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هو اإلمام علي، بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي 

من أهل بيت مّتت مبواالتهم الكلمة ، (صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني)بن أبي طالب 

ت النعمة وائتلفت الفرقة، ومبواالتهم ُتقبل الطاعة املفرتضة، وهلم املوّدة وعظم

الواجبة، والدرجات الرفيعة، واملقام احملمود، واملكان املعلوم عند اهلل عزوجل، 

واجلاه العظيم، والشأن الكبري، والشفاعة املقبولة
(4)

. 

 

الثاني. فإن )أبا احلسن األول( أبو احلسن، وُيعرف بأبي احلسن : كنيته 

.. و)أبا احلسن الثالث( هو اإلمام علي بن حممد  هو اإلمام موسى بن جعفر 

 اهلادي 
(2)

. 

 

 

 : الرضا.أشهر ألقابه 

                                                           

 .1باب زيارة جامعة لسائر املشاهد على أصحابها السالم ح 101ص 6انظر تهذيب األحكام: ج (1

 يف كنى االئمة عليهم السالم وألقابهم. 111ص 2الرسائل الرجالية: ج (2)
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)الصابر، والرضي، والويف(ومن ألقابه أيضًا: 
(4)

 ، والزكي، والولي.

خبري أهل األرض وقد لّقبه رسول اهلل 
(2)

. 

راضيًا بقضاء اهلل وقدره، مرضيًا عنده تعاىل،  كان أما )الرضا(: فقد 

 فُلّقب بالرضا والرضّي.

الرضا ألنه كان رضًا هلل تعاىل يف مسائه، ورضًا  وروي: إمنا مسي 

 بعده يف أرضه. وألنه رضي به املخالف واملوافق. واألئمة  لرسوله 

عن أمحد بن حممد بن أبي نصر البزنطي
(3)

قال: قلت ألبي جعفر حممد بن  

: إن قومًا من خمالفيكم يزعمون أباك إمنا مساه املأمون علي بن موسى 

كذبوا واهلل وفجروا، بل اهلل تبارك  :الرضا، ملّا رضيه لوالية عهده؟  فقال 

، ألنه كان رضّيًا هلل عزوجل يف مسائه، ورضيًا لرسوله وتعاىل مّساه الرضا 

 ده واألئمة من بع يف أرضه. 

رضيًا هلل تعاىل  قال فقلت لـه: أمل يكن كل واحد من آبائك املاضني 

 .بلى :؟ فقال ولرسوله واألئمة 

ألنه رضي به  :؟ قال فقلت: فلم مسي أبوك من بينهم الرضا 

املخالفون من أعدائه كما رضي به املوافقون من أوليائه، ومل يكن ذلك ألحد من 

 ك مسي من بينهم الرضا فلذل آبائه 
(1)

 . 

مسى  وعن سليمان بن حفص املروزي قال: كان موسى بن جعفر 

ادعوا إلّي ولدي الرضا، وقلت :: الرضا، وكان يقول ولده عليًا 

 يا أبا  :، وإذا خاطبه قال لولدي الرضا، وقال لي ولدي الرضا

                                                           

 .3ح 1ب 2ص 94حبار األنوار: جانظر  (4)

 . باب مولد الرضا  312ص 2كشف الغمة: ج (2)

الرضا واجلواد عليهم السالم، ثقة، جليل القدر، عظيم املنزلة عند اإلمام من أصحاب اإلمام الكاظم و (3)

 ، له كتاب "اجلامع" وهو من أصحاب اإلمجاع، وممن اليروون واليرسلون إاّل عن ثقة.الرضا 

 .2248ح 159فصل 8ب  299ــ 293ص 1مدينة املعاجز: ج (1)
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احلسن
(4)

. 

ن ظلم وجور، وخاصة يف صرب على ما القاه م : فألنه أما 

 عهد املأمون العباسي، فُلّقب بالصابر.

ويف بعهد اهلل تعاىل وأّدى األمانة كما أمره الباري  : فألنه أما 

 عزوجل، فُلّقب بالويّف.

الطاهر املطهر، وهو من أهل بيت أذهب اهلل عنهم  : فألنه أما 

لى مّر الدهور، والباقي امسه الرجس وطّهرهم تطهريًا، وألنه النامي ذكره ع

 على مّر العصور.

