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 املقــــدمــة

 :  محمد وعمى آلو وصحبو أجمعيف وبعدبسـ اهلل والصالة والسالـ عمى سيدنا     
 –إف النظر في سير العمماء الربانييف في ىذا العصر الذي انتشرت فيو الفتف والشبيات      

ييا ليو مف أنفع الوسائؿ لمعرفة طريؽ الحؽ والسير عميو؛ ألنيـ القدوة العممية التي ينظر إل
ويقتدى بيا بعد ُرسؿ رب العالميف، وصحابة سيد المرسميف صموات اهلل عميو وعمى آلو وصحبو 

 أجمعيف.
وفي ىذا البحث سوؼ نقؼ مع إماـ مف أئمة السمؼ، بؿ مف أكابر أئمة السمؼ عمييـ      

 رضواف اهلل تعالى، وىو اإلماـ جعفر الصادؽ عميو رحمة اهلل تعالى ورضوانو.
 حثي الى مقدمة وثالثة مباحث :وقد قسمت ب

 ( .المبحث األوؿ :  التعريؼ بشخصية اإلماـ جعفر الصادؽ  )
 العممية .( الصادؽ  )المبحث الثاني :  سيرة  اإلماـ جعفر 

 في العبادة واالخالؽ  ()المبحث الثالث : احواؿ االماـ جعفر الصادؽ 
 كري والسياسي في العصر العباسي . الف (االماـ جعفر الصادؽ ) المبحث الرابع : نشاط
 . الصحابة مف وموقفو  (الصادؽ ) جعفر االماـ مف السنة أىؿ موقؼالمبحث الخامس : 

 ىـ النتائج المستخمصة مف البحث .وأما الخاتمة : فقد ضمنتيا أ

وختامًا ، ىذا ما قمت بو مف جيد فاهلل أسأؿ أف يجعمو خالصًا لوجيو الكريـ ، وأف يسدد     
، عوانا أف الحمد هلل رب العالميف وآخر د، ما يحبو ويرضاه ، إنو سميع مجيب خطانا ويوفقنا ل

د وعمى آلو وصحبو وسمـ .  وصمى اهلل عمى سيدنا ُمَحمَّ
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أسماء بنت عميس مف عمي بف أبي طالب، وكاف ابنيا محمد بف أبي بكر الصديؽ في حجرىا، 
 (.فرباه عمي )

أما أـ أـ فروة فيي أسماء بنت عبد الرحمف بف أبي بكر الصديؽ، وىذا يعني أف أخواؿ أـ فروة 
أيسب الرجؿ »ميا بكريوف، ولذلؾ لما سئؿ جعفر رحمو اهلل عف أبي بكر قاؿ لمسائؿ: وأعما

وقد تواتر ىذا الكالـ  (ٕ)«ولدني أبو بكر الصديؽ مرتيف»، وقاؿ: (ٔ)«أبو بكر جدي!جده؟! 
 .(ٖ)عنو في مجالس كثيرة مشيورة سطرىا أىؿ العمـ عنو رحمو اهلل 

 بف الحسيف بنت فاطمة أوال فتزوج ، االوالد مف عدد ولو ، زوجة مف ( أكثر) االماـ وتزوج
 بنت حميدة تزوج ثـ ، فروة وأـ اهلل وعبد اسماعيؿ لو فأنجبت ، طالب ابي بف عمي بف الحسف
 . (ٗ) وبريية الكبرى وفاطمة ومحمد واسحاؽ موسى لو فأنجبت البربرية صاعد

 الطبقة رأس عمى () الصادؽ رجعف اإلماـ النبالء أعالـ سير في الذىبي اإلماـ َعدَّ  وقد
 حد، أقصى عمى لميجرة ثمانيف سنة ولد جعفر اإلماـ أف قرر حيث التابعيف، مف الخامسة

( ) مالؾ بف أنس رأى منيـ الثمانيف، بعد ماتوا الذيف الصحابة أدرؾ قد جعفر يكوف وبيذا
  .(٘)التابعيف  مف فعدوه َسْعٍد ، بفَ  َوَسْيؿَ 

                                      

 من مجموعة:  تحقيق ،( ىـٛٗٚ:  ت) الذىبي َقاْيماز بن عثمان بن أحمد بن محمد اهلل عبد أبو  ، النبالء أعالم سير (ٔ)
 . ٕٛ٘/ ٙ:  م ٜ٘ٛٔ / ىـ ٘ٓٗٔ ، الثالثة:  الطبعة ، الرسالة مؤسسة ، األرناؤوط شعيب الشيخ بإشراف المحققين

 . ٕ٘٘/ٙالمصدر السابق :  (ٕ)
 ،( ىـٜٚ٘: ت) الجوزي محمد بن عمي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال ، والمموك األمم تاريخ في المنتظم:  ينظر   ( (ٖ

 م ٕٜٜٔ - ىـ ٕٔٗٔ األولى،: الطبعة ، بيروت العممية، الكتب دار ، عطا القادر عبد مصطفى عطا، القادر عبد محمد: تحقيق
 أبي الزكي ابن الدين جمال الحجاج، أبو يوسف، بن الرحمن عبد بن يوسف ، الرجال أسماء في الكمال وتيذيب ، ٔٔٔ/ ٛ: 

 ، األولى: الطبعة ، بيروت – الرسالة مؤسسة ، معروف عواد بشار. د: تحقيق ،( ىـٕٗٚ: ت) المزي الكمبي القضاعي محمد
الَّبي محمد محمد َعمي ، االنييار َوَتداعيات االزدىار   َعوامل   األمويَّة دوَلةوال ، ٘ٚ/٘:  ٜٓٛٔ – ٓٓٗٔ  المعرفة دار ، الصَّ

 . ٓٙٗ/ٕ: م ٕٛٓٓ - ىـ ٜٕٗٔ الثانية،: ،الطبعة لبنان – بيروت والتوزيع، والنشر لمطباعة
  ،( ىـٖٕٙ: ت) الزبيري اهلل عبد أبو الزبير، بن اهلل عبد بن ثابت بن مصعب بن اهلل عبد بن مصعب ، قريش نسب: ينظر ((ٗ

