
  
  
  

  

  

  اندیشه مطهر
   ٥٤  شماره١٣٩٠دی ماه  پایگاه مقاومت شهيد مطهری دانشگاه فردوسی

  
   اَللّهمّ ارزقْنى شَفاعةَ الْحسينِ يوم الْورودِ 

و سالم بر اندوه هاي دل آنان كه ! زائرانشسالم بر حسين و اربعينش، سالم بر اربعين و 
به شوق زيارت صحن و . به سوغات بر مزار كشتگان، عشق بردند و به مويه نشستند

  !سراي جان فزايت، اربعين شهادتت را به سوگ مي نشينيم، يا حسين

روز بسط لطف اوست بر پيروان و ) ع(اربعين از رازهاي هستي است و اربعين حسين  
همين بس كه در زيارت اربعينش خطاب به جدشان ) ع(و در مقام حسين . دوستدارانش

) س(و مادر گراميشان فاطمه ) ع(و پدر بزرگوارشان حضرت علي ) ص(محمد مصطفي 
  فبول فرمايد) ع(ميگوييم كه خداوند عزاداري شما را در رثاء حسين 

   داردکربال گفتگوی                                              بنازم آنکه دایم

  دلی چون جابر اندر جستجوی کربال دارد

   با گریه می گویداربعينیبه یاد کاروان 

  . . .همی بوسم خاکی را که بوی کربال دارد 

                                       
                                                                                                           

  
  

                                                     
                                   

  
  
  
  

 
 

  9 روز غلبه بر فتنهروزي بود؟ ي چهد
 روز روشن شدن چشم ها

 روز روشن شدن هويت گرگ هايي كه در پوست ميش رفته اند

ز روز نابودي نوزادي به نام فتنه سب  

 روز پايداري ايران اسالمي

  روز اتحاد و انسجام
.اميد به شكست ايران اسالمي .اميد به شكست مسلمين. زياد ميشد  اميد دشمن  نبود؛ اگردي9    

 
يام مقام معظم رهبری در روز بصيرت وميثاق با والیتپ  

نه اي سبز رنگ بود فتنه اي  نقطه عطفي د رتاريخ انقالب اسالمي ايران بود و نقطه پاياني بر فت1388دي 9
  .كه باعث غربال و شناخت سره از ناسره شد و پاياني بود بر فتنه اي شيطاني در كسوت اسالمي

مدظله (حضرت امام خامنه اي دي ماه روز بصيرت حسيني بود و روز دفاع از مقتدا و امام امت 9
 را همچون كوفيان تنها نمي گذاريم و همه دي ماه به جهانيان نشان داد كه ما ايرانيان امام خود9.)العالي 

 و تا ظهور تنها ترين سردارعشق حضرت كرباليي از حريم واليت خود دفاع مي كنيم
م ونمي گذاريم تا عده اي زر از نايب برحقش امام خامنه اي پشتيباني ميكني) عج(حجت

دي حركتي 9 شور و شعور دي انقالبي بود از جننس9.پرست دنيا دوست رهبرمان را آزرده خاطر نمايند
  .حيني بود كه بصيرتي علوي را در بر داشت

دي روز رسوايي و بي آبرويي 9.ايرانيان نشان دادند كه در دفاع از واليت از هيچ چيز ي دريغ نمي كنند
فتنه گران بود، فتنه گراني كه برخي از آنها با متوجه شدن حضور ملت كم كم خود را از صف فتنه گراني 

  .آنها را رهبري مي كردند جدا كردندكه خود 
  .دی موجب شادی علویان و یاس دجاليان گردید٩

  



  )ع(والدت امام موسي كاظم 
به نظر مي رسد كه روستاي ابواء واقع در بين مكه و مدينه بيش از ساير اماكن قافله هاي                   
 حجاج اهل بيت را به سوي خود جلب مي كرد زيرا آرامگـاه مـادر پيـامبر آمنـه دختـر                    

