
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
له آاحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على حممد و      
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 مقدمة

البحث عن  االمام الصادق عليه السالم؛ باإلضافة اىل       

أنه شعرية دينية مقدسة، وإعالن والء للحق األهلي على 

ومواساة  األرض، ووفاءا للرسول األعظم حممد

ألصحاب الفضل األكرب علينا حممد وعرتته الطاهرة 

أمجعني( وجتديدا لنشاطاتنا  )صلوات اهلل عليه وعليهم

وفرصة للتعارف والتقارب والتزاور  الفكرية الوالئية،

والتذاكر والتباحث والتحادث، باإلضافة اىل هذا كله 

اليوم أهمية خاصة  يكتسب استذكار االمام الصادق

باجيالنا وبشبابنا ومبثقفينا وحبملة الفكر وأهل العلم، إذ 

تضطرب الساحة باألحداث، واأليام حبلى والتغرياُت 

، واألوطان مستباحٌة، والناس متسارعٌة ، والقلوب متفرقٌة

يف حتري واألمم يف تناحر. ونقطة الضوء واضحة واحلقائق 

 واملصاديق جلية.   بينة،
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وبني تلك السلبيات وهذه اإلجيابيات، نالحظ أننا نعيش       

مرحلة هي األقرب اىل املرحلة اليت عاشها االمام 

وطالت أو قصرت سنتحول اىل فرتة أخرى،  الصادق

 -وخصوصا أهل العلم وخنب الفكر –نا أن نتحمل وعلي

مسؤولياتنا التأرخيية، وحندد لألجيال القادمة منط تفكري 

واقعي ومناذج حتمل هم احلق، فإننا مل خنلق عبثا ومل نتشكل 

بهذا النحو صدفة، بل إنها جهوٌد ُبذلت ودماٌء نزفت، 

وتغرياٌت وإنتقاالٌت مل تولدها صدفٌة وال جاءت بتخطيط 

هة واحدة، بل تضارب أفكار وتعارض مصاحل وإستباحة ج

حقوق وطلب زعامات وضاللة جهاالت، ومعها منارات 

 حق واضحة وأسس أفكار بينة، وعالمات وعي ممنهجة.

يف مثل هذه األحوال اىل حتمل  وقد دعانا الصادق      

املسؤوليات الكاملة، و بني مواصفات احلق الكامنة يف 

ب أن ُتنمى وُتوضح بنحو من التكاملية، العقالء واليت جي
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املؤمن له قوة يف دين، وحزم يف يقول صلوات اهلل عليه : 

لني، وإميان يف يقني، وحرص يف فقه، ونشاط يف هدى، وبّر 

يف استقامة، وعلم يف حلم، وكيس يف رفق، وسخاء يف 

حق، وقصد يف غنى، وجتمل يف فاقة، وعفو يف قدرة، 

وانتهاء يف شهوة، وورع يف رغبة،  وطاعة هلل يف نصيحة،

يف شدة، ويف  وحرص يف جهاد، وصالة يف شغل ، وصرب

 اهلزاهز وقور، ويف املكاره صبور، ويف الرخاء شكور، ال

يغتاب، وال يتكرب، وال يقطع الرحم، وليس بواهن، وال 

يسبقه بصره، وال يفضحه بطنه، وال  غليظ، وال فظ وال

وال يغمز، وال يعري، وال  يغلبه فرجه، وال حيسد الناس،

يسرف، ينصر املظلوم، ويرم  املسكني، نفسه منه يف عناء، 

جيزع من  والناس منه يف راحة، ال يرغب يف عز الدنيا، وال

ُيرى  ذهلا، للناس هّم قد أقبلوا عليه، وله هّم قد شغله، ال

يف حلمه نقص، وال يف رأيه وهن، وال يف دينه ضياع، يرشد 



8 
 

نصح من استشاره، ويساعد من يساعده، من اسرتشده، وي

 .2عن اخلنا واجلهل 1ويكيع

من بناء دولة عقائدية  وقد متكن اإلمام الصادق      

ترتكز على مواصفات إميانية، هيأها للمؤمنني لإلحتماء فيها 

 طاغوتية شيطانية أو إنسانية.من كل مداهمة 

     

 

 

 

 

                                                           

 .حبس نفسه عنه كع عن الش يء :  1-

 أعالم الدين في صفات املؤمنين  2-
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 دولة اإلعتقاد عند الصادق       

ُيراد بالدولة العقائدية غري املفهوم املتداول عن الدولة،       

بل عن التنظيم التكاملي جلماعة الشيعة اليت تهدف اىل حفظ 

 نقطيت اهلداية واحلجية يف الناس.

إن الدولة العقائدية للشيعة هي املنظومة اليت تعتمد       

 على: 

 أساس عقائدي ديين كامل ومتكامل فكريا. أوال:      

وجود قيادة حكيمة بل ومعصومة ذات مواصفات  ثانيا:      

قيادية متكاملة، وصاحلة ألن تكون قدوة اىل حد عدم 

 مساسها بطعن أو لوم إال ملن إتضحت جهالته وتعنته.

وجود قيادة بديلة وإن كانت أقل من األوىل مقاما  ثالثا:      

وإستعدادات وقدرات ولكنها تكون على منهج وطريقة 
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من ألتباعها البقاء على اخلط العام للمنظومة وعدم تض

 االحنراف والتبدل.

وجود خنب متنوعة تقود اجلماهري من جهة وتفهم  رابعا:      

 مرادات القيادات العليا من جهة أخرى ولو من جانب معني.

