
 

 

 والدت امام صادقاجمالی از 

هجری در مدینه منوره دیده  83در سال امام صادق

و به جهان گشود. پدر بزرگوار ایشان امام محمد باقر

)اإلرشاد في معرفة حجج اهلل على العباد، مادر ایشان ام فروه بوده است. 

 (180ـ  179، ص2مفيد، ج

و ظهور نهضت  عصر توسعه فرهنگ و علمامامعصر 

با توجه بر فرصت امامعلمي و فکری در همه جوامع بود. 

مناسب سياسي که به وجود آمده بود و با مالحظه نياز 

شدید جامعه و آمادگي زمينه اجتماعي، نهضت علمي و 

را پي گرفت و حوزه فرهنگي پدرش امام محمد باقر

 وسيع علمي و دانشگاه بزرگي به وجود آورد. 

های علمي، فلسفي و کالمي رواج  ن دوران بحثدر ای

ها و نظریات گوناگوني در باب بدایت و  فراوان داشت و بينش

شد. حکومت نيز برای  نهایت جهان، انسان و غيره مطرح مي

ها  به این تفرقهتثبيت جایگاه خود و تضعيف ائمه اطهار

، چهره حقيقي فرهنگ اسالمي را عيان یشانزد. ا دامن مي

ها و  ها و تفرقه د و با ارائه خط اصيل اسالم به کشمکشکر

 .تضادهای دیني تا حدود زیادی خاتمه داد

موجب اوضاع استثنایي زمان امام صادقاز این رو 

از جهتي ای یابد.  شد تا مکتب تشيّع ظهور و بروز گسترده

نسبت به امامت سایر  ایشانطوالني بودن دوران امامت 

موجب شد افراد زیادی از دریای معرفت و دانش ائمه

 )رک: حوزه نت( .د، جان های تشنه خود را سيراب کننایشان

 

 و تبیین مکارم اخالقی امام صادق

در این زمينه از ابن ابي عمير از حماد بن عثمان نقل 

در مورد مکارم اخالقي شده که مردی از امام صادق

لْعَفْوُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَ صِلَةُ مَنْ ا»سوال کرد. حضرت فرمود: 

، «قَطَعَكَ وَ إِعْطَاءُ مَنْ حَرَمَكَ وَ قَوْلُ الْحَقِّ وَ لَوْ عَلَى نَفْسِكَ
گذشت از کسي که به تو ظلم کرده و رابطه با کسي که با تو قطع »

رابطه کرده و عطا به آن کسي که از تو دریغ داشته است و گفتن حق 

 (191، ص ابن بابویه، معاني األخبار)« د خودت باشد.اگر چه که بر ض

همچنين در سخن دیگری که از ایشان نقل شده، 

لَا أُحَدِّثُكَ بِمَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قُلْتُ بَلَى قَالَ الصَّفْحُ أَ»فرمودند: 

، «کَثِيراًعَنِ النَّاسِ وَ مُؤَاسَاةُ الرَّجُلِ أَخَاهُ فِي مَالِهِ وَ ذِکْرُ اللَّهِ 
آیا به شما بگویم که مکارم اخالقي چيست؟ گذشت کردن از مردم، »

ابن ، معاني األخبار)«. کمك مالي به برادر خود و بسيار به یاد خدا بودن

 (191، ص بابویه

 در بیان امام صادقاخالق پیامبر

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى خَصَّ »فرمود: امام صادق

فَإِنْ   فَامْتَحِنُوا أَنْفُسَکُمْ  الْأَخْلَاقِ  [ بِمَکَارِمِ رَسُولَ اللَّهِ ]رَسُولَهُ

 إِلَيْهِ فِي الزِّیَادَةِ جَلَّ وَ ارْغَبُواوَکَانَتْ فِيکُمْ فَاحْمَدُوا اللَّهَ عَزَّ

به راستي خداوند تبارک پيامبرش را به فضایل اخالقي »، «مِنْهَا

ود را آزمایش کنيد اگر مکارم اخالقي در شما مخصوص کرد پس خ

یافت شد پس ستایش الهي را به جا آورید و از او بخواهيد که بيشتر 

هایي از  سپس در ادامه ایشان مصداق« به شما عنایت فرماید.

