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 سجادیه دعای پنجاهم صحیفه از فرازی

 ْ ِيدُ فِي مُلْكَِك لَسََأل ا يَز ةٍ، وَ لَوْ َأن َّ عَذَابِي مِم َّ ِيدُ فِي مُلْكَِك مِثْقَاَل ذَر َّ ا يَز تَُك وَ لَيَْس عَذَابِي مِم َّ
َ عَلَيْهِ، وَ َأْحبَبُْت َأْن يَكُونَ ذَلَِك لََك، وَ  بْر هُم َّ  -ل َِكْن ُسلْطَانُكَ الص َّ َأْعظَمُ، وَ مُلْكَُك َأْدوَمُ  -الل َّ

ِبِينَ. فَاْرحَمْنِي يَا َأْرَحمَ الر َّ  ِيدَ فِيهِ َطاعَةُ الْمُطِيعِينَ، َأْو تَنْقَُص مِنْهُ مَعِْصيَةُ الْمُْذن اِحمِينَ، مِْن َأْن تَز
َلَاِل وَ اْلِإكْرَاِم، وَ  ِحيمُ. وَ َتجَاوَْز عَن ِي يَا ذَا اْلج و اُب الر َّ َك َأنَْت الت َّ ، ِإن َّ  تُْب عَلَي َّ

 

 

 

 

  انفاق امام سجاد

« ُزهد علـی بن احلسیـن علیهام السالم»ذیل عنوان « الُزهد»در کتاب « امحد بن حنبل»امام احلنابله 

 :چننی روایت می کند

 

ِ يَعِيشُونَ لَا يَْدرُونَ مِْن  َّ بِْن كَانَ نَاٍس مِْن َأهِْل الْمَدِينَة َّا مَاَت عَلِى   َأيَْن كَانَ مَعَاشِهِْم، فَلَم َّ
َّيِْل.  اْلحُسَيْنِ فَقَدُوا ما كانُوا يُؤْتُونَ بِهِ بِالل َّ

 
شان را چه کسی تأمنی می کند،  زمانی که  دانستند خرج ماحیتاج زندگی گروهی از مردم مدینه نمی»

چیزهایی که شبانه برایشان به عنوان آذوقه آورده علی بن احلسنی علیهام السالم  از دنیا رفت؛ از آن 

 !«شد، دیگر خربی نبود می

 
731ص  ،امحد بن حنبل،الُزهد   



. 

 به رسول خدا د اشباهت امام سج

 
َأخبرَني َأبومحم دٍ الحسُن بُن محم دٍ بِن يحيى قاَل : حد ثَني جد ِي قاَل : حد ثَني َأبو محم د الأنصاري   

يادِ بِن قاَل : حد ثَني ُمحمد  بُن ميمون البز از قاَل : حد ثَنا الحسينُ بن عَلْوانَ ، عن َأبي علي ٍ ز
ادِق جعفرِ بِن محم دٍ  رُْستَمَ ، عن سعيدِ ابِن كُلثوم قاَل : كنتُ  فذُكِرَ أميرُ المؤمنينَ علي    عندَ الص 

 كَل علي  بُن َأبي طالٍب والل هِ ما أ»بُن َأبي طالٍب  فَأطراه ومدحَه بما هو َأهلُهُ ، ثم  قاَل : 
ً قط   حت ى مضى لسبيلهِ ، وما عُرَِض له َأمراِن قط   هما لل  ه ِ رضى الل  ه َأخذَ  نيا حراما مَن الد ًّ
بَأشد ِهما عليه في دينهِ ، وما نزلْت برسوِل الل هِ  نازلةٌ ِإلاٌ دعاه فقد مَه ثقةً به ، وما َأطاَق عمَل 

رُه ، وإْن كانَ لَيَعْمل عمَل رجٍل كَأن َّ وجهَه بينَ الجن ةِ والن ارِ ، هذهِ الام ةِ غي رسوِل الل  ه ِ من
يَرجو ثواَب هذه ويخاُف عقاَب هذه ، ولقد َأعتَق من مالِه َألَف مملوك في طلب وجهِ الل هِ 
 ِ َ منه جبينه ، وأن كان ليقوُت اهلَه بالز يِت والخل  والن جاةِ مَن الن ارِ مم ا كد َّ بيديه ورشح

