حممد و آله الطاهرین
و ص ّلی اهلل علی ّ

القسم اجلامعي للدورة الثانیة من مهرجان اإلمام الرضا (ع)

املهرجان األول لنهضة الرتمجة الرضویة
(قسم اللغة العربیة و آداهبا بجامعة الزهراء (س))

السیرة و األحادیث الرضویة

إعداد:

د.یرسا شادمان
طهران – 5931ش5391 /ه

وسی الرضا امل ُرتَضی اإلمام التقي النقي
ال ّل ُهم َصل َعلی عل بن ُم َ
ك َعلی َمن َف َ
َو ُحجت َ
ت الثری الصدّ یق
وق األرض و َمن ََت َ
َثرية تامة زاك َية ُمتَواص َلة متَوات َرة ُم ََتاد َفة
الشهيد َصالة ك َ
يت َعلی أ َحد من أوليائ َ
ك.
كَأ َ
فضل ما َصل َ
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نبذة عن حياة اإلمام الرضا (ع)

الوالدة :وقع اخلالف يف تاریخ والدته واألشهر أنه ولد يف احلادي
عرش من شهر ذي القعدة سنة 841ه يف املدینة املنورة .وقیل يف
احلادي عرش من شهر ذي احلجة سنة 851ه.
الشهادة :استشهد بالسم يف شهر صفر ،سنة ثالث ومائتني من یوم
ٍ
یومئذ ابن مخ س ومخسني سنة.
اجلمعة وقیل يف شهر رمضان وهو
مدة اإلمامة :كانت مدة خالفته ألبیه (علیه السالم) عرشین سنة.
الويف ،قرة أعني املؤمنني،
الريض،
ألقابه :الرضا ،الصابر ،الفاضل،
ّ
ّ
غیظ امللحدین.
كنيته :أبو احلسن.
نقش خامته" :ما شاء اهلل وال قوة إال باهلل"" ،حسبي اهلل".
مدفنه :طوس.
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اإلمام الرضا (ع) و أوضاع عرصه سياسيا و ثقافيا
متهيد
عارص اإلمام الرضا (علیه السالم) خالل فرتة إمامته املباركة التي
استمرت عرشین سنة عدد ًا من خلفاء بني العباس وهم هارون
الرشید ملدة عرش سنوات (891-811ه) ومن بعده ولدیه األمني
واملأمون ،وسوف نركز يف هذا البحث عىل عهد املأمون العبايس
ألنه يف عهده تم تسلیم والیة العهد لإلمام الرضا (علیه السالم).
اإلمام يف عرص هارون الرشيد
بعد استشهاد اإلمام الكاظم (علیه السالم) سنة 811ه و تسلم
اإلمام الرضا (علیه السالم) اإلمامة عانى الكثري من ظلم هارون،
ولكن مل یظهر منه أي تصد علني ملنصب اإلمامة ،ومل یسجل له أي
حضور يف املجال س واملحافل العامة.
وذلك ألسباب متعددة منها الوصیة التي ركز فیها اإلمام الكاظم
(علیه السالم) عىل أن إظهار ابنه اإلمام (علیه السالم) لإلمامة
7
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سیكون بعد أربع سنوات من استشهاده أي سنة 871ه .وذلك
إلدراك اإلمام الظروف القاسیة التي ستمر هبا األمة يف ذلك
الوقت.
وبالفعل يف سنة 817ه تصدى اإلمام ملنصب اإلمامة علن ًا
ولذلك قال له «حممد بن سنان» لقد شهرت هبذا األمر اإلمامة
وجلست يف مكان أبیك بینام سیف هارون یقطر دم ًا .فقال اإلمام
(علیه السالم):
"إن الذي جراين عىل هذا الفعل قول الرسول (صىل اهلل علیه
وآله) «لو استطاع أبو جهل أن ینقص شعرة من رأيس فاشهدوا
بأين لست نبی ًا" وأنا أقول "لو استطاع هارون أن ینقص شعرة من
رأيس فاشهدوا بأين لست إمام ًا".
وبالفعل تويف هارون سنة 891ه .ودفن يف مدینة طوس.
اإلمام يف عرص األمني
إن شخصیة األمني كام تصفها بعض الكتب كانت شخصیة
مستهرتة ،لذلك یقول بعض ال ُكتّاب "قد كان قبیح السرية ضعیف
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الرأي ،سفاك ًا للدماء یركب هواه ،وهيمل أمره ،ویتكل يف جلیالت
األمور عىل غريه".
وقد احتدم الرصاع بني األمني واملأمون والذي أدى يف هنایة
املطاف إىل اإلطاحة بحكم األمني وقتله.
