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روى ابن قولويه عن بعض األئمة )عليهم 

السالم( انّه قال: إذا صرت إلى قبر اإلمام 

الّرضا )عليه السالم( فُقل:

ضا  الرِّ ُموَسى  ْبِن  َعلِيِّ  َعلى  َصلِّ  اَللّـُهمَّ 

تَِك َعلى  الُْمْرتََضى اإلِمامِ التَّقِيِّ النَّقِيِّ َوُحجَّ

ّديِق  َمْن َفْوَق اأَلْرِض َوَمْن تَْحَت الثَّرى، الصِّ

هيِد، َصالًة َكثيَرًة تامًَّة زاِكَيًة ُمَتواِصلًَة  الشَّ

ُمَتواتَِرًة ُمَتراِدَفًة، َكأَْفَضِل ما َصلَّْيَت َعلى اََحد 

ِمْن اَْولِيائَِك.
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مقدمة املركز

والسالم عىل  والصالة  العاملني  احلمد هلل رب 
ارشف األنبياء واملرسلني حممد وآله الطاهرين.

وبعد فهذا موجز عن حياة اإلمام عيل بن موسى 
الرضا  تم اختيار املعلومات الوارد فيه:

1. عن املصادر القديمة التي نقلت أخبار التاريخ 
اإلسالمي بوجه عام والتي احتوت عىل الغث 
والسمني والقوي والضعيف واملتواتر واآلحاد، 

وقد تم اختيار ما يقوى بتعاضد القرائن.
2. الدراسات احلديثة للعلامء والباحثني كأبحاث 
العالمة السيد جعفر مرتىض العاميل  يف كتابه 
حياة اإلمام الرضا  السياسية والعالمة الشيخ 
باقر رشيف القريش  والعالمة السيد سامي 
جعفريان   رسول  والشيخ  )الوالد(  البدري 

وغريهم. 
نقل  أو  باالستدالل  كثريا  العناية  يتم  ومل 
املناقشات، ويف بعض املوارد قد يتم نقل األقوال 
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املختلفة حسب اختالف الروايات والنقول.
اإلمام  هو    الرضا موسى  بن  عيل  فاإلمام 
اإلمامة  توّل   ، البيت أهل  أئمة  من  الثامن 
بعد استشهاد أبيه الكاظم  واستمّرت إمامته 
حوال 20 عاّمًا. له ألقاب عدة أشهرها الرضا، 
وكنيته أبو احلسن الثاين، ولد يف املدينة املنورة 
سنة 148 هـ، واستشهد بسمٍّ ُدسَّ إليه يف العنب 
أو الرمان، يف طوس سنة 203هـ، ودفن يف مدينة 
مشهد، وصار مرقده مزارًا يقصده املاليني من 

خمتلف البلدان.
املدينة  يف  ُيقيم    الرضا اإلمام  كان  أن  بعد 
من  وأمٍر  بطلٍب  خراسان،  إىل  انتقل  املنورة، 
املأمون العبايس؛ لُيكرهه عىل قبول والية عهده، 
سلسلة  حديث  وروى  بنيشابور  مروره  وعند 

الذهب املشهور.
ُعرف عند أهل زمانه بالزهد والعبادة واإلحسان 
علمه  بسعة  اشتهر  أّنه  غري  للمستضعفني، 
ناظره  من  مجيع  عىل  قه  لَتَفوَّ وذلك  ومعارفه؛ 
من خمتلف املذاهب واألديان، وهذا ما كشفته 
مناظراته، التي كان يقيمها املأمون العبايس بينه 
وبني كبار علامء املذاهب واألديان، لعّله يتمكن 
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من إثبات أّن أئمة أهل البيت   ليس لدهيم 
علم َلُديّن كام هو املتداول عند شيعتهم ومواليهم.
الشيخ  منهم  أصحابه،  الشيعة  علامء  وذكر 
الطويس وباقر القريش، حيث بلغ عددهم أكثر 

من 300 شخصًا.
د. السيد حسني البدري
مسؤول وحدة األبحاث العلمية واإلصدارات العامة
29صفر اخلري1442 هجرية
 قم املرشفة
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  نظرة إمجالية يف حياته
الشخصية:

هو عيل بن موسى بن جعفر .)1( ُلّقب عند 
الشيعة والسنّة بألقاب، أشهرها الرضا،)2( كام 
يشتهر بعامل آل حممد  حيث ورد عن اإلمام 
الكاظم  أنه قال ألبنائه:  »هذا أخوكم عيّل بن 
موسى عامل آل حممد«)3( وُيعرف باإلمام الرؤوف 
زيارته:  يف    اجلواد اإلمام  خاطبه  حيث 
وكذلك  ُءوف «.)4(  الرَّ َماِم  اإْلِ َعىَل  اَلُم  »السَّ
ب بالّزكّي،))( والريض،))( الوّل، والويّف،))(  ُلقِّ
ورساج  اهلدى،  ونور  والصابر،  والفاضل، 

اهلل.)8(

)1(  الصدوق، عيون أخبار الرضا، ج 1، ص 22.
)2(   الصدوق، عيون أخبار الرضا، ج 1، ص 22؛ املفيد، اإلرشاد، 

ج 2، ص 247؛ اإلربيل، كشف الغمة، ج 3، ص 53، و ص 78.
)3(   الطربيس، إعالم الوري بأعالم اهلدي، 1417 هـ، ج 2، ص 

.64
)4(   املجليس، بحار األنوار، ج 99، ص 55.
))(   ابن الصّباغ، الفصول املهمة، ص 374.

))(   اإلربيل، كشف الغمة، ج 3، ص 53، و ص 78.
))(   السبط ابن اجلوزي، تذكرة اخلواص، ج 2، ص 470.

)8(   ابن حاتم العاميل، الدر النظيم، ص 678.
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بأيب احلسن)1(، ويكنى  يكنى:  أنه  املشهور هو 
الثاين،  بأيب احلسن  الروايات  أسانيد  يف بعض 
باعتبار أّن والده اإلمام موسى الكاظم هو 

أبو احلسن األول.
املشهور بني األعالم واملؤرخني،)2( أّنه ولد يف 
املدينة املنورة سنة 148 ه )3(، وقيل سنة 1)1 ه ، 
وقيل سنة 3)1 ه )4(، يف يوم اخلميس أو اجلمعة 
أو ربيع  القعدة  أو ذي  املوافق 11 ذي احلجة 

األول أو شوال.))(
: نسبه وعائلته

هو عيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن عيل بن 
احلسني بن عيل بن أيب طالب  ، وابن فاطمة 

. الزهراء بنت النبي حممد
أبوه: موسى الكاظم  اإلمام السابع للشيعة 

)((. اإلمامية، وجده اإلمام جعفر الصادق
أّمه: يرى الشيخ الصدوق أن: أّمه أم ولد يقال 
هلا »ُتْكَتم« قد سمّيت هبذا االسم عندما كانت 

)1(   املفيد، اإلرشاد، ج 2، ص 247.
)2(   العاميل، احلياة السياسية لإلمام الرضا، ص 168.

)3(   الكليني، الكايف، ج2، ص 566.
)4(   الصدوق، عيون أخبار الرضا، ج1، ص 28.

