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املقدمة

والسالم عىل  والصالة  العاملني  احلمد هلل رب 
َدة   حممد وآله الطاهرين، أما بعد فقد رأيت مسوَّ
البدري(  سامي  )السيد  الوالد  السيد  للعالمة 
حفظه اهلل قد اعدها حني طلب منه إلقاء حمارضة 
حول اإلمام الصادق  يف إحدى املناسبات، 
فطلبت منه ان اعمل عىل هذه املسودة بمقدار 
يسري وان أخرجها للنور كي يستفاد منها وال 

تبقى رهينة احلاسوب.
وكان عميل فيها هو االهتامم بمصادر النصوص 
وتقديم  واللغوي  الفني  والتصحيح  والتنقيط 
وتأخري بعض العناوين، فاسأل اهلل تعاىل ان ينفع 

هبا ويوفقنا إلكامل بحوثها يف املستقبل القريب.
االثني  األئمة   سادس    الصادق اإلمام 
عرش  الذي برش به النبي   وذكره يف حديث 
االنصاري:  جابر  رواه  الذي  القديس  اللوح 
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 »حق القول مني ألكرمن مثوى جعفر وألرسنه
يف أشياعه وأنصاره وأوليائه«.)1(

اما أبوه اإلمام الباقر  فقد شهد بفضل ولده 
الصادق  قائال: »هذا خري الربّية«.)2(

وافصح عمه زيد الشهيد  عن عظيم شأنه 
فقال: »يف كل زمان رجل منّا أهل البيت حيتج 
اهلل به عىل خلقه وحجة زماننا ابن أخي جعفر ال 

يضّل من تبعه وال هيتدي من خالفه«.)3(
وقال مالك بن أنس: »ما رأت عني وال سمعت 
أذن وال خطر عىل قلب برش أفضل من جعفر بن 

حمّمد الصادق علاًم وعبادة وورعًا«.)4(
وقال عبد الرمحن بن أيب حاتم الرازي )327  هـ(: 
سمعت أيب يقول: »جعفر بن حمّمد ثقة ال ُيسأل 
عن مثله«. وقال: سمعت أبا زرعة وقد سئل عن 
جعفر بن حمّمد عن أبيه وسهيل بن أيب صالح عن 
أبيه والعالء عن أبيه أهّيام أصح؟ قال: »ال يقرن 

جعفر بن حمّمد إىل هؤالء«.)5(
)354 هـ(  حّيان  بن  حمّمد  حاتم  ابو  وقال 

)1) الشيخ الكليني، الكايف،  ج 1،  ص 57٦.
)2)  املصدر السابق ، ج1 ص 307 .

)3)  املصدر السابق : 30٦ .
)4)  هتذيب التهذيب :  ج2 ص 104 .

)5)  اجلرح والتعديل : 2 / 487.
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عنه: »كان من سادات أهل البيت فقهًا وعلاًم 
وفضال«.)1(

وقال أبو عبد الرمحن السلمي )412 هـ( عنه: 
»فاق مجيع أقرانه من أهل البيت  وهو ذو علم 
غزير وزهد بالغ يف الدنيا وورع تام عن الشهوات 

وأدب كامل يف احلكمة«.)2(
هـ(:   430 )ت  األولياء  حلية  صاحب  وعن 
»ومنهم اإلمام الناطق ذو الزمام السابق أبو عبد 
اهلل جعفر بن حمّمد الصادق، أقبل عىل العبادة 
عن  وهنى  واخلشوع  العزلة  وآثر  واخلضوع 

الرئاسة واجلموع«.)3(
قاله  ما  ( عىل  هـ  الشهرستاين )548  وأضاف 
السلمي عنه: »وقد أقام باملدينة مدة يفيد الشيعة 
املنتمني إليه ويفيض عىل املوالني له أرسار العلوم 
ة، ما تعّرض لإلمامة  ثمَّ دخل العراق وأقام هبا مدَّ
قط، وال نازع يف اخلالفة أحدًا، ومن غرق يف 
بحر املعرفة مل يطمع يف شط، ومن تعىّل إىل ذروة 

احلقيقة مل خيف من حّط«.)4(

)1)  الثقات : ج٦ ص131 .
)2)  اإلمام الصادق واملذاهب األربعة: ج1ص58.

)3)  حلية األولياء: ج1ص72.
)4)  امللل والنحل : ج1ص 147 منشورات الرشيف الريض .
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وذكر اخلوارزمي ) 5٦8 هـ ( يف مناقب أيب حنيفة 
د«.  أنه قال: »ما رأيت أفقه من جعفر بن حممَّ
إىل  نعامن«. مشريًا  السنتان هللك  »لوال  وقال: 
عن  العلم  ألخذ  فيهام  جلس  اللتني  السنتني 

)1(. اإلمام جعفر الصادق
وقال حمّمد بن طلحة الشافعي )٦52 هـ( عنه: 
»هو من عظامء أهل البيت وساداهتم ذو علوم 
وزهادة  متواصلة  وأوراد  موفورة  وعبادة  مّجة 
بّينة، وتالوة كثرية، يتتبع معاين القرآن الكريم 
ويستخرج من بحره جواهره ويستنتج عجايبه، 
ويقسم أوقاته عىل أنواع الطاعات بحيث حياسب 
عليها نفسه، رؤيته تذّكر اآلخرة، واستامع كالمه 
يزّهد يف الدنيا، واالقتداء هبديه يورث اجلنة، نور 
قسامته شاهد أنه من ساللة النبّوة، وطهارة أفعاله 
تصدع أنه من ذرّية الرسالة، نقل عنه احلديث 
واستفاد منه العلم مجاعة من األئمة وأعالمهم.. 
وفضيلة  هبا  رّشفوا  منقبة  عنه  أخذهم  وعّدوا 

اكتسبوها.
عّد احلارص  تفوت  فتكاد  مناقبه وصفاته  واما 
وحيار يف أنواعها فهم اليقظ البارص حتَّى أّن من 

)1)  مناقب أيب حنيفة ج1 ص172 ، والتحفة االثني عرشية ص 8 .
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كثرة علومه املفاضة عىل قلبه من سجال التقوى، 
صارت األحكام التي ال تدرك عللها، والعلوم 
بحكمها،  اإلحاطة  عن  األفهام  تقرص  التي 

تضاف إليه وتروى عنه.
وقد قيل اّن كتاب اجلفر الذي باملغرب ويتوارثه 
بنو عبد املؤمن هو من كالمه )عليه السالم( وان 
الفضائل  مقام  ملنقبة سنّية، ودرجة يف  يف هذه 

علّية، وهي نبذة يسرية مما نقل عنه«.)1(
ويف هتذيب األسامء ) ٦7٦ هـ ( عن عمرو بن أيب 
املقدام قال: »كنت إذا نظرت إىل جعفر بن حمّمد 

علمت أنه من ساللة النبيني«.)2(
وقال ابن خلكان )٦81 هـ ( : »جعفر الصادق... 
اإلمامية  االثني عرش عىل مذهب  األئمة  أحد 
وكان من سادات أهل البيت، ولّقب بالصادق 
لصدقه يف مقالته، وفضله أشهر من أن يذكر وله 
كالم يف صنعة الكيميا، والزجر والفال ... ودفن 
بالبقيع يف قرب فيه أبوه وجّده وعّم جده .. فلله دّره 

من قرب ما أكرمه وأرشفه«.)3(
وقال البخاري يف فصل اخلطاب )822 هـ ( : 

)1)  مطالب السؤول: ج2ص5٦.
)2)  هتذيب األسامء: ج1ص 149 .
)3)  وفيات األعيان : ج1ص 327.
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»اتفقوا عىل جاللة الصادق وسيادته«)1(
د.السيد حسني البدري
قم املقدسة 1441 اخلامس والعرشين من شوال



)1)  ينابيع املوّدة ص380 ط اسالمبول.
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 خالصة عن حياته

والدته ووفاته: قال يف الكايف ج 1 ص 472: ولد 
  سنة ثالث وثامنني، ومىض  أبو عبد اهلل
يف شوال من سنة ثامن وأربعني ومائة، وله مخس 

وستون سنة، ودفن بالبقيع. 
حكام عرصه: عارص من احلكام يف دولة بني أمية 
الوليد بن عبد امللك وسليامن بن عبد امللك وعمر 
بن عبد العزيز وهشام بن عبد امللك وآخرهم 
من  عارص  ثم  احلامر.  بمروان  امللقب  مروان 
احلكام يف دولة بني العباس السفاح واملنصور 

الدوانيقي وتويف يف عرصه مسموما شهيدا.
والدته: فاطمة بنت القاسم بن حممد بن أيب بكر، 
وتكنى أم فروة، وأمها أسامء بنت عبد الرمحن بن 
أيب بكر، عن إسحاق بن جرير، قال: قال أبو عبد 
اهلل : كانت أمي ممن آمنت واتقت وأحسنت، 

واهلل حيب املحسنني. 
اإلمام  له  ولدت  الرببرية  محيدة  زوجاته: 

 .... الكاظم
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أوالده: اإلمام الكاظم  وهو اإلمام بعده بعهد 
من النبي . ثم عيل وهو من املمدوحني من 
أوالده ايضا. ومن اوالده عبد اهلل االفطح ادعى 
االمامة بعد وفاة أبيه ثم تويف بعد سبعني يوما 

وإسامعيل تويف يف حياة أبيه. 

  ذكرياته 
 مع جده عيل بن احلسني

عاش مع جده عيل بن احلسني  12سنة.  •

عنه أخذ ذكرياته عن حادثة كربالء وحركة  •
جده احلسني  بشكل مبارش. 

عاين عبادته وجهده املتميز فيها.  •

أبيه  • عىل  السجادية  الصحيفة  إمالء  شهد 
الباقر ، قال الصادق : »وهذا خط أيب 

وإمالء جدي بمشهد مني«)1(. 

عاش أجواء قصيدة الفرزدق يف مدح جده  •
اإلمام زين العابدين  يف بيت اهلل يف موسم 
احلج حتديا لبني أمية )2(، مألت القصيدة عىل 

)1) مقدمة الصحيفة السجادية.
)2) وملخص القصة: أن هشام بن عبد امللك حج يف خالفة أبيه، فطاف 
بالبيت، وأراد أن يستلم احلجر األسود، فلم يقدر عليه من الزحام، فنصب 
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الناس فكرهم واحاسيسهم يف ذلك املكان 
الطاهر وانترش خربها يف املوسم كله ومنه اىل 
بقية االقطار وكانت احلادثة تقديرا اهليا لنرش 
ذكر االمام زين العابدين  وجتديدا لذكر 
وتعريفه  االسالمي  العامل  يف    احلسني
وحفيده  الباقر  لولده  متهيدا  يعرفه  ال  ملن 

 . الصادق

له منرب فجلس عليه. فبينا هو كذلك إذ أقبل عيل بن حسني ، عليه إزار 
ورداء، أحسن الناس وجها، وأطيبهم رائحة، وبني عينيه سجادة، كأهنا 
ركبة بعري. فجعل يطوف بالبيت، فإذا هو بلغ إىل موضع احلجر تنحى الناس 
له عنه، حتى يستلمه، هيبة له وإجالال. فقال رجل من أهل الشام هلشام: من 
هذا الذي قد هابه الناس هذه اهليبة، فأفرجوا له عن احلجر؟ فقال هشام: ال 
أعرفه! - لئال يرغب فيه أهل الشام -! فقال الفرزدق - وكان حارضا -: 

أنا أعرفه: 
البطحاء وطأته واحلرم هذا الذي تعرف  واحلل  يعرفه  والبيت 
كلهم اهلل  عباد  خري  ابن  العلم هذا  الطاهر  النقي  التقي  هذا 
جاهله  كنت  إن  فاطمة  ابن  ختموا هذا  قد  اهلل  أنبياء  بجده 
وبغضهم  دين  حبهم  معرش  ومعتصم من  منجى  وقرهبم  كفر 
أئمتهم  كانوا  التقى  أهل  عد  أو قيل من خري أهل األرض قيل هم إن 

اليافعي يف مرآة اجلنان ) ج 1 ص 239 ( طبع مؤسسة األعلمي  قال 
بريوت - عن طبعة حيدرآباد اهلند 1337. يف حق الفرزدق: ) وتنسب إىل 
الفرزدق مكرمة يرجتى له هبا الرمحة يف دار اآلخرة ( وأورد حديث القصيدة 
امليمية،وقد ذكر هذه القصيدة ابن عساكر يف تاريخ دمشق، وابو الفرج يف 
كتابه االغاين والسبكي يف طبقات الشافعية الكربى 153/1 واملرتىض يف 
اماليه ٦2/1، وايضا هي مذكورة يف ديوان الفرزدق ) 2: 178 ومما يدل 
عىل حدة تأثري املوقف فيهم رواية وقد ذكر املدائني  عن كيسان عن اهليثم أن 
عبد امللك قال للفرزدق: أو رافيض أنت يا فرزدق؟ فقال: إن كان حب أهل 

البيت رفضا، فنعم ثم سجنه. 
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 مع ابيه الباقر
 34 سنة، منها  عاش مع ابيه االمام الباقر 
عرشين سنة فرتة امامته وشهد جهد ابيه الباقر 
فقهائهم  الشيعة وتربية  تثقيف وتعليم   يف 

ومحلة احلديث والتفسري ومدونيه. )1(
)1) عن زرارة قال: سألت أبا جعفر  عن اجلد فقال: ما أجد أحدا 
قال فيه إال برأيه إال أمري املؤمنني  قلت: أصلحك اهلل فام قال فيه أمري 
املؤمنني ؟ قال: إذا كان غدا فالقني حتى أقرئكه يف كتاب، قلت: 
أصلحك اهلل حدثني فإن حديثك أحب إيل من أن تقرئنيه يف كتاب، فقال 
يل الثانية: اسمع ما أقول لك إذا كان غدا فألقني حتى أقرئكه يف كتاب 
فأتيته من الغد بعد الظهر وكانت ساعتي التي كنت أخلو به فيها بني 
الظهر والعرص وكنت أكره أن أسأله إال خاليا خشية أن يفتيني من أجل 
من حيرضه بالتقية فلام دخلت عليه أقبل عىل ابنه جعفر  فقال له: إقرء 
زرارة صحيفة الفرائض ثم قام لينام فبقيت أنا وجعفر  يف البيت فقام 
فأخرج إيل صحيفة مثل فخذ البعري فقال: لست أقرئكها حتى جتعل يل 
عليك اهلل أن ال حتدث بام تقرء فيها أحدا أبدا حتى آذن لك ومل يقل: حتى 
يأذن لك أيب، فقلت: أصلحك اهلل ومل تضيق عيل ومل يأمرك أبوك بذلك؟ 
فقال يل: ما أنت بناظر فيها إال عىل ما قلت لك، فقلت: فذاك لك، وكنت 
رجال عاملا بالفرائض والوصايا، بصريا هبا، حاسبا هلا، ألبث الزمان أطلب 
شيئا يلقي عيل من الفرائض والوصايا ال أعلمه فال أقدر عليه فلام ألقى إيل 
طرف الصحيفة إذا كتاب غليظ يعرف أنه من كتب األولني فنظرت فيها 
فإذا فيها خالف ما بأيدي الناس من الصلة واالمر باملعروف الذي ليس 
فيه اختالف وإذا عامته كذلك فقرأته حتى أتيت عىل آخره بخبث نفس 
وقلة حتفظ وسقام رأي وقلت: وأنا أقرؤه؟ باطل حتى أتيت عىل آخره ثم 
أدرجتها ودفعتها إليه فلام أصبحت لقيت أبا جعفر  فقال يل: أقرأت 
صحيفة الفرائض؟ فقلت: نعم، فقال: كيف رأيت ما قرأت؟ قال: قلت: 
باطل ليس بيشء هو خالف ما الناس عليه قال: فإن الذي رأيت واهلل يا 
زرارة هو احلق، الذي رأيت إمالء رسول اهلل  وخط عيل  بيده 
فأتاين الشيطان فوسوس يف صدري فقال: وما يدريه أنه إمالء رسول 
اهلل  وخط عيل  بيده فقال يل قبل أن أنطق: يا زرارة ال تشكن ود 
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امامته االهلية
النص عىل امامته من ابيه  ومن النبي : بحار 
األنوار، عن كتاب كفاية األثر يف النصوص عىل 
األئمة االثني عرش، تأليف الشيخ عيل بن حممد 
بن عيل اخلزاز القمي، مسندا عن حممد بن مسلم، 
 ، قال: كنت عند أيب جعفر حممد بن عيل الباقر
إذ دخل جعفر ابنه وعىل رأسه ذؤابة، ويف يده 
عصا يلعب هبا، ]ويف رواية وهو مخايس، أي ابن 
مخس سنني[ فأخذه الباقر  وضمه إليه ضام، 
ثم قال: »بأيب أنت وأمي ال تلهو وال تلعب، ثم 
قال يل: يا حممد ]بن مسلم[، هذا إمامك بعدي 
هلو  إنه  واهلل  علمه،  من  واقتبس  به،  فاقتدي 
الصادق الذي وصفه لنا رسول اهلل  ، وإن 
شيعته منصورون يف الدنيا واآلخرة، وأعداؤه 