ٌ عن يدِ وال َلَمِ  عجوةِ ، وما كانَ لباُسه إل ا ال كرابيَس ، ِإذا فضَل شيء ه من كم ِه دعا بالج
 ،فقصه

 وما َأشبهه من ولدِه ولا َأهِل بيتِه َأحدٌ َأقرب شبهاً به في لباِسه وفقهه من علي ِ بِن الحسينِ  
 

 142-141 ،2ج  اإلرشاد، شیخ مفید،
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 شگفتی اهل عراق

ُبُن أبي بكرٍ قاَل : حد ثَني  بير يُف أبو محم دٍ قاَل : حد ثَني جد ِي قاَل : حد ثَني الز   أخبرَني الش ر
هْري  قاَل : َحج َّ هِشامُ بُن عبدِ الملِك فدخَل المسجدَ الحرامَ مُتكِئاً على  عبدُ الرحمِن بن عبدِاللهِ الز  

: جالٌس في المسجدِ ، فقاَل له سالم مولاه : يا  يدِ سالٍم مولاه ، ومحم دُ بُن علي ِ بِن الحسينِ 
قاَل : نعم ؛ قاَل : المَْفتُوْنُ به أهل العراق؟ ؛ قال هشامٌ : أميرَالمؤمنينَ هذا محم دُ بُن علي  

َل ذي يْأكُل الن اُس ويَشربونَ ِإلى أن يُْفَصَل  ُ المؤمنينَ : ما ا اذهْب إليه فقُْل له يقوُل لَك أمير
 بينهم يوم القيامةِ؟ 

 

 763  ص،2ج  د،یمف خیاإلرشاد، ش
 

 أشبه الناس برسول اهلل

وقد اخبرني جدي شهرآشوب والمنتهى ابن كيابكي الحسيني بطرق كثيرة عن سعيد بن المسيب 
، وسليمان الأعمش ، وابان بن تغلب ، ومحمد بن مسلم ، وزرارة بن أعين ، وأبي خالد 

قر ينادي : يا با الكابلي ، ان جابر بن عبد الل  ه الأنصاري كان يقعد في مسجد رسول الل  ه 
العلم يا باقر العلم ، فكان أهل المدينة يقولون : جابر يهجر وكان يقول : والل  ه ما أهجر ول كني 

يبقر  اسمه اسمي وشمائله شمائلييقول : انك ستدرك رجلا من أهل بيتي  سمعت رسول الل  ه 
 . العلم بقرا فذاك الذي دعاني إلى ما أقول



. 

فقال : يا غلام اقبل ، فأقبل ثم قال له : ادبر ، فأدبر ،  قال : فلقي يوما كتابا فيه الباقر 
والذي نفس جابر بيده ، يا غلام ما اسمك ؟ قال : اسمي محمد ،  فقال : شمائل رسول الل  ه 

؟ قال قال : ابن من ؟ قال : ابن علي بن الحسين ، فقال : يا بني فدتك نفسي فإذا أنت الباقر 
: نعم فأبلغني ما حملك رسول الل  ه ، فأقبل إليه يقبل رأسه وقال : بأبي أنت وأمي أبوك رسول 

ما قامت السماوات والأرض وعليك  الل  ه يقرؤك السلام ، قال : يا جابر على رسول الل  ه 
 السلام يا جابر بما بلغت السلام .

