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*ه محمدزادهّمرضي
چكيده

ترين شخصيت اهل بيت و امام پنجم شيعيان است كه از�كه بارز�(ع)�امام محمد باقر
ايات�د.در روتر بوى�اش بيشتر و برارگوهد و بزردمان؛شأن،فضيلت،علم،زهم& مر
مـهـربـانـى،م�خـويـى وگـذشـت،نـرنـد،عـفـو وستـش خـداوى سـخـن از پـربـسـيـار
ا به عظمتت مى�گفتند و همه كس او رى و شجاعت آن حضركارهيزتمندى،پرسخاو

ان بيشترلتش از ديگردند و قدر و منـزام مى�كرا احتراص او رام و خودند و عومى�ستو
صه او در خصوبه انداز�(ع)��و امام حسيـن�(ع)ندان امام حسند و از هيچ�يك از فـرزبو

ت  الهى و اخـالق و آداب،سيرآنى وى و حقايق قـرعلم دين و نشر آثار و سنت نبـو
انبها و آثار خالده باقى نمانده است.هاى گريادگار

سى�در صدد برر�(ع)R عملى امام محمـدبـاقـرآن در سيـران تجلى قـراين مقاله با عـنـو
ا محورهش آياتى رت است.در اين پژوه آن حضره�هاى آشكار آيات الهى در سيرجلو

سيم كها با آن مى�سنجيم و در پايان به اين نتيجـه مـى�ره عملى امـام رار داده و سيرقر
آن كريم است.آينه تمام نماى قر�(ع)� امام محمد باقر

(ع)د باقرّه امام محمآن،سيرقره:اژكليد�و

(ع)��از ائمه اثنا عشر��(ع)،امام پنجم(ع)محمدبن على بن الحسين بن على بن ابى�طالب�

جعفر و ملقب به باقر.ا به ابوّ،مكن(ع)م�ده معصوو يكى از چهار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هشگر و نويسنده.*.دكتر و پژو
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ش�است.مادر(ع)R امام حسن�ى مادر نو�و از سو(ع)R امام حسين�ى پدر نوت از سوآن حضر
گفته�اند(ع)��د امام محمد باقر�د.از اين رو در موره بانويى جليل القدر بوّ�عبداللّا به امّفاطمه مكن

١د.ى فاطمى بود كه از دو سود و فاطمى بوى بوى علود كه از دو سواو علويى بو

٢لدشدى در شهر مدينه متو هجر٥٧جب سال ل ماه رل مشهور در روز جمعه اوبنابر قو

٣ده  شد.ستان بقيع به خاك سپرسيد و در قبرى به شهادت رهجر١١٤و در هفتم ذيحجه سال

�(ع)د امام سجاد�ندگى پدر خو سال از ز٣٧��و�(ع)د امام حسين� خوّسال از حيات جدچهار

ندگى�اشان  زد.دور سال بو٢٠ يا ١٩ سال و مدت امامتش ٥٧ش د،مدت عمرك كرا درر
ـ �و اياممت ده تن از خلفاى اموبا حكو ـ از معاوية بن ابى سفيان تا هشام بن عبدالملك  ى �

ليد بن عبدالملك،سليمان بن عبدالملك ،عمربنمت پنج تن از ايشان:وامامتش با حكو
د.ن بوعبدالعزيز،يزيد بن عبدالملك و هشام بن عبدالملك مقار

شاد شيعيان و تربيتف دينى و ارندگى امام بيشتر در شهر مدينه و به نشر معاران زدور
ت وان هشام بن عبدالملك،آن حضرايت كلينى يك بـار در دوردان گذشت.به روشاگر

ت عمربن يك بار نيز به دعو٤ از مدينه به شام احضار شدند.(ع)�ندش امام جعفر صادق�فرز
٥فت.خى مسائل به شام رنى برايزعبدالعزيز به منظور ر

د كه در ميان اهل علم و كمـالسيده بوت به جايـى رى آن حضرارگوپايه فضل و بـزر
ا به نامد ردند و آثار خوى در ستايش او مى�سروايندگان اشعار بسيارد و سرب�المثل بوضر

ت مى گويد:طبى در ستايش آن حضرن مى�داشتند از جمله قرّاو مزي
 على االجبلّو خير من لبىقـىّيا بـاقر العلـم ألهل الت

ه�هاى مكه لبيك گفتى.ان و اى بهترين كسى كه بر كوكارهيزاى پراى شكافنده علم بر

علم و دانش
»¹ÓdÚ�ÓlK	« ]tÔ	« ]cs¹Ó�¬ ÓMÔ� «uJMÔr?ÚË Ó	«]cs¹Ó√ ÔðËÔ	« «uÚFKÚrÓœ Ó—ÓłÓ UÌ«،ند از؛خداو)١١/٥٨(المجادلة

ند.د و آنان كه دانش يافته�اند،پايه�هاى باالتر داردند،باال مى�برا كه ايمان آورشما آنان ر
»¼ÓqÚ¹ Ó$Ú²Óu	« Í]cs¹Ó¹ ÓFÚKÓLÔÊuÓË Ó	«]cs¹Ó	 Ó¹ UÓFÚKÓLÔÊu«ند.ابر؛آيا دانايان و نادانان بر)٩/٣٩مر،(الز

 بحاضر العلم…و قv عندّّرد:«و ادفع عن نفسك حاضر الشمو�فر(ع)امام محمد باقر�
د دور كن… وى از خوا با علمى كه دارد رجو�؛بدى و شر مو٦شاد العلم»ى باسترغلبة الهو

ى بورز.اى نفس،پايداراهنمايى علم،به هنگام غلب& هوبا ر
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ا به«باقر»دانشت راويان شيعه و سنى سبب ملقب شـدن آن حـضـرلفان و رهم& مـؤ
�مى�دانند كه جابر بن عبدالله�(ص)ما از پيامبر اكرى ران او دانسته�اند و غالبا اين نامگذاراوفر

جه ايـن�و�(ص)مايت از زبان پيامبـر اكـرده است.در ايـن روت نقل كـرى از آن حضرانصـار
ا به كمال و تمام مى�شكافـد.ابـن؛ علم ر٧»ًاى نقل شده است:«يبقر العلم بـقـرنامگـذار

ده كه�جابرت با سند از جابر بن يزيد جعفى آورا با اندكى تفاوايت جابر ربابويه نيز همين رو
اا او علم ر،زير٨»ًّاه شقّه بقر العلم،أى شقّده است:«ألنده بوا افـزوضيح ربن يزيد اين تو