))(   القريش، موسوعة أهل البيت، ج 30، ص 34-33.
))(   املفيد، اإلرشاد، ص 447.
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ُملكًا لإلمام الكاظم)1(، ثّم ساّمها الطاهرة حينام 
بأهنا  قوم  روى  وقد  الرضا،)2(  اإلمام  ولدت 
)أروى(،  وسميت  النوبية(،  )سكن  تسمى 
وسميت )نجمة( وسميت )سامن(، وتكنى )أم 
البنني()3(، ومل تذكر املصادر التارخيية معلومات 

دقيقة عن نسبها.
وكان نقش خامته  : »ما شاء اهلل ال حول وال 

قوة إال باهلل«.
: إخوته

وأختًا،  أخًا  وثالثون  ستة    الرضا لإلمام 
والقاسم،  والعباس،  إبراهيم،  الذكور:  هم: 
وإسامعيل، وجعفر، وهارون، واحلسني وأمحد، 
وحممد، ومحزة، وعبد اهلل، واسحاق، وعبيد اهلل، 

وزيد، واحلسن والفضل، وسليامن.
الصغرى،  وفاطمة  الكربى  فاطمة  اإلناث: 
ورقية،  املعصومة(،  فاطمة  هي  )إحداهن 
وحكيمة، وأم أبيها، ورقية الصغرى، وكلثم، 
وأم جعفر، ولبابة، وزينب، وخدجية، وعلية، 
وأم سلمة،  ويرهية، وعائشة،  وآمنة، وحسنة، 

)1(   الصدوق، عيون أخبار الرضا، ج 1، ص 26.
)2(   عيون أخبار الرضا، ج 1، ص 27.
)3(   عيون أخبار الرضا، ج 1، ص 26.
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وميمونة، وأم كلثوم.)1(
: زوجاته

ذكرت بعض الروايات أّن من زوجاته أم ولد 
يقال هلا سبيكة، وهي من َأهل بيت مارَيَة القبطية 
زوجة النبي األكرم   وُأمِّ إبراهيم ابن رسول 
أّن  التارخيية  املصادر  بعض  يف  جاء  كام  اهلل.)2( 
تزوجيه    الرضا اإلمام  عىل  اقرتح  املأمون 
بابنته )أم حبيب( فَقبَِل اإلمام بذلك، وهدف 
املأمون من الزواج، هو التقّرب من اإلمام الرضا 
والنفوذ إىل بيته،)3( ويعتقد اليافعي أّن اسم بنت 
املأمون التي زوجها من اإلمام الرضا  هو: أم 
حبيبة،)4( أما السيوطي فقد ذكر خرب تزويج ابنة 
املأمون من اإلمام الرضا من دون أن يتعرض 

لذكر اسمها.))(
: أوالده

الذكور: اختلفت كلمة املؤرخني يف خصوص 
املشهور  والقول  الرضا:  اإلمام  أوالد  عدد 

)1(   املفيد، اإلرشاد، ج 2، ص 244.
)2(   الكليني، الكايف، ج 1، ص 492.

)3(   القريش، حياة االمام عيل بن مويس الرضا، ج 2، ص 408.
)4(   اليافعي، مرآة اجلنان، ج 2، ص 10.

))(   السيوطي، تاريخ اخللفاء، ص 307.
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واحدًا،  ولدًا  له  أّن  هو  العلامء،  متقدمي  عند 
وهو اإلمام حممد اجلواد ، وهذا ما استقربه 
الشيخ املفيد،)1( وقطع به الطربيس)2( وابن شهر 
آشوب، وهناك من ذهب إىل القول بأّن له ستة 
أوالد، مخسة ذكور وهم: حممد القانع، حسن، 
جعفر، إبراهيم، حسني، وبنت واحدة، وهذا 
القمي يف  قول اإلربيل،)3( كام أخرج احلمريي 
أّن  منها  ُيفهم  رواية  اإلسناد(  )قرب  مصنّفه 

لإلمام ولدان.)4(
اإلناث: أخرج الشيخ الصدوق رواية وقع يف 
سندها ما ُيْفرتض أهّنا بنت اإلمام الرضا، وهي 
فاطمة))(، كام أن من قال بأّن لإلمام الرضا ستة 

أوالد، ومن هؤالء هناك بنت اسمها عائشة.))(

صفاته  اخَلْلقية:
ُنقل أّنه كان معتدل القامة،))( وأّنه كان أبيض 
املؤرخني  من  مجلة  أّن  غري  القامة،)8(  معتدل 

)1(   املفيد، اإلرشاد، ج 2، ص 271.
)2(   الطربيس، إعالم الورى، ج 2، ص 86.

)3(   االربيل، كشف الغمة، ج 3، ص 60.
)4(   احلمريي، قرب اإلسناد، ص 376 - 377 رقم احلديث 1331

))(   الصدوق، عيون أخبار الرضا، ج1، ص 76.
))(   االربيل، كشف الغمة، ج 3، ص 60.

))(   ابن الصّباغ املالكي، الفصول املهمة، ص375.
)8(   القريش، موسوعة سرية أهل البيت، ج 30، ص 34.
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قالوا: أّنه كان أسمر شديد السمرة،)1( وقد شّبهه 
)2(. البعض بأّنه شديد الشبه بجّده رسول اهلل

صفاته اخُلْلقية:
كام أن اإلمام الرضا  كان يتسم بصفات من 

مكارم األخالق، منها:
الزهد والكرم:

اإلمام  زهد  عن  تكشف  روايات  عّدة  وردت 
الرضا  وكرمه:

روي عن حمّمد بن عّباد قال: كان جلوس  الّرضا 
مسح   عىل  الّشتاء  ويف  حصري  عىل  الّصيف  يف 
ولبسه الغليظ من الّثياب حّتى إذا برز للنّاس 
الّثورّي يف ثوب خّز،  تزّين هلم، ولقيه سفيان 
فقال: يا ابن رسول اهللّ لو لبست ثوبا أدنى من 
هذا، فقال: هات يدك فأخذ بيده وأدخل كّمه، 
فإذا حتت ذلك مسح، )3( فقال: يا سفيان اخلّز 

للخلق  واملسح للحّق.)4(
ما رواه يعقوب بن إسحاق النّوبختّي قال: مّر 
رجل بأيب احلسن الّرضا  فقال له: أعطني عىل 

)1(   القريش، موسوعة سرية أهل البيت، ج 30، ص 34.

)2(   القريش، موسوعة سرية أهل البيت، ج 30، ص 34.
)3(   ما يلبس من نسيج الشعر عىل البدن تقشعا وقهرا للجسد.

)4(   ابن شهرآشوب، مناقب آل أيب طالب، ج  4، ص360.
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قدر مرّوتك. قال: ال يسعني ذلك، فقال: عىل 
قدر مرّويت. قال: أّما إذا فنعم، ثّم قال: يا غالم 
أعطه مائتي دينار وفّرق بخراسان ماله كّله يف يوم 
عرفة، فقال له الفضل بن سهل: إّن هذا ملغرم، 
فقال: بل  هو املغنم  ال تعّدّن مغرما ما ابتعت به 

أجرا وكرما.)1(
العبادة والتقوى:

عرف اإلمام الرضا ، بكثرة انقطاعه خلالقه 
حني تنام اخلالئق:

يقول الشرباوي: عيّل الرضا  كان صاحب 
وضوء وصالة ليله كّله، يتوّضأ ويصيّل ويرقد، 
إىل   وهكذا  ويرقد،  ويصيّل  فيتوّضأ  يقوم  ثّم 

الصباح.)2(
وعن حمّمد بن حييى الّصوّل عن جّدته أّم أبيه 
من  عّدة  مع  اشرتيت  قالت:  عذر  واسمها 
  اجلواري فحملنا إىل املأمون فوهبني للّرضا
فسألت عن أحوال الّرضا؛ فقالت: ما أذكر منه 
إاّل أيّن كنت أراه يتبّخر بالعود اهلندّي الّسنّي، 
ويستعمل بعده ماء ورد ومسكا وكان إذا صىّل 

)1(   املجليس، بحار األنوار، ج  49، ص 100.
)2(   البحراين االصفهاين، عوامل العلوم، ج  22، ص 196.



