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 :الميالد 

فـي  ) عليـه السـالم     (  هجرية ُولد علّي بن الرضـا        148 ذي القعدة سنة     11في  

 .المدينة المنورة 

إمـرأة صـالحة اسـمها       : ، وأّمـه  ) عليـه السـالم     ( اإلمام موسى بن جعفر     : أبوه  

 ".نجمة"

 .أمضى طفولته مع أبيه اإلمام ، وآان أبوه يوصي أصحابه ويشير إلى إمامة ابنه 

، فدخل عليه ابنه علي الرضا ،       " العبد الصالح   " آنت عند   : قال علي بن يقطين     

لقـد أخبـرك    : يا علي بن يقطين هذا سّيد ولدي ، فقال هشام بن الحكـم              : فقال اإلمام   

 . األمر له من بعده أّن

هـذا  : آما سأله أحد أصحابه عن اإلمام من بعده ، فأشار إلى ابنـه الرضـا وقـال                  

 .صاحبكم من بعدي 

وآانت الظروف في عهده في غاية الخطورة ، فكان اإلمام الكاظم يوصي أصحابه             

 .بالكتمان 

 

 :أخالقه 

فاهم اهللا لهدايـة    هم النخبة الذين اصط   ) عليهم السالم   ( األئمة من أهل البيت     

 .الناس بالحّق ، فكانوا المَثل األعلى في اإلنسانية والخلق الكريم 

 

 

بكالمـه قـط ،     ما رأيت أبا الحسن الرضا جفـا أحـدًا          " : إبراهيم بن العباس    " يقول  

وما رأيته قَطع على أحد آالمه حتى يفرغ منه ، وما رّد أحدًا من حاجة يقدر عليها ، ومـا                    
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مّد رجليه بين جليس له قط ، وال اّتكأ بين يدي جليس له قط ، وال شتم أحدًا من مواليه                   

ومماليكه قط ، وال رأيته تفل قط ، وال تقهقه في ضحكه ، بل ضحكه التبسـم ، وآـان إذا                     

خال ونصبت مائدته أجلس معه عليها مماليكه حتى البـواب والسـائس ، ومـن زعـم انـه                   

 .رأى مثله في فضله فال تصّدقوه 

ورافق أحدهم اإلمام الرضا في رحلته إلى خراسان ، فدعا اإلمام بالمائدة وجمع              

ء يـابن رسـول اهللا لـو جعلـت لهـؤال          : عليها مواليه ومماليكه لتناول الطعام ، فقال الرجـل          

 مائدة لوحدهم ؟

إن الـرب تبـارك وتعـالى واحـد ، واألب واحـد             ) : عليه السالم   ( فقال اإلمام الرضا    

 .واألم واحدة ، والجزاء باألعمال 

فقـال  . واهللا ما علـى وجـه األرض أشـرف منـك أبـًا              : وخاطب أحدهم اإلمام قائًال     

 .التقوى شّرفتهم : اإلمام 

 

 .أنت واهللا خيُر الناس : وأقسم آخر أيضًا قائًال 

واهللا مـا  . . ال تحلف يا هذا ، خيٌر مني من آان أتقى هللا عّز وجـل    : فأجاب اإلمام   

 " . أآرمكم عند اهللا أتقاآم وجعلناآم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إّن" ُنسخت هذه اآلية 

جالسًا يحّدث الناس وهم يسألون عن الحـالل        ) عليه السالم   ( آان اإلمام الرضا    

 :والحرام ، فدخل رجل من أهل خراسان ، وقال 

السالم عليك يا بن رسول اهللا ، أنـا رجـل مـن محّبيـك و محّبـي آبائـك وأجـدادك                      

نفقتي وليس عندي شيء ، فـإن رأيـت   ، ُعدُت من الحج ، وقد أضعت        ) عليهم السالم   (

أن تنهضني إلى بلدي وهللا علي نعمة ، فإذا وصلت تصـّدقت عنـك بـنفس المبلـغ الـذي                    

 .تعطيني إّياه ، فأنا رجل ال أستحّق الصدقة 
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 .اجلس رحمك اهللا : فقال اإلمام بلطف 