وقد استغل اإلمام هذه األوضاع ،وصب جهوده عىل بناء اجلامعة
الصاحلة ونرش املفاهیم اإلسالمیة الصحیحة يف املجتمع الذي
عانى الكثري من املجون والفساد واإلنحراف الفكري.
اإلمام يف عرص املأمون
املأمون رجل ذكي ،وهذا ما یمكن أن نفهمه من إسناد والیة العهد
لإلمام (علیه السالم) ،وحق ًا جيب القول أن سیاسة املأمون كانت
تتمتع بتجربة وعمق ال نظري له ،لكن الطرف اآلخر الذي كان يف
ساحة الرصاع كان اإلمام عيل بن موسى الرضا (علیه السالم)
وهو نفسه الذي كان حيول أعامل وخطط املأمون الذكیة واملمزوجة
بالشیطنة إىل أعامل بدون فائدة وال تأثري هلا وإىل حركات صبیانیة
كام سنرى يف الكالم عن والیة العهد وهناك عدة شواهد عىل هذه
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الشیطنة ،ففي عرصه كان یتم ترویج العلم واملعرفة بحسب
الظاهر ،وكان العلامء یدعون إىل مركز اخلالفة ،ویبذل املأمون
اهلبات واملشج ّعات للباحثني وذلك إلعداد األرضیة النجذاهبم
نحوه ،وعالوة عىل هذا فقد حاول جذب الشیعة وأتباع اإلمام إلیه
من خالل القیام ببعض األعامل .كام كان یبذل قصارى جهده
إلرضاء الناس حتى یستطیع بسهولة االستقرار عىل مركب
اخلالفة.
والیة العهد؛ أهدافها ،ونتائجها
بعد مقتل األمني استلم املأمون اخلالفة سنة 891ه ،وأسند والیة
العهد لإلمام (علیه السالم) سنة  108للهجرة ،وكان وراء هذا
العمل عدة أهداف منها:
 -8التهدئة لألوضاع الداخلیة:
بعد استالم املأمون اخلالفة بسنة واحدة أي 899ه ،اندلعت
ثورات عظیمة وحركات .ولذلك كان اهلدف األول من دعوة

01

السیرة و األحادیث الرضویة

اإلمام (علیه السالم) إىل خراسان حتویل ساحة املواجهة العنیفة
وامللتهبة إىل ساحة مواجهة سیاسیة هادئة.
 -1سلب القداسة واملظلومیة عن الثورة:
الشیعة مل یكونوا یعرفون التعب أو امللل يف املواجهة ومل تكن
ثورهتم لتقف عند حد .وهذه املواجهات كان هلا خاصیتني:
األوىل :املظلومیة.
الثانیة :القداسة.
إن املأمون العبايس حاول من خالل والیة العهد أن یسلب هذه
القداسة واملظلومیة اللتني تشكالن عامل النفوذ الثوري يف املجتمع
اإلسالمي.
ألن اإلمام عندما یصبح ويل عهد سینضم حسب تصور املأمون
إىل أجهزة احلكم وینفذ أوامر امللك يف الترصف بالبالد إذن فهو مل
یعد ال مظلوم ًا وال مقدس ًا.
 -1إضفاء املرشوعیة عىل اخلالفة العباسیة:
هذه البیعة تعني بالنسبة للمأمون :أن اإلمام یكون قد أقر بأن
اخلالفة لیست له دون غريه ،وال يف العلویني دون غريهم ولذلك
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إن حصول املأمون عىل هذا االعرتاف ومن اإلمام (علیه السالم)
خاصة ،یعترب أخطر عىل العلویني من األسلوب الذي انتهجه
أسالفه من أمویني وعباسیني ضدهم ،من قتلهم وترشیدهم،
وسلب أمواهلم.
نتائج والیة العهد
إن السنة التي تسلم فیها اإلمام والیة العهد كانت واحدة من أعظم
الربكات التارخيیة عىل التشیع حتى أهنا نفخت روح ًا جدیدة يف
نضال وكفاح العلویني وهذا كان من بركات التدبري اإلهلي لإلمام
الثامن وأسلوبه احلكیم.
لذلك سنشري إىل بعض من نتائج والیة العهد.
 -8اعرتاف املأمون بأحقیة أهل البیت:
ویكفي للتدلیل عىل هذه الفكرة أن نطلع عىل بعض الكلامت
التي صدرت من اإلمام علیه السالم يف مراسم التعیني .فعندما
طلب املأمون منه أن خيطب أمام الناس فقد خطب موضح ًا حقه:
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"أهيا الناس إن لنا علیكم حق ًا برسول اهلل (صىل اهلل علیه وآله)
ولكن علینا حق ًا به فإذا أ ّدیتم إلینا ذلك وجب لكم علینا احلكم
والسالم".
