
 (علیه السالم) زندگینامه امام علی بن موسی الرضا
  

 مقدمه:
ھشتمین امام شیعیان از سالله پاک رسول خدا و ھشتمین جانشین پیامبر مکرم اسالم  (علیه السالم) الرضابن موسیامام علی 

  باشند.می
دار مسئولیت امامت و رھبری شیعیان گردیدند و حیات ایشان مقارن بود با خالفت خلفای عباسی سالگی عھده ۳٥ایشان در سن 

سالگی به شھادت رساند. در  ٥٥ھا و رنج بسیاری را بر امام رواداشتند و سر انجام مأمون عباسی ایشان را در سن که سختی

 نماییم.عاد زندگانی آن حضرت را بررسی میاین نوشته به طور خالصه، بعضی از اب
  

 لقب و کنیه امام: ،نام
باشد. امام محمد نام مبارک ایشان علی و کنیه آن حضرت ابوالحسن و مشھورترین لقب ایشان "رضا" به معنای "خشنودی" می

فرمایند: "خداوند او را رضا نه نقل میامام نھم و فرزند ایشان سبب نامیده شدن آن حضرت به این لقب را اینگو (علیه السالم) تقی

اند و اند و ایشان را برای امامت پسندیدهلقب نھاد زیرا خداوند در آسمان و رسول خدا و ائمه اطھار در زمین از او خشنود بوده

 "ند.ھمینطور (به خاطر خلق و خوی نیکوی امام) ھم دوستان و نزدیکان و ھم دشمنان از ایشان راضی و خشنود بود
باشد. جلسات مناظره متعددی یکی از القاب مشھور حضرت "عالم آل محمد" است. این لقب نشانگر ظھور علم و دانش ایشان می

لیل که امام با دانشمندان بزرگ عصر خویش، بویژه علمای ادیان مختلف انجام داد و در ھمه آنھا با سربلندی تمام بیرون آمد د

"جنبه علمی امام" آمده است. این توانایی و برتری امام، در  کوچکی بر این سخن است، که قسمتی از این مناظرات در بخش

گردد که باشد و با تأمل در سخنان امام در این مناظرات، کامالً این مطلب روشن میتسلط بر علوم یکی از دالیل امامت ایشان می

  تواند سرچشمه گرفته باشد.بسته به الھام و وحی نمیاین علوم جز از یک منبع وا
  

 پدر و مادر امام:
ق. به دست ھارون عباسی به ھ. ۱۸۳پیشوای ھفتم شیعیان بودند که در سال  (علیه السالم) پدر بزرگوار ایشان امام موسی کاظم

  شھادت رسیدند و مادر گرامیشان "نجمه" نام داشت.
  

 تولد امام:
ھجری در مدینه منوره دیده به جھان گشودند. از قول مادر ایشان نقل  ۱٤۸الحرام سال ة در یازدھم ذیقعد السالم) (علیه حضرت رضا

رفتم، کردم و وقتی به خواب میکه به حضرتش حامله شدم به ھیچ وجه ثقل حمل را در خود حس نمیشده است که: "ھنگامی

شدم دیگر صدایی بگوش شنیدم، اما چون بیدار می" را از شکم خود میاالهللاصدای تسبیح و تمجید حق تعالی و ذکر "الاله

که وضع حمل انجام شد، نوزاد دو دستش را به زمین نھاد و سرش را به سوی آسمان بلند کرد و لبانش را رسید. ھنگامینمی

 )۲(گفت."داد؛ گویی چیزی میتکان می
از پیامبران الھی نیز نقل شده است، از جمله حضرت عیسی که به اراده الھی در نظیر این واقعه، ھنگام تولد دیگر ائمه و بعضی  

 )۳(اوان تولد، در گھواره لب به سخن گشوده و با مردم سخن گفتند که شرح این ماجرا در قرآن کریم آمده است.
  