15

الغداة وكان يصّليها يف أّول وقت، ثّم يسجد 
فال يرفع رأسه إىل أن ترتفع الّشمس، ثّم يقوم 
يقدر  أحد  يكن  يركب ومل  أو  للنّاس  فيجلس 
أن يرفع صوته يف داره كائنا من كان؛ إّنام يتكّلم 

النّاس قليال قليال.)1(
وعن إبراهيم بن العّباس وهو يصف حال اإلمام 
الّرضا يف حديث: أّنه كان قليل النّوم بالّليل كثري 
الّصبح؛  إىل  أّوهلا  لياليه من  أكثر  الّسهر؛ حييي 
وكان كثري الّصيام فال يفوته صيام ثالثة أّيام يف 
الّدهر؛ وكان كثري  الّشهر؛ ويقول ذلك صوم 
؛ وأكثر ذلك يكون  املعروف والّصدقة يف الّسّ
منه يف الّليال املظلمة؛ فمن زعم أّنه رأى مثله يف 

فضله فال تصّدقه.)2(
اإلحسان والعطف:

عطفه  هو   ، الرضا اإلمام  ُميِّزات  أبرز  من 
وخاصة  والفقراء،  املساكني  عىل  وإحسانه 

املستضعفني من العبيد:
أخرج الكليني عن عبد اهللّ بن الّصلت عن رجل 
من أهل بلخ قال: كنت مع الّرضا عليه السالم 

)1(   احلر العاميل، وسائل الشيعة، ج  2، ص 156.
)2(   احلر العاميل، وسائل الشيعة، ج  1، ص 90.
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يف سفره إىل خراسان، فدعا يوما بامئدة له فجمع 
فقلت:  وغريهم،  الّسودان  من  مواليه  عليها 
جعلت فداك لو عزلت هلؤالء مائدة، فقال: مه إّن 
الّرّب تبارك وتعاىل واحد واألم  واحدة واألب 

واحد واجلزاء باألعامل.)1(
و  الّصالح  العمل  تدعوا  »ال   : الرضا قال 
االجتهاد يف العبادة اّتكاال عىل حّب آل حمّمد 
الّتسليم  و    حمّمد آل  حّب  تدعوا  ال  )ع (؛ 
ألمرهم اّتكاال عىل العبادة، فإّنه ال يقبل أحدمها 

دون اآلخر«.)2(
العلم واملعرفة:

ُعِرف اإلمام الرضا ، بتفّرده عن أهل زمانه 
العلم واملعرفة، وشهد له بذلك خمتلف  بسعة 
أصحاب املذاهب واألديان، والروايات يف ذلك 

كثرية:
منها: ما قاله عبد الّسالم بن صالح اهلروّي قال: 
ما رأيت أعلم  من  عيل  بن  موسى  الّرضا عليه 
السالم وال رآه عامل إاّل شهد له بمثل شهادته، 
ولقد مجع املأمون يف جمالس له ذوات عدد علامء 

)1(   الكليني، الكايف، ج  8، ص 230.
)2(  املجليس، بحار األنوار، ج 75، ص 348-347.
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األديان، وفقهاء الرّشيعة، واملتكّلمني، فغلبهم 
عن آخرهم حّتى ما بقي أحد منهم إاّل أقّر له 
بالفضل، وأقّر عىل نفسه بالقصور، ولقد سمعت 
يقول: كنت أجلس يف  الّرضا  بن موسى  عيّل 
أعيا  فإذا  متوافرون،  باملدينة  والعلامء  الّروضة 
إّل بأمجعهم،  الواحد منهم عن مسألة أشاروا 

وبعثوا إّل باملسائل فأجبت عنها.)1(
سمعت  قال:  ذكوان  أيب  عن  روي  ما  ومنها: 
إبراهيم بن العّباس يقول : ما رأيت الّرضا عليه 
السالم سئل عن يش ء قّط إاّل علمه، وال رأيت 
أعلم منه بام كان يف الّزمان إىل وقته وعرصه، وكان  
بالّسؤال عن كّل  املأمون  يمتحنه  يف كّل ثالثة 
يش ء، فيجيب فيه وكان كالمه وجوابه ومتثيله 
ثالث،  كّل  يف  خيتمه  وكان  القرآن  من  بآيات 
ويقول: لو أردت أن أختمه يف أقّل من ثالث 
خلتمت، ولكن ما مررت بآية قّط إاّل فّكرت فيها 
ويف أّي يش ء نزلت ويف أّي وقت فلذلك رصت 

أختم يف ثالثة أّيام.)2(

)1(   الطربيس، إعالم الورى، ص328.
)2(   الصدوق، األمايل، ص 660.
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معرفته بكل الّلغات:

متيَّز اإلمام الرضا ، بمقدرته عىل خماطبة كل 
قوم بلغته، وهذا قد تظافرت به الروايات الواردة 

عن َمن كان يتواصل معه:
أّن هلل  باهلند  السندي: سمعت  يقول إسامعيل 
فدللت  طلبه،  يف  فخرجت  حّجة،  العرب  يف 
عىل الرضا  فقصدته، وأنا ال أحسن العربية، 
فسّلمت عليه بالسندّية، فرّد عيلَّ بلغتي، فجعلت 
ُاكلمه بالسندية، وهو يرّد عيلَّ هبا، وقلت له: إيّن 
يف  فخرجت  العرب،  يف  حّجة  هلل  أّن  سمعت 
طلبه، فقال: أنا هو، ثّم قال ل: سْل عاّم أردته، 

فسألته عن مسائل فأجابني، عنها بلغتي.)1(
  الرضا  كان  اهلروي:  الّصلت  أبو  ويقول 
ُيكّلم النّاس بلغاهتم، فقلت له يف ذلك، فقال: يا 
أبا الّصلت، أنا حّجة اهلل عىل خلقه، وما كان اهلل 
ليّتخذ ُحّجة عىل قوم وهو ال يعرف ُلغاهتم، أو 
ما بلغك قول أمري املؤمنني : ُأوتينا اخلطاب، 

وهل هو إال معرفته للُّغات.)2(

)1(   املجليس، بحار األنوار، ج 49، ص50.
)2(   الصدوق، عيون أخبار الرضا، ج 1، ص 251.
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: حمل إقامته
ُولِد اإلمام الرضا  يف املدينة املنورة، واستشهد 
يف طوس)1(، وبسبب وجود تضارب يف تاريخ 
املدة  حتديد  الصعب  فمن  وعمره)2(  والدته 
ولكن  املدينة.  يف  أقام  التي  الدقيقة  الزمنية 
املعروف بأنه قىض حوال سبع عرشة سنة من 
إمامته يف املدينة، وهي فرتة ما بني سنة 183 هـ 
استشهاد اإلمام الكاظم )3( حتى إشخاصه 

إىل خراسان سنة 201 هـ.)4(
وبعد انتقاله إىل طوس أقام بقية حياته يف طوس، 
والتي هي سنتان حيث استشهد يف سنة 203 
للهجرة))(، وفيام عدا املدينة املنورة وطوس، أقام 
اإلمام ملدة قصرية يف كل من الكوفة))( والبرصة))( 

أيضًا.

: شهادته
اإلمام  أّن  عىل  الشيعة  ومؤّرخو  علامء  أمجع 

)1(   املفيد، اإلرشاد، ص 447.
)2(   القريش، موسوعة سرية أهل البيت، ج 31، ص 501.

)3(   املفيد، اإلرشاد، ج 2، ص 215.
)4(   جعفريان، احلياة الفكرية والسياسية ألئمة الشيعة، ص 426.

))(   الكليني، الكايف، ج 1، ص 486.
))(   القريش، حياة اإلمام الرضا ، ج 1، ص 97.

