
 والدت امام جعفر صادق علیھ السالم
۲۰۲ 

 بشارت میالد
خجس��تھ س��الروز طلوع خورش��ید ھدایت، تبلور ُدّر دریای عص��مت، تأللؤ نگین انگش��تری امامت، ش��کوفایی گل بوس��تان 

 .احمد صلی هللا علیھ و آلھ ، والدت صادق آل محّمد صلی هللا علیھ و آلھ بر تمام دوستداران معرفت و حقیقت مبارک باد

 طلوع و شکوفایی
وع خورشید امامت، بار دیگر مدینھ را منور کرد. در آن روز، خورشیدی شکفت کھ . ه، طل۸۳در ھفده ربیع االول س�ال 

بع�دھ�ا پرتو انوار الھی اش دوازده ھزار غنچ�ھ جوی�ای محب�ت و حقیق�ت را ش������کوفا کرد، و حیات و طراوت تازه ای بھ 
 ن خش��ک ض���اللت وجھان بخش��ید؛ چراکھ با ش��کوفایی و عطرافش���انی آنھا، مس��یر بوس��تان حقیقت و رس���تگاری از بیابا

 .بدبختی جدا شد و سرگشتگان و عاشقان وجھ ّهللا بھ سرمنزل مقصود رسیدند

 صبح میالد
ه . ق، مدینھ، چش��م انتظار طلوع خورش��یدی دیگر از س��اللھ پاک رس��ول ّهللا  ۸۳ربیع االول س��ال  ۱۷ص��بح روز جمعھ 

ر گرفتھ و چھره خویش را بار دیگر منور س��ازد. ص��لی هللا علیھ و آلھ بود، تا با تجلی جمال آن مولود مبارک وض��وی نو
س��رانجام خانھ امامت و والیت با میالد فرخنده ش��ش��مین امام معص��وم علیھ الس��الم ، غرق ش��ادی و س��رور ش���د. مالئک 
مشتاقانھ بھ استقبال و خوش آمدگویی از آن نوگل تازه شکفتھ بھ زمین آمدند و نرگس چشمان خود را میزبان قدوم مبارک 

یز بزرگوار کردند. ما نیز این میالد بزرگ و فرخنده را بھ تمام دوس��تداران اھل بیت علیھ الس��الم تبریک و تھنیت آن عز
گفتھ و امیدواریم کھ با بھره گیری کافی ازمکتب س�ازنده آن س�تارگان درخش�ان در راس�تای پاک س�ازی جسم و جان خود 

 .ازلوث پلیدی ھا و گناھان گام، برداریم

 لت نسب امام صادق علیھ السالمشرافت و اصا
ھجری، مدینھ را آکنده از عطرگل محّمدی و غرق  ۸۳ش��کوفایی ش��ش��مین گل بوس��تان امامت در ھفدھم ربیع االول س��ال 

شادی و سرور کرد. نام آن حضرت جعفر و مشھورترین کنیھ ایشان، ابوعبدّهللا و معروف ترین لقبشان صادق است. پدر 
باقر علیھ الس���الم مانند اجداد گرامی خود از زھد و تقوایی راس���تین والھی بھره مند بود و مادر بزرگوارش���ان، امام محّمد 

 .نوه محّمد بن ابی بکر یکی از یاران نزدیک امام علی علیھ السالم بود» ام فَروه«آن حضرت، 

 مولود مبارک
م محّمد باقر علیھ السالم برای کاری خارج امام جعفر ص�ادق علیھ السالم ھنگامی متولد شدند کھ پدر بزرگوار ایشان، اما

از مدینھ بھ س���ر می بردند. پس از تولد، نوزاد را در پارچھ س���فیدی پیچیدند وبھ نزد جد گران قدرش���ان امام س���جاد علیھ 
ن آالس�الم آوردند. حض�رت زین العابدین علیھ الس�الم نگاھی توأم با نشاط و امید بر او افکندند و پس از قرائت آیاتی ازقر

