رلهت انرتاث انعهًً انعربً

فصلية  ،علمية  ،محكمة

العدد األول – 2014م

انفكر انرتبوي يف طروحاث االياو جعفر انصادق
(عهٍه انضالو)

أ.و.د.خضر عبذانرضا جاصى اخلفاجً

قسم التاريخ/كلية التربية للبنات /جامعة بغداد
(خالصت انبحج)

يدكر البحث عن الفكر الًتبوم ُب طركحات االماـ جعف ر الصادؽ (ع)
كالذم يع د منهجان صاحلان لكل عصر كجيل كىي احلقيقة الربّانية الصاحلة جلميع
العصور،كاالمتداد الطبيعي لرسالة السماء  .من ىنا كاف مشركع اإلماـ الصادؽ (ع)
لًتبية األفراد كاالمة االسالمية عامة ،فانطلق البحث ليوضح معادل ىذا الفكر الًتبوم
عند االماـ جعفر الصادؽ (ع).
اف فكر االماـ الصادؽ (ع) الًتبوم قادر على بناء االنساف بناءن متكامالن ،
فكانت طركحاتو كقواعده منذ بداية احلياة الزكجية باختيار شريك احلياة ادلتديّن
الصاحل  ،كمركران ٔترحلة احلمل كالطفولة ّتميع مراحلها  .كراعى االماـ دكر الوراثة
كدكر احمليط الًت بوم ُب البناء الًتبوم ِ
لالنساف .فح ّذر االماـ الصادؽ (عليو من
االقًتاف بادلنحرفُت لتحصُت العائلة كاالطفاؿ من االضلراؼ السلوكي الًتبوم

االخالقي .كدعا االماـ (ع) اجملتمع اذل تربية الطفل باحلب كالتودد لو كالوفاء  ،كما
ثالث ) ُب تربية الطفل.
تبٌت االماـ بطركحاتو الًتبوية تقسيما( يا
كعد االماـ الصادؽ (ع) النقد البنّاء كالدعوة الًتبوية االصالحية سببان لس ّد
الفراغ كالضعف الذم يصيب األفراد عادةن ،كراعى دكر التقييم الذاٌب كالتقييم
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إرل من
االجتماعي ُب الًتبية ،فطرح (ع) ىذا التطبيق الًتبوم بقولو ّ :
أحب اخواين ّ
إرل عيويب.
أىدل ّ
املقذيت

زلمد كآلو الطيبُت
احلمد هلل ّ
رب العادلُت  ،كالصالة كالسالـ على نبينا ّ
الطاىرين كاصحابو ادلنتجبُت.
طرحت تطبيقات ٕتارب الفكر الًتبوم لكثَت من الدراسات قدديان كحديثان
برامج تربوية عفوية دل تصل اذل النتائج ادلرجوة حلل ادلشكالت االجتماعية .كال زالت
ٖتتاج ىذه الدراسات كاالْتاث كاالسالمية خاصة اذل ادلنهج الًتبوم السليم .كاف
صياغة ادلنهج الًتبوم ُب رلتمعنا االسالمي جيب أف ينطلق على أسس عقالنية اديانية
راسخة ليتشكل ٔتجموعها االطار األساسي لذلك ادلنهج كالفكر الًتبوم
الصحيح،كبالتارل ٖتقيق أعلى درجات الكماؿ الًتبوم كالذم يصبوا اليو كل رلتمع
كنشوء رلتمع حضارم متقدـ كراقي.
فجاءت ىذه االمهية كاالسباب الْتث الفكر الًتبوم ُب طركحات االماـ
الصادؽ (ع) كاليت ىي ذا منهج قراين زلمدم خالص ،فهي طركحات صاحلةن لكل
عصر كجيل كىي احلقيقة الربّانية كاالمتداد الطبيعي لرس الة السماء  .من ىنا كاف
مشركع اإلماـ الصادؽ (ع) لًتبية األفراد الطليعيُت من اصحابو خاصة ،كاالمة
االسالمية عامة ،فانطلق البحث ليوضح معادل ىذا الفكر الًتبوم عند االماـ جعفر
الصادؽ (ع).

وقسمت البحث الى عدة نقاط اساسية وهي :أثر السلوؾ الوراثي ُب البناء
الًتبوم ،كتربية الطفل  ،كعرضنا أثر الغرائز كتربية النفس ،كتناكلنا الًتبية بعدـ اذالؿ
عرضنا التودد اذل االخواف كالناس ،
النفس كادلسلم ،كالدعوة الًتبوية اإلصالحية ،كاست
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،كحسن اجلوار،ككاف دلوضوع احملبة الًتبوية لالصدقاء كالصحبة
كدرسنا الًتبية ادلداراتية ُ
 ،كالًتبية على اداء التحية كاالسالـ نصيب ُب البحث ،كختمت البحث بالًتبية على
السخاء كالكرـ ،كالنتائج ،ك(ىوامش)مصادر كمراجع البحث.
أحر انضموك انوراثي يف انبُاء انرتبوي

هنى اإلسالـ عن تزكيج غَت ادلتدين كادلنحرؼ ُب سلوكو،كذلك لتحصُت
العائلة كاألطفاؿ من االضلراؼ السلوكي كالنفسي  ،فادلنحرؼ يؤثر سلبيا على سالمة
األطفاؿ السلوكية  ،النعكاس سلوكو عليهم كعدـ حرصو على تربيتهم  ،إضافة إذل
ادلشاكل اليت يخلقها مع الزكجة اليت تساعد على إشاعة االضطراب كالقلق النفسي ُب
أجواء العائلة  ،كجعل احلياة العائلية بعيدة عن االطمئناف كاالستقرار كاذلدكء الذم
حيتاجو األطفاؿ ُب منوىم اجلسدم كالنفسي كالركحي  )ٔ(.فأثبت منهج االماـ
الصادؽ(ع) الًتبوم قدرتو على بناء االنساف بنا ءن متكامالن  ،بعد أف كاكبت تعاليمو
كارشاداتو كقواعده منذ بداية احلياة الزكجية باختيار شريك احلياة ادلتديّن الصاحل ،
كمركران ٔترحلة احلمل كالطفولة ّتميع مراحلها  ،ككانت تلك الشخصيات قدكة جلميع
بٍت اإلنساف)ٕ(.
فقدـ اإلماـ الصادؽ (ع) اختيار التدين على ادلاؿ كاجلماؿ فقاؿ":إذا تزكج
الرجل ادلرأة جلماذلا أك ماذلا ككل إذل ذلك كإذا تزكجها لدينها رزقو اهلل اجلماؿ
كادلاؿ"(ٖ) فادلرأة ادلنحدرة من ساللة صاحلة كمن أسرة صاحلة  ،ككاف التدين صفة
مالزمة ذلا  ،فاف سَت احلركة الًتبوية يتقدـ أشواطا إذل اإلماـ  ،كتكوف تربيتها لألطفاؿ
منسجمة مع القواعد اليت كضعها االسالـ ُب شؤكف الًتبية  ،فيكوف ادلنهج الًتبوم
ادلتبع متفقا عليو من قبل الزكجُت  ،ال تناقض فيو كال تضاد  ،كتكوف الزكجة حريصة
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على إصلاح العملية الًتبوية كتعتربىا تكليفا شرعيا قبل كل شئ ،ىذا التكليف جينبها
عن أم شلارسة سليبة مؤثرة على النمو العاطفي كالنفسي لألطفاؿ)ٗ(.
لقد ح ّذر االماـ جعفر الصادؽ (ع) من االقًتاف بادلنحرفُت لتحصُت العائلة
كاالطفاؿ من االضلراؼ السلوكي الًتبوم االخالقي  ،فقاؿ  " :ال تتزكجوا ادلرأة
ادلستعلنة بالزنا  ،كال تزكجوا الرجل ادلستعلن بالزنا إالّ أف تعرفوا منهما التوبة "(٘).
كذلك ألهنا ٗتلق ُب أبنائها االستعداد ذلذا العمل الطاحل  ،إضافة إذل فقداف الثقة ُب
العالقات بينها كبُت زكجها ادلتدين  ،إضافة إذل إنعكاسات انظار اجملتمع السلبية
إتاه مثل ىذه األسرة  )ٙ(.كح ّذر(عليو السالـ )من تزكيج شارب اخلمر فقاؿ ":من
ّزكج كرديتو من شارب مخر فقد قطع رمحها "( .)ٚفالًتبية ُب فكر االماـ الصادؽ
ليس رلرد أكامر كنواهٍ تل ّقن أك تصدر ِ
لالنساف فيستجيب ذلا  ،كإمنا ىي عملية تغيَت
للمحتول الداخلي ِ
لالنساف  ،كصياغة جديدة ألفكاره كعواطفو كشلارساتو .كبالتارل
االسراع باصلاح العمل الًتبوم ك االصالحي )ٛ(.الهنا ستنعكس على الفرد نفسة ُب
ِ
يربكم
القريب العاجل كىذا ما اكضحو االماـ الصادؽ (ع)عندما قاؿ ّ " :بركا آباءكم ّ
تعف نساؤكم"( )ٜكالبد من االشارة اذل اف ىذا الطرح
أبناؤكم،كع ّفوا عن نساء الناس ُّ
ليس خاص باالباء فقط كامنا يؤكد (ع) على اجالؿ كاحًتاـ اؿرجل الكبَت ادلسلم ذم
الشيبة ،الف كرمو بكرامة اهلل بدأ كمن استخف ٔتؤمن ذم شيبة أرسل اهلل إليو من
يستخف بو قبل موتو)ٔٓ(.
تربٍت انطفم

اكضح االماـ الصادؽ (ع ) ُب تربية الطفل كاالبناء طركحات جيب على ادلريب
كاؿكالدين مالحظتها فقاؿ (ع)  :يثغر الغالـ (ٔٔ) لسبع سنُت كيؤمر بالصالة لتسع
كيفرؽ بينهم ُب ادلضاجع لعشر كيحتلم ألربع عشرة سنة )ٕٔ(.
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كدعا اجملتمع اذل تربية الطفل باحلب كالتودد لو كالوفاء ذلم اذا كعد٘توىم فقاؿ " :
أحبوا الصبياف كارمحوىم  ،كإذا كعد٘توىم فوفوا ذلم  ،فإهنم ال يركف إال أنكم ترزقوهنم
" ( ٖٔ) كسلط أضواء معرفية على االدب ،فيكشف عن العلة الكامنة كراء تفضيل
األدب على ادلاؿ (ٗٔ) بقولو  " :إف خَت ما كرث اآلباء ألبنائهم األدب ال ادلاؿ ،
فإف ادلاؿ يذىب كاألدب يبقى  )ٔ٘(.كاكضح بفكر تطبيقي ىذا االدب الًتبوم
عندما قاؿ  " :أدبٍت أيب بثالث ...قاؿ رل  :يا بٍت من يصحب صاحب السوء ال
يسلم  ،كمن ال يقيد ألفاظو يندـ  ،كمن يدخل مداخل السوء يتهم " (. )ٔٙ
كما تبٌت االماـ بطركحاتو الًتبوية تقسيما ( ثالثيا ) ُب تربية الطفل  ،فيحتاج
الطفل لرعاية خاصة من قبل األ بوين كادلربُت.فقاؿ(ع) " :دع ابنك يلعب سبع سنُت
 ،كيؤدب سبع سنُت  ،كألزمو نفسك سبع سنُت  ،فإف أفلح  ،كإال فإنو ال خَت فيو "
( )ٔٚكصلد ُب ركامق اخرل جيعل االماـ(ع) التقسيم مبٍت على ست سنوات فقاؿ :
" امحل صبيك حىت يأٌب عليو ست سنُت ٍ ،ب أدبو ُب الكتاب ست سنُت ٍ ،ب ضمو
إليك سبع سنُت فأدبو بأدبك  ،فإف قبل كصلح كإال فخل عنو " (  )ٔٛكلعل مرد
ذلك اذل االختالؼ ُب فسيوجلية االنساف نفسو كاختال فو من شخص الخر كلكن
على العموـ التقسيم الثالثي ىو الذم اراده االماـ اف يرسم لًتبية اكالدة صاحلُت.
انغرائز وتربٍت انُفش