وجود مجهور قابل للرتبية وفقا حملددات الفكر  خامسا:      

 املعصومة. اخلاص باملنظومة وقياداتها

دفاعات عالية املستوى أمام التحديات جبميع  سادسا:      

 أشكاهلا.

 تنظيم مالي يدعم العمل الفكري والرتبوي. سابعا:      

شحن عاطفي ووجداني حبد يواجه التحديات  ثامنا:      

 الصعبة يف مراحل العمل مهما طالت.

حرك وجود أهداف واضحة املعامل وحمددة تت تاسعا:      

 املنظومة بتمامها حنوها.
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منظومة قانونية وأخالقية حتكم الشيعة داخليا  عاشرا:      

 وخارجيا. 

، وقد متكن التشيع من بناء هذه املنظومة بقيادة األئمة      

الدور الكبري يف بنائها النظري  وكان لالمام الصادق

والعملي، ووضع اخلطط اإلسرتاتيجية التارخيية بعيدة املدى 

الضامنة لدميومتها من دون إحنراف أو تبديل أو توهني، وقد 

كان قعود أمري املؤمنني وحكمه؛ وصلح احلسن؛ وفاجعة 

الطف؛ وروحانية السجاد؛ واحلركة الفكرية للباقر 

والصادق؛ والتطبيق العملي للكاظم والرضا واجلواد؛ 

تم املبارك هلذه اجلهود على يد اهلادي؛ والتهيئة واخل

؛ كان هلا األسس املتكاملة املستقبلية على يد العسكري

والقاعدة الرصينة لتنفيذ املخططات التارخيية االعجازية 

 .الكربى اليت أقرها االئمة
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 ونظرا لطول فرتة إمامة السجاد والصادق واهلادي      

ليهم األثر الكبري يف تفعيل فقد كان هلم صلوات اهلل ع

املراحل التاسيسية على املستوى الوجداني والفكري 

واالجتماعي واليوم نتوقف أمام أعتاب موالنا ابي عبد اهلل 

لنتعرف على جهوده صلوات اهلل عليه يف بناء  الصادق

 هذه املنظومة التكاملية. 
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 أساليب العمل اجلعفرية:      

متنوعة  عمل أساليب اإلمام الصادق إستخدم      

ومن  ومتقنة خالل فرتة إمامته؛ األطول من بني األئمة

 بينها:

 التقية -1

 النشر العلمي -2

 بناء النماذج -3

 التنظيم املالي -4

 شبكة الوكالء -5

 تنظيم اجلماهري -6

 التغلغل الوجداني -7

 اإلبتعاد عن العمل السياسي  -8
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يل وللكالم يف كل واحدة من هذه النقاط تفاص      

وشؤون، وينبغي للباحث التوقف على تفاصيلها وحتليلها، 

وأخذ احلكمة والعربة ومنهج الفكر والعمل منها، ومن 

النقاط املهمة اليت سيكون البحث عنها يف هذا املختصر هي 

 . نقطة بناء النماذج اإلميانية اليت أعدها اإلمام
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 بناء النموذج اإلمياني:      

عند وفاته بأن يقدم  الصادق أباه الباقرعاهد اإلمام       

يا للدين مناذج إميانية علمائية متميزة، وذلك عندما قال له: 

 :جعفر اوصيك بأصحابي خريا، فقال له الصادق

والرجل منهم يكون يف املصر  -فداك واهلل الدعنهم  جعلت

 .1فال يسأل أحدا -

على  الصادقوقد تنوعت طبيعة النماذج اليت رباها       

 أشكال:

 األول: النماذج العامة      

عليه وعليهم  لقد حرص النيب األعظم واألئمة األطهار      

السالم على نشر اجلو اإلسالمي العام، والسكوت عن 

الدنيوية من  أعظم احلقوق الربانية والصرب على أشد البليات

                                                           

 (454/ ص  1)ج  -الكافي الكليني  -1
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أجل احملافظة على الشكل اإلسالمي للمجتمع، وهذا من 

عن حقه  أهم وأعظم أسباب قعود أمري املؤمنني

جرى عليها مما  وجريان ما وتضحية الصديقة الطاهرة

يظهر أنه وصلنا خمففا وغري متكامل وأن املأساة أكرب مما نقل 

بتلك  وإستشهاد احلسني  التأريخ، وصلح احلسن

تبع ذلك من تداعيات، كانت كل هذه اجملريات  لطريقة وماا

والتضحيات ألجل احلفاظ على  األسم اإلسالمي للمجتمع 

والرسم اإلسالمي للظاهر العام، وذلك حفاظا على قيام 

ِلَيْهِلَك َمْن َهَلَك َعْن َبيَِّنٍة َوَيْحَيى احلجة الربانية على األرض،

يف هذا االمر جناحا  وقد جنح األئمة 1َمْن َحيَّ َعْن َبيَِّنٍة" 

باهرا وواضحا، وكان من نتائجه اننا ننعم اليوم يف مساحات 

 شاسعة من األرض بل قلبها وعني قالدتها باسم اإلسالم.