ملعونون عىل لسان كل نبي ...«.)1(
مرياثه الكتب من عيل : عن سورة بن كليب 
قال: قال يل زيد بن عيل : يا سورة كيف علمتم 

الشيطان واهلل إنك شككت وكيف ال أدري أنه إمالء رسول اهلل  وخط 
عيل بيده وقد حدثني أيب عن جدي أن أمري املؤمنني  حدثه ذلك، 
قال: قلت: ال، كيف جعلني اهلل فداك وندمت عىل ما فاتني من الكتاب ولو 
كنت قرأته وأنا أعرفه لرجوت أن ال يفوتني منه حرف. انظر اخلرب يف كتاب 

الكايف، الشيخ الكليني، ج 7 ص 94.
)1) العالمة املجليس، بحار األنوار، ج 47، ص 17.
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أن صاحبكم عىل ما تذكرون؟ قال: فقلت: عىل 
اخلبري سقطت قال: فقال: هات، فقلت له: كنا 
نسأله  السالم  عليهام  بن عيل  أخاك حممد  نأيت 
فيقول: قال رسول اهلل  وقال اهلل عزوجل يف 
كتابه، حتى مىض أخوك فأتيناكم آل حممد وأنت 
فيمن أتينا، فتخربونا ببعض، وال ختربونا بكل 
الذي نسألكم عنه، حتى أتينا ابن أخيك جعفرا 
فقال لنا كام قال أبوه: قال رسول اهلل  وقال 
تعاىل، فتبسم وقال: أما واهلل إن قلت هذا، فان 

كتب عيل صلوات اهلل عليه عنده.)1(
بلغ  قال:  ابن شهرآشوب،  دعائه: روى  اجابة 
العباس  بن  احلكيم  قول    الصادق اإلمام 

الكلبي)2( وهو هيجو أهل البيت بالكوفة: 
)1) العالمة املجليس،بحار األنوار، ج 74 ص 3٦.

)2) تراجم شعراء املوسوعة الشعرية ج 1 ص 118٦:حكيم بن عياش 
الكلبي، األعور الكلبي )ويف الشعور بالعور  )ج 1 / ص ٦4( وال يعرف 
إال باألعور الكلبي ( شاعر جميد انقطع إىل بني أمية بدمشق، وأقام يف املزة ثم 
انتقل إىل الكوفة، خاله الصحايب أسامة بن زيد بن حارثة، وكانت بينه وبني 
الكميت بن زيد )املتوىف سنة 12٦هـ - 744م( مفاخرة ومهاجاة، وكان 
شديد التعصب لليامنية مما عرضه ملهاجاة شعراء مرض، وكان أكثر الشعراء 

هجاًء آلل البيت ومن ذلك هجاؤه ألهل الكوفة شامتًا بقتل زيد بن عيل: 
يصلبصلبنا لكم زيدا عىل رأس نخلة اجلذع  عىل  مهديا  نر  ومل 
سفاهة  عليا  بعثامن  وأطيب وقستم  عيل  من  خري  وعثامن 

يريد زيد بن عيل بن احلسن بن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنهم أمجعني. 
ويف أنساب األرشاف )ج 1 ص430(:ملا ظهر عبد اهلل بن عيل بن عبد اهلل 
بن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام عىل الشام أخذ ذلك الشاعر فجعل يرضب 
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صلبنـا لكم زيـدا عىل جـذع نخلة
ومل نــر مهديــا عــىل اجلــذع يصلب 

وقســتم بعثــامن عليــا ســفاهة
وعثــامن خــري مــن عــيل وأطيــب
فرفع اإلمام  يديه إىل السامء ومها يرتعشان 
»اللهم  فقال:  ِرعدة)1((  ينتفضان  رواية  )ويف 
إن كان عبدك كاذبا فسلط عليه كلبك«، فبعثه 

رأسه بعمود بيده حتى نثر دماغه، وأمر فأحرق بالنار.
املعطار يف خرب األقطار )ج1ص49٦(:وكان زيد سمعه  الروض  ويف 
يقول: اللهم إن هشامًا وأهل بيته قد طغوا يف البالد وأكثروا فيها الفساد 
البالد،  منهم  وطهر  باملرصاد،  هلم  إنك  عذاب،  سوط  عليهم  فصب 
واجعلهم نكاالً للحارض والباد وإىل زيد هذا ينتسب الزيدية من الشيعة. 
ويف بحار األنوار العالمة املجليس )ج 4٦ ص192( كشف: من كتاب 
الدالئل للحمريي، عن جابر قال: سمعت أبا جعفر  يقول: ال خيرج 
عىل هشام أحد إال قتله، فقلنا لزيد هذه املقالة فقال: إين شهدت هشاما 
ورسول اهلل  يسب عنده، فلم ينكر ذلك ومل يغريه فواهلل لو مل يكن إال أنا 

وآخر خلرجت عليه.
اإلصابة يف متييز الصحابة )ج2 ص 214(:حكيم بن عياش الكلبي األعور 
من شعراء بني أمية وذكروا أنه كان هيجو املرضيني ويتعصب لليامنية وقد 
رد عليه الكميت بن زيد وغريه من شعراء مرض وناقضوه وروى الكوكبي 
يف فوائده بإسناده أن رجال جاء إىل جعفر الصادق فقال هذا حكيم بن 
عياش الكلبي ينشد الناس هجاءكم بالكوفة فقال هل علقت منه بيشء 
قال نعم قال... صلبنا لكم زيدا عىل رأس نخلة... ومل أر مهديا عىل اجلذع 
يصلب... وقستم بعثامن عليا سفاهة... وعثامن خري من عيل وأطيب قال 
فرفع جعفر يديه فقال اللهم إن كان كاذبا فسلط عليه كلبك فخرج حكيم 
فافرتسه األسد قلت كان قتل زيد بن عيل سنة اثنتني وعرشين فدل عىل 

تأخر حكيم عن هذه الغاية وظهر أن اإلدراك له واهلل أعلم.
)1) الطربي الشيعي، دالئل االمامة ج 17 ص12.
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بنو أمية إىل الكوفة، فبينام هو يدور يف سككها إذ 
  افرتسه األسد وأكله، واتصل خربه بجعفر
وهو يف مسجد رسول اهلل   فخر هلل ساجدا 
ثم قال: احلمد هلل الذي صدقنا وعده ]وأنجز 

عهده[.)1(

)1) رواه يف االصابة يف متييز الصحابة  )ج 2  ص 214(، رواه ابن الصباغ 
املالكي يف الفصول املهمة ص227، ورواه ابن عساكر يف تاريخ دمشق 
ج15ص134.و ابو حيان التوحيدي يف البصائر والذخائر ج421/1/8 
اجلاحظ  رواه  وقد  ج1ص443،(  االدباء  معجم  يف  احلموي  وياقوت 
جممال: قال احلاحط يف مفاخرات أمية وهاشم ، كام نقل ابن ايب احلديد يف 
رشح هنج البالغة )ج 15 ص 238( قال قال أبو عثامن: وقالت هاشم 
المية: قد علم الناس ما صنعتم بنا من القتل والترشيد، ال لذنب أتيناه 
إليكم، رضبتم عيل بن عبد اهلل بن عباس بالسياط مرتني، عىل أن تزوج بنت 
عمه اجلعفرية التى كانت عند عبد امللك، وسممتم أبا هاشم عبد اهلل بن 
حممد بن عيل بن أبى طالب ، ونبشتم زيدا وصلبتموه، وألقيتم رأسه 

يف عرصة الدار توطا باالقدام، وينقر دماغه الدجاج، حتى قال القائل: 
زيد  ذؤابة  عن  الديك  للدجاج اطرد  القطا  كان  طاملا 
خل أكرم  النبي  بنت  احلجاجابن  الوفود  زين  اهلل  ق 
يصلب صلبنا لكم زيدا عىل جذع نخلة  اجلذع  عىل  مهديا  نر  ومل 
سفاهة  عليا  بعثامن  وأطيب وقستم  عيل  من  خري  وعثامن 

فروي أن بعض الصاحلني من أهل البيت  قال: اللهم إن كان كاذبا 
االسد  له  فعرض  له،  بسفر  يوما  كلبا من كالبك، فخرج  عليه  فسلط 
فافرتسه. وقتلتم حييى بن زيد، وسميتم قاتله: ثائر مروان ( هبج الصباغة يف 

رشح هنج البالغة  )ج 218 ص 171).
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اخباره  باملغيبات

اعالنه عن امامة نفسه: عن عمرو ابن أيب املقدام 
قال: رأيت أبا عبد اهلل  يوم عرفة باملوقف، 
وهو ينادي بأعال صوته »أهيا الناس إن رسول 
  كان االمام، ثم كان عيل بن أيب طالب  اهلل
ثم احلسن، ثم احلسني، ثم عيل بن احلسني، ثم 
حممد بن عيل، ثم َهْه« فينادي ثالث مرات ملن بني 
يديه، وعن يمينه، وعن يساره، ومن خلفه، اثني 
عرش صوتا وقال عمرو: فلام أتيت منى سألت 
أصحاب العربية عن تفسري )َهْه( فقالوا: هه لغة 
بني فالن أنا فاسألوين قال: ثم سألت غريهم 

أيضا من أهل العربية، فقالوا مثل ذلك.)1(

)1) العالمة املجليس، بحار األنوار،ج 74 ص 58: 107. حممد بن حييى، 
عن حممد بن احلسني، عن النرض بن سويد.
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 : موجز اعامل االمام الصادق

مواصلة عمل ابيه الباقر  يف تنمية اجلامعة . 1
العلمية االهلية وختريج العلامء الصاحلني. 

مواجهة حركة الزندقة فكريا. . 2
)عليهام . 3 وجده  الباقر  ابيه  عمل  مواصلة 

السالم( يف تأسيس ونرش املجالس احلسينية 
 . وزيارة قرب احلسني

كتاب . 4 عن  بالرواية  املجتمع  يف  الترصيح 
عيل  )الصحيفة اجلامعة(.

ودعوة . 5   عيل االمام  قرب  عن  الكشف 
الشيعة لزيارته.

تاسيس نظام الوكالة والوكالء.. ٦
بيان املوقف الرشعي من االنحراف العبايس . 7

بشكل رسي.
ويف ضوء هذا االمر االخري مل تكن حركة . 8

االمام الصادق  جمرد حركة علمية تربوية 
فقط عىل الرغم من امهيتها ورضورهتا بل 
من  موقفها  عمق  يف  سياسية  حركة  كانت 
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الظلم السيايس وتشخيص احلركة السياسية 
الصاحلة ومن هنا كان  يؤيد ثورة عمه 
ثم  أمية  بني  ضد  رسا  حييى  زيد)1(وولده 
ثورة حممد وابراهيم ابني عبد اهلل بن احلسن 
رسا ضد بني العباس بسبب ما قاموا به من 
من  القصاص  يف  الرشعي  للحكم  جتاوز 
الظاملني وجتاوز لصاحب احلق الرشعي يف 
حكم االمة وادعائهم اهنم اصحاب احلق 
القضيتني  أثرت عنه يف كال  يف ذلك. وقد 
الشديد  حتفظه  بسبب  متعارضة  احاديث 
من الدولة اجلائرة ومن اجل ان حيافظ عىل 
حركته العلمية يف االمة. وقد فصلنا يف هذا 
وردود  شبهات  كتابنا  يف  االخري  املوضوع 

الطبعة الرابعة.

)1) قال اآليب يف نثر الدر  )ج 1 ص 73(:وقال ابوعبد اهلل الصادق أليب 
والد الكاهيل: أرأيت عمي زيدًا؟ قال: نعم، رأيته مصلوبًا ورأيت الناس 
فيه بني شامٍت حنق، وبني حمزوٍن حمرتٍق؛ فقال: أما الباكي فمعه يف اجلنة، 

وأما الشامت فرشيٌك يف دمه.
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مراحل سري حلقات الكتاب والسنة 
وعلومهام يف القرون االسالمية 

اخلمسة االوىل

: املرحلة األوىل عىل عهد النبي
يف مكة واملدينة ورسول اهلل  هو املؤسس  •

االول هلذه احللقات بأمر اهلل  وهو املعلم 
االول فيها.

والكاتب  • االول  تلميذها    عيل وكان 
  النبي وسنن  القرآن  لتفسري  الرسمي 

والوارث االهلي املعصوم لتلك الكتب.

وقد انتجت هذه املرحلة صفوة من الصحابة  •
ذي  وخزيمة  وعامر  ومقداد  سلامن  امثال 
الشهادتني وسهل بن حنيف وقيس بن سعد 
الصحف  من  مئات  انتجت  كام  وغريهم 

كتبها طالب املدرسة. 

اتلَفت السلطة القرشية بعد وفاة النبي  كل  •
وثائق هذا العهد املبارك اال ما كتبه عيل  يف 
لقاءاته اخلاصة مع النبي  فانه بقي حمفوظا 
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عنده النه مل يظهره للناس ومل يكن قد كتب هلم 
  اساسا بل كتب ليكون مرياثا اهليا لالئمة
ليحدثوا الناس منها وليكونوا شهداء الناس 

بعد الرسول  بذلك املرياث. 
املرحلة الثانية: عىل عهد عيل  بعد وفاة 

 : النبي
علم  • لدهيم  الذين  والصحابة    عيل ُمنع 

اخللفاء  عهد  يف  الدراسية  احللقات  من 
لكعب  املجال  فسحوا  الذين  الثالثة 
للقصص والوعظ،  الداري  االحبار ومتيم 
وانرصف عيل  لتعليم افراد ارسته احلسن 
واحلسني  وحممد والعباس وعبد اهلل بن 
عباس وقثم بن عباس وعبيد اهلل بن عباس 
ثم اتسعت يف عهد ضعف السلطة القرشية 
لتشمل مالك االشرت وعبد اهلل بن جندب 
وحجر بن عدي وكميل بن زياد ونظراءهم. 