 -1توظیف اإلعالم لصالح اإلمام (علیه السالم)
وقد تم ذلك خالل عدة خطوات:
أصبح أئمة اجلمعة یدعون لإلمام الرضا (علیه السالم) كل
مجعة وكل مناسبة.
رضبت النقود باسم اإلمام الرضا علیه السالم يف مجیع
األمصار.
كثرت اخلطب واألشعار املادحة لإلمام وأهل البیت (علیهم
السالم).
 -1حریة اإلمام يف املناظرة:
ویكفي أن نعرف أن مناظرات اإلمام كثرية جد ًا مع كل املذاهب
واألدیان حتى لقب علیه السالم ب"غیظ امللحدین".
فقد مجع املأمون لإلمام (علیه السالم) ،اجلاثلیق وهو رئی س
األساقفة ،ورأس اجلالوت عامل الیهود ،ورؤساء الصابئني ،وعظامء
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اهلنود من أبناء املجوس ،وأصحاب زرادشت ،وعلامء الروم،
واملتكلمني ،و...
 -4نرش فضائل ومقامات أهل البیت (علیهم السالم):
فقد نرش اإلمام علیه السالم فضائل اإلمام عيل (علیه السالم)
وكراماته ،ویكفي أن نعرف أن نف س املأمون يف سنة  188قد أمر
أن ینادي:
"برئت الذمة ممن یذكر معاویة بخري ،وأن أفضل اخلالئق بعد
رسول اهلل (صىل اهلل علیه وآله) عيل بن أيب طالب".
 -5حقن دماء املسلمني:
من مكتسبات هذه الوالیة حقن الدماء ،فقد أصدر املأمون العفو
العام عن قیادة الثورات :كزید وإبراهیم أخو اإلمام (علیه
السالم) ،وحممد بن جعفر.
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مقتطفات من أحادیث اإلمام الرضا (ع)
ون بِ َق ْولِنا ،املُْخالِ ُف َ
ون ِال ْم ِرناْ ،اآل ِخ ُذ َ
« -8شی َع ُتنا املُ َّسلِ ُم َ
ون
ِالعْ دائِناَ ،ف َم ْن َمل ْ َی ُك ْن كَذلِ َک َف َل ْی َ س ِمنّا».
« -1املَْالئِ َك ُه ُت َق ِّس ُم ْأر َ
ني ُط ُلو ِع ا ْل َف ْج ِر إىل ُط ُلو ِع
زاق َبنى آ َد ِم ما َب ْ َ
الش ْم ِ
َّ
 سَ ،ف َم ْن نا َم فیام َب ْین َُهام نا َم عَ ْن ِرزْ ِق ِه».
ِ
واب ِْ ِ
الص ْم َت باب ِم ْن أ ْب ِ
َّ « -1
ب املَْ َح َّب َه ،إ َّن ُه َدلیل
احلك َْمهَ ،یكْس ُ
إن َّ
عَىل ُك ِّل َخ ْري».
ِ
رب ُمؤْ ِمنَ ،ف َق َرأ عَ َل ْی ِه إنّا أنْزَ ْلنا ُه ىف َل ْی َل ِه ا ْل َقدْ ِر
زار َق ْ َ
« -4ما م ْن عَ ْبد َ
سبع مرات ،إالّ َغ َفر اهللُ َله ول ِ ِ
صاح ِ
ب ا ْل َق ْ ِرب».
ُ َ
َ
َ ْ َ َّ
تكون ِ
یكون ِ
ٍ
ُ
َ
ُ
خصال :سنة من
ثالث
فیه
املؤم ُن مؤمن ًا ح ّتى
«-5ال
ر ِّبه ،وسنة ِمن نبیِه (صىل اهلل علیه وآله)  ،وسنة من ولیه (علیه
السالم):
فكتامن ِّ ِ
ُ
الّس.
فأ ّما السن ُة من ر ِّبه :
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فمدارا ُة النّ ِ
اس.
السن ُة من نبیه (صىل اهلل علیه وآله)ُ :
وأ ّما ّ
ِ
ِ
والرضاء».
البأساء
رب يف
السن ُة من ولیه (علیه السالم)ّ :
فالص ُ
وأما ّ
ِ
یوسع عىل عیالِه».
جيب أن
َ
حب النعمة ُ
« -6صا ُ
صدیق ِّ
وعدوه جه ُله».
كل امرؤ َعق ُله ،
ُ
« -7
ّ
ِ
ِ
العقل».
نصف
ُ
الناس
« -1التو ّدد إىل
ٍ
« -9ال یتم ُ
َ
اخلري
خصال :
عرش
عقل امرؤ مسل ٍم حتى
ُ
تكون فیه ُ
منه َمأمول  ،والرش منه َمأمون.
ویستقل كثري اخلري ِمن ِ
قلیل ِ
ّ
َیستكثِر ُ ُ
نفسه .