 زندگی امام در مدینه:
ان، ساکن بودند و در آنجا در جوار مدفن پاک رسول خدا و اجداد تا قبل از ھجرت به مرو در مدینه زادگاھش (علیه السالم) حضرت رضا

ه داشتند و بپرداختند. مردم مدینه نیز بسیار امام را دوست میطاھرینشان به ھدایت مردم و تبیین معارف دینی و سیره نبوی می

ای عمرش را در مدینه گذرانده بود، اما در نگریستند. تا قبل از این سفر، با اینکه امام بیشتر سالھایشان ھمچون پدری مھربان می

 سراسر مملکت اسالمی پیروان بسیاری داشت که گوش به فرمان اوامر امام بودند.
فرمایند: "ھمانا والیت عھدی ھیچ امتیازی را امام در گفتگویی که با مأمون درباره والیت عھدی داشتند، در این باره این گونه می 

کردم، ھای شھر مدینه عبور میمن در مدینه بودم فرمان من در شرق و غرب نافذ بود و اگر از کوچه بر من نیفزود. ھنگامی که

آوردند و کسی نبود که بتوانم نیاز او را برآورده سازم مگر اینکه این عزیرتر از من کسی نبود. مردم پیوسته حاجاتشان را نزد من می

 نگریستند."بزرگ خویش، به من مىدادم و مردم به چشم عزیز و کار را انجام می
  



 :(علیه السالم) امامت حضرت رضا
بارھا توسط پدر بزرگوار و اجداد طاھرینشان و رسول اکرم (صلی هللا و علیه و اله) اعالم  (علیه السالم) امامت و وصایت حضرت رضا

بارھا در حضور مردم ایشان را به عنوان وصی و امام بعد از خویش معرفی کرده بودند  (علیه السالم) شده بود. به خصوص امام کاظم

  نماییم.ای از آنھا اشاره میکه به نمونه
جعفر به جمع ما وارد شد و دست ما شصت نفر بودیم که موسی بن«گوید: می (علیه السالم) یکی از یاران امام موسی کاظم 

دانید من کیستم؟" گفتم: "تو آقا و بزرگ ما ھستی." فرمود: "نام و لقب من را مود: "آیا میفرزندش علی در دست او بود. فر

بگویید." گفتم: "شما موسی بن جعفر بن محمد ھستید." فرمود: "این که با من است کیست؟" گفتم: "علی بن موسی بن 

در حدیث مشھوری  )٤(»باشد."رگ من وصی من میجعفر." فرمود: "پس شھادت دھید او در زندگانی من وکیل من است و بعد از م

اند. امام به عنوان ھشتمین امام و وصی پیامبر معرفی شدهالسالم) (علیه کند امام رضااکرم نقل مینیز که جابر از قول نبى 

 باشد."آل محمد از فرزندان تو است و او وصی بعد از تو می فرمودند که "عالمنیز مکرر به امام کاظم می (علیه السالم) صادق
  

 اوضاع سیاسی:
  توان آن را به سه بخش جداگانه تقسیم کرد:مدت امامت امام ھشتم در حدود بیست سال بود که می 
  ارون.ده سال اول امامت آن حضرت، که ھمزمان بود با زمامداری ھ 
  آن که مقارن با خالفت امین بود. پنج سال بعد از      -۱
  پنج سال آخر امامت آن بزرگوار که مصادف با خالفت مأمون و تسلط او بر قلمرو اسالمی آن روز بود.      -۲
ھمزمان با خالفت ھارون الرشید بود. در این زمان است که مصیبت دردناک شھادت  (علیه السالم) مدتی از روزگار زندگانی امام رضا 

 ھایھای اسفبار برای علویان (سادات و نوادگان امیرالمؤمنین) واقع شده است. در آن زمان کوششپدر بزرگوارشان و دیگر مصیبت

ا که در نھایت ھارون تصمیم بر قتل امام گرفت؛ اما فرصت شد تا آنجمی (علیه السالم) فراوانی در تحریک ھارون برای کشتن امام رضا

نیافت نقشه خود را عملی کند. بعد از وفات ھارون فرزندش امین به خالفت رسید. در این زمان به علت مرگ ھارون ضعف و تزلزل 