 323، ص 3ج ، ط احلیدریه، آشوب املناقب، ابن شهر
 

 جناب فاطمة بنت احلسن در امام باقر اعظمت م

محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن عبد الل  ه بن أحمد، عن صالح بن مزيد، عن عبد الل  ه بن 
قال كانت أمي قاعدة عند جدار فتصدع الجدار  المغيرة، عن أبي الصباح، عن أبي جعفر 

أذن الل  ه لك في السقوط، فبقي  وسمعنا هدة شديدة، فقالت بيدها: لا وحق المصطفى ما
معلقا في الجو حتى جازته فتصدق أبي عنها بمائة دينار، قال أبو الصباح: وذكر أبو عبد الل  ه 

 عليه السلام جدته أم أبيه يوما فقال: كانت صديقة، لم تدرك في آل الحسن امرأة مثلها.
 696، ص 7، ج الاکيف، ط اإلسالمیة
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  بدترین دوستان در کالم امام باقر

 

يُف َأبو محم دٍ الحسُن بُن محم دٍ قاَل : حد ثَني جد ِي قاَل : حد ثَنا َأبو نصر قاَل :  حد ثَني الش ر
بن علي ٍ ، عِن الحسِن  حد ثَني محم دُ بُن الحسينِ قاَل : حد ثَنا َأسودُ بُن عامرٍ قاَل : حد ثَنا حب انُ 

َ الأخواِن ، فقاَل :   علي ٍ بِن كثيرٍ قاَل : شكوُت ِإلى َأبي جعفرٍ محم دٍ بِن  َ وجفاء الحاجة
« ً يقطعك فقيرا ثم  َأمرَ غلامَه فَأخرَج كيساً فيه سبعمائةِ دِرهٍم « بئَس الأخ َأٌخ يرعاكَ غني اً َو

 «هذه فِإذا نَفِدَْت فَأعْلِمْنياستنفِْق وقاَل : 
 

 766، ص 2ج ،  مؤسسة آل ابلیت علیهم السالماإلرشاد، شیخ مفید،  
 

 و انفاق گوشت قربانی امام باقر 

بن الفضيل عن أبي  عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد
عن لحوم الأضاحي، فقال: كان علي بن الحسين  الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الل  ه 

 يتصدقان بثلث على جيرانهم وثلث على السؤال وثلث يمسكونه لأهل البيت.  وأبو جعفر 
 

 444، ص 4الاکيف، ط اإلسالمیة، ج
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  امریاملؤمننیدنیا و آخرت در خانه 

 
َ ، الإمام الباقر  َ ، وَال كَرامَة جاَح ، وَالبَرَكَة َ ، وَالفَلَْج ، وَالعَونَ ، وَالن َّ وَح، وَالر احَة : إن  الر َّ

َن ،  صرَ ، وَالت َّمَك   َ ، وَاليُسرَ ، وَالبُشرى ، وَالر ِضوانَ ، وَالقُرَب ، وَالن َّ َ ، وَالمُعافاة وَالمَغفِرَة
مَ وَالر َّ  ِ ، وَسل َّ ِ ، وبَرِئَ مِن عَدُو ِه ِمَن تَوَل ى عَلِي ا ، وَائتَم َّ بِه ةَ مَِن الل ه ِ عز  وجل  ، ل َحَب َّ جاءَ ، وَالم

 لِفَضلِهِ ولِلَأوِصياءِ مِن بَعدِهِ .
 

 212، ص 1الاکيف، ط اإلسالمیة، ج
 

 نصارادر میان زنان  خطبه حرضت زهرا 

َّوا عَْن  ِ لَو تَکاف   ِ وَالل ه ُ رَُسوُل الل ه ً لا یکلُمُ  زِماٍم نَبَذَه ُ ولَسارَبِهِم َسیرا ُسجحا اِلیه لَاْعتَلَقَه
َّی،  َّتاهُ، قد َتحیر بهم الر َّ ِخشاُشهُ وَ لا یتَعْتَُع راکبُهُ. وَلَاَْورَدَهُم مَْنهَلاً نَمیراً فَْضفَاضاً، تَْطفَُح َضف َّ

َّماءِ   وَ الارِض. و َسیأخُذُهُم الل هُ بِماکانُوا یکِسبُونَ.و لَفَتََحْت عَلیهِم بَرکاٌت مَِن الس َّ

 یعنیراند ] یم یبه او سپرده بود، آنان را به نرم امربیکه پ یسامنیکردند از بند ر ینم یاگر دور

شد و سوارش به شّدت تکان  یشرِت حکومت جمروح نم ینیداشت[، چنان که ب یم میمال یحکومت

آب از  هکرد ک یگوارا وارد م یبودند.[ و آنان را به آبشخور یدر مهه حال در راحت یعنیخورد .] ینم

نشد[  نیشد. ]اّما، حال که چن یو آسامن بر آنان باز م نیبرکات زم یبود، و درها زیآن لرب یدو سو

 خداوند آنان را به آنچه کرده اند مؤاخذه و ِعقاب خواهد کرد.