شناختنان واوده كه به سبب دانش فرشمرا از فقهاى مدينه برت رشكافت.ابن عماد آن حضر
٩انده�اند.ا باقر خون آن،او رريشه و درو

من دوم قرل و دول و دهه�هاى اون اويعنى دهه�هاى آخـر قـر(ع)�مان امام محمد باقـر�ز
ان،مسلمانان كه ازد.در اين دورصا در مدينه بوگ مخصومان ظهور فقهاى بزرى،زهجر

اف و اكنافدند،از اطراغت يافته بـودى فرجى و جنگ�هاى  داخلى تا حـدوحات خارفتو
لسـوفتن احكام الهى و فقه اسالمى به مدينه كه شـهـر راگراى فرمين�هاى اسالمى بـرسرز
گى از جملهى مى�نهادند،فقها و محدثان بـزرد،رو�و اصحاب و تابعان ايشان بو(ص)�الله�

٩٩جة بن زيد بن ثابت ـ�م.ق ـ،خار٩٤ة بن زبيرـ م.ق ـ،عرو٩٤ب ـ م.ّسعيد بن مسي
ـ م.ق��ـ،ربيعة الر ـ در اين شهر جمع بو١٣٦أى  ص كه منع كتابت حديثدند.به خصوق 

د كهفايى فقه و حديـث بـوان شكود.در اين دورمان  عمر بن عبدالعزيز لغـو شـده بـودر ز
�بر همگان آشكار(ع)ند او امام جعفر صـادق��و نيز فرز(ع)فت امام محمد باقـر�دانش و معر

ّنف دينى شيعه كه اين دو امام بيش از همه مبيل و مبانى كالم و فقه و ساير معارشد و اصو
ى از مجتهداناكنده شد.بسياردان ايشان به عالم پراويان و شاگرسط ردند،تدوين و توآن بو
ايج شدنده�اند.به همين جهـت رسسان مذاهب فقهى ديگر از اين دو امام فيـض بـرو مؤ

معنى است.نسايـى از علمى است،بسيار پرً��كه لقبى كامـال�(ع)اى امام پنجملقب باقر بـر
 و١٠ده استگ تابعين در مدينه شمرا از فقهاى بزرت رگ اهل سنت آن حضرمحدثان بزر

ند.ذهبىت اتفاق دارل آن حضربه گفته  او همه حافظان حديث در استناد و احتجاج به قو
١١گى و شايسته مقام خالفت دانسته است.ا جامع مقام علم و عمل و بزراو ر

گانماندگان صحابه و بزرت مى�نويسد:بازR جايگاه علمى آن حضرشيخ مفيد دربار
شتهده�اند.به نوايت كرت در مسايل دينى روساى فقهاى مسلمانان از آن حضرتابعان و رؤ

تى و سيردم از او در باب مغازد.مرايت مى�كرا روان ر�اخبار پيشينيان و پيامبر(ع)او:امام�
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د،برختند و در مناسك حج،كه از پيامبر نقل مى�كر�حديث مى�آمو�(ص)ل اللهسوو سنت ر
١٢شتند.آن بر مى�نواو اعتماد داشتند و از ايشان تفسير قر

چكتر از آن نديده�اما در هيچ مجلسى كوى مى�گويد:دانشمندان رّه بن عطاء مكّعبدالل
ا در پيشگاه او بهفه رگ كوجعفر ديده�ام.من حكم بن عتيبه از فقهاى بزركه در محضر ابو

١٣د استاد ديدم.دى نزسان شاگر

د،مى�گفت:ايت مى�كرا رو��حديثى ر�(ع)قتى از امام محمد باقرجابر بن يزيد جعفى و
ان،محمد پسر على بن حسين بناث دار دانش پيامبرصيا و ميرصى اوا،ود مرو حديث كر
ى از محدثان وب؛شمـارآشونعيم،ذهبى و ابن شهرابو ١٤د خدا بر آنان بـاد.على كه درو

جالى شيعه،نام�هاىده�اند.در كتاب�هاى ر�نام بر(ع)اويان امام محمد باقر�ان را به عنوفقها ر
ى ذكـرّف تهجا بر اساس حروسى آنها رثبت شده و از جمله شيـخ طـو(ع)�اويان امام باقر�ر

ىايات ممكن است بر شمارع در اسانيد روّ البته با تتب١٥د.تن مى�شو٤٦٦ده كه بالغ بر كر
بيش از اين دست يافت.

م اسالمى است؛اعم ازمينه�هاى علوايت شده در هم& زرو(ع)�آنچه از امام محمدباقر�
ه و مسائل نظام آفرينش كه گـاهـىآنى،فقه،كالم،اخالق،تاريخ،سيـرم قرتفسير و علـو

ده�اند.ت كتاب مستقلى تدوين كرا به صورت آنها ردان آن حضرخى از شاگربر
��(ص)مانش از پيامبر اكـرا از طريق پـدرد ران عالمى كه دانش خـو�به عنو��(ع)امام محمدباقـر

فت:ا پى مى�گرا در مدينه تشكيل مى�داد؛چهار هدف عمده رگى رسى بزردريافته و حلقه�هاى در
سش�هايى كـهR پرص دربارمينه�ها،به خصوضه ديدگاه�هاى اسالمى در همـه ز.عر١

انبا هر يك از پيرو(ع)�دند.بنا به نقل شيخ مفيد،امـام�ح مى�كردانشمندان ساير اديان مطر
علما درى  ردم مسائل بسياردند و مرموه مى�فرد مى�شدند؛مناظرارن كه بر او وناگوعقايد گو

١٦فتند.ا مى�گركالم از او فر

ى و تاريخى وافات فقهى و كالمى و تفسيرى نسبت به اشتباهات و انحرشنگر.رو٢ 
دند و يا از عدم اتصال به سنتده بوا پديد آورى آن رمت اموابستگان حكواخالقى كه يا و

ى ناشى مى�شد.نبو
ح آنهـافت دينى كه حاكمان آن روز جامعه اسالمـى از طـرابى از معر.گشايش ابـو٣

د.ل مى�كرلزا متزدم از آنها سلط& نظام حاكم سياسى رگاهى مردند و آده بوى كرگيرجلو
هى از دانشمندان اسالمى بر مبناى ديدگاه�هاى امام محمدش گرو.گزينش و پرور٤
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ست نظريـات آنائه درگ اسالمى به منظـور ارهاى بزردن آنان به شهـرو گسيل كـر(ع)��باقر�
��(ص)فى اهل بيت پيامبراز مدت امويان در معردن تبليغات درت و در نتيجه خنثى كرحضر

د صريح و قاطع با غاليانخوران اهل بيت،برخى از پيروآميز برايش�هاى غلوو نيز نفى گر
ان آنان.ى از سرارو اظهار بيز

