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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

یمعارفامامباقریازگنجینهیاهتحفه

حدیثاوّل:

هیچ چیزی با چیز دیگری آمیخته نشد  1ِبِعْلٍم:  ِحْلمٍ   ِمنْ   ْحس ن  ٍء أ   ِبش یْ ٌء  ش یْ   یب  ا شِ مفرمودند:  امام باقر

 ،که نیکوتر، بهتر و زیباتر از آمیختن حلم و بردباری، با علم و دانایی باشد. اگر علم بدون حلم باشد

وقت است که علم بزرگواری، بردباری و تحمّل باشد، آن حلم، ،همراه علمقدر ارزشمند نیست. وقتی  آن

علم آن صاحب  برای ؛ همدهد؛ واالّ چه بسا علم بدون حلم، ویرانی هم به جا بگذاردمیوه و ثمر می

محروم از حلم و  کهاین دلیل به مفید نباشد و آسیب برساند و هم این عالم به دیگران ضرر بزند؛

شدن آمیخته ،ی امام باقرترین ترکیب و آمیختگی دو چیز به فرموده زیبا این بنابر بردباری است.

های علمی و هم از متعال به ما توفیق دهد که هم از علم و آموزه شاءاهلل خدایحلم با علم است. ان

بیان توصیفی از خود آن  ،حضرت برخوردار باشیم. شاید این روایت حلم و بردباری امام باقر

لم را که در ترکیب بسیار زیبای حلم و ع دهد ورا توضیح می بزرگوار باشد؛ یعنی زیبایی امام باقر

 داشتنی و دلنشین دوست زیبایی آفریده است. چقدر شخصیّت امام باقر چقدرالقدر  این امام عظیم

 است.

حدیثدوم:
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َ  ُُ ْجُر م ْن ع ِمل  ِبِه و  الُه أ  ان  ل  ك  ُهًدى  اب  ب  ع لَّم    م نْ فرمودند:  حضرت  ُجورِِهْم و  م ْن ع لَّم  اُ  ِمنْ  ك  ئِ ُاولٰ  ُـُْـْ

َ  ُُ ُل ِوْزِر م ْن ع ِمل  ِبِه و  الان  ع ل ْیِه ِمثْ باب  ض الٍل ك کسی که بابی از هدایت را بیاموزد  2:ارِِهمْ ْوز ِمْن ا   ِئك  ُاولٰ  ُـُْـْ

بندند، به او آمیز را به کار میهای هدایتاین آموزه کسانی کهی خدا معادل اجر همه تعلیم دهد؛و 

دهد که حجم عظیم طاعات و عبادات را اجازه نمی ،کند. فرصت عمر و امکانات فردی ماعنایت می

یت فرمایند: آنچه از هداد. مینگذارپیش پای ما می انجام دهیم؛ امّا این راهی است که امام باقر

به دیگران تعلیم دهید. اگر نماز یاد گرفتید، نماز خواندن را به  بهره بردید؛ واست ان شده نصیبت

کرد، این  اناهلل نصیبتدیگران یاد دهید. اگر صداقت یاد گرفتید، صداقت را یاد دهید. اگر خدا معرفت

-آمیز رفتار میهای هدایتآموزهآنچه آنها در اثر این ثواب معارف را به دیگران بیاموزید که خدا معادل 

؟ شاید الزم است اهل پربرکت شدو ببینید عمل انسان چقدر گسترده کند. عنایت می به شما، کنند

خواهی ذکر بگویی، خلوت و عبادت داشته باشی، ی کنند. شما میاسیروسلوک به این نکته توجّه ویژه

توانی انجام دهی؟ امّا اگر به دیگران ره چقدر میانجام دهی، یک نف ینماز شب بخوانی، طاعات و عبادات

مثل این و دعوت کنی،  ترغیب ،نورانیهدایت، راه هم بیاموزی، آنها را تشویق کنی و به این راه 

به  بار ای، ولی یکنماز شب خوانده بار به تنهایی ی. یکاماند که امشب به آن تعداد نماز شب خوانده می

