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 المقدمة

)عليه السالم( كان من اختيار ان موضوع بحثي هذا عن االمام الرضا 

المشرفة الدكتورة "مها الشمري" ولقد كان موضوعي هذا في غاية االهمية اما 

بالنسبة لالمام علي بن موسى )ع( وفي ظل تلك الظروف الصعبة بين استبداد الحاكم 

وخوفه على السلطة وبين دوره القيادي بوصفه امام االمة رموزها فاننا نرى انه سلك 

القيادي السلمي في توعية المسلمين من خالل نهجه الديني االسالمي الصحيح الدور 

ً الذين كانوا يرغبون ويتمنون ان يعيش  الذي هو نهج اهل البيت )ع( عموما

 المسلمون في انحاء المعمورة بسالم وامان وتطور في جميع مجاالت الحياة.

كالت واالزمات ومنع اما قبوله لوالية العهد فكان يهدف من خاللها لحل المش

 وقوع الفتن والفرقة بين المسلمين.

كان لحظوره المميز وشعبيته القوية وشخصيته القوية فضالً عما يمتلكه من 

اواخر العلوم والمعارف بجميع انواعها ومجاالتها مما جعلني ان اكتب عن هذه 

ة الشخصية العظيمة في عصره الذي سادت فيه تناقضات كثيرة في مسرح الحيا

واظهار عطاءه الفكري ونشاطه السياسي واهم احداث عصره لذلك فقد قمت بتقسيم 

 -البحث الى ثالثة مباحث:

تناول المبحث االول حياة االمام الرضا ونشاته من حيث والدة االمام )ع( 

وسبب التسمية وحياته العائلية والقابه المشهورة ونقش خاتمه.اما المبحث الثاني فقد 

مامه الرضا )ع( وخصائصه االخالقية والعلمية واخالقه وزهده وسخاءه تناولت فيه ا

ً علم االمام  وتكريمه للضيوف وعتقه واحساسه للعبيد ومعرفته بجميع اللغات وايضا

 الرضا )ع(

اما المبحث الثالث فقد تناولت فيه والية العهد ووفاته من حيث ذهابه الى 

وافع السياسية لوالية العهد ومسالة ن وعرض الخالفة الى االمام )ع( والدخراسا

والية العهد والنقل التاريخي وايضاً مجلس مبايعه االمام الرضا )ع( ومبررات قبوله 

 وفاته )ع( ورفد البحث بخاتمة وقائمة بالمصادر.لوالية العهد واخيراً 
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 الخاتمة

 لقد حاولت في بحثي عن االمام الرضا )ع( تقديم صورة دقيقة عن علم بارز

من اعالم االمة االسالمية واالمام الثامن من ائمة الهدى واالصالح في امة محمد 

)ص(. وكان قائدة من قادة الفكر العظام في عصره ال ينافسه وال يدانيه احد في جميع 

العلوم والمعارف االسالمية واالنسانية كافة ولقد حرصت على اظهار مبادئه العظيمة 

الل علومه وقد احدث ثورة تغيير شاملة في المجتمع لجميع البشر وكان ذلك من خ

في الجوانب السياسية والدينية واالجتماعية والمجاالت االخرى كما تبين من خالل 

البحث الى االمام )ع( لم يكن طامعاً في السلطة وال يريد الحكم وكان يحب ان يكون 

 مع الناس ليشاركهم همومهم واتعابهم ويقاسمهم رغيف الخبز .

ً للجميع بنشر افكاره ك ً واماما ً وموجها ً وصديقا ما كان يحب ان يكون اخا

ودحض اقاويل اصحاب البدع من الزنادقة والغالة التربوية ومحاربة االفكار الهدامة 

التي كانت تهدف الى طمس معالم الدين االسالمي وبث التفرقة بين المسلمين فكان 

ً ان مدرسة اصالح وبناء للنفس االنسانية لم ي حتكر علومه وافكاره بل حاول دائما

 يكون القدوة للجميع.

وتبين ان االمام )ع( كان سبباً في تهدئة االوضاع المضطربة بسبب الصراع 

السياسي على السلطة ومحاولة االخرين الوصول الى اعلى موقع في الحكم للحصول 

المأمون في  على المكاسب وتحقيق االطماع وكان يقدم النصح واالرشاد للخليفة

ً في عقودته الى بغداد مركز الخالفة العباسية بعد تقديمه  اغلب االوقات وكان سببا

 النصح بترك خراسان والعودة الى بلد االباء واالجداد.

 

 

 


