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 :الميالد 

 80 ربيـع األول سـنة   17في ) عليه السالم  ( ُولد اإلمام جعفُر بن محمد الصادق       

أّم فروة  "  وأّمه   ) .عليه السالم   ( اإلمام محمد الباقر    : أبوه  . هجرية في المدينة المنورة     

 .بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الخليفة األول " 

آانـت أّمـي مّمـن آمنـْت واّتقـت وأحسـنْت واُهللا             : قال اإلمام الصادق عن والدتـه       

 .يحّب المحسنين 

 . سنة 34) عليه السالم (  سنة ومع أبيه الباقر 15عاش مع جّده السّجاد 

الصــابر ، والفاضــل ، والطــاهر ؛ وأشــهرها : دعــاه النــاس بألقــاب عديــدة ؛ منهــا  

 .الصادق ، و آّلها تدّل على شخصيته األخالقية وحْسن سيرته 

، ومـا فعلـه األمويـون مـن ظلـم           ) عليه السالم   ( آان استشهاد اإلمام الحسين     

بالمسلمين سببًا في زوال حكمهم وفتح الطريق أمام العباسـيين الـذين خـدعوا النـاس                

 صـاروا   – وبعد أن أحكموا قبضـتهم       –ولكنهم  ) عليهم السالم   ( بيت  بدعوتهم إلى أهل ال   

 .أشّد أعداء أهل البيت 

 

 

ن بنـي  عاصر اإلمام الصادق ظلم بني أمّية أآثر من أربعين سنة ، وعاش في زم           

وظل بعيـدًا عـن السياسـة منصـرفًا إلـى تثبيـت دعـائم               . العباس أآثر من عشرين سنة      

الدين في نفوس الناس ، ونشر أخالق اإلسالم وعقائـده فـي زمـن راجـت فيـه العقائـُد                    

 .اإللحادية والمنحرفة 

وفـي عهـده انتشـر مـذهب     . تصّدى اإلمام الصادق إلى محاربة اإللحاد والزندقـة   

 ) . عليهم السالم (أهل البيت 
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 :أخالقه وصفاته 

في آل زمان رجٌل مّنا أهَل البيت يحتّج اُهللا بـه           : قال زيد بن علي الثائر المعروف       

ال يضّل من تبَعه وال يهتـدي مـن         . . على خْلقه ، وحّجة زماننا إبن أخي جعفُر بن محمد           

 .خالفه 

 :وقال فيه مالك بن أنس إمام المذهب المالكي 

أت عيني أفضَل من جعفر بن محمد زهدًا وفضًال وعبادًة و ورعـًا ، وآنـت                واهللا ما ر  

 .أقصده فيكرمني وُيقبل علّي 

: وتتلمذ على يديه أبو حنيفة إمام المذهب الحنفـي مـّدة عـامين ، وآـان يقـول                   

 .لوال السنتان لهلك النعمان 

هـو راآـب    بالمدينـة و  ) عليه السالم   ( آنت مع أبي عبد اهللا      : وروى أحد أصحابه    

حماره ، فلّما وصلنا قريب السوق ، نزل اإلمام فسجد هللا وأطال السجود وأنا أنتظره ، ثم 

 ُجعلُت فداك رأيتك نزلت فسجدت ؟: رفع رأسه ، فقلت 

 .إني ذآرت نعمة اهللا علّي فسجدُت شاآرًا : قال اإلمام 

 إزاٌر غلـيظ    وبيـده مسـحاة وعليـه     ) عليـه السـالم     ( رأيُت أبا عبـد اهللا      : وقال آخر   

أعطنـي المسـحاة   : ُجعلـت فـداك   : يعمل في بستان له ، والعرق يتصّبب منـه ، فقلـت             

 .إني أحّب أن يتأّذى الرجل بحّر الشمس في طلب المعيشة : أآِفك العمل فقال لي 

 

وقد بعث اإلمام ذات يوم غالمه في حاجة فأبطأ ، فخرج اإلمام الصادق على أثره               

يبحث عنه ، فوجده نائمًا ، فجلس عند رأسه يرّوح له الهواء حتى انتبـه ، فعاتبـه اإلمـام                    

