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ديباچه

سخن از بزرگْ راهرب مذهب شيعه، امام صادق m است. هموکه پرچم عزّت و اعتالى 
تشيع امامى، به دست اوست و اين مذهب باشکوه، به نام او شناخته مى شود. دوران 

امامت آن امام ُهامم، مصادف با افول امويان و قدرت يافنت عباسيّان گرديد.
امام صادق m در دوران افول بنى اميه و روى کار آمدن بنى عباس، زعامت شيعيان را 

برعهده گرفت.
از ويژگى هاى منحرصبه فرد اين دوره از حضور امامان، فضاى باز فکرى و آزادى نسبى 
سياىس بود که دليل اصىل آن، انتقال قدرت بني دو سلسله ى اموى و عباىس بود. بايد 
انصاف داد که امام صادق m بهرتين بهره را از اين موقعيت براى پيشربد اهداف فکرى 
و سياىس شيعه بُرد و تا جايى که فرازونشيب هاى سياىس به ايشان اجازه مى داد، در 

اين راستا گام برداشت.
بحث و گفت وگو بني اديان، مذاهب، و فرقه هاى اسالمى و زايش و پيدايش نِحله هاى 
و  مطرح ترين  به عنوان   m امام صادق است.  دوران  اين  ويژگى هاى  ديگر  از  فکرى، 
اصيل ترين فرد در جامعه ى شيعى آن زمان، براى پاسخ به دغدغه هاى فکرى جامعه، 
پيرشو بود. در نهايت، تالش هاى ايشان سبب شکوفايى فکرى و سياىس تشيع اثنا عرشى 
شد و موضع گريى هاى بجا و دقيق ايشان در ُمنازعات سياىس، از يک سو سبب مصونيت 
شيعيان امامى، ازنظر فکرى و عقيدىت گرديد و ازسوى ديگر موجب بقاى آنان در طول 
مبارزات سياىس گشت. ايشان، با بررىس دقيق جوانب سياىس و فرهنگى، شيعيان را از 



اقدامات مسلحانه عليه نظام سلطه -چه اموى و چه عباىس- بازمى داشت و از ايجاد 
تنش هاى سياىس و نظامى بني شيعيان و خلفاى جور، پيشگريى مى کرد و بيش تر به 
تقويت پايگاه هاى فکرى و عقيدىت تشيع می پرداخت. اين مهم، سبب حفظ تشيع و 

شيعيان گرديد.
مجموعه ى حارض، نگاهى گذرا به زندگاىن آن امام ُهامم دارد. در اين جا از زحامت 
خانم ذوالفقارى در گردآورى و نگارش مطالب کتاب از منابعى که در اختيار ايشان 
قرار داد. شده بود، قدرداىن مى شود. اميد است اين اثر مورد استفاده و بهره بردارى 

مخاطبان قرار گريد.
مبّنه و کرمه

ابوالفضل هادى منش

قم املقدسه
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شناسه ى آفتاب

=نام:
جعفر  

=کنيه:
ابوعبداللَّه  

=لقب هاى معروف:
صادق، صابر، فاضل، طاهر، کامل، قائم، لسان الصدق  

=نام پدر و مادر:
d اُم َفروه ،mامام باقر  

=زمان و مکان والدت:
17 ربيع االول سال 83هجرى - مدينه ى منوره  

=زمان و مکان شهادت:
25 شوال سال 148هجرى - مدينه ى منوره  

=مدت امامت:
حدود 35سال  

=مرقد مبارک:
مدينه منوره، قربستان بقيع  
=خلفاى مشهور اموى معارص:

هشام بن عبدامللک )105 - 125هـ .ق)  
وليدبن يزيدبن عبدامللک )125 - 126هـ .ق)  

يزيد بن وليد بن عبدامللک )126هـ .ق)  
مروان بن محمد )126 - 132هـ .ق)  

=خلفاى مشهور عباىس معارص:
سفاح )132 - 137هـ .ق)  

منصور دوانيقى )137 - 158هـ .ق)  
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والدت
امام  سال 83هجرى  17ربيع االول  خدا، جمعه  روزهاى  بهرتين  از  يکى  در صبح 

جعفر صادق m طاليه دار علم و معرفت، قدم به جهان خاکى گذاشت1.
ميالد اين نوزاد خجسته، آن چنان پدر را شادمان ساخت که وى پس از تالوت آياىت 
از قرآن و ذکر و دعا فرمود: »ان شاءاللَّه زندگانيش مبارک است.«2 در تاريخ والدت 
آن امام هامم، اختالف است، ازجمله: پس از نيمه ى ربيع يا آغاز رجب سال 80هجرى 
زيبايى است  تقارن  اول مشهورتر است. و چه  اما هامن نظر  نيز وارد شده است،3 
بني والدت بسط دهنده ى معارف ناب اسالم با معدن و گنجينه ى اصىل اين معارف، 
پيامرباکرم hدر مدينه،4 هامن شهرى که نياکانش به آن جا قداست بخشيدند. نوشته اند 
جعفر نام نهرى در بهشت است،5 که ازسوى خداوند در اختيار حرضت فاطمه n قرار 
گرفت .6همچنني نوشته اند نام گذارى امام صادق m توسط جدش امام سجادm صورت 

پذيرفته است7.