دى كه بر خواى مقاصد ديگراى دستيابى به اين هدف�ها و نيز اجر�بر�(ع)امام محمدباقر
ه  باصى به مناظرمى و خصوس عموض مى�ديد،گذشته از برپايى حلقه�هاى متعـدد درفر

گار و عالمان سايرق مهم آن روزى فرايان فكرهاى اسالمى و پيشوجسته شهردانشمندان بر
اسم حجدم عنايت خاصى داشت هم چنين از مرى مرى معنواهبرخى مدعيان راديان و بر

١٧فت.ان مى�گراوه فراى گفتگو با مسلمانان مناطق مختلv اسالمى بهربر

فت و در حالى كه به غالمشبنا به نقل شيخ مفيد،سالى هشام بن عبدالملك به حج ر
ا ديد كه در مسجد نشسته به غـالمـشام شد.امـام رد مسجدالحـرارد وسالم تكيه داده بـو

ى!اله علم و دانش اويند.غالم گفت:آراقى�ها ودى است كه عرگفت:اين همان مر
ارسش قردم در صحنـ& پـرداى قيامت كه مـرس فرد او برو و از او بپـرهشام گفـت نـز

ندسيده�اند چه مى�خورد نراى اعمال خوسيدگى نشده و به سزفته�اند و هنوز به حسابشان رگر
ه�اى است محشورده نان پاكيزن گرمينى كه چوت پاسخ داد آنان در زو چه مى�آشامند؟حضر

غ نشده�اند به قدر مايحتاجد فارى است تا از حساب خوهايى جارى آن نهرند و در رومى�شو
ند و مى�آشامند.مى�خور

ف آنانى كه از همه طرفتارس آن روز با آن همه گره به غالم گفت از او بپرهشام دوبار
د:جهنمى�ها بامودن و آشاميدن مى�افتند؟امام فرنه به ياد خورده چگوفتار و احاطه كرا گرر

استخودرش نمى�كنند واموا فردن و آشاميدن رند،خورآنكه در ميان شعله�هاى آتش مى�سوز
ده كهاف دليل آوره اعرا از سورده مى�نمايند و اين آيـه رموانى فرند ارزقى كه خداوآب و رز

است مى�نماينـد:خودم جهنم از بهشتى�هـا درند از گفته جهنمى�ها نقل مى�كند.مـرخداو
»√Ó�COÔ«uÚŽ ÓKÓOÚMÓ� UsÓ	« ÚLÓ√ ¡UÓËÚ� L]— UÓ“Ó.ÓJÔrÔK	« Òt«؛شربت آبى يا چيز ديگر از آنچه)٥٠/٧اف،(االعر

١٨ب شد و ديگر سخنى نگفت.م كنيد.هشام مغلوانى داشته به ما كرخدا به شما ارز

د:«عالم ينتفعموند،مى�فرد مى�بردم از او سوه دانشمندى كه مر�دربار(ع)امام محمد باقر�
ار عابد است.؛�اين دانشمند بهتر از هفتاد هز١٩بعلمه افضل من سبعين الv عابد»
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صبر
»ËÓłÓeÓ¼«ÔÐ rLÓ2 UÓ³ÓdÔł «ËÓM]WÎË ÓŠÓdd¹Î««ً،؛و پاداش آن صبر كامل بر ايشان باغ)١٢/٧٦(االنسان

د.موبهشت و لباس حرير بهشتى لطv فر
»ËÓ	ÓMÓ−Úe¹Ós]	« ]cs¹Ó2 Ó³ÓdÔ«ËÚ√ ÓłÚdÓ¼ÔÐ rQÓŠÚ$Ós«…،ان بدهيمى كه به صابر؛البته اجر)٩٦/١٦(النحل

ده�اند.بهتر از عملى است كه آنان به جا آور
»ËÓðÓuÓ2«ÓuÚÐ «	UÚ×ÓoÒË ÓðÓuÓ2«ÓuÚÐ «B	U]³Úd«،استى در دين يكديگرستى و ر؛و به در)٣/١٠٣(العصر

دند.ش كرا سفارر
د:صبر بـرح نمواويه مطـرا از سه زان بحث صبـر رن اسالمى مى�تـواجعه به متـوبا مر

ت واره با مرديد صبر در هر سه حوزن ترطاعت،صبر بر معصيت و صبر بر مصيبت.بدو
هدكه بسيار شيرين و لذت بخش است.صبر در هر سه حوزاه است اما نتايجى دارنج همرر

ك معصيت است.د و استعانت به صبر مقدمه طاعت و يا ترب مى�شوعبادت محسو
سيد كه مبادا نعمت�هاىه مى�ترارد و هموابر مصائب تسليم بودر بر(ع)�امام محمدباقر�

ـ فرزاد خانومانى يكى از افرده باشد.زا ناسپاسى كرند رخداو ـ بيمار شد.اماماده او (ع)ندش 

ضـعخ دهد،با وار شد.اصحاب گفتند اگر پيشـامـدى رده و بى�قـراحت و افسربسيار نـار
ندى نگذشت كه صداى ناله و فرياد از خانه بلند شد و فرزاهيم شد.چيزبدى رو به رو خو

گز اظهار عجزگ هرد،بعد از مراحت بوى او بسيار نار�كه از بيمار(ع)گذشت.امام��در�(ع)امام
اى ماقتى آنچه بـراهيم،امـا وند مى�خـوست مى�داريم از خـداوا دود:«آنچه رمود و فـرنكر

اى ما پسنديده است،مخالفت نمى�كنيم».ى دهد،نسبت به آنچه خدا برار است.روناگو
ى داغ مصيبت آناند و وت شواندانى از او فوند يا فرزد:«هر كس فرزموايشان هم چنين فر

استندان به خوى پيشه كند،آن فرزدبارد و صبر و براست او بگذارند و خوا به حساب خداور
د:«آنكه در مصيبت صبر كندمو�و فر٢٠اهند شد».خ حجاب خوند بين او و آتش دوزخداو

اضى وا در مصيبت بستايد و به كـار الـهـى رند رد و خداوا بر زبـان آورجاع رو كلم& استـر
نه عمل نكندند حتمى است.اما اگر كسى اين گوده،اجر و پاداش او به خداوش بودلخو

ا تباهند اجر و پاداش او رهيده است و خـداواهد شد و او نكوى خوقضاى الهى بر او جار
٢١اهد ساخت».خو

