والدت
حرضت رضا (ع) ،بنا به قول بسیاری از مورخان ،در روز یازدهم ذیالقعده و در مدینه منوره
متولد شدند .از قول مادر ايشان نقل شده است كه« :هنگامیكه به حرضتش حامله شدم به هيچ
وجه ثقل حمل را در خود حس منیكردم و وقتی به خواب میرفتم ,صداي تسبيح و متجيد حق
تعايل وذکر «الالهاالالله» را از شكم خود میشنيدم ,اما چون بيدار میشدم ديگر صدايی بگوش
منيرسيد؛ هنگاميكه وضع حمل انجام شد ،نوزاد دو دستش را به زمني نهاد و رسش را به سوی
آسامن بلند كرد و لبانش را تكان میداد؛ گويي چيزی میگفت».
نظري اين واقعه ,هنگام تولد ديگر امئه و بعضی از پيامربان الهی نيز نقل شده است ,از جمله
حرضت عيسی (ع) كه به اراده الهی ,در گهواره لب به سخن گشود و با مردم سخن گفتند كه
رشح اين ماجرا در قرآن كريم آمده است.

کنیه

السالم) کنیه ابوالحسن را به ایشان عنايت فرمودند ،و به عىل بن يقطني گفتند:
امام كاظم (عليه ّ
السالم) ،آقاى فرزندان من است و من كنيه خیش
«اى عىل ،اين پرسم (با اشاره به امام رضا عليه ّ

را به او دادهام .البته امام كاظم (ع) نيز كنيهشان ابوالحسن بوده است و اين كنيه ميان پدر و
السالم) را «ابو الحسن ا ّول» و امام رضا
فرزند مشرتک امی باشد .بدين جهت امام كاظم (عليه ّ

السالم) را «ابو الحسن دوم» مىنامند.
(عليه ّ

القاب
مشهورترین لقب امام هشتم شیعیان« ،رضا» به معنای خشنودی ،است .امام محمدتقی (عليهالسالم) امام نهم و
فرزند ايشان سبب ناميده شدن آن حرضت به اين لقب را اينگونه نقل میفرمايند « :خداوند او را رضا لقب نهاد
زيرا خداوند در آسامن و رسول خدا و امئه اطهار در زمني از او خشنود بودهاند و ايشان را برای امامت
پسنديدهاند و همينطور (به خاطر خلق و خوی نيكوی امام) هم دوستان و نزديكان و هم دشمنان از ايشان
راضی و خشنود بودند».
ييك دیگر از القاب مشهور حرضت «عامل آل محمد» است .نقل شده است که امام کاظم (ع) به فرزندانش
میگفت« :برادر شام علی بن موسی ،عامل آل محمد است ».اين لقب نشانگر ظهور علم و دانش ايشان میباشد؛
جلسات مناظره متعددی که امام با دانشمندان بزرگ عرص خويش ,بهويژه علامی اديان مختلف انجام داد و در
همه آنها با رسبلندی متام بريون آمد ،دليل کوچکی بر اين سخن است .اين توانايی و برتری امام ,در تسلط بر
علوم ،يكی از داليل امامت ايشان میباشد و با تأمل در سخنان امام در اين مناظرات ,كام اال اين مطلب ر وشن
میگردد كه اين علوم جز از يك منبع وابسته به الهام و وحی منیتواند رسچشمه گرفته باشد.

امامت امام رضا (ع)
امام رضا (ع) پس از شهادت پدرش امام کاظم (ع) در سال ۱۸۳ق امامت را عهدهدار شد؛ مدت امامت آن حرضت ۲۰
سال (۱۸۳-۲۰۳ق) بود که با خالفت هارون الرشید ( ۱۰سال) ،محمد امین (حدود  ۵سال) ،مأمون ( ۵سال) همزمان
شد.
امامت و وصايت حرضت رضا (عليه السالم ) بارها توسط پدر بزرگوار و اجداد طاهرينشان و رسول اكرم (ص) اعالم
شده بود .به خصوص امام كاظم (عليه السالم) بارها در حضور مردم ايشان را به عنوان وصی و امام بعد از خويش
معرفی كرده بودند؛ يكی از ياران امام موسی كاظم (عليه السالم) میگويد« :ما شصت نفر بوديم كه موسی بنجعفر
(ع) به جمع ما وارد شد ،درحالی که دست فرزندش عيل در دست او بود ،فرمود« :آيا ميدانيد من كيستم ؟» ،گفتم:
«تو آقا و بزرگ ما هستی» ،فرمود« :نام و لقب من را بگوئيد» ،گفتم« :شام موسی بن جعفر بن محمد هستيد»،
فرمود« :اين كه با من است كيست؟» ،گفتم« :عيل بن مويس بن جعفر» ،فرمود« :پس شهادت دهيد او در زندگاين
من وكيل من است و بعد از مرگ من ويص من مي باشد» .در حديث مشهوری نيز که جابر از قول نبى اكرم (ص)
نقل ميكند ،امام رضا (عليه السالم) به عنوان هشتمني امام و ويص پيامرب معرفی شدهاند .امام صادق (عليه السالم)
نيز مكرر به امام كاظم میفرمودند« :عامل آلمحمد از فرزندان تو است و او وصی بعد از تو میباشد».

