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 ...را نیافتم

 ...ما شما را نمیشناسیم! استاد

شکافنده ي علم، یعنی حـتـی از     

 !!!استاد و پروفسور هم باالتر

 ...چقدر ما دانشجوهاي بدي هستیم

السالم در گفتارى امیدآفریـن و      امام باقر علیه
بخش به منتظران حقیقى آن حضـرت      نشاط 

آیـد کـه       دهد که  بر مردم زمانى مى مژده مى
خوشا به .  شود  امامشان از منظر آنان غایب مى

مـا  ]  والیـت [ که در آن زمان در امر   حال آنان 
کمـتـریـن    !  قدم و استوار بمانند  بیت ثابت اهل

رسد، ایـن اسـت کـه          پاداشى که به آنان مى
: فرمـایـد    کند و مى  خداى متعال خطابشان مى

شما به حجت پنهان من ایـمـان     !  بندگان من
پس بر شما .  آوردید و غیب مرا تصدیق کردید

مژده باد که بهترین پاداش من در انتظـارتـان   
مـطـمـئـنـا      :  امام باقر علیه السالم فرمود. است
 اگر من آن روزگاران را درك کنم، جانم ! بدان

را براى فداکاري در رکاب حضـرت صـاحـب      
آنگاه امام باقر .  دارم  السالم تقدیم مى االمر علیه

خداوند مـتـعـال بـه       « :  السالم ادامه داد  علیه
گذارى به چنین منتظران راستینـى    خاطر ارج

شما مردان و زنان، بندگـان  :  فرماید به آنان مى
تـان    رفتار نیک و شایسته.  حقیقى من هستید

کنم   پذیرم و از کردار ناپسندتان عفو مى  را مى
آمرزم و     و به خاطر شما سایر گنهکاران را مى

بندگانم را به خاطر شما با باران رحمت خـود  
اى .  کـنـم    سیراب و از آنان بال را دفـع مـى        

اگر شما نبودید، عـذاب  !  عزیزترین بندگان من
دردناك خود را بـه مـردم نـافـرمـان نـازل             
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 چرا امر به معروف کنیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

من از قوم تو یکصد :  همانا خداوند متعال ، براى حضرت شعیب علیه السالم وحى فرستاد:  امام باقر 
هزار نفر را عذاب و هالك مى نمایم که شصت هزار نفر ایشان ، اشرار و چهل هزار نفر دیگرشان از   

اشرار که مسـتـحـقّ    : حضرت شعیب علیه السالم سؤ ال نمود.خوبان و عبادت کنندگان خواهند بود
به جهت آن که ایـن افـراد،     :  عذاب هستند ولى خوبان را چرا عذاب مى نمائى ؟خداوند وحى نمود

 .                                                              نسبت به گناهکاران بى تفاوت بوده و با ایشان سازش مى کردند

 شد دل آدم پریشان و حزین

 در عزایت اي امام پنجمین                        
                                                               

 چشمه ي   نور مدینه السالم           
 اي شهید زهر کینه السالم                   

 الله اي از بوستان احمدي

 باقر العلمی و نور سرمدي

 

 !استاد بزرگوارم ،  سالم

یک کسـی     .  من یک دانشجو هستم

که هنوز مثل دوران مهدش، شما را   

 !در شعر ها خوانده است

استاد دفتر شما طبقه چندم دانشگـاه  

 است؟
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حـضـرت امـام مـحـمـّدبـاقـر عـلیـه السـالم ، 
پـنـجـمـیـن پـیـشـواى مـاروز جـمـعـه ، اول 
ماه رجب سال پنجاه و هفت هجرى در شـهـر     

او اولیـن  .  مدینه چشم به جهان گشود
فـرزنـدى بـود کـه از پـدر و مــادر      
فـاطمى ، علوى وهاشمى متولد مـى    
شد زیرا پدرش على بن الـحـــسـیـن      
علیه السالم و مادرش فاطمه دخـتـر     

امام حسن مجتبى علیه السالم بود و به همـیـن   
فاطمـى  ( و )  هاشمى من هاشمیین ( جهت او را 

مـى  )  علوى من عـلـویـیـن       ( و )  من فاطمیین 
 .خواندند

امام پنجم ، نـامـش مـحـمـد و کـنـیــه اش    
و به چند لقب مـعـروف بـود کـه           . ابـوجـعفر

مى )  باقرالعلوم ( و )  باقر( مـشهورترین آنها لقب 
باشد پیامبر اسالم صلى اهللا علیه وآله 
آن بـزرگوار را بدین لقب خواند یا به 
تعبیر دقیقتر خداوند او را در تـورات  