ه مى�يابد.انسانـى كـهند جلـواه خداودهاى صبر،در شهـادت در راالترين نمـويكى از و
د و آنگاهاهد بـوضاى الهى خوضايتش در گرو رامش و راند،آرا امانت مى�خوال و انفس رامو
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ى و دلبستگى�هاى آن دلاحتى قادر است از تمامى لذات دنيوا در خطر ببيند بـه ركه دينش ر
اى شهادت باشد. كسى كه باد پذيرجوكنده در ميدان جنگ و جهاد با دشمنان حق،با تمام و

تبه دست يافته است.شايدد صبر نشان مى�دهد،به همين مقام و مرش در مصائب از خواين نگر
ا يكى دانسته�اند،در اين حقيقت نهـفـتـهاه خدا رمز اين مطلب كه اجر صبر و شـهـادت در رر

جل له مثلمايند:«من بلى من شيعتنا ببالء فصبر كتب الله عزو�مى�فر(ع)باشد.امام محمد باقر�
لى شكيبـايـى ود وفتار  شـويعنى:هريك از شيعيان ما كه بـه بـاليـى�گـر ؛٢٢اجر الv شهيـد»

اد حديث ايـنار شهيد در نامه عمل او نويسد.مـرند متعال پاداش هـزد،خداواستقامـت ورز
اگار،اعتقادات صحيحش رشكن  روزادث و سختى�هاى كمـران حواست:كسى كه در كور

اد، و به نحو احسن ايمان و دينـش رض نشواز دست ندهد و به خدا و دين و آيين الهى معتر
د.اهد بواى او زياد نخوار شهيد هم برحفظ نمايد،اگر چنين باشد پاداش هز

منين و از گنج�هاى ايمـانى كه زيبنده مؤى جميل است به طورصبر در مصائب صبـر
ت ديگر حقيقت ايمـان دراى بدن.به عبارى است برل& سراى آن به منزد.و برفى مى�شومعر

فقومن بايد بر اهميت اين مطلب�ود و مؤش مى�شوتو صبر است كه تجلى مى�يابد و با ارزپر
دقةّ:كتمان الحاجة و كتمان الصّمايند:«اربع من كنوز البر�مى�فر�(ع)كامل يابد.امام محمدباقر

ند:نهانب مى�شوند كه گنج نيكويى محسو؛چهار چيز٢٣جع و كتمان المصيبه»و كتمان الو
د و نهان داشتن مصيبت.داشتن حاجت،نهان داشتن صدقه،نهان داشتن در

انده�اند و بهترينا نشانه ايمان خوصبر در مصائب و سختى�ها چنان مهم است كه آن ر
ا در صبر ديده�اند. كمال ايمان و حقيقت آن رًالا شكيباترين آنان دانسته�اند و اصوبندگان ر

ين و الصبر علـىّه فى الدّفقّمايند:«الكمال كل الكمال:الـت��مى�فر�(ع)امام محمدباقـر
دن در دين،وت پيدا كر؛كمال،و تمامى كمال،تفقه و بصيـر٢٤النائبة و تقدير المعيشـة»

ندگى است.ج زى مخاره داردن در مصيبت،و اندازصبر كر
ا صبر بر فقر و مصائـب دنـيـايكى از مصاديـق صـبـر ر�(ع)�هم چنين امام محمـدبـاقـر

٢٥دند.مى�شمر

هدز
»	JÓOÚKÓð U?ÓQÚÝÓuÚŽ «ÓKÓ� vÓ� UÓðUÓJ?ÔrÚË Ó	Óð UÓHÚdÓŠÔÐ «uLÓð¬ UÓ?U?Ôr«،؛تا بر آنچه از دسـت)٢٣/٥٧(الحديد
ديد.هگين نشويد و به سبب آنچه به شما داده است،شادمان نگرفته� اندوشما ر
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ت:نعيم اصفهانى با عبـارانده�اند.ابوگ عالم اسالم خـواهدان بزرا از زر(ع)�امام باقر�
ةى كتاب تذكر عطار نيشابور٢٦ده است.«الحاضر الذاكر،الخاشع الصابر»��از ايشان ياد كر

ت باى از آن حضرى از هجويرار خاتمه داده و به پيروگوا با ياد اين امام بزرد رلياء خواالو
الد نبى،گزيده نسل على وهان ارباب مشاهدت،امام اوعناوين حجت اهل معاملت،بر
٢٧ده است.صاحب باطن و ظاهر،تعبير كر

ن عبادت،محبت،غنـا،هد عملى،بياناتى در تفسير الفاظـى چـوه بر ز��عالو(ع)امام�
فانـىى و عرجه& معـنـوا از وده كه ديـن راهگشاى كسانـى بـود كـه ركل و دنيـا دارا،توتقـو

فان  وسيم مقامات عار�در تر(ع)امام محمد باقر� ٢٨مى�نگريستند.به گفته ابن حجر هيتمى،
صv آن عاجز است.د كه زبان از وفانى سخنانى داربيان حقايق عر

اساندم».جابر علت رهناك به صبح را اندود كه:«شب رموت به جابر فرى حضرروز
:دموسيد؟امام فرپر

!هر كه حقيقت خالص ايمان بر دلشت است.اى جابـرانى من از آخره و نگر«اندو
مىگرى و سراستى كه زيبايى دنيا تنها بازى بر تابد.به رق دنيا روق وبرد،از زرد شوارو

! به تحقيـقاقعى است.اى جابرندگانـى واى ديگر همان زستى كه سـراست و به در
ندانگاه باش كه فرزاى،دل بندد و اعتماد كند.آمن بر زيبايى اين سرنيكو نيست كه مؤ

منان.عملت همان مؤندان آخرگ بينى و نادانى�اند و فرزشى و بزرامود فردنيا،اهل خو
تد انديشه و عبـرى گزينندگان از دنيايند.اهل دانش تيز فهمى و مـركنندگان و دور

ند.ده نمى�شوى هستند.از ياد خدا دل آزرگرى و جستجوگير
سايانند.اندكـى از دنـيـااستين هـمـان پـاران رانگـراستى تـوگاه باش!بـه ر!آاى جابـر

دى،به يادتش كراموا فرجشان اندك است.اگر كار نيكويى رد.خرشان سازبى�نياز
س جويى�ها و لذت طلبى�هاسانند.هوى�ات را انجام دادى،يارند و اگر كار نيكويى رآر
اها به رى خويش نهند. چشم�ها را روا فرشان ردگارند و بندگى پرورا پشت سر اندازر

ندا بپذيراليت  ايشان رند ووشان شوستدارند،پس دوستان خدا دوزاليت دونيكو و و
ى نمايند.و از ايشان پيرو