ثم استأنف حديثه مع الناس حتى انصرفوا ، فنهض اإلمام ودخل الحجـرة وأخـرج               

 .أين الخراساني ؟ فأجابه : من وراء الباب ونادى يده 

 .هذه مائتا دينار فاستعن بها على سفرك وال تتصّدق عني : فقال اإلمام 

 .فأخذها الخراساني و ودع اإلمام شاآرًا 

 لماذا سترت وجهك عنه يا بن رسول اهللا ؟: بعدها خرج اإلمام ، فقال أحد أصحابه 
 

أما سمعت حديث رسـول اهللا  .  السؤال في وجهه     حتى ال أرى ذلّ   : فقال اإلمام   

المسـتتر بالحسـنة تعـدل سـبعين حجـة ، والمـذيع بالسـيئة               ) : " صلى اهللا عليه وآله     (

 " .مخذول ، والمستتر بها مغفور له 

 

 :ال تغتّر 

واحـدًا مـن العلمـاء الكبـار ، تبـادل مـع اإلمـام آثيـرًا مـن                   " أحمد البزنطـي    " آان  

 :، وقد روى هذه الحكاية ) عليه السالم ( ا بإمامة الرضا الرسائل ، آمن بعده

 

حضـوري وأرسـل لـي حمـارًا لـه ، فجلسـنا             ) عليـه السـالم     ( طلب اإلمام الرضا    

بلى جعلـت فـداك ،      : فتعشيت ، ثم عرض علّي المبيت فقلت        نتحّدث ، ثم قّدم العشاء      

 .بّيتك اهللا في عافية ، وآّنا على السطح : فطرح بنفسه علي ملحفة وآساء وقال لي 

لقـد نلـت آرامـة مـن اإلمـام مـا نالهـا أحـد ،                 : ونزل اإلمام ، فقلت فـي نفسـي         

 .وداخلني الغرور 



 
 

www.alfain.net  للمشاريع الخيرية األلفين )               ع( مع المعصومين ـ اإلمام علي بن موسى الرضا  
  سيد مهدي آيت اللهي ـ ترجمة آمال السيد       5 من 15   

 
 
 
 

( إّن أميـر المـؤمنين علـي        :   وفي الصباح وّدعني اإلمام وشـّد علـى آفـي قـائالً           

: أتى صعصعة بن صوحان يعوده في مرضه ، فلما أراد أن ينهض قـال لـه                 ) عليه السالم   

 .يا صعصعة ال تفتخر على إخوانك بعيادتي إياك 

( آأنما قرأ اإلمام ما يجول في خاطره ، فوعظه وذّآره بعيـادة جـّده اإلمـام علـي                   

 .ألحد أصحابه ) عليه السالم 

 

 :م ينصح أخاه اإلما

، ثار في مدينـة البصـرة وأحـرق بيـوت           ) عليه السالم   ( آان زيد أخو اإلمام الرضا      

 .العباسيين ، فُلقِّب بزيد النار 

 

بيرًا ، وبعد معارك طاحنة ، طلـب زيـٌد األمـان فسـّلم              أرسل إليه المأمون جيشًا آ    

 .نفسه وُأخذ أسيرًا 

 .وعندما أصبح اإلمام وليًا للعهد ، ارتأى المأمون أن يرسله إلى اإلمام 

آان اإلمام غاضبًا من عمل أخيه زيد لكثرة ما أحرق مـن البيـوت ومـا صـادره مـن                    

 .أموال 

غّرك حتى أرقت الدماء وقطعت السـبيل       ويحك يا زيد ما الذي      : قال اإلمام ألخيه    

ويحك يا ! ، أغّرك قول أهل الكوفة ، أن فاطمة أحصنت فرجها فحرم اهللا ذّريتها على النار             

بـذلك حسـنًا    ) صلى اهللا عليه وآله     ( زيد إّن ذلك ليس لي وال لك ، لقد عنى رسول اهللا             