 . ٖٙ:  ص:  تاريخ بال ، الثالثة: الطبعة ، القاىرة المعارف، دار بروفنسال، ليفي: المحقق
 . 555/ 6:  النبالء أعالم سيرينظر :  (5)
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 ذلؾ عمى نّصت كما بالبقيع ودفف بالمدينة، ومائة وأربعيف ثماف ةسن شواؿ ( في) وتوفي
... ومائة وأربعيف ثماف سنة دخمت ثـ: »رحمو اهلل() كثير ابف قاؿ التاريخّية؛ المصادر بعض
 عف حديثو معرض في )رحمو اهلل( األثير ابف وقاؿ.(ٔ) «الصادؽ محمدٍ  بفُ  جعفرُ  توفي وفييا

 بالمدينة وقبره الصادؽ محمد بف جعفر مات وفييا: » ىػ ٛٗٔ سنة في وقعت التي األحداث
  . (ٕ) «طالب أبي بف عمي بف الحسف مع واحد قبر في وجده وأبوه ىو ُيزار

 الباقر محمد أبوه فيو قبر في المنورة بالمدينة البقيع جنَّة في( ) الصادؽ جعفر االماـ وُدفف
 قبر مف دره فممو أجمعيف، عنيـ اهلل رضي عمي، بف الحسف جده وعـ العابديف زيف عمي وجده
 .(ٖ)وأشرفو  أكرمو ما

 

  

 

 

 

 

 

 
                                      

 شيري عمي: يق تحق ،( ىـٗٚٚ: ت) الدمشقي ثم البصري القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو ، والنياية البداية  ((ٔ
 . ٕٔٔ/ٓٔ:  م ٜٛٛٔ - ىـ ،ٛٓٗٔ األولى: الطبعة ، العربي التراث إحياء دار ،

 األثير ابن الدين عز الجزري، الشيباني الكريم عبد بن محمد بن محمد الكرم أبي بن عمي الحسن أبو ، التاريخ في الكامل ((ٕ
 . ٛٛٔ/٘:  ىـ٘ٔٗٔ الثانية،: الطبعة ، لبنان – بيروت - مميةالع الكتب دار ، القاضي اهلل عبد: تحقيق ،( ىـٖٓٙ: ت)

 . ٕٖٚ/ ٔ:  األعيان فيات: ينظر ((ٖ
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 الثاني المبحث
 ( العممية) الصادقسيرة  اإلمام جعفر 

في بيت أدب وعمـ، وبيت نسب ورفعة، حيث نشأ في بيت أخوالو عند  ()نشأ جعفر  
يت والده محمد الباقر، جده القاسـ كما قرر ىذا طائفة مف أىؿ العمـ، وقالت طائفة: نشأ في ب

(، (وفي كال الحاليف نشأ في بيت عمـ وأدب ورفعة ومنزلة، وتربى ودرج في مدينة رسوؿ اهلل 
 التي كانت تعج بالعمماء مف الصحابة وكبار التابعيف .

 سيؿُ  منيـ ؛ الصحابةِ  أواخرَ  أدرؾ حيث ، والحديثَ  العمَـ  العمماءِ  مف عاليةٍ  فأخذ العمـ عف
 .  عنيما اهللُ  رضي مالؾ بفُ  وأنُس  ، لساعديا سعدٍ  بفُ 

 سنةَ  مات ، الجماعةُ  لو روى ، فاضؿٌ  ثقةٌ  وىو الباقر عمي بفِ  محمدِ  أبيوِ  عف الروايةَ  وأكثر
 أبي بفِ  عمي أو عمي بفِ  الحسيفِ  جدهِ  عف أبيوِ  طريؽِ  مف رواياتوِ  وأكثرُ .  عشرة وبضعة مائة

 عف األبناءِ  روايةِ  نماذجِ  أمثؿُ  وىي ، سنداً  ياتوِ مرو  أعمى وىي (،( اهلل رسوؿِ  عف طالب
 !  آبائيـ

 عروةَ  وعف ، الزىري شياٍب  بفِ  محمدِ  وعف ، رباحٍ  أبي بفُ  عطاءُ  التابعيف سيدُ  شيوخوِ  ومف
،  عباس أبفِ  مولى وعكرمةَ  ، رافع أبي بفِ  اهلل عبدِ  وعف ، المنكدر بفِ  محمدِ  وعف ، الزبير بفِ 
 ، وىؤالءِ  المدينةِ  عمماءِ  مف شيوخوِ  وأكثرُ  ، بكر أبي بفِ  محمدِ  بفِ  قاسـِ ال جدهِ  عف وروى كما
 . اهللُ  رحميـ وعدالةٍ  وأمانةٍ  وصدؽٍ  ديانةٍ  أىؿُ  ثقاتٌ  أئمةٌ  كميـ

 الثقاةِ  الحفاظِ  العمماءِ  مف كبيرٌ  جمعٌ  وفقياً  روايةً  العمـَ  عنو تالميذه فقد أخذ أبرز أما عف
 ، المدني الميثي الياد بفِ  اهلل عبدِ  بفُ  ويزيدُ  ، القطاف األنصاري سعيدٍ  بفُ  يحيى:  أشيِرىـ مف
 وىو ، جريج بفِ  العزيز عبدِ  بفُ  الممؾ وعبدُ  ، سنيف بعشرِ  قبمو ومات ، جعفر مف أكبرُ  وىو
 أنسٍ  بفُ  ومالؾُ  ، العالء بفُ  عمرو وأبو ، السختياني وأيوبُ  ، تغمب بفُ  وأبافُ  أقرانِو، مف

 ، عيينةَ  بفُ  وسفيافُ  ، النقادِ  إماـُ  الحجاجِ  بفُ  وشعبةُ  ، الثوري وسفيافُ  ، ليجرةِ ا إماـُ  األصبحي
 وىـ لو والمجالُس  عنو والراوي عميو المتفقوُ  منيـ لكف ، كثيرٌ  وغيرىـ ، البناني ثابٍت  بفُ  ومحمدُ 

 .  خصوصاً  وأبوحنيفة مالؾ: 

 كاف ، فقد غيرهِ  في بؿ صحيحوِ  في لوُ  يخرج فمـ البخاري إال الستةِ  الكتِب  جماعةُ  لو وروى
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()  ًفقيياً  إماماً  صدوقاً  ثقة (ٔ). 