اخلري من َغ ِريه ،
ُ
العلم َ
احلوائج إلیه ،وال ّ
طول
طلب
یمل َمن
طلب
ال َیسأ ُم َمن
َ
َ
َ
َ
ِ
دهره.
ِ
أحب إلیه ِم َن العزِّ
الفقر ُيف اهلل أحب إلیه م َن الغنى  ،والذل يف اهلل ّ
الش ِ
ُ
أشهى إلیه من ّ
هرة».
عدوه .
واخلمول َ
يف ّ
وسأله رجل عن قول اهلل  " :و َمن یتو َّكل عىل اهلل فهو حس ُبه " ؟
(الطالق  ) 1 :فقال (علیه السالم)  :للتو ّك ِل َد َرجات :
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تثق به يف ِ
عل بك  ،فام َف َ
أمر َك ك ّله فیام َف َ
عل َ
كنت
منها  :أن َ
بك َ
راضی ًا.
وتع ّلم أ ّنه مل یألك خري ًا ونظر ًا  ،وتع ّلم ّ
احلكم يف ذلك له ،
أن
َ
ِ
فویض َ
ذلك إلیه.
ف َت َتو ّكل علیه ب َت
ِ
اإلیامن ب ُغ ِ
ُ
ومن َ
علمك ِهبا  ،فو ّكلت
ذلك :
یوب اهللِ التي مل حيط ُ
علمها إلیه وإىل أمنائِه علیها  ،ووثقت به فیها ويف ِ
غري َها.
ِ
العجب الذي یفسدُ ال َع َ
مل؟
وسأله أمحد بن نجم عن
َ « -80
ِ
ِ
َ
للعبد سو َء
یزین
فقال (علیه السالم):
للعجب َد َرجات :منها :أن َ
وحيسب أ ّنه حيسن ُصنع ًا.
عملِه فريا ُه حسن ًا ف ُیعج ُبه،
ُ
ِ
فیمن عىل اهلل ،وهلل املنّ ُة علیه فیه».
ومنها :أن یؤم َن العبدُ بر ِّبه َ
الع ِ
خیار ِ
وسئل عن ِ
َ « -88
باد ؟ فقال (علیه السالم):
الذین إذا أحسنُوا استبرشوا ،وإذا أساءوا اس َتغ َفروا.
وإذا أعطوا َشكروا ،وإذا ابتلوا َص َربوا ،وإذا غضبوا عَ ُفوا.
ـ اللهم أج َعلنا منهم ـ».
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« -81وسئل علیه السالم عن حدِّ التو ّك ِل؟
أحد ًا إال اهلل».
فقال (علیه السالم)  :أن ال ختاف َ
ٍ
ِ
واآلخرة:
ليشء من الدّ نیا
« -81مخ س َمن مل تكن فیه فال ترجوه
ِ
طباعه،
َمن مل تعرف الوثاق َة يف أرو َمته ـ أصله ـ  ،والكر َم يف
والنبل يف ِ
والرصان َة يف ِ
َ
نفسه  ،واملخاف َة لر ِّبه».
خلقه ،
للضعیف أفضل من الص ِ
ِ
دقة».
« -84عو ُنك
ّ
ِ
ِ
َ
تكون فیه خصال
اإلیامن حتى
ستكم ُل عبد حقیق َة
« -85ال َی
التقدیر يف املَ ِ
ِ
ثالث :ال َّتفق ُه يف الدّ ِ
رب عىل
عیشة.
ین .وحس ُن
َّ
والص ُ
الرزایا».
ٍ
ٍ
لی س ل ِ َب ٍ
مللوك وفاء ،وال
حلسود لذة ،وال
خیل راحة ،وال
َ « -86
ِ
لكذوب ُمروءة».
« -87من َمل یش ُك ِر املُ ِ
نع َم ِم َن املَخلوقنيَ َمل َیش ُك ِر اهلل عَزَّ ّ
وجل».
َ
َ
َّ « -81
إن اإلما َم َة ُا ُس اإلسال ِم النامي ،و َفر ُع ُه السامي».
ؤم ٍن َفرج اهلل عن َقلبِ ِه یوم ِ
« -89من َفرج عن م ِ
القیا َم ِة»
َّ َ
َ َّ َ
َ َ
ُ
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ِ
داري ،أتَی ُته یوم ِ
عَىل ب ِ
عد ِ
ثالث َمواطِ َن
القیا َم ِة يف
زار ِين َ ُ
ُ َ َ
َ « -10من َ
وشامالًِ ،
ت ال ُك ُتب یمینا ِ
أهواهلا :إذا تَطایر ِ
ِ
حتّى ُا َخ ِّل َص ُه ِمن
وعندَ
ُ َ
ََ
اط ِ
الرص ِ
وعندَ امل ِ ِ
یزان».
