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مقدمة:
 األخالق إحدى اجلهات اإلنسانية التي عني هبا دين اإلسالم، 
واهتم هبا اهتاممًا كبريًا، والذي يستقيص تعاليم الكتاب وإرشادات 
السنة يعلم مقدار هذا االهتامم، ومبلغ هذه العناية، وهذه الظاهرة 
وإحدى  األديان،  سائر  عن  مميزاته  إحدى  اإلسالمي  الدين  يف 

مؤهالته للخلود.
واألوصياء  األنبياء  حياة  يف  عماًل  األخالق  هذه  جتسدت  ولقد 
 حيث تزخر حياته والصاحلني، ومن هؤالء اإلمام الصادق
املؤمنة  اإلسالمية  الشخصية  إىل  تشري  التي  األخالقية  باملواقف 

املتكاملة والتي منها الكرم  والصرب والتواضع والشجاعة...الخ.
تلك  فرع كبري مرشق من   الصادق بن حممد  فاإلمام جعفر 
الدوحة النبوية الكريمة الباسقة... غرف من بحور مدينة علم جده 
تعاىل  اهلل  وزانه   ،األطهار األئمة  وآبائه   األعظم الرسول 
بعظيم اخلُُلق وأنبل السجايا والصفات، فكان يف زمانه قبلة أنظار 
آثاره  زالت  وما  السالكني،  املتقني  وقدوة  والدارسني،  العلم  أهل 

اخلالدة ومآثره الطيبة تشع نورًا وهدى عىل مدى األجيال.
الفاضلة  لألخالق  أعىل  مثاًل   الصادق اإلمام  كان  لقد 
والصفات اجلميلة واملزايا احلميدة، فهو الصادق يف القول والفعل، 
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والناطق باحلّق، والعامل العامل بعلمه، واملوّجه لأُلّمة بدعوته، وما 
أمجع علامء اإلسالم عىل اختالف نزعاهتم وطوائفهم كام أمجعوا عىل 

فضله وعلمه.
ولقد وصفه املنصور الدوانيقي وهو خصمه األلّد بقوله: إّنه ممّن 

اصطفاه اهلل، وكان من السابقني يف اخلريات.
شهد األنام بفضله حّتى العدا   

والفضل ما شهدت به األعداء    
ويقول عنه مالك بن أنس فقيه املدينة: واهلل ما رأت عيني أفضل 
من جعفر بن حممد زهدًا وفضاًل وعبادًة وورعًا، وكنت أقصده 

فيكرمني ويقبل عيّل))). 
حممد  بن  جعفر  الصادق  إىل  أدخل  كنت  أيضا:  عنه  ويقول 
 فيقدم يل خمدة، ويعرف يل قدرا ويقول: يا مالك إين أحبك، 
ال خيلو  رجاًل   وكان قال:  عليه،  اهلل  وأمحد  بذلك  ُأرّس  فكنت 
من إحدى ثالث خصال: إما صائاًم، وإما قائاًم، وإما ذاكرًا، وكان 
من عظامء الُعّباد، وأكابر الزّهاد الذين خيشون اهلل عز وجل، وكان 
كثري احلديث، طيب املجالسة، كثري الفوائد، فإذا قال: قال رسول 
اهلل اخرّض مرة، واصفّر أخرى حتى ينكره من كان يعرفه، ولقد 

))) أمايل الصدوق ص 542.
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حججت معه سنة فلام استوت به راحلته عند اإلحرام، كان كّلام هّم 
فقلُت:  راحلته  من  خيرَّ  أن  وكاد  حلقه،  يف  الصوت  انقطع  بالتلبية 
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 عز وجل 

يل: ال لبيك وال سعديك))).
ووصفه أبو حنيفة بأّنه: أعلم أهل زمانه، وما رأى أعلم منه، وإّن 

هيبته تفوق هيبة املنصور صاحب امللك والصوجلان.
ووصفه عمرو بن املقدام بقوله: ما نظرت إىل جعفر بن حمّمد إالّ 

وعلمت أّنه من ساللة النبّيني.
وقد ثبت عن اإلمام زيد بن عيّل أّنه قال: إّنه -أي الصادق- 

حّجة اهلل، ال يضّل من تبعه، وال هيتدي من خالفه.
جذوة  من  بقبس  القليلة  الصفحات  هذه  نيضء  ونحن  وحسبنا 
عطائه اجلّم، أن نتعّرف عىل بعض سجاياه وأخالقه، مما نقلته إلينا 
الكتب من روايات كثرية تكشف عاّم أراد اإلمام أن يؤّدب به 
الروايات  من  يسرية  نبذة  عىل  مقترصين  اإليامن،  وأهل  أصحابه 

املتضمنة للعديد من دروس األخالق العملية.

))) أمايل الصدوق ص 69).
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أخالقه  مع عبيده وخدمه:
جيازهيم  وكان  واستكانتهم،  ضعفهم  يراعي  هبم،  رؤوفًا  كان    
باإلحسان إليهم والرفق هبم، وإن أساؤوا إليه،   ففي يوم من األيام 
عبد  أبو  فخرج  فأبطأ،  حاجة  يف  له  غالما    اهلل  عبد  أبو  بعث 
يرّوحه  رأسه  عند  فجلس  نائام،  فوجده  أبطأ،  ملا  أثره  عىل   اهلل
حتى انتبه، فلام تنبه قال له أبو عبد اهلل :يا فالن واهلل ما ذلك 

.(((لك، تنام الليل والنهار، لك الليل ولنا منك النهار
فرآه   الصادق اإلمام  عىل  دخل  الثوري  سفيان  أن  ويروى   
متغري اللون، فسأله عن ذلك؟ فقال: )كنت هنيت أن يصعدوا فوق 
قد  تريب بعض ولدي  فإذا جارية من جوارّي ممن  البيت، فدخلت 
وحتّيت  ارتعدت  يب  َبُصت  فلام  معها،  والصبي  سلم  يف  صعدت 
وإنام  الصبي  ملوت  لوين  تغّي  فام  فامت،  األرض  إىل  الصبي  وسقط 
تغّي لوين ملَِا أدخلُت عليها من الرعب(، وقال هلا اإلمام: »أنِت 

حرة لوجه اهلل ال بأس عليك« مرتني)2).
ومن هذا اخلرب يستوحي اإلنسان عمق ذلك احلنان الذي كانت 
ذلك  تعمر  كانت  التي  والرّقة  العظيم  اإلمام  ذلك  نفس  به  جتيش 

))) الكايف ج2 ص2)) ح7.
)2) املناقب ج3 ص395.
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إنسانية،  مشاعر  من  حتمل  بام  احلياة  وسع  والذي  الكبري،  القلب 
ومهاّم قيادية.

أخالقهمع الفقراء وصدقاته في السر:
بذاهتا  وهي  إليه،  وأحّبها  اهلل  إىل  القربات  أعظم  من  الصدقة    
ختفيف  يف  اإلنسان  يامرسها  عملية  ومشاركة  فاضل،  إنساين  عمل 
فقرصت  املعاشية  قدراهتم  تسعهم  مل  ممّن  واملعوزين،  الفقراء  آالم 
ورضوراهتم  احتياجاهتم  تستوعب  أن  عن  العمل  خطى  هبم 
احلياتية، وأفضل الصدقة ما كان معروفًا من غري سؤال، ورّسًا من 
غري إعالن، وهي التي كان يامرسها أهل البيت لتكون خالصة 

لوجهه.
أهل  أرأف   الصادق اإلمام  كان   البيت أهل  هنج  وعىل 
لو  حتى  ومعتقدهم  طريقهم  كان  مهام  واملساكني،  بالفقراء  زمانه 

.كان عىل غري طريقته
ففي يوم من األيام قال اإلمام الصادق ملحمد ابنه: )كم فضل 
معك من تلك النفقة؟ قال: أربعون دينارًا قال: اخرج وتصدق هبا، 
قال: إنه مل يبق معي غيها قال: تصدق هبا، فان اهلل عز وجل خيلفها، 
أما علمت أن لكل يشء مفتاحا، ومفتاح الرزق الصدقة، فتصدق 
هبا، ففعل، فام لبث أبو عبد اهلل إال عرشة حتى جاءه من موضع 
أربعة آالف دينار، فقال: يا بني أعطينا هلل أربعني دينارًا فأعطانا اهلل 
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أربعة آالف دينار())).
وأيضًا يروى: )أن فقيا سأل الصادق فقال لعبده: ما عندك؟ 
قال: أربعامئة درهم، قال: أعطه إياها، فأعطاه، فأخذها ووىّل شاكرا 
بعد  فامذا  فأعطيت  سألت  سيدي  يا  فقال:  أرجعه،  لعبده:  فقال 
العطاء؟ فقال له: قال رسول اهلل: خي الصدقة ما أبقت غنى، 
وإنا مل نغنك، فخذ هذا اخلاتم فقد أعطيت فيه عرشة آالف درهم، 

فإذا احتجت فبعه هبذه القيمة()2).
األعامل وأحبها هلل ألهنا  أفضل  فإهنا من  الرس  الصدقات يف  أما 
من األعامل اخلالصة التي ال يشوهبا أي غرض من أغراض الدنيا، 
وقد ندب إليها أئمة أهل البيت، كام أهنا كانت منهجًا هلم، فكل 

واحد منهم كان يعول مجاعة من الفقراء وهم ال يعرفونه.
فريوي لنا )امُلَعلَّ ْبِن ُخنَْيٍس أن اإلمام الصادق َخَرَج  يِف َلْيَلٍة 
َفإَِذا  َبْعُته  َفاتَّ َساِعَدَة  َبنِي  َة  ُظلَّ ُيِريُد  وُهَو  أمطرت-  -أي  ْت  ُرشَّ َقْد 
َفَأَتْيُته  َقاَل:  َعَلْينَا،  ُردَّ  ُهمَّ  اللَّ اهلل  بِْسِم  َفَقاَل:  ٌء  يَشْ ِمنْه  َسَقَط  َقْد  ُهَو 
َفَقاَل يِل:  فَِداَك،  َنَعْم ُجِعْلُت  ُقْلُت:  ؟  ُمَعلًّ  :َقاَل َعَلْيه  ْمُت  َفَسلَّ
ُمنَْترِشٍ  بُِخْبٍز  َأَنا  َفإَِذا  إيَِلَّ  َفاْدَفْعه  ٍء  يَشْ ِمْن  َوَجْدَت  َفاَم  بَِيِدَك  اْلَتِمْس 
َكثٍِي َفَجَعْلُت َأْدَفُع إَِلْيه َما َوَجْدُت َفإَِذا َأَنا بِِجَراٍب -وهو وعاء من 

))) بحار األنوار ج47 ص38 ح)4.
)2) بحار االنوار ج47 ص)6 ح6)).