وقد ذكر اإلماـ الذىبي رحمو اهلل وىو يتحدث عف عممو قصة بديعة جميمة، وىي مناظرة 
، وكاف الخميفة المنصور قد طمب مف ((حصمت بيف اإلماـ أبي حنيفة وبيف شيخو جعفر 

فر الصادؽ يسألو عنيا إذا قدـ العراؽ؛ ألف الناس فتنت أبي حنيفة أف يعد مسائؿ صعاًبا لجع
 بو.

فقاؿ: يا أبا  –الخميفة أبو جعفر المنصور أي  –بعث إلي »يقوؿ أبو حنيفة رحمو اهلل: 
حنيفة! إف الناس قد فتنوا بجعفر بف محمد، فييئ لو مف مسائمؾ الصعاب، يقوؿ: فييأت لو 

الس عف يمينو، فمما بصرت بيما دخمني لجعفر أربعيف مسألة، ثـ أتيت أبا جعفر، وجعفر ج
مف الييبة ما ال يدخمني ألبي جعفر، فسممت وأذف لي فجمست، ثـ التفت إلى جعفر فقاؿ: يا أبا 

ألنو مكث عنده في المدينة؛ فإنو  –عبد اهلل! تعرؼ ىذا؟ قاؿ: نعـ. ىذا أبو حنيفة.. قد أتانا 
بأ في المدينة ولـز جعفًرا الصادؽ عميو رحمة اهلل لما ُطِمب ليمي القضاء فرَّ مف العراؽ واخت

ثـ قاؿ الخميفة: يا أبا حنيفة! ىات مف مسائمؾ نسأؿ أبا عبد اهلل! قاؿ: فابتدأت  –ودرس عميو 
تقولوف فييا كذا وكذا، وأىؿ المدينة  –يعني: أىؿ العراؽ  –أسألو، فكاف يقوؿ في المسألة: أنتـ 
يقوؿ أبو حنيفة: فربما تابعنا وربما تابع  –يذكر رأيو  -وكذا  يقولوف كذا وكذا، ونحف نقوؿ كذا

أىؿ المدينة، وربما خالفنا جميًعا )أي: كاف اختياره ال يتفؽ ال مع ما ذكره أىؿ العراؽ وال مع ما 
ذكره شيوخ أىؿ المدينة( حتى أتيت عمى أربعيف مسألة، ما أخـر منيا مسألة! ثـ قاؿ أبو 

 «.ف أعمـ الناس أعمميـ باختالؼ الناس؟حنيفة: أليس قد روينا أ

وقد أورد أبو حنيفة ىذه القصة عندما سئؿ: )مف أفقو مف رأيت؟ قاؿ: ما رأيت أحًدا أفقو 
 فرضي اهلل عنو وأرضاه. (ٕ)مف جعفر بف محمد(

                                      

 بن محمد اهلل عبد أبو الدين شمس ، َواألعالم المشاىير َوَوفيات اإلسالم ، وتاريخ ٕ٘٘/ٙينظر : سير اعالم النبالء :  (ٔ)
 األولى،: الطبعة ، اإلسالمي الغرب دار ، معروف عّواد بشار الدكتور: قتحقي ،( ىـٛٗٚ: ت) الذىبي َقاْيماز بن عثمان بن أحمد

 ،( ىـٛٗٚ: ت) الذىبي َقاْيماز بن عثمان بن أحمد بن محمد اهلل عبد أبو الدين شمس ، الحفاظ وتذكرة ، ٕٛٛ/ٖ: م ٖٕٓٓ
 بن خميل الدين صالح ، بالوفيات ، والوافي ٕٙٔ/ٔ:  مٜٜٛٔ -ىـٜٔٗٔ األولى،: الطبعة ، لبنان-بيروت العممية الكتب دار

 -ىـٕٓٗٔ ، بيروت – التراث إحياء دار ، مصطفى وتركي األرناؤوط أحمد: تحقيق ،( ىـٗٙٚ: ت) الصفدي اهلل عبد بن أيبك
 . ٜٜ/ٔٔ:  مٕٓٓٓ

 . ٕٛ٘/ٙسير اعالم النبالء :  (ٕ)
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 المبحث الثالث
 واالخالق العبادة في () الصادق جعفر االمام احوال

 ألنو () الصادؽ اإلماـ شخصية في بارزة وسمة ،واضحاً  تمّيزاً  نجد أف في غرابة ال
 أخالؽ عنو تصدر أف الكريـ والمنبت األصيؿ، والمعدف الرفيع، النسب فشأف النبوة، شجرة مف

  خالقو، بعبادة وقيامو ربو، شرع واتباع لدينو، إخالصو في األمثاؿ مضرب () فكاف عالية،
ماـ  االنتماء بيذا يعتز جعمو مما القرآف، ابوآد اإلسالـ ألخالؽ جامعة فريدة مدرسة وا 

 ووقاره طبعو، وىدوء سريرتو، لنقاء جميعاً  الناس أحبو الناس، أسعد نفسو ويجد واالرتباط،
خالصو بدينو، تمسكو وشدة أدبو، ورقة وحممو،  بالكتاب وعممو النبوة، بإرث اعتزازه وقوة لربو، وا 
 . والسنة

 محمد، بف جعفر عند كنت: ثنا عف تدينو فيقوؿ يحد (اهلل رحمو) مالؾ اإِلماـ فيذا 
 كنت فما زمانًا، إليو اختمفت ولقد واصفر، أخضر( ) النبي عند ُذكر فإذا التبسـ، كثير وكاف
ما مصميًا، إما: خصاؿ ثالث إحدى عمى إال أراه ما صائمًا، وا   قط رأيتو وما القرآف، يقرأ وا 