دستگاه حکومت، از توجه به  بر حکومت سایه افکنده بود و این تزلزل و غرق بودن امین در فساد و تباھی باعث شده بود که او و

  توانیم این دوره را در زندگی امام دوران آرامش بنامیم.سوی امام و پیگیری امر ایشان بازمانند. از این رو می
اما سرانجام مأمون عباسی توانست برادر خود امین را شکست داده و او را به قتل برساند و لباس قدرت را به تن نماید و توانسته 

سرکوب شورشیان فرمان خود را در اطراف و اکناف مملکت اسالمی جاری کند. وی حکومت ایالت عراق را به یکی از عمال بود با 

سھل را که مردی بسیار سیاستمدار بود، وزیر و مشاور خویش قرار داد. بن خویش واگذار کرده بود و خود در مرو اقامت گزید و فضل 

ه از فرصت دو کرد علویان بودند که بعد از قرنی تحمل شکنجه و قتل و غارت، اکنون با استفادیاما خطری که حکومت او را تھدید م

مختلف در خفا و آشکار َعلم مخالفت با مأمون را برافراشته و خواھان براندازی حکومت  دستگی در خالفت، ھر یک به عناوین

به سوی خود، و کسب حمایت آنھا موفق گردیده بودند و دلیل عباسی بودند؛ به عالوه آنان در جلب توجه افکار عمومی مسلمین 

کردند، انبوه مردم از ھر طبقه دعوت آنان آشکار بر این مدعا این است که ھر جا علویان بر ضد حکومت عباسیان قیام و شورش می

ھای دردناکی بود که مردم و بخصوص نجهھا و نارواییھا و انواع شکخواستند و این، بر اثر ستمرا اجابت کرده و به یاری آنھا بر می

علویان از دستگاه حکومت عباسی دیده بودند. از این رو مأمون درصدد بر آمده بود تا موجبات برخورد با علویان را برطرف کند. بویژه 

ھای قدرت پایه ھایی را که موجب ضعف حکومت او شده بود از میان بردارد و برای استقرارکه او تصمیم داشت تشنجات و بحران

ای بزند. او تصمیم گرفت تا خود، محیط را امن و آرام سازد. لذا با مشورت وزیر خود فضل بن سھل تصمیم گرفت تا دست به خدعه

کرد نتیجه از دو حال بیرون نیست، یا گیری کند، زیرا حساب میخالفت را به امام پیشنھاد دھد و خود از خالفت به نفع امام کناره

پذیرد و در ھر دو حال برای خود او و خالفت عباسیان، پیروزی است. زیرا اگر بپذیرد ناگزیر، بنابر شرطی که پذیرد و یا نمییامام م

ھا و داد والیت عھدی آن حضرت را خواھد داشت و ھمین امر مشروعیت خالفت او را پس از امام نزد تمامی گروهمأمون قرار می

کرد. بدیھی است برای مأمون آسان بود در مقام والیتعھدی بدون این که کسی آگاه شود، امام را ھای مسلمانان تضمین میفرقه

نگریستند و از میان بردارد تا حکومت به صورت شرعی و قانونی به او بازگردد. در این صورت علویان با خشنودی به حکومت می

پذیرفتند. از طرف دیگر چون مردم حکومت را مورد جانشین امام میکردند و او را به عنوان شیعیان خالفت او را شرعی تلقی می

 داد.شد جاذبه و مشروعیت خود را از دست میدانستند لذا قیامھایی که بر ضد حکومت میتایید امام می
و حکومت او در میان کند که در اینصورت بازھم خالفت اندیشید اگر امام خالفت را نپذیرد ایشان را به اجبار ولیعھد خود میاو می 

ت گرفگردد و دیگر اعتراضات و شورشھایی که به بھانه غصب خالفت و ستم، توسط عباسیان انجام میمردم و شیعیان توجیه می

توانست امام را نزد خود شد. از طرفی او میداد و با استقبال مردم و دوستداران امام مواجه نمیدلیل و توجیه خود را از دست می