 9شذرات من أخالق اإلمام الصادق

لِه ِمْن ُخْبٍز َفُقْلُت  جلد شاة يوضع فيه الدقيق ونحوه- َأْعِجُز َعْن َحْ
ُجِعْلُت فَِداَك َأْحُِله َعَل َرْأِس َفَقاَل اَل َأَنا َأْوىَل بِه ِمنَْك وَلكِِن اْمِض 
َيُدسُّ  َفَجَعَل  نَِياٍم  بَِقْوٍم  َنْحُن  َفإَِذا  َساِعَدَة  َبنِي  َة  ُظلَّ َفَأَتْينَا  َقاَل  َمِعي 
ْفنَا َفُقْلُت ُجِعْلُت  ِغيَفنْيِ َحتَّى َأَتى َعَل آِخِرِهْم ُثمَّ اْنَصَ ِغيَف والرَّ الرَّ
ِة  قَّ َلَواَسْينَاُهْم بِالدُّ َلْو َعَرُفوه   :قَّ ؟ َفَقاَل َيْعِرُف َهُؤاَلِء اْلَ فَِداَك 
ُلْق َشْيئًا إاِلَّ وَله َخاِزٌن  -والدقة هي امللح-، إِنَّ اهلل َتَباَرَك وَتَعاىَل مَلْ خَيْ
ٍء  َق بَِشْ بَّ َيلِيَها بِنَْفِسه وَكاَن َأيِب إَِذا َتَصدَّ َدَقَة َفإِنَّ الرَّ ُزُنه إاِلَّ الصَّ خَيْ
ائِِل،  ه يِف َيِد السَّ ه ُثمَّ َردَّ ه ِمنْه َفَقبََّله وَشمَّ ائِِل ُثمَّ اْرَتدَّ َوَضَعه يِف َيِد السَّ
ُن  وُتَوِّ اْلَعظِيَم  ْنَب  الذَّ وَتُْحو  بِّ  الرَّ َغَضَب  ُتْطِفُئ  ْيِل  اللَّ َصَدَقَة  إِنَّ 

َساَب، وَصَدَقَة النََّهاِر ُتْثِمُر امْلَاَل وَتِزيُد يِف اْلُعُمِر......())). اْلِ
أعتم  إذا   اهلل عبد  أبو  )كان  سامل:  بن  هشام  لنا  ينقل  وأيضا 
وذهب من الليل شطره، أخذ جرابًا فيه خبز ولم ودراهم فحمله 
عل عنقه ثم ذهب به إىل أهل الاجة من أهل املدينة فقّسمه فيهم 
وال يعرفونه، فلام مىض أبو عبد اهلل فقدوا ذلك فعلموا أنه كان 

أبا عبد اهلل ()2).  
)أعطاين  قال:  اخلثعمي  جعفر  أبا  أن  أيضًا  الرّسية   ِصالته  ومن 
إىل رجل  ادفعها  فقال يل:  دينارا يف رصة،  أبو عبد اهلل مخسني 

))) الكايف ج4 ص8 ح3
)2) الفروع من الكايف ج 4 ص 8 ح)
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من بني هاشم، وال تعلمه أين أعطيتك شيئا، قال: فأتيته، فقال: من 
مما  فنكون  هبا،  يبعث  يزال كل حني  فام  اهلل خيا،  أين هذه؟ جزاه 
نعيش فيه إىل قابل، ولكن ال يصلني جعفر بدرهم يف كثرة ماله()))، 
الصدقة،  آفة  مهم، وهو  أمر  اإلمام عىل  ينبهنا  النقل  هذا  ويف 
وذلك بأن يطلب املتصدق بصدقته مدحه ونرش صنيعه بني الناس، 
مهام  باإلخفاء  الصدقة  قيمة  أن  الشيعة  يعلم  أن  يريد   فاإلمام
أمكن وكلام خفيت أوجبت عظم الثواب عند اهلل تعاىل، عىل أن اهلل 

تعاىل سوف ينرش فضله بني الناس عاجاًل أو آجاًل.
 الصادق اإلمام  وردتنا عن  التي  الرائعة  األمثلة  بعض  هذه 
للرعاية  وبيانًا  ودرسًا  عظًة  هبا  وحسبنا  اإلنساين،  املجال  هذا  يف 
من  للمحرومني   البيت أهل  من  األئمة  أوالها  التي  اإلنسانية 

كرامة العيش، واملعّذبني يف األرض.
أخالقه  مع من أساء إليه:

كان اإلمام الصادق عىل جانب كبري من سمو األخالق، فقد 
ملك القلوب، وجذب العواطف هبذه الظاهرة الكريمة التي كانت 
النبيني  سائر  عىل  سام  الذي   اهلل رسول  جده  ألخالق  امتدادًا 

بمعايل أخالقه.

))) األمايل للشيخ الطويس  ص677 ح433)
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جيازي    كان  أنه  ذاته  وسمو  اإلمام  أخالق  مكارم  ومن 
املسيئني باإلحسان، ويعفو عمن أساء إليه ويدعو له، فهو القائل: 

)إنا أهل بيت مروءتنا العفو عمن ظلمنا())).
أرحامه  جتاوزات  من  األشّد   الصادق اإلمام  عانى  لقد    
له  املناوئني  ومن  ُأخرى،  جهة  من  احلاكمة  والسلطة  جهة،  من 
منهم  اإلساءة  يقابل  كان  ولكنّه  ثالثة،  جهة  من  عليه  واحلاقدين 
القرآن  خلق  مع  متّشيًا  باللني،  منهم  والشّدة  والعنف  باحلسنى، 
َوَبْينَُه  َبْينََك  الَِّذي  َفإذا  يَِّئَة  السَّ أْحَسُن  ِهَي  بِالَّتِي  ﴿ْإدَْفْع  وتعاليمه  

ُه َويِلٌّ َحِيم﴾)2). َعداَوٌة َكأنَّ
فمن الصور املرشقة حللمه ما يروى )أن رجال من الجاج توّهم 
 أن مهيانه قد ضاع منه، فخرج يفّتش عنه فرأى اإلمام الصادق
يصّل يف اجلامع النبوي فتعّلق به، ومل يعرفه، وقال له: أنت أخذت 

مهياين..؟ فقال له اإلمام بعطف ورفق: ما كان فيه؟..
قال: ألف دينار، فأعطاه اإلمام ألف دينار، ومىض الرجل إىل مكانه 
فوجد مهيانه فعاد إىل اإلمام معتذرًا منه، ومعه املال فأبى اإلمام قبوله 
وقال له: يشء خرج من يدي فال يعود إيّل، فبهر الرجل وسأل عنه، 
فقيل له: هذا جعفر الصادق، وراح الرجل يقول بإعجاب: ال جرم 

))) اخلصال : ))
)2) سورة فصلت اآلية: 34.
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له هو  الذي ال حدود    اإلمام  إن رشف  أمثاله()))،  فعال  هذا 
الذي دفعه إىل تصديق الرجل ودفع املال له.

 أبا عبد اهلل )أتى رجل  قال:  اللحام  يروى عن محاد  وأيضا 
الوقيعة  من  شيئا  ترك  فام  ذكرك،  عمك-  ابن   - فالنا  إن  فقال: 
إيتيني  للجارية:   اهلل عبد  أبو  فقال  فيك،  قاله  إال  والشتيمة 
بَوضوء، فتوضأ ودخل، فقلت يف نفيس يدعو عليه، فصل ركعتني، 
وأكرم،  مني  أجود  وأنت  وهبته]له[  قد  حقي  هو  رب  يا  فقال: 
فهبه يل وال تؤاخذه يب وال تقايسه، ثم رق فلم يزل يدعو فجعلت 

أتعجب()2).
أخطاء  إىل  هبا  ينفذ  رسالة  حلمه  من    اإلمام  يّتخذ  وهكذا   
اآلخرين وجتاوزاهتم، يف عملية تصحيح رقيقة، تعكس األُسلوب 
عىل  اآلخرين  عمل  أجل  من  اهلادف  العمل  يف  اهلادئ  اإلسالمي 
وقيمها  األخالقية  بُمثِلها  والتمّسك  الرسالة،  روح  عىل  االنفتاح 

اإلنسانية.
: تواضعه

  من مظاهر شخصيته العظيمة نكرانه للذات وحّبه للتواضع وهو 
احلصري)3)،  عىل  جيلس  كان  أنه  تواضعه  من  وكان  املسلمني،  سيد 

))) رشح إحقاق احلق ج 28 ص480.
)2) مشكاة األنوار ص 380.

)3)  النجوم الزاهرة: 76/5).
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ويشجب  ينكر  وكان  الفاخرة،  الفرش  عىل  اجللوس  ويرفض 
)من سيد  القبائل:  املتكربين حّتى قال ذات مرة لرجل من إحدى 
هذه القبيلة؟ فبادر الرجل قائال: أنا، فأنكر اإلمام ذلك، وقال 

له: لو كنت سيدهم ما قلت: أنا..())). 
  ومن مصاديق تواضعه ونكرانه للذات: )ُنِقل أنه كان رجل من 
أهل السواد يلزم جعفرا ففقده فسئل عنه فقال له رجل - يريد 
أن يستنقص به -: إنه نبطي فقال جعفر : أصل الرجل عقله، 
وحسبه دينه، وكرمه تقواه، والناس يف آدم مستوون، فاستحيا ذلك 

القائل()2).
َم  امَّ ومن تواضعه ما رواه أبو بصري قال: )َدَخَل َأُبو َعْبِد اهلل اْلَ
ِم ُأْخلِيه َلَك َفَقاَل: اَل َحاَجَة يِل يِف َذلَِك امْلُْؤِمُن  امَّ َفَقاَل َله َصاِحُب اْلَ

َأَخفُّ ِمْن َذلَِك()3).  
أن  غري  من  هبا  نمّر  أن  ينبغي  ال  بساطتها،  عىل  احلادثة  وهذه 
نفهم املغزى البعيد الذي يرمي إليه اإلمام يف سلوكه اإلنساين 
عىل  الناس،  من  العالية  املقامات  ذوي  من  الكبار  دأب  فقد  منها، 
جتنّب االختالط بالعامة يف مثل هذه املوارد ترّفعًا وِكرَبًا، وشعورًا 

))) الطبقات الكربى: )/32.
)2) كشف الغمة ج2، ص370.
)3) الكايف ج6 ص503 ح37.
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لآلخرين  يثبت  أن  أراد   اإلمام ولكّن  والطبقية،  باالمتياز  منه 
بقَيمه وُمثله، وبإنسانّيته  إّنام هي  أّن رفعة اإلنسان وامتيازه  عمليًا، 

الفاضلة التي ترتفع به إىل املستوى الالئق به.
اإلنسان  فإّن عىل  الِعرشة،  العادية وقضايا  للحياة  يرجع  فيام  أّما 
الطبقي  بالتفاوت  ليشعرهم  املتمّيز،  بسلوكه  يظلم اآلخرين  أن ال 
التي  األساسية  القاعدة  ويفّتت  االجتامعية،  الوحدة  يمّزق  الذي 
يقوم عليها بناؤها املتامسك، وهي التالحم املتمّثل باإليامن واملحّبة 

واملساواة.
تعامله مع العّمال:

 حيرص االمام  عىل حفظ حقوق العاملني واملسارعة لدفع 
له  حافزا  ويكون  احلالل  الرزق  بحالوة  العامل  ليشعر  اجورهم 
عىل االستمرار يف طلب احلالل عن شعيب قال:)َتَكاَرْينَا أليَِب َعْبِد 
اهلل َقْومًا َيْعَمُلوَن يِف ُبْسَتاٍن َله وَكاَن َأَجُلُهْم إىَِل اْلَعْصِ َفَلامَّ َفَرُغوا 

َقاَل ملَُِعتٍِّب: َأْعطِِهْم ُأُجوَرُهْم َقْبَل َأْن َيِفَّ َعَرُقُهْم())).
اإلمام  وطلب المعيشة:

   لقد مارس اإلمام الصادق العمل املجهد من أجل العيش 
الكريم، رغم ما يتمّتع به من مركز علمي واجتامعي وقيادي، فَعْن 

))) الكايف ج5 ص 289 ح3.
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ْيَبايِنِّ َقاَل: )َرَأْيُت َأَبا َعْبِد اهلل وبَِيِده ِمْسَحاٌة وَعَلْيه  َأِب َعْمٍرو الشَّ
َفُقْلُت  َظْهِره  َعْن  َيَتَصابُّ  واْلَعَرُق  َله  َحائٍِط  يِف  َيْعَمُل  َغلِيٌظ  إَِزاٌر 
ُجُل بَِحرِّ  ُجِعْلُت فَِداَك َأْعطِنِي َأْكِفَك َفَقاَل يِل: إيِنِّ ُأِحبُّ َأْن َيَتَأذَّى الرَّ