   48بحاراالنوار،ج(در راه بازگشت از حج بيت اهللا الحرام .در آنجا قرار داشته است  وهب
در ايـن روسـتا توقـف       ) ع(قافله امام ابو عبداهللا الصادق      ) 418، ص   2، المحاسن، ج    4ص

ق بـود كـه امـام بـراي         . هــ    128 صـفر سـال      7آن روز بنابر مشهورترين روايـات       . كرد  
ده بود كه پيكي از جانب زنانش به سوي او آمد تا مژده والدت     ميهمانانش سفره غذا گستر   

ال قصاب نقل كـرده انـد آمـده         در روايتي كه از منه    . خجسته فرزندش را به وي برساند       
به قصد مدينه از مكه بيرون شدم و همين كه به ابـواء رسـيدم شـنيدم كـه امـام                     « :است  

رت بـه مدينـه وارد شـدم و         من زودتر از آن حـض     . صاحب فرزند شده است     ) ع(صادق  
سه روز به مردم    ) به خاطر والدت نوزاد   (ايشان  . ايشان يك روز پس از من به مدينه رسيد          

طعام داد و من نيز يكي از كساني بودم كه بر سفره طعام امام حاضر مي شدم و چنان غذا                    
.  مي شـدم  مي خوردم كه تا روز بعد نيازي به غذا نداشتم و روز بعد باز بر سفره او حاضر          

  . »من سه روز از طعام آن حضرت خوردم و تا فردا هيچ غذايي نمي خوردم
   :در حديثي از ابو بصير آمده است 

. امام موسي زاده شد من با آن حضرت همراه بودم ) ع(در سالي كه فرزند ابو عبداهللا «
د ، بسيار و نيكو ابو عبداهللا براي ما و اصحابش سفره غذا گسترده بو. در ابواء فرود آمديم 

نزد آن حضرت آمد و گفت » حميده«در همام حال كه ما مشغول خوردن بوديم پيك . 
اثر وضع حمل در من ظاهر شده است و خود مرا فرمودي كه از : حميده مي گويد : 

) ع(پس ابو عبداهللا .اين امر آگاهت كنم كه اين فرزند همچون فرزندان ديگر نيست 
ست و ديري نپاييد كه به نزد ما برگشت در حاليكه آستينهاي شادمان و خوشحال برخا

خداوند همواره لبت را خندان و : خود را باال زده بود و لبخندي بر لب داشت ما گفتيم 
خداوند پسري به من بخشيد كه : شد ؟ فرمود حال حميده چگونه ! ديده ات را روشن گرداند

به من داد كه من از وي بدان داناتر بودم و حميده درباره او بهترين مخلوق اوست و حميده درباره او خبري 
  خبري به من داد كه من از وي 

حميده خبر داد كه چون نوزاد به دنيا آمد دستانش را بر زمين نهاد و سرش را : بدان داناتر بودم؟ فرمود 
: سپس پرسيدم  . من نيز بدو گفتم كه اين عالمت رسول خدا و عالمت امامت است. رو به آسمان گرفت 

  فدايت شوم چگونه اين عالمت امام است؟
شبي كه نطفه جدم در آن بسته شد كسي پيش جد پدرم كه خوابيده بود آمد و كاسه اي : رمود ف

در آن كاسه شربتي روان تر از آب سپيدتر از شير نرم تر از شيره و شيرين از شهد . براي او آورد 

او نيز شادمان و .  وي نوشانيد و بدو گفت كه آميزش كند پس آن را به. و سردتر از يخ بود 
خوشحال برخاست و آميزش كرد و نطفه جدم بسته شد و در شبي كه نطفه پدرم در آن به هم 
رسيد كسي نزد جدم در آمد و او را نوشانيد همچنان كه جد پدرم را نوشانيده بود و سپس وي را 