کنيه و القاب
صابر،  چون  القاىب  داراى  بزرگ مرد،  آن  است.8  ابوعبداللَّه   m صادق امام  کنيه ى 
فاضل، طاهر،9 قائم، کامل، منجى،10 قاهر، فاطر، کافل11 بوده است که معروف ترين 
آن ها صادق است؛ چه گواه خوىب بر صدق امامت امام و کذب ادعاى امامت ديگراىن 
چون جعفر کّذاب! طبق نظر برخى بزرگان ازجمله شيخ صدوق، اين لقب به دستور 

ص1؛  ج74،  بحاراالنوار،  ص274؛  ج1،  کافى،  اصول  ص01؛  تاريخ االئمه،  ص971؛  ج2،  االرشاد،  ص172؛  اعالم الورى،   .1
776؛  و  کفعمى، ص196  مصباح  ج3، ص973؛  المناقب،  دالئل االمامة، ص011؛  المستجاد، ص024؛  تاج المواليد، ص911؛ 

روضةالواعظين، ص212.
2. المناقب، ج3، ص379.

3. کشف الغمه، ج2، ص763؛ اعيان الشيعه، ج1، ص956؛ الفصول المهمة، ج2، ص029؛ تذکرةالحّفاظ، ج1، ص571؛ سبائک الذهب، 
ص143؛ وفيات االعيان، ج1، ص723؛ مطالب السؤول، ج2، ص111؛ ينابيع المودة، ج2، ص044؛ عمدةالطالب، ص133.
4. اعالم الورى، ص172؛ االرشاد، ج2، ص971؛ تاريخ االئمه، ص01؛ اصول کافى، ج1، ص274؛ بحاراالنوار، ج74، ص1.

5. بحاراالنوار، ج74، ص62.
6. االرشاد، ج2، ص951؛ االحتجاج، ص373. 

7. اعالم الهداية، ج8، ص04
8. المناقب، ج4، ص182؛ روضةالواعظين، ص702؛ بحاراالنوار، ج74، ص9.

9. بحاراالنوار، ج74، ص1؛ االمام الصادق، ص72؛ نوراالبصار، ص222.
10. االمام الصادق، ج2، ص501؛ بحاراالنوار، ج74، ص11.

11. دالئل االمامة، ص111؛ المناقب، ج4، ص182؛ الفصول المهمة، ج2، ص119؛ مطالب السؤول، ج3، ص111؛ کشف الغمه، ج2، 
ص143؛ روضةالواعظين، ص702؛ بحاراالنوار، ج74، ص9.
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پيامرباکرم h به همني منظور بوده که نام جعفر صادق m با جعفر کذاب در دوران 
امام زمان m اشتباه نشود.1 شگفتا که دانشمندان غريشيعى هم او را با همني لقب 
خوانده اند و با تعابريى چون سيد العلامء، وارث خرياالنبياء، جعفر صادق و... وصفش 

منوده اند2.

مادر
ىب شک، مادر امام نيز بايد انساىن پاک باشد تا شايستگى مادرِى امام معصوم را 
خدا بر دوشش بگذارد. اُم َفروه مادر امام صادق m به تقوا و پاکدامنى مشهور بود 
از زناىن است که اميان ]راستني[ آورد و تقواى  چنان که خود امام فرمود: »مادر من 
الهى پيشه ساخت و کار نيک انجام داد که خدا نيکوکاران را دوست دارد.«3 و چنان 
که مورخان نيز مى نويسند: »اُم فَروه از متامى زنان زمان خود باتقواتر بود.«4 او زىن 
بارشافت، عامل و با جاه و جالل بود. به همني علت امام صادق m را ابن املکرمة يعنى 

فرزند زىن باجاه و جالل ناميده اند5.
اىب بکر است6. يعنى  ام فروة بنت قاسم بن محمدبن  برتر  بانوى  اين  نََسب کامل 
او نوه ى محمدبن اىب بکر، هامن کىس است که در خانه ى امرياملؤمنني m بزرگ شد.7 
در عظمت علمى او از قول شخىص به نام عبداالعىل آمده: »اُم فروه را اطراف کعبه 
مشغول طواف ديدم، در حاىل که با لباىس بود که گويا مى خواست کىس او را نشناسد. 
او دست چپ خود را روى حجراالسود گذاشت. مردى مخالف، به او گفت: دست چپ 
روى حجراالسود گذاشنت خالف سنت نبوى است. تو مرتکب اشتباه شدى! او پاسخ 
داد: الزم نيست که تو چيزى به ما بياموزى، چراکه ما از دانش شام ىب نياز هستيم.«8 
دايه ى امام صادق m شريزىن علوى نسب ملقب به اُم داود است. اُم داود مادر رضاعى 
امام صادق m و فرزندش، برادر رضاعى امام است. وقتى که داود در زندان منصور 

1. علل الشرايع، ج1، ص274؛ دالئل االمامة، ص111؛ بحاراالنوار، ج47، ص9.
2. طبقات الشافعية الکبرى، ص58؛ وفيات االعيان، ج1، ص723؛ النجوم الزاهرة فى ملوک مصر و القاهرة، ج2، ص8.