ْمِس يِف َطَلِب امْلَِعيَشِة())). الشَّ
ورّبام يتصّور البعض أن مركز اإلمام يمنعه من ممارسته مثل 
هذا العمل فيعرتض باستغراب، فَعْن َعْبِد األَْعىَل َمْوىَل آِل َساٍم َقاَل: 
َصائٍِف  َيْوٍم  يِف  امْلَِدينَِة  ُطُرِق  َبْعِض  يِف   اهلل َعْبِد  َأَبا  )اْسَتْقَبْلُت 
رِّ َفُقْلُت: ُجِعْلُت فَِداَك َحاُلَك ِعنَْد اهلل َعزَّ وَجلَّ وَقَراَبُتَك  َشِديِد اْلَ
َيا  َفَقاَل:  اْلَيْوِم،  ِمْثِل َهَذا  لِنَْفِسَك يِف  ِهُد  ِمْن َرُسوِل اهلل وَأْنَت ُتْ
ْزِق ألَْسَتْغنَِي َعْن ِمْثلَِك()2)، وهبذه  َعْبَد األَْعَل َخَرْجُت يِف َطَلِب الرِّ

اإلجابة الدامغة حّدد اإلمام قيمة العمل ومعطياته.
وروية  بحكمة  معاشه  أمر  يدّبر   اإلمام أن  بالذكر  وجدير 
ويضع للتجارة نظامًا ماليًا دقيقًا يضمن به سالمة ماله من اخلسارة 
 الكاظم اإلمام  ولده  حّدث  فقد  احلالل،  والكسب  والتلف، 
قائاًل: )إّن رجال أتى جعفرًا صلوات اهلل عليه َشبِيهًا بِامْلُْسَتنِْصِح َله، 
َقًة وَلْو  ْذَت األَْمَواَل ِقَطعًا ُمَتَفرِّ َ َت اتَّ َفَقاَل: َله َيا َأَبا َعْبِد اهلل َكْيَف رِصْ
َكاَنْت يِف َمْوِضٍع ]َواِحٍد[ َكاَنْت َأْيرَسَ ملَُِؤوَنتَِها وَأْعَظَم ملَِنَْفَعتَِها، َفَقاَل 

))) الكايف ج5 ص76 ح3).
)2) الكايف ج5 ص7 ح3.



 شذرات من أخالق اإلمام الصادق 16

ٌء َسلَِم َهَذا  َقًة َفإِْن َأَصاَب َهَذا امْلَاَل يَشْ ا ُمَتَفرِّ ْذُتَ َ َأُبو َعْبِد اهلل: اتَّ
َذا ُكلِّه()))، فعندما يكون املال جمتمعًا يف موضع  َمُع هِبَ ُة ُتْ َّ امْلَاُل والصُّ
واحد يكون بمجموعه مهّددًا بالتلف بتعريضه لنائبة طبيعية طارئة، 
أو جتاوٍز مشبوه، أّما عندما يكون متفّرقًا فإّن سالمة البعض تبقى 
مضمونة عندما يتعّرض البعض اآلخر منه للنوائب أو التجاوزات، 
.وهو أمٌر مل يكن ليدرك الناصح حكمته فيام أشار به عىل اإلمام

  ومن أروع ما وردنا عن اإلمام الصادق يف جماالت الكسب 
احلالل والعمل الصالح ما حّدث به أبو جعفر الفزاري، قال: )َدَعا 
ِدينَاٍر وَقاَل  َأْلَف  َفَأْعَطاه  ُمَصاِدٌف  َله  ُيَقاُل  َله  َمْوىًل   َعْبِد اهلل َأُبو 
َز  َفَتَجهَّ َقاَل:  َكُثُروا،  َقْد  ِعَيايِل  َفإِنَّ  ِمْصَ  إىَِل  ُرَج  َتْ َحتَّى  ْز  هَّ َتَ َله: 
اْسَتْقَبَلْتُهْم  ِمْصَ  ِمْن  َدَنْوا  َفَلامَّ   ، ِمْصَ إىَِل  اِر  التُّجَّ َمَع  وَخَرَج  بَِمَتاٍع 
َحاُله  َما  َمَعُهْم  الَِّذي  امْلََتاِع  َعِن  َفَسَأُلوُهْم  ِمْصَ  ِمْن  َخاِرَجٌة  َقافَِلٌة 
ٌء  يَشْ ِمنْه  بِِمْصَ  َلْيَس  ه  َأنَّ وُهْم  َفَأْخَبُ ِة،  اْلَعامَّ َمَتاَع  وَكاَن  امْلَِدينَِة،  يِف 
ينَاِر ِدينَارًا  َفَتَحاَلُفوا وَتَعاَقُدوا َعَل َأْن اَل َينُْقُصوا َمَتاَعُهْم ِمْن ِرْبِح الدِّ
ُفوا إىَِل امْلَِدينَِة َفَدَخَل ُمَصاِدٌف َعَل َأيِب َعْبِد  ْم واْنَصَ َفَلامَّ َقَبُضوا َأْمَواَلُ
فَِداَك  ُجِعْلُت  َفَقاَل:  ِدينَاٍر  َأْلُف  َواِحٍد  اهلل وَمَعه كِيَساِن يِف ُكلِّ 
َكثٌِي وَلكِْن  ْبَح  الرِّ َهَذا  إِنَّ  َفَقاَل:  ِرْبٌح،  امْلَاِل وَهَذا اآلَخُر  َرْأُس  َهَذا 

))) الكايف ج5 ص)9 ح).
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 :اَلُفوا، َفَقاَل َثه َكْيَف َصنَُعوا وَكْيَف حَتَ َما َصنَْعَته يِف امْلََتاِع؟ َفَحدَّ
ينَاِر  الدِّ ِرْبَح  إاِلَّ  َتبِيُعوُهْم  َأالَّ  ُمْسلِِمنَي  َقْوٍم  َعَل  لُِفوَن  حَتْ اهلل  ُسْبَحاَن 
َلنَا  َحاَجَة  واَل  َمايِل  َرْأُس  َهَذا  َفَقاَل:  اْلكِيَسنْيِ  َأَحَد  َأَخَذ  ُثمَّ  ِدينَارًا 
ُيوِف َأْهَوُن ِمْن َطَلِب  ْبِح، ُثمَّ َقاَل: َيا ُمَصاِدُف ُمَاَلَدُة السُّ يِف َهَذا الرِّ
موقف  هو  املقام  هذا  يف   اإلمام موقف  فكان  اَلِل()))،  اْلَ
احلياة،  جماالت  من  جمال  أّي  يف  االستغالل  يرفض  الذي  اإلسالم 
التجاوزات،  ورفضه  املعاملة  يف  اإلسالم  إنسانية  عمليًا  وحيّدد 
ذلك  وغري  العميل،  االستغالل  أو  املايل  االستغالل  ذلك  يف  سواًء 
من وجوه االستغالل البغيض، ألّنه تعبرٌي آخر عن اخليانة والرسقة، 

بصورة قد يرتاءى منها وكأهّنا مرشوعة.
اهتمامه بشؤون األمة:

النبي عن شؤون  بعد  األّول  املسؤول  باعتباره   اإلمام  
أودها،  من  اعوّج  ما  ويقّوم  يصلحها  بام  الرعّية  يتفّقد  نجده  األُّمة 
وإبعاد اإلمام عن مركز املسؤولية العاّمة بسبب تأثري السياسات 
به  تسمح  ما  بحسب  املجال،  هذا  يف  اهتاممه  من  يقّلل  ال  الظاملة، 
الظروف السياسية واالجتامعية العامة، فعن أب حنيفة سائق احلاّج، 
قال: مّر بنا املفضل أنا وختني)اخلََتن بفتحتني:كل من كان من قبل 

))) الكايف ج5 ص)6) ح).
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املرأة كأبيها وأخيها، وكذلك زوج البنت أو زوج األخت( نتشاجر 
يف مرياث، فوقف علينا ساعة ثّم قال لنا: تعالوا إىل املنزل فأتيناه، 
فأصلح بيننا بأربعامئة درهم، فدفعها إلينا من عنده، حّتى إذا استوثق 
كّل واحد منّا من صاحبه، قال: أما إهّنا ليست من مايل، ولكّن أبا 
عبد اهلل  أمرين إذا تنازع رجالن من أصحابنا يف يشء أن أصلح 

بينهام وأفتدهيام من ماله، فهذا من مال أب عبد اهلل))) .
الرائع عىل مدى شعور  املثل  تعطينا  بساطتها  احلادثة عىل  وهذه 
اإلمام  باملسؤولية، واهتاممه بقضايا األُّمة احلياتية، ودفع ما ربام 

يوجب االنقسام فيام بينها.
ويف جمال آخر من اهتاممات اإلمام باألمة، حيدّثنا معتب قال: )َقاَل 
ْعُر بِامْلَِدينَِة: َكْم ِعنَْدَنا ِمْن َطَعاٍم؟ َقاَل  َد السِّ يِل َأُبو َعْبِد اهلل وَقْد َتَزيَّ
ُقْلُت: ِعنَْدَنا َما َيْكِفيَك َأْشُهرًا َكثَِيًة، َقاَل: َأْخِرْجه وبِْعه، َقاَل ُقْلُت: 
َله وَلْيَس بِامْلَِدينَِة َطَعاٌم، َقاَل: بِْعه، َفَلامَّ بِْعُته َقاَل: اْشَتِ َمَع النَّاِس َيْومًا 
بَِيْوٍم، وَقاَل: َيا ُمَعتُِّب اْجَعْل ُقوَت ِعَيايِل نِْصفًا َشِعيًا ونِْصفًا ِحنَْطًة، 
نَْطَة َعَل َوْجِهَها، وَلكِنِّي ُأِحبُّ  َفإِنَّ اهلل َيْعَلُم َأينِّ َواِجٌد َأْن ُأْطِعَمُهُم اْلِ

َأْن َيَرايِنَ اهلل َقْد َأْحَسنُْت َتْقِديَر امْلَِعيَشِة()2) .
فاإلمام ال يريد أن يكون يف معزل عن واقع الناس بام يزخر 

))) الكايف ج2 ص209 ح4.

)2) الكايف ج5 ص66) ح2.
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فهو  منهم،  واحدًا  يكون  أن  لنفسه  يريد  بل  وآالم،  من مشاكل  به 
يشاركهم مسؤوليات احلياة بام تفرضه تقّلبات األحوال وانعكاساهتا 

عىل الصعيد العام، واملسؤولية التي حتّملها اإلمام هنا:
منه  مشاركة  السوق،  يف  الغاّلت  من  لديه  توّفر  ما  بعرض  أوالً: 
بحّل جزء ولو يسري من مشكلة فقدان املادة األّولية للعيش، وتوجيهًا 
أنفسهم عوامل االحتكار  يقاوموا يف  أن  عمليًا لآلخرين من أجل 

واألثرة التي قد تتسّبب عنها كارثة اجتامعية واقتصادية عامة...
فيام يصيبهم  لنفسه وعياله حياتيًا مع اآلخرين  بمساواته  وثانيًا: 
مشاركة  من  اإلمام  به  يتمّكن  ما  أقىص  وهذا  وعناء...  ضيق  من 

واهتامم يف هذا املجال.
قضاؤه  حوائج الناس:

عن الشقراين - من ولد شقران موىل رسول اهلل  - قال: خرج 
العطاء أيام املنصور، وما يل شفيع، فوقفت عىل الباب متحريًا، وإذا 
بجعفر بن حممد قد أقبل، فذكرت له حاجتي، فدخل وخرج، 
أحد  كل  من  السن  )إن  وقال:  إّياه  فناولني  كّمه  يف  بعطائي  وإذا 
حسن وإنه منك أحسن ملكانك منا، وإن القبيح من كل أحد قبيح، 
كان  له ذلك ألنه  اإلمام  قال  وإنام  منا()))،  ملكانك  أقبح  منك  وإنه 

))) منتهى اآلمال، 2: 66).
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يرشب الرشاب، فمن مكارم أخالق اإلمام الصادق أنه قىض 
حاجته ووعظه عىل وجه التعريض.