 .«امید است قدمش مبارک باشد«و ذکر و دعا فرمودند: 

 القاب و کنیھ ھای امام صادق علیھ السالم



امام ص�ادق علیھ السالم دارای القاب بسیاری ھستند کھ ھرکدام بھ گونھ ای، صفت و حقیقت و جودی ایشان را نمایان می 
س��ت، القاب دیگر ایش��ان عبارتند از: فاض��ل، قائم، کنند. معروف ترین لقب ایش��ان، ص��ادق بھ معنی راس��تین و راس��تگو ا

کامل، منجی، ص����ابر، کلمة الحق، لس����ان الحق و ص����ادق، ھمچنین ایش����ان دارای س����ھ کنیھ ابوعبدّهللا ، ابی اس����ماعیل و 
 .ابوموسی می باشند کھ ابوعبدّهللا از دیگر کنیھ ھای ایشان معروف تر است

 نام گذاری امام ششم علیھ السالم
وش���تھ ھا انتخاب لقب امام ش���ش���م علیھ الس���الم را بھ پیامبر ص���لی هللا علیھ و آلھ نس���بت می دھند، چنان چھ در در برخی ن

بھ ھنگامی کھ پسرم، جعفر بن محّمد بھ دنیا آمد او را «کتاب علل الش�رائع از قول پیامبر ص�لی هللا علیھ و آلھ آمده اس�ت: 
امامت، فرزندی بھ دنیا می آید کھ بھ ھمین اسم (جعفر) نامیده می شود  ص�ادق علیھ الس�الم بخوانید برای این کھ در تداوم

ص�ادق، ھمچنین نام نھری اس�ت در بھشت، چرا کھ ». [و] بدون حقی ادعای امامت می کند و او را جعفر کذاب می نامند
 .وجود برکت امام صادق علیھ السالم نیز ھمچون آبشار زالل نھر بھشت، حیات بخش و پرثمر است

 ران کودکی امام صادق علیھ السالمدو
امام صادق علیھ السالم در کودکی مایھ دلگرمی و موجب سرور اھل خانھ بودند. چنان چھ ھوشمندی و زیرکی ایشان در 
دوران کودکی ھمھ را بھ حیرت وامیداش�ت و حرکت و راه و رس�م ایشان، نشان می داد کھ در مسیر خیر و عزت قدم بر 

حتی در بازی ھای کودکانھ آن حض��رت نیز مش���ھود بود. ایش���ان حدودا ده س���الھ بودند کھ در جلس���ات می دارند. این امر 
درس و بحث جّد بزرگوارش������ان و بعدھا جلس������ات درس پدر ارجمند خود ش������رکت می کردند و این در حالی بود کھ آن 

 .د، درخششی فوق العاده داشتندحضرت در میان دیگر افراد شرکت کننده در آن جلسات کھ ھمھ از افراد بزرگسال بودن

 عظمت علمی امام صادق علیھ السالم
دوران سی و چھار سالھ امامت امام صادق علیھ السالم ، عصر شکوفایی معارف اھل بیت علیھم السالم بود. آن حضرت 

ھ ھ نیاز شدید جامعدر این دوران از درگیری بنی امیھ و بنی عباس و اش�تغال آن ھا بھ خودش�ان اس�تفاده کرده و با توجھ ب
آن زمان و آماده بودن زمینھ اجتماعی، با ایجاد یک حوزه وسیع علمی ودینی، بھ تربیت شاگردان بسیاری در زمینھ ھای 

ھزار نفر  ۱۲مختلف علمی و مذھبی پرداختند. عده ش��اگردان معروف ایش��ان را تا چھار ھزار نفر و مجموع آن ھا را تا 
آن حض���رت ض���من مبارزه با ش���بھات مس���موم بدعت گزاران، اس���الم نام محّمدی را از زیر  ھم نوش���تھ اند. بھ این ترتیب