ِّ
أحـد ِمن أولِیائي ِ
وم
عارفا بِ َح ِّقي ّإال ت ََش َّف ُ
زار ِين َ
عت َل ُه َی َ
« -18ما َ
ِ
القیا َم ِة».
ِ
ّ « -11
للقلوب إقباالً وإدبار ًا -أو نشاط ًا وفتور ًا  -فإذا أق َب َلت
إن
ِ
برصت ِ
إقباهلا
وفه َمت ،وإذا أد َب َرت َك َّلت و َم َّلتَ ،ف ُخذوها عندَ
َ
ِ
ِ
إدبارها».
واتر ُكوها عندَ
و َنشاطهاُ ،
ِ
صغائر من الذ ِ
الكبائر ،و َمن مل َخيف اهللَ يف
نوب طرق إىل
« -11ال
ُ
ٍ
بجنة ٍ
ِ
ِ
ونار ،لكان
الناس
الكثري ،ولو مل خيوف اهللُ
خيفه يف
القلیل مل َ
َ
لواجب َع ِ
تفضله علیهم و إحسانِه
ا
لیهم أن ُیطیعوه وال َیعصوه ،لِ ّ
ُ
إلیهم ،وما بدأهم به ِمن ِ
أنعامه ا َّلذي ما اس َتحقوه» .
ِ « -14
وجل یقول :أنا عندَ ُح ِ
َّ
سن
أحسن ال ّظ َّن باهللِ! فإ ّن اهللَ عزَّ
ِ
املؤمن يب ،إن َخري ًا فخري ًا ،وإن رش ًا فرش ًا».
ظ ِّن عبدي
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المهرجان األول لنهضة الترجمة الرضویة

« -15ما أحسن الصرب وانتظار ال َفر ِج! أما ِ
عت َ
قول اهللِ تعاىل:
سم َ
َ َ
َ َ َّ َ
َ
َّ
وجل( :وانتظروا ّإين معكم
(فارتقبوا ّإين معكم رقیب) وقوله عزَّ
ِ
ِ
الیأس،
الفرج عىل
بالصرب! فإ ّنه إ ّنام جيیئ
م َن املنتظری َن) .فعلیكم
ُ
ِ
فقد َ
رب ِمنكم».
كان الذی َن من قبل ُكم أص َ
بسالح األ ِ
ُ -16روي ِ
ِ
نبیاء،
الرضا (ع) أ ّنه قال« :علیكم
عن اإلمام ِ ِّ
ِ
ِ
االنبیاء ؟ َ
قال الدّ عا ُء».
سالح
هو
ُ
فق َیل ما َ
ِ
ِ
عبادة اهللِ َم ِ
عر َف ُته  ،و ُ
معرفة اهللِ توحیدُ ه».
أصل
ّ « -17أو ُل
ِ
ني َفلی ِ
َ « -11ف َعىل ِم ِ
الباكون؛ َّ
َ
حيط
بك
ثل احلُ َس ِ َ
فإن ال ُبكا َء عَ َلیه َ ُ
الذنوب ِ
العظا َمَ .
هر املُ َح َّر ِم ال ُیرى
َ
كان أيب علیه السالم إذا َد َخ َل َش ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
رش ُة أ ّیا ٍم ،فإذا
ضاحك ًا ،وكانَت الكَآ َب ُة تَغلِ ُ
ِض عَ َ
ب عَ َلیه َحتّى ََت َ
ذلك الیوم یوم مصیبتِ ِه وحزنِ ِه وب ِ
ِ ِ
العارش َ
َ
كائه،
كان َیو ُم
ُ
ُ
كان َ َ ُ َ َ ُ َ
قولُ :هو الیوم ا َّلذي ُقتِ َل ِ
فیه احلُ َسنيُ علیه السالم».
و َی ُ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
َرت بالس ّی ِئة َمغفور َل ُه».
« -19املُذ ُ
یع بالس ّیئة ََم ُذول ،واملُست ُ
الد ِ
ِ « -10
الو َر َع َل ُه» .
ین َملن َ
َ
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« -18من َمل َخي ِ
خي ْف ُه يف الك ِ
َف اهللَ يف ال َق ِ
َثري».
لیل َمل َ َ
َ
َ
« -11ال َی ُ
یكون َحلیام»
الر ُج ُل عابِدا حتّى
كون ّ
ِ ِ
وجل أ َم َر بِالش ِ
هلل عَزَّ َّ
ّ « -11
فمن َمل َیش ُك ْر
إن ا َ
كر َل ُه وللوالدَ ینَ ،
والِدَ ِیه َمل َیش ُك ِر اهلل».