ايىاهى سر!چنان در دنيا سكنا گزين كه گويى ساعتى در آن هستى و سپس راى جابر
ىاب بينى و بدين شاد و مسـرورتى است كه به خواهى شد يا كه گويى ثروديگر خو

دمايت مثالى آورى نباشد.من از آن رو برى در كفت چيزخيزاب برن از خوى.چوشو
فيقت داد،بدان عمل كنى.ند توكه در آن بينديشى و اگر خداو
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ا پند دهظ بدار و خويشتن ردم محفواى جابر،آنچه از دين خدا و حكمتش به تو سپر
سى خداى از تود.پس پيمان بازرندگى�ات چه جايگاهى دارند در زو بنگر كه خداو

د كه مـند تو همان طور بـونه است و بنگر اگر دنيـا در نـزگشت همان گـوهنگام بـاز
جبجه كن كـه مـود تواى ديگـردان و به سرى گـردم پس از آن روصيv كـرايت تـوبر

٢٩ند است.دى خداوخشنو

استگى ظاهرآر
».ÔqÚ� ÓsÚŠ Ód]ÂÓ“ M¹ÓWÓK	« Òt	« ]²wÓ√ ÓšÚdÓÃÓ	 F³ÓœUÁË Ó	«ÚD]OÒ³Ó U� sÓd	« Ò“Ú‚. ÔqÚ¼ 	 wK]cs¹Ó�¬ ÓMÔ«uÚ� 	« wÚ×ÓOÓ…U

b	«^½ÚO?Óš UÓ	U?BÓW?Î¹ ÓuÚÂÓ	« ÚI?OÓ�U?ÓW? ÓcÓ	p?Ó½ ÔHÓB?ÒqÔ¹ü« Ó U?	 IÓu?ÚÂÌ¹ ÓFÚKÓL?ÔÊuÓ«؛اى پيامـبـر)٣٢/٦اف،(االعـر
ا چه كسانىه رهاى پاكيزد آفريده است و روزاى بندگان خـوند برهايى كه خداوبگو:زيور

چهده�اند و ـ اگراى كسانى است كه ايمان آورندگى دنيا،برده�اند؟بگو:اينهـا در زام كرحر
نه آياتد.اين�گواهد بومنان خواى موت برند،ليكن ـ در آخركت داران نيز با آنها مشارديگر

شنى بيان مى�كنيم.اى كسانى كه مى دانند به روا برر
شيدن�از پو(ع)�اياتى نقل شده است كه بر طبق آنها امام محمدباقـر�در منابع شيعى رو

عايتاى ر برًصاب در خانه دريغ نداشت و خصوه و تهيه غذاهاى خوب و پاكيزلباس خو
٣٠م مى�ديد.ا الزاد خانه اين كار رخى از افرحال بر

جالّ الرّجال فى مثل ما يحبّساء يحببن ان يرين الرّد:«النمومينه مى فر�در اين ز(ع)امام�
ده ببينند همانايش كرا آرد ران خوند همسرست دارنان دو ز٣١ينة»ّساء من الزّى فيه النان ير

ايش ببينند.ا با آرنانشان رند زست داردان دوطور كه مر
كايش�هاى ترخى گرگار ايشان براين نكته از آن جهت حائز اهميت است كه در روز

ع در منابع نقل شده است امامضود و شايد به همين دليل است كه اين مودنيا پيدا شده بو
ة و قربة منّجه مكسبة للمحبد:«البشر الحسن و طالقة الومو�هم چنين مى�فر(ع)محمدباقر�

ش�R شاداب و خو؛�چهر٣٢ه»ّء البشر مكسبة للمقت و بعد من اللجه و سوس الوه و عبوّالل
فته و بدرويى،دشمنى آور و دورR گرند است و چهرديك كننده به خداوآور و نزرويى مهر

ند است.كننده از خداو

ذكر
»≈Ê]	« ]cs¹Óð« ]IÓ«uÚ≈ –Ó� «Ó$]NÔrÚÞ ÓzUnÏ� ÒsÓA	« ]OÚDÓÊUð ÓcÓ?]dÔ«ËÚ� ÓS–Ó¼ «Ô� r^³ÚBdÔÊËÓ«؛)٢٠١/٦اف،(االعر
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سدسه�اى از جانب شيطان به ايشان رسون وند چوا دارند پرودر حقيقت كسانى كه از خداو
ند.ند و به ناگاه بينا شوا به ياد آورخدا ر

من به پيكار با نفس خويـشستى كه مـود:به درمود فـردر اين مور�(ع)�امام محمد باقـر
است كند و به سببا رمانى كجى نفس راست& نفس تسلط يابد.زد تا بر خوعنايت بسيار دار

مينا بر زمانى ديگر،نفس او رد و زخيزاسته نفسانى به مخالفت بـردلبستگى به خدا يا خو
د و خداد پس به پا خيزا بر پاى دارد،آنگاه خدا،او راسته نفسش شوافكند.پس مطيع خو

شن بينىد تا روى آرد و به توبه و بيم از خدا رواب غفلت بيدار شود و او از خوگذراز او در
٣٣ن شده است.سش افزوا كه ترن كند،چرا افزوگاهى رو آ

ه ذكر خدا مى�گفتارم همود:«پدرموده است كه فر�نقل كر(ع)كلينى از امام جعفر صادق�
�آمده�(ص)مدر حديثى از پيامبر اكر ٣٤د».ش مى كرا هم به اين كار سفارد راده خواد خانوو افر

دند:موايت شده است كه فرت روه است»�و نيز از آن حضرّاست:«بهترين دعا الحمدلـل
حده الشريكه وّاللاال الاله فات ذكر�«ان پيش از من در عر«بيشترين دعاى من و دعاى پيامبر

ده است.»�بو شىء قديرّله،له الملك و له الحمد و هو على كل
»�تمامالحمدللـهد:«با گفتـن�«موه مى�فرّد ذكر الحمدلـلنيز در مـور(ع)�امام محمدباقـر�

دم.همانا هيچ حمدو سپاسى نيست جز اينكـهجل نموند عـزوص خداوا مخصومحامد ر
٣٥داخل اين حمد است».