 الزُّىَّاد الُعػبَّاد مف وكاف يعنيو، ال فيما يتكمـ وال طيارة، عمى إال () اهلل رسوؿ عف يحدث
 فضائمو، يعدد وجعؿ تحتي، ويجعميا تحتو، مف الوسادة ُيخرج إال رأيتو وما اهلل، يخشوف الذيف
 .(ٔ)طويؿ  خبر في أشياخو مف غيره فضائؿ مف رآه وما

 العواطؼ وجذب ، القموب ممؾ فقد ، األخالؽ سمو مف كبير جانب عمى () وكاف
 سائر عمى سما الذي ()اهلل  رسوؿ جّده ألخالؽ امتداداً  كانت التي الكريمة الظاىرة بيذه

 . أخالقو بمعالي النبييف

                                      

 القادر عبد:  تحقيق ،( ىـٗٗ٘: المتوفى) بياليحص موسى بن عياض القاضي الفضل أبو ، المسالك وتقريب المدارك ترتيب ((ٔ
 . ٕ٘/ٕ:  م ٜٓٚٔ - ٜٙٙٔ ،  االولى الطبعة ، المغرب المحمدية، - فضالة مطبعة ، الصحراوي
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 وقد ، إليو أساء َمف كؿ إلى يحسف كاف أّنو ذاتو وسمو اإلماـ أخالؽ مكاـر مف وكاف
 اإلماـ فرأى عنو فخرج يفتش ، منو ضاع قد  ىميانو أفّ  توّىـ الحّجاج مف رجالً  أفّ  روي

 ؟ فقاؿ ىمياني أخذت أنت:  لو وقاؿ ، يعرفو ولـ ، بو فتعّمؽ النبوي الجامع في يصّمي الصادؽ
 ومضى ، دينار ألؼ اإلماـ فأعطاه ، دينار ألؼ:  ؟ قاؿ فيو كاف ما: ورفؽ بعطؼ اإلماـ لو

 وقاؿ قبولو اإلماـ فأبى الماؿ ومعو ، منو معتذراً  اإلماـ إلى فعاد ىميانو فوجد مكانو إلى الرجؿ
 الصادؽ جعفر ىذا:  لو فقيؿ ، عنو وسأؿ الرجؿ فبير ، إلي يعود فال يدي مف خرج شيء: لو
 . (ٔ)أمثالو فعاؿ ىذا جـر ال:  بإعجاب يقوؿ الرجؿ وراح ،

 المحف عظيـ مف يالقيو كاف ما عمى الجزع وعدـ الصبر اخالقو البارزة ىو ومف
 وعممو أدبو في العيف مأل كاف الذي إسماعيؿ ولده توّفي لّما أّنو صبره مظاىر ومف ، والخطوب
 ، األلواف وأطيب األطعمة أفخر فييا جعؿ مائدة ليـ فقّدـ أصحابو مف جمعاً  ()دعا  وفضمو
 مف أثراً  عميؾ أرى ال سيدي يا:  لو فقاؿ ، أصحابو بعض سألو الطعاـ تناوؿ مف فرغوا ولّما

 أصدؽ خبر في جاء وقد ، تروف كما أكوف ال لي وما:)  ()فأجابو  ؟ ولدؾ عمى الحزف آثار
ّياكـ ميت إّني أصحابو الى (اهلل ) رسوؿ جّده يعني ػ الصادقيف   . (ٕ) ( وا 

 فيو، بارزاً  مثالً  أضحت التي والتقوى والطاعة باإلخالص () الصادؽ اإِلماـ وتميزُّ 
 عنو قاؿ لو، وتقديرىـ فيو والعواـ مماءالع إعجاب إلى أدى البيت، وآؿ التابعيف مف أمثالو وفي

 وورع الدنيا في بالغ وزىد الحكمة في كامؿ وأدب الديف في غزير عمـ ذو وىو: "  الشيرستاني
 .  (ٖ)"  الشيوات عف تاـ

                                      

 . ٛٗص : :  الصادق جعفر اإلمام ((ٔ
 . ٜٗص : : المصدر السابق  ((ٕ
 ، طبعة بال ، الحمبي مؤسسة ،( ىـٛٗ٘: ت) رستانيالشي أحمد بكر أبى بن الكريم عبد بن محمد الفتح أبو ، والنحل الممل ((ٖ
 . ٙٙٔ/ٔ:  تاريخ بال



    
 ٜ 

 ونور اإلدراؾ، وقوة البصيرة نفاذ دينو في وورعو وتقواه لربو إخالصو أكسبو وقد
 وغاياتيا ومرامييا الشريعة معاني إدراؾ في سبباً  لفكريةا ويقظتو ذكائو مع ذلؾ فكاف الحكمة،

 .(ٔ)المتفتح  وعقمو النّير، بقمبو

 رسوؿ مولى الشقراني عف األبرار ربيع كتابو في الزمخشري ذكره ما أخالقو مكاـر ومف
ذا متحّيراً  الباب عمى فوقفت شفيع، ومالي المنصور أياـ العطاء خرج: قاؿ () الّمو  بجعفر واِ 
ذا وخرج فدخؿ حاجتي، لو فذكرت أقبؿ قد محّمد بف  ِإف: وقاؿ ِإّياه، فناولني كّمو في بعطائي وا 

 وأنو قبيح، أحد كؿّ  مف القبيح وأف مّنا، لمكانؾ أحسف؛ منؾ وأنو َحَسف، أحد كؿّ  مف الَحَسف
نما. مّنا لمكانؾ أقبح؛ منؾ  اـرمك فمف الشراب، يشرب كاف الشقراني ألف ذلؾ؛ جعفر لو قاؿ واِ 

 وىذا التعريض، وجو عمى ووعظو بحالو، عممو مع حاجتو لو وقضى بو رّحب أنو جعفر أخالؽ
 .(ٕ)«األنبياء أخالؽ مف

 

 

 

 

 

 

 
                                      

رة ، مطبعة أحمد عمي ، بال طبعة ، بال تاريخ ــــــــر وآراؤه الفقيية ، محمد ابو زىــــــادق حياتو وعصـــينظر : االمام الص ((ٔ
 .ٚٙ : : ص