اف غلبة العقل على الشهوة ٔتعٌت ٖتكمو فيها  ،جيعل االنساف ُب قمة السمو
كالتكامل،كإ ّف غلبة الشهوة على العقل ٕتعل االنساف ُب ادلستنقع اآلس ف كُب ركب
الطاحلُت )ٜٔ(.فقاؿ االماـ جعفر الصادؽ (ع) " :ال تدع النفس كىواىا  ،فإ ّف
عما هتول دكاىا
ىواىا[ ُب] رداىا ،كترؾ النفس كما هتول أذاىا  ،ك ّ
كف النفس ّ
"(ٕٓ) فمعرفة النفس كتقييمها تنشأ ذاتيان من داخلها ،كتنشأ أيضان من موازنة
29

رلهت انرتاث انعهًً انعربً

فصلية  ،علمية  ،محكمة

العدد األول – 2014م

االنساف نفسو بغَته من أفراد ادلج ٘تع سواء كانوا صاحلُت أـ طاحلُت .كمن خالؿ
التقييم االجتماعي يتعرؼ االنساف على نواحي القوة كالضعف ُب نفسو كسلوكو،
كعلى امكانات خافية أك غَت معلومة  ،كعلى األغراض كالدكافع اليت تقوـ كراء
سلوكو )ٕٔ(.فاإلماـ الصادؽ (ع)قاؿ  " :من دل ينسلخ عن ىواجسو  ،كدل يتخلص
ـف آفات نفسو كشهواهتا  ،كدل يهزـ الشيطاف  ،كدل يدخل ُب كنف اهلل كأماف عصمتو
؛ ال يصلح لو األمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر ؛ ألنو إذا دل يكن هبذه الصفة ،
حجة عليو  ،كال ينتفع الناس بو "(ٕٕ).
فكلّما أظهر أمران كاف ّ
كمن ىنا فتعميق االدياف باهلل ضركرم جدان ُب ترب ية االنساف كخصوصان ُب مرحلة
الطفولة  ،كىو كحده الذم حيصنو من االضلراؼ كيوجو ضمَته كارادتو كسلوكو ضلو
)ٕٖ ( .
االستقامة كالصالح الديانو بوجود قوة غيبية تتابعو ُب حركاتو كسكناتو
كاالدياف التزاـ كاستشعار للرقابة اآلذلية  ،قاؿ رجل ِ
لالماـ الصادؽ (عليو السالـ ):
أكصٍت  ،فقاؿ لو":ال يراؾ اهلل حيث هناؾ،كال يفقدؾ حيث أمرؾ"(ٕٗ)
كتعاليم االماـ الصادؽ (ع) الواردة عنو ىي من أعظم ما كرد ُب ىذا الباب تشرح
حقيقة اخلوؼ كالرجاء ككيف جيتمعاف كضركرة اجتماعهما ُب ادلؤمن كأثر انعدامهما
،السحاؽ بن عمار (ٕ٘)":يا
على االنساف  ،كما إذل ذلك  ،فقاؿ ُب اخلوؼ
اسحاؽ خف اللّو كأنك تراه كإِف كنت ال تراه فإنّو يراؾ  ،كإِف كنت ترل أنو ال يراؾ
فقد كفرت  ،كإِف كنت تعلم أنو يراؾ ٍبّ بدرت لو بادلعصية فقد جعلتو من أىوف
الناظرين عليك " (  ،)ٕٙكما اكضح :التباعو خاصة كاالمة االسالمية امهية ذكر
ادلوت ُب تربيتهم فقاؿ" ذكر ادلوت دييت الشهوات ُب النفس  ،كيقطع منابت الغفلة
كيقوم القلب ٔتواعد اهلل  ،كيرؽ الطبع  ،كيكسر أعالـ اذلول  ،كيطفي نار احلرص
ّ ،
كحيقر الدنيا "( )ٕٚكقد أثبتت الدراسات ادليدانية ا ّف األجواء االجتماعية اليت يكثر
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فيها ذكر ادلوت كما بعده من أىواؿ ك صعاب أك ثواب كنعيم  ،أقرب للصالح
كاالستقامة من غَتىا من األجواء  ،كال غرابة اف صلد اجملتمعات غَت االسالمية مبتالة
بالكثَت من االضلرافات كاجلرائم البتعادىا عن ىذه ادلفاىيم كالقيم)ٕٛ(.
انرتبٍت بعذو ارالل انُفش وادلضهى

عن داكد الرقي( )ٕٜقاؿ  :مسعت أبا عبد اهلل (ع) يقوؿ  :ال ينبغي للمؤمن
أف يذؿ نفسو  ،قيل لو  :ككيف يذؿ نفسو ؟ قاؿ  :يتعرض دلا ال يطيق  )ٖٓ(.كعن
أيب بصَت،عن (ع) قاؿ :إف اهلل تبارؾ كتعاذل فوض إذل ادلؤمن كل شئ إال إذالؿ
نفسو. )ٖٔ(.
كما اكضح االماـ بانو ينبغي على ادلؤمن أف يكوف عزيزا كال يكوف ذليال  ،يعز ق اهلل
باإلدياف كاإلسالـ .)ٖٕ(.
اما عدـ اذالؿ ادلؤمن كادلسلم ؼ قاؿ اإلماـ الصادؽ (ع)":من حقر [ ذؿ] مؤمنا
مسكينا أك غَت مسكُت ،دل يزؿ اهلل حاقرا ماؽ تا عليو حىت يرجع عن زلقرتو
إياه"(ٖٖ).
كاضاؼ(ع)أنو ؽكلو  " :ال تبدم [تظهر] الشماتة ألخيك فَتمحو اهلل كيصَتىا بك ،
كؽاؿ  :من مشت ٔتصيبة نزلت بأخيو دل خيرج من الدنيا حىت يفتنت" (ٖٗ).
فادلسلم احل قيقي ال حيتقر كال يهُت بلسانو كحركاتو أحدا  ،كال يؤدل قلب شخص
أصال )ٖ٘(.فاإلماـ الصادؽ (ع) يوصي  " :إف ادلؤمن ليسكن إذل ادلؤمن كما
يسكن الظمآف إذل ادلاء البارد " (. )ٖٙ
انذعوة انرتبوية اإلصالحٍت

ع ّد االماـ الصادؽ (ع)النقد البنّاء كالدعوة الًتبوية االصالحية سببان لس ّد
الفراغ كالضعف الذم يصيب األفراد عاد نة ،فطرح (ع) ىذا التطبيق الًتبوم فقاؿ " :
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إرل عيويب "( . )ٖٚكاضاؼ (ع) ُب احدل افكاره
ّ
إرل من أىدل ّ
أحب اخواين ّ
الًتبوية االصالحية الصحابو ادلوالُت خاصة كاالمة االسالمية عامةن ادلسازلة كاجياد
العذر الخيك ادلسلم فقاؿ  " :إذا بلغك عن أخيك ما تكره ،فاطلب لو العذر إذل
لعل لو عذران ال نعرفو "()ٖٛ
سبعُت عذران فإ ْف دل ٕتد لو عذران ،فقل لنفسك ّ
انتودد اىل االخواٌ وانُاس