اإلمام يصل من قطعه:
تقول:    الصادق  اإلمام  خادمة  وهي  سامله  لنا  تروي   -(
َفَلامَّ  َعَلْيه  َفُأْغِمَي  اْلَوَفاُة  ْته  َحَضَ ِحنَي   اهلل َعْبِد  َأيِب  ِعنَْد  )ُكنُْت 
األَْفَطُس  وُهَو  َسنْيِ  اْلُ ْبِن  َعِلِّ  ْبَن  َسَن  اْلَ َأْعُطوا   :َقاَل َأَفاَق 
َفُقْلُت  وَكَذا،  َكَذا  وُفاَلنًا  وَكَذا  َكَذا  ُفاَلنًا  وَأْعُطوا  ِدينَارًا،  َسْبِعنَي 
 :َفَقاَل َيْقُتَلَك[،  َأْن  ]ُيِريُد  ْفَرِة  بِالشَّ َعَلْيَك  َحََل  َرُجاًل  أُتْعطِي 
َقْوَل  َسِمْعِت  أَما   :َقاَل َبَل،  ُقْلُت:  اْلُقْرآَن؟  َتْقَرئنَِي  أَما  َوْيَِك 
ْم  ُ اهلل َعزَّ وَجلَّ ﴿الَِّذيَن َيِصُلوَن ما َأَمَر اهلل بِه َأْن ُيوَصَل وخَيَْشْوَن َرهبَّ

ساِب﴾))). وخَياُفوَن ُسوَء اْلِ
َفَقاَل: أُتِريِديَن  َأْن اَل َأُكوَن ِمَن الَِّذيَن َقاَل اهلل َتَباَرَك وَتَعاىَل: 
ْم وخَياُفوَن ُسوَء  ُ ﴿الَِّذيَن َيِصُلوَن ما َأَمَر اهلل بِه َأْن ُيوَصَل وخَيَْشْوَن َرهبَّ
نََّة وَطيََّبَها وَطيََّب ِرَيَها وإِنَّ  ساِب﴾ َنَعْم َيا َساملَُِة إِنَّ اهلل َخَلَق اجْلَ اْلِ
َقاطُِع  واَل  َعاقٌّ  ِرَيَها  َيُِد  واَل  َعاٍم  َأْلَفْي  َمِسَيِة  ِمْن  َلُتوَجُد  ِرَيَها 

َرِحٍم()2).
2- روي أن الوليد بن صبيح قال: )كنا عند أيب عبد اهلل يف ليلة إذ 

))) الرعد: )2.
)2) الكايف ج7 ص55 ح0).
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طرق الباب طارق، فقال للجارية: انظري من هذا ؟ فخرجت 
ثم دخلت فقالت: هذا عمك عبد اهلل بن عل فقال: أدخليه، 
بيتا.....، فلام دخل أقبل عل أيب  البيت، فدخلنا  لنا: ادخلوا  وقال 
 ،فلم يدع شيئا من القبيح إال قاله يف أيب عبد اهلل  عبد اهلل
ثم خرج وخرجنا، فأقبل يّدثنا من املوضع الذي قطع كالمه، 
به  يستقبل  أحدًا  أن  ما ظننا  استقبلك هذا بشء  لقد  بعضنا:  فقال 
أحدًا، حتى لقد همَّ بعضنا أن خيرج إليه فُيوقع به، فقال: مه ال 

تدخلوا فيام بيننا.
 فقال طارق  الباب  طرق  مىض،  ما  الليل  من  مىض  فلام 
للجارية: انظري من هذا؟ فخرجت ثم عادت، فقالت: هذا عمك 
عبد اهلل بن عل، قال لنا: عودوا إىل مواضعكم، ثم َأِذن له فدخل 
بشهيق ونحيب وبكاء وهو يقول: يا ابن أخي اغفر يل غفر اهلل لك، 
اصفح عني صفح اهلل عنك، فقال: غفر اهلل لك يا عم، ما الذي 
أحوجك إىل هذا ؟ قال: إين مّلا أويت إىل فرايش أتاين رجالن أسودان 
النار، فانطلق يب  به إىل  انطلق  فشّدا وثاقي ثم قال أحدمها لآلخر: 
فمررت برسول اهلل فقلت: يا رسول اهلل ال أعود، فأمره فخّل 
قال:  أوِص   :اهلل عبد  أبو  فقال  الوثاق،  أمل  ألجد  وإين  عني، 
أبو عبد  فقال  بم أويص مايل مال، وإن يل عياال كثيا، وعّل دين، 
اهلل: دينك عّل وعيالك إىل عيايل فأوىص، فام خرجنا من املدينة 
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وزوج  دينه،  وقىض  إليه،  عياله   اهلل عبد  أبو  فضّم  مات،  حتى 
ابنه ابنته()))، يف هذه القصة درس يف سعة الصدر والتحّمل وعدم 
االرجتال يف رد الفعل ومقابلة القوه بالقوة بل حماولة إصالح قائل 

الكالم القبيح باملوعظة والعمل.
رضاه  بالقضاء:

بعد أن كان اإلمام أعرف الناس باهلل وأقواهم بصريًة به، فال بّد 
أن يكون أكثرهم تسلياًم ألمره، فريتيض ما به رضاه، وحيّب ما أحّبه 
ِد  له، ويتجّسد لنا هذا التسليم الواقعي فيام حيّدثنا به احْلََسِن ْبِن حُمَمَّ
ْبِن َمْهِزَياَر َعْن ُقَتْيَبَة األَْعَشى َقاَل: )َأَتْيُت َأَبا َعْبِد اهلل  َأُعوُد اْبنًا 
فَِداَك  ُجِعْلُت  َفُقْلُت:  َحِزيٌن  ُمْهَتمٌّ  ُهَو  َفإَِذا  اْلَباِب  َعَل  َفَوَجْدُته  َله، 
بِه -هذا كناية عن احتضاره  ملَِا  ه  إِنَّ َفَقاَل: واهلل  ؟  بِيُّ الصَّ َكْيَف 
وَقْد  إَِلْينَا  َخَرَج  ُثمَّ  َساَعًة  َفَمَكَث  َدَخَل  ُثمَّ  املوت-  عل  وإرشافه 
َقْد  َيُكوَن  َأْن  َفَطِمْعُت  َقاَل:  ْزُن،  واْلُ  ُ التََّغيُّ وَذَهَب  َوْجُهه  َأْسَفَر 
َفَقاَل: وَقْد  فَِداَك؟  ُجِعْلُت  بِيُّ  الصَّ َكْيَف  َفُقْلُت:  بِيُّ  الصَّ َصَلَح 
َمىَض لَِسبِيلِه، َفُقْلُت: ُجِعْلُت فَِداَك َلَقْد ُكنَْت وُهَو َحيٌّ ُمْهَتاّمً َحِزينًا 
َهَذا؟  َفَكْيَف  اِل  اْلَ تِْلَك  َغْيَ  َماَت  وَقْد  اَعَة  السَّ َحاَلَك  َرَأْيُت  وَقْد 
اهلل  َأْمُر  َوَقَع  َفإَِذا  امْلُِصيَبِة  َقْبَل  َنْجَزُع  اَم  إِنَّ اْلَبْيِت  َأْهَل  ا  إِنَّ  :َفَقاَل

))) بحار األنوار ج46 ص84) ح50.
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ْمنَا ألَْمِره())). َرِضينَا بَِقَضائِه وَسلَّ
بني  يمش  هو  فبينا  ابٌن،    الصادق  لألمام  كان  )أنه  ويروى 
يديه إذ غّص فامت، فبكى وقال :لئن أخذَت لقد أبقيَت، ولئن 
ابتليَت لقد عافيت..  ثم ُحل إىل النساء، فلام رأينه رصخن، فأقسم 
من  سبحان   :قال للدفن  أخرجه  فلام  أن ال يصخن،  عليهن 
يا بني !..   :فلام دفنه قال ،يقتل أوالدنا وال نزداد له إال حّبا
إّنا   :وقال  ،..نبيك وبني  بينك  ومجع  رضيك،  يف  اهلل  وّسع 
قوم نسأل اهلل ما نحب فيمن نحب فيعطينا، فإذا أحب ما نكره فيمن 

نحب رضينا( )2). 
 اهلل َعْبِد  َأيِب  ِعنَْد  َجالِسًا  )ُكنُْت  َقاَل:  َكاِمٍل  ْبِن  الَعاَلِء  وَعْن 
َجَلَس  ُثمَّ   اهلل َعْبِد  َأُبو  َفَقاَم  اِر  الدَّ ِمَن  َصاِرَخٌة  َخْت  َفَصَ
ا َلنُِحبُّ َأْن  َجَع وَعاَد يِف َحِديثِه َحتَّى َفَرَغ ِمنْه ُثمَّ َقاَل: إِنَّ َفاْسَتْ
ُنَعاَف يِف َأْنُفِسنَا وَأْواَلِدَنا وَأْمَوالِنَا َفإَِذا َوَقَع اْلَقَضاُء َفَلْيَس َلنَا َأْن ُنِحبَّ 

َما مَلْ ُيِبَّ اهلل َلنَا()3).
اإليامن  عمق   اإلمام لنا  حيّدد  الصافية...  الكلامت  هبذه 
وأصالة املعرفة، اللذين يمّثالن االمتياز الفريد الذي يتمّيز به الواقع 

))) الكايف ج3 ص225 ح)).
)2) الدعوات للراوندي ص 286 ح 5)

)3) الكايف ج3 ص226 ح3).
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...الروحي لألئمة من أهل البيت
إظهار  من  سريهتم  عليه  جرت  ما  اهلل  ألمر  تسليمهم  ينايف  وال 
عليه  جرى  وما   احلسني اإلمام  ملأساة  بالنسبة  واحلزن  األسى 
عىل  وتأكيدهم  بكربالء  الطف  واقعة  يف  وأنصاره  بيته  أهل  وعىل 
اآلخرين بإحياء ذكرى تلك املأساة يف كّل سنة، إذ الباعث عىل ذلك 
اهلدف  إبقاء  عىل  احلرص  بل  فحسب،  املصاب  ثقل  هو  ليس  هلم 
الذي من أجله استشهد اإلمام احلسني واخلرية الطّيبة من أهل 
بيته وأنصاره، حّيًا يف ضمري األُّمة، تعيشه كرمز للرفض املستمّر ضّد 
الطغيان واالستبداد، واالنتهاكات الظاملة، التي يامرسها احلاكمون 