« -14بِر ا ْلوالِدَ ْی ِن ِ
رشك ْ ِ
واجب َو اِ ْن كانا ُم ْ ِ
َنيَ ،و ال طاعَ َة َهلُام ىف
َم ْعص َی ِة ْ
اخلالِ ِق».
ال َیكونوا ناسنيَ ل ِ ِذك ِْر ِه ،و ال ِ
« -15ل ِ َئ ّ
تاركنيَ ِ
الَ َدبِ ِه ،و ال الهنيَ
كان ِ
فیه َصال ُح ُهم و ِقوا ُم ُهمَ ،ف َلو ُت ِركوا بغ ِ
عَ ْن َا ْم ِر ِه َو َهنْیِ ِه ،اِذ َ
َري
َت َعب ٍدَ ،ل َ
لوهبم».
طال عَ َل ْی ِه ُم ا ْ
الَ َمدُ َ ،ف َق َس ْت ُق ُ ُ
ِ
ّاسَ ،فاِ َّن
َ « -16رح َم اهللُ عَ ْبد ًا َا ْحیا أ ْم َرنا َی َت َع َّل ُم ُعلو َمنا َو ُی َع ِّل ُم َها الن َ
اسن ك ِ
ِ
َالمنا َال َّت َبعونا».
ّاس َل ْو عَلِموا َحم َ
الن َ
رون اهللَ تَعاىل بِ َشى ٍء بعدَ إ ٍ
« -17اِ ْع َل ُموا َا نَّـ ُكم الت َْش ُك َ
یامن بِاهللِ َو
ْ َْ
قوق أ ِ
اال ْع ِرت ِ
اف بِ ُح ِ
آل حمُ َم ٍد ر ِ
ولیاء اهللِ ِم ْن ِ
سول اهلل (ص َّلی اهلل
َب ْعدَ ِ ْ
َّ َ
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علیه و آله) َاح ِ ِ ِ
عاونَتِ ُكم ِال ِْخوانِ ُك ُم املُْؤْ ِمننيَ عَىل
ب ا َل ْیه م ْن ُم َ
َ َّ
یاهم».
ُد ْن ُ
یار ا ْل ِع ِ
ِ
عَن ِخ ِ
بادَ ،ف َ
قال علیه السالم« :ا َّلذی َن إذا أ ْح َسنُوا
ُ -11سئ َل ْ
اس َت ْغ َف ُرواَ ،و إذا ُا ْع ُطوا َشك َُرواَ ،و إ َذا
رشواَ ،و إذا أساؤُ وا ْ
ْ
اس َت ْب َ ُ
ربواَ ،و إذا غَ ِض ُبوا َع َفوا».
ا ْب َت َل ْوا َص َ ُ
« -19عَ َلی َك بِ ِ
طاعَة األَ ِ
َّواض ِع َو اخلُ ُضو ِع َواإلعْ ظا ِم َو
ب َو بِ ِّر ِه َو الت ُ
ْ
ِ
اإلكْرا ِم َل ُه َو َح ْف ِ
رضتِ ِه».
ض َّ
الص ْوت بِ َح ْ َ
ِ
ِ
ّس».
حاس َ
َ « -40م ْن َ
ب َن ْف َس ُه َربِ َح َو َم ْن غَف َل عَ نْها َخ َ
ِ
استـ َْهزَ َء بِنـَ ْف ِس ِه».
َ « -48م ْن َس َأ َل اهللَ الت َ
َّوفیق َو َمل ْ َ ْ
جيت َِهدْ َ ،فقـَد ْ
ِ
اإلجتِها َد ىف ا ْل ِعبا َد ِة ،اتِّكاالً عَىل
الصال َح َو ْ
« -41التَدَ ُعوا ا ْل َع َم َل ّ
ُح ِّ ِ
حمم ٍد علیهم السالم».
ب آل ّ
« -41اِ ْع َل ْم َا َّن ُه ال َو َر َع أ ْن َف ُع ِم ْن َ ََتن ِ
َـف َع ْن أ َذى
ب َحما ِر ِم اهللّ ِ َوا ْلك ِّ
املُْ ِ
ـؤم ِن».
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َ « -44م ْن َق َصدَ إ َل ْی ِه َر ُجل ِم ِن إ ْخوانِ ِه ُم ْستَجريا بِ ِه ىف َب ْع ِ
ض أ ْحوالِ ِه
َف َل ْم ُجيِ ْر ُه َب ْعدَ أ ْن َی ْق ِد َر َع َل ْی ِهَ ،ف َقدْ َق َط َع ِوال َی َة اهلل عَزَّ َو َج َّل».