                                                           

 42: آية األنفالسورة  -1
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باحلفاظ على هذا  بعد احلسني وقد إستمر األئمة      

اهلدف مع تغيري إسرتاتيجيات العمل، وجعل املنحى 

العلمي هما الوجهان البارزان لعمل  األخالقي واإلجتاه

 .األئمة

يف هذا اجملال أعمدة  االمام الصادق استوعبوقد       

الفكر املخالف وكانوا عليه يف العلم عياال، فهذا أبو حنيفة 

وهو أكرب أعالم املذاهب يف وقته وإىل اليوم، وهو رجل 

، تأسيس علمي يف ميادينهم الفكرية، منهجا وتأليفا ومتذهبا

، وهكذا 1وإذا به يصرح بأنه " لوال السنتان هللك النعمان "

كل من مالك بن أنس، أخذ عن االمام الصادق 

وسفيان الثوري، وأيوب السجستاني، وحممد بن إسحاق بن 

 .2يسار صاحب املغازي وآخرون

                                                           

 عبد الحليم الجندي162اإلمام جعفر الصادق ص  -1
 (69/ ص  1)ج  -الشيخ عبد الرسول الغفاري  -الكليني والكافي -2
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ووجود هذه الشخصيات من بني طالب علم       

قة أو بأخرى مع اإلشادة والتقدير إعرتاف بطري االمام

حبقانية طريقة ومنهج وإن خالفوه، وقد سبقهم اىل ذلك 

مع شدة قهرهم  شخصيات أهم وأكرب جمدوا بآبائه الكرام

وإضطهادهم هلم، وهذا يعين وجود جهل بسيط غري مركب 

يف معرفة مقامات أئمة اهلدى من زعماء الفكر والسلطة يف 

 أيامهم.

يف حتديد الفكر اخلاص  وبهذا جنح االمام الصادق      

وعزله عن األفكار األخرى، وهلذا  مبدرسة أهل البيت

إن أبي فإنه عندما أجاب على بعض املسائل الفقهية قال:

وذلك لعدم حصول متيز  1كان أجرا على أهل املدينة مين

واضح جدا يف املنهجية، ولكن يف أواخر إمامة الباقر وخالل 

                                                           

 (253/ ص  3)ج  -وسائل الشيعة  -1
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الفكرية، ومع هذا  إتضحت املنهجة امامة الصادق

إستمرت التلمذة لالمام اما من جهة االخرين فللفائدة 

 العلمية املنحصرة يف هذه الشخصية واما بالنسبة لالمام

فلوجود مناذج من غري مدرسته تشهد بالقيمة العليا هلذه 

 املدرسة الفكرية.

 الثاني: الفقهاء والعلماء      

طبقة الفقهاء هم عمدة املدرسة اجلعفرية، أهم طبقة       

برتبيتها والتعامل املباشر معها وإيصاء الناس  إهتم االئمة

بالرجوع اليها، وهلذا نالحظ أن محلة شعواء ُتشنُّ على 

 الفقهاء دائما.

وحتى يف عصرنا احلاضر نالحظ وصمهم بعدم املعرفة       

منهم بشؤون  بشؤون احلياة وبوجود متخصصني أفضل

السياسات االجتماعية وأنهم الُشغل هلم إال الطهارات 
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والنجاسات وانهم يقطعون الطريق بني اهلل وبني خلقه، واىل 

غري ذلك من اخلطابيات املستهَلكة لدى أهل العلم واليت هلا 

 حظ عند العامة من غري املختصني واملضَلِلني إعالميا.

كيمة واملصححني بينما نالحظ أن القيادات احل      

للمسارات عند إعوجاجها واملنظمني هلا عند تطورها هم 

الفقهاء، وبنظرة بسيطة اىل القرنني األخريين جند أن الفقهاء 

هم قادة التغيري والتصحيح والتنظيم واملنهجية، ولو إقتصرنا 

بنظرنا على من تسنم املرجعية العامة فقط لالحظنا لكل 

 دارية وتعمقاته الناضجة.واحد خدماته واساليبه اإل

حامي العراق من  :فالشيخ جعفر الكبري كاشف الغطاء      

التطرف الوهابي واملوحد بني األقطار الشيعية واملقاوم 

للنواصب وله الدور الكبري يف تثبيت اركان التشيع يف العراق 

 وتأسيس األنظمة العشائرية وإعادة تأسيس احلوزة النجفية.
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 :صاحب اجلواهر الشيخ حممد حسن النجفيوالشيخ       

صاحب املشاريع العمرانية املهمة كشق األنهر ونشر 

املساجد، ومؤلف أكرب موسوعة فقهية وبنحو من الدقة 

 كتبه االخرون.  ينعدم نظريها يف كل ما

حمدث علم األصول ومنظم اركان  :والشيخ االنصاري      

الفقه وصاحب املدرسة الفكرية اليت أنتجت مجيع العلماء 

 واحلوزات منذ أكثر من قرن ونصف.

صاحب اإلدارة  :والسيد اجملدد حممد حسن الشريازي      

البارعة وحمارب الشركات االستعمارية اليت حاولت مبعونة 

 قتصادية.السلطات سلب مقدرات البالد اإلسالمية اال

حمرك العشائر املؤمنة جلهاد  :والسيد كاظم اليزدي      

اإلنكليز ومنظم الطرح الفقهي العملي بالنحو الذي نراه 

 اليوم.
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 قائد ثورة العشرين. :والشيخ حممد تقي الشريازي      

الذي عّجب امللوك  :والسيد أبو احلسن االصفهاني      

ع امللك عبد اهلل األول حبسن إدارته كموقفه مع اإلنكليز وم

 قام به من مشاريع عمرانية وتربوية مهمة. ملك األردن مع ما

الذي بنى حوزة قم  :والسيد حسني الربوجردي      

املعاصرة بعد مرحلة التأسيس ونظم شؤونها وخترجت على 

 يديه زمر علمائها.

