
  

 شکافنده علوم 

لقب باقر و شکافنده علوم توسط پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله به حضرت باقر علیه السالم 

داده شده است. این مطلب در روایات بسیاری از طریق شیعه و سنی نقل شده است؛ در 

صدوق، امالی بحار االنوار، رجال کشی، کشف الغمة، امالی  :منابع شیعه در کتابهایی مانند

شیخ طوسی، اختصاص مفید، عیون االخبار. و در منابع اهل سنت در کتابهای: مرآة الزمان 

(، تذکرة الخواص 46ص )تاریخ ابن عساکر، غایة االختصار  (87، ص 5فی تواریخ االعیان )ج 

 (338ص )ابن جوزی

 :آله به من فرمود روزی پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و :جابر بن عبداللّه انصاری می گوید 

وَیبْقُرُ الْعِلْمَ »بعد از من شخصی از خاندان مرا خواهی دید که همنام من و شبیه من است »

 «بَقْراً؛ علم را می شکافد، شکافتنی ]و او درهای دانش را به روی مردم خواهد گشود

ر علیه قپیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله زمانی این پیشگویی را کرد که هنوز حضرت با

سالها گذشت تا دوران امامت حضرت سجاد علیه السالم  .السالم چشم به جهان نگشوده بود

فرا رسید. روزی جابر از کوچه های مدینه می گذشت، چشمش به حضرت باقر علیه السالم 

پرسید: اسم تو  .افتاد. دید درست قیافه و شمایل پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله را دارد

فت: محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیهم السالم . آن گاه جابر چیست؟ گ

بر پیشانی او بوسه زد و گفت: پدر و مادرم فدایت باد! پدرت، رسول خدا صلی اهلل علیه و آله 

وَعَلی رَسُولِ اللّه ِ السَّالمُ؛ و سالم » :به تو سالم رسانده است. حضرت باقر علیه السالم فرمود

 «!سول خدا صلی اهلل علیه و آله بادبر ر

از این تاریخ به بعد، جابر هر روز، دو نوبت به دیدار او می شتافت و مرتب به او می گفت: یا 

باقر! یا باقر! برخی نادانان می گفتند: جابر هزیان می گوید؛ ولی او می گفت: به خدا 

ه  علیه و آله به من خبر دادقسم!هزیان نمی گویم. این چیزی است که پیامبر اکرم صلی اهلل

در نتیجه، می توان گفت بین مورخین از مسلّمات است که لقب باقر و شکافنده علوم .است

 .توسط پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله به آن حضرت داده شده است

 

 

 

 

 

 السالمهای امام محمدباقر علیهوصیت

در  مرا»السّالم وصیّت کرد و فرمود: السّالم به پسرش امام صادق علیهامام باقر علیه

ام را بر سرم بپیچ و قبرم خواندم، کفن کن، و عمّامهلباسى که روز جمعه با آن نماز مى

بلند گردان، هنگام دفن، بندهاى را چهار گوش کن و به اندازه چهار انگشت از زمین، 

 «.کفنم را باز کن

پدرم در وصیّت خود نوشت: او را در سه »السّالم فرمود: روایت شده: امام صادق علیه

جامه کفن نمایم، یکى از آنها روپوشى بود که آن حضرت در روز جمعه با آن نماز 

 .«اى بود و سوّمى پیراهن بودخواند، و دیگرى جامهمى

رمود: ، ف(نویسى؟ )نیاز به نوشتن نیستپدرم عرض کردم: این مطلب را چرا مى من به

ترسم که مردم در مورد تکفین من با تو ستیز کنند، اگر آنها گفتند پدرت را از آن مى

، و ام را بر سرم بپیچبا چهار یا پنج کفن، تکفین کن، سخن آنها را گوش نکن، عمّامه

 .آید، بلکه کفن آن است که بدن به آن پیچیده شودمىعمّامه جزء کفن به شمار ن

 اى جعفر! فالن»السّالم فرمود: پدرم به من فرمود: نیز روایت شده که امام صادق علیه

مبلغ از اموال مرا وقف گریه کنندگان کن، تا ده سال در سرزمین منى، هنگام اعمال 

 .«منى )در حجّ( براى من گریه کنند

السّالم هشت درهم براى مراسم عزادارى خود، وصیّت مام باقر علیههمچنین نقل شده: ا

دانست، زیرا پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه مى« سنّت»کرد، و آن حضرت، این کار را از 