ند و از نزدیک مراقب رفتار امام و پیروانش باشد و ھر حرکتی از سوی امام و شیعیان ایشان را سرکوب کند. ھمچنین او ساکن ک

کرد که از طرف دیگر شیعیان و پیروان امام، ایشان را به خاطر نپذیرفتن خالفت در معرض سئوال و انتقاد قرار خواھند داد گمان می

 دھد.دوستدارانش از دست می و امام جایگاه خود را در میان
  

 سفر به سوی خراسان:
فرستاد تا  (علیه السالم) مأمون برای عملی کردن اھداف ذکر شده چند تن از مأموران مخصوص خود را به مدینه، خدمت حضرت رضا

حضرت را به اجبار به سوی خراسان روانه کنند. ھمچنین دستور داد حضرتش را از راھی که کمتر با شیعیان برخورد داشته باشد، 

نشین و مراکز قدرت شیعیان بود. مأمون بیاورند. مسیر اصلی در آن زمان راه کوفه، جبل، کرمانشاه و قم بوده است که نقاط شیعه

ه ممکن است شیعیان با مشاھده امام در میان خود به شور و ھیجان آیند و مانع حرکت ایشان شوند و بخواھند داد کاحتمال می

شد. لذا امام را از مسیر بصره، اھواز و فارس آن حضرت را در میان خود نگه دارند که در این صورت مشکالت حکومت چند برابر می

  دادند.حضرت را زیر نظر داشتند و اعمال امام را به او گزارش می به سوی مرو حرکت داد.ماموران او نیز پیوسته
  

 الذھب: سلسلة حدیث
شد. از جمله ھنگامیکه امام در فرمودند، برکات زیادی شامل حال مردم آن منطقه میدر طول سفر امام به مرو، ھر کجا توقف می

داشتند از وسط شھر نیشابور عبور کردند. مردم زیادی که خبر  مسیر حرکت خود وارد نیشابور شدند و در حالی که در محملی قرار

ورود امام به نیشابور را شنیده بودند، ھمگی به استقبال حضرت آمدند. در این ھنگام دو تن از علما و حافظان حدیث نبوی، به 

اشتند: "ای امام بزرگ و ای فرزند علم و اھل حدیث و درایت، مھار مرکب را گرفته و عرضه د ھای بیشماری از طالبانھمراه گروه

دھیم که رخسار فرخنده خویش را به ما نشان دھی و حدیثی بزرگوارت سوگند میامامان بزرگوار، تو را به حق پدران پاک و اجداد

دند و دیدگان مردم از پدران و جد بزرگوارتان، پیامبر خدا، برای ما بیان فرمایی تا یادگاری نزد ما باشد." امام دستور توقف مرکب را دا

به مشاھده طلعت مبارک امام روشن گردید. مردم از مشاھده جمال حضرت بسیار شاد شدند به طوری که بعضی از شدت شوق 

زدند. ولوله عظیمی در شھر طنین افکنده بود به طوری که گریستند و آنھایی که نزدیک ایشان بودند، بر مرکب امام بوسه میمی

خواستند که سکوت نمایند تا حدیثی از آن حضرت بشنوند. تا اینکه پس از مدتی مردم ساکت بلند از مردم می بزرگان شھر با صدای

شدند و حضرت حدیث ذیل را کلمه به کلمه از قول پدر گرامیشان و از قول اجداد طاھرینشان به نقل از رسول خدا و به نقل از 

االهللا حصار من است پس ھر کس آن را بگوید داخل حصار رمودند: "کلمه الالهجبرائیل از سوی حضرت حق سبحانه و تعالی امالء ف

من شده و کسی که داخل حصار من گردد ایمن از عذاب من خواھد بود." سپس امام فرمودند: "اما این شروطی دارد و من، خود، 

 از جمله آن شروط ھستم."
باشد، اقرار به امامت آن حضرت و االهللا که مقوم اصل توحید در دین میالهاین حدیث بیانگر این است که از شروط اقرار به کلمه ال 

باشد که از جانب خداوند تعالی تعیین شده است. در حقیقت امام شرط رھایی از عذاب اطاعت و پذیرش گفتار و رفتار امام می

