اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( از ﻣﯿﻼد ﺗﺎ ﻣﯿﻌﺎد

٥
ﮐﻨﯿﮫ ﺣﻀ��ﺮت اﺑﻮﻋﺒﺪﷲ و اﻟﻘﺎﺑﺶ :ﺻ��ﺎﺑﺮ ،ﻓﺎﺿ��ﻞ ،طﺎھﺮ و ﺻ��ﺎدق اﺳ��ﺖ .و »ﺻ��ﺎدق « ﻣﺸ��ﮭﻮرﺗﺮﯾﻦ اﻟﻘﺎب آن ﺣﻀ��ﺮت
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.
اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﮫ و ﻗﻄﺐ راوﻧﺪی رواﯾﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ :از ﺣﻀ�ﺮت اﻣﺎم زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﭘﺮﺳ�ﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ اﻣﺎم ﺑﻌﺪ از ﺷ�ﻤﺎ ﮐﯿﺴﺖ؟»ﻓﺮﻣﻮد«:
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﮐﮫ ﺷ���ﮑﺎﻓﻨﺪه ﻋﻠﻮم اﺳ���ﺖ».ﭘﺮﺳ���ﯿﺪﻧﺪ« :ﺑﻌﺪ از او اﻣﺎم ﮐﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺟﻌﻐﺮ ﮐﮫ ﻧﺎم او ﻧﺰد اھﻞ آﺳ���ﻤﺎﻧﮭﺎ
ﺻﺎدق اﺳﺖ.

ﺳﯿﻤﺎی اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع)
درﺑﺎره ﺳ��ﯿﻤﺎی آن ﺣﻀ��ﺮت ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ :ﻣﯿﺎﻧﮫ ﺑﺎﻻ ،اﻓﺮوﺧﺘﮫ رو و ﺳ��ﻔﯿﺪ ،ﮐﺸ��ﯿﺪه ﺑﯿﻨﯽ و ﻣﺸ��ﮑﯿﻦ ﻣﻮی ﺑﻮد و ﺑﺮ ﮔﻮﻧﮫ اش ﺧﺎل
ﺳ�ﯿﺎھﯽ داﺷ�ﺖ و ﺑﮫ رواﯾﺖ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﻧﻘﺶ ﻧﮕﯿﻨﺶ »ﷲ وﻟﯽ ﻋﺼﻤﺘﯽ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﮫ « و ﺑﮫ رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ »ﷲ ﺧﺎﻟﻖ ﮐﻞ ﺷﯽ
ء« و ﺑﮫ رواﯾﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ دﯾﮕﺮ» :اﻧﺖ ﺛﻘﺘﯽ ﻓﺎﻋﺼﻤﻨﯽ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس « ﺑﻮد.

وﻻدت
آن ﺣﻀ�ﺮت در روز ﺷ�ﻨﺒﮫ ،ھﻔﺪھﻢ رﺑﯿﻊ اﻻول ﺳﺎل  ۸۳ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﻮﻟﺪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم)ص(
ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .روزی ﮐﮫ ﺷ������ﺮﯾﻒ و ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮد و ﺻ������ﺎﻟﺤﯿﻦ از آل ﻣﺤﻤﺪ)ص( ﺣﺮﻣﺖ اﯾﻦ روز را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ داﺷ������ﺘﻨﺪ .ﭘﺪر آن
ﺣﻀ����ﺮت اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( و ﻣﺎدرش »ام ﻓﺮوه « دﺧﺘﺮ ﻗﺎﺳ����ﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ اﺳ����ﺖ و ﻋﺪه ای ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﺎم او ﻓﺎطﻤﮫ
ﺑﻮد.
اﻣﺎم ﺻ�����ﺎدق )ع( درﺣﻖ ﻣﺎدرش ﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺎﻧﺖ اﻣﯽ ﻣﻤﻦ آﻣﻨﺖ واﺗﻘﺖ و اﺣﺴ�����ﻨﺖ وﷲ ﯾﺤﺐ اﻟﻤﺤﺴ�����ﻨﯿﻦ « ﻣﺎدرم از
ﺑﺎﻧﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻤﺎن آورد ،ﺗﻘﻮی و ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎری اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮد ،اﺣﺴ�����ﺎن و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﻧﻤﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران را دوﺳ�����ﺖ
دارد.
ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﻧﺲ ،ﻓﻘﯿﮫ اھﻞ ﺳ�ﻨﺖ در ﺑﺎره اﺧﻼق ﺻ�ﺎدق آل ﻣﺤﻤﺪ)ص( ﮔﻔﺘﮫ اﺳ�ﺖ» :ﻣﺎراﯾﺖ اﻓﻀ�ﻞ ﻣﻦ ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻀﻼ
و ﻋﻠﻤﺎ و ورﻋﺎ و زھﺪا و ﻋﺒﺎده «...در ﻓﻀ����ﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﻠﻢ و ورع و زھﺪ و ﻋﺒﺎدت و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﭘﺮوردﮔﺎر ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻣﺎم
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
ﮔﻔ�ﺖ و ﻧﺎم ﺧﺪا را ﺑﺮ زﺑﺎن ﺟﺎری ﻣﯽ ﮐﺮد .رواﯾﺖ ﺷ������ﺪه ﮐﮫ :ﺣﻀ������ﺮت در ﻧﻤﺎزش ﻗﺮآن ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و از ﺣﺎل ﻣﯽ رﻓﺖ.
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 ﺑﻼ واﺳﻄﮫ ﻣﯽ ﺷﻨﻮم.
در ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸ�ﺶ آن ﺣﻀﺮت از ﮐﺘﺎب »ﻣﺸﮑﺎه اﻻﻧﻮار« ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ :روزی ﻣﺮدی ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت رﺳﯿﺪ و ﻋﺮض
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
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﮫ آن ﺣﻀ����ﺮت ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﺑﺮ او ،ﭘﺲ ﺣﻀ�����ﺮت دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮد :ای ﭘﺮوردﮔﺎر :اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﻦ

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.