من اجلوانب الًتبوية االجتماعية ا ليت اكد عليها االماـ الصادؽ من خالؿ
طركحاتو ىو التحبب اذل النػاس كالتودد اليهم فعن مساع ة عن االماـ الصادؽ (ع) انو
قاؿ"رلاملة [أم ادلعاملة باجلميل] الناس ثلث العقل" ()ٖٜ
فكاف االماـ (ع) يريد للناس أف يعيشوا داخل رلتمع الدكلة االسالمية متحابُت
ؼ العقل كاالصالح الًتبوم للمجتمع االسالمي فقاؿ " :إذا أحببت
متماسكُت ألف يو
رجال فأخربه بذلك فإنو أثبت للمودة بينكما"(ٓٗ)
كيرل الفكر اجلعفرم اف ":القريب من قربتو ادلودة كإف بعد نسبو  ،كالبعيد
من بعدتو ادلودة كإف قرب نسبو  ،ال شئ أقرب إذل شئ من يد إذل جسد كإف اليد
تغل فتقطع كتقطع فتحسم"(ٔٗ)
كعن مساعة بن مهراف (ٕٗ) قاؿ  :قاؿ رل االماـ الصادؽ (ع):يا مساعة ،
كيف حبك الخوانك ؟ قلت  :جعلت فداؾ  ،كاهلل اين أحبهم كأكدىم  .قاؿ  :يا
مساعة إذا رأيت الرجل شديد احلب الخوانو فهكذا ىو ُب دينو  .يا مساعة إف اهلل
يبعث موالينا يوـ القيامة علل ما فيهم من عيوب  ،كذلم من ذنوب  ،مبيضة كجوىهم
 ،مستورة عوراهتم  ،آمنة ركعاهتم قد سهلت مواردىم كذىبت عنهم الشدائد  ،حيزف
الناس كال حيزنوف  ،يفزع الناس كال يفزعوف  )ٖٗ(.كذلك قولو تعاذل  من فزع يومئذ
آمنوف )ٗٗ( 
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كعن إسحاؽ بن عمار قاؿ  :دخلت على االماـ (ع)،فنظر إرل بوجو
قاطب (٘ٗ) فقلت  :ما الذم غَتؾ رل ؟ قاؿ  :الذم غَتؾ إلخوانك  ،بلغٍت يا
إسحاؽ أنك أقعدت ببابك بوابا  ،يرد عنك الفقراء  ،فقلت  :جعلت فداؾ إين
خفت الشهرة  ،فقاؿ  :أفال خفت البلية  ،أكما علمت أف ادلؤمنُت إذا التقيا
فتصافحا أنزؿ اهلل عز كجل الرمحة علي مها فكانت تسعة كتسعُت ألشدمها حبا
لصاحبو  .فإذا توافقا غمرهتما الرمحة فإذا قعدا يتحدثاف قاؿ احلفظة بعضها لبعض :
اعتزلوا بنا فلعل ذلما سرا كقد سًت اهلل عليهما  ،فقلت  :أليس اهلل عز كجل يقوؿ :
 ما يلفظ من قوؿ إال لديو رقيب عتيد )ٗٙ(؟ فقاؿ  :يا إسحاؽ إف كاف ت
احلفظة ال تسمع فإف عادل السر يسمع كيرل)ٗٚ(.
الرب باإلخواف كُب كصيّتو
كقد جاء عن االماـ الصادؽ (ع) ّ
احلث الكثَت على ّ
الرب باإلخواف ،كالسعي ُب حوائجهم،
جلميل بن ّ
دراج ( : )ٗٛكمن خالص االدياف ّ
بار باإلخواف ليحبّو الرمحن ...يا مجيل اخرب هبذا غرر أصحابك ،ؽاؿ  :قلت :
كأف اؿ ّ
الباركف باإلخواف ُب العسر كاليسر(.)ٜٗ
جعلت فداؾ َ
كمن غرر أصحايب؟ قاؿ :ىم ّ
كُب ركاية تارخيية اف ادلفضل بن عمر كىو من اصحاب االماـ الصادؽ (ع ) مر على
رجلُت يتشاجراف ُب ادلَتاث فوقف عندمها ٍب قاؿ ذلما تعالوا اذل ادلنزؿ فاتياه فاصلح
بينهما باربعمائة درىم فدفعها اليهما من عنده حىت اذا انتهى الشجار كتراض يا
بادلَتاث فقاؿ ادلفضل اما اهنا ليست من مارل كلكن ابو عبد اهلل الصادؽ (ع ) امرين
اذا تنازع رجالف من اصحابنا ُب شئ اف اصلح بينهما بادلاؿ فهذا ماؿ ايب عبد
هلل (ع))٘ٓ(.
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كاكد االماـ بفكره الًتبوم كيفية معرفة مودة االخ لك بتجربة عمليو ،فقاؿ
"إذا أردت أف تعلم صحة ما عند أخيك فأغضبو  ،فإف ثبت لك على ادلودة فهو
أخوؾ كإال فال  .ال تعتد ٔتودة أخيك حىت تغضبو ثالث مرات)٘ٔ(.
كطرح االماـ الصادؽ (ع) فكره الًتبوية كالنفسية باسلوب كاقعي تطبيقي
فلم يكن يقابل مسيئا بإسائة  ،كال مذنبا بذنبو ،كإمنا كاف يغدؽ عليهم بربه )ٕ٘(.
تغتم  ،فإف كنت
كركم عنو (ع) أنّو قاؿ  " :إذا بلغك عن أخيك شيء يسوؤؾ فال ّ
عجلت  ،كإف كنت على غَت ما يقوؿ كانت
كما يقوؿ القائل كانت عقوبة قد ّ
حسنة دل تعملها "(ٖ٘)
كقاؿ :حيتاج األخوة فيما بينهم إذل ثالثة أشياء  ،فإف استعملوىا كإال تباينوا كتباغضوا
كىي  :التناصف  ،كالًتاحم  ،كنفي احلسد  .إذا دل ٕتتمع القرابة على ثالثة أشياء
تعرضوا لدخوؿ الوىن عليهم كمشاتة األعداء هبم كىي  :ترؾ احلسد فيما بينهم لئال
يتحزبوا فيتشتت أمرىم  ،كالتواصل رل كوف ذلك حاديا ذلم على األلفة  ،كالتعاكف
لتشملهم العزة )٘ٗ(.كجاء االماـ الصادؽ بقولو من دل يكن ألخيو كما يكن لنفسو
دل يعط األخوة حق )٘٘( .كاضاؼ (ع)  :ادلسلم أخو ادلسلم ىو عينو كمرآتو كدليلو
 ،ال خيونو كال خيدعو كال يظلمو كال يكذبو كال يغتابو  )٘ٙ(.كاكضح االماـ بفكره
العمالؽ اف  :كفارة عمل السلطاف  ،االحساف إذل اإلخواف  )٘ٚ(.كاضاؼ(ع)
تنافسوا ُب ادلعركؼ [كادلعركؼ اسم جامع لكل ما عرؼ من طاعة اهلل تعاذل كالتقرب
إذل اهلل كاالحساف إذل الناس كحسن الصحبة مع األىل كغَتىم من الناس ] إلخوانكم
ككونوا من أىلو  ،فإف للجنة بابا يقاؿ لو  :ادلعركؼ  ،ال يدخلو إال من اصطنع
ادلعركؼ ُب احلياة الدنيا  ،فاف العبد ليمشي ُب حاجة أخيو ادلؤمن فيوكل اهلل عز كجل
بو ملكُت  :كاحدا عن ديينو كآخر عن مشالو  ،يستغفراف لو ربو كيدعواف بقضاء
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حاجتو ٍ ،ب قاؿ  :كاهلل لرسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو كآلو ) أسر بقضا ء حاجة ادلؤمن
إذا كصلت إليو من صاحب احلاجة )٘ٛ(.
كعن صفواف اجلماؿ ( )ٜ٘قاؿ  :كنت جالسا مع الصادؽ (ع) إذ دخل
عليو رجل من أىل مكة يقاؿ لو  :ميموف فشكا إليو تعذر الكراء [االجر كاالجرة ]
عليو فقاؿ رل  :قم فأعن أخاؾ  ،فقمت معو فيسر اهلل كراه  ،فرجعت إذل رللس م ،
فقاؿ االماـ (ع):ما صنعت ُب حاجة أخيك ؟ فقلت  :قضاىا اهلل ،فقاؿ  :أما إنك
أف تعُت أخاؾ ادلسلم أحب إرل من طواؼ أسبوع بالبيت مبتدئا ٍ )ٙٓ(.ب جاءنا
(ع) بقوؿ اهلل عز كجل  :اخللق عيارل  ،فأحبهم إرل ألطفهم هبم كأسعاىم ُب
حوائجهم)ٙٔ(.
كعن إسحاؽ بن عمار قاؿ لو االماـ الصادؽ ( ع)  :أحسن يا إسحاؽ إذل
أكليائي ما استطعت )ٕٙ(.
كقاؿ(ع):اختربكا إخوانكم ٓتصلتُت فإف كانتا فيهم كإال فاعزب ٍب أعزب ٍب
أعزب  ،زلافظة على الصلوات ُب مواقيتها كالرب باالخواف ُب العسر كاليسر )ٖٙ(.
كاالماـ (ع) يؤكد على  :التزاكر فإف ُب الزيارات ادلتبادلة ،إحياء للقلوب كذكر
ألحاديث اىل البيت (ع)  ،كبالتارل تعطف البعض على البعض االخر )ٙٗ(.
كاضاؼ االماـ(ع) قاؿ  :أديا مسلم لقي مسلما فسره سره اهلل عز كجل (٘ )ٙكقاؿ
:من أحب األعماؿ إذل اهلل عز كجل إدخاؿ السركر على ادلؤمن  :إشباع جوعتو أك
تنفيس كربتو أك قضاء دينو ()ٙٙكمن ادلعاين الًتبوية اليت اطلقها االماـ (ع) ُب ىذا
اجلانب كحث عليها ىو التبسم ُب كجو اخيو ادلسلم  )ٙٚ(.كإِف لالخواف حقوقان مجّة
يفوت حصرىا بينها االماـ الصادؽ للمعلّى بن خنيس ( )ٙٛموضحان لو سبع من
ٖتب لنفسك كتكره لو ما تكره ؿ نفسك،
احلقوؽ  :أيسر ّ
ٖتب لو ما ّ
حق منها  :أف ّ
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احلق الثالث  :أف تعينو
احلق الثاين  :أف ٕتتنب سخطو ،كتتّبع مرضاتو ،كتطيع أمره ،ك ّ
ك ّ
احلق الرابع ،أف تكوف عينو كدليلو
بنفسك كمالك كلسانك كيدؾ كرجلك،ك ّ
احلق
احلق اخلامس ،أال تشبع كجيوع ،كال تركل كيظمأ ،كال تلبس كيعرل،ك ّ
كمرآتو،ك ّ
السادس  :أف يكوف لك خادـ ك ليس ألخيك خادـ فواجب أف تبعث خادمك
قس َمو ،كٕتيب دعوتو،
فتغسل ثيابو كتصنع طعامو ك٘تهد فراشو،ك ّ
احلق السابع  :أف ّ
ترب َ
كتعود مريضو ،كتشهد جنازتو ،كإِذا علمت أ ّف لو حاجة تبادر إِذل قضائها ،كال تلجئو
بواليتو،
اذل أف يسألكها ،كلكن تبادره مبادرة ،فاذا فعلت ذلك كصلت كاليتك
ككاليتو بواليتك  )ٜٙ(.فكل كجو من الوجوه ادلشار إليها أداة تراحم تربوية ارسلها
االماـ الصادؽ ُب رسائلو الصحابة كاجملتمع االسالمي عامة .
انرتبٍت ادلذاراتٍت