پس از شهادت امام هفتم ،بیشرت شیعیان با توجه به وصیت امام(ع) و دالیل و شواهد دیگر ،امامت ف رزند
ایشان ،علی بن موسی الرضا (ع) را پذیرفتند و وی را به عنوان امام هشتم تأیید منودند .این دسته که بزرگان
اصحاب امام کاظم (ع) را هم شامل میشد به نام قطعیه مشهور شدند .ولی گروه دیگری از اصحاب امام
هفتم (ع) بنا به دالیلی ،از اعرتاف به امامت علی بن موسی الرضا (ع) رسباز زده و در امامت حرضت م وسی بن
جعفر (ع) توقف کردند .آنان اظهار میداشتند که موسی بن جعفر (ع) آخرین امام است و کسی را به امامت
تعیین نکرده و یا دستکم ما از آن آگاه نیستیم ،این گروه واقفیه (یا واقفه) نامیده شدند .امام رضا(عليه
السالم) در روايتى رسنوشت آنها را اينگونه بيان فرمودند« :در حريت زندگى مىكنند و نهايت در حال كفر
ّ

مىمريند».

سفر امام رضا (ع) به خراسان
هجرت امام رضا (ع) از مدینه به مرو در سال  ،۲۰۰یا  ۲۰۱قمری بود .پس از تصمیم مأمون تصمیم مبنی بر
دادن پیشنهاد والیتعهدی به امام ،او یکی از افراد خویش به نام رجاءبن ابی ضحاک را به مدینه فرستاد تا امام را
به مرو محل اقامت مأمون بیاورد .به عقیده برخی ،مأمون مسیر مشخصی برای سفر امام رضا (ع) به مرو
انتخاب کرد تا آن حرضت از مراکز شیعهنشین عبور نکند ،زیرا از اجتامع شیعیان بر گرد امام میترسید .او
دستور داد تا حرضت را از مسیر کوفه نیاورند بلکه از طریق برصه،خوزستان و فارس ،به نیشابور بیاورند .مسیر
حرکت ،طبق کتاب اطلس شیعه چنین بوده است :مدینه ،نقره ،هوسجه ،نباج ،حفر ابوموسی ،برصه ،اهواز،
بهبهان ،اصطخر ،ابرقوه ،ده شیر (فراشاه) ،یزد ،خرانق ،رباط پشت بام ،نیشابور ،قدمگاه ،ده رسخ ،طوس،
رسخس ،مرو .به گزارش شیخ مفید مأموران مأمون ،امام رضا (ع) و برخی از بنیهاشم را از مسیر برصه به مرو
آوردند .مأمون آنها را در خانهای و امام رضا را در خانهای دیگر جای داد و او را اکرام کرد.

السالم) به خراسان پيىك به مدينه
شیخ صدوق از معول سجستاىن آورده« :زماىن كه براى بردن امام رضا (عليه ّ
صىل اللّه عليه و آله و سلم) وارد حرم شد ،او را ديدم
آمد ،من در آنجا بودم .امام به منظور وداع از رسول خدا ( ّ 
كه چندين بار از حرم بريون مىآمد و دوباره به سوى مدفن پيغمرب بازمى گشت و با صداى بلند گريه مىکرد.
من به امام نزديك شده و سالم كردم و علّت اين موضوع را از آن حرضت جويا شدم .در جواب فرمودند« :من از
جوار ج ّدم بريون رفته و در غربت از دنيا خواهم رفت».
صىل اللّه عليه و آله و سلم) وارد شد و دستش را بر لبه قرب
امام پیش از رفنت به خراسان به داخل مسجد پيامرب ( ّ 
صىل اللّه عليه و آله) طلب حفاظت براى او
رشيف نهاد و فرزندش را به قرب چسباند و نزد ج ّدش رسول خدا ( ّ 
كرد و سپس به فرزندش گفت« :به متام وكال و خدمتكارانم گفتهام كه از تو شنوايى داشته باشند و پريويت
كنند» ،و به اصحابش او را معرىف كرد كه جانشني وى خواهد بود.

شهادت امام رضا (ع)
در نحوه به شهادت رسيدن امام نقل شده است كه مأمون به يكی از خدمتکاران خويش دستور داده بود تا
ناخنهای دستش را بلند نگه دارد و بعد به او دستور داد تا دست خود را به زهر مخصوصی آلوده كند و در

بني ناخنهايش زهر قرار دهد و اناری را با دستان زهرآلودش دانه كند و او دستور مأمون را اجابت كرد .مأمون
نيز انار زهرآلوده را خدمت حرضت گذارد و ارصار كرد كه امام ازآن انار تناول کنند .اما حرضت از خوردن امتناع

فرمودند و مأمون ارصار كرد تا جايی كه حرضت را تهديد به مرگ منود و حرضت به جرب ,قدری از آن انار
مسموم تناول فرمودند .بعد از گذشت چند ساعت ،زهر اثر كرد و حال حرضت دگرگون گرديد و صبح روز بعد
در سحرگاه روز  29صفر سال  203هجری قمری امام رضا (عليه السالم) به شهادت رسيدند.