3. اصول کافى، ج1، ص274؛ تنقيح المقال فى علم الرجال، ج2، ص32.
4. اثبات الوصيه، ص871.

5. منتهى اآلمال، ج2، ص532.
6. طبقات الکبرى، ج5، ص59؛ المناقب، ج4، ص082؛ اصول کافى، ج1، ص274.

7. اعيان الشيعه، ج1، ص456؛ فى رحاب ائمه اهل البيت، ج2، جزء4، ص92؛ سرالسلسلة العلويه، ص43.
8. اعيان الشيعه، ج1، ص659؛ فى رحاب ائمه اهل البيت، ج2، جزء4، ص29.
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گرفتار شد، مادرش خدمت امام آمد و از او طلب کمک منود. امام صادق m دعايى 
به او آموخت که با خواندن آن گرفتارى اش رفع و فرزندش آزاد شد. اين دعا به عمل 

اُم داود معروف است1 که امروزه آن را در ايام اعتکاف ماه رجب، مى خوانند.

پرورش امام
سنت  احياى  و  مردم  هدايت  براى  را  او  که  بود  خدايى  با هامن  امام   پرورش 

پيامرب h فرستاد.
امام صادق m حدود دوازده سال2 و بنابر نقل هاى ديگر سيزده3 ياپانزده سال4 نزد 
جّدش، عىل بن الحسني m، زينت عابدان تربيت شد و پس از شهادت ايشان، در محرض 
را  پدر  ىب بديل  نقش   m صادق امام  داد.  ادامه  زندگى  به   mمحمدباقر امام  پدرش 
اين چنني بازگو مى فرمايد: »پدرم هامره نام و ذکر خدا بر لبش بود، حتى معارشت هاى 
وى با مردم مانع ياد خدا منى شد. او ما را گِرد مى آورد و وادار به ذکر و ثناى خدا 
مى منود و هرکس از اعضاى خانواده که به قرائت قرآن آشنا بود، به قرائت و کساىن 
که آشنا نبودند به ذکر خدا مشغول مى شدند تا اين که آفتاب طلوع مى کرد.«5 اين 
پدر چنان در  فرزندش اثرگذار بود که نوشته اند در سفرهاى حج به همراه پدر، به 
سؤال هايى که از امام باقرm مى شد، او پاسخ آن ها را به جعفربن محمدh واگذار 

مى فرمود.6

فرزندان
امام را 9 نفر برمى شامرند: اسامعيل، عبداللَّه، موىس  سريه نگاران، تعداد فرزندان 
الکاظم m، اسحاق، محمد ديباج، عباس، عىل، فاطمه و اسامء.7 برخى نيز تعدادشان 

1. مصباح کفعمى، ص704؛ مصباح المتهجد، ص559؛ بحاراالنوار، ج47، ص307.
2. اثبات الوصيه، ص342؛ اعالم الورى، ص376.

3. همان، ص354.
4. قصص االنبياء، ص786.

5. اصول کافى، ج1، ص152؛ سفينةالبحار، ج1، ص486.
6. القطره، ج2، ص377.

ص423؛  المستجاد،  ص241؛  ج47،  بحاراالنوار،  ص291؛  اعالم الورى،  ص280؛  ج4،  المناقب،  ص209؛  ج2،  االرشاد،   .7
کشف الغمه، ج2، ص365؛ تاج المواليد، ص121؛ تذکرةالخواص، ص434.
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را شش1 يا هفت نفر2 نقل کرده اند و برخى يحيى و فاطمه صغرى3 را نيز بر آن 9 نفر 
اضافه منوده اند. فرزندان امام، درست کار، متقى و فاضل بودند که هرکدام رسنوشت 
عالقه ى  امام  و  بود  بزرگ تر  برادران  همه ى  از  که  اسامعيل  ازجمله  داشتند،  خاىص 
خاىص به او داشت. او در زمان حيات امام از دنيا رفت و امام مرگ او را اعالم علنى 
امامت را  امام صادق m، اسامعيل  از  کرد. طورى که عده اى که فکر مى کردند پس 
برعهده مى گريد، از عقيده شان برگشتند.4 فرقه ى اسامعيليه منسوب به همني عقيده 
 m است. عىل و اسحاق نيز ازجمله معتقدان به امامت برادر بزرگوارشان امام کاظم

بودند 5.محبوب ترين و پاک ترين فرزنِد امام، موىس الکاظم m بود.

همسر
اميان مرزها را درمى نوردد و لياقت همرس امام شدن را به کنيزى از آن سوى مرزهاى 
رسزمني اسالم مى بخشد. ُحَميده مشهور به حميده ى بربريه و حميدة املصفا، همرس 
امام صادق m و مادر امام کاظم m، کنيزى بود که توسط امام باقرm خريدارى و به 
امام صادق m بخشيده شد.6 او بانويى فقيه و پرهيزگار بود که امام صادق m بانوان را 
 m براى آگاهى از مسائل رشعى به او ارجاع مى داد.7 لقب حميدةاملصفا را امام صادق
بر او نهاد.8 اگرچه در نسب او بني بربر، اندلىس، رومى و عجم اختالف است،9 اما مهم 
آن است که امام باقرm در بياىن او را »پسنديده در دنيا و ستايش شده در آخرت« 