مداراة أفراد اجملتمع ادلتعددين ُب كل جوانب الشخصية من أكلويات العمل
كالفعالية ُب أكساطهم الصال حهم كتربيتهم،فجاءت الركايات لتؤكد على ىذه االمر
،فعن اإلماـ جعفر الصادؽ (ع) قاؿ  " :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم :
ريب ٔتداراة الناس كما أمرين بأداء الفرائض "(ٓ.)ٚ
أمرين ّ
كمن ادلداراة ٕتنب احلديث عن األمور اليت ال يتعقلها ادلراد تربيتهم كال تتحملها
عقوذلم.فقاؿ اإلماـ الصادؽ (ع)":رحم اهلل عبدان اجًت مودة الناس إلينا  ،فحدثهم ٔتا
يعرفوف كترؾ ما ينكركف "(ٔ.)ٚ
عندما سألو ابو بصَت (ٕ )ٚعن قوؿ اهلل تعاذل  يا أَيػُّها الَّل ِذين آمنُواْ ْ ِ
صابُِركاْ
اصربُكاْ َك َ
َ َ
َ َ
َكَرابِطُواْ  )ٖٚ(فقاؿ الصادؽ" :اصربكا على ادلصائب كصابركىم على التقية ،كرابطوا
على من تقتدكف بو ،كاتقوا اهلل لعلكم تفلحوف "(ٗ )ٚكىكذا طرح االماـ الصادؽ
منهجو الصحابو كثقاتو باتقاء شر الوالة كاحلكاـ .ككذلك الناس عامة ،باستعماؿ
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التقية ادلداراتية :كىي حسن ادلعاشرة مع العامة  )ٚ٘(.اذ فسر االماـ الصادؽ قولو
تعاذل َ كقُولُواْ لِ ِ
لنَّلاس ُح ْسنان  )ٚٙ(أم للناس كلهم مؤمنهم كسلالفهم ،اما ادلؤمنوف
فيبسط ذلم كجهو ،كأما ادلخالفوف فيكلمهم بادلداراة الجتذاهبم اذل االدياف كاحلق ،فانو
يستًتمن ذلك كيكف شركرىم عن نفسو كاخوانو ادلؤمنُت)ٚٚ(.
كنصح االماـ الصادؽ محلة افكاره باف يتحملوا كيصربكا على كالة اجلور
كانظمتهم كحذرىم من منازعتهم كسلاصمتهم ،كاكصاىم بالتقية ُب الكالـ اذا جلسوا
معهم كاف حيذركا منهم عند رلالستهم كسلالطتهم  ،كاكضح ذلم اف دل يسَتكا على
منهجو فاهنم سيؤذكنكم كينكلوف بكم)ٚٛ(.
فاكضح الفكر الصادقي اف للتقية بعدان تربويان سياسيان اجتماعي ان ،عندما قاؿ
ع) " تزاكركا ٖتابوا كتصافحوا كال ٖتامشوا ( . )ٛٓ(")ٜٚللقضاء على الفتنة كايصاؿ
(َ
رسالة اذل الطرؼ اال خر الذين على هنج حكامهم ،مدل السلوؾ الًتبوم الصحيح
التباع اخلط اجلعفرم .
كُب احدل الركايات اليت اسندت اذل ىشاـ الكندم (ٔ)ٛمفادىا اف االماـ
الصادؽ اكصى اصحابو ٔتخالطة الناس باحلسٌت كحذرىم من اف يعملوا عمالن يعَتكف
بو ،كامرىم باف يصلوا ُب مجيع مساجد اهلل ،كاف يزكركا مرضاىم كيتفقدكىم ،كاف
حيضركا جنائزىم كاكد ذلم االماـ االلتزاـ بالتقية كاف يظهركا ذلم ما يريدكف )ٕٛ(.
كىذا ما يعرب عنو بالتقية ادلداراتية كذلك حفاظان لوحدة االسالـ ُب رلتمع الدكلة
الكفار
العربية االسالمية كتاييدان للدين كاعالء كلمة االسالـ كادلسلمُت ُب مقابل
كادلنافقُت)ٖٛ(.
كلعل من ادلفيد كضلن نستعرض ىذه الرسالة من االماـ الصادؽ كاليت فيها
كاليت
اشارة اذل عيادة ادلريض اف نقف على على ىذه ادليزة الًتبوية االجتماعية
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طرحها االماـ (ع) مفادىا انو اراد بعض ادلوالُت الذىاب اذل عيادة مريض ،
فصادفهم اإلماـ الصادؽ (ع) ُب بعض الطريق كقاؿ ذلم  :أين تريدكف ؟ قالوا  :نريد
فالنان نعوده .قاؿ  :ىل معكم فاكهة أك طيب تأخذكنو لو ؟ قالوا  :ليس معنا شيء ،
فقاؿ :أما تعلموف أف ادلريض يسًتيح إذل كل ما أدخل عليو )ٛٗ(.
كقد دعا (ع) إذل أف يكوف ادلريب كالداعية رلسدان للسلوؾ الصاحل ُب حركتو ،كأف
يكوف مربيان بسَتتو قبل الًتبية بلسانو  ،فقاؿ عليو السالـ  " :كونوا دعاة للناس بغَت
ألسنتكم ،لَتكا منكم الورع كاالجتهاد كالصالة كاخلَت  ،فا ّف ذلك داعية "(٘.)ٛفكاف
االماـ الصادؽ (ع) يراعي الضعف البشرم عند أصحابو كعند سلالفيو كيقابلهم
.
كيامر اصحابو ايضان بادلداراة ألهنا الكفيلة بتحقيق األىداؼ ادلتوخاة من الًتبية
كاضاؼ (ع) " :رحم اهلل قومان كانوا سراجان كمناران ؛ كانوا دعاة إلينا بأعماذلم كرلهود
طاقاهتم "()ٛٙ
ككانت ارشادات االماـ اؿ صادؽ ألصحابو أف يتعايشوا مع غَتىم من
ادلخالفُت  ،كمن ىذه اال رشادات ما جاء عن اإلماـ الصادؽ (ع)أنّو قاؿ ":كونوا دلن
انقطعتم إليو زينان كال تكونوا عليو شينان؛صلّوا ُب عشائرىم،كعودكا مرضاىم،كاشهدكا
جنائزىم،كال يسبقونكم إذل شئ من اخلَت فأنتم أكذل بو منهم  )ٛٚ(" ...كاالختالط
باجملتمع يسهم مسامهة فعالة ُب معرفة أحواؿ كأكضاع الناس ادلختلفة  ،كىي مقدمة
ادلريب أف ديتلك القدرة على تشخيص االضلراؼ
لالصالح كالًتبية  ،كمن ىنا يستطيع ّ
ُب بدايتو  ،كعلى اختيار االسلوب ادلناسب لالصالح كالًتبية  ،كالتعاكف مع بقية
ادلربُّت لوضع الربامج كاخلطط الًتبوية ادلناسبة.
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ُ
حضٍ اجلوار

ُحسن اجلوار،ىو ُخلق فاضل تربوم ،كانت العرب تتفاخر فيو كتناضل عن
احلث
اجلار ما استطاعت ،كقد َّل
أقر االسالـ تلك السجيّة النبيلة ،كزاد ُب تقديرىا ك ّ
عليها )ٛٛ(.كقاؿ الصادؽ (ع)ُب كصيّة لو :عليكم بتقول اللّو  -إِذل أف قاؿ -
كتكررت منو ىذه الوصيّة ُب عدَّلة مواطن  )ٜٛ(.كاضاؼ(ع):أما
ُ
كحسن اجلوار ّ .
حق جاره (ٓ.)ٜكحسن اجلوار
جاره ح ّقو كال يعرؼ ّ
يستحي الرجل منكم أف يعرؼ ُ
ليس كف األذل فحسب  ،كإمنا ىو الصرب على األذل من أجل إدامة العالقات ،
كعدـ حدكث القطيعة (ٔ)ٜإ ّف حسن اجلوار من األ كامر االذلية  ،فاكضح اإلماـ
كجل أمر بذلك "(ٕ)ٜ
جعفر الصادؽ(ع)ذلك":عليكم ْتسن اجلوار  ،فإ ّف اهلل َّل
عز َّل
فاالماـ(ع) يؤكد على :حسن اجلوار للناس ...كإنو البد لكم من الناس [ُب سلالطتهم
كمعاشرهتم كمعاملتهم] إف أحدا ال يستغٍت عن الناس ُب حياتو كالناس البد لبعضهم
ـف بعض )ٜٖ(.
احملبت انرتبوٌت نالصذقاء وانصحبت

جاء ُب طركحات اإلماـ الصادؽ (ع) قولو " من حب الرجل دينو حبو
أخاه "(ٗ .)ٜكىذه الصورة اكضحها االماـ الصادؽ لبعض اصحابو فيذكر انو دخل
عليو ادلفضل بن عمر (٘ ،)ٜفلما بصر بو ضحك إليو ٍب قاؿ  :إرل يا مفضل ! فو
ريب إين ألح بك كأحب من حيبك يا مفضل  ،لو عرؼ مجيع أصحايب ما تعرؼ ما
اختلف اثناف)ٜٙ(.
فحث االماـ على زلبة األخيار كبغض األشرار  ,كاحلب ىنا ُب اهلل فقاؿ
(ع)" احملب ُب اهلل زلب هلل كاحملبوب ُب اهلل حبيب اهلل ألهنما ال يتحاباف اال ُب اهلل
"( )ٜٚكاضاؼ " من أحب هلل كأبغض هلل كأعطى هلل فهو شلن كمل إديانو" (.)ٜٛ
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كاىتم اإلماـ بالصحبة كاألخوة دليال على إتاىو ضلو إجياد رلتمع أك مجاعات تتآخى
فيما بينها .)ٜٜ(.فيقوؿ " كطن نفسك على حسن الصحبة دلن صحبت " ( ٓٓٔ).
)ٔٓٔ(.
كل من نصحبو
فأراد االماـ أف صلعل ُحسن الصحبة شعاران دائميّان ،مع ّ
صحبة من صحبو )ٕٔٓ(.
فقاؿ :رلس منّا من دل حيسن ُ
بالتحرم عن الصاحب بعد فراقو كمعرفة شأنو كحالو
كألزـ االماـ الصادؽ
ّ
فقاؿ ذلشاـ بن احلكم كقد سألو " :إِصحب مثلك"(ٖٓٔ) فاإلماـ قد جعل احملور ُب
يذؿ نفسو)ٔٓٗ(.
الصحبة النظَت ،لئال ّ
انرتبٍت عهى اداء انتحٍت وانضالو

اعطى االماـ الصادؽ (ع) ٔتنهجو الًتبوم امهية دلوضوع التحية كالسالـ
فقاؿ " :عليكم بالتسليم "(٘ٓٔ) كاضاؼ " :ابدؤكا بالسالـ قبل الكالـ فمن بدأ
بالكالـ قبل السالـ فال ٕتيبوه "( )ٔٓٙكاعترب "من التواضع أف تسلم على من
لقيت"()ٔٓٚ
كاكضح(ع) اف مع السالـ جيب اف يرافقو التصافح فقاؿ " تصافحوا ؼإهنا
تذىب بالسخيمة [احلقد]"( )ٔٓٛكاضاؼ االماـ ُب تربيتو السالمية ضوابط للتحية
عندما قاؿ  " :إف من ٘تاـ التحية للمقيم ادلصافحة ك٘تاـ التسليم على ادلسافر
ادلعانقة" )ٜٔٓ(.كمن الضوابط االخرل اليت كضعها االماـ (ع) ٔتوضوع السالـ كاثره
على ادلنهج الًتبوم ىو اف  " :يسلم اؿصغَت على الكبَت كادلار على القاعد كالقليل
على الكثَت"(ٓٔٔ) .
انرتبٍت عهى انضخاء وانكرو

يعد االماـ الصادؽ (ع) مثاال يقتدم بو ُب اجلود كالسخاء فقد كاف مالذا
للفقراء كاحملركمُت ،كملجأ دلن جارت عليو األياـ ،ككاف يثلج قلوب الوافدين إليو هبباتو
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كعطاياه ، )ٔٔٔ(.ككاف يصر الصرر ثالث مائة دينار كأربع مائة كمائيت دينار ٍب
يقسمها )ٕٔٔ(.حىت قاؿ للمعلّى بن خنيس " :يا معلّى ٖتبّب اذل إِخوانك بصلتهم،
فاف اللّو تعاذل جعل العطاء زلبّة كادلنع مبغضة ،فأنتم كاللّو إِف تسألوين كاعطيكم
رل من أال تسألوين فال اعطيكم فتبغضوين" (ٖٔٔ)
أحب إِ َّل
ّ
كركم اف فقَتا س أ ؿ االماـ الصادؽ (ع)فقاؿ االماـ خلادمو ماعند ؟ قاؿ
اربعمئة درىم  ،فقاؿ االماـ اعطو اياىا ؼاعطاه فاخذىا الفقَت شاكرا لالماـ
فالتفت االماـ خلادمو كقاؿ لو ارجعو فرجع الفقَت كىو مستغرب فقاؿ يا سيدم
سالتك فاعطيتٍت فماذا بعد العطاء فقاؿ لو قاؿ رسوؿ اهلل خَت الصدقو ماابقت غٌت
كإنا دل نغنك فخذ ىذا اخلاًب فقد اعطيت فيو عشرة االؼ درىم فاذا اصبحت فبعو
هبذه القيمو ، )ٔٔٗ(.كىكذا يتبُت لنا اف الكرـ كالسخاء مسو تربوية ُب الًتكيبة
النفسية كاالخالقية لالماـ الصادؽ  ،فنرل مدل انسانية كعظمة ىذه الشخصيو
االنسانيو ُب تعاملها مع الناس  .شلا يعطي انطباعا عن الدكر االًتبوم الكبَت الذم
كاف يلعبو االماـ الصادؽ (ع)ُب بنية كتربية اجملتمع االسالمي انذاؾ كعمق تأثَته.
انُتائد

كنا نستعرض الدكر الفكرم ُب طركحا ت االماـ جعفر الصادؽ (ع) كقد
تبُت لنا من خالؿ دراستنا للموضوع اىم النتائج اآلتية :
 أثبت فكر االماـ الصادؽ (ع) الًتبوم قدرتو على بناء االنساف بناءن متكامالن ،بعد أف كاكبت تعاليمو كارشاداتو كقواعده منذ بداية احلياة الزكجية ب اختيار شريك
احلياة ادلتديّن الصاحل ،كمركران ٔترحلة احلمل كالطفولة ّتميع مراحلها ،ككانت تلك

الشخصيات قدكة جلميع بٍت اإلنساف .كراعى دكر الوراثة كدكر احمليط الًتبوم ُب البناء
الًتبوم ِ
لالنساف .
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 -ح ّذر االماـ الصادؽ (ع)من االقًتاف بادلنحرفُت لتحصُت العائلة كاالطفاؿ من

االضلراؼ السلوكي الًتبوم االخالقي.فدعا (ع) اجملتمع اذل تربية الطفل باحلب كالتودد

لو كالوفاء .