. 

 باب اهلل   امریاملؤمننی

بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبد الل  ه بن سنان عن أبي حمزة قال: الحسين 
ً علي   يقول: إن   سمعت أبا جعفر  باب فتحه الل  ه، من دخله كان مؤمنا ومن خرج منه   ا

 كان كافرا.

و خلقش نشانه قرار داد. هر کس او را : خداوند عز و جل عىل علیه السالم را بنی خود  امام باقر 

 .شناخت ، مؤمن است ، و آن که او را منكر شد ، کافر است

 333، ص 2ج  الاکيف، ط اإلسالمیة،

 فریاد ابلیس در غدیر

، عن حمد اليماني، عن مسمع ابن الحجاجمحمد بن يحيى، عن أحمد بن سليمان، عن عبد الل  ه بن م
قال: لما أخذ رسول الل  ه )صلى  جابر، عن أبي جعفر  صباح الحذاء، عن صباح المزني، عن

يوم الغدير صرخ إبليس في جنوده صرخة فلم يبق منهم أحد في بر  الل  ه عليه وآله( بيد علي 
ماذا دهاك فما سمعنا لك صرخة أوحش من  ا أتاه فقالوا: يا سيدهم ومولاهمولا بحر إل

فعل هذا النبي فعلا إن تم لم يعص الل  ه أبدا فقالوا: يا سيدهم أنت صرختك هذه؟ فقال لهم: 
كنت لآدم، فلما قال المنافقون: إنه ينطق على الهوى وقال أحدهما لصاحبه: أما ترى عينيه 

صرخ إبليس صرخة بطرب، فجمع  تدوران في رأسه كأنه مجنون، يعنون رسول الل  ه 
متم أني كنت لآدم من قبل؟ قالوا: نعم قال: آدم نقض العهد ولم يكفر أولياءه فقال: أما عل

وأقام الناس غير علي   بالرب وهؤلاء نقضوا العهد وكفروا بالرسول. فلما قبض رسول الل  ه 



. 

وجمع خليلة ورجله ثم قال لهم: أطربوا  لملك و نصب منبرا وقعد في الوثبةلبس إبليس تاج ا
 .الل  ه حتى يقوم الاماملا يطاع 

يقا من المؤمنين  " قال أبو : وتلا أبو جعفر  " ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فر
يل هذه الآية لما قبض رسول الل  ه : جعفر  والظن من إبليس حين قالوا لرسول  كان تأو

 إنه ينطق على الهوى فظن بهم إبليس ظنا فصدقوا ظنه. الل  ه 

 

 363، ص 3ج  الاکيف، ط اإلسالمیة،

  مناظره امام باقر

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسين بن يزيد النوفلي  عن علي بن داود 
اليعقوبي، عن عيسى بن عبد الل  ه العلوي قال: حدثني الأسيدي ومحمد بن مبشر أن عبد الل  ه 
بن نافع الأزرق كان يقول: لو أني علمت أن بين قطريها أحدا تبلغني إليه المطايا يخصمني أن 

قتل أهل النهروان وهو لهم غير ظالم لرحلت إليه فقيل له: ولا ولده؟ فقال: أفي ولده عليا 
عالم؟ فقيل له: هذا أول جهلك  وهم يخلون من عالم؟! قال: فمن عالمهم اليوم؟ قيل: محمد بن 

على قال: فرحل إليه في صناديد أصحابه حتى أتى المدينة فأستأذن  علي بن الحسين بن علي 
فقيل له: هذا عبد الل  ه بن نافع، فقال: وما يصنع بي وهو يبرأ مني ومن أبي ، أبي جعفر 

طرفي النهار؟ فقال له أبو بصير ال كوفي: جعلت فداك إن هذا يزعم أنه لو علم أن بين قطريها 
لهم غير ظالم لرحل إليه، قتل أهل النهروان وهو  أحدا تبلغه المطايا إليه يخصمه أن عليا 



. 