شود. فرمودند: چقدر عظیم می ای؛نماز خوانده ،اینها نماز شب آموختهبه آ کسانی کهتعداد تمام 

که دهد؛ بدون اینکنند، خدا به او اجر میآمیز عمل میی هدایتی کسانی که به این آموزهمعادل همه

یاد اند، بکاهد و بگوید مثالً چون فالنی به شما ای از اجر خود افرادی که آن اعمال را انجام دادهذرّه

عملشان اجر آنها از  خیر؛دهیم. گیریم و به او میداد، نصف اجر عملی که انجام دادید را از شما می

دهد. اجر می است، به فردی که به آنها آموخته عال معادل کلّ اجرشان،متامّا خدای  برند؛کامل می

طور که فیق دهد همانشاءاهلل خدا به ما توچقدر تجارت پرسودی است! چقدر راه پرنفعی است! ان
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َُون  و  ِمم  قرآن فرمود:  ِْْف هایی کنند. مثل انسانانفاق می است،خدا روزیشان کرده را  آنچه 3 :ا ر ز ْقْاُهْم ُـُ

فقط خرج خودشان  لیواست های اقتصادی و مادّی پولی به آنها نصیب کرده نباشیم که خدا در جنبه

وقت اموال مادّی دنیایی اموال یک 4ِهْم ح قٌّ ِللس اِئِل و  اْلم ْحُروِم.ْموالِ ا   یو  فِ نیست.  گونهاینکنند. مؤمن می

سائل  ،ح قٌّ ِللس اِئِل و  اْلم ْحُرومهم  های معنوی های معنوی شماست؛ در داراییاموال و دارایی وقت و یک

یک عدّه محروم  کنند.ند و تقاضا و درخواست میهای محرومی که به نیاز خودشان پی بردانسانیعنی 

فهمند؛ به خودآگاهی نرسیدند و گمان این را کنند؛ یعنی نیاز خودشان را نمیهستند؛ امّا تقاضا نمی

روید. سائل به سراغ شما به سراغ او میدانید که او نیازمند است و ندارند که نیاز دارند؛ امّا شما می

طور های معنوی هم همینکنید. داراییعطا میروید و به او آید؛ امّا شما به سراغ محروم میشما می

شود به ما می ،گویند سؤال داریم؛ مثالً این مسأله برایمان مبهم استاست. یک عدّه هستند که می

ا از حال خودشان خبر ندارند؛ یعنی جهل مرکّب دارند. شم عدّه هم هستند که ناآگاهند؛ بیاموزی؟ یک

. بنابراین طوری نباشد که خدای نکرده ما فقط بیاییم و دکنی شانیدارآگاه و بو بروی سراغ آنها به باید 

مؤمن وجدان و انصاف دارد. اگر خدا چیز  جمع کنیم.شخص خودمان بخوریم، فقط بیاییم برای 

ای چه از ارزاق مادّی و چه از ارزاق معنوی و روحانی نصیبش کرد و خورد، انصافش به او خوشمزه

وقتی شما به رفیقت آموختی، فکر  فیقش ندهد. بنابراین فرد بیاموزد،ا را به ردهد که اینهاجازه نمی

رفیقت به طاعات و عبادات و خودسازی و  ،چیزی گیر رفیقت آمده است، در اثر آموزش تونکن فقط 

دهد. کاسبی بسیار بزرگی است. فرمودند: شود و خدا معادل اجر آن فرد به تو اجر میتعالیم موفّق می

طور که اگر کسی دری از درهای هدایت را به دیگری بیاموزد، آدرس بدهد، راهنمایی، دستگیری همان

این آموزش را فرا گرفتند کم کند، معادل اجر آنها را  کسانی کهو راهبری کند، خدا بدون اینکه از اجر 
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ضاللت و ؛ اگر کسی دری از درهای ی مقابلش را هم ببینیمدهد. نقطهمی دهنده آموزشبه فرد 

ی عمل این در نامه ،گمراهی را نشان دهد، آدرس دهد، کسی را به آن سمت بکشاند و به او بیاموزد

 شود؛ بدون اینکه از گناهان آنها کسرنوشته می ،از او این گناه را آموختند کسانی کهفرد مثل گناهان 

