
ابوشاكر گفت: آنچه تو درباره خدا مي گويي غير از افسانه نيست و تو با افسانه سرايي 
مي خواهي مردم را وادار به قبول چيزي بكني كه وجود ندارد و به اين دليل خدا 
وجود ندارد كه ما نمي توانيم با هيچ يك از حواس پنجگانه آن را درك كنيم. 
ممكن است بگويي با عقل به وجود خدا پي مي بري؛ ولي من مي گويم عقل هم 
بدون حس ظاهري قادر به فهم چيزي نيست. اي مردي كه دعوي دانشمندي 
مي كني و مي گويي جانشين پيغمبر مسلمين هستي؛ من به تو مي گويم كه در 
بين افسانه هايي كه مردم نقل مي كنند هيچ افسانه اي بي پايه تر از موجود بودن 
يك خداي ناديده نيست. اما من فريب تو را نمي خورم و افسانه ات را دربارة خدايی 
كه ديده نمي شود، نمي پذيرم. من خدايي را مي پرستم كه بتوانم با دو چشم او 

را ببينم و...«
    تمام مدتي كه ابوشاكر مشغول صحبت بود امام حتي يك بار هم تكلم نكرد 
و وقتي گفته ابوشاكر به اتمام رسيد، باز جعفرصادق چند لحظه لب به سخن 
نگشود و منتظر بود كه ابوشاكر حرف بزند. سپس جواب داد: »تو گفتي كه من 
افسانه سرايي مي كنم و مردم را به پرستش خدايي دعوت مي نمايم كه ديده 
نمي شود؟ اي ابوشاكر! تو كه منكر خداي ناديده هستي، مي تواني درون خود را 

ببيني؟« ابوشاكر گفت: »نه!«
امام فرمود: »هرگاه مي توانستي درون خود را ببيني نمي گفتي كه چون خدا را 
نمي توان ديد، پس افسانه اي بيش نيست!«. ابوشاكر گفت: »ديدن درون چه ربطي 
به پرستش خدايي كه موجود نيست دارد؟« امام فرمود: »تو مي گويي چيزي كه 
ديده نمي شود و نمي توان صدايش را شنيد و آن را لمس كرد وجود ندارد.« 
ابوشاكر گفت: »بله!« امام صادق فرمود: »آيا صداي حركت خون را در بدن خود 
مي شنوي؟« ابوشاكر گفت: »مگر خون در بدن حركت دارد؟!« امام فرمود: »اي 
ابوشاكر خون هر چند دقيقه يك مرتبه در تمام بدن تو حركت مي نمايد و اگر 
حركت آن چند دقيقه در بدن تو متوقف شود تو خواهي مرد. آيا تا امروز گردش 

خون را در بدن خود ديده بودي؟« ابوشاكر گفت: »نه و من نمي توانم قبول كنم 
كه خون در بدن من حركت مي كند.« حضرت فرمود: »آنچه مانع از اين مي شود 
كه قبول كني خون در عروق تو حركت مي كند جهل است و همين جهل مانع از 
آن مي گردد كه تو خداي واحد و ناديده را بشناسي. آيا تو از مخلوقاتي كه خداوند 
آفريده و آنها را در بدن تو گمارده و تو بر اثر كار آنها زنده اي اطالع داري؟« ابوشاكر 