 :برقة وقال له 

 .لك الليل ، ولنا النهار ! تنام الليل والنهار ؟
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 في بستانه ، فلما فرغوا من عملهم ، قـال لغالمـه             استأجر اإلمام عماًال يعملون   

 .أعطيهم أجرهم قبل أن يجّف عرقهم : معتب 

آان اإلمام الصادق إذا مضى جزء من الليل أخذ جرابـًا فيـه خبـز ولحـم ودراهـم ،                    

فلمـا  . فحمله على عاتقه فوّزعه على ذوي الحاجة مـن أهـل المدينـة وهـم ال يعرفونـه              

 .افتقدوا ذلك الرجل فعلموا أنه اإلمام ) ليه السالم ع( توّفي اإلمام الصادق 

 

 :اإلمام وسفيان الثوري 

) عليـه السـالم     ( مّر سفيان الثوري في المسجد الحرام ، فرأى اإلمام الصـادق            

 :واهللا ألوّبخنُه ، فاقترب من اإلمام وقال له : مرتديًا ثيابًا قّيمة جميلة ، فقال 

ا لباس رسول اهللا وال لباس علي بن أبي طالب وال           يا بن رسول اهللا ، واهللا ما هذ       

 .أحد من آبائك 

 

في زمن فقـر ، ونحـن فـي         ) صلى اهللا عليه وآله     ( آان رسول اهللا    : فقال اإلمام   

ُقـل مـن    { :برار أحّق من غيرهم بنعم اهللا ، ثم قـرأ اإلمـام قولـه تعـالى                 زمن غنى ، و األ    

  .]1[}حّرم زينة اهللا التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق 

ف اإلمـام ثوبـه فـإذا تحتـه ثـوب           فنحن أحّق من أخذ منها ما أعطاه اهللا ، ثم آشـ           

 .يا ثوري هذا لبسته للناس ، وهذا لي : غليظ خشن ، وقال 

 

 :اإلمام والتجارة 

: وأعطاه ألف دينار ليتـاجر بهـا ، وقـال لـه        " مصادف  " دعا اإلمام مولى له اسمه      

تجّهز حتى تخرج إلى مصر ، فإّن عيالي قد آثروا ، فتجهَّـز وخـرج مـع قافلـة التجـار إلـى                       

صر ، فصادفْتهم قافلة خرجْت من مصر تريـد العـودة ، فسـألوهم عـن البضـاعة وحاجـة                    م
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) مصـادف  ( الناس هناك ، فأخبروهم أّنه ليس في مصر منه شيء ، فاّتفق التجار ومعم      

وبـاعوا  % 100على ربح فاحش على بضاعتهم ، فلما وصلوا مصر عرضوا بضـائعهم بـربح               

 .على ذلك ، ثم عادوا إلى المدينة 

 

ودخل مصادف على اإلمام الصادق وهو يحمل آيسين ؛ في آل واحد ألف دينـار               

ف هذا ربح آثير ، آي: يا سيدي هذا رأس المال وهذا ربحه ، فقال اإلمام          : ، وقال لإلمام    

 ربحته ؟

فحدثه مصادف بحاجة بالد مصر إلى بضائعهم وآيف اتفق التجار علـى اسـتغالل              

: هذه الحاجة ، وتحالفهم عن أن يكون ربح آل ديناٍر دينارًا ، فتأثر اإلمام وقـال مسـتنكرًا                   

 .تتحالفون على قوم مسلمين إّال تبيعوهم إّال ربح الدينار دينارًا ! سبحان اهللا 

 

: هذا مالنا وال حاجة لنا في ربحه ، ثـم قـال             : أخذ اإلمام رأس المال فقط ، وقال        

 .يا مصادف مجالدة السيوف أهون من طلب الحالل 

 ما عندك ؟: ل لغالمه فقا) عليه السالم ( سأل فقيٌر اإلمام الصادق 
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 .أربعمائة درهم : قال الغالم 