نـك تعصـي اهللا وتـدخل الجنـة         وحسينًا ، واهللا ما ناال ذلك إال بطاعة اهللا ، فإن آنت ترى أ             

 .فأنت إذن أآرم على اهللا منهما ومن أبيك موسى بن جعفر 

 .أنا أخوك : قال زيد 
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رّب إّن أبنـي مـن      : أنت أخي ما أطعت اهللا عز وجل ، وإّن نوحًا قال            : فقال اإلمام   

يا نـوح انـه لـيس       : " فقال له اهللا عز وجل      . أهلي وإّن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين        

 " .من أهلك انه عمل غير صالح 

 

 :في مجلس المأمون 

عليـه  ( جمع المـأمون زعمـاء األديـان والمـذاهب وأمـرهم بمنـاظرة اإلمـام الرضـا                  

 ).السالم

 

مـن أصـحاب    " النـوفلي   " وآان  . ى إحراج اإلمام بأسئلتهم     آان المأمون يهدف إل   

 أتدري لماذا جمع المأمون أهل الشرك ؟: وقد سأله اإلمام ) عليه السالم ( الرضا 

 .إنه يريد امتحانك : فقال النوفلي 

 يا نوفلي أتحّب أن تعلم متى يندم المأمون ؟: فقال اإلمام 

 .نعم : قال النوفلي 

مع احتجاجي على أهل التوراة بتوراتهم وعلـى أهـل اإلنجيـل            إذا س : قال اإلمام   

 .بإنجيلهم وعلى أهل الزبور بزبورهم ، وعلى الصابئين بعبرانيتهم 

 .توضأ اإلمام وانطلق مع أصحابه إلى قصر الخالفة ، وبدأ الحوار 

( أنـا ال أريـد أن يحـاججني رجـل بـالقرآن ألنـي أنكـره وال بـالنبي                    : قال الجاثليق   

 .ألني ال أؤمن به )  عليه وآله صلى اهللا

 فإن احتججت عليك باإلنجيل أتومن ؟: قال اإلمام الرضا 

 .نعم و أقّر به : فقال الجاثليق 
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قرأ اإلمام الرضا جزءًا من اإلنجيل ، حيث بّشر عيسى بظهـور نبـي جديـد ، آمـا                   

 .أخبره بعدد الحواريين ، وقرأ عليه أيضًا آتاب أشعيا 

وحق المسيح ما ظننت أن في علماء المسلمين مثلك         : وشًا  قال الجاثليق مده  

. 

 .والتفت اإلمام إلى رأس الجالوت واحتّج عليه بالتوراة والزبور 

متكلمًا ، فسأل اإلمام عن وحدانية اهللا ومسائل آثيرة ،          " عمران الصابي   " وآان  

 .حتى حان وقت صالة الظهر ، فنهض اإلمام إلى الصالة 

حتـى انصـاع لـدين اهللا الحـق ،          " عمـران   " نف اإلمام حواره مع     وبعد الصالة استأ  

 .فاتجه نحو القبلة وسجد هللا معلنًا إسالمه 

 

 :السفر إلى مرو 

ال أحد يعرف األسباب الحقيقية التي دفعـت المـأمون إلـى انتخـاب اإلمـام الرضـا                  

 .لوالية العهد ) عليه السالم (

ينة المنـورة عنـدما جـاء أمـر الخليفـة           في المد ) عليه السالم   ( آان اإلمام الرضا    

 .بالسفر إلى مرو 

شّد اإلمام الرحال إلى خراسان ، فوصل البصرة ومنها توجه إلى بغداد ثـم توقـف                

في مدينة قم حيث استقبل استقباًال حافًال ، ودخل اإلمام ضـيفًا فـي أحـد بيوتهـا ، هـو                

 .اليوم يحمل اسم المدرسة الرضوية 

 

 :في نيسابور 

يسابور مدينـة عـامرة ، وآانـت مرآـزًا مـن مراآـز العلـم ، ثـم ُدّمـرت أيـام                       آانت ن 