خطاب فرمود.10
پاکى و پاکدامنى، گوهر وجود او بود، طورى که امام صادق m درباره اش فرمود: 
مراقبت  او  از  هامره  مالئکه  طالست.  تکه ای  مانند  و  پليدى ها  از  پاکيزه  »حميده، 

1. تاريخ االئمه، ص19.
2. مطالب السؤول، ج2، ص117؛ فصول المهمة، ج2، ص929؛ کشف الغمه، ج2، ص346؛ بحاراالنوار، ج47، ص241. برخى نيز 

تعداد فرزندان حضرت را پنج نفر نام برده اند: شرح االخبار، ج3، ص309؛ عمدةالطالب، ص239؛ دالئل االمامة، ص111.
3. کشف الغمه، ص375-374؛ نفس المصدر، ج2، ص378.

4. اعالم الورى، ص292؛ بحاراالنوار، ج47، ص242.
5. اعالم الورى، ص285-284؛ االرشاد، ج2، ص208.

6. اصول کافى، ج1، ص477.
7. االمالى، ص525؛ اعالم الورى، ج2، ص62.

8. اصول کافى، ج1، ص774؛ اثبات الوصيه، ص091؛ عيون اخبار الرضا، ج1، ص42.
9. تنقيح المقال، ج3، ص76؛ فى رحاب ائمه اهل بيت f، ج4، ص80؛ حياةاالمام موسى بن جعفرm، ج1، ص42-43.

10. اصول کافى، ج1، ص477.
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از من به دستم رسيد.«1 عاملان  امام پس  تا کرامتى ازسوى خدا بر من و  مى کردند 
شيعى نيز هرگاه از حميده سخن گفته اند از وى به عظمت و بزرگى ياد کرده اند2.

از حميده، دو روايت يکى در باب حج کودکان3 و ديگرى درباره ى شهادت امام 
صادق m 4 در منابع حديث، به يادگار مانده است.

امامت
که  به کىس  را  آن  بزرگ  خداى  که  است  الهى  منصبى  شيعه،  بينش  در  امامت 
 m شايسته ى امامت بداند، عطا مى کند، تا مردم با اتکا به او هدايت شوند. امام صادق
در حاىل که ساليان درازى در محرض جّد و پدر بزرگوار خود پرورش يافته و خود نيز 

معصوم بود، در 24سالگى5 بر مسند امامت نشست.  
از  چندتن  حضور  در  خويش،  رحلت  هنگام   mباقر امام  متعدد،  روايات  بنابر 
يارانش، فرزندش صادق m را به عنوان امام و وىص و جانشني خود خواند.6 بخىش از 
امامت امام ششم، همزمان با خالفت حکمرانان اموى و بخىش ديگر در زمان عباسيان 
همچون  امام،  رواداشتند،  امام  بر  که  بسيارى  سختى هاى  وجود  با  و  بود  سنگدل 
بر  را  خود  امامت  و  پرداخت  گوناگون  دانش هاى  نور  فروزش  به  تابناک،  خورشيد 

همگان اثبات منود.
را  او  امامت  مى توان  نشاىن  چه  به  مى پرسد   m صادق امام  از  قيس  محمدبن 
شناخت؛ حرضت دست خويش را بر ستوىن کشيد، ستون در هامن لحظه مانند درخت، 
برگ وبار آورد. آن گاه فرمود: »با اين اعجاز مى توان امام را شناخت.«7 در جاى ديگر 
نيز فرمود: »ان عندنا خزائن االرض و مفاتيحها؛ خزائن زمني با کليدهاى آن در اختيار 

ما است.«8 

1. همان؛ المناقب، ج1، ص228.
2. منتهى اآلمال، ج2، ص377؛ حياة االمام موسى بن جعفرm، ج1، ص40-41.

3. اصول کافى، ج4، ص301؛ وسائل الشيعه، ج8، ص207.
4. بحاراالنوار، ج47، ص2؛ العروةالوثقى، ج1، ص364.

5. قصص االنبياء، ص786.
6. المناقب، ج4، ص278؛ الفصول المهمة، ص222؛ االرشاد، ص217.

7. داليل االمامة، ص112؛ مدينة معاجز االئمه االثنى عشر، ج5، ص218.

8. داليل االمامة، ص113؛ مدينة معاجز االئمة االثنى عشر، ج5، ص299.
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عبادت
عبادت، باشکوه ترين رفتار مخلوقات به درگاه خداست.

را  آن  اين گونه  که  است  امام  عبادت هاى  شاهدان  از  يکى  اَزدى  زياد  محمدبن 
وصف مى کند: »هرگاه نزد جعفربن محمدm مى رفتم، يا روزه دار بود، يا مشغول ذکر 
خدا يا ايستاده در حال مناز. او از عبّاد و زّهاِد بزرگ و عاملِى پرفيض بود. معرفت او 
به حدى بود که با آمدن نام جدش محمد مصطفى h رنگ رخش تغيري مى کرد، طورى 
که گاهى حتى کساىن که او را به چهره مى شناختند، ديگر منى شناختندش.« ازدى ادامه 
مى دهد: »در ساىل که همراه امام در حج بودم، ديدم هرچه امام خواست لبانش را 
به لبيک باز کند، منى توانست. عرض کردم: اى پرس پيامرب! لبيک بگو! که ناچار بايد 
بگويى. به من فرمود: اى پرس ابوعامر! چگونه جرأت گفنت اين ذکر را داشته باشم، در 