 .أعطه إياها ، فأخذها الفقير وانصرف شاآرًا : فقال اإلمام 

سألتك فأعطيتني فمـاذا بعـد      : فقال الفقير متعجبًا    . أرجعه  : فقال اإلمام لغالمه    

 !ذلك 

أبقت غنى خير الصدقة ما ) : صلى اهللا عليه وآله     ( قال رسول اهللا    : فقال اإلمام   

و إنا لم نغنك ، فخذ هذا الخاتم ، فقد أعطيت فيه عشرة آالف درهم ، فإذا احتجت فبعه           

 .بهذه القيمة 

 

 :بّر األم 

سـْل عمـا    : أسلم شاب نصراني ودخل على اإلمام الصـادق فـدعا لـه وقـال لـه                 

 .شئت يا بني 

 

إن أبي وأّمي وأهل بيتي على النصرانية ، وأمي مكفوفة البصـر ،             : فقال الشاب   

 .أنا أعيش معهم وآآل في آنيتهم 

 أيأآلون لخم الخنزير ؟: فقال اإلمام 

 .آّال : فقال الشاب 

ها ، وآن أنت الذي تقوم      آل معهم ، وأوصيك بأّمك فال تقصر في برّ        : فقال اإلمام   

 .بشأنها 

 : وعاد الشاب إلى الكوفة ، فرأت أّمه منه أخالقًا حسنة لم ترها من قبل ، فقالت 

يا بني ما آنت تصنع بي هذا وأنت على ديني ، فما الذي أرى منك منذ هاجرت ودخلت             

 في الحنيفية ؟

 ) .عليه وآله صلى اهللا ( أمرني بهذا رجٌل من ولد النبي محمد : فقال الشاب 
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 أهو نبي ؟: فقالت أّمه 

 .ال، ولكنه ابن نبي : فقال الشاب 

 .دينك خير األديان اعرضه علّي : فقالت األم 

 .فعرض االبن على أّمه دين اإلسالم فأسلمت ، وعّلمها الصالة 

 

 :اإلمام واالحتكار 

ربعون يومـًا   في الخْصب أ  ) اإلحتكار  ( الحكرة  ) عليه السالم   ( قال اإلمام الصادق    

وفي الشّدة والبالء ثالثة أيام ، فما زاد على األربعين يومًا في الخصب فصاحبه ملعـون ،                 

 .وما زاد على ثالثة أيام في العسر فصاحبه ملعون 

 

اشتِر لنا شـعيرًا واخلـْط بـه طعامنـا          : قول لخادمه في أوقات حاجة الناس       وآان ي 

 .فإّني أآره أن نأآل جيدًا ويأآل الناس رديئًا 

( ذات ليلة ، وآان الظالم يغمر المدينة رأي المعّلـى بـن خنـيس اإلمـاَم الصـادق                   

 ، فتبعـه    يشّق طريقه في المطر والظالم وهو يحمل آيسـًا مليئـًا بـالخبز            ) عليه السالم   

ليعرف أين يذهب ، فسقطت بعض أرغفة الخبر فجمعها ومضى في طريقـه حتـى وصـل           

إلى مساآين آانوا نائمين ، فوضع عند رأس آل واحد منهم رغيفين فدنا منه المعّلـى ،                 

 أهم من شعيتك ؟: وسّلم عليه وسأله 

 .ال : فقال اإلمام 
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يحمـل إلـيهم الطعـام فـي الليـل وهـم ال       . . وآان اإلمام يعـول آثيـرًا مـن اُالسـر          

 .يعرفونه ، حتى إذا توّفي انقطع ما يأيتهم في الليل ، فعرفوا أّنه اإلمام 

معتب " مام غالمه   وأصاب المدينة قحط ، واختفى القمح من أسواقه ، فسأل اإل          

 .عندنا ما يكفينا شهورًا ، فأمره أن يبيعه ويعرضه في األسواق : عنه ، فقال معتب " 

) عليـه السـالم     (  الصـادق    دخلت على أبي عبد اهللا    : روى بشار المكاري ، قال      

هّنـأك اهللا  : فقلت . يا بشار ، ُادُن فكل : وآان بين يديه طبٌق من رطب وهو يأآل ، فقال          

