مركز فجر عاشوراء الثقايف
التابع للعتبة الحسينية املقدسة

االمام جعفر الصادق
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نظرة اجمالية في حياته:

هو جعفر بن محمد بن عيل بن الحسني بن عيل
بن أيب طالب.
ولد يف املدينة يف السابع عرش من ربيع األول عام
ثالث ومثانني للهجرة .وأمه أم فروة ،يقول عنها
اإلمام« :لقد كانت أمي من النساء املتقيات املؤمنات
املحسنات»( .الكايف ج 1ص.)472
كنيته  ابو عبد الله ،ولقبه  الصادق ،وهو
السادس من أوصياء النبي  ومن امئة الهدى بعد
رسول الله .
وكان له من األوالد سبعة :اإلمام الكاظم ،
وعبد الله ،ومحمد ديباج ،اسحاق ،وعيل العرييض،
والعباس ،ومن البنات ثالثة :ام فروة وأسامء وفاطمة.
عاش  خمساً وستني سنة.
منها اثنى عرش سنة مع جده اإلمام زين العابدين 
وعنه أخذ ذكرياته عن حادثة كربالء وحركة جده
الحسني  بشكل مبارش .وأيضا شهد إمالء الصحيفة
السجادية عىل أبيه الباقر  ،قال الصادق :
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«وهذا خط أيب وإمالء جدي مبشهد مني».
ومنها واحد وثالثني سنة مع أبيه الباقر  وكانت
منها عرشون سنه مدة إمامة أبيه  ،وقد شهد
مع أبيه  تربية طالب العلم وتأسيس الجامعة
(((
اإلسالمية عهدها الثالث.
وكانت مدة إمامته  أربعا وثالثني سنة-114( ،
 )148هجـ.
عارص  من ملوك بني أمية هشام بن عبد امللك
والوليد بن عبد امللك ويزيد بن الوليد وابراهيم
بن الوليد ومروان الحامر .ومن العباسيني السفاح
واملنصور الدوانيقي.
استشهد اإلمام الصادق  يف الخامس والعرشين
من شهر شوال سنة مائة ومثان واربعني ودفن يف
املدينة املنورة بالبقيع بجنب قرب جده وأبيه .
وكانت سرية اإلمام الصادق  كسرية آبائه  يف
الورع والعبادة واالهتامم بأمور املسلمني وقضاء
حوائجهم.
قال عنه مالك بن أنس« :جعفر بن محمد اختلفت
إليه زمانا فام كنت أراه إال عىل إحدى ثالث خصال،
إما مصل ،وإما صائم ،وإما يقرأ القرآن» (تهذيب
((( حيث كان العهد األول يف زمن النبي  ،وملا بدت معامل التغيري والتحريف
من بعد وفاة النبي  قام اإلمام عيل  بعد ان بويع بتصحيح ما ُحرف وغُري
من االسالم إىل ما كان عليه زمن النبي  وتربية األمة عليه من جديد وهو العهد
الثاين لتاسيس الجامعة العلمية اإلسالمية ،والعهد الثالث هو زمن اإلمام الباقر 
حيث ان ملوك األمويني غريوا من الدين ما يتعارض مع مصالحهم وكان اإلمام
الباقر  تصدى إلعادته اىل ما كان عليه زمن رسول الله  وتربية األمة عليه.
ويراجع التفصيل يف كتاب اإلمام الحسني  الفاتحة الهادية للعالمة السيد الوالد
حفظه الله.
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التهذيب ج 2ص.)104
وقال أيضا« :وما رأت عني وال سمعت أذن وال خطر
عىل قلب برش أفضل من جعفر بن محمد الصادق
علام وعبادة وورعا»( .التحفة اإلثنى عرشية لآللويس
ص.)8

جامعة اإلمام الصادق:

