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.1زیارت نامه (صلوات مخصوص امام باقر)

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بَاقِرِ الْعِلْمِ وَ إِمَامِ الْهُدَى وَ قَائِدِ أَهْلِ
التَّقْوَى وَ الْمُنْتَجَبِ مِنْ عِبَادِكَ
پروردگارا درود فرست بر محمد بن على ،حضرت باقر العلوم و پيشواى
هدايت و رهبر اهل تقوى و برگزيده از بندگان خاص تو.
اللَّهُمَّ وَ كَمَا جَعَلْتَهُ عَلَماً لِعِبَادِكَ وَ مَنَاراً لِبِالَدِكَ وَ مُسْتَوْدَعاً
لِحِكْمَتِكَ وَ مُتَرْجِماً لِوَحْيِكَ وَ أَمَرْتَ بِطَاعَتِهِ وَ حَذَّرْتَ مِنْ
مَعْصِيَتِهِ
پروردگارا و چنانكه او را علم و مرجع رشد و هدايت بندگان و چراغ
روشن شهر و ديار خود گردانيدى و محل وديعه علم و گنجينه حكمت
خويش و ترجمان و مبين حقايق وحى خود قرار دادى و خلق را امر به
طاعت او كردى و نهى و تحذير از عصيان و مخالفتش فرمودى،
فَصَلِّ عَلَيْهِ يَا رَبِّ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ ذُرِّيَّةِ أَنْبِيَائِكَ وَ
أَصْفِيَائِكَ وَ رُسُلِكَ وَ أُمَنَائِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

(مفاتيح الجنان)

پس اى خدا ،درود فرست بر او ،درودى افضل از آنچه بر احدى از ذريه
پيغمبران و خاصان و رسوالنت و امناى وحيت فرستادى اى پروردگار
عالم.
3

.2مناجات با خدا
خادم امام باقر(ع) ،نقل مى كند؛ بـاامـام بـاقـر(ع) بـه قـصـد حـج
خـارج شـديـم  .هـنـگـامـى كـه داخـل مـسـجـد الحـرام شـد و
چـشـمش به كعبه افتاد ،صدايش به گريه بلند شد .عرض كردم :
پـدرومـادرم فـدايـتـان بـاد ،مـردم متوجه شما هستند ،كاش صدايتان
را بلند نكنيد (آهسته تضرع كـنيد ،زيرا به گمان او اگر مردم امام را در
اين حال مى ديدند ،براى امام كَسر شاءن بود ).امام در جوابش فرمود؛
وَيـْحـَكَ يـااَفـْلَحُ ،وَلِمَ ال اَرْفـَعُ صـَوْتـى بـِالْبـُكـاءِ لَعَلَّ اللّهَ
تَعالى يَنْظُرُ اِلَىَّ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ فَاَفُوزَ بِها غَداً (فصول المهمه  ،ابن صباغ مالكى  ،ص  )212واى
بـر تـو اى افـلح  ،چـرا صـدايـم را بـه گـريه بلند نكنم! شايد (به خاطر
اين تضرع وزارى من ) خداى تعالى نظر رحمتى برمن كند و بدان سبب
در فرداى قيامت رستگار شوم .
(بـعـد امـام طـواف خـانـه كـرد و پـشت مقام به ركوع (نماز) ايستاد
وهنگامى كه از نماز فارغ شد موضع سجده امام (ع) از اشك چشمهايش
خيس شده بود).
امام صادق عليه السالم مى فرمايد :شـبـهـا بـراى پـدرم بـسترش را
آماده مى كردم و وقتى او به بستر مى رفت  ،من نيز به بستر خـويـش
مى رفتم  .شبى پدرم دير آمد به سراغ ايشان به مسجد آمدم ؛ ديدم
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درتنهايى و سكوت مسجد به سجده رفته و زمزمه ناله اش را شنيدم كه
مى فرمود:
سـُبـْحـانـَكَ اللّهـُمَّ اَنـْتَ رَبـّى حـَقَّا حـَقّاً سَجَدْتُ لَكَ يارَبِّ
تَعَبُّداً وَرِقّاً اَللّهُمَّ اِنَّ عَمَلى ضَعيفٌ فـَضـاعـِفـْهُ لى ،اَللّهـُمَّ قـِنـى
عـَذابـَكَ يـَوْمَ تـَبـْعـَثُ عـِبـادَكَ وَ تـُبْ عـَلَىَّ اِنَّكَ اَنـْتَ التَّوابُّ
الَّرحيمُ.