 األولى،: الطبعة ، بيروت األعممي، مؤسسة ،( ىـ ٖٛ٘:  ت)  الزمخشري اهلل جار  ، األخيار ونصوص األبرار ربيع ((ٕ
 . ٕٜ-ٜٔ/ٖ:  ىـ ٕٔٗٔ





    
 ٔ ٔ 

 أمؿ عمى الزمف مف لفترة بالسجف وُزجَّ  مرَّة، غير الصادؽ اعتقاؿ عمى العبَّاسّيوف فأقدـ
 عمى انقالباً  وينفذوا الدولة اراستقر  ييددوا أف ُيحتمؿ الذيف تالميذه وبيف بينو الصمة تنقطع أف

 وصبر العبَّاسيَّة، الحكومة ِقبؿ مف مضايقات مف لو تعرَّض ما الصادؽ تحمَّؿ وقد الخالفة ،
 عصره عمماء كبار مع الدينيَّة ومناظراتو العمميَّة مجالسو يقيـ واستمر واالضطياد، األلـ عمى
 .(ٔ)والمالحدة  الكتاب أىؿ مف وغيرىـ المسمميف مف

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 الصادق وما بعدىا ، واالمام ٔٗ ص:   زىرة ابو محمد ، الفقيية وآراؤه وعصر حياتو الصادق االمام:  ينظر  ((ٔ
 . ٕٗ- ٔٗ/ٔ:  حيدر أسد العالمة ، االربعة والمذاىب
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 الخامس المبحث
  الصحابة من وموقفو () جعفر االمام من السنة أىل موقف

 :  ()جعفر  االمام من السنة أىل أوال : موقف     

 المسمميف، أئمة مف إماـ  ()الصادؽ االماـ جعفر أف والجماعة السنة أىؿ يرى        
 والمدح، الثناء في طافحة فيو الحديث أئمة ؿوأقوا مأموف، ثقة وأنو الكبار، عممائيـ مف وعالـ
 :الصادؽ محمد بف جعفر اإلماـ بحؽ السنة أىؿ عمماء مف وردت التي الشيادات بعض ومف

 الحسيف بف عمي بف محّمد بف جعفر: الصادؽ اإلماـ عف حديثو معرض في الذىبي قاؿ   
 عف إال بالمكثر ىو وليس فالشأ كبير صادؽ برّ  األعالـ األئمة أحد الّمو عبد أبو الياشمي

 .(ٔ)المدينة  عمماء جمَّة مف وكاف أبيو،

 جريح، وابف والسفيانياف، ومالؾ، األنصاري، ويحيى إسحؽ، بف محّمد عنو روى: »النووي وقاؿ
 أبي بف عمرو قاؿ وسيادتو، وجاللتو ِإمامتو عمى واتفقوا وآخروف، القّطاف، ويحيى وشعبة،
 (ٕ)«النبّييف ساللة مف أنو عممت محّمد بف جعفر لىإِ  نظرت ِإذا كنت: المقداـ

 البيت، أىؿ سادات مف وكاف اإلمامّية، مذىب عمى عشر اإلثني األئمة أحد: »خمكاف ابف وقاؿ
 .(ٖ).«يذكر أف مف أشير وفضمو مقالتو، في لصدقو بالصادؽ ولّقب

 

                                      

: ت) الذىبي ْيمازَقا بن عثمان بن أحمد بن محمد اهلل عبد أبو الدين شمس ، الرجال نقد في االعتدال ينظر : ميزان ((ٔ
 - ىـ ٕٖٛٔ األولى،: الطبعة ، لبنان – بيروت والنشر، لمطباعة المعرفة دار ، البجاوي محمد عمي: تحقيق ،( ىـٛٗٚ

 . ٕ٘٘/ٙ، وسير اعالم النبالء :  ٗٔٗ/ٔ:  م ٖٜٙٔ
 وتصحيحو شرهبن عنيت ،( ىـٙٚٙ: ت) النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو ، والمغات األسماء تيذيب ((ٕ

 بال ، لبنان – بيروت العممية، الكتب دار  ، المنيرية الطباعة إدارة بمساعدة العمماء شركة: أصولو ومقابمة عميو والتعميق
 . ٓ٘ٔ/ٔ: تاريخ بال ، طبعة

 . ٕٖٚ/ ٔ :األعيان البن خمكان  وفيات ((ٖ



    
 ٔ ٖ 

 يدخمني لـ ما الييبة مف لو دخمني وقد منو أفقو رأيت ما حنيفة : " عنو االماـ أبو وقاؿ    
 .(ٔ) لممنصور "

 خصاؿ ثالث عمى إال أراه كنت فما زمانا إليو اختمفت : » أنس بف عنو االماـ مالؾ وقاؿ   
ما مصؿ إما ما صائـ وا   .(ٕ) «طيارة  عمى إال يحدث رأيتو وما القرآف يقرأ وا 

 .(ٖ)المدينة "  أىؿ وعمماء التابعيف أتباع وعباد البيت أىؿ سادات وقاؿ عنو ابف حباف " مف 

 صيتو وانتشر الركباف بو سارت ما العموـ مف عنو الناس وقاؿ عنو ابف حجر الييتمي : " ونقؿ
 حنيفة وأبي والسفيانيف جريج وابف سعيد بف كيحيى األكابر األئمة عنو وروى البمداف جميع في

 .(ٗ)السختياني "  وأيوب وشعبة

 ء عنو لطاؿ االمر ، ولكف حسبؾ مف القالدة ما أحاط بالعنؽ .ولو ذىبت اتتبع ما قالو العمما 

 ثانيا : موقف االمام جعفر من أبي بكر وعمر وباقي الصحابة :      

عمر ) رضي اهلل عنيما(  الفاروؽ وصاحبوِ  بكر أبي لجدهِ  ( محباً االماـ جعفر ) كاف     
 . أبغضيما لمف مبغضاً  ، ليما ومزكياً  ومعظماً 

                                      