))(   القريش، حياة اإلمام الرضا، ج1، ص92.
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الرضا  استشهد بسبب السّم الذي دّس له يف 
العنب أو الرمان، بأمٍر من املأمون العبايس.)1(

فقد روى الشيخ املفيد أن عبد اهلل بن بشري قال: 
أمرين املأمون أن أطول أظفاري عن العادة، وال 
أظهر ألحد ذلك، ففعلت، ثم استدعاين، فأخرج 
إل شيئًا شبه التمر اهلندي، وقال ل: اعجن هذا 
بيديك مجيعًا، ففعلت، ثم قام، وتركني، فدخل 
عىل الرضا ، فقال له: ما خربك؟ قال: أرجو 
أن أكون صاحلا. قال له: أنا اليوم بحمد اهلل أيضًا 
املرتفقني يف هذا  أحد من  فهل جاءك  صالح، 
املأمون، وصاح عىل  قال: ال، فغضب  اليوم؟ 
غلامنه، ثم قال: خذ ماء الرمان الساعة، فإّنه ما 
ائتنا برمان،  ال يستغنى عنه، ثم دعاين، فقال: 
فأتيته به، فقال ل أعرصه بيديك، ففعلت، وسقاه 
املأمون الرضا بيده، فكان ذلك سبب وفاته )2(، 
وقد دفنه املأمون يف بيت محيد بن قحطبة الطائي 
سناباد)3(،  قرية  يف  الواقع  اهلارونية  البقعة  أي 
يف  إيران  يف  اليوم  الرضوي  احلرم  يقع  حيث 

حمافظة خراسان الرضوي مشهد املقّدسة.

)1(   الصدوق، عيون أخبار الرضا، ج2، ص246-240.
)2(   املفيد، اإلرشاد، ص 464.
)3(   املفيد، اإلرشاد، ص 464.
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ونقل الصدوق مجلة من روايات هبذا املضمون، 
ذكر يف بعضها أّن املأمون دّس إليه السم يف العنب 

ويف بعضها العنب والرّمان.)1(
وكذلك جاء يف تاريخ اليعقويب: انطلق املأمون يف 
عام 202 للهجرة من مرو إىل العراق مصطحبًا 
معه وّل عهده الرضا عليه السالم ووزيره الفضل 
الرئاستني،)2( وملا صار إىل طوس  بن سهل ذا 
تويف الرضا عيل بن موسى بن جعفر بن حممد 
بقرية يقال هلا النوقان أول سنة 203 هـ، ومل تكن 
علته غري ثالثة أيام، فقيل إّن عيل بن هشام أطعمه 
رمانا فيه سم، وأظهر املأمون عليه جزعًا شديدًا، 
كام ذكر ابن حبان، يف كتابه الثقات عند ترمجته لـ 
)عيل بن موسى الرضا(: ومات عيل بن موسى 
الرضا  بطوس من رشبة سقاه إياها املأمون، 
فامت من ساعته وذلك يف يوم السبت آخر يوم 

سنة ثالث ومائتني.)3(
التي دفعت  األسباب  أّن من  املؤرخون  وذكر 

باملأمون لإلقدام عىل فعلته:

)1(   الصدوق، عيون أخبار الرضا، ج2، ص 592 و602.
)2(   اليعقويب، تاريخ اليعقويب، ص 469.

)3(   ابن حبان،الثقات، ج 8، ص 456 - 457، جعفريان، احلياة 
الفكرية والسياسية ألئمة الشيعة، ص 460.
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أوالً: انتصاره وتغلبه عىل علامء عرصه يف حلقات 
املناظرة.)1(

ثانيًا: ما حصل من وقائع أثناء صالة العيد حيث 
أّن املأمون شعر باخلطر الشديد ما حدث يف تلك 
احلادثة، فجعل عليه عيونًا تراقبه خشية أن يقوم 

بام يعّد مؤامرة ضّد املأمون.)2(
ثالثا: لكونه ول العهد ولو اسام واملأمون بالتأكيد 

ال يرغب بان ييل الرضا  اخلالفة من بعده.
واملشهور عند الشيعة أن شهادته كانت يف شهر 
صفر سنة 203 هــ عن عمر ناهز ) )) ( عامًا،)3( 

وحّددها الطربيس يف اآلخر من شهر صفر.)4(
وهناك من ذهب إىل أّن شهادته كانت يف 21 من 
شهر رمضان، ورأي ثالث يذهب إىل القول أّن 
شهادته كانت يف 18 مُجادى األوىل، ورابع يرى 
أهّنا يف 23 من ذي القعدة أو آخرها سنة 202 
هـ، أو 203 هـ، أو )20 هـ،))( وروى الكليني 
أّن شهادته كانت يف يوم اجلمعة أو األثنني آخر 
 18 أو  رمضان،   21 أو  صفر،   1( أو  صفر، 

)1(   جعفريان، احلياة الفكرية والسياسية ألئمة الشيعة، ص 443.

)2(   جعفريان، احلياة الفكرية والسياسية ألئمة الشيعة، ص 444.
)3(   الكليني، الكايف، ج 1، ص 486.
)4(   الطربيس، اعالم الورى، ص 41.

))(   فضل اهلل، حتليل حياة اإلمام الرضا، ص 43.
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مجادى األوىل، أو 23 ذي القعدة، أو آخره سنة 
202 أو 203 أو )20 هـ. عن عمر ناهز )) 
عامًا،)1( وهذا هو املشهور بني أكثر املؤرخني،)2( 

وحّددها الشيخ الطربيس يف اآلخر من صفر.)3(
وبسبب االختالف يف تاريخ والدته وشهادته، 
الرشيف،  عمره  حتديد  يف  أيضًا  اخُتلف  فقد 
فكان ما بني )4 -))، إاّل أنه بحسب املستفاد 
من الرأيني املشهورين يف تاريخ والدته وشهادته 

يكون قد ناهز الـ )) عامًا.)4(
ورثاه الشعراء ومنهم عيل بن أيب عبد اهلل اخلوايف 

يف هذه األبيات:
رمحته  اهلل  سقاك  طوس  أرض  يا 

ماذا حويت من اخلريات يا طوس
طابــت بقاعــك يف الدنيــا وطيبهــا

شــخص ثــوى بســنابآد مرمــوس
شخص عزيز عىل اإلسالم مرصعه

ــوس ــور ومغم ــة اهلل مغم يف رمح

)1(   الكليني، الكايف، ج 1، ص 486.
)2(   العاميل، احلياة السياسية لإلمام الرضا ، ص 169.

)3(   الطربيس، اعالم الورى، ص 41.
)4(   القريش، حياة االمام عيل بن مويس الرضا، ج 2، ص 503 - 

.504
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ــه ــد تضمن ــرب ق ــت ق ــربه أن ــا ق ي
ــس ــري وتقدي ــم وتطه ــم وعل حل

فخــرا فإنــك مغبــوط بجثتــه
وباملالئكــة األبــرار حمــروس)1)

: فرتة إمامته
تصدى اإلمام الرضا  لألمامة بعد أبيه ملدة 
20 سنة بني )183 -203 هـ(، عارص فيها ُملك 
حممد  وُملك  سنوات(   10( الرشيد،  هارون 
األمني ) 3 سنوات ومخسة وعرشين يومًا(، ثّم 
ُخلع األمني وُاجلس عّمه إبراهيم بن املهدي 
ُاخرج  ُثم  يومًا(،   14( شكلة  بابن  املعروف 
حممد ثانية وبويع له وبقى بعد ذلك )سنة وسبعة 
أشهر( وقتله طاهر بن احلسني، ُثم ُملك املأمون، 

)) سنوات(.)2(

: دالئل إمامته
من أبرز دالئل إمامته، نص الروايات التي رويت 
عن مجهرة من أصحاب أبيه موسى بن جعفر 
عليه السالم منهم: داود بن كثري الرقّي، حممد بن 
إسحاق بن عامر، عيل بن يقطني، نعيم القابويس، 
)1(   الصدوق، عيون أخبار الرضا ، 1404 هـ، ج 2، ص 280.