 تبٌت االماـ بطركحاتو الًتبوية تقسيما(ثالثيا) ُب تربية الطفل  ،فيحتاج الطفللرعاية خاصة من قبل األبوين كادلربُت .كىذا التقسيم الًتبوم قائم على ترؾ االبن
يلعب سبع سنُت  ،كيؤدب سبع سنُت  ،كمصاحبتو سبع سنُت .
 ع ّد االماـ الصادؽ (ع) النقد البنّاء كالدعوة الًتبوية االصالحية سببان لس ّد الفراغكالضعف الذم يصيب األفراد عاد نة ،كراعى دكر التقييم الذاٌب كالتقييم االجتماعي ُب
إرل عيويب.
الًتبية ،فطرح (ع)ىذا التطبيق الًتبوم بقولو  :أح ّ
إرل من أىدل ّ
ب اخواين ّ
 كاكد االماـ الصادؽ من خالؿ طركحاتو ىو التودد اذل النػاس كالصحبةالرب باإلخواف .إلجياد رلتمع أك مجاعات تتآخى
الصاحلة ،ككاف حيث (ع)كثَتان على ّ
فيما بينو .

 سعى االماـ الصادؽ(ع) اذل عالج الواقع الًتبوم اإلجتماعي الفاسد كما يزخربو من مظاىر اإلضلطاط الفكرم الًتبوم األخالقي  .فوفّر اإلماـ منابع كثَتة للفكر
كفرصان نادرة ُب ثبات اخلط العلمي كالًتبوم كالنفسي.

 عكف االماـ الصادؽ على تربية جيل عظيم معبّأ علميان كفكريان ك ىيأ الكوادركزكدىم باألسس كالقواعد الًتبوية ادليدانية ،فعمد إذل تربية جيل
الًتبوية ادلمتازة ّ ،
أصيل يعتمد عليو ُب نشر فكره كطركحاتو  .فطرح االماـ الصادؽ منهجو الصحابو
كثقاتو باتقاء شر الوالة كاحلكاـ .ككذلك الناس عامة ،باستعماؿ التقية ادلداراتية :كىي
حسن ادلعا شرة مع العامة  .فقاؿ (ع) تزاكركا ٖتابوا كتصافحوا كال ٖتامشوا [تؤذمق
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كتغضبو] ،فاراد االماـ القضاء على الفتنة كايصاؿ رسالة اذل الطرؼ االخر الذين على
هنج حكامهم ،مدل السلوؾ الًتبوم الصحيح التباع اخلط اجلعفرم .

 كدعا(ع)إذل أف يكوف ادلريب كالداعية رلسدان للسلوؾ الصاحل ُب حركتو،كأف يكوفمربيان بسَتتو قبل الًتبية بلسانو  ،فاكضح ا الماـ الصادؽ الصحابو باف يكونوا دعاة
للناس بغَت أللساف كامنا بالفعل الًتبوم احلسن،لَتكا بالتارل منكم الورع كاالجتهاد
كالصالة كاخلَت فينجذبوا اليكم كتكونوا دعاة ذلم للحق.
 صلد االماـ الصادؽ (ع) مثاال يقتدم بو ُب اجلود كالسخاء فقد كاف مالذاللفقراء كاحملركمُت  ،كملجأ دلن جارت عليو األياـ  ،ككاف يثلج قلوب الوافدين إليو
هبباتو كعطاياه .كيتبُت لنا اف الكرـ كالسخاء مسو تربوية ُب الًتكيبة النفسية كاالخالقية
لالماـ الصادؽ  ،فنرل مدل انسانية كعظمة ىذه الشخصيو االنسانيو ُب تعاملها مع
الناس  .شلا يعطي انطباعا عن الدكر ا الًتبوم الكبَت الذم كاف يلعبو االماـ
الصادؽ(ع) ُب بنية كتربية اجملتمع االسالمي انذاؾ كعمق تأثَته.
 ديتاز الفكر الًتبوم عند االماـ الصادؽ بالتوازف كاالعتداؿ ُب مجيع جوانبوادلرتبطة باإلنساف  ،فيضع لكل شيء حدكده كقيوده  ،فال يطغى جانب على آخر
كال ناحية على اُ خرل  ،فهو يراعي حاجات اجلسد كحاجات الركح ُب آف كاحد ،
كيراعي حاجات اإلنساف بشطريو (الذكر كاألنثى) ،كيراعي حاجات الفرد كاجملتمع فال
تطغى حاجة على اُخرل كال جانب على آخر كال حق على آخر .كيوجو اإلنساف إذل
االعداد للدار اآلخرة بااللتزاـ باألكامر كالنواىي اإللو ية  ،فال يطغى طلب الدنيا على
طلب اآلخرة باالنغماس بالطيبات كادللذات دكف قيود أك حدكد  ،كاليطغى طلب
اآلخرة على طلب الدنيا ْترماف اإلنساف من متاعها ادلشركعة.
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 كيدعوا االماـ (ع)اذل اصالح النفس كاجملتمع ،كاحملافظة على سالمة االنسافالسلوكية كصحتو النفسية كالركحية  ،كحيرر االنساف من االنسياؽ كراء الشهوات بال
قيود كال حدكد  ،كاخلوؼ من أىواؿ يوـ القيامة دينع االنساف من شلارسة ألواف الفسق
كاالضلراؼ ،كبالتارل الوصوؿ إذل السمو كالتكامل الركحي كالًتبوم اخللقي.

(ع) أف يكرسو ُب ادلج ٘تع
 اف الطرح الًتبوم الذم أراده االماـ الصادؽاالسالمي ،ىو مطالبتنا أف ضلذك حذكه ُب تكرار مناذج راقية كعظيمة نُقشت أمسوُ
على جبُت التاريخ كالوصوؿ اذل حضارة راقية متقدمة.
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(ٓٔ( الكليٍت ،الكاُب ،ج  ، 2ص . 658
(ٔٔ) ثغر الصيب فهو مثغور  :سقطت ركاضعو كنبتت اسنانو (ينظر:النويرم،امحد بن عبد الوىاب (ت733ىػ
1332/ـ)،هناية االرب ُب فنوف االدب(،القاىرة ،مطابع گوستاتسوماس كشركاه،د .ت)ج ،2ص.) 11
(ٕٔ)الكليٍت ،الكاُب  ،ج  ، 6ص . 46
(ٖٔ) ـ  .ف  ،ج  ، 6ص. 49
(ٗٔ ) مركز الرسالة،احلقوؽ االجتماعية ُب االسالـ( ،قم،مطبعة مهر1417،ىػ)،ص . 85
(٘ٔ) الكليٍت ،الكاُب  ،ج  ، 8ص. 150
( ) ٔٙالصدكؽ  ،اخلصاؿٖ ،تقيق  :علي اكرب الغفارم ( قم ،منشورات مجاعة ادلدرسُت 1982،ـ) ،ص 169
؛ مركز الرسالة،احلقوؽ االجتماعية  ،ص .85
() ٔٚالصدكؽ،من الحيضره الفقيو،حقيق:علي اكربغفارم،ط(2قم،جامعة ادلدرسُت1404،ىػ)،ج ،3ص .492
( ) ٔٛالكليٍت،الكاُب،ج،6ص46؛ الطربسي ،مكارـ األخالؽ  ،ص . 222
()ٜٔالعذارم،مالمح ادلنهج الًتبوم عند أىل البيت عليهم السالـ ،ص. 29
(ٕٓ) الكليٍت ،الكاُب،ج،2ص 336؛ اجمللسي  ،زلمد باقر (ت 1111ىػ1699/ـ)ْ ،تار األنوار اجلامعة لدرر
اخبار األئمة األطهار،ط (2بَتكت،مؤسسة الوفاء للطباعة1983 ،ـ)،ج،67ص 89؛الريشهرم،زلمد ،ميزاف
احلكم(اخالقي،عقائدم ،اجتماعي،سياسي،اقتصادم،اديب )(قم ،دار احلديث1416،ىػ) ،ج ،4ص.3335
(ٕٔ) العذارم  ،مالمح ادلنهج الًتبوم  ،ص. 59
(ٕٕ)الفيض الكاشاين،زلسن (ت1091ق1680/مػ)،تفسَت الصاُب،ط (2طهراف ،مؤسسة اذلادم1416 ،
ىػ)،ج ،1ص 125؛ اجمللسي ْ،تار االنوارج ،69ص. 223
(ٖٕ)العذارم،مالمح ادلنهج الًتبوم،ص. 35-34
(ٕٗ) اجمللسيْ،تار االنوار،ج ،75ص349؛ادلظفر،زلمد حسن،االما ـ الصادؽ (عليو السالـ )،ط(3بَتكت،دار
الزىراء1978،ـ)،ج،2ص. 97
(ٕ٘)إسحاؽ بن عمار بن حياف الكوُب الصَتُب أبو يعقوب ،موذل بٍت تغلب ،ثقة امامي  ،كاخوتو يونس كقيس
كإمساعيل كابنا أخيو اآلخر علي كبشر كانا من كجوه من ركل احلديث ،كركل اسحاؽ عن الصادؽ كالكاظم
(عليهما ا لسالـ)،كىو غَت إسحاؽ بن عمار الساباطي ،فرك عن (اسحاؽ)  :ابن أيب عمَت كصفواف كغَته
(ينظر :الربكجردم  ،علي اصغر اجلايلقي ،طرائف ادلقاؿ ُب معرفة طبقات الرجاؿٖ ،تقيق  :مهدم الرجائي،
ط(1قم ،مطبعة هبمن1989 ،ـ)،ج،1ص 404؛ اخلوئي  ،السيد ابو القاسم ادلوسوم ،معجم رجاؿ
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احلديث كتفصيل طبقات الركاة ،ط ( 5طهراف ،مطابع مركز نشر الثقافة االسالمية ،
ص.) 223-222
( )ٕٙالكليٍت،الكاُب،ج،2ص 68؛ادلظفر،االماـ الصادؽ ،ج،2ص. 15

