
  

 السالماحادیثی از امام رضا علیه

اَلتََّفقَُّهُ فِى الدّینِ  :الیستَکمِلُ عَبدٌ حقیقةَ االیمانِ حَتََّى تَکونَ فیهِ خِصالُ ثَالثٍ»

حقیقت ایمانش را  اىوَحُسنُ التََّقدیرِ فِى المَعیشَةِ، وَالصََّبرُ عَلَى الرََّزایا؛ هیچ بنده

 شناسى، تدبر نیکو در زندگىکند مگر این که در او سه خصلت باشد: دینکامل نمى

 «ها و بالهاو شکیبایى در مصیبت

وَقَِّرُوا کِبارَکُم وَارحَمُوا صِغارَکُم وَصِلُوا اَرحامَکُم؛ به بزرگترهایتان احترام بگذارید و با »

 «نمایید رحم صلهکوچکترها مهربان باشید و 

ما بداند و خدا را اطاعت  مَنْ کَانَ مِنََّا وَلَمْ یُطِعِ اهللَ فَلَیْسَ مِنََّا؛ هر کس خودش را با»

 «نکند از ما نیست

الِدُ الشََّفِیقُ وَالْاَخُ الشََّقِیقُ؛ امام مونسی دلسوز، پدری مهربان اَلْاِمَامُ اَلْاَنِیسُ الرََّفِیقُ وَالْوَ»

 «و برادری همدل است

اِیََّاکُمْ وَالْحِرْصَ وَالْحَسَدَ فَاِنََّهُما اَهْلَکَا الْاُمَمَ السََّالِفَةَ؛ از حرص و حسد بپرهیزید زیرا »

 «های گذشته را نابود کرده استاین دو امت

یَا اَیَُّهَا النََّاسُ اتََّقُوااهللَ فِی نِعَمِ اهللِ عَلَیْکُمْ فَالتُنْفِرُوهَا عَنْکُمْ بِمَعَاصِیهِ؛ ای مردم تقوا را »

خود  ها را به گناه و معصیت ازهای الهی را رعایت کنید و نعمتی نعمتدرباره

 . مرانید

 

 

 

 

 (جهات خاص غربت امام رضا )علیه السالم

 دوری از اهل و عیال و فرزند گرامیش-1

بدون شک یکی از جهات غربت امام رضا )علیه السالم( دور بودن او از وطن و همراه نبودن 
آن هم نه به اختیار  . خانواده و به خصوص فرزند دلبندش امام جواد )علیه السالم( می باشد

زور و تهدید مامون این کار انجام شد و در واقع امام در اسارت مامون بودند خود که با 
 . است افزوده مدینه از اش دوری غربت بر فرزند هجران درد که اینجاست  .

هجرت غمبار امام رضا علیه السالم با جدایی از اهل و عیالش همراه بوده است حسن بن وشا 
کند : آنگاه که می خواستند مرا از مدینه خارج کنند از خود امام رضا علیه السالم نقل می 

اهل و عیالم را جمع کردم و به آنها دستور دادم که برای من بگریند تا صدای آنها را بشنوم 
سپس دوازده هزار دنیار در میان آنها تقسیم کردم و گفتم من دیگر به جانب اهل و عیال 

 ستا برای غم تصویر خرسان غربت سرزمین در السالم علیه امام حضور   خود بر نمی گردم .
 امام غربت اوج زمانی منظر این از کرد تکمیل عیال و اهل از دوری را آن سوزناک نقش که

ی کس هک آری یاد به را السالم علیه رضا امام مطهر پیکر تشییع صحنه که شد خواهد ترسیم
غربتی از این بیشتر که به جای از اهل و عیال حضرتش پای تابوت ایشان حضور ندارند و چه 

 خاندان امام رضا علیه السالم مامون پای تابوت حضرتش بر سر می زند
 (جدایی از قبر جدشان رسول گرامی اسالم )ص -2

محول سجستانی لحظات وداع حضرت را چنین نقل می کند حضرت رضا علیه السالم برای 
د پیامبر )ص( شد چند بار تا کنار وداع با مرقد مطهر حضرت رسول اکرم )ص( وارد مسج