فقال له أبو جعفر: أتراه جاءني مناظرا؟ قال: نعم، قال: يا غلام اخرج فحط رحله وقل له: 
إذا كان الغد فأتنا قال: فلما أصبح عبد الل  ه بن نافع غدا في صناديد أصحابه وبعث أبو جعفر 

 لى الناس في ثوبين ممغرينوأقبل على إلى جميع أبناء المهاجرين والأنصار فجمعهم ثم خرج إ
الناس كأنه فلقة قمر فقال: الحمد لل  ه محيث الحيث ومكيف ال كيف ومؤين الأين  الحمد لل  ه 

وأشهد أن  -إلى آخر الآية  -الذي لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض 
يك له[ وأشهد أن محمدا )صلى ال ل  ه عليه وآله( عبده ورسوله لا إله إلا الل  ه ]وحده لا شر

 .اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم

الحمد لل  ه الذي أكرمنا بنبوته واختصنا بولايته، يا معشر أبناء المهاجرين و الأنصار من كانت 
فليقم وليتحدث قال: فقام الناس فسردوا تلك المناقب  عنده منقبة في علي بن أبي طالب 

ا أروى لهذه المناقب من هؤلاء وإنما  أحدث علي ال كفر بعد تحكيمه فقال عبد الل  ه: أن -
حتى انتهوا في المناقب إلى حديث خيبر " لأعطين الراية غدا رجلا يحب الل  ه  -الحكمين 

ار لا يرجع حتى يفتح الل  ه على يديه " فقال أبو جعفر ارا غير فر  ورسوله ويحبه الل  ه ورسوله كر  
 :هذا الحديث فقال: هو حق لا شك فيه ول كن أحدث ال كفر بعد، فقال له  ما تقول في

يوم أحبه  ثكلتك أمك أخبرني عن الل  ه عز وجل أحب علي بن أبي طالب  أبو جعفر 
: وهو يعلم أنه يقتل أهل النهروان أم لم يعلم؟ قال ابن نافع: أعد علي فقال له أبو جعفر 

يوم أحبه وهو يعلم أنه يقتل أهل  لل  ه جل ذكره أحب علي بن أبي طالب أخبرني عن ا
 النهروان أم لم يعلم؟



. 

قال: إن قلت: لا، كفرت قال: فقال: قد علم قال: فأحبه الل  ه على أن يعمل بطاعته أو على 
فقام : فقم مخصوما،  أن يعمل بمعصيته؟ فقال: على أن يعمل بطاعته ، فقال له أبو جعفر 

وهو يقول: حتى يتبين ل كم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، الل  ه أعلم حيث 
 يجعل رسالته.

 

 951-944 ص ،8الاکيف، ط اإلسالمیة، ج

   فضیلت امریاملؤمننی

 

قال اخبرنى أبو بكر محم د بن عمر الجعابى، قال حد ثنا أبو محم د عبد الل ه بن محم د بن سعيد بن 
ياد  ، من كتابه قال: حد ثنا أحمد بن عيسى بن الحسن الحوبى، قال حدثنا نصر بن ز المقرى 

حماد، قال حدثنا عمرو بن شمر، عن جابر الجعفى عن أبى جعفر محم د بن على  الباقر، عن جابر 
أن تقوم بفضل  فقال إن الل ه يأمرك ، قال نزل جبرئيل على النبي   بن عبد الل ه الأنصاري

خطيبا على أصحابك، ليبلغوا من بعدهم ذلك عنك، و قد أمر جميع  على بن أبى طالب 
الملائكة أن تسمع ما تذكره، و الل ه يوحى إليك يا محم د إن  من خالفك فى أمره فله النار، و من 

 .اطاعك فله الجن ة
 

معة، فاجتمع الناس و خرج حت ى علا المنبر، و كان مناديا فنادى الصلاة جا فأمر النبي  
أو ل ما تكلم به: أعوذ بالل ه من الشيطان الرجيم، بسم الل ه الرحمن الرحيم، قال: أيها الناس أنا 



. 