 َقاْيماز بن عثمان بن أحمد بن محمد اهلل عبد أبو الدين شمس  ، الستة الكتب في رواية لو من معرفة في الكاشف ((ٔ
 عموم مؤسسة - اإلسالمية لمثقافة القبمة دار ، الخطيب نمر محمد أحمد عوامة محمد: تحقيق ،( ىـٛٗٚ: ت) الذىبي
 . ٜٕ٘/ٔ:  م ٕٜٜٔ - ىـ ٖٔٗٔ األولى،: الطبعة ، جدة القرآن،

 دائرة مطبعة  ،( ىـٕ٘ٛ: ت) العسقالني حجر بن أحمد نب محمد بن عمي بن أحمد الفضل أبو  ، التيذيب تيذيب ((ٕ
 . ٘ٓٔ-ٗٓٔ/ٕ:  ىـٕٖٙٔ األولى، الطبعة: الطبعة ، اليند النظامية، المعارف

 أبو التميمي، َمْعبَد، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد ، األقطار فقياء وأعالم األمصار عمماء مشاىير ((ٖ
 والنشر لمطباعة الوفاء دار ، ابراىيم عمى مرزوق: عميو وعمق ووثقو حققو ،( ىـٖٗ٘ :ت) الب ستي الدارمي، حاتم،

 . ٕٙٓ: ص: م ٜٜٔٔ - ىـ ٔٔٗٔ األولى: الطبعة ، المنصورة – والتوزيع
 األنصاري، السعدي الييتمي حجر بن عمي بن محمد بن أحمد ، والزندقة والضالل الرفض أىل عمى المحرقة الصواعق ((ٗ

 ، الخراط محمد كامل - التركي اهلل عبد بن الرحمن عبد: تحقيق ،( ىـٜٗٚ: ت) العباس أبو اإلسالم، شيخ نالدي شياب
 . ٙٛ٘/ٕ:  مٜٜٚٔ - ىـٚٔٗٔ األولى،: الطبعة ، لبنان – الرسالة مؤسسة



    
 ٔ ٗ 

 بكر أبي مف تبرأ أنؾ يزعـ جارا لي إف :محمد بف لجعفر أبي قاؿ: قاؿ محمد بف ىيرز  فعف    
 أبي مف بقرابتي اهلل ينفعني أف ألرجو إني واهلل جارؾ، مف اهلل بريء: جعفر فقاؿ وعمر؟

  (ٔ).بكر

 بكر أبي عف جعفرا وابنو عمي بف محمد جعفر أبا سألت: قاؿ حفصة أبي بف سالـ وعف      
 سالـ يا: جعفر لي وقاؿ ىدى، إمامي كانا فإنيما عدوىما مف وابرأ توليما: سالـ يا: الفقا وعمر
 لـ إف القيامة يـو وسمـ عميو اهلل صمى محمد شفاعة نالتني ال بكر جدَّي أبو! جده الرجؿ أيسب
 .(ٕ) عدوىما مف وأبرأ أتوالَّىا أكف

 إال شيئاً  عمي شفاعة مف جوأر  ما: يقوؿ محمد بف جعفر سمعت: عياش بف حفص وقاؿ     
  .(ٖ ) مرتيف ولدني لقد. مثمو بكر أبي شفاعة مف أرجو وأنا

 بف فالقاسـ ومتداخمة ومتالحمة قوية البيت وآؿ بكر أبي بيت بيف العالقات كانت وقد     
 أبي بف عمي حفيد طالب أبي بف عمي بف الحسيف بف وعمي بكر أبي حفيد بكر أبي بف محمد
 شيريار بف يزدجرد بنتي ىما الحسيف بف عمي وأـ محمد بف القاسـ فأـ خالو، نياب كانا طالب

 اليي احساف توسع وقد عنو اهلل رضي عمر عيد في الفرس سبايا مف كانتا المتيف كسرى بف
 البيت أىؿ المتبادؿ بيف واالحتراـ والتراحـ المودة وعالقات المصاىرات إثبات في ظيير

  .(ٗ)والصديؽ 

                                      

: ت) الذىبي اْيمازقَ  بن عثمان بن أحمد بن محمد اهلل عبد أبو الدين شمس ، واألعالم المشاىير ووفيات اإلسالم تاريخ ((ٔ
م :  ٖٜٜٔ - ىـ ٖٔٗٔ الثانية،: الطبعة ، بيروت العربي، الكتاب دار ، التدمري السالم عبد عمر: تحقيق ،( ىـٛٗٚ

ٜ/ٜٓ . 
 . ٜٔ-ٜٓ/ٜلمذىبي :  واألعالم المشاىير ووفيات اإلسالم تاريخ ((ٕ
 . ٕٛ/ ٘:  لممزي الرجال أسماء في الكمال تيذيب ((ٖ

 . ٓٙٗ/ٕلمصالبي :  مويَّة َعوامل  االزدىار  َوَتداعيات االنييارالدوَلة األ ((ٗ
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 ثمار مف أكال قد رجميف عف تسألني إنؾ: فقاؿ وعمر بكر أبي عف محمد بف جعفر وسئؿ
 . (ٔ ) الجنة

 بكر أبي مف تبرأ ممف اهلل بريء: يقوؿ محمد بف جعفر سمعت الُمالئي، قيس بف عمرو وقاؿ 
 غير قولو في لبار إنو باهلل وأشيد الصادؽ، جعفر عف متواتر القوؿ وىذا: الذىبي قاؿ. وعمر 
 . (ٕ ) حدأل منافؽ

 ، ليما وتوليوِ  لمشيخيف محبتوِ  في صريحةٌ  اهللُ  رحموُ  الصادؽ جعفرٍ  مف النصوُص  فيذهِ       
 وبراءتو ، أبغضيما لمف بغضوِ  عمى أيضاً  وتدؿُ  ، بالجنة ليما ، كما وشيد بذلؾ اهللِ  إلى وتقربوِ 
 . منيما تبرَأ ممف تبرَأي بأف اهللَ  دعا كما.  نفسوِ  في ىو عصمَتوُ  ادعى أو ، منيما تبرأ ممف