گفت: »نه!«
امام فرمود: »تو فقط متكي به مشاهدات خود هستي و مي گويي آنچه را نمي بيني 
وجود ندارد. آنها در كالبد تو به وجود مي آيند، رشد مي كنند و داراي اوالد مي شوند 
و بعد از مدتي از كار مي افتند.... ولي تو نه صدايشان را مي شنوي و نه لمس 
مي كني. اي ابوشاكر بدان كه شماره موجودات جاندار كه اينك در كالبد تو زندگي 
مي كنند و مي ميرند نه فقط از شماره تمامي آدميان كه در اين جهان زندگي 
مي كنند بيشتر است بلكه از شماره ريگ هاي بيابان بيشتر است. چرا گفته اند كسي 
كه خود را بشناسد خداي خود را مي شناسد؟ اي ابوشاكر! آيا اين سنگ را مي بيني 
كه در پاي ديوار كار گذاشته اند. تو اين سنگ را بي حركت مي بيني چون چشم 
تو حركت آن را نمي بيند و هر كس به تو بگويد در سنگ حركاتي وجود دارد كه 
حركات ما كه در اينجا جمع هستيم چون سكون است تو نمي پذيري و مي گويي 
افسانه سرايي مي كند. غافل از اينكه چون تو نادان مي باشي نمي تواني به حركت 
درون اين سنگ پي ببري و شايد روزي برسد كه بر اثر توسعه دانايي مردم بتوانند 
حركت درون سنگ را ببينند.)مجله علم چاپ امريكا در تاريخ جون 1973نوشت: 
توانسته اند با عكسبرداري به وسيله ليزر براي اولين بار حركت مولكول ها را به طور 
واضح ببينند و مدت فالش دوربين عكاسی كه به وسيله ليزر عكس مي گيرد، يك 
تريليونيم ثانيه است و براي اينكه بدانيم يك تريليونيم ثانيه در مقابل يك ثانيه 
چقدر كوتاه است مي گوييم كه متناسب است با يك شبانه روز از عمر ما در قبال 
ده ميليارد سال( اي ابوشاكر! با اينكه هوا وسيله حيات تو و ساير افراد بشر است 

تو آن را نمي بيني و فقط وقتي كه باد مي وزد آن را حس مي كني. آيا مي تواني 
منكر وجود هوا بشوي...؟ اي ابوشاكر انكار خالق كردن از جهل است نه عقل. من 
خداي خود را نساخته ام و او را از انديشه هاي خود بيرون نياورده ام. اما خداي تو 
به قول تو ساخته دست هاي تو مي باشد. آنچه من كردم و مي كنم اين است كه 
با انديشه خود خدا را بهتر بشناسم و زيادتر به عظمت او پي ببرم.)مغز متفكر 

جهان شيعه ص378(

کالم صادق)ع(
1. هركس از شيعيان ما چهل حديث را حفظ كند و به آنها عمل نمايد، خداوند 
)امالی  را دانشمندى فقيه در قيامت محشور می گرداند و عذاب نمی شود.  او 

صدوق؛ص 253(
2. برآوردن حوائج و نيازمندى هاى مؤمن از هزار حّج مقبول و آزادى هزار بنده و 
فرستادن هزار اسب مجّهز در راه خدا، باالتر و واالتر است. )امالی صدوق؛ص 197(

3. اّولين محاسبه انسان در پيشگاه خداوند پيرامون نماز است، پس اگر نمازش   
قبول شود بقيه عبادات و اعمالش نيز پذيرفته می گردد و گر نه مردود خواهد 

شد.)وسائل الشيعه؛ ج 4 ص 34 ح 4442(
4. هنگامی كه چهار چيز در جامعه شايع و رايج گردد چهار نوع بال و گرفتارى 
پديد آيد: چنانچه زنا رايج گردد زلزله و مرگ ناگهانی فراوان شود. چنانچه زكات و 
خمِس اموال پرداخت نشود حيوانات اهلی نابود شود. اگر حاكمان جامعه و ُقضات 
ستم و بی عدالتی نمايند باران رحمت خداوند نمی بارد. و اگر اهل ذّمه تقويت 

شوند مشركين بر مسلمين پيروز آيند.)وسائل الشيعه؛ ج8 ص13(
5. هر كس برادر ايمانی خود را برچسبی بزند و او را مّتهم كند از اهل آتش خواهد 

