
مجموعه سخنانی از

امام باقر(ع)
.دی���ن هم���ان محب����ت اس���ت و محب����ت هم���ان دی���ن اس���ت 

)945(میزان الحکمه، ص
به خدا سوگند ما از جانب خدا برائت��ی ن��داریم و می��ان م��ا و خ��دا 

 خویشاوندی نیست و ما را بر خدا حج�تی نباشد و جز با طاعت به خ��دا
 نزدیك نشویم. پس هر كدام از شما كه فرمانبردار خدا باشد ولیت م��ا
 سودش رساند و هر كدام از شما كه خ��دا را نافرم��انی كن��د ولی��ت م��ا
 سودش نرساند. وای بر شما، فریب نخورید! وای برشما، فریب نخوری��د!

)975(میزان الحکمه، ص 
خداوند به چیزی كه نزد او محبوب تر از ش��اد ك��ردن م��ؤمن باش��د 

)4067(میزان الحکمه، صعبادت نشده است. 
دربارة آنه��ا ب��ه هیچ ك��س اج��ازه DوجلDسه چیز است كه خداوند عز 

 مخالفت نداده است: برگرداندن امانت به نیكوكار و بدكار، وفا كردن ب��ه
 عهد با نیكوكار و بدكار و نیكی كردن با پدر و مادر، خوب باشند یا ب��د.

)409(میزان الحکمه، ص
.اگر قاتل علی بن ابیطالب هم امانتی به من بسپارد به او برگردانمش 

)308(تحف العقول، ص
 .تحف العقول،هر كه را كج خویی دادند ایمان از او مس��تور ش��د) 
)306ص
همانا خدای را بندگانی است مبارك كه خوب زن��دگی می كنن��د و 

 مردم نیز در كنار آنان زندگی خوشی دارن��د، و آنه��ا در می��ان بن��دگان
 خدا همچون بارانند. و خدای را بندگانی است ملعون و نكبت بار كه ن��ه
 خود زندگی دارند و نه كس��ی در كن��ار آن��ان زن��دگی دارد، و این��ان در

 میان بندگان خدا همچون ملخ هستند، به چیزی در نیفتند ج��ز آنك��ه
)310(تحف العقول، صنابودش گردانند. 

گروهی از مصر آمدند و در بین راه یكی از آنها درگذشت. اما پیش 
 از آنكه بمیرد به مردی وصی�ت كرد كه از اموال او هزار درهم ب��ه كعب��ه
 تقدیم كند. چون آن مرد وارد مكDه شد در این باره كه این مبل��غ را ب��ه
 چه كسی باید بدهد پرس و جو كرد. بنی شیبه را (كه ت��ولیت كعب��ه ب��ه
 عهده آنان بود) به او معرف��ی كردن��د. آن م��رد ن��زد بنی ش��یبه رف��ت و
 موضوع را ب��ه آن��ان گف��ت. بنی ش��یبه گفتن��د: «ت��و وظیفه ات را انج��ام
 داده ای، درهم ها را به ما بده.» مرد برخاست و دوباره از مردم جویا شد.
 او را به امام باقر(ع) راهنمایی كردند. امام(ع) به او فرمود: «كعبه از ای��ن
 چیزها بی نیاز است. ببین چه كسی به زیارت این خ��انه آم��ده و در راه
 مانده است یا خرجی اش تمام شده یا شترش را گ��م ك��رده ی��ا چی��زی
 ندارد كه نزد خانواده اش برگردد و آن درهم ها را ب��ه او ب��ده.» آن م��رد
 نزد بنی شیبه برگشت و گفته ی امام باقر(ع) را به اطلع ایش��ان رس��اند.
 بنی شیبه گفتند: «او آدم گمراه و بدعت گذاری است و اطلعی ن��دارد و
 نباید به حرفهایش گوش داد و تو را به حق این خانه و ب�ه ح�ق چ�ه و
 چه سوگند می دهیم كه این حرفهای م��ا را ب��ه اطلع او برس��انی.» آن
 مرد نزد امام باقر(ع) آمد و سخن بنی شیبه را ب��ه اطلع ایش��ان رس��اند.
 حضرت فرمود: «من نیز تو را به حق هم��ان چی��زی ك��ه آنه��ا س��وگند
 داده اند سوگند می دهم كه پیش آنها بروی و [از قول من] بگ��ویی ك��ه
 همین قدر می دانم كه اگر زمام امری از امور مسلمین را به دست گیرم
 دست های آن��ان (بنی ش��یبه) را قط��ع خ��واهم كرد و ب��ه پرده ه��ای كعبه
 خواهم آویخت  و  آنگاه  خودشان  را روی سكو می ایستانم و سپس دستور
 می دهم جارچی جار بزند كه: هان! اینان دزدان [اموال] خدایند، آنها را