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 .  ٜٕ٘/ ٙ:  النبالء أعالم ( سير(ٔ

  . ٕٓٙ/ ٙ:  المصدر السابق( (ٕ
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 اخلـامتـــــة

 اتماـ مف فيو وفقني ما عمى وجؿ عز وأشكره ، الصالحات تتـ بنعمتو الذي هلل الحمد
 . سمطانو وعظيـ وجيو بجالؿ يميؽ شكراً  البحث ىذا

 :   كاآلتي وىي الييا توصمت التي النتائج أىـ الخاتمة ىذه في وسأذكر
 سنة والمتوفى( ىػٓٛ) سنة المولود( عنو اهلل رضي) الصادؽ عفرج اإلماـ يعتبر  -ٔ

 رأى منيـ ، الصحابة مف بعضا أدرؾ فقد التابعيف، مف الخامسة الطبقة رأس عمى( ىػٛٗٔ)
 . التابعيف مف فعدوه ،(عنيما اهلل رضي)  َسْعدٍ  بفَ  َوَسْيؿَ   مالؾ بف أنس

 مف إماـ والجماعة السنة أىؿ دعن يعتبر( عنو اهلل رضي) الصادؽ جعفر اإلماـ  -ٕ
 في طافحة فيو الحديث أئمة وأقواؿ مأموف، ثقة وأنو الكبار، عممائيـ مف وعالـ المسمميف، أئمة
 . والمدح الثناء

 لدينو، إخالصو في األمثاؿ مضرب كاف( عنو اهلل رضي) الصادؽ جعفر اإلماـ  -ٖ
ماـ خالقو، بعبادة وقيامو ربو، شرع واتباع  .القرآف وآداب اإلسالـ ألخالؽ جامعة يدةفر  مدرسة وا 

 األىـ لعممو العباسية الدولة عيد في تفرَّغ( عنو اهلل رضي) الصادؽ جعفر اإلماـ -ٗ
 المنحرفة الفكريَّة والمذاىب الدخيمة األفكار مواجية في اإلسالمي الديف قياـ عميو يعتمد الذي
 . اإلسالـ إليو يدعو الذي الطريؽ عف

 الفاروؽ وصاحبوِ  بكر أبي لجدهِ  محباً  كاف( عنو اهلل رضي) الصادؽ رجعف اإلماـ -٘
 . أبغضيما لمف مبغضاً  ، ليما ومزكياً  ومعظماً ( عنيما اهلل رضي)  عمر

 
 اعطاه لما مانع وال ، أفناه لما حافظ وال ، بناه لما ناقص ال الذي اهلل أحمد الختاـ وفي

 عبده عمى وأسمـ وأصمي ، اعماه لمف ىادي وال ، ىداه لمف مضؿ وال ، قضاه لما راد وال ،
 وعمى المؤمنيف أميات زوجاتو وعمى وااله ومف وصحبو آلو وعمى اهلل عبد بف محمد ومصطفاه
 . الديف يوـ الى أثرىـ وأقتفى دربيـ عمى سار ومف وتابعييـ التابعيف
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 املصادر واملراجع

 بال ، عمي أحمد مطبعة ، زىرة ابو مدمح ، الفقيية وآراؤه وعصر حياتو الصادؽ االماـ -3
 تاريخ . بال ، طبعة

االماـ الصادؽ والمذاىب االربعة ، العالمة أسد حيدر ، مؤسسة دار الكتاب   -1
 ـ .ٕٗٓٓىػ/ٕ٘ٗٔاالسالمي ، الطبعة االولى ، 

 الدمشقي ثـ البصري القرشي كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء أبو ، والنياية البداية  -1
 األولى: الطبعة ، العربي التراث إحياء دار ، شيري عمي: يؽ تحؽ ،( ىػٗٚٚ: ت)

 . ٕٔٔ/ٓٔ:  ـ ٜٛٛٔ - ىػ ،ٛٓٗٔ

 أحمد بف محمد اهلل عبد أبو الديف شمس ، َواألعالـ المشاىير َوَوفيات اإلسالـ تاريخ  -4
 ، معروؼ عّواد بشار الدكتور: تحقيؽ ،( ىػٛٗٚ: ت) الذىبي َقاْيماز بف عثماف بف
 . ـ ٖٕٓٓ األولى،: الطبعة ، اإلسالمي الغرب دار

 أحمد بف محمد اهلل عبد أبو الديف شمس ، واألعالـ المشاىير ووفيات اإلسالـ تاريخ  -5
 دار ، التدمري السالـ عبد عمر: تحقيؽ ،( ىػٛٗٚ: ت) الذىبي َقاْيماز بف عثماف بف

 ـ . ٖٜٜٔ - ىػ ٖٔٗٔ الثانية،: الطبعة ، بيروت العربي، الكتاب

 الذىبي َقاْيماز بف عثماف بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبو الديف شمس ، الحفاظ تذكرة -6
 -ىػٜٔٗٔ األولى،: الطبعة ، لبناف-بيروت العممية الكتب دار ،( ىػٛٗٚ: ت)

 . ـٜٜٛٔ

 اليحصبي موسى بف عياض القاضي الفضؿ أبو المسالؾ ، وتقريب المدارؾ ترتيب  -7
 المحمدية، - فضالة الصحراوي ، مطبعة درالقا ، تحقيؽ : عبد (ىػٗٗ٘: المتوفى)

 ـ . ٜٓٚٔ - ٜٙٙٔ المغرب ، الطبعة االولى  ،

 (ىػٙٚٙ: ت) النووي شرؼ بف يحيى الديف محيي زكريا أبو والمغات ، األسماء تيذيب  -8
 إدارة بمساعدة العمماء شركة: أصولو ومقابمة عميو والتعميؽ وتصحيحو بنشره ، عنيت
 لبناف ، بال طبعة ، بال تاريخ . – بيروت العممية، الكتب دار المنيرية ،  الطباعة