(بحاراالنوار ،ج  ،64ص )101

خداوندا تو پاك و منزّهى و به حق پروردگار منى و من از سرطاعت
و بندگى و به پيشگاه تو سـجـده كـرده ام  .خـدايـا عمل من كم
است  .آن را چند برابر گردان  .خدايا مرا در روز برانگيختن بندگانت
از عذابت درامان بدار و بر من توبه و رحمت آور كه تو بسيار
بازگشت كننده ( بر بندگان و پذيرنده عذر آنان و مهربان هستى ).
.3مناجات با امام زمان(عج)
يَأْتِي عَلَي النّاسِ زَمانٌ يَغِيبُ عَنْهُمْ اِمامُهُمْ فَياطُوبي لِلثّابِتِينَ
عَلي اَمْرِنا فِي ذلِكَ الزَّمانِ اِنَّ اَدْني ما يَكُونُ لَهُمْ مِنَ الثّوابِ اَنْ
يُنادِيَهُمُ الْبارِی ءُ عَزَّ وَجَلَّ عِبادِی آمَنْتُمْ بِسِرّی وَصَدَّقْتُمْ بِغَيْبي
فَأَبْشِرُوا بِحُسْنِ الثَّوابِ مِنّي؛

(كمال الدين ،ج  ،1ص )110
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بر مردم زمانی می آيد كه امامشان از منظر آنان غايب می شود .خوشا به
حال آنان كه در آن زمان در امر ما اهل بيت ثابت قدم و استوار بمانند.
كمترين پاداشی كه به آنان می رسد ،اين است كه خدای متعال
خطابشان می كند و می فرمايد :بندگان من! شما به حجت پنهان من
ايمان آورديد و غيب مرا تصديق كرديد .پس بر شما مژده باد كه بهترين
پاداش من در انتظارتان است.
آن حضرت فرمودند:

اَما اِنِّي لَوْ اَدْرَكْتُ ذلِكَ الَءَسْتَبْقَيْتُ نَفْسي لِصاحِبِ هذَا
االْءَمْرِ؛

(غيبت نعمانی ،ص )271

اگر من آن روزگاران را درك كنم ،جانم را برای فداكاری در ركاب
حضرت صاحب االمر عليه السالم تقديم می دارم.
.4مدح