" شـرطياً "رأيـت جلـوازًا   .أوجع قلبـي    . . . قد أخذتني الغيرة من شيء رأيته في طريقي         

 .المستغاث باهللا ورسوله : يضرب امرأة ويسوقها إلى الحبس وهي تنادي 

لَعـن اُهللا ظالميـِك يـا       : إّنها عثـرت فـي طريقهـا ، فقالـت           :  ، فقال الناس     فسألُت

 .فاطمة

فقطع اإلمام األآل وبكى حتى ابتّل منديله ، ثم نهض إلـى المسـجد ودعـا لهـا،                  

سـبعة دنـانير ، وآانـت امـرأة         فلم تلبْث في الحبس إّال قليال ، ثـم بعـث لهـا بصـّرة فيهـا                  

 .فقيرة

 

 :الجامعة اإلسالمية 

عليـه  (عى األمويون ، ومن ورائهم العباسيون ، في القضـاء علـى أهـل البيـت              س

وطاردوا شيعتهم في آل مكان ، وآان الناس يتداولون الروايات عن أهل البيت             ) السالم  

 .سّرًا ، خوفًا 
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) عليهمـا السـالم     ( وعندما أتيحت القرصة إلـى اإلمـام البـاقر ثـم ابنـه اإلمـام الصـادق                   

 .انصرفا إلى نشر علوم الدين ، وتحكيم ُاسس اإليمان في قلوب الناس 

راجـت العقائـد المنحرفـة والضـاّلة ،     ) عليـه السـالم   ( وفي عهد اإلمـام الصـادق     

تأّسست على يديه جامعة إسالمية آبرى تضّم أآثر من فسعى اإلمام إلى محاربتها ، ف

أربعة آالف عالم تخّرجـوا علـى يديـه ، فـي علـوم الـدين والرياضـيات والكيميـاء ، وحتـى                       

 .الطب 

: وآان جابر بن حّيـان الكيميـائي المشـهور يبـدأ مقاالتـه فـي هـذا العلـم بقولـه                  

 " .) عليه السالم ( جعفُر بن محمٍد الصادق " حّدثني سّيدي 

يحترم العلماء المـؤمنين ويشـّجعهم ويوّضـح    ) عليه السالم  ( آان اإلمام الصادق    

لهم الطريق الصحيح للبحث والحوار لخدمة الدين وتعميق أساس اإليمان ، وآـان يشـعر               

بالحزن لدى رؤيتـه المنحـرفين الضـاّلين الـذين يسـعون إلـى بلبلـة عقائـد النـاس ونشـر                    

 .الضالل 
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واجتمع أربعة من هـؤالء الضـاّلين فـي مكـة وراحـوا يسـخرون مـن الُحّجـاج وهـم            

يطوفون بالكعبة ، ثم اّتفقوا على نقض القرآن بتأليف آتاٍب مثله ، فتعّهد آّل واحد مـنهم                 

 .قالوا ميعادنا العام القادم بربع القرآن ، و

 .ومّر العام ، واجتمعوا مّرة أخرى 

} فّلما استيأسوا خلصوا نجّياً   { : قضيت العام آلَّه أفّكر في هذه اآلية        : قال األول   

 .وقد حّيرتني فصاحتها وبالغتها 

يا أيها النـاس ُضـِرب مثـٌل فاسـتمعوا لـه إّن             {: فّكرت في هذه اآلية     : قال الثاني   

 .فلم أقدر أن آتي بمثلها }  يدعون من دون اهللا لن يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له الذين

فلم } لو آان فيهما آلهة إّال اهللا لفسدتا        : وأنا فّكرت في هذه اآلية      : وقال الثالث   

 .أستطع أن آتي بمثلها 

: يـة   لقد قضيت العـام آّلـه أفّكـر فـي هـذه اآل            . انه ليس من صنع البشر      : وقال الرابع      

وقيل يا أرض ابلعي ماءِك ويا سماء أقلعـي وغـيض المـاء وُقضـي األمـر واسـتوت علـى                     {