1992ـ)،ج،3

( )ٕٚاالماـ الصادؽ،جعفر بن زلمد (ت148ىػ765/ـ) مصباح الشريعة كمفتاح احلقيقةٖ،تقيق  :مًتجم  :عبد
الرزاؽ گيالين تصحيح ك تنظيم  :رضا مرندل،ط (3ايراف ،مطبعة طلوع آزادم2006،ـ)ص. 506-505
()ٕٛالعذارم،مالمح ادلنهج الًتبوم،ص. 44
) )ٕٜداكد بن كثَت بن ايب خلدة ،كقيل ايب كلدة ،الرقي ،الكوُب ،االسدم بالوالء ،يكٌت باىب سلماف ،كىو من
احملدثُت االمامية الثقات،ركل عن االماـ اؿصادؽ كالكاظم كالرضا ( َعلَْي ِهم الَ َسالـ ) الف كتاب (ادلزار) كغَته،
توَب بعد سنة 203ىػ (ينظر :الطوسي ،اختيار معرفة الرجاؿ ،ادلعركؼ برجاؿ الكشيٖ ،تقيق  :مَتد اماد
االسًتبادم– كزلمد باقر احلسيٍت كمهدم الرجائي (قم  ،مطبعة بعثت1983،ـ) ،ج ،2ص704؛ العالمة
احللي  ،حسف بن يوسف أبن ادلطهر (ت726ىػ1325/ـ) ،خالصة األقواؿ ُب معرفة الرجاؿٖ ،تقيق  :جواد
القيومي ،ط( 1قم ،مؤسسة النشر اإلسالمي 1996 ،ـ)  ،ص141-140؛ الشبسًتم  ،عبد احلسُت،
الفائق ُب ركاة كاصحاب االماـ الصادؽ ،ط(1قم ،مؤسسة النشر االسالمي1997،ـ) ،ج ،1ص.)547
(ٖٓ(الكليٍت  ،الكاُب  ،ج  ، 5ص . 64 – 63
(ٖٔ( ـ  .ف ،ج  ، 5ص . 63
(ٕٖ( ـ  .ف ،ج  ، 5ص . 63
(ٖٖ) ـ  .ف  ،ج  ، 2ص . 351
(ٖٗ) ـ  .ف  ،ج  ، 2ص . 359
(ٖ٘)فلسفي ،زلمد تقي ،الطفل بُت الوراثة كالًتبيةٖ ،تقيق  :تعريب كتعليق  :فاضل احلسيٍت ادليالين ،ط(2قم،دار
سبط النيب2005،ـ)  ،ج ، 2ص . 167 – 166
()ٖٙالنورم  ،حسُت بن زلمد تقي الطربسي ،مستدرؾ الوسائل كمستنبط ادلسائل( ،بَتكت ،مؤسسة اؿ البيت
الحياء الًتاث1998 ،ـ) ،ج  ، 9ص . 156
( )ٖٚالكليٍت،الكاُب،ج،2ص ، 639ابن شعبة احلراين  ،ابو زلمد احلسن بن علي بن احلسُت (من أعالـ القرف
صلَّلى اهللُ َعلَْي ِو َكآلِو َكسلِم ]  ،قدـ لو  :زلمد احلسيٍت االعلمي،
 4ىػ10/ـ)ٖ،تف ا لعقوؿ عن آؿ الرسوؿ [ َ
ط( 5بَتكت ،مؤسسة االعلمي للطباعة،)1974 ،ص 366؛ ادلفيد  ،ابو عبد اهلل زلمد بن زلمد بن النعماف
الكعربم البغدادم (ت  413ىػ1022/ـ)،االختصاصٖ ،تقيق  :علي اكرب الغفارم (قم،منشورات مجاعة
ادلدرسُت ،د.ت)،ص.240
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( )ٖٛادلرعشي،شهاب الدين احلسيٍت ،شرح احقاؽ احلق كازىار الباطلٖ ،تقيق  :السيد شهاب الدين ادلرعشي
النجفي(،قم ،منشورات مكتبة آية اهلل العظمى ادلرعشي النجفي،د .ت)ج،12ص. 279
:ضياء الدين احلسيٍت األصفهاين( ،
()ٖٜالكليٍت،الكاُب،ج،2ص 643؛ الفيض الكاشاين ،الواُب ٖ ،تقيق
اصفهاف ،مطبعة أفست 1406،ىػ)ج ،5ص . 535 – 531
(ٓٗ)الكليٍت،الكاُب  ،ج  ، 2ص . 644
(ٔٗ) ـ  .ف  ،ج  ، 2ص . 643
(ٕٗ) مساعة بن مهراف بن عبد الرمحن احلضرمي  ،موذل عبد كائل بن حجر احلضرمي  ،يكٌت أبا ناشرة ،كقيل  :أبا
زلمد  ،كاف يتجر ُب ا لقز كخيرج بو إذل حراف  ،كنزؿ من الكوفة  ،ركل عن الصادؽ كالكاظم ( عليهما
السالـ) ،كمات بادلدينة  ،ثقة  ،كلو بالكوفة مسجد ْتضرموت  ،كىو مسجد زرعة بن زلمد احلضرمي بعده .
(ينظر :التفرشي  ،السيد مصطفى (ت بعد 1044ىػ 1634/ـ)،نقد الرجاؿٖ ،تقيق  :مؤسسة آؿ البيت
الحياء الًتاث  ،ط( ،1قم ،مطبعة ستارة1997 ،ـ)،ج،2ص. )373
(ٖٗ)ابن حيوف  ،أبو حنيفة النعماف بن زلمد بن منصور (ت 363ق973/مػ)،شرح االخبار ُب فضائل األئمة
األطهار( ،قم ،مؤسسة النشر االسالمي ،د.ت)،ج  ، 3ص . 436
(ٗٗ) سورة النمل ،اية . 89
(٘ٗ)القطوب  :العبوس كقبض ما بُت اؿعينُت(ينظر :الزسلشرم  ،زلمود بن عمر (ت 538ىػ1188/ـ )،الفائق
ُب غريب احلديث ،ط ( 1بَتكت ،دار الكتب العلمية1417 ،ىػ )،ج،3ص162؛اجلوىرم  ،امساعيل بن
محاد (ت  393ىػ1002/ـ)،الصحاح تاج اللغة كصحاح العربيةٖ ،تقيق  :أمحد بن عبد الغفور عطا ،ط 4
(بَتكت ،دار العلم للمالمين،)1986 ،ج،1ص.)204
( )ٗٙسورة ؽ ،ايو . 18
()ٗٚالكليٍت،الكاُب  ،ج  ، 2ص . 182 – 181
()ٗٛمجيل بن دراج  ،كدراج يكٌت بأيب الصبيح بن عبد اهلل  ،أبو علي النخعي  ،كقيل أبو زلمد  ،ثقة  ،ركل عن
الصادؽ كالكاظم (عليهما السالـ ) ،أخذ عن زرارة  ،كأخوه نوح بن دراج القاضي  ،ككاف أكرب من نوح ،
كعمي ُب اخر عمره  ،كمات ُب أياـ االماـ الرضا (ينظر:التفرشي ،نقد الرجاؿ،ج،1ص.) 379-368
()ٜٗالكليٍت،الكاُب  ،ج  ، 4ص . 41
(ٓ٘) ـ  .ف ،ج ،2ص 209؛ النراقي  ،امحد بن مهدم بن ايب ذر الكاشاين (ت1245ىػ1829/ـ)،مستند
الشيعة ُب احكاـ الشريعة ط ( ،1قم ،مطبعة ستارة 1419،ىػ)،ج،17ص. 127
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(ٔ٘)ابن شعبة احلراينٖ،تف العقوؿ عن آؿ الرسوؿ ( ص )  ،ص  357؛ الكند  ،رمضاف ،االماـ الصادؽ علم
كعقيدة ،ط( 2بَتكت ،منشورات مكتبة احلياة ،د :ت)  ،ص . 128
(ٕ٘(القرشي،باقر شريف،حياة اإلماـ احلسُت بن علي (عليهما السالـ )(النجف ،مطبعة ا الداب1974،ـ)،ج 1
 ،ص . 124
(ٖ٘(الشاكرم  ،حسُت،موسوعة ادلصطفى كالعًتة ( ع ) (قم،مطبعة ستارة1417،ىػ)،ج ، 9ص .103 – 97
(ٗ٘)ابن شعبة احلراينٖ،تف العقوؿ عن آؿ الرسوؿ ( ص )  ،ص . 322
(٘٘)االربلي  ،علي بن عيسى بن ايب الفتح (ت693ىػ1293/ـ) ،كشف الغمة ُب معرفة االئمة ،ط( 2بَتكت
،دار االضواء 1985،ـ) ،ج  ، 2ص . 377
()٘ٙالكليٍت  ،الكاُب  ،ج  ، 2ص . 166
( )٘ٚابن شعبة احلراينٖ،تف العقوؿ عن آؿ الرسوؿ ( ص )  ،ص . 411
()٘ٛالكليٍت،الكاُب  ،ج  ، 2ص . 195
( )ٜ٘صفواف بن مهراف بن ادلغَتة االسدم ،موالىم ٍب موذل بٍت كاىل منهم،كوُب ،ثقة  ،م

كٌت ابا زلمد

(ينظر:التفرشي نقد الرجاؿ،ج،2ص. )421-420
(ٓ )ٙالكليٍت،الكاُب ،ج،2ص 198؛احلر العاملي  ،زلمد بن احلسن (ت1104ىػ1692/ـ)،كسائل الشيعة اذل
ٖتصيل مسائل الشريعةٖ،تقيق :زلمد الرازم (بَتكت،دار إحياء الًتاث العريب1969 ،ـ)،ج،11ص-585
.586
(ٔ (ٙالكليٍت،الكاُب  ،ج  ، 2ص . 199
(ٕ (ٙـ  .ف  ،ج  ، 2ص . 207
(ٖ )ٙـ  .ف ،ج ، 2ص . 672
(ٗ )ٙـ .ف  ،ج  ، 2ص 186
(٘ )ٙـ .ف ،ج  ، 2ص 192
( )ٙٙـ  .ف ،ج  ، 2ص . 192
( )ٙٚـ  .ف ،ج  ، 2ص . 206 – 205
()ٙٛابو عبد اهلل ادلعلى بن خنيس ،ادلدين ،االحوؿ ،االسدم ،الكوُب ،البزاز ،زلدث امامي من الثقات  ،كاف
زلمودان عند االماـ الصادؽ كمن مواليو ،قتل بامر داكد بن علي العباسي ُب بداية سنة 133ىػ (ينظر :ابن
داكد احللي  ،تقي الدين احلسن بن علي (كاف حيا سنة 707ىػ1307/ـ)،رجاؿ ابن داكد  ( ،النجف،
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ادلطبعة احليدرية  ،)1972 ،ص 279؛ التفرشي ،نقد الرجاؿ ،ج  ،4ص395؛ الشبسًت م ،الفائق ،ج ،3
ص.)373
( )ٜٙالصدكؽ،اخلصاؿ،ص. 351
(ٓ )ٚالكليٍت،الكاُب،ج،2ص. 117
(ٔ )ٚالصدكؽ،االمارل،ص159؛ادلظفر،االماـ الصادؽ(عليو السالـ) ج ،1ص. 90
( َعلَْي ِهم
(ٕ )ٚحيِت بن القاسم ،ابو بصَت االسدم ،كقيل ابو زلمد ثقة من تالمذة الباقر كالصادؽ كالكاظم
الَ َسالـ) .لو كتاب مناسك احلج ،كتفسَت القراف ككتاب يوـ كليلو ،توُب سنة 150ىػ767/ـ( .ينظر :العالمة
احللي ،خالصة االقواؿ ،ص 416؛ التفرشي ،نقد الرجاؿ ،ج ،5ص.) 80
(ٖ)ٚسورة آؿ عمراف ،اية .200
(ٗ)ٚالثمارل  ،أبو محزة ثابت بن دينار (ت 148ىػ765/ـ)،تفسَت القرآف الكرمي  -أليب محزة الثمارلٕ ،تميع
كاعداد :عبد الرزاؽ زلمد حسُت حرز الدين ،ط ( 1قم ،مطبعة اذلادم 1999 ،ـ) ،ص371؛ احلر العاملي
 ،كسائل الشيعة ،ج ،11ص. 463