 .الهجوم المغولي 
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استقبل أهل نيسابور موآب اإلمام بفرح ، وآان في طليعتهم المئات من العلماء     

 .وطّالب العلم 

وتجمع العلماء والمحـدثون حـول موآـب اإلمـام ؛ واألقـالم بأيـديهم ينتظـرون مـن             

 ) .صلى اهللا عليه وآله ( م بأحاديث جّده النبي اإلمام أن يحّدثه

بحق آبائـك الطـاهرين     : وتعّلق بعضهم بلجام بغلة اإلمام ، وأقسموا عليه قائلين          

 .إّال ما حّدثتنا بحديث نستفيده منك 

سـمعت  : سمعت أبي موسـى بـن جعفـر يقـول           ) : عليه السالم   ( فقال اإلمام   

سمعت أبـي علـي بـن     : د بن علي يقول     سمعت أبي محم  : أبي جعفر بن محمد يقول      

سمعت أبي أمير المؤمنين علي : سمعت أبي الحسين بن علي يقول : الحسين يقول  

سـمعت جبريـل   : يقول ) صلى اهللا عليه وآله ( سمعت رسول اهللا : بن أبي طالب يقول  

ال إلـه إّال اهللا حصـني فمـن دخـل حصـني أمـن مـن        : سمعت اهللا عّز وجل يقـول       : يقول  

 .ي عذاب

 

، وقد بلـغ عـدد الـذين    " حديث سلسلة الذهب " وقد اشتهر هذا الحديث باسم     

 .آتبوا هذا الحديث عشرين ألفًا 

وقت صالة الظهر ، فطلـب اإلمـام        غادر اإلمام نيسابور صباحًا ، وفي الطريق حان         

 .ماًء للوضوء فاعتذر مرافقوه 

بحث اإلمام في األرض ، فنبع الماء فتوضأ وتوضـأ مـن آـان معـه ، ومـا يـزال أثـره                   

 .حتى اليوم 

وأسند ظهره إلى جبل هناك آان النـاس ينحتـون          " سنا آباد   " وصل اإلمام مدينة    

 .ر أن ينحتوا قدورا له منه قدورًا للطبخ فدعا اهللا أن يبارك فيه وأم
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ودخل اإلمام دار حميد بن قحطبـة الطـائي ودخـل القّبـة التـي فيهـا قبـر هـارون                     

 :الرشيد ، ثم خط بيده إلى جانب القبر وقال 

ي وفيهـا ُأدفـن ، وسـيجعل اهللا هـذا المكـان مـزارًا لشـيعتي ، واهللا مـا                     هذه تربت 

عليهم السـالم   ( يزورني منهم زائر إّال وجب له غفران اهللا ورحمته بشفاعتنا أهل البيت             

سـّبح اهللا فيهـا     . . . ثم صلى رآعات وسجد ثم صـلى رآعـات وسـجد سـجدة طويلـة                ) .

 .خمسمائة مّرة

 

 :مرو 

واسُتقبل من قبل المـأمون اسـتقباًال       " مرو  ) " عليه السالم   ( وصل اإلمام الرضا    

 .محاطًا بكّل مظاهر االحترام . . حافًال 

 

اإلمـام رفـض ذلـك ، وآـان         عَرض المأمون على اإلمام التنازل عن الخالفة ، ولكن          

 .يعرف نوايا المأمون 

 !لقد قتل المأمون أخاه األمين من أجل الحكم والخالفة ، فكيف يتنازل عنها ؟ 

) عليهم السـالم    ( أراد المأمون أن يتقّرب إلى الناس بالتظاهر بحّبه ألهل البيت           

 .قّرر المأمون فرض والية العهد لإلمام ولو بالقوة 

مون وإصراره حتى تهديده ، وافق اإلمام على أن يكون وليًا للعهـد          أمام إلحاح المأ  