: فقد اختاره اهلل عزوجل ليكون وليًا من أوليائه، وخليفًة من أما 

 ، وحجًة على خلقه، فُلّقب بالولي.خلفاء رسوله 

 



، وهو السابع من هو: اإلمام موسى بن جعفر الكاظم  والده 

 .أئمة أهل البيت 



هي: السيدة جنمة والدته 
(2)

 ويقال هلا سكن النوبية ،
(3)

 

وُتْكَتم
(1)

، وطاهرة 
(5)

كانت تسمى: خيزران املرسية . وقيل: إنها 
(6)

. 
                                                           

 .ى باب ذكر وفاة الرضا علي بن موس 246ص 2كشف الغمة: ج (4)

 .3ح 2ب 26ص 1: ج عيون أخبار الرضا  (2)

 .915ص 3، مناقب آل أبي طالب: ج10باب 94تاج املواليد: ص (3)

 .398 دالئل االمامة: ص (1)

 .916ص3بالطاهرة ، انظر مناقب آل أبي طالب: ج مساها اإلمام الكاظم  (5)

اهلداية الكربى نسبة هذا  ، ويف915ص 3، مناقب آل أبي طالب: ج10باب98تاج املواليد: ص  (6)

 .11باب 245: صاالسم إىل أم اجلواد 
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وقيل: أروى، ومسان
(4)

. 

 وقد ذكرنا أنه رمبا كان يسمى الشخص آنذاك بعدة أمساء.

ُتكنى: أم البنني وكانت 
(2)

 . 

 قال الشاعر: 

(3)

وهي أم أبي احلسن موسى بن جعفر   روي أنه اشرتت محيدة املصفاة 

  وكانت من أشراف العجم، جارية مولدة
(1)

امسها )ُتكَتم( فكانت من  

اء يف عقلها ودينها وإعظامها ملوالتها محيدة )املصفا(، حتى أنها ما أفضل النس

: يا بين إن جلست بني يديها منذ ملكتها إجالاًل هلا، فقالت البنها موسى 

ُتكَتم جارية ما رأيت جارية قط أفضل منها، ولست أشك أن اهلل تعاىل سيظهر 

ا نسلها إن كان هلا نسل، وقد وهبتها لك فاستوص خريًا به
(5)

، فلما ولدت لـه 

مّساها الطاهرة الرضا 
(6)

. 

وعن علي بن ميثم
(7)

عن أبيه قال: ملا اشرتيُت حلميدة أم موسى بن جعفر 

  أم الرضا  جنمة، ذكرت محيدة أنها رأت يف املنام رسول اهلل 

يا محيدة هيب جنمة البنك موسى، فإنه سيولد لـه منها خري أهل يقول هلا: 

مساها الطاهرة، و كانت هلا  ها لـه، فلما ولدت لـه الرضا فوهبت األرض

                                                           

 .8ح1ب 1ص 94حبار األنوار: ج (4)

 .235، روضة الواعظني: صباب مولد أبي احلسن الرضا  986ص 1الكايف: ج (2)

 .1ب 105ص 3كشف الغمة: ج (3)

 .وهي اليت ولدت بني العرب ونشأت مع أوالدهم وتأدبت بآدابهم (1)

 .1فصل 1ب 91-90ص 2م الورى: جإعال (5)

 .210األنوار البهية: ص (6)

 .وأخبارهم ومناكحهم منه وقد قيل يف حقه: مارأيت أحدًا أعرف بأمور األئمة  (7)
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أمساء منها: جنمة وأروى وسكن ومسانة وتكتم و هو آخر أساميها 
(4)

. 

 

 

يوم اجلمعة، باملدينة املنورة، يف احلادي عشر  اإلمام علي الرضا لد ُو

للهجرة  198من شهر ذي القعدة، عام 
(2)

. 

ميثم عن أبيه قال: مسعت أمي تقول: مسعت جنمة أم الرضا  روى علي بن

  :تقول 

مل أشعر بثقل احلمل، وكنت أمسع يف منامي  ملا محلُت بابين علي 

تسبيحًا وتهلياًل وحتميدًا من بطين، فيفزعين ذلك، فاذا انتبهت مل أمسع شيئًا، 

إىل السماء فلما وضعته وقع إىل األرض واضعًا يده على األرض رافعًا رأسه 

 فقال لي:  حيرك شفتيه كأنه يتكلم، فدخل إلّي أبوه موسى بن جعفر 

هنيئًا لك يا جنمة كرامة ربك. 