او را   ..  با این لقب معرفى فــرمــود    
بدین لقب خواندند چـون عـلـم را        

 ..شکافت و در گستره پـهـنـاور آن وارد شـد          
آن امـام بـزرگـوار را بـه خـاطـر شـبـــاهــت    

هـم مـى     )  شبـیـه     ( بـسـیـار بـه رسول خدا، 
: عبارت بود از )  ع ( دیگر القاب امام باقر.خواندند

         ...امین، شاکر، هادى ، صابر و   شاهد

او را بدین لقـب  
خواندنـد چـون     
علم را شکافت و 
ــره     در گســـتـ
پهناور آن وارد   

 ..شد

 درباره ي امام

فـرزنـدم،   :  چون حضرت باقرالعلوم علیه السالم به دنیا آمد، امام سجاد صلوات اللّه علیه فـرمـود    
چرا ایـن نـوزاد را بـه          : در این هنگام یکى دیگر از فرزندانش اظهار داشت . باقرالعلوم را بیاورید

امام سجاد علیه السالم سر به سجده نهاد و پس از آن کـه سـر از            عنوان باقر مطرح نمودى ؟
این نوزاد امام و راهنما و نور هدایت امت است ؛ او گنجینه بـردبـارى و     :  سجده برداشت ، فرمود

علوم مختلف است ؛ او شکافنده همه علوم و فنون خواهد بود، او شبیه ترین مردم به رسول خـدا  
 .صلى اهللا علیه و آله مى باشد 

 نامگذاري حضرت 

 : مرحوم کلینى و دیگـر بـزرگـان آورده انـد          

روزى حضرت ابو جعفر، امام محمد باقر علـیـه   
الســالم جــهــت زیــارت خــانــه خــدا وارد           
مسجدالحرام گردید، در هنگام زیارت و طـواف  

که در گـوشـه       -حرم الهى ، عده اى از قریش 
چون نگاهشان به حضـرت      -اى نشسته بودند 

این کیست که با ایـن    : افتاد، به یکدیگر گفتند
ت عـبـادت مـى           کیفـیـ
نماید؟شخصى به آن هـا    

او محمد بن علـى  :  گفت 
علیهـمـاالسـالم امـام و         
. پیشواى مردم عراق است

یـک  :  یکى از آنان گفت   
نفر را به نزد او بفرستیـم  
تا از او مسئله اى پرسش 

نماید،پس جـوانـى از آن       
 میان داوطلب شد، و همین که نزد حضرت  

رسید، خطاب به ایشان گفت بزرگ ترین گـنـاه   
نـوشـیـدن    :  کدام است؟ امام علیه السالم فرمود

جوان بازگشت ، و جواب حضـرت  )  خمر( شراب 
دوستان بـه او      .  را براى دوستان خود بیان کرد

نزد او باز گَرد، و همین سـؤ ال را دو          :  گفتند
بنابر این، جوان به خدمت امام  مرتبه مطرح نما

علیه السالم رسید، و همان سؤ ال را تکرار کرد، 
که بزرگ ترین گناه چیـسـت   

مگر نگـفـتـم    :  ؟حضرت فرمود
نوشیدن خمر و شراب بـزرگ  
ترین گناه است ؛ و سـپـس       

شراب عـقـل و اراده         :  افزود
انسان را ضعیف و بلکه نـابـود   
مى کند؛و پس از آن که عقـل  
زایل گشت،شخص مـرتـکـب    
اعمالى چـون زنـا، دزدى،آدم       

 .مى شود... کشى ، شرك به خدا و 

نوشیدن خمر و شراب بزرگ تـریـن   
شـراب  :  گناه است ؛ و سپس افـزود   

عقل و  راده انسان را ضعیف و بلکـه  
نابود مى کند؛ و پس از آن که عـقـل   
زایل گشت ، شخص مرتکب اعمالى 
چون زنا، دزدى ، آدم کشى ، شرك به 

 مى شود... خدا و 

 آنچه که بدبختی و شرارت می آورد

از همیشه ي پیش از زمان آن حضـرت  )  ع( مبارزه با تحریف در دوران امام باقر
مبارزه فرهنگی یعنی تـالش بـراي     .  گسترده تر انجام شـد 

تا راه را براي حکومت تغییر فرهنگ حاکم بر ذهنهاي مردم 
ایـن کـار را شـروع          ) ع( الهی هموار کند و بر حکومت طاغوتی ببندد وامام   

ایشان شکافندهی حقایق قرآنی ودانـش هـاي       . باقرعلماالولین یعنی این. کرد 
 .اسالمی بودند

 حدیث والیت
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