الذي واجه أصعب الظروف  :والسيد حمسن احلكيم      

وواجه أعتى وأصعب التغريات الفكرية باحسن احِلَكم، 

واالجتماعية والسياسية مبا حفظ البالد وصار نقطة التوازن 

 املهمة فيها.

احملافظ على حوزة النجف بالرغم من  :والسيد اخلوئي      

وجود اكرب طاغية يف العصور املتاخرة، مع خترجيه آلالف 
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 سنة يوجد مرجع منذ أكثر من ثالثني الشخصيات الدينية وال

إال وهو من تالمذته بأستثناء أقرانه كالسيد السبزواري 

 والسيد الشاهرودي وحنوهما.

حافظ العراق وناصر املؤمنني  :والسيد السيستاني      

والقائد الفذ، واحلكيم العاملي، وصاحب املدرسة الفكرية 

 العالية.

ننكر وجود مندسني بني العلماء ولكن ندر وجوده  وال      

، وخصوصًا جعفر أسسه االئمة أثره بسبب ماوضعف 

 من ضوابط وحدود للفقه والفقهاء. الصادق

وهو خيتم الطور التاسيسي األول  فقد تعامل االمام      

للحركة الفقهية الشيعية مع العلماء على أساس االهتمام 

بالنماذج العالية من االصحاب، وهذه طريقة إستعملها 

رواية عن ابي احلسن موسى بن ، ففي مجيع االئمة
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 واألئمة من بعده تعداد حواري النيب جعفر

ثم   :وذكر لكل إمام جمموعة من احلواريني حتى قال

أين حوارى حممد بن علي  -أي املنادي يوم القيامة –ينادى 

 وحوارى جعفر بن حممد؟ 

فيقوم عبد اهلل بن شريك العامرى وزرارة بن اعني وبريد       

عاوية العجلى وحممد بن مسلم وابوبصري وليث بن بن م

البخرتى املرادى، وعبد اهلل بن أبى يعفور وعامر ابن عبد اهلل 

بن جذاعة، وحجر بن زائدة ومحران بن اعني، ثم ينادى 

يوم القيامة فهؤالء اول  سائر الشيعة مع سائر االئمة

 .1السابقني واول املقربني وأول املتحورين من التابعني

وبالرغم من ما ميكن أن ُتناقش به هذه الرواية ولكنها       

تكشف عن وجود مجاعة لكل إمام ختتص به طاعة وتعلما 
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نقاش فيه، وقد ورد يف  خالف وال وتقربا وهذا تارخييا ال

روايات أخرى صحيحة ذكر أمساء مهمة من أصحاب 

حتت عنوان: تسمية الفقهاء  ، فعن الكشيالصادق

اجتمعت  وابى عبد اهلل ى جعفرمن اصحاب اب

العصابة على تصديق هؤالء االولني من اصحاب ابى 

وانقادوا هلم بالفقه فقالوا افقه  وابى عبد اهلل جعفر

االولني ستة زرارة؛ ومعروف بن خربوذ؛ وبريد؛ وابى 

بصري االسدي؛ والفضل بن يسار؛ وحممد بن مسلم 

ل بعضهم مكان ابي الطائفي، قالوا: وافقه الستة زرارة وقا

 بصري االسدي أبو بصري املرادى وهو ليث بن البخرتى.

  ثم قال: تسمية الفقهاء من اصحاب ابى عبد اهلل       

امجعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤالء 

هلم بالفقه من دون اولئك الستة  وتصديقهم ملا يقولون واقروا

بن دراج؛  الذين عددناهم ومسيناهم، وهم ستة نفر مجيل
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وعبد بن مسكان؛ وعبد اهلل بن بكري؛ ومحاد بن عيسى؛ 

 ومحاد بن عثمان؛ وأبان بن عثمان.

قالوا وقيل ان افقه هؤالء مجيل بن دراج وهو من       

 .1احداث اصحاب ابى عبد اهلل

من الرواة  وقد إشتهر أن أصحاب ابي عبد اهلل      

مجع هؤالء  والفقهاء ينيف على أربعة آالف شخص. وقد

أركان العلم واملعرفة من الفقه والتفسري والكالم واللغة 

 واألدب مع العلوم الطبيعية فقد كتب جابر بن حيان

مخسمائة رسالة يف العلوم الطبيعية والطبية كلها تبدأ بقوله 

 حدثين سيدي جعفر بن حممد.

اكابر علماء   كما كان من بني العلماء من تالمذته      

 االدب كأبان بن تغلب ومحران وغريهما.اللغة و
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وقد جتمعت العلوم اليت أبدعها هؤالء أو تلقوها عن       

يف آالف الكتب والصحف بلغت الكتب  أستاذهم 

األصول الفقهية منها فقط أربعة آالف أصل، وقد مجع 

سبعني ألف  زرارة رضوان اهلل عليه لوحده عن الباقرين

حديث على مدى أكثر من نصف قرن. وقد ُنظمت هذه 

االحاديث بنحو مبوب وممنهج يف الكتب األربعة القدمية ويف 

املوسوعات الكربى يف القرون التاسع اىل الثاني عشر وأهم 

هذه املوسوعات مفخرة التشيع حبار االنوار وكذلك الوسائل 

العصري احلديث والوايف واملستدرك، ثم األهتمام املنهجي 

 الذي مجع من املوسوعات الكثرية املبوبة وأهمها جامع 

أحاديث الشيعة للسيد الربجوردي وبعض املوسوعات 

األخرى املتفاوتة قيمة وحجما كميزان احلكمة واحاديث اهل 

البيت وينابيع احلكمة وسفينة البحار ومستدركها والواعظ 

ب وخصوصا باإلضافة اىل الشروحات العديدة هلذه الكت
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األربعة القدمية منها كمرآة العقول ومالذ االخيار 

واالستقصاء واالعتبار وشرح املازندراني وغريها ومن أهمها 

 مرآة العقول للشيخ اجمللسي رضوان اهلل عليه.