بعد قتل عثامن وبيعة الناس لعيل  عادت  •
احللقات الدراسية عىل ما كانت عليه عىل 
عهد رسول اهلل  وقد انتجت املئات من 
التابعني من الكوفيني كايب  محلة العلم من 
نباتة  بن  واالصبغ  واثلة  بن  عامر  الطفيل 
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واحلارث االعور اهلمداين وحبة بن جوين 
مظاهر  بن  وحبيب  التامر  وميثم  العرين 
بن  االسدي ومسلم بن عوسجة واملختار 
وغريهم.  نجبة  بن  واملسيب  الثقفي  عبيد 
الذي  زياد  بن  كميل  منهم  بقي  من  واخر 
قتله احلجاج سنة 82هـ وهو ابن التسعني 
واالصبغ بن نباتة ت بعد سنة 90هـ وعامر 

بن واثلة تويف سنة 100هـ.

كام انتجت هذه املرحلة املئات من الصحف  •
كتب مؤلفوها العلم عن عيل  مبارشة. 

استمرت تلك احللقات يف السنوات العرش  •
من صلح احلسن  مع معاوية وبواسطة 
رجال هذه احللقات انترش احلديث النبوي 
يف  وقضاياه    عيل واحاديث  الصحيح 
النصف الغريب من البالد االسالمية مضافا 

اىل النصف الرشقي. 

تلف اغلب هذه الكتب بفعل خطة معاوية  •
بعد موت احلسن  ونقضه لكل رشوط 
االمام احلسن  بعد ان دس له السم سنة 

50 هجرية. 

بدأ  • هجرية   50 سنة    احلسن وفاة  بعد 
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معاوية بتنفيذ خطة ماكرة كان قد اعد عدهتا 
قبل ذلك متثلت بتغيري جهة الوالء وحمتوى 
  الثقافة االسالمية من والء هلل ولرسوله
ولعيل  وبراءة من امللحدين يف الدين اىل 
وللخلفاء    ولرسوله عزوجل  هلل  والء 
وملعاوية ولعن عيل  والرباءة منه بصفته 
ملحدا يف الدين، ومن ثقافة تقوم عىل بيان 
  النبوة ودور عيل تاريخ صحيح حلركة 
املتميز فيها وما صدر من اهلل ورسوله  من 
ثناء ومدح لعيل  يؤكد الوالية له ويعمقها 
وجيعلها امتدادا لوالية اهلل ورسوله ؛ اىل 
يف  ملحدا    عيل من  جيعل  مشوه  تاريخ 
الدين منافقا يستحق اللعن والرباءة. وكانت 
اهم وسيلة لتحقيق ذلك هو وضع احلديث 
مدرسة  تالميذ  ومالحقة    النبي عىل 
وقتال  سجنا  رجاهلا  وتصفية   . عيل

وترشيدا وحمو آثارهم العلمية. 

العلمية  • املرحلة  هذه  اثار  من  يشء  يبق  مل 
والسيايس  الفكري  االنقالب  هذا  ظل  يف 
والرتبوي املضاد اال كتاب سليم بن قيس 
يف قضية السقيفة وما بعدها وكتاب الديات 
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وبقية من تالميذ مدرسة عيل  الذين كتبوا 
العلم عنه مقهورين خمتفني. 

 : املرحلة الثالثة بعد قتل احلسني
ملواجهة  • اهليا  املذخور  هو    احلسني كان 

من    النبي سنة  وانقاذ  االموي  املخطط 
التحريف االموي وشاءت حكمة اهلل تعاىل 
ان جتعل شهادة احلسني  الطريق االوسع 
عىل  يقوم  بناء  جديد؛  من  البناء  إلعادة 
الرباءة من بني أمية وثقافتهم وما نسبوه اىل 
النبي  من أحاديث كذب، ومتزقت البالد 
وعمت    احلسني قتل  بعد  اإلسالمية 
الفوىض واحلروب األهلية وغابت الدولة 
املحرفة،  الثقافة  تتبنى  كانت  التي  املركزية 
النبوية  الثقافة  محلة  بقية  استطاع  وبذلك 
الصحيحة من خرجيي مدرسة عيل  ان 
وما  الصحيحة،  النبوية  األحاديث  ينرشوا 
يوجد يف كتب السنة اليوم من فضائل أهل 
البيت  ومن أحاديث صحيحة يف السنة 
بربكة  هو  انام  كثري  او  قليل  يف  السرية  ويف 
شهادة احلسني  ونشاط البقية الباقية من 

التأسيس الثاين. 
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•   ويف هذا اجلو بدأ األئمة من ذرية احلسني
املواتية  الظروف  وانتظار  بتدرج  يعملون 
وقدر  والتفسري  التحديث  حلقات  لفتح 
لإلمام الباقر  ان يبدأ ذلك عمليا حني فتح 
بابه وتبنى ثلة من الطلبة بلغ عددهم املائتني 
طالبا خالل عرشين سنة وخترج عىل يديه 
علامء كبار امثال جابر بن يزيد اجلعفي وحممد 
بن مسلم الطائفي وزرارة بن اعني وابان بن 

تغلب وغريهم. 

•   احلسني ذرية  من    األئمة  اعتمد 
  التي كتبها عن النبي  عىل كتب عيل
حلقات  يف  اجلامعة  الصحيفة  وابرزها 
احلديث حيدثوهنم هبا عن ظهر قلب وكانوا 
يعرضوهنا عىل افراد منهم ليكونوا شهودا 
حسيني عىل وجودها عندهم، وهكذا بنيت 
احللقات العلمية يف املرحلة الثالثة عىل كتاب 
عيل  وعىل سند )حدثني ايب عن ابيه عن 
ابائه عن النبي (، ويف مرحلة تالية استغنى 
احلديث  وصار  السند  ذكر  عن  اصحابه 
والفتوى تنسب اىل االمام مبارشة الن امامته 

كإمامة النبي  وهو مستوعب للعلم كله. 
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االمام  • حلقة  اعضاء  عدد  بلغ  وقد 
اىل  السفاح  حكم  سنوات  يف    الصادق
ابرز  حلقته  وصارت  تلميذ.  االف  اربعة 
يف  وحتديث  تدريس  حلقة  واوسع  واوثق 
املجتمع االسالمي بعد اهنيار دولة بني أمية 
دولة الكذب واالنحراف بل مل تكن اخرى 

تنافسها.

ولوال ما قام به ابو جعفر الدوانيقي خاصة  •
بعد فشل حركة احلسنيني من انقالب فكري 
  الصادق االمام  لتطويق مدرسة  مضاد 
وما قام به اخللفاء من بعده عىل تكريس هذا 
االنقالب ومالحقة رموز هذه املدرسة لكان 
اغلبية املسلمني يف العامل االسالمي منذ عهد 
الصادق  اىل اليوم هم عىل رواية االمام 

الصادق  وفتاواه. 

لقد كتب تالميذ االمام الصادق  اربعامئة  •
بعد  فيام  عرفت  خاصة  الفقه  يف  مصنف 
اصول  جانبها  واىل  االربعامئة  باألصول 
اخرى يف العقيدة واالخالق والسرية وذلك 
ان  املوطأ وقبل  ان يكتب مالك كتابه  قبل 
يكتب القايض ابو يوسف فقه ايب حنيفة وقبل 
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ان يكتب الشافعي فقهه وقبل ان يكتب امحد 
بن حنبل مسنده وقبل ان يكتب البخاري 
ومسلم صحيحيهام. ثم مجعت هذه االصول 
االربعامئة وغريها يف الكتب االربعة الكايف 
للصدوق  الفقيه  حيرضه  ال  ومن  للكليني 

والتهذيب واالستبصار للطويس.

استغرقت امامة الصادق  مدة 34 سنة  •
او 37 سنة، قضاها االمام مع تالميذه مع 
بعقد  وسامحه  السيايس  الظرف  مالحظة 
ذلك  ومنذ  البيت  او  املسجد  يف  احللقات 
الوقت واىل اليوم سمي تالميذ االمام وشيعته 
والفتوى  احلديث  يف  اليه  انقطعوا  الذين 
باجلعفرية. وسمي الفقه الذي انترش عنه وهو 
سنة النبي  بعينها كام كتبها ورواها عنه 

عيل  بالفقه اجلعفري. 
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 خمتارات من سريته

تواضعه:
روى أبو بصري قال: دخل أبو عبد اهلل  احلامم، 
فقال له صاحب احلامم: أخليه لك، فقال: »ال 

حاجة يل يف ذلك، املؤمن أخف من ذلك«.
مكارم االخالق: 

عن يعقوب بن الرساج قال: كنا نميش مع أيب 
عبد اهلل  وهو يريد أن هينئ ذا قرابة له بمولود 
له، فانقطع شسع نعله، فتناول نعله من رجله ثم 
مشى حافيا، فنظر إليه ابن أيب يعفور فخلع نعل 
نفسه من رجله، وخلع الشسع منها، وناوهلا أبا 
عبد اهلل، فأعرض عنها، وأبى أن يقبلها، وقال: 
»ال، إن صاحب املصيبة أوىل بالصرب حتى جيد هلا 
حال، فإن غريه ليس بأوىل منه بالصرب عليها«)1(. 
الدغيش،  املغريب ج 1 ص 337:  النعامن  القايض  )1) رشح األخبار، 
بإسناده، عن أيب سعيد اخلدري، أنه قال: كنا جلوسا ننتظر رسول اهلل 
صلوات اهلل عليه وآله، فخرج الينا من بعض بيوت نسائه، فقمنا معه 
نميش، فانقطع شسع نعله، فأخذها عيل صلوات اهلل عليه فتخلف عليها، 
ليصلحها، وقام رسول اهلل صلوات اهلل عليه وآله ينتظر، ونحن معه قيام 
فقال رسول اهلل صلوات اهلل عليه وآله: إن منكم من يقاتل عىل تأويل هذا 
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نعله  وخصف  جبته  رقع  »من  قال:    وعنه
ومحل سلعته فقد برئ من الكرب«.)1( 

ترصفه مع متهمه يف مال: 
يف  احلاج  من  رجل  نام  أنه  املناقب:  كتاب  يف 
فرأى  فخرج  رسق،  مهيانه  أن  فتوهم  املدينة، 

القرآن كام قاتلت عىل تنزيله، فاسترشف هلا أبو بكر و عمر! فقال: ال، ولكنه 
خاصف النعل. الشيخ املفيد، االرشاد ج1 ص 123: وروى إسامعيل بن 
عيل العمي، عن نائل بن نجيح، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن 
أيب جعفر، عن أبيه  قال: » انقطع شسع نعل رسول اهلل  فدفعها 
إىل عيل  يصلحها، ثم مشى يف نعل واحدة غلوة أو نحوها وأقبل 
عىل أصحابه فقال: إن منكم من يقاتل عىل التأويل كام ) قاتل معي ( عىل 
التنزيل«. الشيخ الطويس، األمايل، ص 254: أخربنا أبو عمر، قال: حدثنا 
أمحد، قال: حدثنا يعقوب بن يوسف ابن زياد، قال: حدثنا أمحد بن محاد 
اهلمداين، قال: حدثنا فطر بن خليفة وبريد بن معاوية العجيل، عن إسامعيل 
  بن رجاء، عن أبيه، عن أيب سعيد اخلدري، قال: خرج إلينا رسول اهلل
وقد انقطع شسع نعله، فدفعها إىل عيل  يصلحها، ثم جلس وجلسنا 
حوله كأنام عىل رؤوسنا الطري، فقال: إن منكم من يقاتل عىل تأويل القرآن، 
كام قاتلت الناس عىل تنزيله. فقال أبو بكر: أنا هو، يا رسول اهلل؟ قال: ال. 
فقال عمر: أنا هو، يا رسول اهلل؟ فقال: ال، ولكنه خاصف النعل. قال: 

فأتينا عليا نبرشه بذلك، فكأنه مل يرفع به رأسا، وكأنه قد سمعه قبل. 
ابن البطريق، العمدة ص 225: قال: حدثنا عبد اهلل بن امحد بن حنبل، قال: 
حدثنا عبد اهلل بن حممد بن عبد العزيز البغوي، قال: حدثنا امحد بن منصور، 
قال: حدثنا االحوص بن جواب  قال: حدثنا عامر بن رزيق، عن االعمش، 
عن اسامعيل بن رجاء، عن ابيه، عن ابى سعيد اخلدرى، قال: كنا جلوسا 
  يف بيت فاطمة  وعىل  يف املسجد فخرج علينا رسول اهلل
فانقطع شسع نعل رسول اهلل  فاعطاها عليا  يصلحها، ثم جاء 
فقام علينا فقال: ان منكم من يقاتل عىل تأويل القرآن كام قاتلت عىل تنزيله؟ 
قال أبو بكر: انا هو يا رسول اهلل؟ فقال: ال. قال عمر: انا هو يا رسوال هلل؟ 

قال: ال ولكنه صاحب النعل. 
)1) الشيخ الكليني، الكايف، ج ٦ ص 4٦4: 13.
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اإلمام  الصادق  مصليا ومل يعرفه، فتعلق به 
وقال له: أنت أخذت مهياين. قال اإلمام: ما كان 
فيه؟ قال الرجل: ألف دينار. فحمله اإلمام إىل 
داره، ووزن له ألف دينار وعاد إىل منزله، فوجد 
مهيانه، فرجع إىل اإلمام معتذرا باملال، فأبى قبوله 
وقال: يشء خرج من يدي ال يعود إيل، فسأل 
الرجل عنه، فقيل: هذا اإلمام جعفر الصادق. 