 .حجاب تیره و تار اسالم بنی امیھ و بنی عباس بیرون آوردند

 عصر شکوفایی معارف اھل بیت
عص���ر امام ص���ادق علیھ الس���الم در قرن دوم. ه ، عص���ر ش���کوفایی دانش، فقھ، کالم، مناظره، حدیث و روایت و در آن 
س��وی، عص��ر بدعت ھا، گمراھی ھا و گس��ترش مذھب ھای مختلف بود؛ بنابراین آن حض��رت با توجھ بھ نیاز جامعھ آن 

ش����م بھ واس����طھ درگیری حکومت ھای بنی امیھ و بنی روز و در پرتو ش����رایط آماده و آرامش بھ وجود آمده برای بنی ھا
عباس با تأس���یس مجالس درس و مراکز علمی بھ تربیت ش���اگردان بس���یار پرداخت. آن حض���رت با ش���رکت در مناظرات 
ومباحثات علمی و مذھبی عالوه بر آش��کار س��اختن چھره راس��تین اس��الم و فقھ آل محّمد، ش��بھات دروغ س��ازان و نیرنگ 

 .اسی را نیز پاسخ می گفت و توطئھ ھای آنان را باطل می کردبازان اموی و عب

 دستگیری از محرومان



مرحوم کلینی در کتاب اص�ول کافی از ھش�ام بن س�الم نقل کرده است: ھمین کھ پاسی از شب می گذشت امام صادق علیھ 
انھ نیازمندان مدینھ رھسپار الس�الم انبانی ازنان و گوش�ت و پول فراھم می آوردو آن را بر دوش می گرفت و بھ س�وی خ

شده و آن ھا را در میانشان، تقسیم می کرد. آنان نیز تا ھنگامی کھ امام صادق علیھ السالم از دنیا رفت و این کار متوقف 
ش�د او را نمی ش�ناختند، آن ھنگام بود کھ دانس�تند شخصی کھ شبانھ بھ یاری شان می شتافت امام صادق علیھ السالم بوده 

 .است

 خواھی و گذشتخیر
اما ص���ادق علیھ الس���الم نیز ھمچون، دیگر ائمھ ھدی، مص���داق روش���ن انس���ان کامل و نمونھ عالی گذش���ت و خیرخواھی 
بودند. در این باره گفتھ اند روزی، مردی بھ نزد امام ص�ادق علیھ الس�الم آمد و گفت: پس�ر عموی ایش�ان، بھ آن حضرت 

ر نکرده اس���ت. امام با ش���نیدن این س���خن از جای برخاس���تھ ودو رکعت نماز ناس���زا گفتھ و در این راه از چیزی فرو گذا
خداوندا، من حق خود را بر او بخش����یدم، جود و کرم تو از من بیش����تر اس����ت او را «گزاردند و آن گاه چنین دعا کردند: 

 .و پیوستھ آن فرد را دعا می کردند» ببخش و گفتار و کردارش را بر او مگیر

 نماز ملکوتی
ن معص�وم، با تزکیھ نفس و عبادت خالص�انھ خویش، صعودی شکوھمندانھ بر قلھ ھای کمال انسانی داشتند. آنان در اماما

گذش�تھ و در وادی بی خودی س�یر می کردند. درباره نماز امام ص�ادق علیھ السالم گفتھ » خود«نماز و نیازش�ان، از مرز 
رآن را در نمازتالوت می کردند. ناگھان از حال رفتند. پس از اند: روزی با حالی ملکوتی مش������غول نماز بودند و آیات ق

ار آن بزرگو» این چھ حالی بود کھ بھ شما دست داد؟«لحظاتی کھ بھ حال عادی بازگش�تند، حاض�ران از ایش�ان پرس�یدند: 
بان مس��تقیم از زآیات قرآن را تکرار کردم، تا این کھ بھ حالتی رس��یدم کھ گویی آن آیات را بھ طور «در پاس��خ فرمودند: 