 الثالث: الوكالء والقّوام       

وتبعهم الشيعة أعزهم اهلل  إستعمل األئمة      

اب وهي اخلادم  والقّيم مصطلحات خاصة يف هذا الب

والبواب والوكيل، وهم عموما على قسمني صاحل وطاحل 

من الطاحلني منهم، ولكن أكثرهم من  وقد حذر األئمة

الصاحلني، وأهل التضحية والشهادة، وقد روى شيخ 

وليس كما يقول عنه  -الطائفة الطوسي ) رضوان اهلل عليه( 

بعض األغبياء من كالم غري الئق وننزه اللسان والقاريء عن 

عن حممد بن صاحل اهلمداني، قال : كتبت  روى  -ذكره

ن أهل بييت  يقرعوني باحلديث : إإىل صاحب الزمان

أنهم قالوا: خدامنا وقّوامنا شرار   الذي روي عن آبائك
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وحيكم ما تقرؤون ما قال اهلل تعاىل : خلق اهلل ، فكتب : 

َظاِهَرًة ُقًرى ِفيَها َباَرْكَنا الَِّتي اْلُقَرى َوَبْيَن َبْيَنُهْم َوَجَعْلَنا  فنحن ـ

وعلق  .1واهلل ـ القرى اليت بارك فيها ، وأنتم القرى الظاهرة

 ."الن فيهم من غري وبدل وخان" بقوله: الشيخ

واخلدام والقّوام هم من كان يقومون باملهام اإلدارية       

وأشبه مبا يسّمى يف اإلدارة احلديثة مبدير  واملالية لألئمة

صورة علنية والبعض املكتب، وكان بعضهم يقوم بدوره ب

حيثون كثريا على  يدير األمور بنحو التقية، وكان األئمة

حتمل املسؤولية بنحو التقية، وهلذا فقد كان الكثري من القوام 

غري معروفني اال عند الوكالء والوكالء معروفون عند خنب 

الشيعة والعوام يرجعون اىل هؤالء النخب، حتى أن عثمان 

ي وهو السفري األول للمهدي بن سعيد العمري االسد
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، كان يتظاهر ببيع اخلل وهو من أكابر العلماء، املنتظر

بل إنه على رأي بعض األعالم معصوم يف التبليغ عن احلجة 

صلوات اهلل عليه، وكل ذلك حتى يكون واسطة بني 

وبني الشيعة، وأمامنا قائمة ليست بالقصرية من  االئمة

يتعلق باالمام  ولكن ما أمساء القوام لألئمة

فقد كان القّيم على شؤونه املعلى بن خنيس  الصادق

ويظهر من بعض املصادر أن داود بن علي  األسدي

العباسي وهو من أكرب رجاالت العصر العباسي األول ُأرسل 

اىل املدينة املنورة لقتله ونصت املصادر على أن قتله كان 

 ، وقد روي عن أبي بصري1بسبب خدمته للصادق 

قال: ملا قتل داود بن علي املعلى بن خنيس فصلبه، عظم 

يا داود واشتد عليه وقال له:  ذلك على أبي عبداهلل

على ما قتلت موالي وقيمي يف مالي وعلى عيالي؟ واهلل إنه 
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  وقال وجه عند اهلل منك، أما واهلل لقد دخل اجلنة ال

 لداود: قتلت موالي وأخذت مالي.

أن حتمل املسؤوليات أمر معقد وخصوصا ملن ونظرا اىل        

يستطيع  لديه حس واقعي بدينه وأهل دينه فإن املعلى كان ال

يرى من الضيم حبق املؤمنني وأمامهم  الصرب على ما

من جهة، ومن تنعم الظاملني خبريات البالد  الصادق

يرى من  وإفسادهم امر العباد من جهة أخرى، ومن ما

على اهلل وسلوكه ومقاماته مما  حقائق كرامة االمام

إذا كان يوم  يصعب حتملها "فقد كان املعلى بن خنيس

العيد خرج إىل الصحراء شعثا مغربا يف زي ملهوف، فإذا 

صعد اخلطيب املنرب مد يده حنو السماء ثم قال: اللهم هذا 

مقام خلفائك وأصفيائك، ومواضع امنائك الذين 

شياء، ال يغالب خصصتهم، ابتزوها و أنت املقدر لال

قضاؤك، وال جياوز احملتوم من تدبريك، كيف شئت وأنى 
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شئت، علمك يف إرادتك كعلمك يف خلقك، حتى عاد 

صفوتك وخلفاؤك مغلوبني مقهورين مبتزين، يرون حكمك 

مبدال وكتابك منبوذا، وفرائضك حمرفة عن جهات 

شرائعك، وسنن نبيك صلواتك عليه وآله مرتوكة، اللهم 

اءهم من االولني واالخرين، والغادين والرائحني، العن أعد

واملاضني والغابرين، اللهم والعن جبابرة زماننا، وأشياعهم 

وأتباعهم، وأحزابهم، وأعوانهم، إنك على كل شئ قدير" 