حاال ائمه می خواهند حكومت اسالمی درست را بر سر پا كنند؛
ميخواهند نظام علوی را برقرار بكنند ،چه بايد بكنند؟ اولين كار اين است
كه ذهنيت مردم را عوض كنند؛ فرهنگ به اصطالح اسالمیِ ضداسالمی
را كه در ذهن مردم رسوخ كرده ،از آنها بگيرند و جای آن را با فرهنگِ
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خوبی و صحيحی و قرآن حقيقی و توحيد واقعی جايگزين كنند؛ اين
همان مبارزة فرهنگی است .پس مبارزة فرهنگی فقط نشستن و از احكام
اسالمی چيزهايی را بيان كردن بدون يك جهت گيری ،بدون يك سمت
گيری انقالبی و مبارزی نيست ،اين مبارزه نيست .بلكه مبارزة فرهنگی
اين است كه سعی كنند ذهنيت مردم را و فرهنگ حاكم بر ذهن های
مردم را عوض كنند ،تا راه را برای حكومت الهی هموار كنند و راه را بر
حكومت طاغوتی و شيطانی ببندد و امام باقر اين كار را شروع كرد.
باقرالعلم االولين يعنی اين؛ حضرت شكافندة حقايق قرآنی و دانش های
اسالمی بود .واقعاً قرآن را برای مردم تبيين می كرد .لذا بود كه هر كسی
كه نَفَس امام باقر (ع) به او می خورد و او وابسته نبود ،سر سپرده نبود،
سرش در آخور جايی بند نبود ،اين يقيناً نسبت به وضع حاكميت زمان،
نظرش بر می گشت .لذا بسياری از مردمی كه افراد متوسطی هم بودند
در زمان امام باقر گرايش پيدا كردند به مكتب اهل بيت ،به مكتب
امامت ،به همان چيزی كه در عرف رايج امروز ما به او تشيع گفته
ميشود .تشييع يعنی اين ،يعنی پيروی از مكتب اهل بيت برای ايجاد
حاكميت حقيقی اسالم ،برای اعالی حقيقی كلمة قرآن و برای روشن
كردن و پياده كردن معارف قرآنی در ميان مردم .هركسی كه امام باقر با
او ارتباط پيدا می كرد و مطالب را به او می گفت ذهنيت او تغيير پيدا
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می كرد و عوض می شد .اين كارِ اول امام باقر بود كه يك كار بسيار مهم
و اساسی بود و بيشترين كار امام باقر (ع) هم اين بود.
(انسان  250ساله ص216و)215

امام وارد می شود و بر خالف رسم و سنت معمول كه هر تازه واردی بايد
به خليفه ،آن هم با ذكر لقب مخصوص(اميرالمومنين) سالم دهد ،به همه
حاضران رو می كند و با اشاره ی دست ،آنان را مخاطب می سازد،
ميگويد :السالم عليكم .و آن گاه بی آنكه منتظر اجازه بماند ،می نشيند.
از اين رفتار آتش كينه و حسد در دل هشام زبانه می كشد و برنامه را
شروع می كند".شما(اوالد علی) هميشه وحدت مسلمانان را شكسته و با
دعوت آنان به سوی خود ميان آنان رخنه و نفاق افكنده ايد و از سر
نابخردی و نادانی خود را پيشوا و امام پنداشته ايد" .لختی از اين ياوه ها
می گويد و ساكت می شود .پس از او ،نوكران و جيره خوارانش هر يك
سخنی در همين حدود می گويند و هر كدام به زبانی امام را مورد تهمت
و مالمت قرار می دهند .امام در همه ی اين مدت خاموش و آرام نشسته
است .وقتی همه سكوت می كنند ،حضرت برمی خيزد و می ايستد و رو
به حضار ،پس از حمد و ثنای خداوند و درود بر پيامبر"صلی اهلل عليه و
آله" ،در جمالتی كوتاه و تكان دهنده سر در گمی و بی هدفی آن جمع
پراكنده را به رخ شان می كشد ،بی اختياری و آلت فعل بودنشان را
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همچون تازيانه ايی بر سر و رويشان می كوبد .موقعيت خود و پيشينه ی
افتخارآميز خاندانش را كه منطبق با برترين معيار اسالمی هدايت است،
روشن می سازد و سر انجام ،نيك فرجامی راه خود را كه برابر با سنتهای
خدا در تاريخ است ،مطرح می كند و روحيه ی متزلزل آنان را متزلزل تر
می نمايد :
ايها الناس! اَينَ تَذهَبونَ؟ وَ اَينَ يُرادُ بِكُم -بِنا هَدَی اهلل اوَّلَكم وَ
بِنا يَختِم آخِركُم -فَانَ يَكُن لَكُم مُلكٌ مُعَجَّل -فانَّ لَنا مُلكاً مُوءَجَالً
وَ ليسَ بَعد مُلكِنا مُلك-لِأنّا اَهلُ العاقِبةَ يَقولُ اهللُ عَزوجَل-
وَالعاقِبَةُ لِلمُتَقين.
(بحار االنوار /ج/64ص)246