فناولته إياه يف خرقة بيضاء، فأّذن يف أذنه اليمنى، وأقام يف اليسرى، ودعا 

 .(3)خذيه فإنه بقية اهلل يف أرضهمباء الفرات فحّنكه به، ثم رّده إلّي وقال: 

ألحد أصحابه ل أبو احلسن األول اإلمام موسى الكاظم وقا
(1)

 : هل

 ؟ علمت أحدًا من أهل املغرب قدم

 قلت: ال.

وركبت  ، فركب بلى قد قدم رجل أمحر، فانطلق بنا :فقال 

                                                           

 .141 -146االختصاص: ص (4)

 .236روضة الواعظني: ص (2)

 .40ص3كشف الغمة: ج (3)

وقد  صحاب االمام الصادق والكاظم هو أبو زكريا الواسطي هشام بن أمحر الكويف وكان من أ (1)

 روى عنه ابن حمبوب وغريه.
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 معه حتى انتهينا إىل الرجل، فإذا رجل من أهل املدينة معه رقيق، فقال 

 .اعرض علينالـه: 

ال حاجة لي  :ع جوار، كل ذلك يقول أبو احلسن فعرض علينا سب

بلى لـه:  ، قال ما عندي شيء، فقال أعرض علينا، ثم قال لـه: فيها

 ، قال: ال واهلل ما عندي إاّل جارية مريضة!أعرض علينا

ثم  ، فأبى عليه، فانصرف ما عليك أن تعرضهالـه:  فقال 

كم كان غايتك فيها؟ فإذا قال كذا وكذا، أرسلين من الغد إليه، فقال: قل لـه: 

 فقل: قد أخذتها.

فأتيته فقال: ما كنت أريد أن أنقصها من كذا وكذا، فقلت: قد أخذتها، 

 فقال: هي لك ولكن أخربني َمن الرجل الذي كان معك باألمس؟ 

 فقلت: رجل من بين هاشم.

 فقال: من أّي بين هاشم؟ 

 منه(. )فقلت: من نقبائهم، فقال: أريد أكثر

 فقلت: ما عندي أكثر من هذا.

فقال: أخربك عن هذه الوصيفة إني اشرتيتها من أقصى بالد املغرب فلقيتين 

 امرأة من أهل الكتاب فقالت: ما هذه الوصيفة معك؟ 

 فقلت: اشرتيتها لنفسي.

فقالت: ما ينبغي أن تكون هذه الوصيفة عند مثلك، إن هذه اجلارية ينبغي 

هل األرض فال تلبث عنده إاّل قلياًل حتى تلد منه غالمًا  ما أن تكون عند خري أ

 يولد بشرق األرض وال غربها مثله.

 قال: فأتيته بها، فلم تلبث عنده إاّل قلياًل حتى ولدت الرضا 
(4)

. 

 

                                                           

 .141، االختصاص: ص1ح باب مولد أبي احلسن الرضا  981ــ  986ص 1راجع الكايف:ج (4)
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يف بيت العلم والتقوى، بيت النبوة واإلمامة،  علي الرضا نشأ اإلمام 

مخسًا وثالثني سنة، فأخذ منه علوم  اإلمام موسى بن جعفر وأقام مع أبيه 

، مضافًا إىل ما وآبائه الطاهرين  وعلوم جّده أمري املؤمنني  النيب 

 منحه اهلل من العلم اللُدني.

القاصي والداني، وأذعن بعلو شأنه  وقد اعرتف بفضل اإلمام الرضا 

 وجاللته اجلميع من املوالني واملخالفني.

كان سيد بين هاشم وكان املأمون يعّظمه وجُيّله  كتب العامة: )إنه ويف 

وعهد لـه باخلالفة وأخذ لـه العهد(
(4)

. 

إىل  وقال املأمون البن أبي الضحاك وقد أرسله إلشخاص اإلمام 

خراسان:  )هذا خري أهل األرض وأعلمهم وأعبدهم(
(2)

. 

