ويژه نامه والدت امام رضا (ع)

امىر دا نشجى يی و فرهن گی دا نش کده آمىزش های ال کتروني کی

چرا به امام رضا (علیهالسالم) لقب «غریب) یا «غریب الغربا) می دهند؟
آیا صرفاً به سبب دوری ایشان از اجداد بسرگوارشان است؟
ثبیذ یبدآٍسی وشد دس اصلٍ ،اطُی غشثت ٍغشیت دس سٍایبت ضیؿِ ثِ وبس سفتِ است .ثِ ایي سِ سٍایت ثٌگشیذ:
 اهیشالوؤهٌیي (ؾلیِالسالم) هی فشهبیٌذ« :ثِ صٍدی هشدی اص فشصًذاى هي دس خشاسبى ثِ ٍسیلِی صّش وطتِ خَاّذ ضذ
.أَال فَمَه شازٌَُ فی غُسبَتٍِِ غَفَسَ اهللُ لٍَ ذُوًبٍَ؛ ( آگبُ ثبضیذ وسی وِ اٍ سا دس غشثتص صیبست وي خذاًٍذ گٌبّبى اٍ سا ثیب هشصد
 اثي لطشة هی گَیذ :دس حضَس اهبم هَسی وبغن (ؾلیِالسالم) وِ پسشاًص گشد ّن جوؽ ثَدًذ ،پسشش ؾلی ؾجَس وشد وِ
ًَجَاًی ثَد حضشت فشهَدًذ :إنَّ اِبىی َرَا یَمًُتُ فِی أَزضِ غُسبٍَ فَمَه َشازٌَُ مُسَلِّمًا لِاَ مسٌِِ عاَ زِفًا بِحَقٍِِّ کَانَ عِىدَ اهللِ عَصّ يَ جَلَّ کَشَُُدَاءِ بَدزٍ
ایي پسشم دس صهیي غشثت هی هیشد .وسی وِ تسلین اهش ٍالیت ٍ اهبهت اٍ ثَدُ ٍ ثِ حك اٍ ؾبسف ٍ ضٌبسب ثبضذ اگش اٍسا صیبست
وٌذ ثَاة اٍ دس ًضد خذاًٍذ ؾضٍجل هبًٌذ ضْیذاى غضٍُی ثذساست
 اهبم سضب (ؾلیِالسالم) هی فشهبیٌذ :یذفٌٌی فی ....ثالدغشثِ اَال هي صاسًی فی غشثتی ٍججت لِ صیبستی یَم المیبهِ (هشاد دس ثالد
غشثت ثِ خبن هی سپبسًذ ّوبًب ّش وس هشا دس ایي غشثت صیبست وٌذ لطؿبً اٍ سا دس سٍص لیبهت صیبست هی وٌن
الجتِ دس سٍایتی اص اهبم صبدق (ؾلیِالسالم) ضوي اضبسُ ثِ صهیي تَس ،ؾجبست فیذفي فیْب غشیجبً آهذُ است دسثبسُ ایي لمت چٌذ
ًىتِ ضبیبى روش است
 -1غشیت وسی است وِ اص ٍطي خَد دٍس افتبدُ ثبضذ ،ثٌبثشایي ایي ٍصف ضبهل اهبم سضب (ؾلیِالسالم) ًیض هی ضَد؛ چَى ایطبى
هججَس ضذًذ ضْشهذیٌِ سا ثِ تٌْبیی تشن گَیٌذ.
 -2غشیت ثِ هؿٌی فشدی است وِ اص خبًَادُ ًٍضدیه تشیي خَیطبى خَد دٍس است .هحوذتمی هجلسی دس تفسیش ٍاطُ غشیت
ایي گًَِ ثیب هی وٌذ« :دسآًجب هذفَى ضَد غشیت ،یؿٌی وسی اصآثبء ٍ اجذاد اٍ دس آًجب ًجبضذ.
 -3ثب استٌبد ثِ ایي فشهبیص اهیشهؤهٌبى (ؾلیِالسالم) وِ الغشیت هي لیس لِ حجیت
غشیت وسی است وِ یبس ٍ دٍستذاسی ًذاسد) اهبم سضب (ؾلیِالسالم) ًیض سبلْبی پبیبًی ؾوشخَد سا دس هشٍ ثب غشثت خبصی
گزساًذًذٍ سٍصّب دسهیبى افشدای سپشی وشدًذ وِ ّیچ سٌخیتی ثب ایطبى ًذاضتٌذ ٍهٌبفمبًِ ایطبى سا احبطِ وشدُ ثَدًذ.