)6655(میزان الحکمه، صبشناسید.» 
هرگاه جنازه ای را تشییع می كنی چنان باش كه انگار این تویی كه 

 بر دوشها حمل می شوی و گویی از پروردگارت می خواهی تو را به دنیا
 (میزان الحکمه،بازگرداند تا همچون كسی كه زنده است ك��ار كن��ی. 

5709(
كسی كه خداوند برای او واعظ��ی درون��ی ق��رار نده��د موعظه ه��ای 

)6941(میزان الحکمه، صمردم هرگز در وی سودمند نمی افتد. 

همانا مؤمن كسی است كه چون خرسند ش��د خرس��ندیش او را ب��ه 
 گناه و باطلی دچار نكند، و چون خشمگین شد خشمش وی را از ح��ق
 دور نسازد، و هنگامی كه صاحب قدرت شد قدرتش وی را به تج��اوز و

(میزان الحکمه، صدست اندازی ب��ه آنچ��ه ح��ق او نیس��ت نكش��اند. 
395(
[عی��ب] [عی��ب] خ��ود و بین��ای jآدمی را همین عیب بس كه ك��ور 

)4219(میزان الحکمه، صمردم باشد. 
خدای را كیفرهایی روحی و جسمی باشد، مانند تنگ��ی معیش��ت و 

 سس���تی در عب���ادت، و كیف���ری ب���دتر از قس���اوت قل���ب نیس���ت.
)306(تحف العقول، ص

هیچ بنده ای از كمك به ب��رادر مس��لمانش و كوش��ش در ب��رآوردن 
 حاجت او سر باز نزند جز اینكه به كوشش در حاجتی كه برای او گن��اه
 دارد و اجری ندارد گرفتار شود، و هیچ بن��ده ای از خ��رج ك��ردن در راه
 خدا دریغ نكند مگر آنكه به به خرج كردن چند برابر آن در راه��ی ك��ه

)302(تحف العقول، صموجب خشم خداست گرفتار شود. 
در آخرالزمان مردمی می آیند كه پی��رو ع��ده ای هس��تند ك��ه دم از 

 عبادت و زهد می زنند و ناپخته و سبكسرند. امر ب��ه مع��روف و نه��ی از
 منكر را تنها هنگامی واجب می دانند كه ضرری به آنان نرساند و ب��رای
 خود عذرها و بهانه ها می تراشند. از لغزش ها و فس��ادj عم��ل علمایش��ان
 پیروی می كنند و به نماز و روزه و آنچه كه ضرری ب��ه ج��ان و مالش��ان
 نمی زند روی می آورند. اگر نماز هم به دیگر كارهای مربوط ب��ه م��ال و
 جانشان ض��رر می��زد آن را كن��ار می گذاش��تند، همچن��انكه ب��الترین و
 ارجمندترین فرایض را كنار گذاشتند. همانا ام��ر ب��ه مع��روف و نه��ی از
 منكر فریضه ای است بزرگ كه دیگر فرایض به واسطه آن برپا می شود،
 راه ها امن می گردد، درآم��د ها حلل می ش��ود، حق��وق و ام��والj ب��ه زور
 گرفته شده به صاحبانش برمی گردد، زمین آب��اد می ش��ود، از دش��منان

  (فروع ک++افی، کت++ابانتقام گرفته می شود و كارها سامان می پذیرد.
امر به معروف و نهی از منکر، حدیث نخست)

هیچ عملی پذیرفته نیست جز به معرفت و هیچ معرف��تی پ��ذیرفته 
)304(تحف العقول، صنیست جز به عمل. 

به مناسبت میلد مبارك باقرالعلوم(ع)



[در نصیحت ب��ه جابربن یزی��دجعفی فرم��ود: ] ای ج��ابر! ب��ه هنگ��ام 
 چیرگی هوای نفس با ره جویی از دانش ایستادگی كن ... و به وسیله ی
 پرهیز از حرص در آستان قناعت منزل كن، و با انتخاب قناعت در برابر
 حرصj عظیم دفاع كن، و با كوتاه كردن آرزو شیرینیj زهد را به دس��ت
 آر و ب��ا گ��وارایی نومی��دی از م��ردم اس��باب طم��ع را قط��ع ك��ن، و ب��ا

خودشناسی راه خودپسندی را ببند.
... زنهار از امید دروغین كه تو را در خوف واقعی می ا فكند.