  دانند.الھی را توحید و شرط توحید را قبول والیت و امامت می
  

 والیت عھدی:
وارد مرو شدند، مأمون از ایشان استقبال شایانی کرد و در مجلسی که ھمه ارکان دولت حضور  (علیه السالم) باری، چون حضرت رضا

تر به امر خالفت از ھیچ کس را بھتر و صاحب حق (علیه السالم) داشتند صحبت کرد و گفت: "ھمه بدانند من در آل عباس و آل علی

ام که خود را از خالفت خلع کنم و آن را ندیدم." پس از آن به حضرت رو کرد و گفت: "تصمیم گرفته سالم)(علیه العلی بن موسی رضا

به شما واگذار نمایم." حضرت فرمودند: "اگر خالفت را خدا برای تو قرار داده جایز نیست که به دیگری ببخشی و اگر خالفت از آن 

ویض نمایی." مأمون بر خواسته خود پافشاری کرد و بر امام اصرار ورزید. اما امام تو نیست، تو چه اختیاری داری که به دیگری تف

"ھرگز قبول نخواھم کرد." وقتی مأمون مأیوس شد گفت: "پس والیت عھدی را قبول کن تا بعد از من شما خلیفه و  فرمودند:

گفتند: "از پدرانم شنیدم، فرمودند و میرت قبول نمیجانشین من باشید." این اصرار مأمون و انکار امام تا دو ماه طول کشید و حض

من قبل از تو از دنیا خواھم رفت و مرا با زھر شھید خواھند کرد و بر من مالئک زمین و آسمان خواھند گریست و در وادی غربت در 

در مجلس خصوصی حضرت را تھدید الرشید دفن خواھم شد." اما مأمون بر این امر پافشاری نمود تا آنجاکه مخفیانه و کنار ھارون 

کنم به شرط آنکه کسی را نصب یا عزل نکنم و رسمی را تغییر ندھم به مرگ کرد. لذا حضرت فرمودند: "اینک که مجبورم، قبول می

و سنتی را نشکنم و از دور بر بساط خالفت نظر داشته باشم." مأمون با این شرط راضی شد. پس از آن حضرت، دست را به سوی 

دانی که مرا به اکراه وادار نمودند و به اجبار این امر را اختیار کردم؛ پس مرا مؤاخذه مان بلند کردند و فرمودند: "خداوندا! تو میآس



نکن ھمان گونه که دو پیغمبر خود یوسف و دانیال را ھنگام قبول والیت پادشاھان زمان خود مؤاخذه نکردی. خداوندا، عھدی نیست 

یتی نیست مگر از جانب تو، پس به من توفیق ده که دین تو را برپا دارم و سنت پیامبر تو را زنده نگاه دارم. ھمانا جز عھد تو و وال

 که تو نیکو موال و نیکو یاوری ھستی."
 
 جنبه علمی امام: 

خواست تا این قداست دید میھمتای امام را در میان ایشان میمأمون که پیوسته شور و اشتیاق مردم نسبت به امام و اعتبار بی

ای بین امام و دار سازد و از جمله کارھایی که برای رسیدن به این ھدف انجام داد تشکیل جلسات مناظرهو اعتبار را خدشه

ر دنیا بود، تا آنھا با امام به بحث بپردازند، شاید بتوانند امام را از نظر علمی شکست داده و دانشمندان علوم مختلف از سراس

 آوریم:شرح یکی از این مجالس را می  که وجھه علمی امام را زیر سوال ببرند
عوت کند تا با امام به "برای یکی از این مناظرات، مأمون فضل بن سھل را امر کرد که اساتید کالم و حکمت را از سراسر دنیا د 

بنشینند. فضل نیز اسقف اعظم نصاری، بزرگ علمای یھود، روسای صابئین (پیروان حضرت یحیی)، بزرگ موبدان زرتشتیان  مناظره

وقت را دعوت کرد. مأمون ھم آنھا را به حضور پذیرفت و از آنھا پذیرایی شایانی کرد و به آنان گفت: "دوست دارم  و دیگر متکلمین