الْيَقِينَ وَ الْقَنَاعَةَ وَ »مکارم اخالقي را در ده مورد ذکر کردند 

حِلْمَ وَ حُسْنَ الْخُلُقِ وَ السَّخَاءَ وَ الْغَيْرَةَ وَ الصَّبْرَ وَ الشُّکْرَ وَ الْ

 یقين و قناعت و  بردباری و سپاسگزاری و» ،«الشَّجَاعَةَ وَ الْمُرُوءَةَ

خویشتن داری و خوش برخوردی و سخاوتمندی و و غيرت و شجاعت 

 (221، ص األمالي، ابن بابویه) «.و جوانمردی

 از مکتب امام صادق

 آداب اخالقيرعايت  .1

انسان متخلق و ملتزم به آداب اخالقي دارای جایگاه 

گونه که در سيره  باشد. همان واالیي در بين مردم مي

نمایيم. به جهت برخورداری از فضایل و  مشاهده ميائمه

آداب اخالقي دارای جایگاه منحصر به فردی در ميان مردم 

 زمان خود بودند. 

نوان الگوهای اخالقي از آن گونه که از ایشان به ع آن

شود و روش و منش ایشان مورد  زمان تا کنون یاد مي

ای که دوست و  تمسك شيعيانشان بوده است. به گونه

 دشمن به این امر اعتراف داشتند.

جمله رعایت آداب اخالقي در جامعه کوچك خانواده،  من

باشد که حضور  هریك  احترم به کوچك و بزرگ خانواده مي

ون خانواده برکات فراواني برای همه اعضا به همراه در کان

ها را فراموش کنيم و اهميت این  دارد. بنابراین نباید آن

باشد که رئيس مذهب جعفری امام  ای مي مقوله به اندازه

مِنَّا مَنْ لَمْ یُوَقِّرْ کَبِيرَنَا وَ یَرْحَمْ   لَيْسَ»فرمودند: صادق

ت کسي که بزرگترها را احترام نکند و به شيعه ما نيس»، «صَغِيرَنَا

 (165ص، 2)الکافي، کليني، ج«. کوچکترها ترحم ننماید

 



 

 

 امام، تالش، معیشت...  .2

تالش برای معيشت از ابعادی است که در زندگي 

اند.  از آن یاد شده است و نسبت به آن اهتمام داشتهائمه

رفع کسالت و تنبلي و ... زیرا کار سبب تقویت جسم انسان، 

 شود.  مي

رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ )ع( وَ بِيَدِهِ »گوید:  ابوعمرو شيبانى مى

مِسْحَاةٌ وَ عَلَيْهِ إِزَارٌ غَلِيظٌ یَعْمَلُ فِي حَائِطٍ لَهُ وَ الْعَرَقُ یَتَصَابُّ 

لَ لِي إِنِّي عَنْ ظَهْرِهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَعْطِنِي أَکْفِكَ فَقَا

، «أُحِبُّ أَنْ یَتَأَذَّى الرَّجُلُ بِحَرِّ الشَّمْسِ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ
اى در دست و لباسى  را دیدم که با تيشهحضرت امام صادق»

کرد در حالى که از  خشن بر تن، در باغى که در مالکيت او بود کار مى

شه را به من بدن مبارکش عرق جارى بود، گفتم: فدایت گردم تي

بسپارید تا من براى شما کار کنم؛ فرمود: دوست دارم مرد در 

 (76، ص5)الکافي، کليني، ج«. جستجوى معيشت به حرارت آفتاب آزار ببيند

 سود حاللکسب و  .3

کسب حالل و مال حالل تاثير عجيبي در پرورش روح 

نسبت به این امر اهتمام متعالي فرد دارد. از این رو ائمه

اند و در سخناني به آن سفارش کردند. امام  ویژه داشته

اند و سخنان نابي را  نيز به این مقوله توجه داشتهصادق

ای  مونهمطرح کردند که در این بخش از متن به اختصار به ن

 شود. اشاره مي

آورده است که ابوجعفر فزارى در کتاب کافي به نقل از 

غالمش را که به او مصادف حضرت امام صادق»