 ... از مسامحه كاری و تأخیر انداختن بپرهیز، زیرا این دریایی است ك��ه
هر هلك شده در آن غرق گردد.

 ... با كشتن طمع بقای عزت را بجوی، و خواری طمع را با عزت یأس از
مردم دفع كن، و عزDت یأس را با بلند همتی به كف آر.

 ... ترسی نیست چون ترسی ك��ه م��انع گ��ردد، و امی��دی نیس��ت چ��ون
امیدی كه   كمك [به كار خیر] كند.

 ... مصیبتی چون كم عقلی، و كم عقلی ای چون كم یقینی، و كم یقینی ای
 چون نترسی (فقدان خوف)، و نترسیدنی چون كم ان��دوهی ب��ر نترس��ی
 نیست. همچنین مصیبتی چون كوچك شمردن گن��اه و خش��نودی ب��ه

وضع موجودت نباشد.
jو بدان ای جابر كه به راستی اهل تقوی همان اغنیایند [كه] ان��دك ... 
 دنیا آنها را بی نیاز كرده ... اگر خیر را فرموش كنی به یادت آورند و اگر
 بدان عمل كنی ت��و را ی��اری دهن��د. ش��هوت و لذاتش��ان را پش��ت س��ر
 انداخته و طاعت پروردگار خویش را پیش روی نهادن��د و ب��ه راه خی��ر

چشم دوختند.
 ... خود را در دنیا چنان بدار كه گ��ویی س��اعتی در آن من��زل گی��ری و
 سپس از آن كوچ كنی، یا چون مالی كه به خواب بینی و ب��دان ش��اد و
 مسرور گردی و سپس بیدار شوی و چیزی در دست نداش��ته باش��ی، و
 همانا من برای تو مyثwلی زدم تا تعقل كنی و به كار بندی، اگر خداوند ت��و

را توفیق دهد.
 ... چه بسیار كس كه حریص است بر امری از امور دنیا كه چ��ون ب��دان

رسیده وبال او شده و باعث بدبختی او گردیده است.
)291-296(تحف العقول، صص

هر كس به آنچه می دان��د عم��ل كن��د خداون��د ب��ه او آنچ��ه را ك��ه 
)4027(میزان الحکمه، صنمی داند بیاموزد. 

.چی��زی ب��ا چی��زی نی��امیزد ك��ه به��تر از بردب��اری ب��ا عل��م باش��د 
)301(تحف العقول، ص

در دل آدمی چیزی از تكب�ر وارد نشد مگر آنك�ه از عق��ل او كاس�ته 
)3913(میزان الحکمه، صشد. 
بنده عالم نباشد مگر آنگاه ك��ه ب��ه فرادس��ت خ��ود رش��ك ن��برد و 

)3987(میزان الحکمه، صفرودست خود را تحقیر نكند. 
.ه��ر چی��ز را قفل��ی اس��ت، و قف��ل ایم��ان نرم��ش (رف��ق) اس��ت 

)2111(میزان الحکمه، ص
زندگی و معاشرت با مردم پیم��انه ی پ|��ری اس��ت ك��ه jسامان یافتن 

 دوس��وم آن هوش��یاری و ت��وجه اس��ت و یك س��ومش نادی��ده گرفت��ن.
)4375(میزان الحکمه، ص

:نگه��دارى عم��ل از خ��ود عم��ل دش��وارتر اس��ت.[راوى عرض ك��رد 
 «منظور از نگهدارى عمل چیست؟» حضرت فرمود:] آدمى براى خداى
jیگانه كه شریكی ندارد بخشش و انفاقى مى كند و این به عن��وان عم��ل 
 خیر پنهانى برایش نوشته مى شود، اما سپس كارش را به زبان مى آورد
 و در نتیجه آن ثواب نهانى پاك مى شود و برایش پاداش عملی آش��كار
 مى نویسند، سپس بار دیگر آن را به زبان مى آورد كه این دفعه عمل��ش

(میزان الحکمه، صپاك مى ش��ود و در ع��وض ری��ا نوش��ته می ش��ود. 
1951(
:میان حق و باط��ل ج��ز كم خ��ردى [حای��ل] نیس��ت. [ع��رض ش��د 

 «چگونه، اى زادة رسول خدا؟» فرمود:] «بنده كارى را كه موجب رضاى
 خداست براى غیر خدا انجام مى دهد، در صورتى ك��ه اگ��ر آن را ب��رای
 رض��اى خ��دا انج��ام مى داد زودت��ر ب��ه ه��دف خ��ود مى رس��ید.»