قال: ال جرم هذا فعال مثله.
ترصفه مع خادمه:

  الصادق بعث  قال:  عائشة  أيب  بن  جعفر 
غالما له يف حاجة فأبطأ فخرج الصادق  يف 
أثره فوجده نائام فجلس عند رأسه يروحه حتى 
انتبه، فلام انتبه قال: يا فالن واهلل ما ذاك لك تنام 

الليل والنهار؟ لك الليل ولنا منك النهار.)1(
خشيته من ان يدخل الرعب عىل قلب خادمته: 

متغري  فرآه  الصادق  الثوري عىل  دخل سفيان 
ان  هنيت  كنت  فقال:  ذلك  عن  فسأله  اللون 
من  جارية  فإذا  فدخلت  البيت  فوق  يصعدوا 
جواري ممن تريب بعض ولدي قد صعدت يف 
ارتعدت  يب  برصت  فلام  معها  والصبي  سلم 

)1) مناقب آل ايب طالب ابن شهر آشوب ج 3 ص 395.
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وحتريت وسقط الصبي إىل االرض فامت، فام 
تغري لوين ملوت الصبي وإنام تغري لوين ملا أدخلت 
عليها من الرعب. وكان  قال هلا: أنت حرة 

لوجه اهلل ال بأس عليك، مرتني.)1(
مطعمه:

عن عجالن قال: تعشيت مع أيب عبد اهلل  بعد 
عتمة، وكان يتعشى بعد عتمة فأيت بخل وزيت 
فيطعمنيه،  اللحم  ينتف  فجعل  بارد،  وحلم 
ويأكل هو اخلل والزيت ويدع اللحم فقال: إن 

هذا طعامنا وطعام االنبياء. )2(
ملبسه: 

 ، عن محاد بن عثامن، قال: حرضت أبا عبد اهلل
فقال له رجل: أصلحك اهلل، ذكرت أن عيل بن أيب 
طالب  كان يلبس اخلشن، ويلبس القميص 
بأربعة دراهم وما أشبه ذلك، ونرى ما عليك 
اللباس اجلديد؟ فقال له اإلمام : إن عيل بن 
أيب طالب كان يلبس ذلك يف زمان ال ينكر، ولو 
لبس مثل ذلك اليوم شهر به، فخري لباس كل 
زمان لباس أهله، غري أن قائمنا إذا قام، لبس 

)1) املناقب، ج 4، ابن شهر آشوب، ص 274.
)2) العالمة املجليس، بحار األنوار، ج 74 ص 41: 50.
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)1(. ثياب عيل، وسار بسرية أمري املؤمنني عيل
سواكه:

عن سعد، عن ابن أيب اخلطاب، عن عبد اهلل بن 
جبلة عن إسحاق ابن عامر قال: حدثني مسلم 
  قال: ترك أبو عبد اهلل  موىل اليب عبد اهلل
السواك قبل أن يقبض بسنتني، وذلك أن أسنانه 

ضعفت.)2(
خضابه:

حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن حممد بن 
خالد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عامر 
قال: رأيت أبا عبد اهلل  خيتضب باحلناء خضابا 

قانيا.)3(
عبادته وخوفه من اهلل:

عن أبان بن تغلب، قال: دخلت عىل أيب عبد اهلل 
الركوع  له يف  ]الصادق[ وهو يصيل، فعددت 
بن  حفص  وعن  تسبيحة.  ستني  والسجود 
أبا عبد اهلل يتخلل بساتني  غياث، قال: رأيت 
الكوفة، فانتهى إىل نخلة فتوضأ عندها، ثم ركع 

عيل  ففرض  خللقه،  إماما  جعلني  اهلل  املؤمنني :»إن  امري  قال   (1(
التقدير يف نفيس ومطعمي ومرشيب وملبيس كضعفاء الناس، كي يقتدي 

الفقري بفقري وال يطغي الغني غناه «. 
)2) العالمة املجليس، بحار األنوار، ج 74 ص 17: ٦.

)3) بحار األنوار، العالمة املجليس، ج 74 ص 4٦: ٦5.
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وسجد، فأحصيت يف سجوده مخسامئة تسبيحة، 
ثم استند إىل النخلة فدعا بدعوات.)1(

عن محزة بن محران، واحلسن بن زياد قاال: دخلنا 
عىل أيب عبد اهلل  وعنده قوم، فصىل هبم العرص، 
وقد كنا صلينا، فعددنا له يف ركوعه سبحان ريب 
العظيم أربعا أو ثالثا وثالثني مرة، وقال أحدمها 

يف حديثه: بحمده يف الركوع والسجود سواء. )2(
مالك بن أنس الفقيه قال: حججت مع الصادق 
سنة فلام استوت به راحلته عند االحرام كان كلام 
هم بالتلبية انقطع الصوت يف حلقه وكاد أن خير 
من راحلته فقلت يف ذلك، فقال: وكيف أجرس 
أن أقول لبيك اللهم لبيك، وأخشى أن يقول ال 

لبيك وال سعديك. 
اهتاممه بالصالة:

ابن  عن  الكويف،  عن  عمه،  عن  جيلويه،  ما 
فضال، عن امليثمي عن أيب بصري قال: دخلت 
فبكت    اهلل  عبد  بأيب  اعزهيا  محيدة  ام  عىل 
وبكيت لبكائها ثم قالت: يا أبا حممد لو رأيت أبا 
عبد اهلل  عند املوت لرأيت عجبا فتح عينيه ثم 
قال: أمجعوا يل كلَّ من بيني وبينه قرابة، قالت: 

)1) الكايف، ج 3، الشيخ الكليني، ص 333.
)2) وسائل الشيعة ) اإلسالمية (، ج 4، احلر العاميل، ص 317.
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فلم نرتك أحدا إال مجعناه قالت: فنظر إليهم ثم 
قال: إن شفاعتنا ال تنال مستخفا بالصالة.)1(

عمله لطلب الرزق لعياله:
عن عبد االعىل موىل آل سام قال: استقبلت أبا 
عبد اهلل  يف بعض طرق املدينة يف يوم صائف 
شديد احلر فقلت: جعلت فداك، حالك عند اهلل 
عزوجل وقرابتك من رسول اهلل  وأنت جتهد 
نفسك يف مثل هذا اليوم!! فقال: يا عبد االعىل 

خرجت يف طلب الرزق ال ستغني عن مثلك. )2(
  عن إسامعيل ابن جابر قال: أتيت أبا عبد اهلل
وإذا هو يف حائط له، بيده مسحاة، وهو يفتح هبا 
املاء، وعليه قميص شبه الكرابيس، كأنه خميط 

عليه من ضيقه.)3(
القاسم بن سليامن قال: حدثني مجيل بن  عن 
صالح، عن أيب عمرو الشيباين قال: رأيت أبا 
عبد اهلل  وبيده مسحاة وعليه إزار غليظ يعمل 
يف حائط له، والعرق يتصاب عن ظهره فقلت: 
جعلت فداك اعطني أكفك، فقال يل: إين احب أن 

)1) األمايل، الشيخ الصدوق، ص 572، وروى يف املحاسن عن حممد بن 
عيل وغريه، عن ابن فضال، عن املثنى، عن أيب بصري مثله.
)2)  العالمة املجليس، بحار األنوار، ج 74 ص 55: 9٦

)3) املصدر السابق، ج 74 ص 5٦: 99.
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يتأذى الرجل بحر الشمس يف طلب املعيشة.)1(
سريته مع مرض ولده وموته:

احلسني بن حممد بن مهزيار عن قتيبة األعشى، 
قال: أتيت أبا عبد اهلل أعود ابنا له، فوجدته عىل 
جعلت  فقلت:  حزين،  مهتم  هو  فإذا  الباب، 
فداك، كيف الصبي؟ فقال: واهلل إنه ملا به... ثم 
إلينا وقد أسفر  دخل فمكث ساعة، ثم خرج 
وجهه، وذهب التغري واحلزن. قال: فطمعت أن 
يكون قد صلح الصبي... فقلت: كيف الصبي 
لسبيله...  مىض  لقد  فقال:  فداك؟  جعلت 
فقلت: جعلت فداك، لقد كنت وهو حي مهتام 
حزينا، وقد رأيت حالك الساعة وقد مات غري 
تلك احلال، فكيف هذا؟ فقال: »إنا أهل بيت 
إنام نجزع قبل املصيبة، فإذا وقع أمر اهلل رضينا 

بقضائه وسلمنا ألمره«.)2(
صلته لرمحه رسا:

  أبو جعفر اخلثعمي قال: اعطاين الصادق 
رصة فقال يل: ادفعها إىل رجل من بني هاشم وال 
تعلمه اين اعطيتك شيئا، قال: فأتيته، قال: جزاه 
اهلل خريا ما يزال كل حني يبعث هبا فنعيش به إىل 

)1) املصدر السابق، ج 74 ص 57: 10.
)2) الشيخ الكليني، الكايف، ج 3، ص 229.
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قابل ولكني ال يصلني جعفر بدرهم يف كثرة ماله 
التهذيب.)1(

صلته ملن قطعه من ارحامه علنا:
ملا حرض الصادق  الوفاة قال: اعطوا احلسن 
بن عيل  وهو االفطس سبعني دينارا. قيل له: 
أتعطي رجال محل عليك بالشفرة! فقال: وحيك 
ما تقرأ القرآن ﴿واذلين يصلون ما امر اهلل به ان يوصل 

وخيشون ربهم وخيافون سوء احلساب﴾.)2( 
احلقوق االجتامعية:

عن الكاهيل عن أيب احلسن  قال: كان أيب يبعث 
امي وام فروة تقضيان حقوق أهل املدينة.)3(

صدقة الرس:
 عن هشام بن سامل قال: كان أبو عبد اهلل  إذا 
أعتم وذهب من الليل شطره، أخذ جرابا فيه 
خبز وحلم والدراهم فحمله عىل عنقه، ثم ذهب 
فيهم  فقسمه  املدينة  أهل  من  احلاجة  أهل  إىل 
وال يعرفونه، فلام مىض أبو عبد اهلل  فقدوا 
ذلك فعلموا أنه كان أبو عبد اهلل صلوات اهلل 
عليه. بيان: أعتم أي دخل يف عتمة الليل وهي 

)1) ابن شهر آشوب، مناقب آل ايب طالب ،  ج 3 ص 394:
)2) الكايف، ج 7، الشيخ الكليني، ص 55.

)3) العالمة املجليس ، بحار األنوار  ج 74 ص 49: 77.
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ظلمته.)1(
  عن معىل بن خنيس قال: خرج أبو عبد اهلل
يف ليلة قد رشت أي امطرت وهو يريد ظلة بني 
ساعدة فأتبعته فإذا هو قد سقط منه يشء فقال: 
بسم اهلل اللهم رد علينا، قال فأتيته فسلمت عليه، 
قال: فقال: معىل؟ قلت: نعم جعلت فداك فقال 
يل: التمس بيدك فام وجدت من يشء فادفعه إيل 
فإذا أنا بخبز منترش كثري فجعلت أدفع إليه ما 
وجدت فإذا أنا بجراب أعجز عن محله من خبز 
فقلت: جعلت فداك أمحله عىل رأيس فقال: ال أنا 
أوىل به منك ولكن امض معي قال: فأتينا ظلة بني 
ساعدة فإذا نحن بقوم نيام فجعل يدس الرغيف 
والرغيفني حتى أتى عىل آخرهم ثم انرصفنا، 
فقلت: جعلت فداك يعرف هؤالء احلق فقال: 
»لو عرفوه لواسيناهم بالدقة. والدقة هي امللح 
إن اهلل تبارك وتعايل مل خيلق شيئا إال وله خازن 
خيزنه إال الصدقة فإن الرب يليها بنفسه وكان 
أيب إذا تصدق بيشء وضعه يف يد السائل ثم ارتده 
منه فقبله وشمه ثم رده يف يد السائل، إن صدقة 
الليل تطفي غضب الرب ومتحو الذنب العظيم 

)1) العالمة املجليس، بحار األنوار، ج 74 ص 38: 40
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وهتون احلساب وصدقة النهار تثمر املال وتزيد 
يف العمر«.)1(

سريته مع سائل يستجدي الناس:
عن مسمع بن عبد امللك قال: كنا عند أيب عبد 
اهلل  بمنى، وبني أيدينا عنب نأكله، فجاء سائل 
فسأله فأمر بعنقود فأعطاه فقال السائل: ال حاجة 
يل يف هذا إن كان درهم قال: يسع اهلل عليك، 
فذهب. ثم رجع فقال: ردوا العنقود فقال: يسع 
اهلل لك ومل يعطه شيئا، ثم جاء سائل آخر، فأخذ 
أبو عبد اهلل  ثالث حبات عنب فناوهلا إياه، 
فأخذها السائل من يده ثم قال: احلمد هلل رب 

العاملني الذي رزقني. 
فقال أبو عبد اهلل : مكانك فحثا ملء كفيه عنبا 
فناوهلا إياه،  فأخذها السائل من يده، ثم قال: 

احلمد هلل رب العاملني الذي رزقني.
فقال أبو عبد اهلل : مكانك يا غالم! أي يشء 
معك من الدراهم؟ فإذا معه نحو من عرشين 
درمها فيام حزرناه أو نحوها فناوهلا إياه فأخذها. 

ثم قال: احلمد هلل، هذا منك وحدك ال رشيك 
لك.

)1) الكايف، ج 4، الشيخ الكليني، ص 9.
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قميصا  فخلع  مكانك   : اهلل  عبد  أبو  فقال 
كان عليه فقال: البس هذا، فلبسه فقال: احلمد 
هلل الذي كساين وسرتين يا أبا عبد اهلل - أو قال: 
جزاك اهلل خريا، مل يدع اليب عبد اهلل  إال بذا، ثم 
انرصف، فذهب قال: فظننا أنه لو مل يدع له مل يزل 

يعطيه النه كلام كان يعطيه محد اهلل أعطاه.)1(
اجابته الوالئم العامة وحديته يف املنكر:

  عن هارون ابن اجلهم قال: كنا مع أيب عبد اهلل
باحلرية حني قدم عىل أيب جعفر املنصور، فختن 
بعض القواد ابنا له، وصنع طعاما ودعا الناس، 
وكان أبو عبد اهلل  فيمن دعا فبينام هو عىل 
املائدة يأكل ومعه عدة يف املائدة، فاستسقى رجل 
منهم ماء، فايت بقدح فيه رشاب هلم، فلام أن صار 
القدح يف يد الرجل قام أبو عبد اهلل  عن املائدة 
فسئل عن قيامه فقال: قال رسول اهلل : ملعون 
اخلمر. ويف  فيها  مائدة يرشب  من جلس عىل 
رواية اخرى ملعون ملعون: من جلس طائعا 

عىل مائدة يرشب عليها اخلمر.)2(
مواساته للناس يف ارتفاع االسعار: 

عن معتب قال: قال يل أبو عبد اهلل  وقد تزيد 
)1) الكايف، الشيخ الكليني، ج 4، ص 49.

)2) العالمة املجليس، بحار األنوار،  ج 74 ص 39: 44.
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السعر باملدينة: كم عندنا من طعام؟ قال: قلت: 
عندنا ما يكفينا أشهر كثرية قال: أخرجه وبعه 
قال: قلت له: وليس باملدينة طعام!! قال: بعه، 
فلام بعته قال: اشرت مع الناس يوما بيوم وقال: 
يا معتب اجعل قوت عيايل نصفا شعريا ونصفا 
حنطة، فإن اهلل يعلم أين واجد أن أطعمهم )أي 
عياله( احلنطة عىل وجهها، ولكني احب أن يراين 

اهلل قد أحسنت تقدير املعيشة.)1(
تعففه عن الربح الفاحش:

  عن ابى جعفر الفزاري قال: دعى أبو عبد اهلل 
له:  دينار وقال  الف  فاعطاه  له مصادف  موىل 
جتهز حتى خترج إىل مرصفان عيايل قد كثروا قال: 
فجهزه بمتاع وخرج مع التجار، فلام دنوا من 
مرص استقبلهم قافلة خارجة من مرص فسألوا 
عن املتاع الذي معهم ما حاله يف املدينة وكان 
متاع العامة فأخربهم انه ليس بمرص منه يشء، 
فتحالفوا وتعاقدوا عىل ان ال ينقصوا متاعهم من 
ربح الدينار دينارا، فلام قبضوا امواهلم انرصفوا 
  إىل املدينة فدخل مصادف عىل ابى عبد اهلل
فقال:  دينار  الف  واحد  كل  يف  كيسان  ومعه 

)1) العالمة املجليس، بحار األنوار ، ج 74 ص 59: 112.
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جعلت فداك هذا رأس املال وهذا اآلخر ربح 
فقال : ان هذا الربح كثري ولكن ما صنعتم 
حتالفوا  وكيف  صنعوا  كيف  فحدثه  باملتاع؟ 
فقال: سبحان اهلل حتلفون عىل قوم مسلمني ال 
تبيعوهنم إال بربح الدينار دينارا، ثم اخذ الكيس 
ثم قال: هذا رأس مايل وال حاجة لنايف هذا الربح 
ثم قال: يا مصادف جمالدة السيوف أهون من 

طلب احلالل.)1(
الضيف: 

  عن ابن أيب يعفور قال: رأيت عند أيب عبد اهلل
ضيفا، فقام يوما يف بعض احلوائج، فنهاه عن 
ذلك وقام بنفسه إىل تلك احلاجة، وقال: هنى 

رسول اهلل  عن أن يستخدم الضيف.)2(
اعطاء اجرة االجري قبل ان جيف عرقه: 

عن شعيب قال: تكارينا اليب عبد اهلل  قوما 
يعملون يف بستان له وكان أجلهم إىل العرص فلام 
فرغوا قال ملعتب: أعطهم اجورهم قبل أن جيف 

عرقهم.)3(

)1) الكايف ج374/1
)2) العالمة املجليس، بحار األنوار،  ج 74 ص 41: 49.