 .«نازل کننده آیات، می شنیدم

 کار و تالش
مکتب امام ص���ادق علیھ الس���الم ، مکتب امامت، خالفت الھی و ھدایت انس���ان ھا اس���ت، و گاه حتی مکتب درس آموزی 
برای کس��ب روزی حالل. ایش��ان خود پیوس��تھ کار و تالش می کردند و دیگران را ھم بھ این امر، س��فارش می نمودند و 

می خواستند کھ فردی در جامعھ از کوشش برای کسب روزی حالل، باز ماند. ایشان کار و تالش برای کسب روزی را ن
 .«آدمی باید در پِی کسب و کار برای حفظ آبروی خود باشد«وسیلھ حفظ آبرو تلقی کرده و می فرمودند: 

 قناعت
 ٦۷ی کنند و زیادبھره می دھند و ھم مصداق آیھ امام ص�ادق علیھ الس�الم مص�داق روش�ن کس�انی بودند کھ کم مص�رف م

بندگان خالص خدا کس�انی ھستندکھ در ھزینھ خود نھ اسراف در پیش می «س�وره فرقان، در وص�ف بندگان راس�تین خدا: 
 .«گیرند و نھ سخت گیری، بلکھ در میان این دو، حد اعتدالی دارند

 .«نم کھ اگر کسی میانھ رو باشد، فقیر نگرددمن ضام«ایشان درباره میانھ روی اقتصادی می فرمودند: 

 ساده زیستی



امام ص���ادق علیھ الس���الم در ھمھ ش���ئون زندگی، س���یره پیامبر اکرم ص���لی هللا علیھ و آلھ را الگوی رفتار خود قرار داده 
نان ھم بودند. در بس��یاری از وقت ھا، با کارگران و غالمان خود بر س��ر یک س��فره می نش��س��تندو بدون ھیچ غروری با آ

غذا می ش��دند. در خوردن غذا آرام و ص��بور بودند و ھرگز با حرص و ولع غذا نمی خوردند و مانند برخی ازمتکبران، 
 .غذای مخصوص و متفاوت از دیگران نداشتند

 شخصیّت علمی و معنوی
ھ می توان گفت ھمھ امام ص���ادق علیھ الس���الم از نظر علمی و معنوی دارای مقامی واال و ارزش���مند بودند بھ گونھ ای ک

علوم اھل بیت علیھم الس��الم در وجود ایش��ان جمع بود. ابن حجر (دانش��مند اھل س��نت) در کتاب ص��واعق در این باره می 
 .«او، آن قدر مباحث فقھی را در جھان عرضھ کرده کھ قبل و بعد او سابقھ ندارد«گوید: 

 فعالیت ھای سیاسی امام صادق علیھ السالم
الس���الم عالوه بر فعالیت درزمینھ ھای علمی، در عرص���ھ س���یاس���ت نیز حض���وری گس���ترده داش���تند و امام ص���ادق علیھ 

مبارزات س���یاس���ی خود را باتکیھ بر امامت و رھبری اھل بیت آغاز کردند. ایاش���ندر فرص���ت ھای مناس���ب، از جملھ در 
ھمچنین آن حضرت، پیرِو  روز عرفھ و در اجتماع عظیم حجاج در مراس�م حج، حکومت را حق خود معرفی می کردند.

فعالیت ھای س���یاس���ی خود، بھ منظور تبلیغ جریان اص���یل امامت، نمایندگانی بھ مناطق مختلف می فرس���تادند و با تأیید و 
 .تشویق قیام ھای اسالمی، نقش مھمی را در پیشرفت و گسترش آن قیام ھا برعھده داشتند

 اخالق اجتماعی
الس��الم با مردم گفتھ اند: ایش��ان فردی خوش مجلس و خوش س��خن بودند. با مردم درباره ش��یوه رفتاری امام ص��ادق علیھ 

روابط گرم، و معاش�رتی ص�میمانھ داش�تند، ولی این گرمی و ص�میمیت س�بب آن نمی شد کھ در مجلس ایشان ،کار خارج 
حرف و س��خنش��ان  از نزاکتی ص��ورت گیرد. آن امام، ھرگز کالم کس��ی را قطع نمی کرد و پس از پایان س��خنان دیگران،