فقال: )أيها  سى الرضا وروي أنه صعد املأمون املنرب ملا بايع علي بن مو

الناس جاءتكم بيعة علي بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن 

، واهلل لو قرأت هذه األمساء على الصم البكم لربؤوا علي بن أبي طالب 

بإذن اهلل عزوجل(
(3)

. 

: )ال أبقاني اهلل بعدك يا أبا وقال املأمون: يف حوار لـه مع اإلمام الرضا 

                                                           

 .218خالصة تذهيب تهذيب الكمال: ص (4)

 .1ح 1ب 45ص 94حبار األنوار: ج (2)

 .1029ح 16اجمللس 158األمالي: ص  (3)
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فو اهلل ما يوجد العلم الصحيح إاّل عند أهل هذا البيت، وإليك انتهت  احلسن،

علوم آبائك، فجزاك اهلل عن اإلسالم وأهله خريا( 
(4)

. 

من أهل العلم والفضل مع شرف  ويف تهذيب التهذيب: )كان الرضا 

النسب(
(2)

. 

: )فمن زعم أنه رأى مثله يف فضله فال وقال بعض من عاصر اإلمام 

تصدقوه(
(3)

. 

 وقال ابن حجر يف صواعقه: 

)وكان أوالد موسى بن جعفر حني وفاته سبعة وثالثني ذكرًا وأنثى، منهم 

وهو أنبههم ذكرًا وأجلهم قدرًا، ومن ثم أحله املأمون حمل  علي الرضا 

مهجته وأنكحه ابنته وأشركه يف مملكته، وفوض إليه أمر خالفته، فإنه كتب بيده 

ني بأن عليًا الرضا ولي عهده وأشهد عليه مجعًا كثريين، كتابًا سنة إحدى ومائت

قبل موته بأن يأكل عنبًا ورمانًا  لكنه تويف قبله، فأسف عليه كثريًا، وأخرب 

مبثوثا وميوت، وأن املأمون يريد دفنه خلف الرشيد فلم يستطع فكان ذلك كله 

كما أخرب به(
 (1)

. 

                                                           

 .2293/191ح 110فصل 8ب  159ــ 153ص 1ز للسيد هاشم البحراني: جمدينة املعاج (4)

، نقالًًً عن السمعاني صاحب األنساب، راجع األنساب: 390ص 1تهذيب التهذيب البن حجر: ج (2)

 .19ص 3ج

 .1ب  9فصل  69ص2إعالم الورى: ج (3)

ق احملرقة( لإلمام ، وانظر أيضًا، )فضائل آل الرسول من الصواع122انظر الصواعق احملرقة: ص (1)

 .املؤلف 
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الذين  من أئمة أهل البيت الثامن هو اإلمام  علي الرضا مام اإل

واحدًا بعد واحد نص على إمامتهم رسوُل اهلل 
(4)

، كما نص على إمامته 

 .وَمن قبله من األئمة الطاهرين أبوه اإلمام موسى بن جعفر 

وقد  قال حممد بن إمساعيل: دخلت على أبي احلسن موسى بن جعفر 

إن كان ما أسأل اهلل أن ال يريناه فإىل من؟ قال  اشتكى شكايًة شديدة، فقلت لـه:

 :إىل علّي ابين، وكتابه كتابي، وهو وصيي وخليفيت من بعدي
(2)

. 

: ُجعلت وعن زكريا بن آدم عن داود بن كثري قال: قلت ألبي عبد اهلل 

 إىل ابين  :فداك وقّدمين للموت قبلك، إن كان كون فإىل من؟ قال 

طرفة عني قط، ثم  ون فو اهلل ما شككت يف موسى فكان ذلك الك موسى

قلت لـه: ُجعلُت  مكثت حنوًا من ثالثني سنة ثم أتيت أبا احلسن موسى 

قال: فكان ذلك الكون  علي ابين :فداك إن كان كون فإىل من؟ قال 

طرفة عني قط فواهلل ما شككت يف علي 
 (3)

 . 

: ُجعلت ى بن جعفر وعن داود الرقي قال: قلت ألبي إبراهيم موس

إىل أبي احلسن الرضا  فداك قد كرب سين فحدثين َمن اإلمام بعدك؟ فأشار 

                                                           

 .3باب فيما جاء يف االثين عشر والنص عليهم ح 526ص 1انظر الكايف: ج (4)

 باب اهلمزة.101إكليل املنهج يف حتقيق املطلب: ص (2)

 .2ح 3ب 19ص 98، حبار األنوار: ج6ح 9ب 31ص 1: جعيون أخبار الرضا  (3)
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  :وقالهذا صاحبكم من بعدي
(4)

  . 