)3) العالمة املجليس، بحار األنوار، ج 74 ص 57: 105.
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سريته يف ضيعة كانت له: 
عبد  أيب  عن  ذكره،  عمن  غريه  أو  يونس  عن 
اهلل  قال: قلت له: جعلت فداك بلغني أنك 
كنت تفعل يف غلة عني زياد شيئا وأنا احب أن 
أسمعه منك قال: فقال  يل: نعم كنت آمر إذا 
أدركت الثمرة أن يثلم يف حيطاهنا الثلم ليدخل 
الناس ويأكلوا و كنت آمر يف كل يوم أن يوضع 
عرش بنيات يقعد عىل كل بنية عرشة كلام أكل 
عرشة جاء عرشة اخرى يلقى لكل نفس منهم مد 
من رطب وكنت آمر جلريان الضيعة كلهم الشيخ 
والعجوز والصبي واملريض واملرأة ومن ال يقدر 
أن جييء فيأكل منها لكل إنسان منهم مد فإذا كان 
اجلذاذ أوفيت القوام والوكالء والرجال أجرهتم 
وأمحل الباقي إىل املدينة ففرقت يف أهل البيوتات 
واملستحقني الراحلتني والثالثة واالقل واالكثر 
ذلك  بعد  يل  وحصل  استحقاقهم  قدر  عىل 

أربعامئة دينار وكان غلتها أربعة آالف دينار.)1(
عن عبد اهلل بن القاسم اجلعفري، عن أبيه قال: 
باحليطان  أمر  الثامر  بلغت  إذا    النبي كان 

فثلمت.)2(
)1) الشيخ الكليني،الكايف، ج 3،  ص 573.

)2) املصدر نفسه.



46

الصدقة عىل املسيحي: 
وقال مصادف: كنت مع أيب عبد اهلل  ما بني 
مكة واملدينة، فمررنا عىل رجل يف أصل شجرة، 
هذا  إىل  بنا  مل   : فقال بنفسه.  ألقى  وقد 
الرجل، فإين أخاف أن يكون قد أصابه العطش. 
فملنا إليه، فإذا هو رجل من النصارى طويل 
الشعر، فسأله اإلمام : أعطشان أنت؟ فقال: 
نعم. فقال اإلمام : انزل يا مصادف فاسقه. 
فنزلت وسقيته ثم ركب ورسنا. فقلت له: هذا 
نرصاين، أفتتصدق عىل نرصاين؟ فقال: نعم، إذا 

كانوا بمثل هذه احلالة.)1(
تدبريه للامل لكي اليتلف: 

جعفرا  أتى  رجال  إن   : الكاظم اإلمام  قال 
صلوات اهلل عليه شبيها باملستنصح، فقال له: يا 
أبا عبد اهلل، كيف رصت اختذت األموال قطعا 
متفرقة، ولو كانت يف موضع واحد كان أيرس 
 : اإلمام له  فقال  ملنفعتها.  وأعظم  ملؤونتها 
اختذهتا متفرقة، فإن أصاب هذا املال يشء يسلم 

هذا، والرصة جتمع هذا كله.)2(

)1) الكايف، ج 4، الشيخ الكليني، ص 57.
)2) الكايف ج: 5 ص: 91.
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حماسبته وكالءه: 
عن حممد بن مرازم، عن أبيه أو عمه قال: شهدت 
أبا عبد اهلل  وهو حياسب وكيال له والوكيل 
يكثر أن يقول: واهلل ما خنت فقال له أبو عبد 
مايل  عيل  وتضييعك  خيانتك  هذا  يا   : اهلل

سواء إال أن اخليانة رشها عليك. )1(
املامكسة(2): 

  عن احلسني ابن يزيد قال: سمعت أبا عبد اهلل
يقول وقد قال أبو حنيفة: عجب الناس منك 
أمس، وأنت بعرفة متاكس ببدنك أشد مكاسا 
يكون، قال: فقال له أبو عبد اهلل : »وما هلل من 
الرضا أن اغبن يف مايل« قال: فقال أبو حنيفة: ال 
واهلل ما هلل يف هذا من الرضا قليل وال كثري وما 

نجيئك بيشء إال جئتنا بام ال خمرج لنا منه.)3(
ال تكونن دوارا يف األسواق:

 عن هارون بن اجلهم عن األرقط قال قال يل 
أبو عبد اهلل  »ال تكونّن دّوارا يف األسواق و 
ال تيل دقائق األشياء بنفسك فإّنه ال ينبغي للمرء 
املسلم ذي احلسب و الّدين أن ييل رشاء دقائق 

)1) العالمة املجليس، بحار األنوار، ج 74 ص ٦0: 113.
)2) َماَكَسُه يِف الَبْيِع : َساَوَمُه لَِكْي َينُْقَص الثََّمَن.

)3) املصدر نفسه، ج 74 ص 222: 9.
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األشياء بنفسه ما خال ثالثة أشياء فإّنه ينبغي لذي 
الّدين و احلسب أن يليها بنفسه العقار و الّرقيق و 

اإلبل«.)1(
تعظيمه حلرمة املؤمن: 

  أبا عبد اهلل الصادق قال املفضل: سمعت 
إال  اهلجران  عىل  رجالن  يفرتق  ال  يقول: 
وربام  واللعنة،  الرباءة  أحدمها  استوجب 
استوجب ذلك كالمها. فقال له معتب: جعلت 
املظلوم؟!  بال  فام  الظامل،  حال  هذا  فداك، 
قال : ألنه ال يدعو أخاه إىل صلته، وال يتغافل 
اثنان  عن كالمه، سمعت أيب يقول: إذا تنازع 
فعاد أحدمها اآلخر فلريجع املظلوم إىل صاحبه 
حتى يقول له: أي أخي أنا الظامل. حتى يقطع 
اهلجران بينه وبني صاحبه، فإن اهلل حكم وعدل 
يأخذ للمظلوم من الظامل. وقال جابر بن عون: 
إن رجال قال جلعفر بن حممد الصادق : إن 
بيني وبني قوم منازعة يف أمر، وإين أريد أن أتركه، 
فيقال يل: إن تركك له ذلة. فقال : إن الذليل 

هو الظامل. 
وقال : إن رجال أتى النبي  فقال: يا رسول 

)1) الشيخ الكليني،الكايف، ج 5،  ص 91.
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اهلل، إن يل أهال قد كنت أصلهم وهم يؤذوين، 
وقد أردت رفضهم. فقال له رسول اهلل : إن 
اهلل يرفضكم مجيعا. قال الرجل: وكيف أصنع؟ 
قال : تعطي من حرمك، وتصل من قطعك، 
وتعفو عمن ظلمك، فإذا فعلت ذلك كان اهلل عز 

وجل لك عليهم ظهريا. 
 : االستخفاف باملؤمن استخفاف بأهل البيت
أصحابه:  من  مجاعة  عنده  كان  وقد    وقال 
ما لكم تستخفون بنا؟ فقام إليه رجل من أهل 
بك  نستخف  أن  اهلل  معاذ  فقال:  خراسان؛ 
من  أحد  إنك   : فقال أمرك.  من  بيشء  أو 
استخف يب. فقال الرجل: معاذ اهلل أن أستخف 
بك!! فقال له : وحيك، أمل تسمع فالنا ونحن 
قدر  امحلني  لك:  يقول  وهو  اجلحفة،  بقرب 
ميل، فقد واهلل أعييت. فواهلل ما رفعت له رأسا، 
لقد استخففت به، ومن استخف بمؤمن فبنا 

استخف، وضيع حرمة اهلل عز وجل.)1(
حرصه عىل حل مشكالت الشيعة: 

عن ابن حنيفة قال: مر بنا املفضل وانا واختي 
نتشاجر يف مرياث فوقف علينا ساعة ثم قال: 

)1) الشيخ الكليني، الكايف ) دار احلديث (، ج 15،  ص 250.
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بأربعامئة  بيننا  واصلح  فأتيناه  املنزل،  إىل  تعالوا 
درهم ودفعها الينا من عنده حتى يستوثق كل واحد 
منا، ثم قال: أما اهنا ليست من مايل ولكن ابا عبد 
اهلل امرين إذا تشاجر رجالن من اصحابنا يف يشء 
اصلح بينهام وافتدهيام من ماله فهذا مال ايب عبد 

اهلل.)1(
انبساطه الصحابه:

عن عبد الرمحن بن احلجاج قال: أكلنا مع أيب عبد 
اهلل  فاتينا بقصعة من أرز فجعلنا نعذر فقال: 
ما صنعتم شيئا إن أشدكم حبا لنا أحسنكم أكال 
املائدة  كشحة  فرفعت  الرمحن:  عبد  قال  عندنا، 
فأكلت فقال: نعم االن ثم أنشأ حيدثنا أن رسول 
االنصار  ناحية  من  أرز  قصعة  له  اهدي    اهلل
فدعا سلامن واملقداد وأبا ذر رمحهم اهلل، فجعلوا 
يعذرون يف االكل فقال: ما صنعتم شيئا أشدكم 
حبا لنا أحسنكم أكال عندنا، فجعلوا يأكلون أكال 
جيدا ثم قال أبو عبد اهلل  رمحهم اهلل وريض اهلل 

عنهم وصىل عليهم. 
بيان: لعل املراد بكشحة املائدة جانبها أو املراد أكل 
ما يليه من الطعام. والكشح: ما بني اخلارصة إىل 

)1) املناقب، ج 4، ابن شهر آشوب، ص 274.
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الضلع اخللف.)1(
عن عبد اهلل بن سليامن الصرييف قال: كنت عند 
أيب عبد اهلل  فقدم إلينا طعاما فيه شواء وأشياء 
بعده، ثم جاء بقصعة من أرز فأكلت معه فقال: 
كل قلت: قد أكلت قال: كل، فانه يعترب حب 
بانبساطه يف طعامه، ثم حاز يل  الرجل الخيه 
حوزا باصبعه من القصعة، فقال يل: لتأكلن ذا 

بعد ما أكلت فأكلته.)2(
كالمه مع عامر الساباطي:

ودخل عليه عامر الساباطي، فقال له: يا عامر، 
إنك رب مال كثري فتؤدي ما افرتض اهلل عليك 
فتخرج احلق   : قال نعم.  قال:  الزكاة؟  من 
املعلوم من مالك؟ قال: نعم. قال : فتصل 
قرابتك؟ قال: نعم. قال: فتصل إخوانك؟ قال: 
نعم. قال : يا عامر، إن املال يفنى، والبدن يبىل، 

والعمل يبقى، والديان حي ال يموت.)3(
  وقال مصادف: كنت عند أيب عبد اهلل الصادق
فدخل رجل فسلم عليه، فسأله اإلمام: كيف من 
خلفت من إخوانك؟ فأجاب الرجل وأحسن 

)1) العالمة املجليس، بحار األنوار، ج 74 ص 39: 45.
)2) الكايف، ج ٦، الشيخ الكليني، ص 279.

)3) السيد املرعيش، رشح إحقاق احلق، ج 28،  ص 424.
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عيادة  كيف  اإلمام:  فسأله  وأطراهم.  الثناء 
أغنيائهم عىل فقرائهم؟ فقال الرجل: قليلة. قال 
اإلمام: كيف مساعدة أغنيائهم لفقرائهم؟ فقال 
الرجل: قليلة. قال اإلمام: كيف صلة أغنيائهم 
إنك  الرجل:  فقال  أيدهيم؟  لفقرائهم يف ذات 
تذكر أخالقا قل ما هي فيمن عندنا. قال اإلمام: 

فكيف يزعم هؤالء أهنم شيعتنا؟!)1(
مفهوم طلب االخرة:

عن عبد اهلل ابن أيب يعفور قال: قال رجل أليب 
عبد اهلل : واهلل إنا لنطلب الدنيا ونحب أن 
نؤتاها فقال: حتب أن تصنع هبا ماذا؟ قال: أعود 
هبا  وأتصدق  هبا  نفيس وعيايل وأصل  هبا عىل 
وأحج وأعتمر فقال : ليس هذا طلب الدنيا 

هذا طلب اآلخرة.)2(
سريته مع الغلو والغالة:

عن مالك ابن عطية، عن بعض أصحاب أيب 
عبد اهلل  قال: خرج إلينا أبو عبد اهلل  و 
هو مغضب فقال : إين خرجت آنفا يف حاجة 
فتعرض يل بعض سودان املدينة فهتف يب: لبيك 
يا جعفر بن حممد لبيك، فرجعت عودي عىل 

)1) الكايف، ج 2، الشيخ الكليني، ص 173.
)2) الشيخ الكليني، الكايف، ج 5 ص 72: 10.
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بدئي إىل منزيل خائفا ذعرا مما قال، حتى سجدت 
يف مسجدي لريب، وعفرت له وجهي، وذللت 
له نفيس وبرئت إليه مما هتف يب، ولو أن عيسى 
بن مريم عدا ما قال اهلل فيه إذا لصم صام ال يسمع 
أبدا،  بعده  يبرص  ال  عمى  وعمي  أبدا،  بعده 
وخرس خرسا ال يتكلم بعده أبدا ثم قال: لعن 
اهلل أبا اخلطاب وقتله باحلديد قا ل املجليس رمحه 
هلل أقول: لعله كان من أصحاب أيب اخلطاب، 
ويعتقد الربوبية فيه  فناداه بام ينادي اهلل تعاىل 
به يف احلج، فاضطرب  لعظيم ما نسب إليه 
وسجد مربئا نفسه عند اهلل من ذلك، ولعن أبا 

اخلطاب النه كان خمرتع هذا املذهب الفاسد. 
خوفه من الظلم:

بن  قال: أخربين موىل لعيل  بن زريب  داود  عن 
أبو عبد  فقدم  بالكوفة  قال: كنت    احلسني
اهلل  احلرية فأتيته فقلت له: جعلت فداك لو 
كلمت داود بن عيل أو بعض هؤالء، فأدخل يف 

بعض هذه الواليات:
إىل  فانرصفت  قال:  ما كنت الفعل   : فقال
منزيل فتفكرت فقلت: ما أحسبه منعني إال خمافة 
أن أظلم أو أجور، واهلل آلتينه والعطينه الطالق 
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وال  أحدا  أظلم  أال  املغلظة  وااليامن  والعتاق 
أجور والعدلن. 