؛)٤٣/١٦(النحل،»« Ò?Úd≈ ? ÊÔ²MÔrÚô Óð ÓFÚKÓLÔÊuÓ	Ô«uÚ√ Ó¼ÚqÓc	R�ÓÝUÚQÓ آيه«دربار(ع)�از امام محمدباقر�
د:«اهل ذكر ما اهل بيتمودند؟امام فرال كرسيد،سوا ندانستيد از اهل ذكر بپرچه رهر

٣٦سالت هستيم».ر

دم سخن مى�گفت از ذكر خـدا غـافـلم با مـرگاه پدرد:«هـرموفر�(ع)�امام جعفـر صـادق
ت  ماكت مى�كند.آن حضر»�حرالاله اال اللهه مى�ديدم كه زبانش به ذكر�«ارنمى�گشت و همو

تع كند و هر كدام از ما كه تالوشيد طلود تا خورد و به ذكر الهى امر مى نموا جمع مى كرر
انست امر به ذكر».د و هر كس نمى�تودن آن مى�كرانانست امر به خوا مى�توآن رآيات قر

انفاق و بخشش
»≈ð ÊÔ³ÚbÔ«ËÚB	« ]bÓ.Ó U� ÓMFL]¼ UwÓË Ó≈ð ÊÔXÚHÔ¼uÓË UÓðÔRÚðÔ¼uÓ	« UÚHÔIÓdÓ� ¡«ÓNÔuÓš ÓOÚdÏ	 ĴÔr«؛اگر)٢٧١/٢ة،(البقر
تر است.ايان صدقه دهيد،نيكوست و اگر در نهان به بينوى نيكوا صدقه دهيد كارآشكار
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ده و به مسلمانان تعليم داده�استR بخشش به مستمندان تأكيد كرها دربارآن كريم بارقر
ىمينه انفاق گون اجداد طاهرينش در ز�چو�(ع)كه اين بخشش بايد به خاطر خدا باشد.امام

م ازد:«پدرموايت شده است كه فررو�(ع)�د.از امام جعفر صادقده بوسبقت از همگان ربو
  در٣٧د».ندگى او از همه بيشتر بولى هزينه زى داشت وآمد كمترد دراد خاندان خوساير افر

اب صدقه در روز جمعه بيشتر است».د:«ثوموهر روز جمعه صدقه مى�داد و مى�فر
دان و متقاضيان و كسانى كه به اميدى نـزادرگز از بخشش به بر�هـر(ع)امام محمدباقر�

٣٨د.ى مى�كرار يارهاى دشوا در كارد ران خود.خدمتكاردند،دريغ نمى�كرى آمده بوو

اند،بلكـه�«يـاا «ياسائل»نمـى�خـواست به سائلى كمك مالـى كـنـد او رگاه مى�خـوهر
د و از آنانا دلگير نمى�كر �آمد و شد خويشانش او ر٣٩عبدالله»ـ �اى بنده خدا ـ مى�گفت.

٤٠د و جامه�هاى نيكو و مال نقد مى�بخشيد.ايى مى�كرب پذيراكى�هاى خوبا خور

انادرار برى و آزفتارسيدم و از گر�ر(ع)حسن بن كثير گويد به حضور امام محمد باقـر�
ه يارارايى تو،هموى كه در هنگام دارادرى است آن برادرد:«بد برمودم.امام فرشكايت كر

د دستورى نمايد».آنگاه به غالم خود دورادر خوقت تنگدستى از برو انيس تو باشد و در و
د:«اينمود و فرند و به من عنايت كـرا حاضر سازد رهم بودر٧٠٠د كيسه�اى كـه در آن دار

ا خبر كن.مند شدى ما رگاه نيازد به كار بند و باز هرفع حاجت خوا رمقدار ر
فيق�تو(ع)عمرو بن دينار و عبدالله بن عمير مى�گفتند هر گاه به مالقات امام محمد باقر

د:«اينها پيش از آنكه بـه�موانى مى�داشت و مى�فـره و لباس به ما ارزل و جايزمى�يافتيم پـو
دايت مى�كررو(ص)مل اكرسوت از رديده».آن حضراى شما آماده گرمالقات ما نائل شويد بر

اساتت موان در مال و ثروادرها سه امر است:با برترين و محكم�ترين كـارد:«برموكه فر
٤١دن».ند بواد خداودن و در همه حال به يكرفتاردم به انصاف ردن،با مرنمو

حسن خلق
»ËÓ≈–Óš «ÓÞUÓ³ÓNÔrÔ	« Ú−Ó¼UKÔÊuÓ. Ó	UÔÝ «uÓKÓ�UÎU«اد جاهل و؛و آنگاه كه مخاطب افر)٦٣/٢٥قان،(الفر

اب مى�دهند.ند با سالمت نفس جوار مى�گيرنادان قر
فـت وا ناديده مى�گـراد رد و بدزبانى افـرتنى مـى كـرستان فـروابر دوت در برآن حضـر

دمانندگى مى�كنند و مرى زانگرشبختى و توا بندگانى باشد كه با خوند رد:«خداومومى�فر
د:«باموانند».و مى�فرن بارندگى مى�كنند و آنان در ميان بندگان چودر ساي& ايشان به نيكى ز
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٤٢ست داريد آنان با شما سخن بگويند،سخن گوييد».ترين سخنى كه دودم به نيكومر

د:موده و گفت:أنت بقر.امام�فرت كر جسار(ع)انى به امام محمد باقردى نصرى مرروز
ى شغلد:«آشپـزمون آشپز هستى.امام فرانى گفت:تو پسـر ز«نه؛من باقر هستم».نصـر

د:«اگر اينمـود.امام فرى سياه و بدزبـان بـوت كنيـزانى گفـت:مـادرم است».نصـرمادر
غ گفتـىد و اگر دروا بيامرزم رند مـادرست است،خداوم دادى درنسبت�هايى كه بـه مـادر

ده شد و از اماما در چنين جايگاهى ديد خجل زقتى امام رانى ود».نصرا بيامرزند تو رخداو
٤٣د و سپس مسلمان شد.تقاضاى عفو كر

دها در دو كلمه جمع كرن دنيا رصالح تمام شئو(ع)جاحظ مى�نويسد:امام محمد باقر
مايد:«صالح جميع المعايش و التعاشر مألمكيال:ثلثان فطنة و ثلـث تـغـافـل؛و مى�فر

فى است كه دوى گنجايش يك ظرن پرت ها همچوندگى ها و معاشرصالح و نيكى همه ز
٤٤شى و گذشت است».م آن چشم پوكى است و يك سوى و زيرشيارم آن هوسو

ط شدنط نشد كه زيباتر از مخلوى با چيز ديگر مخلود:«هيچ چيزموامام همچنين فر
ده كه گفت:ايت كرد روسى از محمد بن سليمان از پدر خو�شيخ طو٤٥حلم با علم باشد».