.42 ـ  )2(   الطربيس، االحتجاج، ج 2، ص 41ـ 
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بن  داود  مروان،  بن  زياد  املختار،  بن  احلسني 
سليامن، نرص بن قابوس، داود بن زريب، يزيد بن 

سليط وحممد بن سنان.)1(
ومن هذه الروايات:

عن داود الرقي قال: قلت أليب إبراهيم )يعني 
موسى الكاظم(: فداك أيب إين قد كربت، وخفت 
فأخربين من  ألقاك،  أن حيدث يب حدث، وال 

اإلمام من بعدك؟ فقال: ابني عيل.)2(
وعن حممد بن إسحاق بن عامر قال: قلت أليب 
احلسن األول )الكاظم( عليه السالم: أال تدلني 

عىل من آخذ منه ديني؟ فقال: هذا ابني عيل ...)3(
مقبولّية  فإّن  العديدة،  الروايات  إىل  باإلضافة 
اإلمام الرضا  بني شيعته وأفضليته العلمّية 
واألخالقّية هي التي أثبتت إمامته عىل الرغم من 
أّن قضية اإلمامة كانت يف زمنه يف غاية احلساسية 
والتعقيد، ولكّن أكثر أصحاب اإلمام الكاظم 

سّلموا بخالفة اإلمام الرضا من بعده.)4(

)1(   املفيد، اإلرشاد، ص 448.

)2(   املفيد، اإلرشاد، ص 448.

)3(   املفيد، اإلرشاد، ص 448.
)4(   جعفريان، احلياة الفكرية والسياسية ألئمة الشيعة، ص 427.
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: فرق الشيعة يف زمانه
بعد أن ُسِجن اإلماُم الكاظم  يف املّرة الثانية 
التي ُاستشهد فيها، وبعد شهادته، ذهب عموم 
  ومجهور الشيعة اىل القول بإمامة اإلمام الرضا
والتفوا حوله ينهلون من عبري علومه ويرشبون 
من عيون معرفته ونمري شعاعه املقدس، وقد 
اطلق عليهم بعض أصحاب كتب الفرق يف ذلك 
بـ )القطعية( الهنم قطعوا بوفاة اإلمام  الزمان 
موسى الكاظم  وان اإلمامة انتقلت إىل ابنه 

 )1( . الرضا
وقد ظهرت بعض الفرق بعد وفاة اإلمام الكاظم 

التي أنكزت إمامة اإلمام الرضا ، منها:
يت بالواقفة، وهم  الفرقة األوىل: وهي التي ُسمِّ
اجلامعة التي توقفت باإلمامة عند اإلمام موسى 
ستة  إىل  بينهم  ما  يف  وانقسموا   ، الكاظم
مجاعات خمتلفني يف تفسري سبب وقفهم باإلمامة 

عند اإلمام الكاظم.
اجلامعة األوىل: قالت: بأّن موسى بن جعفر مل 
يمت، وأنَّه حٌي ال يموت حتى يملك مرشق 

)1(   النوبختي، فرق الشيعة، ص67. القمي، املقاالت والفرق، ص 
.89
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األرض وغرهبا، ويمألها عدالً كام ملئت جوًرا، 
ورأوا أّنه القائم املهدي، ورووا يف ذلك روايات 

)1( . عن أبيه اإلمام الصادق
موسى  اإلمام  بوفاة  اعرتفت  الثانية:  اجلامعة 
الكاظم، ولكنّها قالت: بعدم جواز أن تكون 
اإلمامة لغريه، وذهبوا للقول برجعته بعد املوت، 
إال أّنه خمتٍف عن األنظار يف مكان ما، وأّنه يلتقي 
ببعض أصحابه املوثقني، يرونه ويلقونه، ونقلوا 
ي  ُسمِّ قال:  أنَّه  أبيه،  عن  روايات  مّدعاهم  يف 

القائم قائاًم ألنه يقوم بعد ما يموت.)2(
اإلمام  أّن  للقول  ذهبت  الثالثة:  اجلامعة 
الكاظم  هو القائم، واعرتفوا بوفاته، إالَّ أهّنم 
قالوا: أنَّه شبيه عيسى بن مريم ، وكَذبوا من 
قال برجوعه، وقالوا: أّنه يرجع يف آخر الزمان 
لينرش يف األرض العدل والقسط، ورووا يف ذلك 
روايات عن اإلمام الصادق، وأّنه قال: أّن فيه 

)3(. شبًها من عيسى

– 68، والقمي، املقاالت  النوبختي، فرق الشيعة، ص67     )1(
والفرق، ص 89. واالشعري، مقاالت اإلسالميني.

)2(   القمي، املقاالت والفرق، ص 90. النوبختي، فرق الشيعة، 
ص68.

)3(   القمي، املقاالت والفرق، ص 90. النوبختي، فرق الشيعة، 
ص68.
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اجلامعة الرابعة: وهم الذين أنكروا قتله اإلمام 
إليه،  رفعه  اهلل  وأّن  مات  بأّنه  وقالوا  الكاظم، 
وسوف يرّده عندم حتني ساعة قيامه وخروجه.)1( 
اجلامعة اخلامسة: وقد تكون هذه اجلامعة هي 
إحدى اجلامعات املتقدمة، وهم الذين قالوا بغيبة 
اإلمام الكاظم ، وأن القائمني من بعده مثل 
اإلمام الرضا، هم ليسوا أئمة، بل هم خلفاء له إىل 

حني ظهوره وخروجه.)2(
اجلامعة السادسة: قالت ال ندري هل أّن اإلمام 
أم ميًتا، فوقفوا عىل إطالق موته  الكاظم حيًّا 
إمامته حتى  يتجاوزن  بحياته ال  اإلقرار  وعن 
يتبينوا من الذي نّصب نفسه إماًما بعده - وهو 
املوجبة  والعالمات  بالدالالت   - الرضا 
لإلمامة، باإلقرار منه عىل نفسه بإمامته وموت 
أبيه، ال بأخبار أصحابه، ولكن هذه الفرقة ما 
ت بإمامة اإلمام الرضا إما عن  لبثت حتى أقرَّ
  الرضا اإلمام  عن  أمورا  مشاهدهتم  طريق 
فقطعوا عليه باإلمامة، أو من روايات أصحاب 

)1(   القمي، املقاالت والفرق، ص 90. النوبختي، فرق الشيعة، 
ص68.

)2(   القمي، املقاالت والفرق، ص 90. النوبختي، فرق الشيعة، 
ص68.
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اإلمام وقوهلم فيه.)1(
الفرقة الثانية: وهي التي أطلق عليها البرشية،)2( 
الغالة،  من  وهم  السهموية،)3(  اسمها  وقيل: 
اّتبعتوا حممد بن بشري: حيث قالوا أنَّ  والذين 
ُه  إنَّ بل  حُيبس،  ومل  يمت  مل    الكاظم اإلمام 
غائٌب، وهو القائم املهدي، وقد استخلف يف 
وقت غيبته حممد بن بشري، وعّلمه مجيع ما حيتاجه، 
وأعطاه مجيع الصالحيات التي ختّوله بأن يقوم 
مقامه، وقالوا أيًضا: أّن حممد ملا مات استخلف 
الفرقة  وهذه  بشري،  بن  حممد  بن  سميع  ابنه 
أنكرت إمامة اإلمام عيل الرضا ، ونسبت أّن 
مولده غري طاهر، وَكَفُروا بإمامته ووصفوه بأّنه 
ُروا وأباحوا دم ومال كل من  عيا هلا، بل وَكفَّ مدَّ
يقول بإمامته، وأنكروا الزكاة واحلّج واخلمس 
والصوم، وأباحوا املحارم من الفروج والغلامن 
يَُزوُِّجُهْم  ْو 

َ
﴿أ مستندين يف ذلك عىل قوله تعاىل: 

أرواح  يف  بالتناسخ  وقالوا  ِإَونَاثًا﴾،)4(  ُذْكَرانًا 
األئمة، وغريها من املعتقدات التي خترج عن 

)1(   القمي، املقاالت والفرق، ص 91. النوبختي، فرق الشيعة، 
ص70-69.