قال: فأتيته فقلت: جعلت فداك إين فكرت يف 
إبائك عيل فظننت أنك إنام منعتني وكرهت ذلك 
خمافة أن أجور أو أظلم وإن كل امرأة يل طالق 
وكل مملوك يل حر عيل وعيل إن ظلمت أحدا أو 

جرت عليه وإن مل أعدل؟ 
قال: كيف قلت؟ 

قال: فأعدت عليه االيامن. 
السامء  تناول  فقال:  السامء  إىل  رأسه    فرفع

أيرس عليك من ذلك. 
حق  الستحصال  توسطه  عن  خيتلف  وهذا 

انسان: 
قال الشقراين: خرج العطاء أيام املنصور، فوقفت 
عىل الباب متحريا، وإذا بجعفر بن حممد قد أقبل، 
فذكرت له حاجتي، فدخل ثم خرج وإذا بعطائي 
يف كمه وناولني إياه وقال: إن احلسن من كل أحد 
حسن وإنه منك أحسن، وإن القبيح من كل أحد 

قبيح، وإنه منك أقبح ملكانك منا. 
قال ابن اجلوزي: وإنام قال له جعفر ذلك، ألن 
مكارم  فمن  الرشاب،  يرشب  كان  الشقراين 
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به وقىض حاجته مع  أنه رحب  أخالق جعفر 
علمه بحاله ووعظه عىل وجه التعريض، وهذا 

من أخالق األنبياء.)1(
ُحسن خمرجه مع خارجي:

عن عيل بن بالل قال: لقى هشام بن احلكم بعض 
اخلوارج فقال: يا هشام ما تقول يف العجم جيوز 
أن يتزوجوا يف العرب؟ قال: نعم، قال: فالعرب 
يتزوجوا من قريش؟ قال: نعم، قال: فقريش 
عمن  قال:  نعم،  قال:  هاشم؟  بني  يف  يتزوج 
أخذت هذا؟ قال: عن جعفر بن حممد سمعته 
فروجكم  تتكافا  وال  دماؤكم  أتتكافا  يقول: 
  قال: فخرج اخلارجي حتى أتى أبا عبد اهلل
فقال: إين لقيت هشاما فسألته عن كذا فأخربين 
بكذا وكذا وذكر أنه سمعه منك، قال: نعم قد 
قلت ذلك، فقال اخلارجي: فها أناذا قد جئتك 
خاطبا فقال له أبو عبد اهلل  إنك لكفو يف دمك 
وحسبك يف قومك، ولكن اهلل عز وجل صاننا 
الناس فنكره  عن الصدقة وهي أوساخ أيدي 
أن نرشك فيام فضلنا اهلل به من مل جيعل اهلل له مثل 
ما جعل اهلل لنا فقام اخلارجي وهو يقول: تاهلل ما 

)1) تذكرة اخلواص، سبط ابن اجلوزي، ص 310.
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رأيت رجال مثله قط ردين واهلل أقبح رد وما خرج 
من قول صاحبه.)1(

احلكم لديه مسؤولية العدل والرقابة وليس للرتف:
  عن املعىل بن خنيس قال: قلت أليب عبد اهلل 
يوما: جعلت فداك... ذكرت آل فالن وما هم فيه 
من النعيم فقلت: لو كان هذا إليكم لعشنا معكم. 
فقال: هيهات يا معىل... أما واهلل أن لو كان ذاك، 
ما كان إال سياسة الليل وسياحة النهار ولبس 
اخلشن وأكل اجلشب، فزوي ذلك عنا فرصنا 
نأكل ونرشب، فهل رأيت ظالمة قط صريها اهلل 

تعاىل نعمة إال هذه.)2(
: عبادته

 عن حممد بن زياد االزدي قال: سمعت مالك بن 
أنس فقيه املدينة يقول: كنت أدخل إىل الصادق 
جعفر بن حممد  قال: وكان رجال ال خيلو من 
إحدى ثالث خصال: إما صائام، وإما قائام، وإما 
الزهاد  وأكابر  العباد،  عظامء  من  وكان  ذاكرا، 
الذين خيشون اهلل عزوجل، وكان كثري احلديث، 
قال  قال:  فإذا  الفوائد،  كثري  املجالسة،  طيب 
رسول اهلل  اخرض مرة، واصفر اخرى حتى 

)1) الشيخ الكليني، الكايف، ج 5 ص 345.
)2) الشيخ الكليني، الكايف، ج 1،  ص 458.
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ينكره من كان يعرفه، ولقد حججت معه سنة 
فلام استوت به راحلنه عند االحرام، كان كلام هم 
بالتلبية انقطع الصوت يف حلقه، وكاد أن خير من 
راحلته فقلت: قل يا ابن رسول اهلل، والبد لك 
من أن تقول، فقال: يا ابن أيب عامر كيف أجرس 
أن أقول: لبيك اللهم لبيك، وأخشى أن يقول 

عزوجل يل: ال لبيك وال سعديك.)1(
عن النوفيل قال: سمعت مالك بن أنس الفقيه 
يقول: واهلل ما رأت عيني أفضل من جعفر بن 

حممد  زهدا وفضال وعبادة ورعا.)2(
دعاؤه ألصحاب ابيه:

عن ابن رئاب قال: سمعت أبا عبد اهلل  يقول 
وهو ساجد: اللهم اغفر يل والصحاب أيب، فاين 

أعلم أن فيهم من ينقصني.)3(
عندما يتذكر نعمة اهلل عليه:

  عن معاوية بن وهب قال: كنت مع أيب عبد اهلل
باملدينة وهو راكب محاره، فنزل وقد كنا رصنا إىل 
السوق أو قريبا من السوق قال: فنزل وسجد 

)1) أماىل الصدوق ص 1٦9. وقد روى القاىض عياض كلمة مالك هذه 
بتغيري يسري يف كتابه املدارك ص 212 وحكاها عنه أبو زهرة يف كتابه مالك 

ص 28 واخلوىل يف كتابه مالك ص 94.
)2) املجليس ،بحار األنوار ، ج 74 ص 20.
)3) املجليس ،بحار األنوار ،ج 74 ص 17.
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وأطال السجود وأنا أنتظره، ثم رفع رأسه. قال: 
قلت: جعلت فداك رأيتك نزلت فسجدت؟! 
قال: إين ذكرت نعمة اهلل عيل قال: قلت: قرب 
السوق، والناس جييئون ويذهبون؟! قال: إنه مل 

يرين أحد.)1(
مفتاح الرزق الصدقة:

  عن هارون بن عيسى قال: قال أبو عبد اهلل
ملحمد ابنه: كم فضل معك من تلك النفقة؟ قال: 
أربعون دينارا قال: اخرج وتصدق هبا قال: إنه مل 
يبق معي غريها قال: تصدق هبا، فان اهلل عزوجل 
خيلفها، أما علمت أن لكل يشء مفتاحا؟ ومفتاح 
الرزق الصدقة، فتصدق هبا، ففعل فام لبث أبو 
 إال عرشة حتى جاءه من موضع  اهلل  عبد 
أربعة آالف دينار، فقال: يا بني أعطينا هلل أربعني 

دينارا فأعطانا اهلل أربعة آالف دينار. )2(
النعيم الذي يسال عنه ليس الطعام:

عن أيب سعيد عن أيب محزة قال: كنا عند أيب عبد 
اهلل  مجاعة فدعا بطعام ما لنا عهد بمثله لذاذة 
وطيبا، واوتينا بتمر ننظر فيه إىل وجوهنا، من 
هذا  عن  لتسألن  رجل:  فقال  وحسنه  صفائه 

)1) املجليس ،بحار األنوار ،ج 74 ص 21.
)2) الشيخ الكليني،الكايف، ج 4،  ص 9.
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  ابن رسول اهلل به عند  الذي نعمتم  النعيم 
: اهلل أكرم وأجل من أن  أبو عبد اهلل  فقال 
يطعمكم طعاما فيسوغكموه ثم يسألكم عنه، 
وآل  بمحمد  عليكم  أنعم  عام  يسألكم  ولكن 

)1(. حممد
لباسه عند الرضورة:

عن حذيفة ابن منضور قال: كنت عند أيب عبد 
اهلل  باحلرية، فأتاه رسول أيب العباس اخلليفة 
يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه أسود واالخر 
أبيض، فلبسه ثم قال أبو عبد اهلل : أما إين 
ألبسه، وأنا أعلم أنه لباس أهل النار. واملمطر 

كمنرب ثوب يلبس يف املطر يتوقى به.)2(
العطسة: 

عن رجل من العامة قال: كنت اجالس أبا عبد 
اهلل  فال واهلل ما رأيت جملسا أنبل من جمالسه 
قال: فقال يل ذات يوم: من أين خترج العطسة؟ 
اخلطاء  أصبت  يل:  فقال  االنف  من  فقلت: 
فقلت: جعلت فداك، من أين خترج؟ فقال: من 
مجيع البدن، كام أن النطفة خترج من مجيع البدن، 
وخمرجها من االحليل ثم قال: أما رأيت االنسان 

)1) املجليس ،بحار األنوار ،ج 74 ص 40.
)2) املجليس ،بحار األنوار ، ج 74 ص 45.



60

العطسة  إذا عطس نفض أعضاؤه، وصاحب 
يأمن املوت سبعة أيام.)1( 

عند املصيبة: 
عن العال بن كامل قال: كنت جالسا عند أيب 
عبد اهلل  فرصخت الصارخة من الدار، فقام 
أبو عبد اهلل  ثم جلس، فاسرتجع، وعاد يف 
حديثه، حتى فرغ منه ثم قال: إنا لنحب أن نعاىف 
يف أنفسنا وأوالدنا وأموالنا، فإذا وقع القضاء 

فليس لنا أن نحب ما مل حيب اهلل لنا.)2(
يتصدق بأحب االشياء اليه:

 عن يونس، عمن ذكره، عن أيب عبد اهلل  أنه 
كان يتصدق بالسكر فقيل له: أتتصدق بالسكر؟ 
فقال: نعم إنه ليس يشء أحب إيل منه، فأنا احب 

أن أتصدق بأحب االشياء إيل.)3(
تعجيل اعطاء الفطرة: 

عن معتب، عن أيب عبد اهلل  قال: قال: اذهب 
الرقيق،  عن  وأعط  الفطرة  عيالنا  عن  فأعط 
وأمجعهم، وال تدع منهم أحدا، فانك إن تركت 
وما  قلت:  الفوت،  عليه  ختوفت  إنسانا  منهم 

)1) املجليس ،بحار األنوار ، ج 74 ص 47.

)2) املجليس ،بحار األنوار ، ج 74 ص 49.

)3) املجليس ،بحار األنوار ، ج 74 ص 53.



61

الفوت؟ قال: املوت.)1(
 : اجابة دعائه

روي أن داود بن عيل قتل املعىل بن خنيس، فقال 
له أبو عبد اهلل : قتلت قيمي يف مايل وعيايل 
ثم قال: ألدعون اهلل عليك، قال داود: اصنع ما 
شئت فلام جن الليل قال  اللهم ارمه بسهم 
من سهامك تنفلق به قلبه، فأصبح وقد مات 
داود، فقال  لقد مات عىل دين أيب هلب، وقد 
دعوت اهلل فأجاب فيه الدعوة وبعث إليه ملكا 
معه مرزبة)2( من حديد فرضبه رضبة فام كانت إال 
صيحة قال: فسألنا اخلدم قالوا: صاح يف فراشه، 

فدنونا منه فإذا هو ميت.)3(
كنا نتغدى مع أيب عبد اهلل  فقال لغالمه: انطلق 
وائتنا بامء زمزم فانطلق الغالم، فام لبث أن جاء 
وليس معه ماء فقال: إن غالما من غلامن زمزم، 
منعني املاء، وقال: تريد إلله العراق، فتغري لون 
أيب عبد اهلل  ورفع يده عن الطعام، وحتركت 
شفتاه، ثم قال  للغالم: ارجع فجئنا باملاء، ثم 
أكل فلم يلبث أن جاء الغالم باملاء، وهو متغري 

)1) املجليس ،بحار األنوار ، ج 74 ص 54.
)2)  عًصا ومطرقة كبرية ُتكرسَّ هبا احلجارُة.

)3) املجليس ،بحار األنوار ، ج 74 ص 97.
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اللون، فقال: ما وراك؟ قال: سقط ذلك الغالم 
يف بئر زمزم، فتقطع، وهم خيرجونه، فحمد اهلل 

عليه.)1(
  الصادق سأل  عيسى  بن  محاد  أن  روي 
وأن  كثريا،  به  حيج  ما  اهلل  لريزقة  له  يدعو  أن 
يرزقه ضياعا حسنة ودارا حسنا، وزوجة من 
فقال  أبرارا  وأوالدا  صاحلة،  البيوتات  أهل 
الصادق : اللهم ارزق محاد بن عيسى ما حيج 
به مخسني حجة، وارزقه ضياعا، ودارا حسنا، 
أبرارا،  وزوجة صاحلة من قوم كرام، وأوالدا 
قال بعض من حرضه: دخلت بعد سنني عىل 
محاد بن عيسى يف داره بالبرصة فقال يل: أتذكر 
دعاء الصادق  يل؟ قلت: نعم قال: هذه داري 
ليس يف البلد مثلها، وضياعي أحسن الضياع، 
وزوجتي من تعرفها من كرام الناس، وأوالدي 
حجة،  وأربعني  ثامنيا  حججت  وقد  تعرفهم، 
قال: فحج محاد حجتني بعد ذلك، فلام حج يف 
احلادية واخلمسني، ووصل إىل اجلحفة، وأراد 
أن حيرم، دخل واديا ليغتسل، فأخذه السيل، ومر 
به، فتبعه غلامنه، فأخرجوه من املاء ميتا، فسمي 

)1) املجليس ،بحار األنوار ، ج 74 ص 98
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محاد غريق اجلحفة.)1(
اداء االمانة للرب والفاجر:

إسامعيل بن عبد اهلل القريش قال: أتى إيل أيب 
عبد اهلل  رجل فقال: يا ابن رسول اهلل رأيت 
يف منامي كأين خارج من مدينة الكوفة يف موضع 
أعرفه وكأن شبحا من خشب، أو رجال منحوتا 
من خشب، عىل فرس من خشب، يلوح بسيفه 
أنت   : له  فقال  فزعا مرعوبا  اشاهده،  وأنا 
رجل تريد اغتيال رجل يف معيشته، فاتق اهلل الذي 
خلقك ثم يميتك، فقال الرجل: أشهد أنك قد 
يا  اخربك  معدنه،  واستنبطته من  اوتيت علام، 
ابن رسول اهلل عام قد فرست يل، إن رجال من 
جرياين جاءين وعرض عيل ضيعته، فهممت أن 
أملكها بوكس كثري، ملا عرفت أنه ليس هلا طالب 
غريي فقال أبو عبد اهلل : وصاحبك يتواالنا 
ويربأ من عدونا؟ فقال: نعم يا ابن رسول اهلل 
لو كان ناصبيا حل يل اغتياله، فقال: أد االمانة 
ملن ائتمنك، وأراد منك النصيحة ولو إىل قاتل 

)2(. احلسني

)1) املجليس ،بحار األنوار ، ج 74 ص 11٦.