بود.)بحاراالنوار؛ ج 75، ص260، ح 58(
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موقوفه هاى امام صادق)ع(
 مرحوم كلينی در اصول كافی می نويسد: يزيد بن سليط می گويد: امام هفتم 
موسی بن جعفر)ع( وصيت فرمود و ده نفر را گواه گرفت ... تا آن جا كه 
می نويسد ... امام وصيت كرد توليت ثلث موقوفه پدرم)امام صادق)ع(( و ثلث 
خودم نيز با او)فرزند امام هفتم)ع( است( از اين كه حضرت فرمود »توليت 
موقوفه هايی  امام صادق)ع( هم  معلوم می شود كه  پدرم...«  موقوفه  ثلث 
داشته است. امام صادق)ع( وصيت فرمودند كه در هفت موسم)هفت سال 
در ايام حج( برايش عزا داري كنند و براي هر سالي مالي را وقف كرد، كه 

صرف و خرج آن شود.)آشنايي با علوم اسالمي »فقه«، شهيد مطهرى(

صادق آسمانیان
)ویژة والدت امام صادق)ع((



»فقه جعفرى در برابر فقه رسمی آن روزگار، فقط يك اختالف  عقيده ساده نبود، 
بلكه دو مفهوم انتقادآميز نيز داشت:

نخست آنكه اثبات می كرد دستگاه حكومت از آگاهی دينی بی بهره است  و 
نمی تواند امور فكرى مردم را اداره كند و ديگر آنكه نشان  می داد تحريف هاى 
بسيارى در فقه رسمی براى جلب نظر حكام جور نفوذ كرده است و نيز امام 
صادق)ع( با تفسير قرآن به روشی غير از روش  عالمان دربارى، عمال به معارضه 
با حكومت  برخاست و تمام تشكيالت  مذهبی و فقاهت رسمی را تخطئه كرد.«
حضرت  آیت اهلل العظمی امام خامنه اى

نام او نزد اهل آسمان ها »صادق« است
 )زندگانی امام صادق )عليه السالم( در يك نگاه(

نامش»جعفر«، كنية آن حضرت »ابوعبداهلل« و لقب مباركشان »صادق« پدر 
بزرگوارشان امام باقر)ع( و مادر گراميشان »ام فروه« می باشد. در شأن و مقام آن 
بانو همين بس كه امام صادق)ع( فرمود: »مادرم بانويی با ايمان، با تقوا و نيكوكار 
بود و خداوند نيكوكاران را دوست دارد.«)ارشاد شيخ مفيد، انتشارات علميه 

اسالميه، ج 2، باب 12/ ارشاد مفيد، همان، ص 173(

بشارت
از امام سجاد)ع( پرسيدند: »امام بعد از شما كيست؟« فرمود: »محمد باقر كه 
از او چه كسی خواهد بود؟« پاسخ  علم را می شكافد.« پرسيدند: »امام بعد 
فرمود: »جعفر كه نام او نزد اهل آسمان ها »صادق« است!« حاضران با شگفتی 
پرسيدند: »شما همه راستگو و صادق هستيد؛ چرا او را »بخصوص « به اين نام 
می خوانيد؟« امام سجاد)ع( به سخنی از رسول اكرم)ص( اشاره كرد و فرمود: 
»پدرم از رسول خدا)ص( نقل كرد كه وقتی فرزندم جعفر بن محمدبن علی بن 

حرمت مادر
بين پسر »مهزم« و مادرش، در خانه، مشاجره اى رخ داد. سر مادر فرياد زد و با 
تندى با او سخن گفت. فردا صبح نزد امام آمد. همين كه داخل شد، امام فرمود: 
»اى پسر مهزم! چرا بر سر مادر خود فرياد زدى؟ آيا نمی دانی كه او تو را در شكم 
خود نگهدارى كرد و در دامان خود پروراند و با شير خود تو را تغذيه نمود؟« 
با شرمندگی گفت: »آرى!« امام  فرمود: »پس هيچ وقت با تندى با او سخن 
مگو!«)بصائر الدرجات، صفار قمی، منشورات مكتبة آيت اهلل النجفی، ص 243(

آیا صداي حرکت خون را در بدن خود مي شنوي؟
)مناظرة علمي بسيار عجيب امام جعفر صادق)ع((