يعلم أن املعلى مقتول فعن أبي بصري  وكان الصادق

اكتم علي ما أقول لك يف املعلى  :قال: قال الصادق 

قلت: أفعل، قال: أما إنه ما كان ينال درجته إال  بن خنيس

مبا ينال من داود بن علي قلت: وما الذي يصيبه من داود بن 

عنقه ويصلبه، قلت: متى  علي؟ قال: يدعو به فيضرب

ذلك؟ قال: من قابل، فلما كان من قابل ولي داود املدينة 

فقصد قتل املعلى، فدعاه وسأله عن أصحاب أبي عبد 
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وسأله أن يكتبهم له فقال: ما أعرف من أصحابه به  اهلل

أحدا، وإمنا أنا رجل أختلف يف حوائجه قال: تكتمين أما 

إنك إن كتمتين قتلتك، فقال له املعلى: أبالقتل تهددني!؟ 

لو كانوا حتت قدمي ما رفعت قدمي، فقتله وصلبه كما 

 .1قال

على عكس املعلى  وكان نصر بن قابوس اللخمي      

 عامال بالتقية حتى أنه كان قّيما على شؤون الصادق

عشرين سنة ومل يعلم بذلك إال اخلواص، وإستمرت 

وكان ممدوحا ومن أبناء  صحبته مع الكاظم والرضا

 امللوك من ذرية قابوس بن النعمان بن املنذر.

نظام الوكالء الذي الزال معموال  وإستعمل اإلمام      

به اىل اليوم بالنسبة للمرجعيات، وبنفس الطريقة اجلعفرية 
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والكاظمية، فقد كان عبد الرمحن بن احلجاج وكيله يف 

بغداد، واملفضل بن عمر اجلعفي كان وكيال مهما 

وكانت األموال الشرعية تصل اىل دار االمام  للصادق

كانت بواسطة املفضل، وعن يستلمها إال إذا  فريدها وال

كنت عند الصادق جعفر عبداهلل بن الفضل اهلامشي قال: 

إذ دخل املفضل بن عمر، فلما بصر به ضحك  بن حممد

إليه، ثم قال: إلي يا مفضل، فوربي إني الحبك واحب من 

حيبك، يا مفضل لو عرف مجيع أصحابي ما تعرف ما 

 .1اختلف اثنان

 الرابع: الصيارفة      

تعترب األموال من أعمدة العمل االجتماعي ومل تكتف       

العناية اإلهلية بتقييض األموال ألصل الدعوة اإلسالمية 
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احملمدية من خالل أموال ام املؤمنني خدجية )رضوان اهلل 

عليها( بل كانت التنظيمات املالية من أصل التشريعات 

عة اإلسالمية القانونية، وقد ُخصصت مبالغ كبرية وواس

املناشيء للرجل األول يف التنظيم اهلرمي الشيعي وهو االمام 

أو من يقوم مقامه يف غيبته، وقد كانت القضية  املعصوم

او انها  إما جتري بصورة غري واضحة قبل االمام الصادق

كما يرى  من االحكام غري املفعلة اال يف عهد الصادق

اط وقد حافظت هذه األموال على نق السيد اخلوئي

مهمة يف البناء اإلسالمي األصيل إذ أبقت على اإلحساس 

باملسؤولية حنو الدين وأهله وقضاياه من خالل دفع جزء من 

أرباح كل انسان لتقويم أمور اجلماعة املؤمنة، وحافظت 

على اإلستقاللية عن السلطات ورموز التكرب من أهل النفوذ 

 به اآلخرون والسطوة غري املؤمنني، يف الوقت الذي ُأبُتلَي

بالتبعية من أكرب مؤسساتهم اىل أصغر جمالسهم. وحافظت 
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على مسرية غري مسيطر عليها ألنها جتري بعنوان التكليف 

الشرعي، والذي يصل اىل حد أن ُينفَق املال حبسب نظر 

الفقيه مع املنفق، كما عليه اليوم فتوى وعمل كبار املراجع 

يم فتوًى، حفظهما اهلل كالسيد السيستاني عماًل والسيد احلك

 وادام ظلهما.

وقد جتمعت شبكة مصرفية كربى مع االمام       

وكل واحد منهم يقوم بدور البنك اليوم، بل  الصادق

قد جند عائلة كاملة فيها من الصيارفة العديد ممن ينتشرون يف 

ربوع البالد اإلسالمية حينذاك من خراسان شرقا اىل مصر 

ض البالد اإلسالمية، فنالحظ بين واملغرب غربا وعلى عر

الزبري وهم عائلة صريفية وعلي بن احلكم االنباري من بيت 

صيارفة وبين حيان الكوفيني الصيارفة واحلسن الوشاء 

الصرييف وإلياس اخلزار الصرييف وهارون بن خارجة الصرييف 

وإمساعيل بن عمران وخارجة بن حممد وعبد اخلالق بن 
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ض الدارسني أنه أحصى أثنني حبيب، حتى ُنقل عن بع

كانوا يقومون  وسبعني صريفيا من أصحاب الصادق

بتصريف األموال ونقلها وتوزيعها على الشيعة وحل 

مشاكلهم بها، وكان إستعمال املال بنحو حيافظ على اهلدفني 

األساسيني يف داخل اجملتمع وهما احلفاظ على املظهر 

ضغوط  اإلسالمي للمجتمع كرتك املالهي وختفيف

الصراعات واحلث على حتجب النساء وزيارة املراقد وبناء 

املساجد  وحنو ذلك من املظاهر اإلسالمية اخلارجية هذا 

 أوال، وثانيا بناء النماذج املهمة لدميومة احلق نظريا وعمليا.