)2) املجليس ،بحار األنوار ، ج 74 ص 155.
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مع ايب حنيفة:
وذكر أبو القاسم البغار يف مسند أيب حنيفة: قال 
احلسن بن زياد: سمعت أبا حنيفة وقد سئل من 
أفقه من رأيت؟ قال: جعفر بن حممد ملا أقدمه 
املنصور بعث إيل فقال: يا أبا حنيفة إن الناس 
قد فتنوا بجعفر بن حممد فهيئ له من مسائلك 
الشداد فهيأت له أربعني مسألة، ثم بعث إيل أبو 
جعفر وهو باحلرية فأتيته. فدخلت عليه، وجعفر 
به، دخلني من  فلام برصت  يمنه،  جالس عن 
اهليبة جلعفر ما مل يدخلني اليب جعفر، فسلمت 
عليه، فأومأ إيل فجلست، ثم التفت إليه، فقال: 
يا أبا عبد اهلل هذا أبو حنيفة قال: نعم أعرفه، ثم 
التفت إيل فقال: يا أبا حنيفة ألق عىل أيب عبد اهلل 
من مسائلك فجعلت القي عليه فيجيبني فيقول: 
كذا،  يقولون  املدينة  وأهل  كذا،  تقولون  أنتم 
ونحن نقول كذا، فربام تابعنا و ربام تابعهم، وربام 
خالفنا مجيعا حتى أتيت عىل االربعني مسألة فام 
أخل منها بيشءثم قال أبو حنيفة: أليس أن أعلم 

الناس أعلمهم باختالف الناس.)1(

)1) املجليس ،بحار األنوار ، ج 74 ص 217.



65

الصادون عن دين اهلل: 
عن سدير قال: سمعت أبا جعفر  وهو داخل 
وأنا خارج، وأخذ بيدي ثم استقبل البيت، فقال: 
يا سدير إنام امر الناس أن يأتوا هذه االحجار 
لنا،  يأتونا فيعلمونا وال يتهم  فيطوفوا هبا، ثم 
وهو قول اهلل ﴿وإين لغفار ملن تاب وآمن وعمل صاحلا ثم 
اهتدى﴾ - ثم أومأ بيده إىل صدره - إىل واليتنا، ثم 
قال: يا سدير أفاريك الصادين عن دين اهلل؟ ثم 
نظر إىل أيب حنيفة وسفيان الثوري يف ذلك الزمان، 
الصادون  فقال: هؤالء  املسجد  وهم حلق يف 
عن دين اهلل، بال هدى من اهلل، وال كتاب مبني، 
إن هؤالء االخابث لو جلسوا يف بيوهتم فجال 
تبارك  الناس فلم جيدوا أحدا خيربهم عن اهلل 
وتعاىل، و عن رسوله ، حتى يأتونا، فنخربهم 

 )1(. عن اهلل تبارك وتعاىل وعن رسوله
سريته يف الزحام يف احلج: 

  عن عبد الرمحان بن احلجاج، عن أيب عبد اهلل
قال: كنت أطوف، وسفيان الثوري قريب مني 
  فقال: يا أبا عبد اهلل كيف كان يصنع رسول اهلل
رسول  كان  فقلت:  إليه؟  انتهى  إذا  باحلََجر، 

)1) املجليس ،بحار األنوار ، ج 74 ص 3٦4.
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اهلل  يستلمه يف كل طواف، فريضة ونافلة قال: 
فتخلف عني قليال فلام انتهيت إىل احلََجر، جزت 
ومشيت فلم أستلمه، فلحقني فقال: يا أبا عبد 
اهلل أمل ختربين أن رسول اهلل  كان يستلم احلجر 
يف كل طواف، فريضة و نافلة؟ قلت: بىل قال: 
فقد مررت به فلم تستلم!؟ فقلت: إن الناس 
كانوا يرون لرسول اهلل  ما ال يرون يل، وكان 
إذا انتهى إىل احلجر أفرجوا له حتى يستلمه، وإين 

أكره الزحام.)1(
تربيته لنرصاين اسلم: 

عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نرصانيا فأسلمت 
وحججت فدخلت عىل أيب عبد اهلل  فقلت: 
إين كنت عىل النرصانية، وإين أسلمت فقال: وأي 
يشء رأيت يف االسالم؟ قلت: قول اهلل عزوجل 
» ما كنت تدري ما الكتاب وال االيامن ولكن 
جعلناه نورا هندي به من نشاء » فقال: لقد هداك 
اهلل، ثم قال: اللهم اهده ثالثا، سل عام يشء يا بني 
فقلت: إن أيب وامي عىل النرصانية، وأهل بيتي 
وامي مكفوفة البرص، فأكون معهم، وآكل من 
آنيتهم فقال: يأكلون حلم اخلنزير؟ فقلت: ال وال 

)1) الشيخ الكليني، الكايف، ج 4، ص 404.
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يمسونه فقال: ال بأس، فانظر امك فربها، فإذا 
ماتت، فال تكلها إىل غريك، كن أنت الذي تقوم 
بشأهنا، وال ختربن أحدا أنك أتيتني، حتى تأتيني 
بمنى إن شاء اهلل، قال: فأتيته بمنى والناس حوله، 
كأنه معلم صبيان، هذا يسأله، وهذا يسأله، فلام 
قدمت الكوفة، ألطفت المي، وكنت اطعمها 
وافيل ثوهبا ورأسها وأخدمها، فقالت يل: يا بني 
ما كنت تصنع يب هذا، وأنت عىل ديني، فام الذي 
أرى منك منذ هاجرت، فدخلت يف احلنيفية؟ 
فقلت: رجل من ولد نبينا أمرين هبذا، فقالت: هذا 
الرجل هو نبي؟ فقلت: ال ولكنه ابن نبي فقالت: 
يا بني هذا نبي إن هذه وصايا االنبياء فقلت يا ام 
إنه ليس يكون بعد نبينا نبي ولكنه ابنه فقالت: يا 
بني دينك خري دين، اعرضه عيل فعرضته عليها 
فدخلت يف االسالم، وعلمتها فصلت الظهر 
والعرص، واملغرب والعشاء االخرة ثم عرض 
هبا عارض يف الليل فقالت: يا بني أعد عيل ما 
علمتني، فأعدته عليها فأقرت به وماتت، فلام 
أصبحت كان املسلمون الذين غسلوها، وكنت 
أنا الذي صليت عليها ونزلت يف قربها. بيان: 
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افيل ثوهبا أي أنظر فيه الستخرج قملها.)1( 
حثه عىل التجارة: 

 : عن أيب عامرة الطيار قال: قلت اليب عبد اهلل
إين قد ذهب مايل وتفرق ما يف يدي، و عيايل كثري، 
فقال له أبو عبد اهلل : إذا قدمت الكوفة فافتح 
باب حانوتك وابسط بساطك، وضع ميزانك، 
وتعرض لرزق ربك، فلام أن قدم الكوفة فتح 
ميزانه،  ووضع  بساطه،  وبسط  حانوته،  باب 
قال: فتعجب من حوله بأن ليس يف بيته قليل وال 
كثري من املتاع، وال عنده يشء قال: فجاءه رجل 
فقال: اشرت يل ثوبا قال: فاشرتى له، وأخذ ثمنه، 
وصار الثمن إليه، ثم جاءه آخر فقال: اشرت يل 
ثوبا قال: فجلب له يف السوق، ثم اشرتى له ثوبا، 
فأخذ ثمنه فصار يف يده، وكذلك يصنع التجار 
يأخذ بعضهم من بعض. ثم جاءه رجل آخر 
فقال له: يا أبا عامرة إن عندي عدال من كتان فهل 
تشرتيه واؤخرك بثمنه سنة؟ فقال: نعم، امحله 
وجيء به قال: فحمله إليه فاشرتاه منه بتأخري 
سنة قال: فقام الرجل فذهب، ثم أتاه آت من أهل 
السوق فقال: يا أبا عامرة ما هذا العدل؟ قال: هذا 

)1) املجليس ،بحار األنوار ، ج 74 ص 374.
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عدل اشرتيته فقال: فتبيعني نصفه و اعجل لك 
ثمنه؟ قال: نعم فاشرتاه منه وأعطاه نصف املتاع 
فأخذ نصف الثمن قال: فصار يف يده الباقي إىل 
سنة، قال: فجعل يشرتي بثمنه الثوب والثوبني 
ويعرض ويشرتي ويبيع، حتى أثرى، وعرض 

وجهه، وأصاب معروفا.)1(
عن عبد الرمحن بن احلجاج قال: كان رجل من 
أصحابنا باملدينة فضاق ضيقا شديدا، واشتدت 
حاله فقال له أبو عبد اهلل : اذهب فخذ حانوتا 
يف السوق، وابسط بساطا، وليكن عندك جرة 
من ماء، والزم باب حانوتك قال: ففعل الرجل 
فمكث ما شاء اهلل. قال: ثم قدمت رفقة من مرص 
معرفته،  عند  منهم  رجل  كل  متاعهم،  فألقوا 
وبقي  احلوانيت،  ملؤا  حتى  صديقه،  وعند 
رجل مل يصب حانوتا يلقي فيه متاعه فقال له 
أهل السوق: ههنا رجل ليس به بأس، وليس 
يف حانوته متاع، فلو ألقيت متاعك يف حانوته، 
فذهب إليه فقال له: القي متاعي يف حانوتك؟ 
فقال له: نعم، فألقى متاعه يف حانوته، وجعل 
يبيع متاعه، االول فاالول، حتى إذا حرض خروج 

)1) املجليس ،بحار األنوار ، ج 74 ص 37٦.
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الرفقة بقي عند الرجل يشء يسري من متاعه، فكره 
املتاع  هذا  اخلف  لصاحبنا:  فقال  عليه،  املقام 
عندك تبيعه وتبعث إيل بثمنه؟ قال: فقال: نعم، 
فخرجت الرفقة وخرج الرجل معهم، وخلف 
املتاع عنده، فباعه صاحبنا، وبعث بثمنه إليه قال: 
فلام أن هتيأ خروج رفقة مرص من مرص، بعث إليه 
ببضاعة فباعها، ورد إليه ثمنها، فلام رأى ذلك 
منه الرجل أقام بمرص، وجعل يبعث إليه باملتاع 

وجيهز عليه قال: فأصاب وكثر ماله وأثرى.)1(
عن حفص بن عمر البجيل قال: شكوت إىل أيب 
عبد اهلل  حايل، و انتشار أمري عيل قال: فقال 
يل: إذا قدمت الكوفة فبع وسادة من بيتك بعرشة 
دراهم، وادع إخوانك، وأعد هلم طعاما، وسلهم 
يدعون اهلل لك، قال: ففعلت، وما أمكنني ذلك 
حتى بعت وسادة، واختذت طعاما كام أمرين، 
وسألتهم أن يدعوا اهلل يل قال: فواهلل ما مكثت 
الباب عيل  فدق  أتاين غريم يل  قليال حتى  إال 
وصاحلني من مال يل كثري، كنت أحسبه نحوا 
من عرشة آالف درهم قال: ثم أقبلت االشياء 

عيل.)2( 
)1) املجليس ،بحار األنوار ، ج 74 ص 377.
)2) املجليس ،بحار األنوار ، ج 74 ص 382.



71

عن عبد الرمحان بن سيابة قال: ملا أن هلك أيب 
سيابة جاء رجل من إخوانه إيل فرضب الباب 
عيل فخرجت إليه فعزاين وقال يل: هل ترك أبوك 
شيئا؟ فقلت له: ال، فدفع إيل كيسا فيه ألف درهم 
وقال يل: أحسن حفظها وكل فضلها فدخلت 
بالعيش  كان  فلام  فأخربهتا،  فرح  وأنا  امي  إىل 
أتيت صديقا كان اليب فاشرتى يل بضايع سابريا 
وجلست يف حانوت، فرزق اهلل عزوجل فيها 
خريا وحرض احلج فوقع يف قلبي، فجئت إىل امي 
فقلت هلا: إنه قد وقع يف قلبي أن أخرج إىل مكة 
فقالت يل: فرد دراهم فالن عليه، فهياهتا وجئت 
هلا إليه، فدفعتها إليه، فكأين وهبتها له، فقال: 
لعلك استقللتها؟ فأزيدك؟ قلت: ال ولكن وقع 
يف قلبي احلج، وأحببت أن يكون شيئا عندك، ثم 
خرجت فقضيت نسكي، ثم رجعت إىل املدينة 
فدخلت مع الناس عىل أيب عبد اهلل ، وكان 
يأذن إذنا عاما فجلست يف مواخري الناس، وكنت 
حدثا فأخذ الناس يسألونه وجييبهم. فلام خف 
الناس عنه أشار إيل فدنوت إليه فقال يل: ألك 
حاجة؟ فقلت له: جعلت فداك أنا عبد الرمحان 
بن سيابة فقال: ما فعل أبوك؟ فقلت: هلك قال: 
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فتوجع وترحم قال: ثم قال يل: أفرتك شيئا؟ قلت: 
ال قال: فمن أين حججت قال: فابتدأت فحدثته 
بقصة الرجل قال: فام تركني أفرغ منها حتى قال 
يل: فام فعلت االلف؟ قال: قلت: رددهتا عىل 
صاحبها قال: فقال يل: قد أحسنت وقال يل: أال 
اوصيك؟ قلت: بىل جعلت فداك، قال: عليك 
بصدق احلديث، وأداء االمانة، ترشك الناس يف 
أمواهلم، هكذا، ومجع بني أصابعه قال: فحفظت 

ذلك عنه، فزكيت ثالثامئة ألف درهم. )1(
تعمل  الرقاق  الثياب  من  رضب  السابرى: 
يف  جلس  املواخري:  بفارس.  موضع  بسابور 

مواخري الناس أي يف مؤخرهتم. 
ُحسن حوار اصحابه :

عن عيل بن ابراهيم رفعه قال: سأل أبو حنيفة أبا 
جعفر حممد بن النعامن صاحب الطاق فقال له: يا 
أبا جعفر ما تقول يف املتعة أتزعم أهنا حالل؟ قال: 
نعم، قال: فام منعك أن تأمر نساءك أن يستمتعن، 
ويكتسبن عليك؟ فقال له أبو جعفر: ليس كل 
حالال،  كانت  وإن  فيها،  يرغب  الصناعات 
أقدارهم،  يرفعون  ومراتب،  أقدار  وللناس 

)1) املجليس ،بحار األنوار ، ج 74 ص 384.
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ولكن ما تقول يا أبا حنيفة يف النبيذ أتزعم أنه 
تقعد  أن  يمنعك  فام  قال:  نعم،  قال:  حالل؟ 
عليك؟  فيكسبن  نباذات  احلوانيت  يف  نساءك 
فقال أبو حنيفة: واحدة بواحدة، وسهمك أنفذ، 
ثم قال له: يا أبا جعفر إن اآلية التي يف سأل سائل 
تنطق بتحريم املتعة، والرواية عن النبي  قد 
جاءت بنسخها، فقال له أبو جعفر عليه الصالة 
والسالم: يا أبا حنيفة إن سورة سأل سائل مكية، 
وآية املتعة مدنية وروايتك شاذة ردية، فقال له 
أبو حنيفة: وآية املرياث أيضا تنطق بنسخ املتعة. 
فقال أبو جعفر : قد ثبت النكاح بغري مرياث، 
أبو  فقال  ذاك؟  قلت  أين  من  حنيفة:  أبو  قال 
جعفر: لو أن رجال من املسلمني تزوج امرأة من 
أهل الكتاب، ثم تويف عنها ما تقول فيها؟ قال: 
ال ترث منه قال: فقد ثبت النكاح بغري مرياث ثم 

