
 (شناخت مختصری از زندگانی امام صادق (ع
 ۱۳۸٥/٤/۲۹تاریخ انتشار : 

  
 ٤۳۹۷بازدید : 

  
 منبع : زندگانی امام صادق (ع) , شھیدی، سید جعفر

جعفر بن محمد بن علی بن الحس�ین بن علی بن ابی طالب علیھم الس�الم، ش�شمین امام شیعیان، و پنجمین امام از نسل امیر 
اس��ت. لقبھای دیگری نیز دارد، از آن جملھ ص��ابر، طاھر، » ص��ادق «المؤمنین (ع) کنیھ او ابو عبد هللا و لقب مش�ھورش 

ھ شیعھ وی ھم نبوده اند، حضرتش را بھ درستی حدیث و راستگویی در و فاضل. اما چون فقیھان و محدثان معاصر او ک
نقل روایت بدین لقب س�توده اند، لقب ص�ادق ش�ھرت یافتھ اس�ت و گرنھ امامی را کھ منص�وب از طرف خدا و منص��وص 

 :از جانب امامان پیش از اوست، راستگو گفتن آفتاب را بھ روشن وصف کردن است. کھ

 حجابمدح تعریف است و تخریق 

 فارغ است از شرح و تعریف آفتاب

 مادح خورشید مداح خود است

 )۱( کھ دو چشمم روشن و نامر مد است

و ھم او نویس��د ابن حبان )۲(  ابن حجر عس��قالنی او را چنین وص��ف می کند: الھاش��می العلوی، ابو عبد هللا المدنی الص��ادق
 . )۳(گوید در فقھ و علم و فضیلت از سادات اھل یت بود

دت او ماه ربیع االول س���ال ھش���تاد و س���وم از ھجرت رس���ول خدا (ص) ، و در ھفدھم آن ماه بوده اس���ت. ولی بعض وال
و در ماه شوال سال صد و چھل و )٤(  مورخان و تذکره نویس�ان والدت حض�رتش را در سال ھشتادم از ھجرت نوشتھ اند

 . )٦(و پنج سال بوده استمدت زندگانی او شصت . )٥( ھشت ھجری بھ دیدار پروردگار شتافت

ابن قتیبھ نویس��د: جعفر بن محمد، کنیھ او ابو عبد هللا اس��ت و جعفریھ بدو منس��وب اند بھ س��ال یکص��د و چھل و ش��ش در 
 . )۷(مدینھ درگذشت

از آغاز والدت تا ھنگام رحلت این امام بزرگوار، ده تن از امویان بھ نامھای: عبد الملک پس������ر مروان، ولید پس������ر عبد 
ملک (ولید اول) ، س��لیمان پس��ر عبد الملک، عمر پس��ر عبد العزیز، یزید پس��ر عبد الملک (یزید دوم) ، ھش��ام پس��ر عبد ال

الملک، ولید پس����ر یزید (ولید دوم) ، یزید پس����ر ولید (یزید س����وم) ، ابراھیم پس����ر ولید و مروان پس����ر محمد، و دو تن از 
ھ س��فاح و ابو جعفر پس��ر محمد معروف بھ منص��ور بر حوزه اس��المی عباس��یان ابو العباس، عبد هللا پس��ر محمد معروف ب

حکومت داش���تھ اند. آغاز امامت امام ص���ادق (ع) با حکومت ھش���ام پس���ر عبد الملک و پایان آن، با دوازدھمین س���ال از 
بقیع  نحکومت ابو جعفر منص�ور (المنص�ور باہلل) مش�ھور بھ دوانیقی مص�ادف بوده است. مدفن آن امام بزرگوار قبرستا

 .است، آنجا کھ پدر و جد او بھ خاک سپرده شده اند

 .نام مادر او فاطمھ یا قریبھ دختر قاسم بن محمد بن ابی بکر است و ام فروه کنیت داشتھ است

 .مادر ام فروه اسماء دختر عبد الرحمان بن ابی بکر است

 . )۸(ود و خدا نیکوکاران را دوست می داردامام صادق در باره مادرش فرموده است: مادرم مؤمن، متقی و نیکوکار ب



کلینی بھ اس�ناد خود از عبد االعلی آورده است: ام فروه را دیدم متنکروار گرد کعبھ طواف می کرد و حجر االسود را بھ 
و )۹(  دس�ت چپ سود. مردی از طواف کنندگان بدو گفت: در سنت خطا کردی. ام فروه پاسخ داد ما از دانش تو بی نیازیم

 .ز این پاسخ می توان آشنایی او را بھ مسائل فقھی دریافتا

چنان کھ مش���ھور اس���ت فرزندان آن حض���رت ده تن بوده اند، ھفت پس���ر بھ نامھای اس���ماعیل، عبد هللا، موس���ی، اس���حاق، 
 .محمد، عباس و علی و سھ دختر بھ نامھای ام فروه، اسماء و فاطمھ

 :پی نوشتھا
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