شود؛ ی عملشان نوشته مینامه شان درد گرفتند و انجام دادند، گناهشود. افرادی که این معصیت را یا

 ،این گمراهی و معصیت را آموخت شخصی که ی عملدر نامه ی آنها،امّا خدا معادل گناهان همه

 نویسد. می

حدیثسوم:

ْْتـ ف عُ   ِلمٌ اعفرمودند:  امام باقر  ْبعِ   ِمنْ   لُ ْفض  أ    ِبِعْلِمهِ   ُـُ دانایی که  دانشمند، عالم و 5:اِبدٍ ع  ْلف  ا    ین  ِعباد ِة س 

برند از هفتاد هزار عابد افضل و برتر است. گاهی من میو سود شوند و بهره دیگران از علم او منتفع می

گاهی  برند؛ای نمیای ندارد و بهرهام و اگر به دیگران یاد دهم برای آنها فایدهخاصیّتی آموختهعلم بی

کشاند؛ ولی دهم، آنها را به راه انحراف میام که وقتی به دیگران آموزش میآموخته یعلم مضرّ

ف عُ ال  ِعْلمٍ   ِمنْ   ُعوُذ ِبك  أ   ام که آن علم نافع است. در دعاها داریم:وقت علمی آموخته یک پناه خدایا!  6 : ُـ ْـْ

سری از علوم هم  بخشد، یکسری از علوم اصالً سود نمی بخشد. یکبرم به تو از علمی که سود نمیمی

ف عُ ال  ِعْلمٍ   ِمنْ   ُعوُذ ِبك  أ   بخشد.زیان میهست که  من از این جهل و  !گوید: خدایایک وقت انسان می . ُـ ْـْ

یی که سودی من از علم و دانایی !گوید: خدایاگوید؟ میبرم؛ امّا در این دعا چه مینادانی به تو پناه می

زیان بخش است و گاهی یا یست و برم. گاهی خود محتوای علم سودمند نبخشد به تو پناه مینمی

ی ی غرور و تکبّر من شد، مایهرویکرد من نسبت به آن علم، رویکرد غلطی است؛ یعنی آن علم مایه

آمیز من به دیگرانی شد که این علم را ندارند. این علم ابزاری برای سرکیسه کردن مردم،  نگاه تحقیر
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ی خوبی بود؛ خود علم، علم خوبی بود، رشته جیب مردم را خالی کردن و جیب خود را پرکردن شد.

ْْتـ ف عُ   اِلمٌ ع ی الهی ندارد. حاالصبغه ن بد با آن مواجه شدم؛امّا م هم خودش سود برده، هم به  ؛ِبِعْلِمهِ   ُـُ

فرمودند: این عالم از هفتاد هزار عابد افضل و رساند. امام باقری علمش به دیگران سود میوسیله

بخشد، از هفتاد هزار عابد افضل است.  نه اینکه که علمش به حال دیگران سود می برتر است، عالمی

اگر چیزی یاد گرفتی به دیگران  دهد.م را برای خودش جمع کرده و به کسی هم آگاهی نمیوعل

 ،یاد گرفتی دهی و یا آنچهبه دیگران یاد می وز، نفعت به دیگران برسد. حاال یا آنچه را یاد گرفتی،بیام

دهی. مهندسی، پزشکی که آن عمل را به نفع دیگران انجام میاست یی به تو بخشیده توانمندی عملی

-کنی؛ بیماران مردم را درمان میروی و برای دیگران کار میای، میخواندهرا ی علمی یا یک رشته

علمت را که به آنها برند یا اینکنی، دیگران از علم تو نفع میسازی، کاری میکنی، ساختمانشان را می

چه برسد به علوم باطنی و معنوی! عالمی که  برند، همین علوم ظاهری؛سود می و آنهاآموزی می

خواهیم راه برویم و به نتیجه برسیم برند از هفتاد هزار عابد افضل است. اگر میدیگران از او سود می

پناه  گویم عبادت نکنیم،کنی؟ نمیخواهی عبادت کلیدها را نشان داده است. چقدر می امام باقر