كانت سياسة الدولة األموية تجاه أهل البيت
هي اإلضطهاد والتضييق وعدم فسح املجال لهم يف
تربية األمة عىل اإلسالم الصحيح((( وحديث رسول
الله  الصحيح وكانوا بالرغم من ذلك يقومون
بهذه املهمة ﴿ال َِّذي َن يُبَلِّ ُغو َن ر ِ
ِساالت اللَّ ِه َويَ ْخشَ ْونَ ُه
َوال يَ ْخشَ ْو َن أَ َحدا ً إِالَّ اللَّ َه َوكَفى بِاللَّ ِه َح ِسيباً﴾
األحزاب.39/
لقد اغتنم اإلمام الصادق  انهيار الدولة األموية
وسقوطها إىل قيام دولة بني العباس مدة خمس
سنوات وقام برتبية اآلالف من طالب العلم عىل
اإلسالم الصحيح وحديث رسول الله  الصحيح،
وقد بلغ الذين ربّاهم اإلمام  ثالثة أو أربعة
آالف كام ينقل ابن عقدة وغريه ،وقد نقلوا عنه
روايته  عن رسول الله  ود ّونوها يف كتب كثرية
بلغ عددها اىل أربعامئة كتاب.
وجمعت هذه الكتب واألصول فيام بعد يف الكتب
األربعة وهي :كتاب الكايف للشيخ الكليني ،وكتاب


((( نقصد به اإلسالم الذي بني عىل قوله تعاىل﴿ :إِنَّا َولِيُّ ُك ُم اللَّ ُه َو َر ُسولُ ُه َوال َِّذي َن آ َم ُنوا
الصال َة َويُ ْؤتُو َن ال َّزكا َة َو ُه ْم راكِ ُعونَ﴾ املائدة. 55/
ال َِّذي َن يُ ِقي ُمو َن َّ

3

MRT MagicPack
www.Win2Farsi.com

التهذيب واإلستبصار للشيخ الطويس ،وكتاب من ال
يحرضه الفقيه للشيخ الصدوق.
أما حديث اإلمام الصادق  فهو كام يقول:
«حديثي حديث أيب ،وحديث أيب حديث جدي،
وحديث جدي حديث الحسني ،وحديث الحسني
حديث الحسن ،وحديث الحسن حديث أمري
املؤمنني عليه السالم وحديث أمري املؤمنني حديث
رسول الله صىل الله عليه وآله وحديث رسول الله
قول الله عزوجل»( .الكايف الشيخ الكليني ج  1ص
.)53
واإلمام الصادق  ورث عن آبائه  الصحيفة
الجامعة التي هي من إمالء رسول الله  وخط
عيل  بيده وفيها الحالل والحرام وكل ما يحتاجه
الناس حتى ارش الخدش.
عن ايب بصري قال أخرج إيل أبو جعفر  صحيفة
فيها الحالل والحرام و الفرايض ،قلت :ما هذه؟
قال هذه إمالء رسول الله  وخطه عيل  بيده،
فقلت :فام تبىل؟ قال :فام يبليها ،قلت :وما تدرس؟
قال :وما يدرسها ،قال :هي الجامعة أو من الجامعة.
وعبد الله بن أيب يعفور قال قال أبو عبد الله  ان
عندي صحيفة طولها سبعون ذراعا فيها ما يحتاج
إليه حتى أن فيها أرش الخدش( .بصائر الدرجات
محمد بن الحسن الصفار ص.)164
وايضا يقول ابن عدي يف كتابه الكامل للضعفاء:
ولجعفر بن محمد حديث كبري عن ابيه عن جابر
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وعن ابيه عن آبائه ونسخا ألهل البيت برواية جعفر
بن محمد(.ترجمة جعفر بن محمد ).
مل تقترص حركة اإلمام الصادق  العلمية عىل
نقل الرواية عن رسول الله  وبيان تفسري القرآن
الكريم وشتى العلوم واملعارف اإلسالمية األخرى،
بل واجه اإلنحرافات الفكرية الخطرية التي ابتليت
بها األمة اإلسالمية كالزندقة والدهرية وغريها مام
مل تستطع الدولة وال علامئها مواجهتهم والرد عىل
شبهاتهم وتشكيكاتهم.
فعن محمد بن إسحاق :إن عبد الله الديصاين (كان
من الزنادقة) استأذن عىل اإلمام الصادق  فأذن
له فلام قعد قال له :يا جعفر بن محمد! دلني عىل
معبودي؟ فقال له أبو عبد الله :ما اسمك؟
فخرج عنه ومل يخربه باسمه فقال له أصحابه :كيف
مل تخربه باسمك؟ قال :لو كنت قلت له :عبد الله،
كان يقول :من هذا الذي أنت له عبد ،فقالوا :له
عد إليه وقل له :يدلك عىل معبودك وال يسألك
عن اسمك ،فرجع إليه فقال له :يا جعفر بن محمد
دلني عىل معبودي وال تسألني عن اسمي؟
فقال له أبو عبد الله :اجلس وإذا غالم له صغري يف
كفه بيضة يلعب بها فقال له أبو عبد الله :ناولني
يا غالم البيضة فناوله إياها ،فقال له أبو عبد الله:
يا ديصاين :هذا حصن مكنون له جلد غليظ وتحت
الجلد الغليظ جلد رقيق وتحت الجلد الرقيق
ذهبة مائعة وفضة ذائبة فال الذهبة املائعة تختلط
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بالفضة الذائبة وال الفضة الذائبة تختلط بالذهبة
املائعة فهي عىل حالها مل يخرج منها خارج مصلح
فيخرب عن صالحها وال دخل فيها مفسد فيخرب عن
فسادها ال يدري للذكر خلقت أم لالنثى ،تنفلق عن
مثل ألوان الطواويس أترى لها مدبرا؟
قال :فأطرق مليا ثم قال :أشهد أن ال إله إال الله
وحده ال رشيك له وأن محمدا عبده ورسوله وأنك
إمام وحجة من الله عىل خلقه وأنا تائب مام كنت
فيه( .الكايف  -الشيخ الكليني ج 1ص.)79
وقد كتب املفضل بن عمر الجعفي عن اإلمام 
كتابا يف التوحيد يعرف بـ (توحيد املفضل).