)2(   النوبختي، فرق الشيعة، ص70.
)3(   القمي، املقاالت والفرق، ص 91.

)4(   الشورى: 49 - 50.
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اإلسالم.)1( 
حمدودة  كانت  الفرق  هذه  ان  بالذكر  اجلدير 

االتباع جدا وزالت بزوال مؤسسيها.)2( 
موقفه من الغالة

مناشئ  بعض  عن   ، الرضا اإلمام  وبنّي 
الروايات التي حتتوي يف مضموهنا عىل الغلو يف 
أهل البيت  ، حيث قال يف رواية طويلة: ... 
يا ابن أيب حممود إّن خمالفينا وضعوا أخبارا يف 
فضائلنا، وجعلوها عىل ثالثة أقسام: أحدها: 
وثالثها:  أمرنا،  يف  الّتقصري  وثانيها:  الغلّو، 

الّترصيح بمثالب أعدائنا ...)3(
أهل  أئمة  يف  الغلو  ملواجهة  وقف  وكذلك 
البيت ، ففي رواية طويلة، ُسئل عاّم يقوله 
الغالة يف اإلمام عيل بن أيب طالب ، فقال: 
سبحان اهللّ عاّم يقول الظاملون والكافرون علّوا 
كبريا!! أوليس عيل كان آكالً يف اآلكلني، وشاربا 
الناكحني، وحمِدثا يف  وناكحا يف  الشاربني،  يف 
املحدثني؟ وكان مع ذلك مصّليا خاضعا بني 

فرق  النوبختي،   .92  -  91 ص  والفرق،  املقاالت  القمي،   )1(
الشيعة، ص ص70 - 71.

)2(  راجع: بحوث يف امللل والنحل، الشيخ السبحاين.
)3(   الصدوق، عيون أخبار الرضا، ج1، ص272.
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يدي اهللّ ذلياًل، وإليه أّواها منيبا، أفمن هذه صفته 
يكون إهلا؟! فإن كان هذا إهلا فليس منكم أحد إالّ 
وهو إله ملشاركته له يف هذه الصفات الداالت 

عىل حدوث املوصوف هبا.)1(
ومّا قاله عن الغالة: عن أيب هاشم اجلعفري، 
الغالة  عن  الرضا  احلسن  أبا  سألت  قال: 
واملفوضة  كفار،  الغالة  فقال:  واملفوضة، 
مرشكون، من جالسهم، أو خالطهم، أو آكلهم، 
أو شارهبم، أو واصلهم، أو زّوجهم، أو تزوج 
ق  منهم، أو آمنهم، أو ائتمنهم عىل أمانة، أو صدَّ
حديثهم، أو أعاهنم بشطر كلمة، خرج من والية 
اهللّ عز وجل ووالية رسول اهللّ  وواليتنا أهل 

البيت.)2(

رحلته  إىل خراسان:
وقد كانت هجرة اإلمام الرضا عليه السالم من 
املدينة إىل مرو يف سنة 200 هـ)3(، وهذا ما رّصح 
به بعض الباحثني، حيث قالوا: أّن اإلمام الرضا 
استقر يف املدينة حتى سنة 201 هـ، ودخل مرو يف 

)1(   الطربيس، االحتجاج، ج 2، ص 453 - 454.

)2(   الصدوق، عيون أخبار الرضا، ج 2، ص 219.
)3(   منش، جفرافيا تاريخ هجرة اإلمام الرضا، ص 18.
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شهر رمضان من السنة نفسها.)1(
كام ذكر الشيخ املفيد أن املأمون قد أنفذ إىل مجاعة 
املدينة،  من  إليه  فحملهم  طالب،  أيب  آل  من 
عىل  هبم  فأخذ  موسى،  بن  عيل  الرضا  وفيهم 
املتول  وكان  هبم،  جاءوه  حتى  البرصة  طريق 
إلشخاِصهم هو املعروف باجللودي، فقدم هبم 
عىل املأمون، فأنزهلم دارًا، وأنزل الرضا عيل بن 
موسى دارًا، وأكرمه، وعّظم، أمره)2(، وخيتلف 
الشيخ املفيد يف روايته هذه مع اليعقويب يف كون 
ال  اجللودي  هو  اإلمام  جللب  املأمون  رسول 

الرجاء بن الضحاك.
فقد جاء يف تاريخ اليعقويب أّن املأمون أمر الرجاء 
بن الضحاك )وهو من أقارب الفضل بن سهل( 
بجلب اإلمام الرضا عليه السالم من املدينة إىل 
خراسان عن طريق البرصة)3(، وقد حدد املأمون 
يمّر  أن  من  اإلمام خشية  لقافلة  مسريًا خاّصًا 
اإلمام عىل املناطق التي تقطنها الشيعة، ويلتقي 
هبم فأمر أن ال يأتوا به عن طريق الكوفة، بل 
عن طريق البرصة وخوزستان وفارس ومنه إىل 

)1(   جعفريان، احلياة الفكرية والسياسية ألئمة الشيعة، ص 426.
)2(   املفيد، اإلرشاد، ص 455.

)3(   اليعقويب، تاريخ اليعقويب، ج 2، ص 465.
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نيشابور)1(، فهكذا كانت حركة اإلمام استنادًا 
لكتاب أطلس الشيعة: املدينة، نقره، هوسجة، 
نباج، حفر أيب موسى، البرصة، األهواز، هببهان، 
إصطخر، أبرقوه، ده شري )فراشاه(، يزد، خرانق، 
رسخ،  ده  قدمگاه،  نيشابور،  بام،  بشت  رباط 

طوس، رسخس، مرو.)2(
ومن أهم وأوثق ما حدث يف هذا الرحلة الطويلة 
حديث اإلمام يف مدينة نيشابور املشهور بحديث 

سلسلة الذهب.)3(

توليه  والية عهد املأمون:
 ، الرضا اإلمام  من  العبايس  املأمون  طلب 
أن يكون ول عهده يف اخلالفة، فرفض اإلمام 
والروايات،  األخبار  تشري مجلة من  كام  ذلك، 
 ، غري أّن املأمون التجأ إىل هتديد اإلمام الرضا
بالترصيح تارة وبالتلويح أخرى، مّا دفع باإلمام 
وحلفظ الدماء، لقبول والية العهد برشط أن ال 
تكون له أي سلطة ترشيعية أو تنفيذية يف حكم 
فقبل  والعزل)4(،  التنصيب  قبيل:  من  املأمون 

)1(   مطهري، جمموعة آثار مطهري، ج 18، ص 124.
)2(   جعفريان، أطلس الشيعة، ص 95.

)3(   فضل اهلل، حتليل حياة اإلمام الرضا، ص 133.
)4(   املفيد، اإلرشاد، ص 455 - 456.
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املأمون ذلك، ألّن دوافعه يف تولية اإلمام والية 
العهد، كانت كالتال:

1. هتدئة األوضاع الداخلّية: بعد تسّلم املأمون 
اخلالفة بسنة واحدة أي سنة 199 هـ، اندلعت 
ثورات واسعة قادها العلوّيون، حيث خرج أبو 
بالعراق،  الشيبايّن  منصور  بن  السّي  السايا 
احلسنّي،  إسامعيل  بن  إبراهيم  بن  ومعه حمّمد 
فرضب الدارهم بالكوفة بغري سّكة العّباسيني، 
وسرّي جيوشه إىل البرصة، وقد توّزعت الثورة 

عىل عّدة جبهات:
جبهة البرصة بقيادة العّباس بن حمّمد بن عيسى 

اجلعفرّي.
جبهة مّكة بقيادة احلسني بن احلسن األفطس.

جبهة اليمن بقيادة إبراهيم بن موسى بن جعفر 
عليه السالم.