اين نوشته، قسمتي از كتاب -امام جعفر صادق)ع( مغز متفكر جهان شيعه- 
مي باشد. اين كتاب توسط مركز مطالعات اسالمي استراسبورگ نوشته شده 
است. 25 دانشمند در اين مجمع در مورد شيعه دوازده امامي تحقيق كرده اند. 
در بخش هايي از كتاب مطالبي از امام صادق)ع( ثبت گرديده كه اين دانشمندان 
معتقدند جواب آن متعلق به قرن بيستم مي باشد و متحيرند كه چگونه امام 
صادق)ع( درچهارده قرن قبل چنين اشارات علمي داشته اند. امام صادق نه 
فقط هر روز درس مي دادند، بلكه بعد از خاتمه درس مخالفين علمي خود را 
مي پذيرفت و ايرادهاي آنها را مي شنيد و جواب مي داد. بعضي از شاگردان او، در 
روزهايي كه مي دانستند استادشان به مخالفين علمي جواب مي دهد پس از غذا 
مراجعت مي كردند تا در جلسه مباحثه شركت داشته باشند. يكي از مخالفين 
امام، مرشدي بود به نام »ابوشاكر« كه يك روز خدمت امام صادق رسيد و گفت: 

»آيا اجازه مي دهي آنچه مي خواهم، بگويم؟« امام فرمود: »بگو!«. 

حسين متولد شد، او را صادق بناميد؛ زيرا فرزند پنجم از او جعفر نام خواهد داشت 
و ادعاى امامت خواهد كرد؛ به دروغ و از روى افترا به خدا. او نزد خدا جعفر كذاب؛ 

افترا زننده بر خداست.«)خرايج، ج 1، ص 268(

دانشگاه جعفرى 
امام صادق)ع( با توجه به فرصت مناسبی كه در عصر خود داشت، حوزة وسيع 
علمی و دانشگاه بزرگی به وجود آورد و در رشته هاى مختلف علوم عقلی و نقلی 
آن روز، شاگردان بزرگ و برجسته اى همچون  هشام بن حكم، محمد بن مسلم، 
ابان بن تغلب، هشام بن سالم، مؤمن طاق، مفضل بن عمر، جابر بن حيان و ... 
تربيت كرد كه تعداد آنها را بالغ بر چهار هزار نفر نوشته اند. شاگردان آن حضرت 
تنها از شيعيان نبودند؛ بلكه از اهل تسنن نيز در درس ايشان شركت می كردند. 
پيشوايان مشهور اهل سنت، بالواسطه يا با واسطه، شاگرد امام بوده اند. در رأس 
اين افراد، ابوحنيفه كه مؤسس فرقة حنفی است دو سال شاگرد امام بوده است. او 
اين دو سال را پاية علوم و دانش خود معرفی می كند و می گويد: »لو ال السنتان؛ 

لهلك نعمان« اگر آن دو سال نبود »نعمان« هالك می شد.« 

عبادت و بندگی
آيات قرآن را در نماز تالوت می فرمود كه ناگهان از حال رفت. بعد از مدتی  به 
هوش آمد. پرسيدند: »اين چه حالی بود كه به شما دست داد؟« فرمود: »پيوسته 
آيات قرآن را تكرار كردم تا اينكه به حالتی رسيدم كه گويی آن آيات را به طور 

مسقيم از نازل كنندة آيات شنيدم!«)ميزان الحكمه، ج 5، ص 385(

کار و تالش
 حضرت را در باغش ديد، پيراهن زبر و خشن بر تن و بيل در دست. باغ را آبيارى 

می كرد و عرق از سر و صورتش می ريخت. گفت: »اجازه  دهيد من كار كنم.« 
فرمود: »من كسی را دارم كه اين كارها را بكند؛ ولی دوست دارم مرد در راه به 
دست آوردن روزى حالل از گرمی آفتاب  آزار ببيند و خداوند ببيند كه من در پی 