حاىل که مى ترسم خداى بزرگ در جوابم بگويد: ال لَبّيک و ال َسْعَديْک1.«

گذشت
گذشت، ميوه ى شريين رفتار اسالمى است. اين رفتار در سريه ى امام ششم بسيار 
مردى  پاسخ مى داد.  و رحمت  رأفت  با  را  ديگران  اشتباه  و  لغزش  او  ديده مى شد. 
به امام گفت: »من نزد پرسعموى شام بودم، اسم شام را آورد و به بدگويى و ناسزا 
و  گرفت  وى، وضو  شنيدن سخنان  از  پس   ،m امام صادق پرداخت.«  درباره ى شام 
مشغول مناز شد. برخالف گامن آن مرد که فکر مى کرد امام مى خواهد آن مرد را نفرين 
کند، امام روبه سوى آسامن کرد و عرضه داشت: »اى پروردگار من! اين حق من بود 
اما او را بخشيدم، جود و کرم تو بيش تر از من است، او را ببخش و به کيفر اعاملش 

مجازات نکن.«2
منونه ى ديگر، گذشت و بزرگوارِى امام به خدمتکارش است. َحْفص بن عايشه نقل 
مى کند: »امام او را براى انجام کارى فرستاد اما دير کرد. وقتى حرضت جوياى علت 
بالني خدمتکارش  بر  امام  کرد.  پيدا  در گوشه اى در حال خواب  را  تأخريش شد، وى 
نشست، در حاىل که او را آهسته باد مى زد. تا اين که او بيدار شد. امام به او فرمود: 
تو نبايد شب و روز بخواىب، تو هنگام شب آزاد هستى وىل در طى روز بايد در اختيار 
ما باىش.«3 و باز هم بخشش بدون عوض امام. اين بار در مواجهه با همسفر حج او؛ 

1. الخصال، ج1، ص167؛ بحاراالنوار، ج47، ص16؛ االمالى، ص169؛ علل الشرايع، ج1، ص235؛ روضةالواعظين، ج1، ص212.
2. منتهى االمال، ج2، ص243؛ مشکات االنوار، ص204.

3. المناقب، ج4، ص274؛ اصول کافى، ج2، ص72؛ جهاد النفس وسائل الشيعه، ص134.
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که به خاطر گم شدن هزار دينارش و عدم شناخت امام صادق m، گامن بد به امام بُرد 
و بعد از پيداشدن سکه هاى خود، هزار دينار امام را پس آورد. اما امام به او فرمود: 
»ما چيزى را که داده ايم، پس منى گرييم.«1 مرد پس از پرس وجو و شناخنت امام، با اين  
سخن به بزرگوارى ايشان اقرار کرد که از کىس هم جز امام، انتظارى جز اين نيست!

ارتباط با غيب
ارتباط امام صادق m با ملکوت و عامل غيب، دليل ديگرى بر امامت آن بزرگوار 
است. علم آسامن ها و زمني و آيندگان، همه وهمه، هنگام اراده ى امام و به خواست 
 m خداى بزرگ، نزد امام حارض می شود. عائذبن نباته مى گويد: »خدمت امام صادق
ايشان  ايشان سؤال کنم وىل فراموش کردم.  از  رسيدم و خواستم درباره ى مناز شب 
فرمود: کىس که منازهاى واجب يوميه را بجا آورد، درباره ى منازهاى ديگر از او سؤال 
از نيت من آگاه بوده  امام  اکتفا کردم و فهميدم که  منى شود، من به همني جواب 

است.«2
َسدير َصرْيىَف مى گويد: »براى آزمودن امام صادق m يک دينار از امواىل را که از 
او نزدم بود برداشتم و بقيه را به ايشان دادم. امام فرمود: اى سدير! چنني کردى اما 
منظور تو از اين کار، بريدن از ما نيست! عرض کردم: جانم فدايت باد! مقصودتان 
چيست؟ فرمود: از حق ما برمى دارى که ما را امتحان کنى؟! گفتم: آرى، خواستم به 
درستى گفتار شيعيان علم پيدا کنم. امام بدون مؤاخذه فرمود: آيا منى داىن که ما آن چه 
را بدان نياز باشد، مى دانيم؟ آيا اين آيه را نشنيده اى که مى فرمايد: و همه چيز را در 
کتاب آشکار احصا کرديم!3 بدان که علم انبياء در علم ما محفوظ و نزد ما جمع شده 

و علم ما از علم پيامربان است.«4

آشتى دادن
وجود پُرمهر امام صادق m، چنان از محبت و صفا لربيز بود که براى آشتى دادن 

1. الخصال، ج1، ص10؛ المناقب، ج4، ص274؛ بحاراالنوار، ج47، ص24؛ رياض االبرار فى مناقب االئمه االطهار، ج2، ص134؛ 
مستدرک الوسائل، ج7، ص206.

2. اعالم الورى، ص274؛ من اليحضره الفقيه، ج2، ص297.
3. سوره ى يس، آيه ى12.