به كجا می رويد ای آدم ها؟! و چه سرانجامی را برای خود در نظرگرفته
ايد؟ به وسيله ما بود كه خداوند گذشتگان شما را هدايت كرد و به دست
ما نيز خواهد بود كه مُهر پايان به كار شما می زند .اگر شما را امروز
دولتی مستعجل است ،ما را دولتی ديرينه خواهد بود و پس از دولت ما
كسی را دولت نيست .ماييم اهل عاقبت كه خدا فرمود :عاقبت متعلق به
صاحبان تقواست.
در اين بيان كوتاه و پُرمغز -كه تظلّم و تحكّم و نويد و تهديد و اثبات و
رد را يكجا متضمن است  -به قدری تأثير و گيرايی وجود دارد كه اگر
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پخش شود و به گوش مردم برسد ،ممكن است هر شنونده ای را به
حقانيت گوينده ی آن معتقد سازد .برای پاسخ گفتن به اين سخن نغز
سخندانی به همان اندازه الزم است كه خودباوری و دلگرمی . . .و اين
همه در مخاطبان امام نيست؛ پس چاره ای جز خشونت و زور نمی ماند.
هشام دستور می دهد امام را به زندان بينفكنند؛ يعنی عمالً به ضعف
روحيه و نارسايی منطق خود اعتراف می كند .در زندان ،امام به
روشنگری و بيان حقايق می پردازد و هم زنجيرهای خود را تحت تأثير
می گذارد؛ به طوری كه از زندانيان كسی نماند كه سخن او را از بُن
دندان نپذيرفته و دلبسته ی او نشده باشد.
مأموران ،ما وقع را به هشام گزارش می كنند .اين موضوع برای دستگاهی
كه در طول ده ها سال به صورت ويژه ،شام را از دسترس تبليغات علوی
دور نگاه داشته ،مطلقاً قابل تحمل نيست .هشام فرمان می دهد آن
حضرت و همراهانش را از زندان بيرون آورند .هيچ جا برای آنان مناسبتر
از مدينه نيست؛
شهری كه در آن می زيسته اند؛ البته با همان مراقبت ها و سختگيری
های هميشه ،و بيشتر . . .و در صورت لزوم ،فرود آوردن ضربه ی آخر ،و
بی سر و صدا حريف را در بستر و خانه ی خودش نابود كردن و وبال
تهمت امام كُشی را به گردن نگرفتن. . . .
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پس به دستور هشام آنان را بر مركب های تندرو ،كه سراسر راه را
بی وقفه طی می كنند -می نشانند و به سوی مدينه می تازند .قبالً
دستور داده شده است كه در شهرهای ميان راه ،كسی حق ندارد با اين
قافله ی مغضوب معامله كند و به آنان نان و آب بفروشد .سه شبانه روز
با اين وضع راه می روند و ذخيره های آب و نان پايان می گيرد.
اكنون به شهر مدينه رسيده اند .اهل شهر طبق فرمان ،دروازه ها را
می بندند و از فروختن توشه امتناع می كنند .ياران امام از گرسنگی و
تشنگی به شِكوه آمده اند .اما برفراز بلندی كه بر شهر مشرف است
می رود و با رساترين فرياد خود ،بر اهل شهر نهيب می زند :ای مردم
شهر ستم پيشگان! منم ذخيره ی خدا ،كه خدا درباره ی آن گفته است:
ذخيره ی خدا برای شما نيكوتر است ،اگر مؤمن باشيد .
ناگهان يك هوشياری و شهامت بجا توطئه را خنثی می كند .مردی از
اهل شهر ،همشهريان فريب خورده و بی خبر را هشدار می دهد و به آنان
ياد آور می گردد كه اين همان نهيبی است كه شعيب پيامبر بر سر
گمراهان زمان خود زد .و به آنان تفهيم می كند كه هم اكنون در برابر
همان پيامی قرار دارند كه روزی گذشتگانشان در برابر آن قرار داشتند؛
و امروز اينان گذشتگان خود را به خاطر نشنيده گرفتن آن پيام ،لعن و
نفرين می كنند .آری ،تاريخ تكرارشده است؛ و اينك همان پيام و همان
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پيام آور و همان مخاطبان . . .اين سخن بجا بر دل ها می نشيند .دروازه
ها را می گشايند و به رغم زمينه چينی های دستگاه خالفت ،دشمن آن
دستگاه را می پذيرند.
آخرين بخش اين روايت تاريخی  -كه از جهاتی چند می تواند نمايانگر
وضع سياسی و اختناق و نير تحميق همه گير آن زمان از سويی ،و از
سوی ديگر روشن كننده ی موضع ويژه ی امام باقر در برابر دستگاه
حكومت بنی اميه باشد -چنين است :وقتی خبر مدينه را به هشام
رساندند ،دستور داد پيش از هر چيز ،آن مرد گستاخ را كه جرأت كرده
بر خالف نقشه ی سران رژيم خالفت سخن گويد و مردم را از غفلتی
بزرگ برهاند ،به سزای اين خيانت برسانند و به دستور خليفه ،او را به
قتل رساندند.