فت و آمد داشت و به مجلس امام  مى�آمد.ر(ع)دى از اهل شام به خدمت امام محمد باقرمر
مينى زم و حتى نمى�گويم كه در روستى با تو ندارد كه محبت و دوض كرى به امام عرروز

ض�تر و دشمن�تر باشد.مى�دانم كه طاعـتد من مبغوكسى هست كه از شما اهل بيت نـز
ات ورزيدن با شماست لكن تو رى عداومنين خليفه امـوالمولش و طاعت اميرسوخدا و ر

م از اين رو به مجلسكالم مى�نگرن و فضايل و آداب و نيكواى فنودى فصيح اللسان و دارمر
ى پنهان نمى�ماند.ند هيچ چيزد خداوتو مى�آيم.امام با خوبى به او پاسخ داد كه در نز

ا خويش رّلىن گشت.ونجش افزود و رديد و درنجور گرد شامى رى بعد مرچند روز
د.نيمهاراه تا بر من نماز بگزبخو(ع)فتم از محمد بن علىدنيا رطلبيد و به او گفت اگر من از

استفت و از امام خور(ع)د امام محمد باقر نزّلىفته است.ودند كه او از دنيا رشب گمان كر
ندهد:«نه چنين نيست در كار او تعجيل مكن».اوزمود.امام فرارد شامى نماز گزتا بر آن مر

اند و بهفت و شربتى بـه او خـورد شامى راهم آمد.امام به ديـدار مـراست برو من نيز خـو
گشت.د بازا خنك نگاه داريد و خود و خنك به او بدهيد و او راك سراده اش گفت خورخانو

٤٦ديد.د و شيعه و پيرو امام گراهى كرخود يافت و از امام عذرد شامى بهبومر

دى از قريش حاضر شد.منR مربر جناز(ع)ايت شده كه گفت امام محمد باقرة رواراز زر
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د نيز حضور داشت:در اين حال نالهدم.در آن جماعت عطا كه مفتى مكه بودر خدمتش بو
ش نشدن خاموديم.زش باش يا ما باز مى�گرنى بلند شد.عطا به او گفت خاموو فرياد از ز

ا به سبب باطلىد:«نبايد كار حقى رمود و فـراهى كرا همره رگشت.اما امام جنازو عطا باز
٤٧د».ى،حق از بين نمى�رواره حق مسلم است و به سبب گريه و زفرو گذاريم.تشييع جناز

ىاى ما از هر چيزدم برى مرفتارد:«گرمود.مى�فردم بوان مر نگرًدائما(ع)امام محمد باقر
ات ما رانيـم،دعـواه حق و حقيقـت بـخـوا به را اگر آنـان رتر اسـت،زيـرارگ�تر و دشـوبزر

اهده و به را هدايت كرانند آنها ران نمى�تود بگذاريم ديگرا به حال خوند و اگر آنها رنمى�پذير
مى�آيند وار ما برصدد آزدم درا مرد:«چرمواهنمايى نمايند».ايشان هم چنين مى�فراست رر

ت در خانه�ماستخت بارور نبوحمتيم و درند با آن�كه ما اهل بيت ره مى�دارا مكروديدار ما ر
حى الهىفت و آمد مى�كننـد و وخانه�هاى ما رشتگان درو ما معدن حكمت و دانشيم و فر

٤٨د».ل مى�شودر خانه ما ناز

مالك بن اعين جهنى در مدح او مى�گويد:
كـانت قـريش عليه عيـاالآناذا طلب الناس علم القر

االعـا طـونلـت بذاك مزوو�ان قيل أين ابن بنت النبى
٤٩ث علمـا حباالّحمـال تورم تهـلل للمـد لجيـننجـو

ا بهگى رند بايد حلق& در خان& بزراقv شوآنى و از حقايق قـرًاهند كامالدم بخوگاه مرهر
ان كماالت اويند.وار خوه�خودمى با كمالند.ريزآن و مرند كه قريش با آن�كه اهل قردست بگير

آمدى و گفتى پسر دختر پيامبر خدا كجـاسـت بـهگى برصدد استفاده از چنيـن بـزرگاه درهر
اغ تاريكـىه�اى تابناك است كـه چـرده.او مانند سـتـارآنى پى بـرع كماالت قـرل و فـرواصو

.ه�هاى عظيمى است كه مملو از علم و كمال� استانند و مانند كوشب�هاى تار مسافر

دگارعبادت پرور
»ËÓ	«]cs¹Ó¹ Ó³²OÔÊuÓ	 dÓÐÒNrÚÝ Ô−]bÎË «Ó.OÓ�UÎUً«ند شبدى خداواى خشنو؛آنان كه بر)٦٤/٢٥قان،(الفر

سانند.دن به روز مى�ربه ايستادن و يا سجده كر
كات آنانت حق است و همه افعال و حرعبادت حضر(ع)�مين�ندگانى معصواسر زسر

ند زينت داده�انـد.ا با بندگى خـداود رهاى خوا تمامى كـارد؛زيرب مى�شوعبادت محسـو
ى و دانش ود و به گفته ذهبى،سروردار بوخورتبت بلند اجتماعى بـر�با آن�كه از مر(ع)امام�
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د وعه كار مى�كرماى حجاز در مـزر در گرًد،شخصاده بوا يك جا جمع كـرفتار صحيح رر
٥٠دم مى�دانست.اده�اش از مرد و خانوا اطاعت خدا و بى نياز شدن خوه اين كار رانگيز

ن بـهم شد،چود منطقه حـرارهنـه ود و با پاى بـرا ديدند كه غسل كـردر سفر حـج او ر
د و بعد ازاف كرد.آنگاه طوسيد،به كعبه نگريست و باصداى بلند گريه كرام رمسجدالحر

ى اشكداشت محل سجده از بسيـارمين برنماز سر به سجده نهاد.هنگامى كـه  سـر ازز
٥١د.ب شده بوطومر

د:«خدايا!امرمود با خدا مى�فراز و نياز خو�در نيمه هاى شب در ر(ع)امام محمد باقر�
دم.اينك من بنده ات هستم كه در پيشگاهتى ننمودى،دوردم.نهى كردى،اطاعت نكركر

د:مو�فر(ع)اهى نمى�كنم».امام جعفر صادق�خواهى كنم،عذرخوهستم اما با اينكه بايد عذر
ند.دكانش جمع شونان و كود تا زد،امر مى�كرا غمگين مى�نموم رى پدر«هنگامى كه چيز
٥٢د و آنان آمين مى�گفتند».سپس دعا مى�كر

٥٣د.ارمى�گزكعت نماز�ر١٥٠�در شبانه روز�(ع)ده است كه امام محمد باقر�ذهبى نقل كر

د او،در جامه�اىصيت خوا بنا بر وش رايت شده است كه پدررو(ع)�و از امام جعفر صادق�
٥٤دند.د،به خاك سپركه هنگام نماز بر تن مى�كر