4. بحاراالنوار، ج47، ص130؛ المناقب، ج4، ص227.
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دو نفر، بودجه اى مخصوىص در نظر گرفته بود. امام به ُمفّضل مى فرمود: »هنگامى 
که بني دو نفر از شيعيان ما نزاعى مى بينى از اموال من براى آشتى شان بردار تا با 

يکديگر صلح کنند.«1
در حديث ديگرى، مردى2 مى گويد: »من و دامادم بر رس مرياىث نزاع مى کرديم که 
ُمفّضل به ما رسيد. وقتى متوجه شد که دعوا و جدال ما به خاطر چيست ما را به 
منزل خود برد و با چهارصد درهم بني ما آشتى برقرار کرد. هنگامى که پول را پرداخت، 
گفت: بدانيد که اين از اموال من نبود، بلکه امام صادق m به من دستور داده که هر 
گاه بني دو نفر اختالىف پيش آمد، با اموال ايشان بني آن ها صلح و آشتى برقرار کنم.«3

کمک به مستمندان
بود.   m صادق امام  خاص  ويژگى هاى  از  نيازمندان  و  مستمندان  از  دستگريى 
ُمَعىّل بن ُخَنيس نقل مى کند: »شبى امام به طرف محله ى بنى ساعده که شب ها، فقرا 
در آن جا مى خوابيدند، حرکت کرد. من نيز  دنبال او بودم. در راه چيزى از دست امام 
بر زمني افتاد، فرمود: خداوندا! آن چه را افتاد به من برگردان. من جلو رفتم و سالم 
به من  پيدا کردى  را  آن چه  فرمود:  آرى.  گفتم  تو هستى؟  معىّل  فرمود:  امام  کردم. 
بده. بعد از کمى جست وجو، چند قرص نان پيدا کردم و به حرضت دادم. ديدم امام 
کيسه اى پر از نان به همراه دارد. گفتم اجازه مى دهيد من آن را بياورم؟ فرمود: نه 
بهرت است خودم اين کيسه ى نان را به دوش کشم. وىل به تو اجازه مى دهم که همراه 
من بيايى. به محله ى بنى ساعده رسيديم. امام با آن مقام و عظمت، خم مى شد و کنار 
هر يک از فقرا يک يا دو قرص نان مى گذاشت. بعد از آن بازگشتيم. پرسيدم: فدايت 
شوم! اين ها حق را مى شناسند؟ )آيا از شيعيان شام هستند؟) امام فرمود: اگر حق را 

مى شناختند، بيش از اين ها به آنان کمک مى کرديم.«4

مهمان نوازى
امام صادق m هر روز دستور مى داد دو ظرف غذا که در هر يک، ده نفر غذا 

1. اصول کافى، ج2، ص209.
2. آن مرد، ابوحنيفه است.

3. همان.
4. منتهى االمال، ص244-243؛ ثواب االعمال و عقاب االعمال، ص277؛ الحياة، ج2، ص333.
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مى خوردند، براى ديگران صبحانه فراهم کنند.1 او با گشاده رويى از مهامنان پذيرايى 
مى کرد و به آنان ارصار مى کرد بدون هيچ گونه خجالتى به مقدار کاىف از سفره بهره مند 
شوند و براى تشويق شان مى فرمود: »هرکس ما را بيش تر دوست دارد از اين سفره 

بيش تر تناول کند و بهره مند شود.«2
  

همدردى با مردم
از  امام  رفت.  باال  کاالها  قيمت  و  شد  احساس  غذايى  مواد  کمبود  مدينه،  در 
خدمتکار خود پرسيد: »قيمت ها باال رفته است. چه مقدار گندم ذخريه داريم؟« او 
گفت: »ما براى ماه هاى زيادى ذخريه داريم.« امام فرمود: »گندم ها را برب و در بازار 
بفروش و نياز هر روز را، روزانه تهيه کن. از امروز، نصف نان خانه را از گندم و نصف 
ديگر را از جو تهيه مناييد. من توان آن را دارم که مرصف نان خانه ام را از گندم تهيه 
کنم، وىل دوست دارم که خداى سبحان مرا ببيند که چه نيکو سطح زندگى ام را تدبري 
مى کنم.«3 امام اين کار را براى جلوگريى از احتکار و همدردى با مردم، انجام مى داد.

با دست خود  که  رسيده  از خرماهاى  پر  داشت  نخلستاىن  امام  نوشته اند،  حتى 
مى کاشت و با کمک دوستانش محافظت مى کرد اما هنگام بهره بردارى از محصول، 
دستور مى داد تا قسمتى از ديوار را خراب کنند تا رهگذران بتوانند از خرماهاى آن 

بهره بربند و بدون مانع، وارد باغ شوند.4

زهد راستين
در دوران امام صادق m بر رشايط فرهنگى-اقتصادى جامعه، رفاهى نسبى حاکم 
استفاده مى کرد در حاىل که  لباس هاى فاخر  از  امام صادق m مثل ساير مردم  بود. 