(٘)ٚاالماـ الصادؽ ،مصباح الشريعة ،ص42؛ الركحاين  ،زلمد صادؽ احلسيٍت ‘فقو الصادؽ ،ط(3قم ،ادلطبعة
العلمية1991،ـ) ،ج ،11ص.421
()ٚٙسورة البقرة ،اية .83
()ٚٚاجمللسيْ ،تار االنوار ،ج  ،68ص  309كج ،71ص341كج ،72ص 401؛ الريشهرم ،زلمد ،ميزاف
احلكمة (اخالقي ،عقائدم ،اجتماعي ،سياسي ،اقتصادم ،اديب ) ( قم  ،دار احلديث1416 ،ىػ)ج،2
ص.864
()ٚٛالكليٍت ،الكاُب ،ج ،8ص  3-2ك398-397؛ ادلازندراين،زلمد صاحل بن أمحد (ت 1081
ىػ1670/ـ)،شرح أصوؿ الكاُبٖ ،تقيق  :ادلَتزا أبو احلسن الشعراين( ،قم ،منشورات ادلكتبة اإلسالمية،
 1963ـ) ،ج ،11ص  168-167؛ احلر العاملي ،كسائل الشيعة ،ج ،11ص. 462
(ٖ)ٜٚتامشوا :كاصلها (حشم) كىي يذمو ،كتؤذيو كتغضبو (ينظر :ابن منظور  ،ابو الفضل زلم د بن مكرـ
(ت 711ىػ1311/ـ)،لساف العرب ،ط ( 1قم ،منشورات أدب احلوزة 1984 ،ىػ) ،ج ،12ص-135
 136؛ الزبيدم  ،زلمد مرتضى احلسيٍت (ت1205ىػ1790/ـ)،تاج العركس من جواىر القاموس (بَتكت،
منشورات كمكتبة احلياة ،د.ت) ،ج ،8ص.)248
(ٓ)ٛابن بابويو القمي  ،علي (ت 329ىػ940/ـ)،فقو الرضاٖ ،تقيق  :مؤسسة آؿ البيت ،ط ( 1قم ،منشورات
ادلؤ٘تر العادلي لالماـ الرضا1985 ،ـ) ،ص  338؛ اجمللسيْ ،تار االنوار ،ج ،75ص347
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(ٔ)ٛىشاـ بن احلكم ،ابو زلمد الشيباين ،الكندم ،اصلو كوُب ،اال اف مولده كنشأتو بواسط  ،كٕتارتو ببغداد ُب
الكرخ ،كاف من ادلتكلمُت احلاذ قُت تكلم ُب االمامة ،كىذب ادلذىب بالنظر كاحلجج ،لو من الكتب كتاب
179ىػ 795/ـ .كقيل سنة
االمامة ،كالرد على الزندقة كغَتىا  .اختلف ُب سنة كفاتو فقيل سنة
199ىػ814/ـ (ينظر :الطوسي ،اختيار معرفة الرجاؿ ،ج  ،2ص  526؛التفرشي ،نقد الرجاؿ ،ج ،5
ص.)48
(ٕ)ٛالكليٍت ،الكاُب  ،ج ،2ص  219؛ احلر العاملي ،كسائل الشيعة ،ج  ،11ص 471؛ اجمللسيْ ،تار االنوار،
ج ،72ص. 431
(ٖ )ٛالركحاين ,فقو الصادؽ ,ج ,11ص392ك.421
(ٗ )ٛالكليٍت،الكاُب،ج،3ص 118؛الطربسي،مكارـ االخالؽ،ص 362-361؛العاملي،مرتضى جعفر ،اآلداب
الطبية ُب اإلسالـ(،قم ،دار البالغة  1991،ـ)،ص. 204
(٘ )ٛالكليٍت،الكاُب،ج،2ص 78؛احلر العاملي،كسائل الشيعة،ج،1ص 56كج،11ص.194
( )ٛٙالنورم،مستدرؾ الوسائل،ج،12ص. 291
()ٛٚاحلر العاملي،كسائل الشيعة،ج،11ص. 471
( (ٛٛمركز الرسالة،آداب األسرة ُب اإلسالـ  ،ص . 109 – 108
()ٜٛادلظفر,االماـ الصادؽ,ص. 66
(ٓ)ٜالفيض الكاشاين،الواُب ،ج  ، 5ص . 524
(ٔ)ٜمركز الرسالة،آداب األسرة ُب اإلسالـ  ،ص . 111 – 110
(ٕ )ٜالصدكؽ،األمارل  ،ص . 441
(ٖ)ٜالكليٍت ،الكاُب  ،ج  ، 2ص . 635
(ٗ(ٜالصدكؽ،مصادقة اإلخواف ٖ ،تقيق  :السيد على اخلراساين الكاظمي (الكاظمية1982،ـ) ص .76
(٘)ٜادلفضل بن عمر ،ابو عبد اهلل ،كقيل ابو زلمد اجلعفي الكوُب  .لو كتاب التوحيد الذم اماله عليو االماـ
الصادؽ .كلو كتاب االدياف كاالسالـ كغَته (ينظر :الطوسي ،الفهرستٖ ،تقيق  :مؤسسة نشر الفقاىة-
باشراؼ :جواد القيومي ،ط(1قم ،مؤسسة النشراالسالمي )1996 ،ص251؛ التفرشي ،نقد الرجاؿ ،ج ،4
ص 407؛ كلربؾ ،اتاف ،كتآتانو ابن طاككس كاحواؿ كاثار ،ترمجة  :علي قرأم -كرسوؿ جعفرياف( ،قم،
مطبعة صدر ،)1992 ،ص 300؛ اخلوئي ،معجم رجاؿ احلديث ،ج ،19ص.)317
()ٜٙادلفيد،االختصاص،ص 216؛اجمللسيْ ،تار األنوار  ،ج  ، 47ص . 395
()ٜٚاالماـ الصادؽ ،مصباح الشريعة  ،ص 194
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((ٜٛادلازندراين،شرح أصوؿ الكاُب ،ج ،8ص  367 –363؛الفيض الكاشاين،الواُب،ج ، 4ص.487 – 481
()ٜٜاجلندم  ،عبد احلليم ،االماـ جعفر الصادؽ (عَلَيْ ِو الَ َسالـ ) ٖ ،تقيق  :كماؿ السيد ،ط (،2قم مطبعة
انصارياف2004 ،ـ)  ،ص . 334
(ٓٓٔ) الكليٍت،الكاُب  ،ج  - 4ص . 286
(ٔٓٔ)ادلظفر،اإلماـ الصادؽ ( ع )  ،ج ، 2ص . 70 – 68
(ٕٓٔ)الفيض الكاشاين،الواُب  ،ج  ، 5ص . 530
(ٖٓٔ)الكليٍت،الكاُب  ،ج  ، 4ص . 287
(ٗٓٔ)الشاكرم،موسوعة ادلصطفى كالعًتة ( ع )  ،ج  ، 10ص . 562
(٘ٓٔ)الكليٍت ،الكاُب  ،ج  ، 1ص . 390
( )ٔٓٙـ  .ف  ،ج  ، 2ص . 644
( )ٔٓٚـ  .ف  ،ج  ، 2ص . 646
()ٔٓٛابن شعبة احلراينٖ،تف العقوؿ عن آؿ الرسوؿ ( ص )  ،ص . 361
()ٜٔٓالكليٍت ،الكاُب  ،ج  ، 2ص . 646
(ٓٔٔ) ـ  .ف  ،ج  ، 2ص . 646
(ٔٔٔ(القرشي،حياة اإلماـ احلسُت ( ع )  ،ج  ، 1ص . 127
(ٕٔٔ( ادلرعشي،شرح إحقاؽ احلق  ،ج  ، 28ص . 557 – 554
(ٖٔٔ( الطوسي،االمارلٖ،تقيق :قسم اؿدراسات االسالمية -مؤسسة البعثو( قم،دار الثقافة1414 ،ىػ)،ص.304
(ٗٔٔ) اجمللسيْ،تار االنوار،ج، 47ص 61؛ ادلظفر،االماـ الصادؽ ،ج،1ص. 228

ادلصادر وادلراجع
َ
اوال :ادلصادر االونٍت
االربلي  ،علي بن عيسى بن ايب الفتح (ت693ىػ1293/ـ)

 .1كشف الغمة ُب معرفة االئمة ،ط( 2بَتكت ،دار االضواء 1985،ـ).
ابن بابويو القمي  ،علي (ت 329ىػ940/ـ)
 .2فقو الرضاٖ ،تقيق :مؤسسة آؿ البيت ،ط( 1قم ،منشورات ادلؤ٘تر العادلي لالماـ الرضا1985 ،ـ).
التفرشي  ،السيد مصطفى (ت بعد 1044ىػ 1634/ـ)
 .3نقد الرجاؿٖ ،تقيق :مؤسسة آؿ البيت الحياء الًتاث  ،ط ( ،1قم ،مطبعة ستارة1997 ،ـ).
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الثمارل  ،أبو محزة ثابت بن دينار (ت 148ىػ765/ـ)
 .4تفسَت القرآف الكرمي  -أليب محزة الثمارلٕ ،تميع كاعداد  :عبد الرزاؽ زلمد حسُت حرز الدين ،ط ( 1قم،
مطبعة اذلادم 1999 ،ـ).
اجلوىرم  ،امساعيل بن محاد (ت  393ىػ1002/ـ)
 .5الصحاح تاج اللغة كصحاح العربيةٖ ،تقيق  :أمحد بن عبد الغفور عطا ،ط ( 4بَتكت ،دار العلم للماليُت،
.)1986
احلر العاملي  ،زلمد بن احلسن (ت1104ىػ1692/ـ)
 .6كسائل الشيعة اذل ٖتصيل مسائل الشريعةٖ،تقيق :زلمد الرازم (بَتكت،دار إحياء الًتاث العريب1969،ـ).
ابن حيوف  ،أبو حنيفة النعماف بن زلمد بن منصور (ت 363ق973/مػ)
 .7شرح االخبار ُب فضائل األئمة األطهار( ،قم ،مؤسسة النشر االسالمي ،د.ت).
ابن داكد احللي  ،تقي الدين احلسن بن علي (كاف حيا سنة 707ىػ1307/ـ)
 .8رجاؿ ابن داكد  (،النجف ،ادلطبعة احليدرية .)1972،
الزبيدم  ،زلمد مرتضى احلسيٍت (ت1205ىػ1790/ـ)
 .9تاج العركس من جواىر القاموس (بَتكت ،منشورات كمكتبة احلياة ،د.ت).
الزسلشرم  ،زلمود بن عمر (ت 538ىػ1188/ـ )
 . 10الفائق ُب غريب احلديث ،ط( 1بَتكت ،دار الكتب العلمية1417 ،ىػ ).