 .شرط إّال يتدّخل في شؤون الحكم 

ُضربت النقود باسم اإلمام ، وترك الناس لـبس السـواد وهـو شـعار العباسـيين ،                  

 .ولبسوا األخضر شعار العلويين 
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ه األخرى مـن ابـن      من اإلمام الرضا ، آما زوج ابنت      " أم حبيبة   " زّوج المأموُن ابنته    

 ) .عليه السالم ( اإلمام ؛ وهو محمد الجواد 

 

 :صالة العيد 

 يومـًا أطـّل األّول مـن        25وبعـد    . 201 رمضان سنة    5ُبويع اإلمام بوالية العهد في      

 .شّوال عيد الفطر ، فأمر المأمون اإلمام الرضا بإمامة المصّلين في صالة العيد 

الشروط ، ولكن المأمون أصّر على موقفه ، وظّل         واعتذر اإلمام عن ذلك ، وذّآره ب      

 .يبعث الرسل خلف اإلمام 

واستجاب اإلمام شرط أن يخرج إلى الصالة بالطريقة التي خرج فيهـا رسـوُل اهللا               

 ) .عليه السالم ( وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ) صلى اهللا عليه وآله (

الستعداد واالمتثال وأن يخرجوا  وافق المأمون على ذلك وأمر القادة العسكريين با       

 .إلى منزل اإلمام مبكرين 

واحتشد الناس في الطرقات وفـوق سـطوح المنـازل ، واصـطّف الجنـود ينتظـرون                 

 .خروج اإلمام 

 .أشرقت الشمس وأرسلت خيوطها الذهبية وغمرت األرض بالدفء والنور 

 من عمامته صـدره     اغتسل اإلمام الرضا ، وارتدى ثيابًا وعمامة بيضاء وألقى طرفاً         

وترك اآلخر بين آتفيه ، وتعّطر وأخذ بيده عكازًا وأمر مقّربيه ومواليه بأن يفعلوا آما يفعـل                 

 .، وخرجوا بين يديه ، وآان اإلمام حافيًا 

 .فكبر معه مواليه . اهللا اآبر : مشى اإلمام قليًال ، ثم رفع صوته وهتف 

 هذه الهيئة ، ترّجلوا عن أفراسـهم ،         وعندما الح اإلمام ورآه الجنود و القادة على       

 .وقطعوا أربطة أحذيتهم واحَتَفوا 

آّبر اإلمام على البـاب ، فكبـر النـاس ، وارتفـع صـوت التكبيـر حتـى هـّز المدينـة                       

 .بأسرها ، وخرج الناس من منازلهم ، وازدحمت بهم الشوارع 

ات وآانـت تـتّم     وحضروا صالة العيـد مـّرات ومـرّ       . . . لقد شهد الناس أعيادًا آثيرة      

قريبة آل القـرب    . . بكل أّبهة ، فاصطدموا هذه المّرة بمراسم بعيدة آل البعد عن التكبُّر             

، وها هو ) صلى اهللا عليه وآله ( من روح اإلسالم ، بل هي اإلسالم الذي جاء به النبي        

 .حفيده الرضا يبعثه من جديد 
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ا تقـاريرهم إلـى المـأمون    آان الجواسيس يرصدون حرآات اإلمام والناس ، فنقلـو        

على وجه السرعة وحّذروه من مغّبـة اسـتمرار اإلمـام فـي طريقـه ألداء الصـالة ، ومـاذا                     

 .سيقول في خطبة العيد ؟ 

فأرسل المأمون مندوبه إلـى اإلمـام فـي الطريـق ينقـل لـه رسـالة شـفوية مـن                     

 ، وعـاد اإلمـام   لقد أتعبناك يا بن رسول اهللا ولسنا نحـب لـك إال الراحـة فـارجع        : المأمون  

وسط تساؤالت النـاس الـذين بهـرتهم هيئـة اإلمـام وتواضـعه الـذي يحكـي تواضـع آبائـه            

 .وأجداده 

 