 .}الجودّي وقيل ُبعدًا للقوم الظالمين 

 :فنَظر إليهم وتال قوله تعالى ) عليه السالم ( ومّر بهم اإلمام الصادق 

ولـو  لئن اجتمعت اإلنس والجّن على أن يأتوا بمثـل هـذا القـرآن ال يـأتون بمثلـه               {

 .} آان بعضهم لبعض ظهيرًا 

 

 :المذهب الجعفري 

عليـه  ( فـي زمـن اإلمـام الصـادق         ) علـيهم السـالم     ( انتشر مذهب أهل البيـت      

وأصــبح لــه أتبــاع آثيــرون ، حتــى أطلــق النــاس علــى مــذهب التشــيع اســم ) الســالم 

 ) .عليه السالم ( المذهب الجعفري نسبة إلى جعفٍر الصادق 
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الـذي  ) عليـه السـالم     ( وبالطبع ال يختلف المذهب الجعفري ، فهو مذهب علي          

عليـه  ( اغتيل في المحراب على يد الخوارج ، وهـو المـذهب الـذي مـات عليـه الحسـن           

( وية ، وهو المذهب الذي استشهد من أجلـه الحسـين   مسمومًا على يد معا  ) السالم  

 .يوم عاشوراء ) عليه السالم 

ــه      ــاب اهللا وعترت ــد أوصــى رســول اهللا المســلمين بكت ــت  (لق ــل البي ــن ) أه ولك

فغصـب المنحرفـون    ) عليه السالم   (  غفلوا عن وصية النبي      – ومع األسف    –المسلمين  

اردون آل النبي وشـيعتهم ، بـل تجـّرأوا          حّقهم ، وانتشر الفساد والظلم ،وآان الحكام يط       

 .على قتلهم وارتكاب أبشع الجرائم بحّقهم آما حصل في آربالء 

صـلى اهللا  ( وأدرك الناس أّنهم قد خسروا خسارة آبـرى بتضـييع وصـية الرسـول          

، ولكنهم آانوا يخافون سـطوة الحـاآمين ، حتـى آـان بعضـهم يخفـي والءه               ) عليه وآله   

 .ى حياته ألهل البيت خوفًا عل

 

 :اإلمام والمنصور 

ضّج النـاس مـن حكـم بنـي أميـة وظلمهـم ، واسـتغّل الـبعض عواطـف النـاس و            

ــد نشــط       ــت ، وق ــة باســم آل البي ــدأوا معارضــتهم لبنــي أمي والءهــم ألهــل النبــي ، فب

وقـد سـاعد هـذا الشـعار        " . الرضا من آل محمـد      " العباسيون وراحوا يدعون الناس إلى      

وسـرعان مـا التـّف النـاس حـولهم ،          .  وبدأوا ثورتهم فـي خراسـان        في انتشار دعوتهم ،   

 .فانتصروا وانتهت حكومة بني أمية 

 

ون العلـويين فـي   وبدل أن ُيسّلم العباسيون الخالفة إلى أصـحابها ، راحـوا يطـارد           

 .آل مكان ، وأمعنوا في قتلهم و تشريدهم 
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أمسك المنصور بمقاليد الخالفة بقّوة وراح يخّطط للقضاء علـى معارضـيه ، فقتـل               

وبـثَّ الجواسـيس فـي      ) عليـه السـالم     ( محمدًا وأخاه إبراهيم ؛ وهما من ولد الحسـن          

 . مراقبة دقيقة المدن ، وأمر حاآم المدينة المنورة بمراقبة اإلمام الصادق

 لماذا ال تزورنا آما يزورنا الناس ؟: استدعى المنصوُر اإلماَم مّرة وقال له 

ليس لنا من أمر الدنيا ما نخافك عليه ، وال عنـدك مـن أمـر اآلخـرة                 : أجابه اإلمام   

 .ما نرجوه منك ، وال أنت في نعمٍة فنهنئك بها ، وال في نقمة فنعزيك 

 .نا لتنصحنا تصحب: فقال المنصور بخبث 

 