روىش زاهدانه داشت.
 m عرض کرد: »رفتار عىل بن اىب طالب m ُسفيان ثورى، صوىف مشهور، به امام صادق
اين گونه بوده که لباس هاى زبر و خشن مى پوشيد، چگونه شام لباس فاخر مى پوشيد؟« 

1. اعالم الهداية، ج8، ص28.
ج24،  وسائل الشيعه،  الوافى، ج20، ص521؛  ج7، ص545؛  روضةالمتقين،  ج6، ص278؛  الکافى،  ج2، ص414؛  المحاسن،   .2

ص284.
3. فروع کافى، ج5، ص166؛ بحاراالنوار، ج47، ص60؛ منابع فقه شيعه، ج23، ص351.

4. اعالم الهداية، ج8، ص26.
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امام در پاسخ فرمود: »عىل m در دوران تنگنا زندگى مى کرد، اينک که اوضاع زندگى 
گشايش پيدا کرده، نيکان زمان، در بهره ورى از نعمت هاى خدا سزاوارتر از ديگرانند1.«
 سفيان قانع شد. فرد ديگرى نيز نزد امام وارد شد و بعد از ديدن لباس هاى فاخر 
 m امام صادق است!«  تو  پدران  لباس  نه  و  تو  لباس  نه  لباس ها،  »اين  گفت:  امام 
لباس هاى رويى خود را کنار زد و لباس پشمى خشنى را که زير آن پوشيده بود به 
وى نشان داد و فرمود: »اين لباس ]زيرين خشن[ را براى خدا و اين ]لباس فاخر[ 
لباس هاى رويى  ُسفيان،  نِفاق  براى نشان دادن  امام  پوشيده ام.«2 سپس  براى شام  را 
او را که لباس هاى خشن و زبرى بود کنار زد و از زير آن ها لباس هاى نرم و لطيف 
را منايان کرد و به او فرمود: »تو لباس زهد را براى مردم و لباس نرم را براى خويش 
لباس  اين گونه  خودش  زمان   m عىل »اگر  فرمود:  ديگر  جاى  در  امام  پوشيده اى!«3 

مى پوشيد انگشت منا مى شد و بهرتين لباس، لباس زندگى رايج مردم است.«4

عزت مندى
امام صادق m در مقام امام، مناد عزّت و رسبلندى است. عبداالعىل مى گويد: »در 
هواى گرم تابستان در مسري مدينه، امام صادق m را در حال تالش مشاهده کردم به 
وى گفتم: با مقامى که شام در نزد خدا و خويشاوندى اى که با پيامرباکرم h داريد 
چرا اين گونه خود را به زحمت افکنده ايد؟ حرضت در جواب فرمود: تا از امثال تو 

ىب نياز باشم.«5
 ابوعمرو شيباىن نيز مى گويد: »امام صادق m را در حاىل که بيل به دستش بود در 
باغ ديدم که کار مى کرد و عرق از بدنش رسازير بود. به او عرض کردم: اجازه دهيد 
من کار شام را انجام دهم، فرمود: من دوست دارم انسان در تالش براى روزى، زير 

گرماى آفتاب قرار بگريد.«6
  

1. رجال کشى، ص392؛ بحاراالنوار، ج47، ص354؛ تحف العقول، ص557؛ الحياة، ج5، ص84.
2. کشف الغمه، ج2، ص343؛ حليةاالولياء، ج3، ص226؛ بحاراالنوار، ج47، ص221؛ الحياة، ج6، ص238.

3. اصول کافى، ج6، ص443؛ رجال کشى، ص392؛ کشف الغمه، ج2، ص156 با کمى اختالف.
4. اصول کافى، ج6، ص434؛ بحاراالنوار، ج47، ص55.

5. فروع کافى، ج5، ص74؛ وسائل الشيعه، ج12، ص10؛ اصول کافى، ج5، ص74؛ مرآةالعقول، ج19، ص17؛ عوالم العلوم، ج20، 
ص198.

6. فروع کافى، ج5، ص76؛ الحياة، ج5، ص476.
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الف( مقام علمى امام

جامعيت علمى امام صادق m از دوران کودکى، چشم بيداردالن و حتى خفتگاِن 
از مسري حق را خريه به خود ساخته بود. امام ده سال بيش تر نداشت که در جلسات 
که همه ى رشکت کنندگان  بود  در حاىل  اين  و  پدر خود حارض مى شد  و  علمى جّد 

بزرگان و دانشمندان بودند.
با سّن   m امام صادق بود و  باقرm مشغول تدريس  امام  از جلسات،  در يکى 
کودکى يا نوجواىن حضور داشت که وليدبن عبدامللک، خليفه ى اموى وارد شد. او از 
ديدن امام صادق m تعجب کرد و پرسيد: »اين کودک اينجا چه مى کند؟« جواب شنيد 
»او نيز از اعضاى اين مجلس است.« وليد با تعجب رشوع به پرسيدن سؤاالىت از امام 
کرد، اندکى نگذشت که پاسخ هاى جامعى دريافت منود و اقرار کرد که او در آينده از 