 السادس: القيادات االجتماعية      

بالشخصيات االجتماعية  إهتم االمام الصادق      

االميانية، وسورهم بسور التقية، وحافظ على وجودهم 

االجتماعي، ومنهم من نال املناصب العالية يف الدولة 

دخلت العباسية، كداود بن زربي فعن داود الرقي قال: 
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فقلت له: جعلت فداك كم عدة  على أبي عبد اهلل

إليها رسول  الطهارة؟ فقال: ما أوجبه اهلل فواحدة، وأضاف

واحدة لضعف الناس، ومن وضأ ثالثا ثالثا فال  اهلل

صالة له، أنا معه يف ذا حتى جاء داود ابن زربي وأخذ زاوية 

من البيت فسأله عما سألته يف عدة الطهارة فقال له: ثالثا 

ثالثا من نقص عنه فال صالة له، قال: فارتعدت فرائصي، 

إلي وقد  بد اهللوكاد أن يدخلين الشيطان فأبصر أبو ع

تغري لوني فقال: اسكن يا داود، هذا هو الكفر أو ضرب 

االعناق قال: فخرجنا من عنده، وكان ابن زربي إىل جوار 

بستان أبي جعفر املنصور، وكان قد القي إىل أبي جعفر أمر 

داود بن زربي، وأنه رافضي خيتلف إىل جعفر بن حممد فقال 

فإن هو توضأ وضوء  أبو جعفر: إني مطلع على طهارته،

عرف طهارته حققت عليه القول  جعفر بن حممد فاني ال

وقتلته، فاطلع وداود يتهيأ للصالة من حيث ال يراه، فأسبغ 
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 داود بن زربي الوضوء ثالثا ثالثا كما أمره أبو عبد اهلل

فما مت وضوؤه حتى بعث إليه أبو جعفر املنصور فدعاه قال: 

يه رحب فقال: يا داود قيل فقال داود: فلما أن دخلت عل

فيك شئ باطل، وما أنت كذلك قال: اطلعت على طهارتك 

وليس طهارتك طهارة الرافضة، فاجعلين يف حل، وأمر له 

مبائة ألف درهم قال: فقال داود الرقي: لقيت أنا داود بن 

فقال له داود بن زربي: جعلين  زربي عند أبي عبد اهلل

الدنيا ونرجو أن ندخل بيمنك  اهلل فداك حقنت دماءنا يف دار

: فعل اهلل ذلك بك وبركتك اجلنة، فقال أبو عبد اهلل

 .1وبإخوانك من مجيع املؤمنني

                                                           

 (153/ ص  47)ج  -العالمة املجلس ي  -بحار األنوار   -1
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ومن شخصيات البصرة االجتماعية ومن زعماء القبائل       

ومن قادة التشيع مسمع كردين وله عشرات الروايات يف 

 الكتب، ومنها: 

      قال: قال لي أبو عبد اهلل يا مسمع انت من اهل :

؟ قلت: ال، انا رجل العراق، أما تأتي قرب احلسني

مشهور من اهل البصرة، وعندنا من يتبع هوى هذا اخلليفة، 

واعداؤنا كثرية من اهل القبائل من النصاب وغريهم ولست 

آمنهم ان يرفعوا حالي عند ولد سليمان فيمثلون بي، قال 

لى، قال: فتجزع؟ لي: افما تذكر ما صنع به؟ قلت: ب

قلت: اي واهلل، واستعرب لذلك حتى يرى اهلي اثر ذلك 

علي فامتنع من الطعام حتى يستبني ذلك يف وجهي، قال: 

رحم اهلل دمعتك، أما انك من الذين يعدون يف اهل اجلزع 

لنا، والذين يفرحون لفرحنا، وحيزنون حلزننا، وخيافون 

عند موتك حضور  خلوفنا، ويأمنون إذا امنا، أما انك سرتى
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آبائي لك، ووصيتهم ملك املوت بك، وما يلقونك به من 

البشارة ما تقر به عينك قبل املوت فملك املوت ارق عليك، 

 .واشد رمحة لك من االم الشقيقة على ولدها

ومن النماذج القيادية ابن ُاذينة عمر بن حمّمد عبدالّرمحن       

أصحاب الّصادق  بن ُاذينة شيخ جليل ثقة بال خالف، من

وقال النجاشي شيخ أصحابنا البصريني  والكاظم

ووجههم، وطارده املهدي العباسي فألتجأ اىل اليمن ومات 

 فيها.