، إن ى مبلغكم عن الل ه تعالى فى أمر رجل، لحمه لحمى و دمه  البشير و أنا النذير و انا النبي  الحق 
و هو ال ذي انتخبه الل ه من هذه الأمة و اصطفاه و تول اه و هداه و دمى، و هو عيبة العلم 

له بالتبليغ عنى، و جعلنى مدينة العلم و  خلقنى و اياه من طينة واحدة، ففضلنى بالرسالة و فض 
العلم و المقتبس منه الأحكام و خصه بالوصية و أبان أمره و   جعله الباب، و جعله خازن

 .الاته و أمر جميع الناس بطاعته و انه عز  و جل يقولخوف من عداوته و أوجب مو
من عاداه عادانى و من والاه والاني، و من ناصبه، ناصبنى، و من خالفه خالفنى، و من 
عصاه عصانى، و من آذاه آذانى، و من أبغضه أبغضنى، من أحب ه أحب نى، و من أطاعه 

ربه حاربنى، و من أعانه أطاعنى و من أرضاه أرضانى، و من حفظه حفظنى، و من حا
اعاننى، و من أراده أرادني، و من كاده كادني، أيها الناس اسمعوا لما آمركم به، و أطيعوه، 

)يَوْمَ َتجِدُ كُل   نَْفٍس ما عَمِلَْت مِْن خَيْرٍ ُمحْضَراً وَ ما عَمِلَْت   فإنى أخوفكم عقاب الل ه عز  و جل  
 َ هُ نَْفسَه ها وَ بَيْنَهُ َأمَداً بَعِيداً وَ مِْن ُسوءٍ تَوَد   لَوْ َأن َّ بَيْن ِرُكُمُ الل َّ  (ُيحَذ 

فقال: معاشر الن اس هذا مولى المؤمنين و قاتل الكافرين و حجة   ثم أخذ بيد أمير المؤمنين 
الل ه على العالمين الل هم إنى قد أبلغت و هم عبادك و أنت القادر على إصلاحهم فأصلحهم 

فقال يا محم د الل ه يقرئك السلام  أرحم الراحمين، ثم نزل عن المنبر فاتاه جبرئيلبرحمتك يا 
و يقول لك جزاك الل ه عن تبليغك خيرا، فقد بلغت رسالات ربك و نصحت لأمتك و 

و سيعلم الذين ظلموا أى  »أرضيت المؤمنين و ارغمت الكافرين، يا محم د ان ابن عمك مبتلى به 
 «.ب ينقلبونمنقل
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 عالمت حمّبت اهل بیت

: لا يزول قدم عبد يوم القيامة من بين يدي الل  ه عزوجل حتى يسأله عن  قال رسول الل  ه 
أربع خصال: عمرك فيما أبليته، ومالك من أين اكتسبته وأين وضعته، وعن حبنا أهل 

ه البيت. فقال رجل من القوم: وما علامة حبكم يا رسول الل  ه ؟ فقال: محبة هذا، ووضع يد
 على رأس علي بن أبي طالب 

 

  726، ط دار اثلقافة  ،الشیخ الطويس ،األمايل 

 

 کمیت بن زید األسدي

قال حدثنی علی بن الحسن ، عن العباس بن عامر القصبانی و جعفر بن محمد بن حکیم ، قال 
قال حدثناأبان بن عثمان ، عن عقبة بن بشیر الأسدی، عن کمیت بن زید الأسدی، 

فقال و الل  ه یاکمیت لو أن عندنا مالا أعطیناک منه ، ول کن لک ما  دخلت علی أبی جعفر
 لحسان لایزال معک روح القدس ماذببت عنا. قال رسول الل  ه 

 
، الكيش رجال بـ املعروف الرجال معرفة اختیار  

،و معارف اسالیم اتیو مطالعات دانشكده اهل قاتیانتشارات مرکز حتق   

222ص   