جبهة فارس بقيادة إسامعيل بن موسى بن جعفر.
جبهة األهواز بقيادة زيد بن موسى.

وجبهة املدائن بقيادة حمّمد بن سليامن،
دعوة  من  األّول  اهلدف  كان  هذا  كل  وألجل 
ساحة  حتويل  خراسان  إىل    الرضا اإلمام 
مواجهة  ساحة  إىل  وامللتهبة  العنيفة  املواجهة 
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سياسية هادئة.
2. سلب القداسة واملظلومية عن الثورة: فإنه 
مل تكن لثورات الشيعة لتقف عند حّد، وهذه 

املواجهات كان هلا خاّصّيتان:
اخلالفة  بانتزاع  تتمّثل  كانت  اّلتي  املظلومّية: 
واالضطهاد والقتل اّلذي تعّرض له أئّمة أهل 
البيت من عهد اإلمام عيلّ  إىل عهد موالنا 

الرضا وما بعده.
القداسة: فهي التي يمّثلها اإلمام املعصوم من 
خالل ابتعاده عن أجهزة احلكم، وقيادة الناس 
وفقًا ملنهج اإلسالم الذي يراه أصياًل، فاملأمون 
العبايّس أراد من خالل والية العهد أن يسلب 
هذه القداسة واملظلومّية الّلَتنْي تشّكالن عامل 
النفوذ الثورّي يف املجتمع اإلسالمّي ألّن اإلمام 
عندما يصبح وّل عهد سينضّم، حسب تصّور 
املأمون، إىل أجهزة احلكم وينفذ أوامر امللك يف 
الترّصف بالبالد إذًا فهو مل يعد ال مظلومًا وال 

مقّدساً.
العباسّية:  اخلالفة  عىل  املرشوعّية  إضفاء   .3
تعني حصول  للمأمون  الرضا  اإلمام  فمبايعة 
أعىل  عىل  العلوّيني،  من  اعرتاف  عىل  املأمون 
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مستوى، برشعّية اخلالفة العباسّية. وقد رّصح 
هو بذلك بقوله: فأردنا أن نجعله وّل عهدنا، 
واخلالفة  بامللك  وليعرتف  لنا،  دعاؤه  ليكون 
لنا؛ ألّن هذه البيعة تعني بالنسبة إىل املأمون: أّن 
اإلمام يكون قد أقّر بأّن اخلالفة ليست له دون 
ولذلك  غريهم؛  دون  العلوّيني  يف  وال  غريه، 
إّن حصول املأمون عىل هذا االعرتاف - ومن 
اإلمام خاّصة - ُيعترب أخطر عىل العلوّيني من 
األمويني  من  أسالفه  انتهجه  اّلذي  األسلوب 
وترشيدهم،  قتلهم  من  ضّدهم،  والعباسيني 

وسلب أمواهلم.
وقد رّصح اإلمام الرضا  يف خصوص توليه 
قائاًل: ما زادين هذا األمر  املأمون  لوالية عهد 
)والية العهد( الذي دخلت فيه يف النعمة عندي 
شيئا، ولقد كنت باملدينة وكتايب ينفذ يف املرشق 
يف  وأمر  محاري  أركب  كنت  ولقد  واملغرب، 

سكك املدينة وما هبا أعز منِّي.)1(
3. وهو األهم من كل ما تقدم حماولة املأمون 
الحتواء مقام اإلمامة اإلهلية وإهيام الناس بان 
بني  يف  واحدا  أمرا  أصبحت  قد  أمر  اإلمامة 

)1(   الكليني، الكايف، ج 8، ص 151.
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املحاولة  بل    البيت أهل  وأئمة  العباس 
لتقمصها)1(:

وما    اإلمام العهد عىل  فان فرض والية  أ. 
ُتوهم  قد  واجتامعي  انفراج سيايس  من  تالها 

ذلك عند بعض العوام.
اهتامم  جاء  العهد  والية  خمطط  جنب  إىل  ب. 
املأمون برتمجة الكتب األجنبية الذي كان يكلف 
الدولة الكثري من النفقات ملختلف العلوم وبذهلا 
للعلم  جديدة  حمورية  إجياد  اجل  من  للناس 
للسلطة  جديد  بريق  وإبراز  الناس  وإشغال 
العباسية لتكون املحورية العلمية ألهل البيت 

. دون تأثري
املبكر لإلمام  ج. وكان ضمن اخلطة االغتيال 
الرضا ؛ واالمام اجلواد بعده طفال دون سن 
العارشة؛ وذلك من اجل ان ترتكز معامل مرشوع 
املأمون ومكره ويصبح الشيعة دون امام لفرتة 

طويلة.
د. ومن جهة أخرى بذل املأمون جهوده للتأثري 
عىل اإلمام اجلواد  من خالل عدة سبل منها 
تزوجيه ابنته ام الفضل وهو يف تلك السن املبكرة.

)1(  استفدنا هذه األفكار من والدنا سامحة العالمة املحقق السيد 
. سامي البدري من حمارضاته حول االمام الرضا واالمام اجلواد
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ولكن جاءت املفاجئة اإلهلية هلذه املكر الكبري 
ابن  للجواد  جعل  تعاىل  اهلل  بان  للمأمون 
العارشة  سن  دون  املبكرة  اإلمامة    الرضا
غريهم  عن    البيت أهل  إمامة  خط  ليتميز 
ولتزول آثار مكر العباسيني يف احتواء واطفاء 
بن زكريا  نبوة حييى  نظري  اإلمامة. وذلك  نور 
املبكرة املذكور يف سورة مريم ﴿يا َيىْي ُخِذ الِْكتاَب 
ٍة َوآتَيْناهُ اْلُْكَم َصبِيًّا﴾ مريم/12. وقد أشار إىل  بُِقوَّ
ذلك اإلمام الرضا  نفسه يف أحاديث متعددة 
منها قوله ليحيى الّصنعايّن، قال دخلت عىل أيب 
احلسن الّرضا عليه السالم و هو بمّكة و هو يقرّش 
موزا و يطعمه أبا جعفر عليه السالم فقلت له: 
جعلت فداك هذا املولود املبارك ؟ قال : »نعم 
يا حييى! هذا املولود اّلذي مل يولد يف اإلسالم مثله 

مولود أعظم بركة عىل شيعتنا منه«.)1(

مناظراته  مع العلامء:
مرو  إىل  ُمكرهًا    الرضا اإلمام  قدم  أن  بعد 
يف بالد فارس، بأمٍر من املأمون العبايس، عقد 
التي  العلمية  املناظرات  من  جمموعة  املأمون 
واألديان،  املذاهب  علامء  خمتلف  حرضها 

)1(  الكليني، الكايف، ج 6، ص361 .
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فكانت  مناظرهتم،  الرضا  اإلمام  من  وطلب 
تتمحور هذه املناظرات يف غالبيتها حول املسائل 
العقائدية والفقهية، أدرج منها الشيخ الطربيس 

قساًم يف كتابه: )االحتجاج(،)1( ومنها:
االحتجاج يف التوحيد والعدل. 1
االحتجاج يف اإلمامة. 2
االحتجاج مع املروزي. 3
االحتجاج مع أيب قرة. 4
احتجاج مع اجلاثليق )مع أهل الكتاب(. )
االحتجاج مع أهل الكتاب )رأس اجلالوت(. )
االحتجاج مع املجوس. )

االحتجاج مع رأس الصابئة:
غاية  أّن  إىل  اإلمامية  الشيعة  عموم  ويذهب 
املأمون من عقد املناظرات، هي: إزالة االعتقاد 
السائد لدى عاّمة األّمة حول أئمة أهل البيت 
عليهم السالم من أهّنم ذوو علم لُديّن، وهذا ما 
أشار له الشيخ الصدوق يف مصنّفه عيون أخبار 
عىل  جيلب  املأمون  »كان  قال:  حيث  الرضا، 
الرضا  من ُمَتَكّلِمي الفرق واألهواء امُلِضّلة 
كل من سمع به، ِحْرَصًا عىل انقطاع الرضا عن 