ومن الشخصيات املهمة ُولُد بزيع وقد تقلد امحد بن       

محزة بن بزيع وابن عمه حممد بن إمساعيل بن بزيع الوزارة 

واستمرا يف املناصب العليا اىل أيام  للمنصور الدوانيقي
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حيث حث حممد بن إمساعيل على البقاء يف  الرضا

 .1الوزارة خلدمة املؤمنني من موقعه

إن هلل تعاىل بأبواب الظاملني  :قال أبو احلسن الرضا      

من نور اهلل له الربهان ومكن له يف البالد، ليدفع بهم عن 

مور املسلمني، إليهم ملجأ أوليائه ويصلح اهلل بهم )به( أ

)املؤمنني( من الضر، وإليهم يفزع ذو احلاجة من  املؤمن

شيعتنا، وبهم يؤمن اهلل روعة املؤمن يف دار الظلمة، أولئك 

املؤمنون حقا، أولئك أمناء اهلل يف أرضه، أولئك نور)اهلل(، 

يف رعيتهم يوم القيامة، ويزهر نورهم ألهل السماوات كما 

الدرية ألهل األرض، أولئك من نورهم نور يزهر الكواكب 

القيامة، يضيء منهم القيامة، خلقوا واهلل للجنة وخلقت 

اجلنة هلم، فهنيئا هلم، ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا 

كله. قال قلت مبا ذا جعلين اهلل فداك قال يكون معهم فيسرنا 

                                                           

 233رجال النجاش ي ص  1-
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بإدخال السرور على املؤمنني من شيعتنا، فكن منهم يا 

 .1حممد

يسع املقام ذكرهم وبيان العرب  وهناك جمموعة كبرية ال      

 .من مواقفهم

 السابع: األدباء      

من أهم طرق التواصل الفكري  االدب والشعر      

وخصوصا يف العصور السابقة  والوجداني واإلجتماعي

وعلى األخص يف العرب امة الشعر واالدب، وهلذا فقد 

كانت جماميع من الشعراء ترتبى علميا وادبيا يف أحضان علوم 

يف هذا اجلانب فكانت عنده  ، وإهتم الصادقاالئمة

عناية خاصة للشعراء فهذا االشجع السلمي وهو من كبار 

 يف مرض أمل به: شعراء الشيعة خياطب االمام 

                                                           

 332: ص النجاش ي رجال -1
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 ألبسـك اهلل منـه عافيـًة

 

 يف نومك املعرتي ويف أرقك 

 
 ُتخرج من جسمك السقام

 

 ُأخِرَج ذلُّ الفعال من عنقك 

فقال: يا غالم إيش معك؟ قال: أربعمائة، قال: أعِطها       

 لألشجع.

 ومن شعره أيضًا:

 أغدو إىل عصبة ُصمَّت مسامعهم

 
 ومأفونعن اهلدى بني زنديق  

 
 ال يذكرون عليًا يف جمالسهم

 

 

 وال بنيه بين الغـر املـيامـني 

 

ومنهم سفيان بن مصعب العبدي؛ اهلمداني؛ الكويف،       

املخلصني، حمدث، قال اإلمام  من شعراء أهل البيت

 .1علموا أوالدكم شعر العبدي :الصادق

                                                           

 الكنى وااللقاب  -1
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العجلى وقد كان من أصحاب  ومنهم أبوهريرة      

ورثى األمام ملا تويف واخرج إىل البقيع ليدفن  الصادق

 بقوله:

 اقوُل وقد راحوا به حيملوَنُه

  

 

 على كاهٍل من حامليه وعاتِق 

 
 أتدرون ماذا حتملون إىل الثرى

 
 ثبريا ثوى من رأِس علياء شاهِق 

 
 غداة حثى احلاثون فوق ضرحِيه

 
 فوق املفارِقترابا واوىل كان  

 

ومنهم السيد احلمريى وهو من كبار شعراء الشيعة فمن       

 :شعره حبق أمري املؤمنني

 ولدتُه يف حرِم االله وامِنه

 

 والبيِت حيث فناؤُه واملسجُد 

 
 بيضاُء طاهرُة الثياِب كرميٌة

 

 طاَبْت وطاَب وليُدها واملولُد 

 
 يف ليلٍة غابْت حنوُس جنوِمها

  

 

 مع القمِر املنرِي األسُعُد وبدْت 
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معجزة وصار على   وقال عندما أراه االمام الصادق      

 إثرها من أصحابه وشيعته:

 َتَجعـَفرُت باسـم اهلل واهلل أكرُب

 

 وأيقنُت اّن اهلل يعفو ويغِفُر 

 
 وِدنُت بديٍن غري ما كنت داينًا

 

 به ونهاني سيُد الناِس جعفُر 

 
هجـ،  150الشاعر املشهور ابن َهْرَمة املتويف سنة ومنهم       

 :إذ يقول

 ومهما ُأالُم على حبِّهم

 

 فإني ُأحُب بين فاطمة 

 
 بين بنت من جاء باحملكما

 

 ت وبالديِن والسنِن القائمة 

 
 ولسُت ُأبالي حبّبي هلم

 

 سواهم من النعِم السائمة 

، الكويف، ومنهم إسحاق بن غالب األسدي، الواليب       

عامل، حمدث ثقة، أديب، شاعر، عاصر اإلمام 
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واختص به وروى عنه، كان على قيد احلياة  الصادق

 هـ، وله كتاب.148حوالي سنة 

 هذه مناذج من النخب املتنوعة اليت بنى االمام      

مشروعه الرتبوي ضمن دولة الفكر والعقيدة لينتقل من جيل 

صلنا اليوم وحنن نتشرف به اىل جيل ناميا نوعا وكما حتى و

 ونسال اهلل أن يوفقنا لتحمل مسؤولياته.

فصلى اهلل على سيدنا وإمامنا وشفيعنا جعفر الصادق عليه 

تنقطع أبدا  وعلى جده املصطفى واله الطاهرين صلوات ال

يريدون وعلى أي منهج  وسالما يعلن عن تسليمنا لكل ما

سبحانه وتعاىل عما تعدد يف طرقه  يأخذون فهم طريق اهلل وال

 .يصفون واحلمد هلل رب العاملني
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