را آغاز می کردند. ھمچنین ایش�ان با چھره ای بش�اش و گش�اده و با لبانی متبسم بامردم روبرو می شدند چنانچھ مالک بن 
 .«او فردی شوخ طبع و خنده رو بود«انس یکی ازشاگردان امام صادق علیھ السالم و پیشوای مذھب مالکی می گوید: 

 در سخن دیگران
ھ الس���الم از نظر علم و فض���ل س���رآمد روزگار خود بھ ش���مار می آمد، چنان چھ مالک بن انس از امام جعفر ص���ادق علی

در فضیلت و دانش و عبادت و پارسایی، ھیچ «ش�اگردان ایش�ان و پیش�وای مذھب مالکی، درباره آن حض�رت گفتھ است: 
قلبی خطور نکرده اس��ت، او بس��یار دیده ای چون جعفر بن محّمد را ندیده و ھیچ گوش��ی توص��یف او را نش��نیده و بر ھیچ 

ھمچنین ھنگامی کھ از ابوحنیفھ درباره فقیھ ترین کسی کھ دیده، پرسش شد گفت: ». س�خی، خوش برخورد و پر فایده بود
 «.فقیھ ترین کسی کھ دیده ام جعفر بن محّمد بوده است«

 پاسخ کوبنده امام صادق علیھ السالم بھ طاغوت زمان خویش
روزی منص�ور دوانیقی، یکی از خلفای عباس�ی بھ امام صادق علیھ السالم نوشت: چرا ماننددیگرنا نزد ما نمی آیی؟ امام 

ما [از مال دنیا] چیزی نداریم کھ برای آن، از تو بیمناک باش��یم و تو نیز از نظر اخروی «علیھ الس��الم در پاس��خ فرمود: 
گردیم. تو نھ داری نعمتی ھستیکھ بھ دلیل آنبھ تو تبریک گوییم و نھ خود را در چیزی نداری کھ بھ آن دلیل بھ تو امیدوار 



حت ما برای نص���ی«منص���ور نوش���ت: » بال و مص���یبتی می بینی ک بھ دلیل تو را تس���لیت دھیم؛ پس چرا نزد تو بیاییم؟!
 «.آخرت باشد، نزد تو نمی آیداگر کسی اھل دنیا باشد تو را نصیحت نمی کند و اگر ھم اھل «امام پاسخ دادند: ». بیایید

 مذھب جعفری
اگر بپرس�ند کھ چرا مکتب تش�یع، بھ اس�م امام ص�ادق علیھ الس�الم نامیده ش�ده و بھ مذھب جعفری مش�ھور است؟ در پاسخ 

سال بود و این مدت، زمان  ۳٤می توان گفت: دوران امامت امام ص�ادق علیھ الس�الم نس�بت بھ ائمھ دیگر بیش�تر و حدود 
بی بود تا ایشان در ادامھ فعالیت ھای پدر بزرگوارشان و در پرتو فرصت بھ وجود آمده، با توجھ بھ نیاز جامعھ بسیار خو

آن روز و افزایش س���طح علمی مس���لمانان، نس���بت بھ عص���ر امامان قبلی، بتوانند علم خود را ظاھر س���اختھ و با آش���کار 
 .ساختن حقیقت، ریشھ گرایش ھا و مذاھب باطل را بخشکانند

 جاذبھ، ھیبت و شکوه امام صادق علیھ السالم
امام ص�����ادق علیھ الس�����الم بھ منظور گس�����ترش اس�����الم و تبلیغ جریان اص�����یل امامت و افزایش آگاھی ومعلومات علمی 
مس�لمانان، کالس ھای درس�ی بسیاری برگزار می کردند. در این کالس ھا از ھمھ دستھ ھا، گروه ھا واز سنین مختلف و 