الغرباء عن واقع الرسالة، واحلاقدون عليها.
: صبره

ومن الصفات البارزة يف اإلمام الصرب وعدم اجلزع عىل ما 
 كان يالقيه من عظيم املحن واخلطوب، فكان اإلمام الصادق
الشّدة، ال جيزع من  يذوب معه عنف  بالقّوة، وَجَلد  منيع  ذا صرب 
قريب، وال  أو  أخ  أو  ولد  فقد  املصاب من  به  ينزل  اهلل عندما  أمر 
يتململ ضجرًا من ضائقة حتّل به، بل يصرب عىل ذلك بروح يعمرها 
الشكر والرضا بام كتب اهلل وقىض به، ومن مظاهر صربه ما ينقله لنا 
 أنه نعي إىل الصادق جعفر بن حممد  ولده موسى بن جعفر
وهو  وفضله،  وعلمه  أدبه  يف  العني  مأل  كان  الذي  إسامعيل  ابنه 
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أكرب أوالده، وهو يريد أن يأكل وقد اجتمع ندماؤه، فتبسم ثم دعا 
بطعامه، وقعد مع ندمائه، وجعل يأكل أحسن من أكله سائر األيام، 
وحيّث ندماءه، ويضع بني أيدهيم، ويعجبون منه أن ال يروا للحزن 
أثرًا، فلام فرغ قالوا: يا ابن رسول اهلل لقد رأينا عجبًا أصبت بمثل 
هذا االبن، وأنت كام نرى؟! قال: وما يل ال أكون كام ترون، وقد 
جاءين خرب أصدق الصادقني أين مّيت وإياكم، إن قومًا عرفوا املوت 
فجعلوه نصب أعينهم، ومل ينكروا من ختطفه املوت منهم وسّلموا 

ألمر خالقهم عز وجل))).
اإلمام  يربي الناس على القناعة:

  عْن ِمْسَمِع ْبِن َعْبِد امْلَِلِك َقاَل: )ُكنَّا ِعنَْد َأيِب َعْبِد اهلل بِِمنى 
َفَأْعَطاه،  بُِعنُْقوٍد   َفَأَمَر  َفَسَأَله،  َسائٌِل  َفَجاَء  َنْأُكُله،  ِعنٌَب  َأْيِدينَا  وَبنْيَ 
َيَسُع   :َقاَل ِدْرَهٌم،  َكاَن  إِْن  َهَذا  يِف  يِل  َحاَجَة  اَل  ائُِل:  السَّ َفَقاَل 
وا اْلُعنُْقوَد، َفَقاَل َيَسُع اهلل  اهلل َعَلْيَك، َفَذَهَب ُثمَّ َرَجَع َفَقاَل ُردُّ
َلَك ومَلْ ُيْعطِه َشْيئًا، ُثمَّ َجاَء َسائٌِل آَخُر َفَأَخَذ َأُبو َعْبِد اهلل َثاَلَث 
ْمُد هللَِّ  اْلَ َقاَل:  ُثمَّ  َيِده  ِمْن  ائُِل  السَّ َفَأَخَذها  اه  إِيَّ ا  َفنَاَوَلَ ِعنٍَب  َحبَّاِت 
َفَحَشا   َمَكاَنَك   :اهلل َعْبِد  َأُبو  َفَقاَل  َرَزَقنِي،  الَِّذي  اْلَعامَلنَِي  َربِّ 
ْمُد  اْلَ َقاَل:  ُثمَّ  َيِده  ِمْن  ائُِل  السَّ َفَأَخَذَها  اه  إِيَّ ا  َفنَاَوَلَ ِعنَبًا  ْيه  َكفَّ ِمْلَء 

))) عيون أخبار الرضا  ج 2 ص 5 ح).
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ٍء  هللَِّ َربِّ اْلَعامَلنَِي، َفَقاَل َأُبو َعْبِد اهلل: َمَكاَنَك، َيا ُغاَلُم: َأيُّ يَشْ
يَن ِدْرمَهًا فِياَم َحَزْرَناه َأْو  َراِهِم؟ َفإَِذا َمَعه َنْحٌو ِمْن ِعرْشِ َمَعَك ِمَن الدَّ
ِمنَْك َوْحَدَك اَل  ْمُد هللَِّ َهَذا  اْلَ َقاَل:  ُثمَّ  َفَأَخَذَها  اه  إِيَّ ا  َفنَاَوَلَ َنْحِوَها، 
يَك َلَك، َفَقاَل َأُبو َعْبِد اهلل: َمَكاَنَك، َفَخَلَع َقِميصًا َكاَن َعَلْيه  رَشِ
َيا  يِن  الَِّذي َكَسايِن وَسَتَ ْمُد هللَِّ  اْلَ َقاَل:  ُثمَّ  َفَلبَِسه،  َهَذا  اْلَبْس  َفَقاَل: 
َأَبا َعْبِد اهلل َأْو َقاَل َجَزاَك اهلل َخْيًا مَلْ َيْدُع أليَِب َعْبِد اهلل إاِلَّ بَِذا ُثمَّ 
اَم َكاَن  ه ُكلَّ ه َلْو مَلْ َيْدُع َله مَلْ َيَزْل ُيْعطِيه ألَنَّ َف َفَذَهَب، َقاَل َفَظنَنَّا َأنَّ اْنَصَ

ُيْعطِيه َحَِد اهلل َأْعَطاه())).
ثيابا  ولبس  ماال  ونال  عنبا  ونال  عنبا  أكل  وقد  السائل  فمىض 
 كل ذلك ألنه ريض وقنع أول  عطرها جسم اإلمام املعصوم 
األمر بثالث حبات من العنب ومحد اهلل عليها، بينام األول خرس كل 
فالقناعة كنز مادي  العطاء بسوء رسيرته وطمعه،  ذلك وفاته هذا 

ومعنوي.
ويف هذا احلديث نالحظ أن عطاء أهل البيت وبذهلم يمتاز 
فيه،  إليه  التقّرب  جانب  ورعاية  سبحانه،  باهلل  الوثيق  بارتباطه 
هذا  عن  غريب  هو  ما  اإلنسانية  النفس  نوازع  من  يشوبه  أن  دون 
االرتباط، فحني كان شعور السائل باالمتنان هلل خالصًا فيام أواله 

))) الكايف ج4 ص49 ح2)
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ولكن  يتضاعف،  اإلمام  عطاء  كان  إحسان،  من    اإلمام 
عندما أبدى السائل امتنانه لإلمام  بدعائه له أخريًا، كف اإلمام 
 عن اإلعطاء، حتى ال يستمر مدحه له، فيخرجه عن اخللوص 

هلل، ويفتتن السائل بمدح غري اهلل وإن كان اإلمام ، فهنا نالحظ 
رعاية ذلك االرتباط يف العطاء من اإلمام  برصاحة.

: علمه
االنفتاح  فرصة   الباقر اإلمام  ووالده  هو  اإلمام  استثمر 
الدولة  بسط  وعدم  األموية  الدولة  ضعف  عن  الناتج  السيايس 
العباسية نفوذها فأسسا جامعة إسالمية كبرية تتلمذ فيها عىل يدي 
خمتلف  من  رجل  آالف  أربعة  عىل  يزيد  ما    الصادق  اإلمام 
األقطار اإلسالمية ومن خمتلف املذاهب واالجتاهات وقد أشاعوا 
الدين  معامل  ونرشوا  اإلسالمية  احلوارض  مجيع  يف  والثقافة  العلم 

وأحكام الرشيعة.
سعة علمه:

وبرصه  الثاقب  بفكره  العلوم   الصادق اإلمام  شقق  لقد 
أن  قبل  )سلوين  القائل:  وهو  بعلومه،  الدنيا  مأل  حتَّى  الدقيق، 
تفقدوين فإنه ال يدثكم أحد بعدي بمثل حديثي( )))، ومل يقل أحد 

))) املناقب ج 2 ص280.
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.هذه الكلمة سوى جده اإلمام أمري املؤمنني
)واهلل إين   بحديث أعرب فيه عن سعة علومه فقال:  وأدىل 
السامء  خب  فيه  كفي،  يف  كأنه  آخره  إىل  أوله  من  اهلل  كتاب  ألعلم 

وخب األرض، وخب ما كان، وخب ما هو كائن......اخلب( ))).
فلام   الصادق اإلمام  مع  أكل طعامًا  أبا حنيفة  )أن  ُذكِر  وقد 
هذا  إن  اللهم  العاملني  رب  هلل  المد  قال:  أكله  من  يده   رفع
منك ومن رسولك، فقال أبو حنيفة: يا أبا عبد اهلل أجعلت مع اهلل 
رشيكًا؟ فقال له: ويلك إن اهلل تعاىل يقول يف كتابه ﴿َوَما َنَقُموا إاِلَّ 
﴿َوَلْو  َفْضلِِه﴾))) ويقول يف موقع آخر:  ِمْن  َوَرُسوُلُه  اهللَُّ  َأْغنَاُهْم  َأْن 
ُه ِمْن  ُه َسُيْؤتِينَا اللَّ ُه َوَرُسوُلُه َوَقاُلوا َحْسُبنَا اللَّ ُهْم َرُضوا َما آَتاُهْم اللَّ َأنَّ
من  قط  قرأتا  ما  لكأين  واهلل  حنيفة:  أبو  فقال  َوَرُسوُلُه﴾)))،  َفْضلِِه 
كتاب اهلل وال سمعتها إال هذا الوقت، فقال أبو عبد اهلل: بل 
﴿َأْم  أشباهك  فيك ويف  أنزل  تعاىل  اهلل  قرأتام وسمعتهام ولكن  قد 
َأْقَفاُلَها﴾))) وقال: ﴿َكالَّ َبْل َراَن َعَلى ُقُلوبِِهْم َما َكاُنوا  ُقُلوٍب  َعَلى 

))) أصول الكايف: ) / 229
)2) التوبة: 74.
)3) التوبة: 59.
)4) حممد: 24.
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َيْكِسُبوَن ﴾)))))2).
وصيته ببر الوالدين:

اإلمام  إىل  فتوجه  اإلسالم  اعتنق  نرصانيًا  شابًا  أن  يروى 
الصادق.. ودخل عليه، فقال له اإلمام: سل عام شئت يا 
ُبني، فقال الشاب: يا سيدي إن أب وُأمي وأهل بيتي عىل النرصانية، 
 :وُأمي مكفوفة وأنا أعيش معهم وآكل يف آنيتهم، فقال اإلمام

أيأكلون حلم اخلنزير؟
فأجاب الشاب: كاّل يا سيدي فنظر إليه اإلمام نظرة األب 
الرحيم قائاًل له: ُكل معهم ولكن ُأوصيك بُأّمك خريًا فال تقرّص يف 

بّرها وخدمتها وتفّرد أنت بخدمتها.
العظيم،  اإلسالم  روح  أعامقه  يف  حممل  ولكنه  عائدًا  الشاب  كّر 
حسنة  أخالقًا  ُأمه  فرأت   اإلمام سيده  أوصاه  كام  ُأمه  فعامل 
وأّحست بالفرق، رفعت رأسها إليه قائلة: ُبني إنك تصنع ب هذه 

اخلدمة مذ دخلت احلنيفية ومل تكن تصنعه وأنت عىل النرصانية؟!
نظر االبن إليها بعطف عندما حس ببارقة األمل تشع من عينيها 
قائاًل.. أماه أمرين هبذا رجل من ولد النبي حممد، فقالت ُأمه: 

أهو نبي يا بني؟
))) املطففني: 4).

)2) بحار األنوار ج47 ص240 ح25.
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قال: ال يا ُأمي.. ولكنه ابن نبي أردفت األُم قائلة: دينك يا بني 
خري األديان عّلمنيه إذًا.