باشد.) که از مدینه پیش من آمده با پسر عموی من (مأمون از نوادگان عباس عموی پیامبر است که ناگزیر پسر عموی امام میکه 

فرستاد و حضرت را دعوت  (علیه السالم) ای تشکیل داد و مردی را به خدمت حضرت رضامناظره کنید." صبح روز بعد مجلس آراسته

شود." او خواھی بدانی که مأمون کی از این کار خود پشیمان میتند و به او فرمودند: "آیا میکرد. حضرت نیز دعوت او را پذیرف

گفت: "بلی فدایت شوم." امام فرمودند: "وقتی مأمون دالیل مرا بر رد اھل تورات از خود تورات و بر اھل انجیل از خود انجیل و از 

شان بشنود و ببیند که پرستان بزبان فارسی و بر رومیان به زبان رومیآتشاھل زبور از زبورشان و بر صابئین بزبان ایشان و بر 

فھمد که توانایی کاری را که تک اینان را رد کردم و آنھا سخن خود را رھا کردند و سخن مرا پذیرفتند آنوقت مأمون میسخنان تک 

فرما العلی العظیم." سپس حضرت به مجلس مأمون تشریف شود و الحول و ال قوه اال باہلل خواھد انجام دھد ندارد و پشیمان میمی

(علیه  شدند و با ورود حضرت، مأمون ایشان را برای جمع معرفی کرد و سپس گفت: "دوست دارم با ایشان مناظره کنید." حضرت رضا

: "اگر کسی در میان شما نیز با تمامی آنھا از کتاب خودشان درباره دین و مذھبشان مباحثه نمودند. سپس امام فرمود السالم)

مخالف اسالم است بدون شرم و خجالت سئوال کند." عمران صایی که یکی از متکلمین بود از حضرت سؤاالت بسیاری کرد و 

حضرت تمام سؤاالت او را یک به یک پاسخ گفتند و او را قانع نمودند. او پس از شنیدن جواب سؤاالت خود از امام، شھادتین را بر 

کرد و اسالم آورد و با برتری مسلم امام، جلسه به پایان رسید و مردم متفرق شدند. روز بعد حضرت، عمران صایی را  زبان جاری

  به حضور طلبیدند و او را بسیار اکرام کردند و از آن به بعد عمران صایی خود یکی از مبلغین دین مبین اسالم گردید.
آن حضرت در ھیچ شھری وارد «گوید: دادن امام از مدینه به سوی مرو بود، می رجاء ابن ضحاک که از طرف مأمون مامور حرکت 

 گفتپرسیدند. ایشان نیز به آنھا پاسخ میآوردند و مسائل دینی خود را از امام میشد مگر اینکه مردم از ھر سو به او روی مینمی

رمود. ھنگامی که از این سفر بازگشتم نزد مأمون رفتم. او از فبیان می (علیه السالم) و احادیث بسیاری از پیامبر خدا و حضرت علی

چگونگی رفتار امام در طول سفر پرسید و من نیز آنچه را در طول سفر از ایشان دیده بودم بازگو کردم. مأمون گفت: "آری، ای پسر 

 »ضحاک! ایشان بھترین، داناترین و عابدترین مردم روی زمین است."
  

 اخالق و منش امام:

ای بود که حتی دشمنان خویش را نیز شیفته و مجذوب خود کرده بود. با مردم خصوصیات اخالقی و زھد و تقوای آن حضرت به گونه

 نمود.کرد و ھیچ گاه خود را از مردم جدا نمیدر نھایت ادب تواضع و مھربانی رفتار می
در سخن بر کسی جفا ورزد و نیز ندیدم که سخن کسی را  السالم)(علیه  گوید: "ھیچ گاه ندیدم که امام رضایکی از یاران امام می 

کرد در حضور دیگری پایش را دراز توانست نیازش را برآورده سازد رد نمیپیش از تمام شدن قطع کند. ھرگز نیازمندی را که می