براى آل جعفر، غذا تهیه کنید، زیرا آنها »و آله )در ماتم شهادت جعفر طیّار( فرمود: 

 «.به عزادارى اشتغال دارند
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مناظرات حضرت باقر علیه السالم 

جهاد علمی امامان ما، از جمله باقر العلوم علیه السالم مناظراتی است که با افراد مختلف از نوع دیگر از 

 .:مذاهب گوناگون داشته اند به نمونه ای از آنها اشاره می شود

همراه فرزندم به صورت ناشناس در آن مجمع شرکت کردم. طولی  :حضرت باقر علیه السالم می فرماید

د، در حالی که خیلی سال خورده و پیر شده بود. با شکوه و احترام در صدر مجلس نکشید اسقف اعظم وارد ش

گفت: از ما مسیحیان  .نشست. نگاهی به جمعیت انداخت و سیمای باقر العلوم علیه السالم او را جذب کرد

ت: از هستی یا از امت مرحومه ]و از مسلمانان[ هستی؟ فرمود: از امت مرحومه ]و از مسلمانان[ هستم. گف

 دانشمندان آنانی یا افراد نادان؟ 

  .گفت: اول من سؤال کنم یا شما؟ فرمود: اگر مایلید، شما سؤال کنید .فرمود: از افراد نادان آنها نیستم

گفت: شما به چه دلیلی ادعا می کنید که اهل بهشت غذا می خورند و می آشامند، ولی مدفوعی ندارند؟ آیا 

برای آن دارید؟ فرمود: بلی، نمونه آن جنین در رحم مادر است که غذا می خورد  دلیل و برهانی و نمونه ای

 !عجب شما گفتی از دانشمندان نیستی:و می نوشد، ولی مدفوعی ندارد. گفت

 گفت: خبر بده مرا از لحظه ای که نه از شب است .فرمود: گفتم از نادانها نیستم و نگفتم از دانشمندان نیستم

ت فرمود: ساعتی از از مهم ترین امتیازات امام باقر علیه السالم که زمان، زمینه آن را فراهم و نه از روز. حضر

کرد، این است که حضرت بنیانگذار انقالب فرهنگی و نهضت علمی شیعه و بلکه اسالم شمرده می شود. هر 

افت و به اوج خود چند معارف اسالمی و تشیع به دست فرزندش امام صادق علیه السالم انتشار و توسعه ی

 .رسید؛ ولی پایه گذاری و تأسیس آن با دست با کفایت امام باقر علیه السالم بود

کشیش با عصبانیت گفت:  .طلوع شمس که نه از شب است و نه از روز و در آن لحظه، بیماران شفا می گیرند

 !مگر نگفتنی از دانشمندان نیستم

 .گفت: به خدا! پرسش می کنم که در جواب آن در بمانیفرمود: من فقط گفتم از جهال آنان نیستم. 

خبر بده از دو مردی که با هم متولد شدند و با هم از دنیا رفتند. یکی  :فرمود: هر چه داری، بپرس! گفت

 .(سال داشت. فرمود: عزیز و عزیر )یا عزیر و غرره 051پنجاه سال و دیگری 

 گفت: به چه دلیل عقیده دارید که نعمتهای بهشتی بر اثر مصرف کم نمی شود؟ نمونه ای برای آن دارید؟ 

فرمود: بلی، نمونه روشن آن آتش است که اگر صد چراغ را با آن روشن کنیم، آتش اول به حال خود باقی 

 . ...است

انشمند واالمقامی را آورده اید تا مرا رسوا مردم! د»بعد از همه سؤاالت، با عصبانیت و ناراحتی فریاد کشید: 

 .سازید! به خدا سوگند! تا دوازده ماه مرا در میان خود نمی بینید و این را گفت و از مجلس بیرون رفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 واحد فرهنگی حقوق دانان سمنان


