود بیشتر بپیچد بیرون آمدنش مشكلتر مى شود حریص بر

)38 ( ...  
  . ) 39( از طعن بر مؤمنان بپرھیزید

برادر مسلمانت را دوست بدار و براى او آنچھ براى خود مى خواھى بخواه و آنچھ را بر خود نمى پسندى بر 
  . ) 40( او نپسند

مانى براى دیدار یا حاجتى بھ خانھ ى مسلمانى بیاید و او در خانھ باشد و اجازه ى ورود بھ او ندھد اگر مسل...
و خود نیز بھ دیدار او بیرون نیاید،پیوستھ این صاحب خانھ در لعنت خدا خواھد بود تا آنگاه كھ یكدیگر را 

  ... ) 41( مالقات كنند
  . ) 42( ردھمانا خداوند با حیا و بردبار را دوست مى دا

  . ) 43( آنكھ خشمش را از مردم باز دارد خداوند عذاب قیامت را از او باز دارد
  . ) 44( آنانكھ امر بھ معروف و نھى از منكر را عیب مى دانند بد مردمانى ھستند

  . ) 45( ھمانا خداوند بنده یى را كھ دشمن داخل خانھ ى او شود و او با وى مبارزه نكند دشمن دارد
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