وعن يزيد بن سليط الزيدي
(2)

 يف حديث عن أبي عبد اهلل الصادق  

ـ عزوجل غوث هذه األمة  من ابنه موسى  أيخيرج اهلل تعاىل منه ـ قال: 

ا، وعلمها ونورها، وفهمها وحكمها، خري مولود وخري ناشئ، حيقن اهلل وغياثه

تعاىل به الدماء، ويصلح به ذات البني، ويلم به الشعث، ويشعب به الصدع، 

ويكسو به العاري، ويشبع به اجلائع، ويؤمن به اخلائف، وينزل به القطر، ويأمتر 

أوان حلمه، قوله به العباد، خري كهل، وخري ناشئ، يبشر به عشريته قبل 

 ... حكم، وصمته علم، يبني للناس ما خيتلفون فيه

بعد فقلت لـه:  قال يزيد: ثم لقيت أبا احلسن يعين موسى بن جعفر 

 بأبي أنت و أمي إني أريد أن ختربني مبثل ما أخربني به أبوك...

أخربك يا أبا عمارة إني خرجت من منزلي فأوصيت يف الظاهر  :قال 

أشركتهم مع علي ابين، وأفردته بوصييت يف الباطن، ولقد رأيت رسول إىل بين ف

معه، ومعه سيف وخامت وعصا وكتاب  يف املنام وأمري املؤمنني  اهلل 

وعمامة، فقلت لـه: ما هذا؟ فقال: أما العمامة فسلطان اهلل عزوجل، وأما 

ا فقوة اهلل السيف فعزة اهلل عزوجل، وأما الكتاب فنور اهلل عزوجل، وأما العص

: واألمر خيرج عزوجل، وأما اخلامت فجامع هذه األمور، ثم قال رسول اهلل 

 .إىل علي ابنك

 :  ثم قال 

 يا يزيد إنها وديعة عندك فال خترب بها إاّل عاقاًل أو عبدًا امتحن اهلل قلبه

ن اهلل لإلميان أو صادقًا فال تكفر نعم اهلل تعاىل، وإن ُسئلت عن الشهادة فأّدها فإ

تعاىل يقول: 
(3)

وقال اهلل  

                                                           

 .3ح على أبي احلسن الرضا باب اإلشارة والنص  312ص 1راجع الكايف: ج (4)

يزيد بن سليط الزيدي من أصحاب اإلمام الصادق والكاظم عليهما السالم، إمامي ثقة عظيم الشأن  (2)

وأعلى منزلة عنده من أخيه إسحاق، وكون لقبه )الزيدي( اليعين  واملنزلة عند اإلمام الكاظم 

 كونه زيدي املذهب.

 .58سورة النساء:  (3)
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عزوجل: 
(4)

 . 

فقلت: واهلل ما كنت ألفعل هذا أبدًا، احلديث
(2)

 . 

دخلت على أبي احلسن موسى بن  وعن سليمان بن حفص املروزي قال:

وأنا أريد أساله عن احلجة على الناس بعده، فلما نظر إلّي فابتدأني  جعفر  

يا سليمان إن عليًا ابين وهو وصيي واحلجة على الناس بعدي،  :وقال 

وهو أفضل ُولدي فإن بقيَت بعدي فاشهد لي ولـه بذلك عند شيعيت وأهل 

 بعديوالييت واملستخربين من خليفيت
(3)

 . 

وعن علي بن عبد اهلل اهلامشي قال: كنا عند القرب حنو من سبعني رجاًل منا 

ابنه يف  إلينا ويد علي  ومن موالينا إذ أقبل أبو إبراهيم موسى بن جعفر 

؟ فقلنا: أنت سيدنا وكبرينا، أتدرون من أنا :يده، فوقف علينا وقال 

ت موسى بن جعفر بن حممد، ، فقلنا: أنمسوني وانسبوني :فقال 

 : ؟ قلنا: هو علي بن موسى بن جعفر، قال من هذا معي :فقال

اشهدوا أنه وكيلي يف حياتي ووصيي بعد موتي
(1)

 . 