فرمود. چون سفره غذا به میان میفرمود. ھرگز ندیدم به کسی از خدمتکارانش بدگویی کند. خنده او قھقھه نبود بلکه تبسم نمی

خوردند. شبھا کم نشاند و آنان ھمراه با امام غذا میآمد، ھمه افراد خانه حتی دربان و مھتر را نیز بر سر سفره خویش میمی

خیر و انفاق  کرد. کارگرفت و روزه سه روز در ماه را ترک نمیگذراند. بسیار روزه میخوابید و بسیاری از شبھا را به عبادت میمی

گوید: "فرش آن حضرت یکی دیگر از یاران ایشان می )٥(کرد."پنھان بسیار داشت. بیشتر در شبھای تاریک، مخفیانه به فقرا کمک می

در تابستان حصیر و در زمستان پالسی بود. لباس او در خانه درشت و خشن بود، اما ھنگامی که در مجالس عمومی شرکت 

شبی امام میھمان داشت، در میان صحبت چراغ ایرادی پیدا  )٦(پوشید).است (لباسھای خوب و متعارف میآرکرد، خود را میمی



کرد، میھمان امام دست پیش آورد تا چراغ را درست کند، اما امام نگذاشت و خود این کار را انجام داد و فرمود: "ما گروھی ھستیم 

 )۷(گیریم."که میھمانان خود را به کار نمی
رسد." امام شخصی به امام عرض کرد: "به خدا سوگند ھیچکس در روی زمین از جھت برتری و شرافت اجداد، به شما نمی 

 )۸(فرمودند:" تقوی به آنان شرافت داد و اطاعت پروردگار، آنان را بزرگوار ساخت."
بودم. روزی سفره گسترده بودند و امام ھمه  ھمراه (علیه السالم) گوید: "در سفر خراسان با امام رضامردی از اھالی بلخ می 

خدمتگزاران حتی سیاھان را بر آن سفره نشاند تا ھمراه ایشان غذا بخورند. من به امام عرض کردم: "فدایت شوم بھتر است اینان 

پاداش ھم به ای جداگانه بنشینند." امام فرمود: "ساکت باش، پروردگار ھمه یکی است. پدر و مادر ھمه یکی است و بر سفره

 )۹(اعمال است."
به ما فرموده بود: "اگر باالی سرتان ایستادم (و شما را برای کاری طلبیدم) و  (علیه السالم) امام رضا«گوید: یاسر، خادم حضرت می 

کرد و ا میافتاد که امام ما را صدشما مشغول غذا خوردن بودید بر نخیزید تا غذایتان تمام شود. به ھمین جھت بسیار اتفاق می

 )۱۰(»فرمود: "بگذارید غذایشان تمام شود."گفتند: "به غذا خوردن مشغولند." و آن گرامی میدر پاسخ او می
ام و خرجی یکبار غریبی خدمت امام رسید و سالم کرد و گفت: "من از دوستداران شما و پدران و اجدادتان ھستم. از حج بازگشته 

مبلغی به من مرحمت کنید تا خود را به وطنم برسانم و در آنجا معادل ھمان مبلغ را صدقه خواھم داد  ام اگر مایلیدراه را تمام کرده

ام." امام برخاست و به اطاقی دیگر رفت و از پشت در دست زیرا من در شھر خویش فقیر نیستم و اینک در سفر نیازمند مانده

 ر و توشه راه کن و الزم نیست که از جانب من معادل آن صدقه دھی."خویش را بیرون آورد و فرمود: "این دویست دینار را بگی
آن شخص نیز دینارھا را گرفت و رفت. از امام پرسیدند: "چرا چنین کردید که شما را ھنگام گرفتن دینارھا نبیند؟" فرمود: "تا  

 )۱۱(شرمندگی نیاز و سوال را در او نبینم."
کردند و در مورد اعمال آنان توجه و مراقبت روان و راھنمایی ایشان تنھا به گفتار اکتفا نمیامامان معصوم و گرامی ما در تربیت پی 