)1439(میزان الحکمه، ص
از هنگامی كه فرعون گفت:«پروردگار بزرگ��تر ش��ما DوجلDخدای عز 

 من��م» ت��ا آنگ��اه ك��ه گف��ت:«م��ن ج��ز خویش��تن ب��رای ش��ما خ��دایی
 نمی شناسم» به او چهل سال مهل��ت داد، آنگ��اه او را ب��ه كیف��ر دنی��ا و
 آخرت گرفتار ساخت؛ و نیز از زمانی كه خدای عزDوجلD به موس��ی(ع) و

 هارون(ع) فرمود:«هرآینه دعای شما را پذیرفتم» تا زم��انی ك��ه ن��تیجه
 اج��ابت را ب��ر ایش��ان معل��وم س��اخت چه��ل س��ال طول كش��ید.

)5651(میزان الحکمه، ص
مبادا مردم تو را از خودت غافل سازند، زیرا زیان این غفلت ب��ه ت��و 

)4275(میزان الحکمه، صمی رسد نه به آنان. 
در قیامت بنده ای محشور می شود در حالی كه هیچ خونی نریخت��ه 

 اما به اندازه شیشه حجامت ی��ا بیش��تر ب��ه دس��ت او خ��ون می دهن��د و
 می گویند: «این سهم تو از خ��ون فلن ك��س اس��ت.» ع��رض می كن��د:
 «پروردگارا! ت��و می دان��ی ك��ه ت��ا زم��انی ك��ه ج��انم را س��تاندی خ��ونی
 نریختم!» خداوند می فرماید: «آری! اما تو از فلن ك��س فلن س��خن و
 روایت را شنیدی و به زیان او بازگو كردی و زبان به زب��ان گش��ت ت��ا ب�ه
 گوش فلن ستمگر رسید و به سبب آن او را كش��ت، وای��ن به��ره ی ت��و

)4171(میزان الحکمه، صازخون  اوست.» 
«در پاسخ ب��ه ای��ن پرس��ش ك��ه «ارزش��مندترین م��ردم كیس��ت؟] 

 (میزان الحکمه،فرمود:] كسی كه دنیا را برای خود قدر و ارزش نداند. 
)1733ص
زراره، كه یكی از شیعیان امام باقر(ع) بود، به ایش��ان گف��ت: «م��ا] 

 ریسمان را می كشیم و هر كس از خط ما (شیعیان امام) خارج بود از او
 بیزاری و برائت می جوییم.» امام(ع) در پاسخ او فرمود:] چنین نیس��ت،
 سخن خدا از سخن تو راست تر است. پس [در این قضاوت تو] كجاین��د
 آنان كه خداوند درباره  ی ایشان فرموده: «جز مستض��عفین از م��ردان و
 زنان و كودكان كه نه چاره ای توانند و نه راه ب��ه ج��ایی برن��د»  [نس��اء،

 ] و كجاین�د آن�ان ك�ه فرج�ام كارش�ان بس�ته ب�ه اراده ی خداس�ت98
 ] و كجایند آن كسانی كه كارهایی نی��ك106(مرجون لمر ال) [توبه، 

 ] و كجاین��د اص��حاب اع��راف [اع��راف،102و بد را انجام داده اند [توبه، 
 (اصول کافی، کت++اب]؟60[ت��وبه، * قل��وبهم»لفه] و كجایند «مؤ46

ایمان و کفر، باب اصناف الناس)
  قلوبهم» به مردمانی گفته می شد كه خدا را یگانه می دانستند و از پرستش بتها دستلفه«مؤ*

 كشیده بودند، ولی معرفت به دین اسلم و نبوت پیامبراكرم(ص) یا برخی از آنچه پیامبر آورده
 بود در دل آنها استوار نشده بود و در آن شك داشتند. رسول اكرم(ص) به روش ه��ای مختل��ف
 ایشان را تشویق می كرد تا بر دینی كه به آن درآمده اند و به آن اق��رار كرده ان��د بپاین��د. (ر.ك.

 قلوبهم)لفهاصول كافی، كتاب ایمان و كفر، باب مؤ