ا هر كه دراى حق شكيبا دار.زيرا برد:«خويشتن رموفر�(ع)�ش امام جعفر صادقبه پسر
٥٥ست بدهد».ا در باطل و نادرابر آن را مضايقه كند،دوبرى رداخت حق،چيزپر

مانشند و فرا در پيش گيرند رى از خداوكارهيزد:«شيعيان ما نيستند جز آنان كه پرموو فر
دن بسيارع و باز پس دادن امانت و يادكرتنى و خشوند جز به فروآنان شناخته نمى�شوند وبر

سيدگى در كار همسايگاند و رّى و نيكى به پدر و مادر و تعهارگزى و نمازه�دارند و روزخداو
آن و سخندن قرت نموى و تالواست گفتاران و يتيمان و رگان و بدهكارتهيدست و بيچار

٥٦ندانشان هستند».ى امين خويشاودم جز به نيكى و شيعيان ما در هر چيزنگفتن با مر

تد آن حضرت سجـوا به لقب«باقر»به جهـت كـثـر�ر�(ع)ى اماميكى از علل نامـگـذار
د جبهته اى فتحها وجوّاص مى�نويسد:بقر الـسة الخوى در تذكرمى�دانند.سبط ابن جوز

د در ذكر اخالق حميدR در جنات الخلو٥٧ا.د،جبين و پيشانى او رد سجوها؛گشاده كرّشق
د.ت و صدا به گريه بلند مى�كرف الهى مى�گريسقات از خوت گفته شده كه اكثر اوآن حضر
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.٤/٢٠٨ب ـ .مناقب آل ابى طالب ـ ابن شهر آشو١
؛٢/١٨٨شـاد،مـفـيــد،؛ار١/٢٦٩.ر.ك،الـكـافــى،٢

.٢٥٩ى باعالم الهدى /؛ اعالم الور٨٠١مصباح المتهجد/
؛١/١٤٩ات الذهب فى اخبـار مـن ذهـب،.ر.ك:شذر٣

ـ ٤٦/٢١٢ار،االنو؛بحار٤/٤٠١سير اعالم النبالء،  ٢١٩.
ـ ١/٤٧١.الكافى،٤ �٤٧٢.
جمه االمام زين العابدين على بن.تاريخ مدينة دمشق،تـر٥

١٤٧/(ع)جمة ابنه االمام محمد الباقر و تليها تر(ع)الحسين
.١٤٨ـ 
.٥٠٢ل/.تحv العقو٦
.١/٢١٢ن االخبار،.كتاب عيو٧
.١/٢٣٣ايع،. علل الشر٨
فيات� االعيان،؛و نيز ر.ك:و١/١٤٩ات الذهب،.شذر٩
/٤؛سير اعالم النبالء،٤/١٠٢فيات،افى بالو؛الو٣/٣١٤

٤٠٢.
.٤/٤٠٣.سير اعالم النبالء،١٠
.٤/٤٠٢.همان،١١
.٢/١٥٧شاد،.ار١٢
لياء،؛حليةاالو٢١٣ ـ ٢٠٨.ر.ك:سير اعالم النبالء/١٣

.٢/١٠٦شاد،؛ار٣/١٨٦
.٢/٣٣٧.كشv الغمه،١٤
ـ ١٠٢سى/جال الطو.ر.ك:ر١٥  ١٤٢.
.٢/١٦٣شاد،.ار١٦
ـ ٢/٣٢١.االحتجاج،١٧  ـ٢٣٣/ ٤٦ار،االنو؛بحار٣٣١ 

.٦٥٣ ـ ١/٦٥٢؛ اعيان الشيعه،٣٥٩ ـ ٣٤٧و٢٨٦
.١٦٣/٢شاد،.ار١٨
.٥٢٠ل/.تحv العقو١٩
اب االعـمـال و عـقــاب�؛ثــو٣/٥٧ن االخـبـار،.عـيــو٢٠

؛ مسـكـن١٦١؛تاريخ مديـنـة دمـشـق/١/٤٣٥االعمـال،
.٢٠اد/الفؤ
.٥١اد/؛مسكن الفؤ٦٨/٩٦ار،االنو.بحار٢١
.٤٩/٤٢ار،االنو.بحار٢٢
.٥٢٤ل/.تحv العقو٢٣
.٢/١١٧؛منتهى اآلمال،٥١٦.همان/٢٤
.٢/٣٤٠.كشv الغمة،٢٥

.٣/١٨٠لياء،.حلية االو٢٦
ـ ٩٢ب/.كشv المحجو٢٧ .٢/٣٣٩لياء،ة االو؛تذكر٩٣ 
.٢٠١قة/اعق المحر.الصو٢٨
ـ ٥٠٦ل/.تحv العقو٢٩  ٥٠٨.
.٦/٢٨٠٬٤٤٦٬٤٤٨.الكافى،٣٠
.٧٦/١٠١ار،االنو.بحار٣١
.٥٢٦ل/.تحv العقو٣٢
ـ ٥٠١ل/.تحv العقو٣٣  ٥٠٢.
.٤٦/٢٩٧ار،االنو؛بحار٢/٤٩٩.الكافى،٣٤
.٧٨٦.منتهى اآلمال/٣٥
.٢/١٥٨شاد،.ار٣٦
.٤٦/٢٩٤ار،االنو.بحار٣٧
.٤٦/٢٨٨.همان،٣٨
.٢/٢٠٨ن االخبار،.عيو٣٩
ـ ٤٦/٢٩٠ار،االنو.بحار٤٠  ٢٩١.
.٢/١٦٤شاد،.ار٤١
.١٦٢.همان/٤٢
.٢١٧/(ع)مده معصوندگى چهار.نگاهى بر ز٤٣
.همانجا.٤٤
.٥١٦ل/.تحv العقو٤٥
.٧٩٠.منتهى اآلمال/٤٦
.٧٨٧.همان/٤٧
.٢/١٦٦شاد،.ار٤٨
.١٦٢.همان/٤٩
.همانجا.٥٠
 ـ٤٦/٢٩٩ار،االنو؛بـحـار٢/٣٢٩.كشـv الـغـمـة،٥١

٣٠٠.
.٢١٥م/ده معصوندگى چهار.نگاهى بر ز٥٢
.٤/٤٠٣اعالم النبالء،.سير٥٣
ـ ٥/٢٣٧ى،.الطبقات الكبر٥٤ /٤٦ار، االنو؛بحار٢٣٨ 

٢٢٠.
.٥٢٧ل/.تحv العقو٥٥
.٥٢٤ ـ٥٢٣.همان/٥٦
.٧٨١.منتهى اآلمال/٥٧