 داشتند.ویژه ای مبذول می
روزی ھمراه امام به خانه ایشان رفتم. غالمان حضرت مشغول بنایی بودند. امام در «گوید: می (علیه السالم) یکی از یاران امام رضا 

کند و به او دستمزدی خواھیم داد." امام فرمود: و پرسید: "این کیست؟" عرض کردند: "به ما کمک می ای دیدمیان آنھا غریبه

س ام که ھیچکپذیرد." امام برآشفت و به من فرمود: "من بارھا به اینھا گفتهاید؟" گفتند: "نه ھر چه بدھیم می"مزدش را تعیین کرده

ه دھد، اگر سید و قرارداد ببندید. کسی که بدون قرارداد و تعیین مزد، کاری انجام میرا نیاورید مگر آنکه قبال مزدش را تعیین کن

ای ولی اگر قرارداد ببندی و به مقدار معین شده بپردازی از تو خشنود کند مزدش را کم دادهبرابر مزدش را بدھی باز گمان می

قدار تعیین شده چیزی به او بدھی، ھر چند کم و ناچیز باشد؛ ای و در این صورت اگر بیش از مخواھد بود که طبق قرار عمل کرده

 )۱۲(»ای و سپاسگزار خواھد بود."فھمد که بیشتر پرداختهمی
(علیه  خوردند. آنھا میوه را به تمامی نخورده و باقی آنرا دور ریختند. حضرت رضاای میروزی خدمتکاران میوه«گوید: خادم حضرت می 

 »نیاز ھستید، آنرا به کسانی که بدان نیازمندند بدھید.": "سبحان هللا اگر شما از آن بیبه آنھا فرمود السالم)
  

 آمیز امام:مختصری از کلمات حکمت
 امام فرمودند: "دوست ھر کس عقل اوست و دشمن ھر کس جھل و نادانی و حماقت است."

ست، پس بپرسید. خداوند شما را رحمت کند زیرا در این ماند که کلید آن سؤال اامام فرمودند: "علم و دانش ھمانند گنجی می

 پاسخ دھنده." -٤شنونده  -۳آموزنده  -۲سؤال کننده  -۱باشند: امر چھار طایفه دارای اجر می
 امام فرمودند: "مھرورزی و دوستی با مردم نصف عقل است."

 اندرزی است."امام فرمودند: "چیزی نیست که چشمانت آنرا بنگرد مگر آنکه در آن پند و 
 امام فرمودند: "نظافت و پاکیزگی از اخالق پیامبران است."

 
 
 
 
 
 
 



 شھادت امام: 
ھای دستش را در نحوه به شھادت رسیدن امام نقل شده است که مأمون به یکی از خدمتکاران خویش دستور داده بود تا ناخن 

ھایش زھر قرار دھد و اناری را با آلوده کند و در بین ناخنبلند نگه دارد و بعد به او دستور داد تا دست خود را به زھر مخصوصی 

آلودش دانه کند و او دستور مأمون را اجابت کرد. مأمون نیز انار زھرآلوده را خدمت حضرت گذارد و اصرار کرد که امام از دستان زھر

که حضرت را تھدید به مرگ نمود و حضرت به جبر،  آن انار تناول کنند. اما حضرت از خوردن امتناع فرمودند و مأمون اصرار کرد تا جایی

قدری از آن انار مسموم تناول فرمودند. بعد از گذشت چند ساعت زھر اثر کرد و حال حضرت دگرگون گردید و صبح روز بعد در سحرگاه 

 به شھادت رسیدند. (علیه السالم) ھجری قمری امام رضا ۲۰۳صفر سال  ۲۹روز 
  

 تدفین امام:
فرزند و امام بعد از آن حضرت به دور از چشم دشمنان، بدن مطھر ایشان را غسل داده  (علیه السالم) به قدرت و اراده الھی امام جواد

و بر آن نماز گذاردند و پیکر پاک ایشان با مشایعت بسیاری از شیعیان و دوستداران آن حضرت در مشھد دفن گردید و قرنھاست که 

 وار مایه برکت و مباھات ایرانیان است.مزار این امام بزرگ