(انسان  250ساله ص)261-262

.5ذکر مصیبت

حضرت صادق (ع) فرمودند :در همان روزی كه پدرم از دنيا رفت نزد او
بودم آن حضرت در مورد غسل و كفن و كيفيت به خاك سپاری
وصيت هايی به من كرد –حضرت صادق می گويد به پدرم گفتم -ای
پدر از روزی كه بيمار شده ايد ،شما را همانند امروز سالم و خوش سيما
نديده ام و اثری از مرگ نمی بينم ،فرمود :فرزندم! آيا نمی شنوی
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حضرت علی بن الحسين از پشت ديوارها مرا صدا می زند و می فرمايد:
يا مُحمد تَعالِ عَجِّل محمد زود باش و عجله كن!!

(الكافی 1:240ح)7

 .1امام باقر(ع) می فرمايند؛ هنگامی كه من و پدرم به دمشق رسيديم
سه روز به ما اجازه مالقات ندادند(،حَجَبنا ثَالثَةَ ايام)؛ كه در شام هم
قافلة اسرا را سه روز پشت دروازه ساعات معطل كردند.
.2بدزبانی ها و دشنام به ساحت مقدس اميرالمومنين(0وَشَتَموهم وَ
ذَكَروا بالشَتمِ عَليّاً) ،و تهمت خارجی و كافر زدن(فأنتم كفارٌ مُشركون)؛
هنگام ورود قافله اسراء به شام هم فضا پر از كينة اهل بيت بود.

( متون عربی از

منبع ،دالئل االمامه طبری ،ص )211-101

وقتی عمار دهنی به امام باقر(ع) گفت؛ از جدت حسين برای من بگو،
حضرت فرمودند؛
قُتِلَ جَدّی الحُسين وَ لِي اَربَعُ سِنين

(تاريخ يعقوبی ،جلد ،2ص )120

پدرم را شهيد كردند ،و من آن زمان  6ساله بودم...
...مردی از قبيلة مذحج سر پدرم را آورد و در مجلس يزيد گذاشت،
فَجَعَلَ يَزِيدُ يَنْكُثُ بِالْقَضِيبِ عَلَى فِيهِ
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(األمالی الخميسية للشجری)

يزيد شروع كرد ،با چوب به دهان پدرم زدن...
.6وصیت (نقشة جهاد پس از مرگ)

قالَ الصّادق عليه السّالم :
قالَ لي اَبي  :يا جَعْفَرُ! اَوْقِفْ لي مِنْ مالي كَذا وكذا النّوادِبَ
تَنْدُبُني عَشْرَ سِنينَ بِمني اَيّامَ مِني .
ترجمه :
امام صادق عليه السّالم می فرمايد :پدرم امام باقر عليه السّالم به من
فرمود:
ای جعفر! از مال خودم فالن مقدار وقف نوحه خوانان كن كه به مدّت ده
سال در (منا) در ايام حجّ ،بر من نوحه خوانی و سوگواری كنند.
(بحار/ج/64ص215و)220

