
 امام صادق(ع) از میالد تا میعاد
٥ 

مش��ھورترین القاب آن حض��رت » ص��ادق «کنیھ حض��رت ابوعبدهللا و القابش: ص��ابر، فاض��ل، طاھر و ص��ادق اس��ت. و 
 :است. پیامبر اکرم(ص) در خصوص انتخاب نام و لقب امام ششم فرموده است

وقتی کھ فرزندم جعفر متولد شد نام او را صادق بگذارید زیرا فرزند پنجمش جعفر است و ادعای امامت می کند و او در 
 .نزد خداوند جعفر کذاب است

»: مودفر«ابن بابویھ و قطب راوندی روایت کرده اند: از حض�رت امام زین العابدین پرس�یدند کھ امام بعد از ش�ما کیست؟
بعد از او امام کھ خواھد بود؟ فرمود: جعغر کھ نام او نزد اھل آس���مانھا »: پرس���یدند«فنده علوم اس���ت.محمد باقر کھ ش���کا

 .صادق است

 (سیمای امام صادق(ع
درباره س��یمای آن حض��رت گفتھ اند: میانھ باال، افروختھ رو و س��فید، کش��یده بینی و مش��کین موی بود و بر گونھ اش خال 

ی هللا خالق کل ش«و بھ روایتی دیگر » هللا ولی عصمتی من خلقھ «ا(ع) نقش نگینش س�یاھی داش�ت و بھ روایت امام رض
 .بود» انت ثقتی فاعصمنی من الناس «و بھ روایت معتبر دیگر: » ء

 والدت
ھجری قمری ھمزمان با سالروز تولد حضرت رسول اکرم(ص)  ۸۳آن حض�رت در روز ش�نبھ، ھفدھم ربیع االول سال 

ش������ریف و عظیم بود و ص������الحین از آل محمد(ص) حرمت این روز را نگاه می داش������تند. پدر آن  بھ دنیا آمد. روزی کھ
دختر قاس����م بن محمد بن ابی بکر اس����ت و عده ای گفتھ اند کھ نام او فاطمھ » ام فروه «حض����رت امام باقر(ع) و مادرش 

 .بود

مادرم از » وهللا یحب المحس�����نین کانت امی ممن آمنت واتقت و احس�����نت «امام ص�����ادق (ع) درحق مادرش می فرمود: 
بانوانی بود کھ ایمان آورد، تقوی و پرھیزکاری اختیار کرد، احس�����ان و نیکوکاری نمود و خداوند نیکوکاران را دوس�����ت 

 .دارد

مارایت افض�ل من جعفربن محمد فضال «مالک بن انس، فقیھ اھل س�نت در باره اخالق ص�ادق آل محمد(ص) گفتھ اس�ت: 
در فض����ائل اخالقی و علم و ورع و زھد و عبادت و بندگی پروردگار، باالتر از امام » زھدا و عباده...و علما و ورعا و 

ص�����ادق(ع) ندیدم، او س�����ھ حالت را در ایام زندگیش مراعات می کرد; یا روزه بود، یا در حال عبادت بود و یا ذکر می 
نمازش قرآن می خواند و از حال می رفت. گف�ت و نام خدا را بر زبان جاری می کرد. روایت ش������ده کھ: حض������رت در 

روزی از او س��ؤال ش��د چرا اینگونھ می ش��وید؟ فرمود: آنقدر آیات قرآن را تکرار می کنم تا بھ حالتی روحانی می رس��م 
 .مثل اینکھ آن را از خداوند بال واسطھ می شنوم

دی خدمت حضرت رسید و عرض نقل شده است کھ: روزی مر» مشکاه االنوار«در عفو و بخش�ش آن حضرت از کتاب 
 .کرد پسر عمویت نسبت بھ شما اھانت و بدگویی کرد

حض��رت کنیز خود را فرمود کھ آب وض��و برایش حاض��رکند پس وض��و گرفت و داخل نماز ش��د، راوی گفت: من در دلم 
حق من  گفتم کھ آن حض����رت نفرین خواھد کرد بر او، پس حض�����رت دو رکعت نماز خواند و فرمود: ای پروردگار: این



بود، بھ او بخش���یدم وتو جود و کرامتت از من بیش���تراس���ت پس ببخش او را بھ کردارش نگیر و او را بھ عملش جزا مده 
 .پس دقت کردم و دیدم کھ آن حضرت پیوستھ برای او دعا کرد
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