من  حيمل  وما  العظيم  اإلسالم  عن  صورة  بإعطاء  الشاب  فقام 
أفكار هتدف إىل تنظيم احلياة يف مجيع جماالهتا.. عندها تيقنت عظمة 
الدين،  التي هي عمود  الصالة..  بتعليمها  الدين وأسلمت..وقام 
اإلسالمية  باألخالق  التمسك  منا  البيتيريدون  فأهل  نعم 
نكون  وأن   بيته وأهل  حممد  النبي  أخالق  هي  والتي  الفاضلة 

دعاة هلم بغري ألسنتنا.
:كرمه وسخاؤه

ألهل  النفيس  الواقع  عن  غريبني  بأمرين  ليسا  والسخاء  الكرم 
العميقة  اجلذور  عرب  يمتّدان  أصيالن  أمران  مها  بل   ،البيت
لتأرخيهم، وقد ُعرف الكرم اهلاشمي بالطيبة والعفوية، البعيدة عن 
خالص  بأنه  وبذهلم  عطاؤهم  ويمتاز  واالمتنان،  التكّلف  عوامل 
لوجه اهلل تعاىل وال يريدون عليه جزاًء وال شكورًا، ومن صور كرمه 
 وسخائه الفريدة ما ذكره يونس عن بعضهم: )أنه كانت لإلمام
ضيعة قرب املدينة تسمى )عني زياد( فيها نخل كثي فإذا نضج التمر 
أمر الوكالء أن يثلموا يف حيطاهنم الثلم ليدخل الناس ويأكلوا التمر 
كالشيخ  املجيء  عل  يقدرون  ال  الذين  الضيعة  جليان  يأمر  وكان 
َذاُذ  والعجوز واملريض لكل واحد منهم بُمد من التمر، َفإَِذا َكاَن اجْلَ
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امْلَِدينَِة  إىَِل  اْلَباِقَي  وْيِمُل  ْم  ُأْجَرَتُ َجاَل  والرِّ واْلُوَكاَلَء  اَم  اْلُقوَّ يعطي 
َذلَِك  َبْعَد  لإلمام  ويبقى  واملستحقني  الضعفاء  عل  أكثره  فيفرق 

ُتَها َأْرَبَعَة آاَلِف ِدينَاٍر())).  َأْرَبُعاِمَئِة ِدينَاٍر وَكاَن َغلَّ
أخالقهمع ضيوفه:

عىل  أصحابه  حّث  املائدة  بسط  إذا   الصادق موالنا  كان 
فيعتذرون  الشبع،  بعد  باليشء  يأتيهم  ولرّبام  فيه،  ورّغبهم  األكل 
أكاًل  أحسنكم  لنا  حّبًا  أشّدكم  إن  شيئًا  صنعتم  )ما   :فيقول
نفوسهم  لتطيب  ذلك  أمثال   النبي عن  هلم  يروي  ثّم  عندنا(، 
)أشّدكم  أعني  القول،  هذا  هلم  ويروي  بالزيادة،  وترغب  باألكل 
حّبًا لنا أحسنكم أكاًل عندنا( عن النبي مع سلامن واملقداد وأب 
انتهائهم من األكل، فإذا  بالقصعة من األرز بعد  ذر)2)، وقد جييء 
امتنع أحدهم من األكل قال له: )يعتب حّب الرجل ألخيه بانبساطه 
يف طعامه(، ثّم حيوز له حوزًا وحيمله عىل أكله، وإذا رآهم يقرّصون 

ة الرجل ألخيه يف أكله()3). يف األكل خجاًل قال هلم: )تستبني مودَّ
وكان إذا أطعم أصحابه يأتيهم بأجود الطعام، قال بعضهم: كان 

))) الكايف  ج3 ص569 ح2
)2) الكايف ج6 ص278 ح5.

)3) الكايف ج6 ص279 ح47.
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أطعمنا  ثّم  واألخبصة)2)،  الفراين)))  أطعمنا  رّبام    اهلل  عبد  أبو 
اخلبز والزيت فقيل له: لو دّبرت أمرك حّتى يعتدل يوماك، فقال: 

)إِنام نتدّبر بأمر اهلل إذا وّسع وّسعنا وإذا قّت قّتنا()3).
وقال أبو محزة: كنّا عند أب عبد اهلليف مجاعة فأتانا بطعام ما 
لنا عهد بمثله لذاذًة وطيبًا، وُاتينا بتمر ننظر فيه وجوهنا من صفائه 
القيام  من  ضيفه  يمنع  والسّن  الشأن  ذلك  مع  وكان  وحسنه)4)، 
لبعض احلوائج فإن مل جيد أحدًا قام هو بنفسه، ويقول: )هنى رسول 

اهلل عن أن يستخدم الضيف()5).
ولرغبته يف بقاء الضيف عنده كان ال يساعده عىل الرحيل عنه، 
كام صنع ذلك مع قوم من جهينة، فإنه أمر غلامنه أال يعينوهم عىل 
الرحلة، فقالوا له: يا ابن رسول اهلل لقد أضفت فأحسنت الضيافة، 
عىل  يعينونا  أال  غلامنك  أمرت  ثّم  العطّية،  فأجزلت  وأعطيت 
)إِّنا أهل بيت ال نعني أضيافنا عل الرحلة من   :الرحلة، فقال

عندنا()6).
))) الفراين: مجع فرنية، وهو نوع من اخلبز ُيعمل باللبن والسمن والسكر)لسان العرب 3) : 322)

)2) االخبصة: مجع خبيص، وهو طعام ُيعمل من التمر والسمن)القاموس املحيط 2 : 300)
)3) وسائل الشيعة ج24 ص296 ح2

)4) الكايف ج6 ص283 ح48.

)5) الكايف ج6 ص328 ح49.
)6) األمايل للشيخ الصدوق ص638 ح859.
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أخالقه مع أهل مجلسه:
روي أنه كان جيلس للعامة واخلاصة، ويأتيه الناس من األقطار 
يسألونه عن احلالل واحلرام، وعن تأويل القرآن وفصل اخلطاب، 

فال خيرج أحد منهم إالّ راضيًا باجلواب))).
أليب  جليسًا  )كنت  قال:  جعدة  آل  موىل  هارون  أب  عن  وروي 
عبد اهلل باملدينة ففقدين أياما، ثم إين جئت إليه فقال يل: مل أرك 
منذ أيام يا أبا هارون، فقلت: ولد يل غالم، فقال: بارك اهلل لك فيه 
وهو  األرض  نحو  بخده  فأقبل  حممدًا،  سميته  قلت:  سميته؟  فام 
يقول: حممد حممد حممد، حتى كاد يلصق خده باألرض، ثم قال: 
الفداء  بنفيس وبولدي وبأهل وبأبوي وبأهل األرض كلهم مجيعا 
لرسول اهلل، ال تسّبه وال تضبه وال تسيئ إليه، واعلم أنه ليس 

يف األرض دار فيها اسم حممد إال وهي تقدس كل يوم()2).
مجلسه أنبل المجالس:

عن رجل من العامة قال: كنت أجالس أبا عبد اهلل فال واهلل 
أين  من  يوم:  ذات  )فقال يل  قال:  أنبل من جمالسه  رأيت جملسا  ما 
ترج العطسة ؟ فقلت: من األنف فقال يل: أصبت اخلطاء فقلت: 

))) منتهى اآلمال، 2 : 64).
)2) فروع الكايف 2: 92.
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جعلت فداك، من أين ترج ؟ فقال: من مجيع البدن، كام أن النطفة 
رأيت  أما  قال:  ثم  اإلحليل  من  وخمرجها  البدن،  مجيع  من  ترج 
اإلنسان إذا عطس نفض أعضاؤه، وصاحب العطسة يؤمن املوت 

سبعة أيام())). 
:عبادته

كان اإلمام أعبد أهل زمانه، ألّن عبادته مقرتنة باملعرفة 
العمق  ازداد  وتعاىل  سبحانه  باهلل  املعرفة  ازدادت  وكّلام  الصادقة، 
اْلُعَلاَمء﴾)2)، لذلك  ِعَباِدِه  ِمْن  اهللَ  خَيَْشى  اَم  ﴿إِنَّ تعاىل:  لقوله  العبادي 
تتجىّل يف عبادته أعمق معاين اخلشوع وأروعها، حتى أقّر من مل 
يعتقد بإمامته بأنه سالم اهلل عليه من أكابر العّباد الذين خيشون اهلل 
عّز وجل، حيث يقول مالك بن أنس:...كان رجاًل ال خيلو من 
إحدى ثالث خصال: إما صائاًم، وإما قائاًم، وإما ذاكرًا، وكان من 

عظامء العّباد، وأكابر الزّهاد الذين خيشون اهلل عز وجل)3).
وقال أيضا: ما رأت عني، وال سمعت ُأذن، وال َخَطَر عىل قلب 

برش أفضل من جعفر الصادق علاًم وعبادة)4).

))) الكايف ج6 ص657.
)2) سورة فاطر: 28.

)3)أمايل الصدوق ص69).
)4) املناقب البن شهر آشوب ج4 ص248.
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وعبادة  مّجة،  علوم  ذو  السؤول:  مطالب  يف  طلحة  ابن  وقال 
موفورة، وأوراد متواصلة، يقّسم أوقاته عىل أنواع الطاعات.

وعن أبان بن تغلب قال: دخلت عىل أب عبد اهلل وهو يصيل، 
فعددت له يف الركوع والسجود ستني تسبيحه))).

وعن حفص بن غياث، قال: رأيت أبا عبد اهلل يتخّلل بساتني 
الكوفة، فانتهى إىل نخلة فتوّضأ عندها، ثّم ركع وسجد، فأحصيت 

يف سجوده مخسامئة تسبيحه، ثّم استند إىل النخلة فدعا بدعوات.
)أن موالنا الصادق كان يتلو القرآن يف صالته،  وقد روي: 
إليه؟  حاله  انتهت  ما  أوجب  الذي  ما  سئل:  أفاق  فلام  عليه  فغش 
فقال ما معناه: ما زلت أكرر آيات القرآن حتى بلغت إىل حال كأنني 

سمعتها مشافهة ممن أنزلا()2).
 وقد أخلص يف طاعته وعبادته هلل كأعظم ما يكون اإلخالص، 

وإليك صورة موجزة عن عباداته:
يف  وأمهها  العبادات  أفضل  من  الصالة  إن   :صالته ـ  أ 

اإلسالم، وقد أشاد هبا اإلمام الصادق يف كثري من أحاديثه:
من  أفضل  املعرفة  بعد  اهلل  إىل  العبد  تقرب  )ما   :قائاًل

))) الكايف ج) ص329.
)2) بحار األنوار ج47 ص58 ح08).
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الصالة())).
وقال: )الصالة قربان كل تقي()2).

آخر  الصالة، وهي  عزَّ وجلَّ  اهلل  إىل  األعامل  )أحب   :وقال
وصايا األنبياء، فام أحسن الرجل يغتسل أو يتوضأ فيسبغ الوضوء 
ثم يتنحى حيث ال يراه أنيس فيرشف اهلل عليه وهو راكع أو ساجد 
أطاعوا  ويله  يا  إبليس:  نادى  السجود  فأطال  سجد  إذا  العبد  إن 

وعصيت، وسجدوا وأبيت()3).
اهلل  عبد  بأيب  أعّزهيا  حيدة  أم  عل  )دخلت  بصري:  أبو  وقال 
لو  حممد،  أبا  يا  قالت:  ثم  لبكائها،  وبكيت  فبكت   ،الصادق
رأيت أبا عبد اهلل عند املوت لرأيت عجبًا، فتح عينيه ثم قال: 
امجعوا يل كل من بيني وبينه قرابة. قالت: فلم نتك أحدًا إال مجعناه. 
قالت: فنظر إليهم ثم قال: إن شفاعتنا ال تنال مستخفًا بالصالة()4).  
ومن اجلدير بالذكر أن اإلمام مل يدع نافلة من نوافل الصالة 
إالّ أتى هبا بخشوع وإقبال نحو اهلل تعاىل، وكان  إذا أراد التوجه 
إىل الصالة اْصَفرَّ لونه، وارتعدت فرائصه خوفًا من اهلل تعاىل ورهبة 

))) جمموعة ورام: 86/2.
)2) مجهور األولياء: 78/2.
)3) وسائل الشيعة: 26/3.