. عمل مو آگاهی کسب کنی یماز آن طرف هم به دانایی بپردازحدّی باشد که بر خدا؛ امّا عبادت در 

برند، بهره می ت است. بگذار ضمن اینکه دیگرانبهاتر از عمل بدون معرفمبتنی بر معرفت، بسیار گران

شود. چراغ روشنی باش و فضای تاریک اطراف خودت را  بهاتررود و گران ترباالهم عیار عبادت خودت 

ْْتـ ف عُ   اِلمٌ عپس مند کن. هم روشن کن، دیگران را هم از نور وجود خودت بهره ِعباد ِة   ِمنْ   لُ ْفض  أ    ِبِعْلِمهِ   ُـُ

ْبعِ  .اِبدٍ ع  ْلف  ا    ین  س 

حدیثچهارم:
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 7: قـ ْلِبك    یفِ   ا ل هُ ِبم  یك  خِ ا    قـ ْلبِ  یفِ اْلم و دَّة    ْعِرفِ أ  فرمودند:  امام باقر 

 خواهی بدانیبه محبّت و مودّت است. فرمودند: می بلی راجع به علم و این حدیث راجعاحادیث ق

محبّت تو در قلب برادر ایمانیت چقدر است؟ چقدر تو را دوست دارد؟ در دل خودت نگاه کن و ببین 

داری از میزان دوستی او به تو ه در دلت او را دوست میچقدر نسبت به او محبّت داری؟ مقداری ک

هستیم؟  در نظر شما چگونه خواهد بدانیمسؤال کردند که ما دلمان می دهد. افراد از ائمّهخبر می

تو نسبت  فرمودند: به دل خودت نگاه کن و ببین احساس احساس شما نسبت به ما چیست؟ ائمّه

دوست داری؟ بنابراین میزان محبّتی که ما در قلب خودمان نسبت به برادر  به ما چیست؟ ما را چگونه

کنیم، انعکاس محبّت معنوی و مودّتی است که در قلب او نسبت به یا خواهر ایمانیمان احساس می

کند. در هر دوی این تاباند و منعکس میماند و تصویر را بازمیماست؛ چون قلب مؤمن مثل آینه می

ی آینه در این آینه هم هست. اینها دو چیز است. هر چیزی که در آن آینه هست،دو قلب، یک 

قلبمان  آینه هم هست. بنابراین امیدوارمهر تصویری که در آن آینه است، در این  روبروی هم هستند؛

خدا مودّت و محبّت را  است؛ طرف هم همین ا و اولیای خدا و مؤمنان باشد. آنسرشار از محبّت به خد

ُْوا و  ع ِمُلوا الص  ذِ نَّ الَّ اِ ی محبّت است. فرمودند: کند. مودّت میوهها ایجاد میقلب در اِلحاِت س ی ْجع ُل ُن  آم 

متعال مودّت و عشق و  دهند، خدایکسانی که ایمان دارند و عمل صالح انجام می 8:ُن ُودًّال ُهُم الرَّْحمٰ 

ی ایمان دارند. پس مودّت، میوهدیگران آنها را دوست می کند ومحبّت آنها را در قلوب مردم ایجاد می

 و عمل صالح است.

حدیثپنجم:
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ُـ تـ ع هَُّد  اهلل   نَّ اِ حضرت فرمودند:  .ای استحدیث بسیار مهمّ و آموزنده ،ی احادیث امام باقرمثل همه

هُ  ِدَِّة و  ُ ْحمِ ْهل ُه اِئُب ا  ك ما ُـ تـ ع هَُّد اْلغ  ءِ البِاْلب    اْلُمْؤِمن    ع ْبد  ْنیا ك ما ُ ْحِمی الطَّبیِه بِاْله  .یُب اْلم رِ الدُّ این برای اهل  9ُض 

-رود در غیاب شما میفردی که مسافرت میای است. فرمودند: ی بسیار عمیق و آموزندهسلوک نکته

محبّت تو در  خواهد محبّت و لطفش را به شما نشان دهد که مثالً من اینجا نبودم ولی به یاد تو بودم،