مرقد مقدس آمد و برگشت هر بار با صدای بلند و طوالنی گریه می کرد من خدمت حضرت 
علیه السالم شرفیاب شدم و سالم کردم و امام علیه السالم جواب داد و به )خاطر مسافرت 

فتم به ایشان تهنیت گو اینکه قرار بود امام علیه السالم به جای مامون در آینده خلیفه شود( 
امام فرمود : رهایم کن چرا که از جوار جد بزرگوارم بیرون می شوم و در سرزمین غربت می 

 میرم و بدنم پهلوی قبر هارون مدفون می شود
در آن زمان که غم بر چهره امام رضا علیه السالم نشسته است و تلخی سکوت حضرتش 

ن هم با صدای بلند آیا نشانگر عمق غربت وی نیست فریادگر درد جدایی است آیا گریه امام آ
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 السالماوضاع علمی زمان امام رضا علیه: سفر امام رضا به مرو

زیستند، مراکز علمی رو به فزونی گذاشت. مدارس السالم میعلیه امام رضادر قرن دوم هـ.ق که 

ها پا گرفت. مدارس از جویندگان دانش در ها و میان همه گروهمختلف در همه علوم و به همه زبان
سطوح مختلف علمی و دین پر شد. به خصوص در زمان هارون الرشید و مأمون و در زمان امامت 

  .السالمعلیه امام علی بن موسی الرضاالسالم و علیه امام موسی کاظمالسالم و علیه امام جعفرصادق

السالم در زمان منصور به دنیا آمدند و در زمان خالفت مهدی، هادی، هارون حضرت امام رضا علیه
که فرهنگ و فکر اسالمی به خوبی پایه گرفته بود و  الرشید و مأمون زندگی کردند و این زمانی بود

کردند. مامون دانشمندان دیگر ادیان را در آن زمان مؤسسین مذاهب فقهی مختلفی نیز زندگی می

السالم را نیز احضار مى کرد. آنان از امام پرسش مى کردند و آن جمع مى کرد و آنگاه امام رضا علیه

  .در مباحثات علمی شکست مى دادحضرت یکى پس از دیگرى آنان را 

السالم پناه اهل فکر و معرفت بودند و با علمای فلسفه به مناظره و امام علی بن موسی الرضا علیه

ها تبدیل کردند به محور آنمیو شرع را هدایت و توجیه  فقهپرداختند و در حالی که اهل بحث می

  .شده بودند

 السالماخالق امام رضا علیه

الم السهیچ کس را فاضل تر از ابوالحسن رضا علیه»از ابراهیم بن عباس نقل شده است که گفت: 
ندیده و نشنیده ام. از او چیزهایى دیده ام که از هیچ کس ندیدم: هرگز ندیدم با سخن گفتن به 

اجتى گاه حیدم کالم کسى را قطع کند تا خود آن شخص از گفتن فارغ شود؛ هیچکسى جفا کند؛ ند

را که مى توانست برآورده سازد، رد نمى کرد؛ هرگز پاهایش را پیش روى کسى که نشسته بود دراز 

نمى کرد؛ ندیدم به یکى از دوستان یا خادمانش دشنام دهد؛ هرگز ندیدم در خنده اش قهقهه بزند 
تبسم بود؛ چنان بود که اگر تنها بود و غذا برایش مى آوردند، غالمان و خدمتگزاران و  بلکه خنده او

ها کم مى خوابید ها غذا مى خورد؛ شبحتى دربان و نگهبان را بر سفره خویش مى نشانید و با آن

در هر ماه را از دست نمى داد و مى فرمود: این سه روز برابر  روزهو بسیار روزه مى گرفت؛ سه روز، 
  .«دادپنهانى مى  صدقهبا روزه یک عمر است؛ بسیار 

ها در پارسایی و تقوی بود، تا جایی که دشمنان ایشان از عابدترین مردم در زمان خود و باالترین آن

  .توانستند آن را انکار کنندآن حضرت هم بدان معترف بودند و نمی

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 واحد فرهنگی حقوق دانان سمنان
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