السامي ،بِاإلما ِم ََتا ُم
« -45إن اإلما َم َة ُاس اإلسال ِم النّامي و َف ْر ُع ُه ّ
اجل ِ
ِ
ِ
احلَ ِّج َو ِْ
هاد و ت َْو ِ
الصیا ِم َو ْ
فري ال َفى ِء و
الصلوة َوالزَّ كاة و ِّ
َّ
ِ
قات و ُامناء احل ِ
الصدَ ِ
دود َو ْاألحكا ِم َو َمنْ ِع ال ُث ُغ ِ
واألطراف».
ور
َّ
ُ
َ
ـالة ال َّلی ِل َفام ِمن عَ ـب ٍد ی ُقوم ِ
َ « -46عـ َلی ُكم بِص ِ
آخ َر ال َّل ْی ِل َف ُی َص ِّ
ـىل
ْ
ْ ْ َ
ْ ْ َ ُ
امن رك ٍ
َعات َو َر ْك َعـت َِى َّ
استَغْـ َف َر اهللَّ فـى
الش ْفـ ِع َو َر ْك َع َة ا ْل َ
ـوت ِْر َو ْ
َث َ َ
ِ
ِِ
َـذاب ا ْل َق ْ ِ
ِ
جري ِم ْن ع ِ
ـذاب الن ِّار،
ـربَ ،و ِم ْن عَ
ُقنُوته َس ْبـعنيَ َم َّر ًة االُّ ،ا ُ
َو ُمـدَّ َل ُه ِىف ُع ْم ِر ِهَ ،و ُو ِّس َع َع َل ْی ِه ِىف َم ِع ْی َشتِ ِهُ ،ث َّم َ
قال علیه السالم:اِ َّن
ـىل فِیـها بِال َّلی ِل یـزْ هر ُنورها أله ِل الس ِ
ـوت ا َّلتى ُی َص ّ
امء كَام َیزْ َه ُر
ا ْل َب َی َ
ْ
َّ
ْ َ َُ ُ
ب أل ْه ِل ْاأل ْر ِ
ور ا ْلكَواكِ ِ
ض».
ُن ُ
احل ْم ِد».
« -47اِ َّت ُقوا اهللَ َو َع َل ْی ُك ْم بِالت ُ
َّواض ِع َوالشك ِْر َو ْ َ
 -41سئِ َل بع ُض ا ْلع َل ِ
امء ِم ْن ِ
آل ُحم ََّم ٍد علیهم السالم َف ِق َیل« :ما
ُ
ُ َْ
أدب الص ِ
اجل ِ
ور ا ْل َق ْل ِ
الة؟ َ
وارحِ َ ،و ُذل املَْقا ِم
َ ُ َّ
بَ ،و إ ْفرا ُغ ْ َ
قالُ :ح ُض ُ
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عَن َیمیِ ِنه َوالن َّار َیراها َع ْن
اجلنَّ َة ْ
َبار َك َو تَعاىل َو َ ْ
جي َع ُل ْ َ
َبنيَ َیدَ ِى اهللِ ت َ
ی ِِ
الرص َ
ني َیدَ ْی ِهَ ،واهلل أما َم ُه».
اط َب ْ َ
َ
سارهَ ،و ِّ
قال الرضا علیه السالم ىف َقو ِل اهللِ عز و جلَ ( :فاملُْ َقس ِ
امت
ْ
ِّ
ِّ َ -49
ِ
أ ْمر ًا)َ ،
ـم ْأر َ
ني ُط ُلو ِع ا ْل َف ْج ِر إىل
زاق َبني آ َد َم ما َب ْ َ
قال« :املَالئ َك ُة ُت َق ِّس ُ
الش ْم ِ
ُط ُلو ِع َّ
 س َف َم ْن نا َم َب ْین َُهام نا َم َع ْن ِرزْ ِقه».
« -50إ َّن اهللَ أمر بِ َثال َث ٍة م ْقرون ِهبا َثال َثة ُا ْخرى :أمر بِالص ِ
الة
َّ
ََ
َ
َ ُ
ََ
والزَّ ك ِ
َاة َف َم ْن َص َّىل َو َمل ْ ُیزَ ِّك َمل ْ ُت ْق َب ْل ِمنْ ُه َصال ُت ُهَ ،و َا َم َر بِالشك ِْر َل ُه
َ
ولِ ْلوالِدَ ی ِن َفمن َمل ی ْش ُكر والِدَ ی ِه َمل ی ْش ُك ِر اهللَ ،و َأمر بِات ِ
ِّقاء اهللِ َو ِص َل ِة
َ َ ْ َ ْ َْ ْ َ ْ َْ
َ ََ
مح ُه َمل َیت َِّق اهللَ».
الر ِح ِم َف َم ْن َمل ْ َی ِص ْل َر ِ َ
َّ
« -58ال َع ُ
در
ف
فمن َت َك ّل َ
قل ِحباء ِمن اهللِ و
َ
ُ
األدب َق َ
األدب ُك ْلفة َ ،
َ
َ
بذلك إالّ َجه ً
ال».