کند یا موقع برگشت با خرد، پست میو هدیه برای شما می کند؟ یک سوغاتیکار میدل من بود، چه

-عال هم همانمت فرمودند: خدای محبّت و لطف است. حضرت بیانگرآورد. این هدیه خودش می

شخص  سبت بهنکند، با بال طور که فرد غایب با هدیه در حقّ این شخص ابراز محبّت و لطف می

ای آورد. هدیه و تحفهیی است که خدا برای مؤمنین میها سوغاتیکند؛ یعنی بالمؤمن ابراز لطف می

محبّت است.  بیانگرکند. بال بد و تلخ نیست. بال هدیه و تحفه است. بال عال عنایت میمتاست که خدای

 بال مال اهل محبّت و والیت است، گفت: 10:ا ْلب الُء ِلْلِوالء

 اوّل نشست، بر دل اهل والء کند  به کمان بال کند ون تیر عشق جاچ

 تیر عشق مال اهل والء است، گفت:

 دهندجام بال، بیشترش می  تر استهر که در این بزم مقرّب

عال هم مت کند، خدایبا سوغاتی و هدیه در حقّ اشخاص محبّت می و رودسفر می طور که فردیهمان

پاک بهاست. بال عامل سازندگی و کند. بال غنیمت وگرانمؤمن محبّت و لطف می با دادن بال در حقّ

ام. عزیزان مورد از آثار بالیا را در کتاب شراب طهور در بحث صبر توضیح داده شدن است. چندین

وجود دارد  ،ه در کتاب نوشته شدو خیلی فراتر از آنچ ی دارد!؟بهایمطالعه کنند که بالیا چه آثار گران

بهای بالیا و آثار سازنده و گران ،تر توضیح دهم؛ واالّ روایاتداد مفصّلکه حجم کتاب اجازه نمی
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نـْی ا ك ما ُ ْحِمی  ع نِ   یهِ و  ُ ْحمِ تر بیان کردند. ها را خیلی مفصّلدشواری طور که و همان 11؛ اْلم رُِضِ   الطَِّبیبُ  الدُّ

دهد؛ غذای پرهیز می ،اش ضرر داردبرای بیماریپزشک، بیمار و مریض را نسبت به چیزهایی که 

 ش باالست، موادّخون دهد؛ اگر قندبه او نمک نمی ،دهد؛ اگر فشار خونش باالستبه او میرژیمی 

فرمودند:  کند، و برایش رژیم تعیین می دهدبه او نمی ،هایی که در آن قند استقندی و شیرینی

مؤمن را از  دهد؛ خدادر اختیار بیمار قرار نمیارد و لذا پزشک ار ضرر دطور که اینها برای آن بیمهمان

گوید: رژیم بگیر، دنیا می دهد و هیزش میرپ گذارد ودنیا را در اختیارش نمی دهد.دنیا پرهیز می

های دنیوی جنبه ، شهوت دنیا، شهرت دنیا و آنچهدنیا، مال دنیا، مقام دنیا، لذّت دنیا برایت ضرر دارد.

ور خیلی خودت را در دنیا غوطه ؛گوید: مواظب باشدهد و میبرای تو ضرر دارد؛ لذا پرهیز می ،است

دارد. تو را از یاد خدا و مشغولیّت به طاعت و عبادت باز می ،نکن. اقلّش این است که مشغولیّت به دنیا

گناه و فسق و فجور را خدای ناکرده اگر امکانات مادّی غرور و قساوت قلب هم بیاورد و راه معصیت و 

کند، باید بنشیند و است. اقلّش این است که فرد را مشغول می های بعدیکند، زیانبرای انسان فراهم 

-هایش را کنترل کند و وقتش گرفته میاش را چک کند، چک و سفتههای بانکیپول بشمارد، حساب

طور تان را به دنیا آلوده نکنید. همانگوید: خیلی خوددهد و میشود. حضرت فرمودند: خدا پرهیز می

 که مریض باید از چیزی که برایش ضرر دارد پرهیز کند؛ مؤمن، تو هم از دنیا پرهیز کن.
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