شبي كه نطفه من .رخاست و نطفه پدرم بسته شد دستور آميزش داد و او خوشحال و شادمان ب
درآن به وجود آمد كسي نزد پدرم درآمد و او را نوشانيد و بدو دستور آميزش داد چنان كه به 

  .پدرم خوشحال و شادمان برخاست و نطفه من در آن شب بسته شد .ديگران دستور داده بود 
ي نزد من بيامد همچنان كه نزد جد پديد آمد كس)) ع(امام موسي ( شبي كه نطفه اين پسرم 

من خوشحال و . پدرم و جد خودم در آمده بود و مرا نوشانيد چنان كه آنان را نوشانيده بود 
. شادمان با آگاهي از آنچه خداوند به من ارزاني فرموده بود برخاستم و نطفه اين نوزاد بسته شد 

) 2، ص 48بحاراالنوار، ج .( »شماستپس بدو تمسك كنيد كه به خدا او پس از من صاحب االمر 
همين كه امام به مدينه بازگشت سه روز به مردم طعام داد و مردم خبر والدت اين نوزاد فرخنده 

  را به يكديگر نويد دادند 
  

)ع(امام حسين دليل ماندگاري انديشه  

زرگوار كسي اين امام ب. دريافت عظمت حق و خداترسي است) ع(باالترين معرفت در مكتب امام حسين
پروايي در برابر  هاي يزيد بي ضعف دانست؛ چون يكي از نقطه مثل يزيد را شايسته رهبري مسلمانان نمي

محور بوده و بر پايه آزادگي بنا شده است و پارسايي و  حق) ع(از بعد ديگر مكتب امام حسين. خداوند بود
ترين وجوه قيام  خواهي يكي از برجسته عدالت. رود هاي بارز امام و يارانش به شمار مي وارستگي از ويژگي

اصحابش بهترين ياران يعني ) ع(به گفته امام حسين. است، قيامي كه براي اجراي حدود الهي اتفاق افتاد
نفس از خصوصيات آنان بود و  كرامت و عزت. ناپذير بودند بيداردل، پرواپيشه و در برابر دشمن سازش

دند و همين ابعاد باعث جاودانگي آرمان و انديشه اين قيام به شمار فداكار و فروتن و ازخودگذشته بو
  .رود مي

  :مقام معظم رهبري

، به مقتدرترين سالطين زمان خودش در وقتي كه خود او اسير در دست آن سلطان ظالم )س(زينب كبري«
نه تاريخ بيرون تواني بكني، بكن اما نخواهي توانست ما را از صح گويد كه هر كاري مي و سفاك است، مي

  »ببري و راه ما را محو كني تا بشريت نتواند اين راه را برود

  .»است) س(اي از حماسه بزرگ ماندگار عاشورا متعلق به حضرت زينب كبري بخش عمده«

حضرت زينب آن كسي است كه از لحظه شهادت امام حسين، اين بار امانت را بر دوش گرفت و شجاعانه و «
  .»چنان كه شايسته دختر اميرالمؤمنين است در اين راه حركت كرد باكمال اقتدار، آن

ساله زينب كبري  رنج چندين. گاهي رنج و زحمت زنده نگه داشتن خون شهيد، از خود شهادت كمتر نيست« 



  .از اين قبيل است

بر گذرد؛ و اينك از صداي نحص شالق خزان  ها مي اينك قريب چهل روز از غروب غم فزاي شهادت شقايق
گذرد و اسارت، سيلي، غربت، فرياد و بيدارگري سهم حامالن پيغام قاصدك هاي  ها، اربعيني مي پيكر آالله

هاي  از آن روز تا امروز چهل روز در سوگ ابرمردي نشستيم كه حيات اسالم مديون رگ. عترت و عظمت شد
و صورت گلگون كودك غمگين و هاي خونين و قرآن، قصه سيلي  قصه سر و نيزه، قصه لب. پاره پاره اوست