گفتند به حضور خواست و هزار دینار در اختيارش  مى

 .گذاشته، فرمود: آماده شو تا به مصر براى داد و ستد بروى

به سوى مصر  مصادف کاالیى آماده کرد و با کاروان تجار

اى که از  رهسپار شد؛ هنگامى که نزدیك مصر رسيدند قافله

آمد با آنان برخورد کرد، از قافله درباره  مصر بيرون مى

وضعيت و قيمت کاالیى که داشتند و مورد نياز عموم مردم 

 بود پرسيدند که در مصر چگونه است؟

کاروانيان به آنان گفتند: چيزى از آن در مصر یافت 

ود. هم سوگند و هم پيمان شدند که کاالیشان را از ش نمى

نظر سود دینار به دینار بفروشند! وقتى کاالیشان را 

فروختند و قيمتش را گرفتند، به مدینه باز گشتند. مصادف، 

وارد شد در حالى دو کيسه هزار صادقبر حضرت امام 

دینارى همراهش داشت، به حضرت گفت: فدایت گردم این 

 .ل سرمایه و آن دیگر سود سرمایهکيسه اص

حضرت فرمود: این سود، سودى زیاد و فراوان است! شما 

در فروش کاال چه کردید؟ مصادف داستان را بيان کرد، 

حضرت فرمود: سبحان اهلل، بر ضد مسلمانان هم سوگند 

شدید که جنس را از نظر سود جز دینار به دینار به آنان 

ها را گرفت و فرمود: این  سهنفروشيد؟! سپس یکى از آن کي

اصل سرمایه من و به سودش هيچ نيازى ندارم سپس 

فرمود: اى مصادف! شمشير زدن در ميدان جنگ از طلب 

 (162ـ  161، ص5)الکافي، کليني، ج«. حالل آسان تر است

 

 

 فرصت ها را دريابیم .4

فرصت نعمت ارزشمندی است که از دست دادن آن 

های بزرگ مي باشد. زیرا زمان  سرمایهبرابر با  از دست دادن 

و فرصتي که به طور صحيح مورد استفاده قرار نگيرد و به 

توان جای  باشد و نمي نوعي هدر رود دیگر قابل جبران نمي

 گزیني برای آن فراهم نمود.

مَنِ انْتَظَرَ » ... در سخن گوهر باری فرمود: امام صادق

فُرْصَتَهُ لِأَنَّ   لَةَ الِاسْتِقْصَاءِ سَلَبَتْهُ الْأَیَّامُبِمُعَاجَلَةِ الْفُرْصَةِ مُؤَاجَ

هر کس در »، «الْفَوْتُ  وَ سَبِيلَ الزَّمَنِ  مِنْ شَأْنِ الْأَیَّامِ السَّلْبَ

بنشيند، روزگار  های کاملتر های بدست آمده به انتظار فرصت فرصت

روزگار سلب آن فرصت کوتاه را نيز از او خواهد گرفت، چرا که عادت 

 (268، ص75)بحاراالنوار، مجلسي، ج «.تها و روش زمانه از دست رفتن اس فرصت

 برخورد با فقیران .5

احترام به فقيران و در سيره خاندان آل محمد

بينوایان و بخشش به ایشان مورد اهتمام بوده است و 

های زیادی در این زمينه نقل شده است که پس از  داستان

مچنان مورد توجه است و هر کدام از گذشت چند قرن ه

 سازی دارد.  ها نوعي درس انسانآن

 

 «علیهاالسالم»پژوهش مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا

 

 

 

 