دانشمندان بزرگ خواهد شد.«1
فرقه ى حنفى)  )پيشواى  ابوحنيفه  از  وقتى  که  زياد مى گويد: »شنيدم  حسن بن 
سؤال کردند دانش چه کىس از همه بيش تر است؟ گفت: جعفربن محمدm.«2 او 
ابوحنيفه!  اى  گفت:  من  به  امام  مقام  پايني  آوردن  براى  منصور  »روزى  داد:  ادامه 
نزد  آماده کردم و  بپرىس. من چهل مسأله   mاز جعفر تا  آماده کن  مسائىل سخت 
نشسته  او  راست  صادق m سمت  محمد  جعفربن  رفتم.  بود،  حريه  در  که  منصور 
بود به محض اين که به او نگاه کردم، هيبت و ترىس وجودم را فراگرفت که حتى از 
منصور سنگدل نديده بودم. سالم کردم و به اشاره ى منصور نشستم. او رو کرد به امام 
و گفت: اى اباعبداللَّه! اين ابوحنيفه است. امام فرمود: آرى او را مى شناسم. سپس 
به من گفت: مسائل خود را از جعفر بن محمدm سؤال کن. من سؤال مى کردم و 
امام صادق m جواب مى داد که شام چنني مى گوييد در حاىل که اهل مدينه چنان 
با اهل مدينه و گاهى هم  مى گويند. نظر جعفرm گاهى موافق و گاهى مخالف 
مخالف با همه بود. چهل مسأله متام شد در حاىل که جعفرm حتى جواب يکى از 
 mآن ها را نامتام نگذاشت. ابوحنيفه مى گويد: کىس بني مردم دانشمندتر از جعفر

نيست.«3
 علم امام صادق m دانىش جامع بود. امام به متام جريان هاى فکرى و عقيدىت روز، 

1. مغز متفکر جهان شيعه، ص476.
2. تذکرةالحفاظ، ج1، ص166.

3. المناقب، ج4، ص255؛ بحاراالنوار، ج47، ص217؛ االمام الصادق m و المذاهب االربعه، ج4، ص335.
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ارشاف کامل داشت. ايشان، موضع اسالم و تشيع را در برابر ديگر فرق و مذاهب به نحوى 
روشن مى ساخت که برترى بينش اسالم بر ساير فرقه ها به خوىب منايان مى گشت.

 شيخ مفيد)ره) مى گويد: »علوم آن حرضت به حدى از مردم نقل شد که رسارس 
از  از هيچ يک  نقل شده  او  از  که  مقدار  آن  به اضافه،  واداشت.  به خضوع  را  گيتى 
امئه f به ما نرسيده است و آن چه راويان حديث و ناقالن آثار از او نقل کرده اند 
به  حرضت،  آن  احاديث  راويان  شامر  نکرده اند.  نقل   f اهل بيت علامى  ديگر  از 
چهارهزار نفر مى رسد. داليل روشن امامت امام صادق m به حّدى آشکار است که 

زبان مخالفان را از ايراد شبهات و رسزنش هاى ناحق الل منوده است.«1
امام را غريقابل شامرش مى داند و  از بزرگان اهل سنت، مناقب علمى  شبلنجى   

بسيارى از بزرگاِن اهل سنت2 را از روايت کنندگان احاديث حرضت برمى شامرد.3
دليل  نيز  اين  که  مى دهد  شهادت  خويش،  علم  درباره ى  خود،   m صادق امام 
ديگرى است بر علم ىب نهايت او که فرمود: »إىّن َلعلم ما ىف أصالِب الرّجال َو أرحاِم 

النِّساء؛ من به آن چه که در ُصلب مردان و رَِحم زنان است، آگاهم.«4

بنياد بزرگ علمى
در آن هنگامه اى که حاکامن زورگو و کافران حيله گر به دنبال خاموش کردن چراغ 
اسالم بودند امام محمدباقرm و امام صادق m بودند که توانستند پرده هاى ظلمت 
د سنت پيامربj شوند. عرص امام  را يکى پس از ديگرى کنار زده و پايه گذار و مجدِّ
رفع  برخى محدوديت هاى سياىس  بود چراکه  اسالم  علمى  نهضت  دوران   ،m صادق
شده و به دليل افول قدرت امويان، آزادى اى نسبى بر انديشه ى اسالمى حاکم شده 
بود. امام صادق m از اين فرصت بهره گرفت و يک بنياد علمى گسرتده در وسعت 
علوم گوناگون مثل تفسري، حديث، عقايد، فقه، اخالق، حقوق، طب، نجوم، فيزيک، 
شيمى و... پايه نهاد. امام به تنهايى بيش از چهارهزار شاگرد تربيت منود.5 شاگردان 
َحکَم،  ِهشام بن  تَغلِب،  اَبان بن  مانند:  بودند  شخصيت هايى  اين دانشگاه،  برجسته 
ُزراَرةبن اَعَي، هشام بن سامل، ابوحمزه ُثاىل، جابربن يزيد جعفى و... که رشح حالشان 

1. اإلرشاد مفيد، ج2، ص179؛ الشيعه فى التاريخ، ج1، ص57؛ الصواعق المحرقه، ج2، ص586؛ ماذا فى التاريخ، ج8، ص196؛ 
الفصول المهمه، ص211.

2. بيش از 160 دانشمند سنى در منابع ذکرشده است. ر.ک:به موسوعه االمام الصادق m، ج1و2.
3. نوراالبصار، ص222.

4. المناقب، ج4، ص250؛ القطره، ج2، ص390.
5. االرشاد، ص271؛ االمام الصادق m و المذاهب االربعه، ج1، ص69.