ٍ -4اطُ غشیت ٍضؿیت حضشت سا دس صهبى ضْبدت ًیض تشسین هی وٌذ؛ صیشا ایطبى غشیت ضْیذ ثِ خبن سپشدُ ضذًذ .ایي ًىتِ
سا هی تَاى اص سٍایت اهیشالوؤهٌبى ؾلی (ؼ) ثذست آٍسد وِ فشهَدًذ :یمتل فیْب ثبلسن فیذفي فیْب غشیجبً
 -5هحل دفي ّوِ هؿصَهبى ؾلیْن السالم دس حجبص ٍ ؾشاق است ٍ ایي دٍ هٌطمِ لشًْب هشوض آهذ ٍ ضذ پیشٍساى اّل ثیت ؾصوت
ؾلیْن السالم ثَد ٍ دٍستذاساى ایطبى ثِ ساحتی ثِ صیبست لجَس ًَساًی ایطبى ثبس هی یبفتٌذٍ ،لی هضاس اهبم سضب (ؾلیِالسالم) ثِ
سجت ّجشت اججبسی ایطبى دس خشاسبى لشاس گشفت ٍایي دٍسی هسبفت ،غشثت ثِ ًَؾی ثشای حضشت سضب (ؾلیِالسالم) فشاّن
آٍسد .خَد اهبم ّن فشهَدُ ثَدًذ« :هشا دسسشصهیي غشثت دفي هی وٌٌذ) الجتِ ثب گزس ایبم ؾاللِ هٌذاى اهبم ثب ضَس ٍ ضؿَسضبى دس
ایي خطِ غجبس غشثت سا اص آى صدٍدًذ.
 -6خبوسپبسی دسوٌبس خلیفِ غبلوی ّوچَى ّبسٍى ؾجبسی ًیض ًطبى اص غشیجی اهبم سضب (ؾلیِالسالم) داسد .هجلسی داس هضیؿِ
سا دس ایي سخي اهبم وِ هی فشهبیٌذ  :یذفٌٌی فی داس هضیؿِ خبًِ صثًَی وِ ثذتشیي خبًِ ّب ثبضذ هؿٌی هی وٌذ .ثِ اؾتجبس ّوسبیِ
ثذ وِ ّبسٍى است.
 -7خَد ایي غشثت ثِ ًَؾی پیبم سیبسی ًیض ثِ دًجبل داضت یؿٌی دسثیي هشدم ایي پشسص سا ثِ ٍجَد هی آٍسد وِ چگًَِ ٍ چشا
اهبم وِ ثِ غبّش هسٌذ ٍالیتؿْذی سا داسا است خَد سا غشیت هی خَاًذ؛ ثِ دیگش سخي ،غشثت یؿٌی اثتالی اهبم ثِ سیبست
ضیطبًی هأهَى؛ «چَى ثب ًمطِ ای ؾجیت آى حضشت سا تحت الحفع اص همش ٍ ٍطي هألَف خَد حشوت داد ٍ صیش ًػش خَد توبم
حبالت ٍ گضاسضبت سا هلحَظ ٍ دس ٍالیت هشٍ ،دس حمیمت صًذاًی ٍ تجؿیذ ٍ ًفی ٍطي ٍ حجس ًػش ًوَد ٍ دس غبّش ،آى حضشت سا
ثِ خلؿت حىن ٍ ٍالیت هخلؽ ٍ دسثبطي ،آى حضشت سا اص ّوِ ضئَى جذا ٍ ؾضل ًوَد .اجبصُ فتَا ٍ خَاًذى ًوبص جوؿِ ٍ ؾیذ ًوی
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دّذ ٍ ثب ًىبت دلیك ٍ اًػبس خفیِ خَد ٍ ثبًمطِ ّبی صیشوبًِّ ،ش لحضِ صّش جبًىبُ ثِ وبم آى حضشت هی سیضد ،دس حبلی وِ
هشدم هی پٌذاسًذ اٍ ووبل فذٍیت ٍ اخالظ سا دس ثَتِ صذق ٍ صفب گزاسدُ ٍ تمذین آى حضشت هی وٌذ)
 -8ثشخی ٍوالی اهبم وبغن (ؾلیِالسالم) ًیض ثب صف ثٌذی ،اهبهت حضشت سضب (ؾلیِالسالم) سا ًپزیشفتٌذ وِ ایي هسئلِ
ثِ ًَؾی تشجوبى غشثت ثبهي الحجج (ؾلیِالسالم) است« .ایي ٍوال ًِ تٌْب خَدضبى تسلین ًطذًذ ثلىِ ضیؿیبى پذسش حضشت
هَسی ثي جؿفش (ؾلیِالسالم) سا ًیض ثِ خَد دؾَت ًوَدُ ٍ اص پیشٍی حضشت ثبهي االئوِ (ؾلیِالسالم) هٌؽ وشدًذ.
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