ت علمی حضور می یافتند. و ھمگان حق اظھارنظرو انتقاد داشتند؛ اگرچھ عظمت، جالل و ھیبت امام بھ رتبھ ھای متفاو
گونھ ای بودکھ ھمھ با احترام، با آن حض����رت برخورد می کردند. امام ص����ادق علیھ الس����الم منبع فیض بودند و مردم از 

 .س درس ایشان فیض گیرندگوشھ و کنار کشورھای اسالمی بھ خدمت آن حضرت می آمدند تا از مجل

 توبھ، سبب شادی خداوند
خداوند متعال، معدن بی کران لطف و مھربانی اس��ت، ودوس��ت دارد کھ بندگانش ھمیش��ھ در راه راس��ت گام بردارند و در 
ص��ورت ارتکاب گناه، از ادامھ آن عمل ناپس��ند دس��ت برداش��تھ و پرونده تاریک خود را بھ نور توبھ روش��ن کنند؛ از این 

ھرگ�اه ک�ھ انس������ان خط�اک�ار، ب�ا توج�ھ دقیق ب�ھ پی�ام�دھای خطرناک عمل خود و ترس از مجازات الھی از کرده خود رو 
پشیمان شود، می تواند با عدم تکرار خطاھای گذشتھ، بھ عفو و بخشش خداوند مھربان امیدوار بوده و بھ این ترتیب ذات 

ھمانا خدای عزوجل از «لیھ السالم دراین باره می فرمایند: اقدس الھی را از خویش خشنود سازد. چنان چھ امام صادق ع
 «.توبھ بنده مؤمنش، شاد می شود، ھمچنان کھ یکی از شما از یافتن گمشده خود خشنود می شود

 دنیا و آخرت
ا از مزایای دین مبین اس���الم، ایجاد ھماھنگی میان دنیا و آخرت، از راه توجھ متعادل بھ امور معنوی و مادی اس����ت؛ چر

کھ دین اس����الم، مادیات را مقدمھ معنویات و دنیا را وس����یلھ ای برای آخرت می داند؛ و از این روس����ت کھ با رھبانیت و 
ترک دنیا مخالف اس���ت و از س���وی دیگر عش���ق بھ دنیا و فراموش کردن خدا را نیز درس���ت نمی داند. امام ص���ادق علیھ 

کسی کھ دنیایش را برای آخرت خویش، «وی و اخروی می فرمایند: السالم درباره لزوم برقراری تعادل بین نیازھای دنی
 .«یا آخرتش را برای دنیای خود، ترک کند از ما نیست

 فرو خوردن خشم
اگرچھ دش��وار اس��ت کھ انس��ان ھنگام خش��م برخود مس��لط باش��د، در آن حال س��خن خالفی نگوید و مرتکب عمل ناپس��ندی 

ل کرده و برخود ھموار سازد، ارج و پاداش شایستھ ای خواھد داشت چنان چھ نشود؛ اما اگر انسان، این دشواری را تحم



بنده ای نیس�����ت کھ خش�����می فرو خورد، مگر این کھ خداوندعزیز و «امام ص�����ادق علیھ الس�����الم دراین باره می فرمایند: 
 .«بزرگ، عزت او را در دنیا و آخرت زیاد کند

 سخنان گوھربار امام صادق علیھ السالم
 .ترین مردمان کسی است کھ گرفتاِر حرص نباشدبی نیاز *

 .چھ زشت است برای مؤمن کھ میل و رغبتی در او باشد کھ او را خوار کند *

 .بدخویی، کردار را تباه سازد، چنان چھ سرکھ، عسل را تباه کند *

 .شایستھ نیست برای مرد مسلمان کھ با شخص تبھ کار و احمق دروغ گو دوستی کند *

 .، تبسم استخنده مؤمن *

خدای تبارک و تعالی ثوابی را کھ بر ُحس��ن خلق بنده می دھد مانند پاداش کس��ی اس��ت کھ ھر ص��بح و ش��ام در راه خدا  *
 .جھاد کند

 .ھر کھ بھ امور مسلمانان اھتمام نورزد، مسلمان نیست
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