افرتقا.)1(
: تتبع شيعة االمام الصادق

قال أبو بصري سمعت أبا عبد اهلل  يقول: وقد 
جرى ذكر املعىل ابن خنيس فقال: يا أبا حممد اكتم 
عيل ما أقول لك يف املعىل قلت: أفعل، فقال: أما 

)1) املجليس ،بحار األنوار ، ج 74 ص 411.
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إنه ما كان ينال درجتنا إال بام كان ينال منه داود بن 
عيل قلت: وما الذي يصيبه من داود؟ قال: يدعو 
به فيأمر به، فيرضب عنقه، ويصلبه، وذلك قابل 
فلام كان قابل ويل داود املدينة، فدعا املعىل وسأله 
عن شيعة أيب عبد اهلل  فكتمه فقال: أتكتمني؟ 
أما إنك إن كتمتني قتلتك فقال املعىل: بالقتل 
هتددين؟! واهلل لو كانوا حتت قدمي، ما رفعت 
قدمي عنهم، وإن أنت قتلتني لتسعدين ولتشقني 
الناس،  فلام أراد قتله قال املعىل: أخرجني إىل 
فإن يل أشياء كثرية، حتى اشهد بذلك، فأخرجه 
إىل السوق، فلام اجتمع الناس قال: أهيا الناس 
اشهدوا أن ما تركت من مال عني أو دين أو أمة 
أو عبد أو دار أو قليل أو كثري فهو جلفعر ابن حممد 

عليهام السالم فقتل.)1(
الصادق يف الكوفة :

عن أيب جعفر حممد بن معروف اهلاليل وكان قد 
أتت عليه مائة وثامن وعرشون سنة قال: مضيت 
إىل احلرية إىل أيب عبد اهلل جعفر بن حممد  وقت 
السفاح، فوجدته قد تداك الناس عليه ثالثة أيام 
متواليات، فام كان يل فيه حيلة، وال قدرت عليه 

)1) املجليس ،بحار األنوار ، ج 74 ص 129.
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فلام كان يف  الناس، وتكاثفهم عليه،  من كثرة 
اليوم الرابع رآين، وقد خف الناس عنه، فأدناين، 
ومىض إىل قرب أمري املؤمنني  فتبعته، فتطهر 
للصالة، ثم قام فصىل ركعتني، ثم دعا ربه وكان 
يف دعائه » اللهم ال جتعلني ممن تقدم فمرق، وال 
ممن ختلف فمحق واجعلني من النمط االوسط«  
ثم مشى ومشيت معه فقال: يا غالم، البحر ال 
جار له، وامللك ال صديق له، والعافية ال ثمن هلا، 
كم من ناعم وال يعلم ثم قال: متسكوا باخلمس 
وقدموا االستخارة، وتربكوا بالسهولة، وتزينوا 
املكيال  وأوفوا  الكذب  واجتنبوا  باحللم، 

وامليزان.)1( 
  عن عبد اهلل بن سنان قال: ملا قدم أبو عبد اهلل
يريد  يوما  باحلرية خرج  العباس وهو  أيب  عىل 
عيسى بن موسى فاستقبله بني احلرية والكوفة 

ومعه ابن شربمة القايض فقال له: إىل.)2(
اوصياؤه  بعد موته:

روى أبو أيوب اخلوزي قال: بعث إيل أبو جعفر 
وهو  عليه  فدخلت  الليل،  جوف  يف  املنصور 
يده  يديه شمعة ويف  جالس عىل كريس، وبني 
كتاب، فلام سلمت عليه رمى الكتاب إيل وهو 

)1) املجليس ،بحار األنوار ، ج 74 ص 93.
)2) املجليس ،بحار األنوار ، ج 74 ص 222.
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يبكي وقال: هذا كتاب حممد بن سليامن، خيربنا 
إليه  وإنا  هلل  فإنا  مات،  قد  حممد  بن  جعفر  أن 
راجعون - ثالثا - وأين مثل جعفر؟ ثم قال يل: 
اكتب فكتبت صدر الكتاب، ثم قال: اكتب إن 
كان أوىص إىل رجل بعينه فقدمه وارضب عنقه، 
قال فرجع اجلواب إليه: إنه قد أوىص إىل مخسة 
أحدهم أبو جعفر املنصور، وحممد بن سليامن، 
وعبد اهلل، وموسى، ابني جعفر، و محيدة فقال 

املنصور: ليس إىل قتل هؤالء سبيل.)1( 
داود بن كثري الرقي قال: أتى أعرايب إىل أيب محزة 
  الثاميل فسأله خربا فقال: تويف جعفر الصادق
فشهق شهقة واغمي عليه، فلام أفاق قال: هل 
أوىص إىل أحد؟ قال: نعم أوىص إىل ابنه عبد اهلل، 
وموسى، وأيب جعفر املنصور، فضحك أبو محزة 
وقال: احلمد هلل الذي هدانا إىل اهلدى، وبني لنا 
عن الكبري ودلنا عىل الصغري، وأخفى عن أمر 
عظيم، فسئل عن قوله فقال: بني عيوب الكبري 
ودل عىل الصغري الضافته إياه، وكتم الوصية 
للمنصور النه لو سأل املنصور عن الويص لقيل: 

أنت.)2(

)1) املجليس ،بحار األنوار ، ج 74 ص 3.
)2) املناقب، ج 4، ابن شهر آشوب، ص 320.
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 خمتارات من كلامته

قال ابو عمر و املقدام: قال يل أبو عبد اهلل عليه  •
الّسالم يف أّول مّرة دخلت عليه: »تعّلموا 

الصدق قبل احلديث«.)1(

قال : »لست أحّب أن أرى الشاب منكم  •
إاِل غاديًا يف حالني، إِما عاملًا أو متعّلاًم، فان 
ضّيع  وإِن  ضّيع،  فرط  وإِن  فرط،  يفعل  مل 

أثم«.)2(

قال : »خف اهلل كأنك تراه وإِن كنت ال  •
تراه فاّنه يراك، وإِن كنت ترى أنه ال يراك فقد 
كفرت، وإِن كنت تعلم أنه يراك ثّم بدرت 
له باملعصية فقد جعلته من أهون الناظرين 

عليك«.)3( 

من  • بالقليل  اهلل  أراد  »من   : ًأيضا وقال 
أراد  أراد، ومن  ممّا  اكثر  له  اهلل  أظهر  عمله 
الناس بالكثري من عمله يف تعب من بدنه، 
وسهر من ليله، أبى اهلل عّز وجّل إاِل أن يقّلله 

)1) الشيخ الكليني،الكايف، ج 2،  ص 104.
)2) األمايل، الشيخ الطويس، ص 333.

)3) الكايف، ج2 ص 188.
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يف عني َمن سَمعه«.)1(

قال : »َمن أصبح ال ينوي ظلم أحد غفر  •
اهلل له ما أذنب ذلك اليوم، ما مل يسفك دمًا أو 

يأكل مال يتيم حرامًا«.)2(

قال أبو عبد اهلل  يف صفة املؤمن: »ينبغي  •
للمؤمن أن يكون فيه ثامن خصال: وقورًا 
عند اهلزاهز، صبورًا عند البالء، شكورًا عند 
الرخاء، قانعًا بام رزقه اهلل، ال يظلم األعداء، 
وال يتحامل لألصدقاء، بدنه منه يف تعب، 
والناس منه يف راحة. ثّم قال: إِن العلم خليل 
املؤمن، واحللم وزيره، والصرب أمري جنوده، 

والرفق أخوه، واللني والده«.)3( 

وقال  أيضًا: »املؤمن له قّوة يف دين، وحزم  •
فِقه،  يف  وحرص  يقني،  يف  وإِيامن  لني،  يف 
ونشاط يف ُهدى، وبّر يف استقامة، وعلم يف 
حلم، وكيس يف رفق، وسخاء يف حق، وقصد 
ل يف فاقة، وعفو يف مقدرة،  يف غنى، وجتمُّ
شهوة،  يف  وانتهاء  نصيحة،  يف  هلل  وطاعة 
وورع يف رغبة، وحرص يف جهاد، وصالة 

)1) الشيخ الكليني، املحاسن، ج 1، ص 315.
)2) الكايف، ج 2، الشيخ الكليني، ص 332.

)3) الكايف، باب املؤمن وصفاته، وباب نسبة االسالم: ج2 ص230.
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ة، يف اهلزاهز وقور،  يف شغل، وصرب يف شدَّ
ويف الرخاء شكور، ال يغتاب، وال يتكرّب، وال 
يقطع الرحم، وليس بواهن، وال فظ، وال 
غليظ، وال يسبقه برصه، وال يفضحه بطنه، 
 ، وال يغلبه فرجه، وال حيسد الناس، وال ُيعريِّ
وال يرسق، ينرص املظلوِم، ويرحم املسكني، 
نفسه منه يف عناء، والناس منه يف راحة، ال 
يرغب يف عّز الدنيا، وال جيزع من ذهّلا، للناس 
هّم قد أقبلوا عليه، وله هّم قد شغله، ال ُيرى 
يف حكمه نقص، وال يف رأيه وهن، وال يف 
دينه ضياع، يرشد من استشاره، ويساعد من 

ساعده، ويكيع عن اخلناء واجلهل«.)1( 

وقال  أيضًا: »ال يكون املؤمن مؤمنًا حّتى  •
يكون كامل العقل، وال يكون كامل العقل 
منه  اخلري  خصال:  عرش  فيه  تكون  حّتى 
مأمول، والرّش منه مأمون، يستقّل كثري اخلري 
غريه،  من  اخلري  قليل  ويستكثر  نفسه،  من 
ويستكثر قليل الرّش من نفسه، ويستقّل كثري 
احلوائج  بطلب  يترّبم  وال  غريه،  من  الرّش 
ِقَبله، وال يسأم من طلب العلم عمره، الذّل 

)1) الشيخ الكليني،الكايف، ج 2،  ص 231.
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يف طاعة اهلل أحّب اليه من العز يف معصيته، 
والفقر أحّب اليه من الغنى، حسبه من الدنيا 
يلقى  ال  العارشة  وما  والعارشة  القوت، 
أحدًا إاِل قال هو خري مني وأتقى، إِنام الناس 
رجالن، رجل خري منه وأتقى، ورجل رّش 
منه وأدنى، فإذا لقي الذي هو خري منه تواضع 
له ليلحق به، وإِذا لقي الذي هو رّش منه وأدنى 
قال لعّل رّش هذا ظاهر وخريه باطن فاذا فعل 

ذلك عال وساد أهل زمانه«.)1(

و قوله أليب بصري: أما حتزن؟ أما هتتم؟ أما  •
تتأمّل؟ قال: بىل، قال : »اذا كان ذلك منك 
فاذكر املوت ووحدتك يف قربك، وسيالن 
عينيك عىل خّديك، وتقّطع أوصالك، وأكل 
عن  وانقطاعك  وبالك  حلمك،  من  الدود 
الدنيا، فإن ذلك حيّثك عىل العمل ويردعك 

عن كثري من احلرص عىل الدنيا«.)2( 

حام: قال يل أبو عبد اهلل : »اقرأ  • زيد الشَّ
بقويل  ويأخذ  منكم  يطيعني  أنه  ترى  من 
وجّل  عّز  اهلل  بتقوى  واوصيكم  السالم، 
والورع يف دينكم، واالجتهاد هلل، وصدق 

)1) األمايل، الشيخ الطويس، ص 183
)2) الكايف ج8، الكليني، ص 204.
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السجود،  وطول  األمانة،  وأداء  احلديث، 
اهلل  صىّل  حمّمد  جاء  فبهذا  اجلوار،  وُحسن 
ائتمنكم  من  اىل  األمانة  أّدوا  وآله.  عليه 
ًا أو فاجرًا، فإن رسول اهلل كان يأمر  عليها برَّ
عشائركم،  ِصلوا  واملخيط،  اخليط  بأداء 
مرضاهم،  وُعودوا  جنائزهم،  واشهدوا 
وأّدوا ُحقوقهم، فإن الرجل منكم اذا ورع يف 
دينه وصدَق احلديث وأدَّى األمانة وحُسَن 
ُخلقه مع الناس قيل: هذا جعفري، ويرّسين 
ذلك، وُيدخل عيّل منه الرسور، وقيل: هذا 
أدب جعفر، وإِذا كان غري ذلك دخل عيلَّ 
بالؤه وعاُره وقيل: هذا أدب جعفر، فواهلل 
حلّدثني أيب أن الرجل كان يكون يف القبيلة 
أدَّاهم  زينها،  فيكون    عيل  شيعة  من 
وأصدقهم  للحقوق،  وأقضاهم  لألمانة، 
للحديث، اليه وصاياهم وودائعهم، ُتسئل 
العشرية عنه، ويقولون: من مثل فالن؟ إِّنه 

أّدانا لألمانة، وأصدقنا للحديث«.)1(

ألسنتكم،  • بغري  انفسكم  اىل  ُدعاة  »كونوا 
وكونوا زينًا وال تكونوا شينًا«.)2(

)1) الكايف، ج 2، الشيخ الكليني، ص ٦3٦.
)2) الكايف، كتاب العرشة، باب ما جيب من العرشة: 2/٦3٦/5. 214
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اذا  • به  تذكروا  أن  حتّبون  ما  بأحسن   «
جمازى  أنه  يعلم  من  عمل  واعملوا  غبتم، 

باإلحسان«.)1(

»من مل يكن فيه ثالث ِخصال مل ينفعه االيامن:  •
حلم يرّد جهل اجلاهل، وورع حيجزه عن 

طلب املحارم، وُخلق يداري به الناس«.)2(

•  : وسئل عن صفة العدل من الرجل، فقال
عن  ولسانه  املحارم،  عن  طرفه  غضَّ  »إِذا 

املآثم، وكّفه عن املظامل«.)3(

معرفة حّتى  • الرجل صديقًا سمة  ُتسّم  »ال 
خيرجه  غضبه  فتنظر  تغضبه  بثالثة:  ختتربه 
من احلّق اىل الباطل، وعند الدينار والدرهم، 

وحّتى تسافر معه«.)4(

كّف  • وعّزه  بالليل،  صالته  املؤمن  »رشف 
األذى عن الناس«.)5(

»الرجال ثالثة: رجل بامله، ورجل بجاهه،  •
ورجل بلسانه، وهو أفضل الثالثة«.)٦(

)1) وسائل الشيعة ) اإلسالمية (، ج 8، احلر العاميل، ص 53٦.
)2) املعجم األوسط، ج 5، الطرباين، ص 120.

)3) جامع أحاديث الشيعة، ج 14، السيد الربوجردي، ص 293.
)4) األمايل، الشيخ الطويس، ص ٦7٦.
)5) اخلصال، الشيخ الصدوق، ص 20.

)٦) اخلصال، الشيخ الصدوق، ص 130.
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»وجدت علم الناس كّلهم يف أربعة: أّوهلا أن  •
تعرف رّبك، والثاين أن تعرف ما صنع بك، 
والثالث أن تعرف ما أراد منك، والرابع أن 

تعرف ما خيرجك من دينك«.)1(

ة متنحها من ال  • »أربعة تذهب ضياعًا: مودَّ
وفاء له، ومعروف عند من ال شكر له، وعلم 
ال  من  تودعه  ورّس  له،  استامع  ال  من  عند 

حصانة له«.)2(

)1) معاين األخبار، الشيخ الصدوق، ص 489.
)2) اخلصال، الشيخ الصدوق، ص 278.
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