العقل مل َیزْ َد ْد
ف
ع َل ِیه ،و َمن تَك َّل َ
« -51إنّا َ ٍ
فو ِمن ِ
كر ِمن
آل َی
عقوب َ ،
َ
أهل َبیت َو ِرثنَا ال َع َ
وو ِرثنَا الش َ
ِ
آل داو َد».
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أهل ب ٍ
یت نَرى َوعدَ نا َع َلینا َدینًا كَام َصن ََع َر ُ
سول اهللِ صيل
« -51إنّا َ َ
اهلل علیه و آله».
ِ
ِ
رش الدنیا».
« -54بِالزهد ِيف الدنیا ُ
أرجو النَّجا َة من َ ِّ
ِ ِ
ِ
َب اهللُ َل ُه َح َسنَ ًة  ،و َمن
َ « -55من َت َب َّس َم يف َوجه أخیه املُؤم ِن َكت َ
َب اهللُ َل ُه َح َسنَ ًة َمل ُی َع ِّذب ُه».
َكت َ
َّواض ِع ـ « :أن
الرضا علیه السالم ـ ملَّا ُس َئل عَن َحدِّ الت ُ
 -56اإلما ُم ِّ
َفس َك ما ُ ِ
ُتعطِي النّاس ِمن ن ِ
َ
عطوك ِمث َل ُه».
حتب أن ُی
َ
َ
 -57اإلمام الرضا علیه السالم ـ يف ِع َّل ِة الو ِ
ضوء ـ « :أل ّن ُه َیكو ُن
ُ
ُ ِّ
ِ
جل ّب ِ
ار ِعندَ ُمناجاتِ ِه إ ّیا ُهُ ،مطیعا َل ُه فیام
ال َعبدُ طاهرا إذا قا َم َبنيَ َیدَ ِي ا َ
األدناس والنَّجاس ِة ،مع ما ِ
فیه ِمن َذ ِ
ِ
هاب الك ََس ِل
أ َم َر ُه ،ن َِق ّیا ِمن
َ َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
و َط ِ
جل ّب ِ
رد الن ِ
ار».
عاس ،وتَزك َیة ال ُفؤاد للقیا ِم َبنيَ َیدَ ِي ا َ
َّواض ِع ا ّلذي
 - 51عنه علیه السالم ـ ملَّا سأ َل ُه اب ُن اجلَه ِم  :ما َحد الت ُ
كان مت ِ
َّواض ُع َد َرجاتِ :منها أن
َواضع ًا ؟ ـ « :الت ُ
إذا َف َع َل ُه ال َعبدُ َ ُ
ِ
ف املَرء َقدر ن ِ
َی ِ
َفس ِه ف ُی ِنز َهلا َم ِنز َلتَها ب َق ٍ
ت
عر َ
لب َسلی ٍم ،ال ُحيب أن یأ َ
ُ َ
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ِ
ِ
إىل ٍ
احلسن َِة ،كاظِ ُم
َ
أحد إالّ م َثل ما ُیؤتى إ َلیه؛ إن رأى َس ّیئ ًة َدرأها بِ َ
ّاس ،و اهللُ ُحيِب املُ ِ
َیظٍ ،
الغ ِ
عاف ِ
عَن الن ِ
حسننيَ ».
ِ
خاف
َ
ّس ،و َمن
حاس َ
بن َ
َ « -59من َ
َفس ُه َربِ َح ،و َمن غَ َف َل عَنها َخ َ
ِ
دیق
أبرص َف ِه َم ،و َمن َف ِه َم عَلِ َم ،و َص ُ
أم َن ،و َم ِن اع َت َ
أبرص ،و َمن َ َ
رب َ َ
املال ما و ِقي ِبه ِ
ِ
أفض ُل ِ
اجلاه ِل يف َت َع ٍ
أفض ُل ال َع ِ
قل
رض ،و َ
الع ُ
ب ،و َ
ُ َ
ِ
َم ِ
َفس ُه».
عر َف ُة اإلنسان ن َ
ٍ
عىل اهللِ عَزَّ و َّ
ُ
أركان :التَّوك ُل َ
الرضا
اإلیامن أرب َع ُة
« -60
جل ،و ِّ
ِ
َّسلیم ِ
َّفویض َإىل اهللِ».
ألمر اهللِ ،و الت ُ
ب َقضائه ،و الت ُ

أنيب)
وفيق إال باهلل َعليه ت ََوك ُ
(و ما الت ُ
لت و إليه ُ
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املصادر و املراجع
 عیون أخبار الرضا میزان احلكمة حتف العقول چهل حدیث «گهرهای رضوی» زندگی در پرتو قرآن و حدیث -اهل بیت در قرآن و حدیث
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