اربعيني با دختر كوچك حسين . تمام حقيقت هايي كه هر سال از پرده چشمان ما مي گذرد را شنيده ايم
اربعيني از عمق جان، . ها روانه كرديم ها گفتيم و شكوه مهر را در آغوش گرفتيم، ناله زديم، درد دل) ع(

آب، درياي  كربال؛ اين خارستان خشك و بي. را حرام كرديمفرياد يا حسين كشيديم، بر سينه زديم و خنده 
ها به رنگ  ها و خوبي اي است كه در آن گوهر همه عظمت انسانيت و كمال است، اقيانوس بي كرانه
و هر كدام به فراخور حالمان از كربال، محرم، عاشورا و . طلبد مظلوميت، يافتني است؛ اما غواص قهار مي

و بذل : در زيارت اربعين پيرامون فلسفه آن آمده است.... م و بر اساس آن قضاوتي اربعين، برداشتي داري
حسين عليه السالم خون قلبش را به آستان الهي : الظالله مهجته فيك ليستنقذ عبادك عن الجهاله و حيره

مامى هديه داد تا بندگان را از ظلمت جهل و ناداني و حيرت گمراهي رهايي بخشدو شيعه هميشه و در ت
السالم و از آن جمله روز اربعين آن حضرت، در زيارت و اقامه  روزهاى سوگوارى حضرت سيدالشهداء عليه 

السالم زيارت اربعين را از عاليم   عليه ماتم و عزادارى كوتاهى نكرده و از اينجاست كه امام حسن عسكرى 
  .ايمان شمرده است

دهد، و  لسالم است كه مؤمن خالص را از ديگران تميز مى ا  آرى، تنها زيارت اربعين سيدالشهداء عليه
و مؤمن واقعى كسى است كه نگذارد آثار . كند  السالم را از غير آنان جدا مى   عليهم دوستان اهل بيت

پيروان . راموش شود و در قدردانى و شركت در هدف آن حضرت كوتاهى نورزد السالم ف عليه  حسين  نهضت
 السالم اميدوارند تا از اين طريق مشمول اين حديث نبوى شوند كه جابر بن  عليه و دوستان امام حسين 

در عبداهللا    از صحابه رسول خداصلى اهللا عليه و آله و سلم و نخستين زائر قبر حضرت ابا-عبداهللا انصارى 
شود و كسى  كسى كه قومى را دوست دارد با آنها محشور مى «: اولين اربعين سيدالشهداء روايت كرده است

  .»باشد  كه عمل قومى را دوست دارد با ايشان شريك مى
   .تاب ساالر شهيدان، و چشمانمان بر مظلومانه ترين شهادت تاريخ همواره درخشان و باراني باد هايمان بي دل 

  
  )ع  (كاظمموسي ادر امام پدر و م
  .ملقب به صادق بود ) ع(پيشواي هدايت ابو عبداهللا جعفر بن محمد :  پدرش 

لقب اين زن . حميده بربريه كه شايد از مردم اندلس و يا از مردم مغرب بوده است :  مادرش 
ار مهم نشر حميده يكي از زنان با فضيلت به شمار مي آمد زيرا به ك. بود » حميده مصفاه«گوار ربز

رسالت همت مي گماشت و در اين راه برخي از احاديث همسر بزرگوارش را نيز روايت مي كرد از 
حميده «:فرمود ) ع(ابن سنان از سابق بن وليد از معلي بن خنيس روايت شده است كه ابوعبداهللا 

 مي كردند تا فرشتگان پيوسته او را پاسباني. مثل شمش طال از هر آلودگي و چركي پيراسته است 
، 48بحاراالنوار، ج . ( »به من رسيد و اين كرامتي از خداوند بود در حق من و حجت پس از من