روزى حالل هستم.«)بحاراالنوار، ج 47، ص 56(

نرمخویی 
يكی از خدمتكارانش را براى انجام كارى به جائی فرستاده بود. خدمتكار دير كرده 
بود. دنبالش رفت. او را ديد كه در كنار ديوارى خوابيده است. كنارش نشست و با 
بادبزن نوازشش كرد تا بيدار شد. غالم بيدار شد. تنها چيزى كه به او گفت، اين 
بود: »چه شده همه شب و روز را می خوابی؟ شب مال تو است، اما روزهايت مال 

ماست.«)روضه كافی، ص 87(

حلم 
خانواده را از رفتن به پشت بام نهی كرده بود. روزى وارد خانه شد، ديد يكی از 
كنيزان كه دايه يكی از اطفال هم بود، بچه در بغل از نردبان باال می رود. تا چشمش 
به امام افتاد از ترس شروع به لرزيدن كرد و بچه از بغلش افتاد و در جا جان داد. 
امام با چهرة رنگ پريده از خانه بيرون آمد. وقتی علت اضطراب و رنگ پريدگی را 
پرسيدند، پاسخ فرمود: »مرگ بچه باعث اضطراب و نگرانی و ناراحتی من نشد، 
بلكه رنگ باختگی و اضطراب من به خاطر وحشت و ترسی است كه آن كنيز از من 
به دل دارد.« براى جبران اين ترس، كنيز را در راه خدا آزاد ساخت و دوباره فرمود: 

»ناراحت مباش! تو تقصير نداشته اى!«)مناقب ابن شهر آشوب ، ج 4، ص 274(

دستگیرى از مستمندان
كار پردازش »مصادف« كه با او براى تجارت به مصر رفته بود، با سود زيادى 

برگشت. امام از او پرسيد: »اين همه سود را چطور به دست آوردى؟« گفت: 
فرمود:  فروختيم.«  باال  قيمت  به  هم  ما  بودند،  ما  كاالى  نيازمند  »مردم 
»سبحان اهلل! عليه مسلمانان هم پيمان شديد كه كااليتان را جز در برابر هر دينار 
سرمايه يك دينار سود نفروشيد!« اصل سرمايه را برداشت و سودش را نپذيرفت 
و فرمود: »اى مصادف! چكاچك شمشيرها از كسب روزى حالل آسان تر است.« 

)بحاراالنوار، ج 47، ص 59(

شجاعت
فرماندار مدينه در حضور بنی هاشم در خطبه هاى نماز به علی)ع( دشنام داد. 
امام چنان  پاسخی كوبنده به او داد كه فرماندار خطبه را ناتمام گذاشت و   راهی 

خانه اش شد.)وسايل الشيعه، ج  16، ص 423(

حساسیت گناهان
گفت: »من همسايگانی دارم كه كنيزان خواننده اى دارند. می خوانند و می نوازند 
و من گاهی كه براى قضاء حاجت به دستشويی می روم، نشست خود را طوالنی تر 
می كنم تا نغمه هاى آنها را بشنوم، در حالی كه براى چنين منظورى نرفته ام.« 
فرمود: »مگر، گفتار خداوند را نشنيده اى كه می فرمايد: »اّن الّسمع و البصر و 
الفؤاد كّل اولئك  كان عنه مسئوال؛ همانا گوش و چشم و دل همه مسئولند«.

)سورة اسراء، آية 36( گفت: »گويا هرگز اين آيه را از هيچ كس، نه عرب و نه 
عجم، نشنيده بودم. اكنون اين كار را ترك می گويم و توبه می كنم.« فرمود: 
»برخيز و غسل توبه كن و به مقدارى كه می توانی، نماز بگذار! چرا كه عمل 
بسيار ناپسندى انجام می دادى كه اگر در آن حال می مردى، مسئوليت تو بزرگ 
بود... كارهاى زشت را براى اهلش بگذار؛ چرا كه هر چيز اهلی دارد.«)تفسير 

العياشی، ج 2، ص 292(
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