 العسقالني حجر بف أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد الفضؿ أبو التيذيب ،  تيذيب  -9
 ىػ .ٕٖٙٔ األولى، الطبعة، اليند النظامية، المعارؼ دائرة مطبعة ،  (ىػٕ٘ٛ: ت)
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 الحجاج، أبو يوسؼ، بف الرحمف عبد بف يوسؼ ، الرجاؿ أسماء في الكماؿ تيذيب -30
 بشار. د: تحقيؽ ،( ىػٕٗٚ: ت) المزي القضاعي محمد أبي الزكي ابف الديف جماؿ
 . ٜٓٛٔ – ٓٓٗٔ ، األولى: الطبعة ، بيروت – الرسالة مؤسسة ، معروؼ عواد

الَّبي محمد محمد َعمي ، االنييار َوَتداعيات االزدىارِ  َعوامؿُ  األمويَّة الدوَلة -33  ، الصَّ
 - ىػ ٜٕٗٔ الثانية،: ،الطبعة لبناف – بيروت والتوزيع، والنشر لمطباعة المعرفة دار

 .  ـ ٕٛٓٓ

 ىػ( ، مؤسسة ٖٛ٘ ) ت : الزمخشري اهلل جار األخيار ،  ونصوص األبرار ربيع -31
 ىػ . ٕٔٗٔ األولى،: بيروت ، الطبعة األعممي،

 َقاْيماز بف عثماف بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبو الديف شمس  ، النبالء أعالـ سير -31
 شعيب الشيخ بإشراؼ المحققيف مف مجموعة:  تحقيؽ ،( ىػٛٗٚ:  ت) الذىبي

 ـ . ٜ٘ٛٔ/  ىػ ٘ٓٗٔ ، الثالثة:  الطبعة ، الرسالة مؤسسة ، األرناؤوط

 عمي بف محمد بف أحمد والزندقة ، والضالؿ الرفض أىؿ عمى المحرقة الصواعؽ  -34
: ت) العباس أبو اإلسالـ، شيخ فالدي شياب األنصاري، السعدي الييتمي حجر بف

 الخراط ، مؤسسة محمد كامؿ - التركي اهلل عبد بف الرحمف عبد: ، تحقيؽ (ىػٜٗٚ
 ـ .ٜٜٚٔ - ىػٚٔٗٔ األولى،: لبناف ، الطبعة – الرسالة

 محمد اهلل عبد أبو الديف شمس الستة ،  الكتب في رواية لو مف معرفة في الكاشؼ  -35
 أحمد عوامة محمد: ، تحقيؽ (ىػٛٗٚ: ت) الذىبي زَقاْيما بف عثماف بف أحمد بف

جدة ،  القرآف، عموـ مؤسسة - اإلسالمية لمثقافة القبمة الخطيب ، دار نمر محمد
 ـ . ٕٜٜٔ - ىػ ٖٔٗٔ األولى،: الطبعة

 حباف بف أحمد بف حباف بف محمد األقطار ، فقياء وأعالـ األمصار عمماء مشاىير  -36
 ووثقو ، حققو (ىػٖٗ٘: ت) الُبستي الدارمي، حاتـ، أبو التميمي، َمْعبَد، بف معاذ بف

المنصورة ،  – والتوزيع والنشر لمطباعة الوفاء دار ابراىيـ ، عمى مرزوؽ: عميو وعمؽ
 ـ . ٜٜٔٔ - ىػ ٔٔٗٔ األولى: الطبعة

: ت) الشيرستاني أحمد بكر أبى بف الكريـ عبد بف محمد الفتح أبو والنحؿ ، الممؿ  -37
 الحمبي ، بال طبعة ، بال تاريخ . مؤسسة ، (ىػٛٗ٘

مف امالي االماـ الصادؽ ، محمد الخميمي ، مؤسسة الوفاء ، الطبعة االولى ،   -38
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 ـ .ٜ٘ٛٔ

 بف عمي بف الرحمف عبد الفرج أبو الديف جماؿ ، والمموؾ األمـ تاريخ في المنتظـ -39
 القادر عبد مصطفى عطا، القادر عبد محمد: تحقيؽ ،( ىػٜٚ٘: ت) الجوزي محمد
 .  ـ ٕٜٜٔ - ىػ ٕٔٗٔ األولى،: الطبعة ، بيروت العممية، الكتب دار ، عطا

 عثماف بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبو الديف شمس الرجاؿ ، نقد في االعتداؿ ميزاف -10
 لمطباعة المعرفة دار البجاوي ، محمد عمي: ، تحقيؽ (ىػٛٗٚ: ت) الذىبي َقاْيماز بف

 ـ . ٖٜٙٔ - ىػ ٕٖٛٔ األولى،: لبناف ، الطبعة – بيروت والنشر،

 أبو الزبير، بف اهلل عبد بف ثابت بف مصعب بف اهلل عبد بف مصعب ، قريش نسب -13
 ، القاىرة المعارؼ، دار بروفنساؿ، ليفي: تحقيؽ ،( ىػٖٕٙ: ت) الزبيري اهلل عبد

 تاريخ . بال ، الثالثة: الطبعة

 ،( ىػٗٙٚ: ت) الصفدي اهلل عبد بف أيبؾ بف خميؿ الديف صالح ، بالوفيات الوافي -11
 ، طبعة بال ، بيروت – التراث إحياء دار ، مصطفى وتركي األرناؤوط أحمد: تحقيؽ
 . ـٕٓٓٓ -ىػٕٓٗٔ

 بف أحمد الديف شمس العباس أبو ، خمكاف ابف ، الزماف أبناء وأنباء األعياف وفيات -11
 – رصاد دار ، عباس إحساف: تحقيؽ ،( ىػٔٛٙ: ت)  بكر أبي بف إبراىيـ بف محمد
 . ـٜٓٓٔ ، طبعة بال ، بيروت
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، دار صادر،  -ٔ لساف العرب: ابف منظور، أبو الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر

 ىػ.ٖٔٛٔ

 ،أبو منصور محمد بف أحمد األزىري، دار إحياء التراث العربي : تيذيب المغة -ٕ
 .ـٕٔٓٓبيروت 