  )477 ، ص 1 به نقل از كافي، ج 6ص 
  

  )ع( كاظم  موسيمگزيده اي ازسخنان اما
  .دارى با تو همانگونه رفتار كنند فروتنى در آنست كه با مردم چنان كنى كه دوست مى-1
و ترك حسد و خود پسندى  ، نيكى به والدين نماز، ، پس از شناخت او ،  ى نزديكى به خدا  وسيلهبهترين-2

   . نازيدن استو فخر
آنكه خيانت ورزد و عيب چيزى را بر مسلمانى فرو پوشد يا از راهى ديگر او را گول بزند و مكر و خدعه -3

   .خداوند است كند،مستوجب لعنت

هاى خدا گون و هماره تا انسان  ام راستين بود،و بهترين بود،در رهبرى و خصلتدرود خدا بر او باد كه ام
  . بجاست از لب شهيدان و آزادگان بر او درود باد

     دي ماه سالروز قيام خونين مردم قم19    

 را مي توان نقطه عطفي در نهضت 1356سيد مصطفي خميني در آبان ... رحلت مرموز آيت ا
مجالس يادبود در سراسر كشور برگزار شد و در آن مراسم، تظاهرات . دانستاسالمي مردم ايران 

از اين رو رژيم، تصميم گرفت با توهين به ساحت حضرت امام خميني، . گسترده عليه رژيم به پا شد
، پيك دربار، نامه 1356در اواسط دي ماه . چهره ايشان را به عنوان رهبري نهضت مخدوش كند

او نيز نامه را به .  را به داريوش همايون، وزير اطالعات و جهانگردي دادممهور به مهر دربار
مسعودي، صاحب امتياز روزنامه، مفاد مقاله را باعث واكنش . روزنامه اطالعات جهت انتشار سپرد

علما و روحانيون و براي آينده روزنامه خطرناك مي دانست، اما در تماس با وزير اطالعات و 
ار، دريافت كه برخي از مفاد تند و تحريك آميز آن به خواست شاه در مقاله نخست وزير، آموزگ

 در روزنامه اطالعات به چاپ "احمد رشيدي مطلق"در اين مقاله كه با امضاي مستعار . آمده است
رسيد، بطور صريح، بي حجابي فضليت و حجاب، كهنه پرستي و ارتجاع معرفي و به ساحت مقدس 

با . ، توطئه استعمار سرخ و سياه معرفي شده بود1342 خرداد 15قيام امام خميني، اهانت و 
مدرسين حوزه علميه قم . انتشار اين مطالب اهانت آميز، اولين واكنش ها در شهر قم آغاز شد

 دي تعطيل اعالم كردند و در اين روز، طالب با تشكيل اجتماع بزرگي 18دروس حوزه را در روز 
ازل مراجع آغاز كردند و تعدادي از علما و مراجع قم در سخنراني تظاهرات خود را به سوي من



بازاريان قم با مشاهده . هاي خود، به حمايت از امام و محكوميت اهانت به ساحت ايشان پرداختند
روز نوزدهم دي ماه .  دي گرفتند19حركت حوزه علميه، تصميم به تعطيلي مغازه هاي خود در 

وهاي كمكي از تهران وارد شده و در حوالي مدارس علميه متمركز ساواك و شهرباني به كمك نير
اقشار مختلف مردم با راهپيمايي به سوي منازل بزرگان حوزه، رفته رفته خروشان تر مي . شدند
نيروهاي رژيم با مشاهده حركت عظيم مردم تصميم به حمله گرفتند و تيراندازي شروع شد . شدند

نتايج و . ب و مردم قم به شهادت رسيده و يا مجروح شدندو در اين روز عده زيادي از طال
ـ ثابت شد كه شاه 2 ـ اثبات توخالي بودن شعار فضاي باز سياسي 1: پيامدهاي قيام نوزدهم دي 

از حركت مذهبي ـ سياسي به رهبري روحانيت و در راس آنها، حضرت امام، بيش از هر حركت 
صحيح خود قرار گرفت؛ به نحوي كه ترفندهاي ـ نهضت در مسير 3سياسي ديگر وحشت دارد 