)4) األمايل للشيخ الصدوق ص572 ح779.
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وخشية منه، وقد أثرت عنه جمموعة من األدعية يف حال وضوئه، 
وتوجهه إىل الصالة ويف قنوته، وبعد الفراغ من صالته)))..

اإلسالم،  يف  املهمة  العبادات  من  الصوم  إّن   :صومه ـ  ب 
وذلك ملا يرتتب عليه من الفوائد االجتامعية والصحية واألخالقية، 
وقد  ـ)2)،   الصادق اإلمام  قال  كام  ـ  النار(  من  ُجنّة  )وهو 
باألخالق واآلداب  التحيل  الصائم عىل   الصادق اإلمام  حث 
التالية، قال: )وإذا صمت فليصم سمعك، وبصك، ولسانك 
وقار  عليك  وليكن  اخلادم،  وأذى  املراء،  ودع  والرام،  القبيح  من 

الصيام، وال تعل يوم صومك مثل يوم فطرك سواء..()3).
شهر  أما  تعاىل،  اهلل  إىل  تقربًا  أيامه  أغلب  يف  صائاًم   وكان
بعض  عنه  أثرت  وقد  بالغ،  بشوق  يستقبله  فكان  املبارك  رمضان 
يف  األدعية  بعض  عنه  أثرت  كام  هلالله،  رؤيته  عند  املهمة  األدعية 
سائر أيامه ويف ليايل القدر املباركة ويف يوم عيد األضحى األغّر)4). 
ج ـ حجه: أما احلج فهو باإلضافة إىل قدسيته فإنه من أهم 
تعرض  حيث  اإلسالمي،  العامل  يف  تعقد  التي  السياسية  املؤمترات 

))) راجع الصحيفة الصادقية.
)2) وسائل الشيعة: 3 / 290.

)3) جمموعة ورام: 85/2.
)4) راجع الصحيفة الصادقية.
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الناحية  من  أكانت  سواء  املسلمني  تواجه  التي  املشاكل  أهم  فيه 
االقتصادية أم االجتامعية أو املشاكل السياسية الداخلية واخلارجية، 
بعضهم  املسلمون  هبا  يعرف  التي  الروابط  أهم  من  أنه  إىل  مضافًا 

بعضًا.
من  بكثري  والتقى  متعددة  مرات   الصادق اإلمام  حج  وقد 
املعلم واملرشد هلم عىل مسائل احلج،  احلجاج املسلمني، وقد كان 
احلج  أحكام  بيان  الباقر عىل  اإلمام حممد  وأبوه  فقد جهد هو 
بشكل تفصييل، وعنهام أخذ الرواة والفقهاء أحكام هذه الفريضة، 

ولوالمها ملا عرفت مسائل احلج وأحكامه.
مراسيم  وخشوع  بخضوع  يؤدي   الصادق اإلمام  وكان 
احلج من الطواف، والوقوف يف عرفات ومنى، وقد روى بكر بن 
حممد األزدي فقال: خرجت أطوف، وإىل جنبي اإلمام أبو عبد اهلل 
الصادق  حتَّى فرغ من طوافه ثم مال فصىل ركعتني بني ركن 
البيت واحلجر، وسمعته يقول يف أثناء سجوده: )َسَجَد َوْجِهي َلَك 
َتعّبدًا َوِرّقًا، ال إلَه إالّ أْنَت َحّقًا َحّقًا، األّول َقْبَل ُكلِّ يَشٍء، َواآلِخُر 
َبْعَد ُكلِّ يَشٍء، َوَها أَنا ذا َبنْيَ َيَدْيَك، ناِصَيتي بَِيَدْيَك َفاْغِفْر يِل إنَّه ال 
َنْفيِس،  بُِذُنويب َعل  ُمقرٌّ  َفإينِّ  يِل،  َفاْغِفْر  َك،  َغْيُ الَعظِيَم  ْنَب  الذَّ َيْغِفُر 
الرشيف، ووجهه  الَعظيَم غُيَك(..ثم رفع رأسه  ْنَب  الذَّ يدَفُع  َوال 
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كأنام ُغّمس يف املاء من كثرة البكاء))).
االمام  -أي:  معه  )...حججت  أنس:  بن  مالك  يقول 
الصادق- سنة فلاّم استوت به راحلته عند اإلحرام، كان كّلام 
من  أن خيّر  وكاد  الصوت يف حلقه  انقطع  و[  ]تلجلج  بالتلبية  هّم 

راحلته ()2).
اهلل  أكب،  )اهلل  يقول:  املقدسة  الكعبة  من  خرج  إذا   وكان
أكب، اهلل أكب، الّلهّم ال ْتهْد َبالءنا، وال ُتشِمت بِنا أعداءنا، فإّنَك 

أْنَت الّضارُّ النّافع()3).
وكان من أعظم اخلاشعني والداعني يف مواقف احلج، فقد روي 
أر  ومل    حمّمد  بن  جعفر  رأيت  )واهلل  قال:  الثوري  سفيان  أّن 
ع واالبتهال منه، فلاّم وصل  حاّجًا وقف باملشاعر، واجتهد يف التضُّ

عرفات أخذ من الناس جانبًا، واجتهد يف الدعاء يف املوقف()4).
طريقته في إرشاد العاصين:

ْلَطاَن َفَأَصاَب َماالً َفَأَعدَّ  عْن َأِب َبِصرٍي َقاَل: )َكاَن يِل َجاٌر َيتَّبُِع السُّ

))) قرب اإلسناد: 28.
)2) اخلصال ج) ص77.

)3) قرب اإلسناد: 3.
)4)كشف اليقني ص330.
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َفَشَكْوُته  وُيْؤِذينِي  امْلُْسِكَر  ُب  وَيرْشَ إَِلْيه  ِميَع  اجلَْ َمُع  جَيْ وَكاَن  ِقَيانًا))) 
َهَذا  َيا  يِل:  َفَقاَل  َعَلْيه،  َأحْلَْحُت  َأْن  َفَلامَّ  َينَْته  َفَلْم  ٍة  َمرَّ َغرْيَ  َنْفِسه  إىَِل 
َأَنا َرُجٌل ُمْبَتىًل وَأْنَت َرُجٌل ُمَعاًف، َفَلْو َعَرْضَتنِي لَِصاِحبَِك َرَجْوُت 
َعْبِد  َأِب  إىَِل  ُت  َفَلامَّ ِصْ َقْلبِي،  يِف  َله  َذلَِك  َفَوَقَع  بَِك،  ُينِْقَذيِنَ اهلل  َأْن 
َسَيْأتِيَك،  اْلُكوَفِة  إىَِل  َرَجْعَت  إَِذا  يِل:  َفَقاَل  َحاَله  َله  َذَكْرُت   اهلل
ٍد: َدْع َما َأْنَت َعَلْيه وَأْضَمن َلَك َعىَل  َفُقْل َله: َيُقوُل َلَك َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ
ِعنِْدي  َفاْحَتَبْسُته  َأَتى  فِيَمْن  َأَتايِن  اْلُكوَفِة  إىَِل  َرَجْعُت  َفَلامَّ  اجْلَنََّة،  اهلل 
َحتَّى َخاَل َمنِْزيِل ُثمَّ ُقْلُت َله: َيا َهَذا إيِنِّ َذَكْرُتَك ألَِب َعْبِد اهلل َجْعَفِر 
اِدِق َفَقاَل يِل إَِذا َرَجْعَت إىَِل اْلُكوَفِة َسَيْأتِيَك َفُقْل  ٍد الصَّ ْبِن حُمَمَّ
َعىَل  َلَك  وَأْضَمن  َعَلْيه  َأْنَت  َما  َدْع  ٍد:  حُمَمَّ ْبُن  َجْعَفُر  َلَك  َيُقوُل  َله، 
اهلل اجْلَنََّة، َقاَل: َفَبَكى ُثمَّ َقاَل يِل: اهلل َلَقْد َقاَل َلَك َأُبو َعْبِد اهلل َهَذا، 
َحْسُبَك وَمىَض،  يِل:  َفَقاَل  ُقْلُت،  َما  يِل  َقاَل  َقْد  َأنَّه  َله  َفَحَلْفُت  َقاَل: 
اٍم َبَعَث إيَِلَّ َفَدَعايِن وإَِذا ُهَو َخْلَف َداِره ُعْرَياٌن َفَقاَل  َفَلامَّ َكاَن َبْعَد َأيَّ
ٌء إاِلَّ وَقْد َأْخَرْجُته وَأَنا َكاَم  يِل َيا َأَبا َبِصرٍي اَل واهلل َما َبِقَي يِف َمنِْزيِل يَشْ
َتَرى، َقاَل: َفَمَضْيُت إىَِل إِْخَوانِنَا َفَجَمْعُت َله َما َكَسْوُته بِه ُثمَّ مَلْ َتْأِت 
اٌم َيِسرَيٌة َحتَّى َبَعَث إيَِلَّ َأينِّ َعِليٌل َفاتِنِي، َفَجَعْلُت َأْخَتِلُف إَِلْيه  َعَلْيه َأيَّ
بِنَْفِسه  جَيُوُد  وُهَو  َجالِسًا  ِعنَْده  َفُكنُْت  امْلَْوُت  بِه  َنَزَل  َحتَّى  وُأَعاجِلُه 

))) القيان - مجع قينة - اإلماء املغنّيات
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َصاِحُبَك  َوَف  َقْد  َبِصرٍي  َأَبا  َيا  يِل:  َفَقاَل  َأَفاَق  ُثمَّ  َغْشَيًة  َعَلْيه  َفُغيِشَ 
 اهلل َعْبِد  َأَبا  َأَتْيُت  َحَجْجُت  َفَلامَّ  َعَلْيه،  اهلل  َرمْحَُة  ُقبَِض  ُثمَّ  َلنَا، 
َفاْسَتْأَذْنُت َعَلْيه َفَلامَّ َدَخْلُت َقاَل يِلَ اْبتَِداًء ِمْن َداِخِل اْلَبْيِت وإِْحَدى 
َوَفْينَا  َقْد  َبِصرٍي  َأَبا  َيا  َداِره  ِدْهِليِز  يِف  واألُْخَرى  ْحِن  الصَّ يِف  ِرْجيَلَّ 

لَِصاِحبَِك())). 
حقيقة الزهد:

رجل:  له  وقال  اهلل  عبد  أبا  )حضت  قال:  عثامن  بن  محاد  عن 
أصلحك اهلل ذكرت أن عل بن أيب طالب كان يلبس اخلشن، 
اللباس  أشبه ذلك ونرى عليك  بأربعة دراهم وما  القميص  يلبس 
اجلديد، فقال له: إن عل بن أيب طالب كان يلبس ذلك يف زمان 
كل  لباس  فخي  به،  شهر  اليوم  ذلك  مثل  لبس  ينكر]عليه[ولو  ال 
زمان لباس أهله، غي أن قائمنا أهل البيت إذا قام لبس ثياب 

.(2((وسار بسية عل عل
 والذي نلحظه يف هذا احلديث: أّن اإلمام يؤّكد عىل رضورة 
فليس  اإلنسان،  فيه  يعيش  الذي  احليايت  الواقع  مع  االنسجام 
اخلارج، سوى  اإلنسان يف  ملظهر  يرجع  فيام  معنّي  لإلسالم سلوٌك 
ما َنّبه عليه اإلمام يف حديثه، وهو االنسجام مع مظهر العرص الذي 

))) الكايف ج) ص454 ح5.