 :أهداف المأمون 

ال ينكر أحد ذآـاء المـأمون ودهـاءه السياسـي ، لقـد أراد مـن وراء تعيـين اإلمـام                      

 :الرضا وليًا للعهد أن يحقِّق بعض أهدافه السياسية ؛ وهي 

ويين من الناقمين على الحكم العباسي والذين رفعوا لواء الثورة          إرضاء العل . 1

في آل مكان من خالل بعض اإلجراءات الشكلية آواليـة العهـد ، وإحـالل               

 .اللباس األخضر محل األسود 

 

إغراء العلويين بالمناصب الحكومية لكي يثبت للناس أن ثوراتهم آانت من           . 2

اجل الحكم والسلطة وأنهـم ال يريـدون تطبيـق العدالـة بـل يهـدفون إلـى         

 .الحصول على حصتهم من ثروات الحكم 

سعى المأمون إلى جمع زعماء العلـويين فـي العاصـمة ثـم العمـل علـى                 . 3

ال .  والتخلص منهم ، آمـا حـدث لإلمـام الرضـا             تصفيتهم الواحد بعد اآلخر   

ننســى أن اإلمــام آــان يــدرك جميــع حيــل المــأمون وآــان يســعى إلــى   
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إحباطها من خالل مواقف عديدة آما حصل في حواره مـع زعمـاء األديـان               

 .أو صالة العيد ، أو رفضه التدخل في شؤون الدولة والسياسة والحكم 

 

 :دعبل الخزاعي 

األيام أهمية فائقة ، وآان يقوم مقام الصحف في أيامنا مـن            آان للشعر في تلك     

الدعاية واإلعالم والتأثير ، وآان الحكام يشّجعون الشعراء ويمنحـونهم المكافـآت الكبيـرة              

 .لتدعيم حكمهم 

 

آان بعض الشعراء يرفض التملق إلى الحكومات ، ويبقى إلى جانب الحق حتـى              

( لو آان فقيرًا ومضطهدًا ، آما نرى مثـل ذلـك فـي دعبـل الخزاعـي شـاعر أهـل البيـت                        

 ) .عليهم السالم 

، فقـد  ) عليـه السـالم   ( سّجل التاريخ لقاء الشاعر دعبل الخزاعي باإلمام الرضا      

) عليـه السـالم     ( دخل دعبل الخزاعي على اإلمـام الرضـا         : هروي قال   روى أبو الصلت ال   

يـابن رسـول اهللا أنـي قـد قلـت فـيكم قصـيدة وعاهـدت نفسـي أّال                    : في مـرو وقـال لـه        

 .أنشدها أحدًا قبلك ، فرّحب به اإلمام وشكره وطلب منه إنشادها 
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 :وبدأ دعبل يترّنم بأشعاره ، وقد جاء فيها 

 وٍة ومنزُل وحٍي مقفر العرصاِتمدارس آياٍت خلت من تال

 نالها صلواتي" بفخٍّ " بطيبة وأخرى " وأخرى " بكوفان " قبور 

 وقبر ببغداد لنفٍس زآيٍة تضّمنها الرحمن في الغرفاِت

 :فقال اإلمام مرتجًال 

 وقبر بطوس يا لها من مصيبٍة ألّحت على األحشاء بالزفرات

 !فلمن هذا القبر ؟! ال أعلم قبرًا بطوس : فقال دعبل متعجبًا 

 .إنه قبري يا دعبل : فقال اإلمام 

واستأنف الشاعر إنشاده مستعرضًا اآلالم والمصائب التـي عصـفت بأهـل البيـت              

 .، وآان اإلمام يبكي ويكفكف دموعه ) عليهم السالم (

 

 دينار جائزة لدعبل ، اعتذر دعبل عن قبولها وطلب ثوبًا من ثيابـه              100قدم اإلمام   

 .يتبّرك به ، فأهداه اإلمام جّبة من الخز ، إضافة إلى المئة الدينار 

وانصرف دعبل ، وفي طريق عودته اعترض قطاع الطرق القافلـة التـي آـان فيهـا              

عه ، وجلس اللصوص يقتسمون ما سـلبوه مـن القافلـة ، فأنشـد               وأخذوا جميع ما آان م    