من أقواله وحكمه :

• إن املسلم إذا جاء أخوه املسلم فقام معه يف
حاجته كان كاملجاهد يف سبيل الله عزوجل.
• وجدت علم الناس كلها يف أربع :أولها أن تعرف
ربك ،والثاين أن تعرف ما صنع بك ،والثالث أن
تعرف ما أراد منك ،والرابع أن تعرف ما يخرجك
عن دينك.
• املؤمن يف مخافتني :ذنب قد مىض ال يدري ما
يصنع الله فيه ،وعمر قد بقي ال يدري ما يكتسب
فيه من املهالك ،فهو ال يصبح إال خائفا وال مييس إال
خائفا وال يصلحه إال الخوف.
• ال يستكمل العبد حقيقة اإلميان حتى تكون فيه
خصال ثالث :الفقه يف الدين ،وحسن التقدير يف
املعيشة ،والصرب عىل الرزايا.
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• ثالث ال تعرف إال يف ثالث مواطن :ال يعرف
الحليم إال عند الغضب ،وال الشجاع إال عند الحرب،
وال أخ إال عن الحاجة.
• ال يستغن أهل كل بلد عن ثالث يفرع إليه يف
أمر دنياهم وآخرتهم فإن عدموا ذلك كانوا همجا:
فقيه عامل ورع ،وأمري خري مطاع ،وطبيب بصري ثقة.
• نحن أساس كل خريٍ و ُح ْسن ،وجميع الخريات من
أغصاننا وأوراقنا ،فالتوحيد والصيام وكظم الغيض
والعفو عمن أساء لالنسان والرحمة للضعيف
والتفقد للجار واالعرتاف بفضيلة أصحاب الفضيلة
كل هذه األمور تعد من الخريات.
وأعداؤنا هم أساس كل رش وقبيح ،وجميع القبائح
من غصونهم وأوراقهم من جملتها :الكذب والبخل
والتق ّول وقطع الرحم واملراباة وأكل مال اليتيم
والتعدي عن الحدود التي عينها الله وارتكاب
الجرائم الخفية والظاهرة ،والزنا والرسقة وأمثالها.
وإنه ليكذب من يدعي معنا ومن شيعتنا بينام هو
متمسك بساق وأغصان أعدائنا ومتعلق بها.

الجعفرية:

الجعفرية هم الشيعة اإلمامية اإلثنى عرشية أتباع
أهل البيت  وإمنا نُسبوا إىل اإلمام الصادق 
النه أتيح له نرش علوم النبي  أكرث من غريه من
األمئة .
يف كتاب الخصال للشيخ الصدوق ص :295عن
املفضل بن عمر قال :قال أبو عبد الله :إمنا شيعة
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جعفر من عف بط َنه وفر َجه ،واشتد جها َده ،وعمل
لخال ِقه ،ورجا ثوابَه ،وخاف عقابَه ،فإذا رأيت اولئك
فاولئك شيع ُة جعفر.
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