همه كس به طور طبيعی گذارَش به مجلس عزايی كه همه ساله در اين
سه روز در اين بيابان بر پاست ،می افتد .كم كم مردمِ آفاق با آن آشنا
شده اند .سال هاست كه جمعی از مردم مدينه -كانون اسالم و پايگاه
صحابه و فقها و محدثان بزرگ -در اين جا و در اين ايام محفلی ميسازند.
برای چه كسی؟ برای يكی از برجسته ترين چهره های جهان اسالم؛ برای
محمد بن علی بن الحسين؛ مرد بزرگی از دودمان پيامبر؛ سر آمد فقها و
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محدثين؛ استاد همه ی نام آوران فقه و حديث .چرا از همه جا به اين جا
می آيند و از همه جا در اين جا ميگويند؟ و اصالً چرا ميگويند؟ مگر
مرگ او طبيعی نبوده است؟ چه كسی او را كشته يا مسموم كرده؟ و
چرا؟ مگر او چه ميكرده و چه ميگفته؟ آيا داعيه ای داشته؟ آيا دعوتی
ميكرده؟ آيا برای خليفه خطری بوده؟ و آيا و آيا .ده ها استفام و ابهام و
در پی آن ،ده ها پرسش و كاوش و آنگاه سيل پاسخ از سوی صاحبان عزا
و از سوی مطلعانی كه اين جا و آنجا در انبوه متراكم و تاريك جمعيت
پراكنده اند؛ كسانی كه از مدينه يا كوفه به اين جا شتافته اند ،و در اصل
برای همين آمده اند كه به اين سؤال ها جواب دهند .آمده اند تا مسائل
را در فرصتی بی نظير برای مردمی كه از سراسر جهان اسالم در اين جا
جمع اند تبيين كنند؛ و نيز البته تا برادران و مواليان را ديدار كنند،
خبری بدهند و فرمانی بگيرند؛ و كوته سخن ،دعوت شيعی از هزار ها
كانال عظيم ترين شبكه ی تبليغاتی جهانی آن روزگار .و اين است نقشه
ی موفق امام باقر(ع) -نقشه ی جهاد پس از مرگ -و اين است آن وجود
بركت خير كه زندگی و مرگش برای خدا و در راه خداست.
ساله،صص).262-262
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(انسان 250

.7پیام روز (بالی عظیم امام باقر)

از امام صادق روايت شده؛
وَ كَانَ عَلَيْهِ وَ آبَائِهِ السَّلَامُ يَقُولُ بَلِيَّةُ النَّاسِ عَلَيْنَا عَظِيمَةٌ إِنْ
دَعَوْنَاهُمْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَنَا وَ إِنْ تَرَكْنَاهُمْ لَمْ يَهْتَدُوا بِغَيْرِنَا:
پدرم دائما ميفرمود :گرفتارى مردم بر ما بزرگ است (زيرا) اگر ايشان را
بخوانيم ،سخنمان را نمىپذيرند ،و اگر ايشان را واگذاريم به ديگرى جز
ما راهنمائى نشوند،

(منبع :اإلرشاد ،شيخ مفيد ،ترجمه رسولی محالتی  ،ج ،2ص):

در دنيای امروز نسخة پيروی از راه اهل بيت نسخة منحصر به فرد است،
اگر تمام دنيای اسالم به دعوت امام باقر لبيك بگويند و تحت واليت اهل
بيت گرد هم جمع آيند ،قطعا می توانند زمين را از لوث ابنای هشام و
طواغيت رها كنند ،و متاسفانه امروز گروه های تكفيری و آل صعود در
راستای منافع استكبار قدم برمی دارند ،و مسئله باعث تاخير در روند
بيداری اسالمی و استجابت دعوت اهل بيت می گردد .و اين است درد
بزرگ امام باقر و اكنون امام زمان(عج) و نائب برحقش مقام معظم
رهبری ،اميد است كه ذاكرين عزيز به عنوان دعوت كنندگان مردم به راه
اهل بيت ،در ايفای رسالت خود توفيق روز افزون داشته باشند.
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