)2) الكايف ج) ص))4 ح4.
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يعيش فيه.
وقد كانت هذه النظرة الواقعية الواعية لإلمام إزاء املظهر، مثار 
الذين وجدوا يف مرونة  املتصّوفة يف عرصه،  اعرتاض ونقد بعض 
مظهرهم  يفقد  ما  املجال،  هذا  يف  وانفتاحه   الصادق اإلمام 
وزهدهم املتزّمت وقيمته املثالية، وامتيازهم االجتامعي، بعد أن كان 
اإلمام يف موقعه من األُّمة يمّثل القّمة يف الواجهة الرسالية السليمة 

من كّل شائبة انحراف أو تزييف يف عرض املفاهيم وتطبيقها.
عبد  أب  عىل  دخل  الثوري  سفيان  أّن  أيضًا،  الكليني  رواه  وما 
اهلل فرأى عليه ثيابًا بيضاء كأهّنا غرقئ البيض )الغرقئ كزبرج 
البيض  بغرقئ  وتشبيهها  األعىل  القرش  حتت  الرقيق  البيض  قرش 

باعتبار رقتها(، فقال له: إّن هذا اللباس ليس من لباسك.
لك  خي  فإّنه  أقول:  ما  وِع  منّي  )اسمع   :اإلمام له  فقال 
عاجاًل وآجاًل، إن أنت ُمتَّ عل السنّة ومل تت عل بدعة، ُأخبك أّن 
رسول اهلل كان يف زمان ُمِقفر ُمِدب، فأّما إذا أقبلت الدنيا فأحّق 
منافقوها، ومسلموها  ُفّجارها، ومؤمنوها ال  أبرارها ال  الناس هبا 
ال كّفارها، فام أنكرت يا ثوري، فو اهلل إيّن ما ترى، ما أتى عّل منذ 
عقلت صباحًا وال مساء وهللِِّ يف مايل حّق، أمرين أن أضعه موضعًا 
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إالّ وضعته())).
أوضح اإلمام يف حديثه مع سفيان الثوري، أّن الزهد ليس مظهرًا 
رخيصًا يتلّبس به اإلنسان وابتعادًا عن املعطيات الطّيبة مما أنعم اهلل 
عليه به، وإّنام هو انفصال نفيس عن عوامل الفتنة، وأسباب التعّلق 

بالدنيا.
تكن  مل  عندما   النبي زمان  ففي  معطياته،  زمان  لكّل  إّن  كام 
البداوة  خشونة  يعيشون  يزالون  ال  الناس  وكان  سعة،  يف  احلياة 
يف  البساطة  كانت  اليد،  ذات  وضيق  الناتج  لقّلة  العيش  وشظف 
العامة،  احلياة  يغلب عىل  الذي  العاّم  الطابع  والشكل، هي  املظهر 
إىل  الناس  حياة  انتقلت  حيث   الصادق اإلمام  زمان  يف  أّما 
وضع جديد من السعة والوجدان، فعىل اإلنسان أن يتكّيف بالطابع 
وتعاىل،  سبحانه  اهلل  رضا  فيه  يكون  ما  حدود  يف  العام،  السلوكي 
وال ينفرد بمظهر متمّيز يفصله عن اآلخرين ممّا يكون مظنّة للرياء 
ومنطلقًا للشهرة - فليس الزاهد أن ال يملك يشء، بل الزاهد أن 

ال يملكه يشء -.
ويعطينا اإلمام الصادق يف موقف آخر له مع سفيان الثوري، 
التمّتع  إرادة  مع  تصطدم  ال  التي  الزهد  واقعية  عن  معرّبة  صورة 

))) أعيان الشيعة ج) ص660.
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بطيب احلياة ومعطياهتا اخلرّية، فعن سفيان قال: )دخلت عل اإلمام 
الصادق وكان عليه جّبة خز دكناء، فجعلت أنظر إليها متعّجبًا، 

فقال يل: يا ثوري، ما لك تنظر إلينا، لعّلك ممّا رأيت؟
فقلت: يا ابن رسول اهلل، هذا ليس من لباسك وال لباس آبائك.

فقال يل: يا ثوري، كان ذلك الزمان مقفرًا مقتًا... ثّم حرس عن 
ردن جّبته، وإذا حتتها جّبة صوف بيضاء، وقال: يا ثوري، لبسنا هذا 
هلل - وأشار إىل جّبة الصوف - وهذا لكم - وأشار إىل اخلّز - فام 

كان هلل أخفيناه، وما كان لكم أبديناه())). 
فهذا املظهر األنيق من اإلمام، الذي حُتّدثنا به الروايات، ال يتناف 
يف  املتجّمل  باملظهر  يظهر  حني  فهو  والتقّشف،  الزهد  سلوك  مع 
يبتعد  أن  يريد  احليايت لعرصه،  املستوى  ينسجم مع  والذي  لباسه، 
عن فتنة الرياء، كام ّصح به اإلمام، وأشار إليه يف حديثه مع 
التمّتع بنعومة  سفيان، ولكنّه يف نفس الوقت ال يعطي لنفسه حّق 
يشّوش هبا  ماديًا،  أثرًا  النفس  واقع  ترتك يف  التي  وليونته،  اللباس 
ْبِن  ِد  حُمَمَّ فَعْن  به اإلنسان من رّبه،  الذي يقرتب  الروحي،  الصفاء 
اِز َعْن َأبِيه َقاَل: )َرَأْيُت َأَبا َعْبِد اهلل وَعَلْيه  احْلَُسنْيِ ْبِن َكثرٍِي اخْلَزَّ
َت ثَِيابِه وَفْوَقَها ُجبَُّة ُصوٍف وَفْوَقَها َقِميٌص  َقِميٌص َغلِيٌظ َخِشٌن حَتْ

))) اإلمام الصادق واملذاهب األربعة ، أسد حيدر، م2 ص302.
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لَِباَس  َيْكَرُهوَن  النَّاَس  إِنَّ  فَِداَك  ُجِعْلُت  َفُقْلُت:  َفَمسْسُتَها  َغلِيٌظ 
وَكاَن  َيْلَبُسَها    َعِلٍّ ْبُن  ُد  حُمَمَّ َأيِب  َكاَن  :َكالَّ  َفَقاَل  وِف  الصُّ
إَِذا  ثَِياهِبِْم  َأْغَلَظ  َيْلَبُسوَن   وَكاُنوا َيْلَبُسَها    َسنْيِ اْلُ ْبُن  َعِلُّ 

اَلِة وَنْحُن َنْفَعُل َذلَِك())). َقاُموا إىَِل الصَّ
مظهر  مع  منسجاًم  يكون  أن  يريد  املتجّمل  بمظهره   فاإلمام
أهل عرصه حياتيًا، وفيام يسرت وراء ذلك املظهر من اللباس اخلشن، 
احلياة  مفاتن  عن  البعيد  نفسه  واقع  مع  منسجاًم  يكون  أن  يريد 
الزهد  تقابل  التي  األُخرى  الواجهة  هي  التي  ومتعها،  ومباهجها 
واجب  ليؤّدي  رّبه  يدي  بني  يقف  حني  أّما  احلياة،  يف  والتقّشف 
العبودية احلّقة، فإّنه يرفض ذلك املظهر املتجّمل، ويتجّرد بواقعية 
وصفاء عن كّل ما له تعّلق بشؤون هذه احلياة الزائفة، وهذا موقف 

َمن عرف اهلل حّق معرفته ودان له بالعبودية كام هو أهله.
عن  واضحة  رؤيا  املنفتح...  بسلوكه   اإلمام أعطى  وقد 
احلياة  لبناء  يرجع  فيام  التطّور،  ملزاج  ومراعاته  اإلسالم،  مرونة 
أو  التكليفي  باجلانب  التطّور  مؤّثرات  تصطدم  ال  عندما  العاّمة 

األخالقي من الترشيع.
العيش،  وشظف  احلرمان  مظهر    اإلمام  عند  الزهد  فليس 

))) الكايف ج6 ص450 ح4.
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وإّنام هو غنى النفس باإليامن، وابتعادها عن التعّلق بالدنيا ومفاتنها، 
بنحو ال متّثل الدنيا وما اشتملت عليه من مفاتن ومتع، هدفًا أصيال 
يسعى إليه اإلنسان يف حياته، فإن هي أقبلت فنعمة تستحّق الشكر، 

وإن هي أدبرت فام عند اهلل خرٌي وأبقى.
هبا،  والتجّمل  النعمة  إظهار  رضورة  إىل    اإلمام  دعا  وقد 
هبا،  يكرمهم  أن  أجل  من  إالّ  عباده  عىل  النعم  بسط  ما  اهلل  وإّن 
 عنه الكليني  روى  فقد  اإلكرام،  لذلك  رفض  النعمة  وإمهال 
أّنه قال:)إَِذا َأْنَعَم اهلل َعَل َعْبِده بِنِْعَمٍة َأَحبَّ َأْن َيَراَها َعَلْيه ألَنَّه مَجِيٌل 
والتجّمل،  اجلامل  يب  اهلل  )إن   :عنه اَمَل())).وأيضا  اجْلَ ُيِبُّ 
ويبغض البؤس والتباؤس، فإن اهلل إذا أنعم عل عبده نعمة أحب أن 
يرى عليه أثرها، قيل: كيف ذلك ؟ قال: ينّظف ثوبه، ويطّيب ريه، 
ويّصص داره، ويكنس أفنيته حتى أن الرساج قبل مغيب الشمس 

ينفي الفقر ويزيد يف الرزق()2). 
: شجاعته

هاشم  بني  لرجاالت  املمّيزة  األصيلة  السامت  إحدى  الشجاعة 
عامة وأهل البيت خاصة، التي ُعرفوا هبا وعرفتها هلم املواقف 
اجلريئة يف خمتلف مواطن احلرب والسلم، واإلمام الصادق مل 
يامرس حربًا وال قتاالً يف مجيع فرتات حياته، ألّنه عاش يف عزلة عن 
احلكم وُبعدًا عن املعرتك السيايس العام، ولكن مظهر شجاعته كان 

))) الكايف ج6 ص438 ح4.
)2) وسائل الشيعة ج5 ص7 ح9.
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املنصور  الطاغية  هبا  واجه  التي  الصامدة  املواقف  تلك  حاصال يف 
جربوت  من  يامرسون  كانوا  ما  فيها  متحديًا  ووالته،  الدوانيقي 
عندما  واجلامعات،  األفراد  كرامة  عىل  ظاملة  وجتاوزات  وطغيان 
تكون هناك رضورة رسالية للتحّدي واملواجهة، ويكفي يف مظهر 
من  اخّتذه  الذي  املستمّر  السلبي  الرسايل  املوقف  ذلك  شجاعته 

احلكم.
ومن مواقفه الشجاعة ما ينقله لنا أمحد بن املقدام الرازي حيث 
يقول: )وقع الذباب عل املنصور فذّبه عنه فعاد فذّبه حتى أضجره، 
خلق  مل  اهلل  عبد  أبا  يا  املنصور:  له  فقال  حممد  بن  جعفر  فدخل 
الذباب؟ قال: ليذّل به اجلبابرة()))، فهذه اإلجابة يف هذا اللقاء أكرب 
دليل عىل ما كان يتحىّل به من شجاعة أمام أهل الطغيان واجلربوت.

المصادر:
)- موسوعة املصطفى والعرتة، احلاج حسني الشاكري  

2- قادتنا كيف نعرفهم، السيد حممد هادي امليالين
3- املناقب، ابن شهر آشوب

4- رشح إحقاق احلق،السيد املرعيش
5- الدعوات،قطب الدين الراوندي

6- اخلصال، الشيخ الصدوق 
7- األمايل، الشيخ الصدوق

8- عيون أخبار الرضا، الشيخ الصدوق
9- الكايف، الشيخ الكليني

0)- بحار األنوار، العالمة املجليس
))- وسائل الشيعة، احلر العاميل، ومصادر كثرية أخرى.

))) املناقب ج3 ص375.
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