 .أحدهم بيتًا من القصيدة 

 أرى فيئهم في غيرهم متقسِّمًا وأيديهم من فيئهم صفراِت

لـدعبل  : لمن هذا الشعر ؟ فأجابـه الرجـل         : سمع دعبل الخزاعي فسأل الرجل      

 .الخزاعي 

وا أمـوال القافلـة إآرامـًا لـه ،          أنا هـو ، فـرّدوا عليـه أموالـه ، آمـا ردّ             : فقال دعبل   

 .واعتذروا إليه 
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وعندما وصل مدينة قم عَرض عليه البعض ألـف دينـار مقابـل ثـوب اإلمـام فـرفض                   

دعبل ، وتبعه بعض الشـباب خـارج المدينـة وانتزعـوا الجّبـة بـالقوة وأعطـوه األلـف دينـار                      

 .إضافة إلى قطعة من الثوب يتبرك بها ، ووّدعهم راضيًا 

أن ال  :  وجد زوجتـه تشـكو ألمـًا فـي عينيهـا ، فراجـع األطبـاء فقـالوا                    وفي عودته 

 .فائدة من عالجها ، وأنها ستعمى 

تأّلم دعبل آثيرًا ، وتذّآر قطعة الثـوب ، فعّصـب بهـا عينيهـا مـن أول الليـل حتـى               

 ) .عليه السالم ( الصباح ، فنهضت وهي ال تشكو ألمًا ببرآة اإلمام الرضا 

 

 :شهادة اإلمام 

بعـد أن   ) عليـه السـالم     ( ان المأمون ينتهز الفـرص للـتخّلص مـن اإلمـام الرضـا              آ

 .زاهدًا فيها . . بعيدًا عن الدنيا . . يئس من إغرائه في السلطة ، وبقي آما هو طاهرًا 

 

وفي بغداد أعلن العباسيون تمّردهم ، وبايعوا المغّني خليفًة بدل المـأمون خوفـًا              

 .من انتقال الخالفة إلى العلويين 

ولكي يرضي المـأمون بنـي العبـاس فـي بغـداد ويحـتفَظ بالخالفـة ، قـّرر اغتيـال                     

 .اإلمام ، فدّس إليه السّم في العنب 

 .مضى إلى اهللا مظلومًا شهيدًا واستشهد اإلمام ، متأثرًا بالسم ، ف
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حيـث  ) مشـهد   (  هجريـة وُدفـن فـي مدينـة طـوس            203استشهد اإلمام سـنة     

 .مرقده اآلن 

. تظاهر المأمون بالحزن لكي يدفع عن نفسه الشبهات والتهم التي تحوم حوله             

 .وقد اشترك في تشييع اإلمام حافيًا وهو يبكي 

 

 :من آلماته المضيئة 

 .والديه لم يشكر اهللا  من لم يشكر      ·

 . من حاسب نفسه ربح ، ومن غفل عنها خسر      ·

 . أفضل العقل معرفة اإلنسان نفسه      ·

 المؤمن إذا غضب لم يخرجه غضبه عن حق ، وإذا رضـي لـم يدخلـه رضـاه                    ·

 .في باطل ، وإذا قدر لم يأخذ أآثر من حقه 

 .وآثرة السؤال  إن اهللا يبغض القيل والقال وإضاعة المال      ·

 

 

 :هوية اإلمام 

 .علي : االسم 

 .الرضا : اللقب 

 .أبو الحسن : الكنية 

 ) .عليه السالم ( موسى الكاظم : اسم األب 

 . سنة 55: العمر 

 . هجري 203: تاريخ الشهادة 

 .مشهد : محل الدفن 

 

 :أسئلة 

  لماذا ناول اإلمام الرضا النقود من وارء الباب ؟ .1

 أجبر المأمون اإلماَم على قبول والية العهد ؟ لماذا  .2

" ال إله إّال اهللا حصني فمن دخل حصني أمن مـن عـذابي              "  لماذا سمَِّي     .3

 .بسلسلة الذهب ؟ 
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