)1(   الطربيس، االحتجاج، ج 2، ص 396 وما بعدها.
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له،  منه  منهم، وذلك حسدًا  احلّجة مع واحد 
وملنزلته من العلم، فكان ال ُيكلم أحدًا إالّ أقّر له 

ة له عليه«.)1( بالفضل، والتزم احلُجَّ
وملا أدرك املأمون يف هناية املطاف، أّنه ال يوجد 
نظرًيا لإلمام الرضا ، وأّن األمر بدأ ينعكس 
عليه سلبًا، أخذ باحلّد من هذه املناظرات، وقد 

أشار إىل ذلك عبد السالم اهلروي .)2(

مكانته  عند عموم املسلمني:
حاز اإلمام عيل بن موسى الرضا  مكانة كبرية 
عند الشيعة اإلمامية، حيث كان اإلمام الثامن 
من أئمتهم االثنى عرش، وكذلك كانت له مكانة 
املذاهب  أعالم  من  بإمامته،  يعتقد  مل  من  عند 
اإلسالمية األخرى، وجتىلَّ ذلك يف كلامهتم التي 

دّونوها يف مصنّفاهتم عنه:
قال ابن حجر: كان الرضا من أهل العلم والفضل 

مع رشف النسب.)3(
العلم  أهل  من  كان  والرضا  السمعاين:  قال 

)1(   الصدوق، عيون أخبار الرضا، ج 1، ص 152.
)2(   جعفريان، احلياة الفكرية والسياسية ألئمة الشيعة، ص 442 - 

.443
)3(   العسقالين، هتذيب التهذيب، ج 7، ص 389.
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والفضل مع رشف النسب.)1(
قال الذهبي: كبري الشأن، له علم وبيان، ووقع يف 

النفوس،صريه املأمون ول عهده جلاللته.)2(
قال الواقدي: كان ثقة يفتي بمسجد رسول اهلل 

وهو ابن نيف وعرشين سنة.)3(
قال اليافعي: توّف اإلمام اجلليل املعّظم ساللة 
السادة األكارم أبو احلسن عيل بن موسى الكاظم 
بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن زين العابدين 
عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب، أحد األئمة 
االثني عرش، أول املناقب الذين انتسبت اإلمامية 

إليهم ...)4(
... من  الرضا  بن موسى  ابن حبان: عيل  قال 
سادات أهل البيت وعقالئهم، وأجلَّة اهلاشميني 
ونبالئهم ... وقد زرته مرارا كثرية وما حلت 
ة يف وقت مقامي بطوس فزرت عيل بن  يب شدَّ
وعليه  جده  عىل  اهلل  صلوات  الرضا  موسى 
ودعوت اهلل إزالتها عني إال استجيب ل وزالت 
تلك الشدة، وهذا يشء جربته مراراه فوجدته 

)1(   السمعاين، األنساب، ج 3، ص 74.
)2(   الذهبي، سري أعالم النبالء، ج 13، ص121.
)3(   سبط ابن اجلوزي، تذكرة اخلواص، ص315.

)4(   اليافعي، مرآة اجلنان، ج 2، ص 10.
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كذلك، أماتنا اهلل عىل حمبة املصطفى وأهل بيته 
صىل اهلل عليه وعليهم أمجعني.)1(

: أصحابه
  هناك آراء عدة يف عدد أصحاب اإلمام الرضا
فذكر الطويس ))31( شخصًا وذكر العطاردي 
إىل  يشري  القريش  ولكن  شخصًا،)2(   )313(

)))3( صحابيًا، ومنهم:
يونس بن عبد الرمحن •
موفق )خادم اإلمام الرضا( •
عيل بن مهزيار •
صفوان بن حييى •
حممد بن سنان •
زكريا بن آدم القمي •
الرّيان بن الصلت •
دعبل بن عيل اخلزاعي)3( •

: خمتارات من كالمه
وردت الكثري من الروايات عن اإلمام الرضا، يف 
الفقه والعقيدة واألخالق، وغريها من صنوف 

)1(   ابن حبان، الثقات، ج 8، ص 456.
)2(   العطاردي، مسند اإلمام الرضا، ج 2، ص 509.

)3(   القريش، باقر، موسوعة سرية أهل البيت، ج 31. ص 119 - 
.241
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العلوم، نذكر منها:
من أخالق األنبياء التنّظف.)1(

عونك للضعيف أفضل من الصدقة.)2(
صاحب النعمة جيب أن يوسع عيل عياله.)3(

َج اهللَُّ َعْن َقْلبِِه َيْوَم اْلِقَياَمِة.)4( َج َعْن ُمْؤِمٍن َفرَّ َمْن َفرَّ
التوّدد إىل الناس نصف العقل.))(

َمن َجَلَس جَمِلسا حُييى فيِه َأْمرنا، مَل َيُمت َقلُبُه َيوَم 
مَتوُت الُقلُوُب.))(

صل رمحك ولو برشبة من ماء وأفضل ما توصل 
به الرحم كّف األذى عنها.))(

عندما ُسِئل: ما حد التواضع؟ فقال: أن تعطي 
الناس من نفسك ما حتب أن يعطوك مثله.)8(

رحم اهلل عبدًا أحيا أمرنا يتعلَّم علومنا ويعّلمها 
كالمنا  حماسن  علموا  لو  النّاس  فإنَّ  النّاس، 

الّتبعونا.)9(

)1(   املجليس، بحار األنوار، ج 78، ص 335، ح 4.
)2(   املجليس، بحار األنوار، ج 78، ص 339، ح 37.

)3(   املجليس، بحار األنوار، ج 78، ص 335، ح 2.
)4(   الكليني، الكايف، ج 2، ص 200، ح 4.

))(   املجليس، بحار األنوار، ج 78، ص 335، ح 15.
))(   الصدوق، عيون أخبار الرضا ، ج 1، ص 294.

))(   املجليس، بحار األنوار، ج 78ص 338، ح 27.
)8(   املجليس، بحار األنوار، ج 71، ص 134، ح 11.

)9(   املجليس، بحار األنوار، ج 2، ص 30، ح 13.
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يكونوا  مل  ما  الّذنوب  من  العباد  أحدث  كلَّام 
يعملون، أحدث اهلل هلم من البالء ما مل يكونوا 

يعرفون.)1(

: املؤلفات املنسوبة إليه
ُذكرت عّدة كتب ورسائل تعود نسبتها لإلمام 
الرضا ، غري أّن ثبوت نسبة هذه املصنّفات له، 
فيه نقاش بني املحّققني والعلامء، من هذه الكتب 

والرسائل: )2(
كتاب العلل: ذكرها الفضل بن شاذان عنه.

مسائل علل األحكام: رسالة كتبها ملحمد بن 
سنان.

زمن  ظهر  مطبوع،  كتاب  الرضا:  فقه  كتاب 
العالمة املجليس الثاين.

صحيفة الرضا: أو مسند الرضا، ذكرت يف جممع 
البيان، ووسائل الشيعة ... الخ.

للمأمون  كتبها  الطب:  يف  الذهبية  الرسالة 
يف  الطويس  الشيخ  هلا  وأشار  العبايس، 

الفهرست.
رسالة يف شائع الدين: للمأمون العبايس، ونقلها 

)1(   الكليني، الكايف، ج 2، ص 275، ح 29.
)2(   فضل اهلل، حتليل حياة اإلمام الرضا، ص 187 - 198.
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الصدوق يف مصنّفه عيون أخبار الرضا.
للمأمون  كتبها  الرشيعة:  جوامع  يف  رسالة 
العبايس، ونقلها احلراين يف مصنّفه حتف العقول 

عن آل الرسول.
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