ابن شعبة احلراين  ،ابو زلمد احلسن بن علي بن احلسُت (من أعالـ القرف  4ىػ10/ـ)
صلَّلى اهللُ َعلَْي ِو َكآلِو َكسلِم ]  ،قدـ لو :زلمد احلسيٍت االعلمي ،ط( 5بَتكت،
ٖ . 11تف العقوؿ عن آؿ الرسوؿ [ َ
مؤسسة االعلمي للطباعة.)1974 ،
االماـ الصادؽ،جعفر بن زلمد(ت148ىػ765/ـ)
 . 12مصباح الشريعة كمفتاح احلقيقةٖ،تقيق  :مًتجم  :عبد الرزاؽ گيالين تصحيح ك تنظيم
مرندل،ط (3ايراف ،مطبعة طلوع آزادم2006،ـ).
الصدكؽ  ،أبو جعفر زلمد بن علي بن احلسُت بن بابويو القمي (ت381ىػ991/ـ)
 . 13االمارلٖ ،تقيق :قسم الدراسات االسالمية (قم ،مؤسسة البعثة1417 ،ىػ).

 . 14اخلصاؿٖ ،تقيق :علي اكرب الغفارم ( قم ،منشورات مجاعة ادلدرسُت 1982،ـ).

 . 15مصادقة اإلخواف ٖ ،تقيق  :السيد على اخلراساين الكاظمي (الكاظمية1982،ـ).

 . 16من الحيضره الفقيوٖ،تقيق:علي اكربغفارم،ط(2قم ،جامعة ادلدرسُت1404 ،ىػ).
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الطربسي  ،ابو علي الفضل بن احلسن (ت 548ىػ1153/ـ)
 . 17مكارـ االخالؽ ،ط(6قم ،منشورات الشريف الرضي19772،ـ).
الطوسي  ،ابو جعفر زلمد بن احلسن (ت460ػق1067/ـ)

 . 18هتذيب األحكاـ ُب شرح ادلقنعةٖ ،تقيق  :حسن ادلوسوم اخلرساف ،ط ( 4طهراف ،مطبعة خورشيد،

1986ـ).

 . 19اختيار معرفة الرجاؿ ،ادلعركؼ برجاؿ الكشيٖ ،تقيق  :مَتد اماد االسًتبادم– كزلمد باقر احلسيٍت كمهدم
الرجائي (قم  ،مطبعة بعثت1983،ـ).

 . 20الفهرستٖ ،تقيق  :مؤسسة نشر ا لفقاىة -باشراؼ :جواد القيومي ،ط (1قم ،مؤسسة النشراالسالمي،
.)1996
 . 21االمارلٖ،تقيق :قسم الدراسات االسالمية -مؤسسة البعثو( قم،دار الثقافة1414 ،ىػ).
العالمة احللي  ،حسن بن يوسف أبن ادلطهر (ت726ىػ1325/ـ)
 . 22خالصة األقواؿ ُب معرفة الرجاؿٖ ،تقيق :جواد القيومي،ط(1قم ،مؤسسة النشر اإلسالمي 1996،ـ) .
الفيض الكاشاين،زلمد زلسن (ت1091ق1680/مػ)
 . 23تفسَت الصاُب،ط(2طهراف ،مؤسسة اذلادم 1416،ىػ).

 . 24الواُب ٖ،تقيق:ضياء الدين احلسيٍت األصفهاين ( ،اصفهاف ،مطبعة أفست 1406،ىػ).
الكليٍت  ،ابو جعفر زلمد بن يعقوب بن اسحاؽ (ت  328ىػ939/ـ)
 . 25الكاُب ،تحقيق  :علي اكرب غفارم،ط(3طهراف،مطبعة حيدرم-منشورات دار الكتب االسالمية)1968 ،
ادلازندراين،زلمد صاحل بن أمحد (ت  1081ىػ1670/ـ)
 . 26شرح أصوؿ الكاُبٖ ،تقيق :ادلَتزا أبو احلسن الشعراين( ،قم ،منشورات ادلكتبة اإلسالمية 1963 ،ـ).
اجمللسي  ،زلمد باقر (ت 1111ىػ1699/ـ)
ْ . 27تار األنوار اجلامعة لدرر اخبار األئمة األطهار،ط(2بَتكت،مؤسسة الوفاء للطباعة1983 ،ـ).
ادلفيد،ابو عبد اهلل زلمد بن زلمد بن النعماف الكعربم البغدادم (ت  413ىػ1022/ـ).
 . 28االختصاصٖ ،تقيق :علي اكرب الغفارم (قم،منشورات مجاعة ادلدرسُت ،د.ت).
ابن منظور  ،ابو الفضل زلم د بن مكرـ (ت 711ىػ1311/ـ)
 . 29لساف العرب ،ط( 1قم ،منشورات أدب احلوزة 1984 ،ىػ).
النراقي  ،امحد بن مهدم بن ايب ذر الكاشاين (ت1245ىػ1829/ـ)
 . 30مستند الشيعة ُب احكاـ الشريعة ،ط (1قم ،مطبعة ستارة 1419،ىػ).
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النويرم،امحد بن عبد الوىاب (ت733ىػ1332/ـ)
 . 31هناية االرب ُب فنوف االدب(،القاىرة ،مطابع گوستاتسوماس كشركاه،د .ت).
ً
حاٍَا  :ادلراجع احلذٌخت
الربكجردم  ،علي اصغر اجلايلقي

 . 32طرائف ادلقاؿ ُب معرفة طبقات الرجاؿٖ ،تقيق :مهدم الرجائي ،ط(1قم ،مطبعة هبمن1989 ،ـ).
اجلندم  ،عبد احلليم
 . 33االماـ جعفر الصادؽ ( َعلَْي ِو الَ َسالـ) ٖ ،تقيق :كماؿ السيد ،ط(،2قم مطبعة انصارياف2004 ،ـ).
اخلوئي  ،السيد ابو القاسم ادلوسوم

 . 34معجم رجاؿ احلديث كتفصيل طبقات الركاة ،ط
1992ـ).
الركحاين  ،زلمد صادؽ احلسيٍت

( 5طهراف ،مطابع مركز نشر الثقافة االسالمية ،

 . 35فقو الصادؽ ،ط(3قم ،ادلطبعة العلمية1991،ـ).
الريشهرم ،زلمد
 . 36ميزاف احلكمة (اخالقي ،عقائدم ،اجتماعي ،سياسي ،اقتصادم ،اديب ) (قم  ،دار احلديث1416،ىػ).
الشاكرم  ،حسُت
 . 37موسوعة ادلصطفى كالعًتة ( ع ) (قم،مطبعة ستارة1417،ىػ).
الشبسًتم  ،عبد احلسُت

 . 38الفائق ُب ركاة كاصحاب االماـ الصادؽ ،ط(1قم ،مؤسسة النشر االسالمي1997،ـ).
العاملي،مرتضى جعفر

 . 39اآلداب الطبية ُب اإلسالـ( ،قم ،دار البالغة  1991،ـ).
العذارم ،السيد شهاب الدين
 . 40مالمح ادلنهج الًتبوم عند أىل البيت عليهم السالـ،سلسلة ادلعارؼ االسالمية (،42قم ،مركز الرسالة  ،د .
ت) .
فلسفي ،زلمد تقي
 . 41الطفل بُت الوراثة كالًتبيةٖ ،تقيق
النيب2005،ـ).

:تعرمب كتعليق
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القرشي،باقر شريف
 . 42حياة اإلماـ احلسُت بن علي (عليهما السالـ)(النجف ،مطبعة االداب1974،ـ).
كلربؾ ،اتاف

 . 43كتآتانو ابن طاككس كاحواؿ كاثار ،ترمجة  :علي قرأم -كرسوؿ جعفرياف( ،قم ،مطبعة صدر.)1992 ،
الكند  ،رمضاف

 . 44االماـ الصادؽ علم كعقيدة ،ط( 2بَتكت ،منشورات مكتبة احلياة ،د .ت).
ادلرعشي،شهاب الدين احلسيٍت

 . 45شرح احقاؽ احلق كازىار الباطلٖ ،تقيق  :السيد شهاب الدين ادلرعشي النجفي( ،قم ،منشورات مكتبة آية
اهلل العظمى ادلرعشي النجفي،د .ت).
مركز الرسالة
 . 46تربية الطفل ُب االسالـ (،قم ،مطبعة مهر1418،ىػ ).

 . 47آداب األسرة ُب اإلسالـ (،قم ،مطبعة ستاره1420،ىػ ) .

 . 48احلقوؽ االجتماعية ُب االسالـ( ،قم،مطبعة مهر1417،ىػ).
ادلظفر،زلمد حسن
 . 49االماـ الصادؽ (عليو السالـ )،ط(3بَتكت،دار الزىراء1978،ـ).
النورم  ،حسُت بن زلمد تقي الطربسي
 . 50مستدرؾ الوسائل كمستنبط ادلسائل( ،بَتكت،مؤسسة اؿ البيت الحياء الًتاث1998،ـ).
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Educational thought in the arguments of Imam Jafar Sadiq
(peace be upon him)

A. M. D. Khadr al-Khafaji, Jassim Redha

Baghdad University / College of Education for Girls Department of History
(Abstract Research)
Find spins educational thought in the arguments of Imam Jafar Sadiq (
peace be upon him ), which is a valid approach to every age and generation , a
fact the Lord's suitable for all ages, and a natural extension of the message the
sky . Here was a project of Imam Sadiq ( peace be upon him ) for the breeding
of individuals and the Islamic nation in general, so it was launched search to
explain features of this educational thought when Imam Jafar Sadiq ( peace be
upon him ) .
Concluded of through my studies for this research: the thought of
Imam Sadiq ( peace be upon him ) Educational capable of building rights to
build an integrated , were arguments and rules since the beginning of married
life by choosing a life partner religious good , and the stage of pregnancy and
through all stages of childhood . And took into account the forward role
genetics and the role of the ocean in the educational building educational
humans . Warned against Imam Sadiq (as of pairing Mounhrven to fortify the
family and children of deviation behavioral educational moral . Was invited
Imam ( peace be upon him ) community to the upbringing of the child with
love and affection to him and fulfilling.
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