اين . ـ متحجرين و مروجان جدايي دين از سياست منزوي شدند4بعدي رژيم نيز بي ثمر افتاد 
قيام را بايد نقه عطفي در تاريخ نهضت اسالمي دانست چرا كه پس از آن امواج انقالب اسالمي 

يران دامنه انقالب فراگير شد و در نهايت شدت گرفت و با چهلم هاي پي در پي مردم نقاط مختلف ا
  .به سرنگوني رژيم پهلوي انجاميد

  
درسى كه اربعين به ما      :ارزش و جایگاه اربعين حسينی از دیدگاه مقام معظم رهبری         

شما ببينيـد  . ى شهادت را در مقابل طوفان تبليغات دشمن زنده نگهداشت      دهد، اين است كه بايد ياد حقيقت و خاطره         مى
چه تبليغات و طوفانى    . ول انقالب تا امروز، تبليغات عليه انقالب و امام و اسالم و اين ملت، چه قدر پرحجم بوده است                  از ا 

ببينيد دشـمنان عليـه     . كه عليه جنگ به راه نيفتاد جنگى كه دفاع و حراست از اسالم و ميهن و حيثيت و شرف مردم بود                    
 را برداشتند و رفتند در راه خدا نثار نمودند، چه كردنـد و              -شان   ايه يعنى بزرگترين سرم   -شهداى عزيزى كه جانشان     

لـوح در   كردند، در ذهن آدمهاى سـاده  ها و كتابهايى كه منتشر مى    ها و مجله   مستقيم و غيرمستقيم، با راديوها و روزنامه      
  .................................................................................همه جاى دنيا، چه تلقينـى توانـستند بكننـد         

دل و جاهل و نيز انسانهاى موجه و غير موجهى در كـشور خودمـان هـم، در آن                    حتّى افراد معدودى از آدمهاى ساده     
همين چيزها بود كه امام     . زدند كه ناشى از ندانستن و عدم احاطه به حقايق بود           فضاى ملتهب جنگ، گاهى حرفهايى مى     

ــا صــراحت بيــان كنــد  آشــفت و وادار مــى مــىعزيــز را بر ــا آن فريــاد ملكــوتى ، حقــايق را ب   . كــرد كــه ب
اگر در مقابل اين تبليغات، تبليغات حق نبود و نباشد و اگر آگاهى ملت ايران و گويندگان و نويسندگان و هنرمنـدان، در        

ميـدان تبليغـات،    . ت غالب خواهد شد   خدمت حقيقتى كه در اين كشور وجود دارد، قرار نگيرد، دشمن در ميدان تبليغا             
البته، اكثريت قاطع ملت و آحاد مردم ما، به بركت آگاهىِ ناشـى از انقـالب، در                 . ميدان بسيار عظيم و خطرناكى است     

از بس دشمن دروغ گفت و چيزهايى را كه در مقابـل چـشم             . اند بيمه هستند و مصونيت پيدا كرده      مقابل تبليغات دشمن  
گوييهـاى   هـا و يـاوه     ها و بافته    و واژگون نشان داد و منعكس كرد، اطمينان مردم ما نسبت به گفته             مردم بود، به عكس   

                                                                                                                                                      ...........................................................................................است شده سلبي  جهانى،بكل تبليغات

) ع(على بن كرد كه حسين   ساخت و وانمود مى    را محكوم مى  ) ع(على بن دستگاه ظالم جبار يزيدى با تبليغات خود، حسين       
بعضى هم، اين تبليغات دروغ را باور        !!اى دنيا قيام كرده است    كسى بود كه بر ضد دستگاه عدل و حكومت اسالمى و بر           