 .من أراد الدنيا ال ينصحك ، ومن أراد اآلخرة ال يصحبك : فأجابه اإلمام 

 ) .م عليه السال( آان المنصور يأمر وإليه على المدينة بالحّط من مكانة علي 

وذات يوم صعد الوالي المنبر وراح يذآر أمير المؤمنين وأهل بيته بسـوء ، فـنهض                 

 :اإلمام وقال 

) أي المنصـور    ( أما ما قلت من خير فنحن أهلـه ، ومـا قلـت مـن سـوء فأنـت وصـاحبك                       

أال أنبــئكم بــأخّف النــاس ميزانــًا وأبيــنهم : أولــى بــه ، والتفــت اإلمــام إلــى النــاس وقــال 

 .من باع آخرته بدنيا غيره ؛ وهو هذا الفاسق : م القيامة وأسوأهم حاًال خسرانا يو

 .فنزل الوالي من المنبر وهو يشعر بالخزي 

آانــت ذبابــة ال تنفــّك تحــّط علــى أنــف المنصــور وهــو " المنصــور " وفــي مجلــس 

 :يطردها فتعود ، حتى آذته ، فالتفت إلى اإلمام وسأله بانزعاج 

  ؟ِلَم خلق اُهللا الذباب

 .ليذّل به أنوف الجبابرة : فأجابه اإلمام 
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وآـان يخّطـط    ) عليـه السـالم     ( لم يكـن المنصـور يتحّمـل وجـود اإلمـام الصـادق              

 148 شــّوال ســنة 25واستشــهد اإلمــام فــي . للقضــاء عليــه ، وأخيــرًا دّس إليــه الســم 

 .حيث ُدفن جثمانه الطاهر في مقبرة البقيع .هجرية 

 

 :من آلماته المضيئة 

الخائن والظلوم والنّمام ، ألّن من خان لك سـيخونك ومـن ظلـم            : إحذر من الناس ثالثة     ـ  

 .لك سيظلمك ، ومن نّم إليك سينّم عليك 

 

ولو الصمت وتـارآو الشـّر ، والمكثـرون مـن ذآـر اهللا ، ورأس               أ:  ثالثة ال يصيبون إّال خيرا        ـ

أن ترضـى مـن المجلـس بـدون         : ومـا التواضـع ؟ فأجـاب        : فقيـل لإلمـام     . الحزم التواضع   

 .وإن آنت محقًا ) الجدل(شرفك ، وأن تسّلم على من لقيت ، وأن تترك الِمراء 

عنه قال أحدهم منتقصًا شـأنه       آان رجل يترّدد على اإلمام فانقطع ، ولّما سأل اإلمام             ـ

أصل الرجل عقله ، و حَسـبه دينـه ، وآرمـه تقـواه ، والنـاس                 : فقال اإلمام   . إّنه نبطي   : 

 .في آدم مستوون 

 . اتقوا المظلوم فإّن دعوة المظلوم تصعد إلى السماء    ـ

فـي   الفقهاء أمناء الرسل فإذا رأيـتهم الفقهـاء قـد رآبـوا إلـى السـالطين فـاّتهموهم                ـ

 .دينهم 

السلطان الجائر وجار السوء ، المرأة البذيئة ، وثالثة ال يصلح العالم  :  ثالثة تكّدر العيش     ـ

 .األمن والعدل والخصب : بدونها 
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 :هوية اإلمام 

 .جعفر : االسم 

 .الصادق : اللقب 

 .أبو عبد اهللا : الكنية 

 ) .عليه السالم ( الباقر : اسم األب 

 .مدينة ال: تاريخ الوالدة 

 . هجرية 148 ذي الحجة سنة 25: تاريخ الشهادة 

 .المدينة المنورة / البقيع : محل الدفن 

 

 :أسئلة 

  اذآر قّصة تدّل عل احترام اإلمام للعمل والعاملين ؟ .1

 ما معنى الزهد ؟ حاول أن تستفيد مـن حـوار اإلمـام مـع أحـد الصـوفيين                     .2

 حول ذلك ؟

 انية ؟ آيف أسلمت المرأة النصر .3

 

   

 
 .32/  سورة األعراف ]1[
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