ى دژخيمـان در     ، با آن وضع عجيب و با آن شكل فجيع، بـه وسـيله             )السالم عليه(على بن حسين بعد هم كه  . كردند مى
مـام ايـن    اما تبليغات صحيح دستگاه امامـت، ت      ! كردند صحراى كربال به شهادت رسيد، آن را يك غلبه و فتح وانمود مى            

  .حق، اين گونه است. ها را عوض كرد بافته
  

مسير امامتو نقش ايشان در) ع(باقر محمدويژگيهاي امام   
)تقديم ميگردد ) ع(بمناسبت والدت با سعادت اين امام همام (آية اهللا شهيد محمد باقر حكيم: نويسنده  

ايـشان از   . به سـر مـي بردنـد      ) لسالمعليهم ا (در مرحله دوم از مراحل اهل بيت        ) عليه السالم (امام باقر   
يز كرده بود، و با توجه به اين ويژگيها مي تـوان بـه              اويژگيهايي برخوردار بود كه او را از امامان ديگر متم         

  .نقش ايشان در اين مرحله از امامت پي برد
  
) عليه السالم(روايت تاريخي جابر در حق امام باقر    

تو يكي از فرزندان مرا درك      : به من فرمود  ) صلي اهللا عليه و آله و سلم      (پيامبر  : جابر در مدينه در حضور مردم مي گفت       
، و نقش بزرگي در دانش خواهـد   ، نام او نام من، وشمائلش شمائل من است، دانش را به خوبي مي شكافد            خواهي كرد 
ــت   .......................................................................................................................داشــ

در كوچه هاي مدينه، آن زمان كه امام، كودكي خردسال بودند نقـل             ) عليه السالم (داستانهايي از ديدار او با امام باقر        
البته اين يكي از ويژگيهـاي آن حـضرت در آن زمـان و در آن                . و در اين رابطه رواياتي چند وجود دارد       . شده است 

ديده ) عليهما السالم (چرا كه اين مطلب راجع به امامان ديگر بعد از امام حسن و امام حسين                . امعه به حساب مي آيد    ج
را مـستقيما خـود معرفـي    ) عليهما السالم(امام حسن و امام حسين ) صلي اهللا عليه وآله(نشده است، البته رسول خدا   

صلي اهللا عليه و آلـه  (مامان ديگر به صورت كلي از سوي پيامبر اما ا. نمود چون در زمان آن حضرت زندگي مي كردند      
نقل شده اسـت كـه   ) صلي اهللا عليه و آله و سلم      (شناسانده شده اند، و اين دسته روايات با چند واسطه از پيامبر             ) و سلم 

سـخني  ) هللا عليه وآله  صلي ا (اما اين كه شخصي از پيامبر       . دوازده نفرند و نامهايشان چنين است     ) عليهم السالم (امامان  
) عليـه الـسالم   (بشنود و تا دوره امامان زنده بماند و يك امام مشخص را به مردم معرفي كند، اين فقط براي امام باقر                      

ل محقق شده است، و تعريفهاي ديگري كه درباره امامان ديگر آمده است به صورت روايتي با واسطه هاي متعدد از رسو                    
  .................................................................................. اسـت  رسـيده )صلي اهللا عليه وآلـه    (خدا  

پس اين مسئله كه اين صحابي در ميان مسلمانان زندگي كند و از عزت واحترام و ستايش آنان برخوردار باشد، آن گاه                      
 در مقابل چشم مردم و بين قشر علمـي مدينـه كـه اول               همدوران شود، و سپس اين مسئله را      ) عليه السالم (با امام باقر    

را از زبان جابر بن عبـد اهللا        ) عليه السالم (مركز علمي دنياي اسالم بود مطرح كند، و در نتيجه مردم جايگاه امام باقر               
هـم در   انصاري بشناسند در حالي كه او هنوز كودكي بود كه در كوچه هاي مدينه مي زيست، اين يكي از مسائل بسيار م                     

 .به شمار مي آيد) عليه السالم(جايگاه امام باقر 

  