وعن عبد اهلل بن مرحوم قال: خرجت من البصرة أريد املدينة فلما صرت 

به إىل ـ موسى بن جعفر ـ و هو ُيذهب  يف بعض الطريق لقيت أبا إبراهيم 

البصرة، فأرسل إلي فدخلت عليه فدفع إلّي كتبًا وأمرني أن أوصلها باملدينة، 

فقلت: إىل من أدفعها ُجعلت فداك؟ قال: إىل ابين علي فإنه وصيي والقيم 

بأمري وخري بين
(5)

 . 

قال:  وعن عبد اهلل بن احلرث وكانت أمه من ولد جعفر بن أبي طالب 

 فجمعنا ثم قال: أتدرون مل مجعتكم؟   بعث إلينا أبو إبراهيم موسى

اشهدوا أن عليًا ابين هذا وصيي والقيم بأمري  :فقلنا: ال. قال 

                                                           

 .159رة: سورة البق (4)

 .1413/393ح 291فصل 8ب 155ــ 153ص 6مدينة املعاجز: ج (2)

 .165ص2الصراط املستقيم: ج (3)

 .212راجع كفاية األثر للخزاز: ص (1)

 .11ح 2ب 16ــ 15ص 94حبار األنوار:  (5)
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وخليفيت من بعدي...
(4)

. 

وعن حيدر بن أيوب قال: )كنا باملدينة يف موضع يعرف بالُقبا فيه حممد بن 

فداك ما  زيد بن علي فجاء بعد الوقت الذي كان جييئنا فيه، فقلنا لـه: ُجعلنا

 حبسك؟ 

اليوم سبعة عشر رجاًل من  قال: دعانا أبو إبراهيم ـ موسى بن جعفر ـ 

فأشهدنا لعلي ابنه بالوصية والوكالة يف حياته وبعد موته  ولد علي وفاطمة 

وأن أمره جار عليه وله(
(2)

 . 

وعن عبد الرمحن بن احلجاج
(3)

قال: )أوصى أبو احلسن موسى بن جعفر  

 ي إىل ابنه عل  و كتب لـه كتابًا أشهد فيه ستني رجاًل من وجوه أهل

املدينة( 
(1)

 . 

ابنه عليًا  وعن حسني بن بشري قال: أقام لنا أبو احلسن موسى بن جعفر 

  كما أقام رسول اهلل  عليًا  يوم غدير خم فقال : يا أهل

املدينة ـ أو قال: يا أهل املسجد ـ هذا وصيي من بعدي
(5)

 . 

حلسني بن املختار قال: خرجت إلينا ألواح من أبي إبراهيم موسى وعن ا

  :وهو يف احلبسعهدي إىل أكرب ولدي
(6)

 . 

وعن نصر بن قابوس
(7)

: قال: قلت ألبي إبراهيم موسى بن جعفر  

من الذي يكون من بعدك؟ فأخربني أنك أنت هو، فلما  إني سألت أباك 

                                                           

 .69ص 3راجع كشف الغمة: ج (4)

 .161تعليقة على منهج املقال: ص (2)

ثقة عظيم الشأن عند أهل البيت )عليهم السالم( ادق والكاظم والرضا إمامي من أصحاب اإلمام الص (3)

 فقيه عابد مكثر يف الرواية. ،ومن خاصتهم 

 .11ح 9ب 31ص 1: ج عيون أخبار الرضا  (1)

 .16ح 2ب 11ص 94حبار األنوار: ج (5)

 .250ص 2اإلرشاد: ج (6)

لسالم( عظيم املنزلة عندهم ومن إمامي من أصحاب اإلمام الصادق والكاظم والرضا )عليهم ا (7)

 خواصهم، فقيه ورع عامل ثقة.
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ًا ومشااًل وقلت أنا بك وأصحابي، ذهب الناس ميين تويف أبو عبد اهلل 

 فأخربني من الذي يكون من بعدك من ولدك؟ 

 ابين فالن يعين عليًا   :قال 
(4)

 . 

وعن نعيم بن قابوس
(2)

علي ابين، أكرب  :قال: قال لي أبو احلسن  

ولدي، وأمسعهم لقولي، وأطوعهم ألمري، ينظر معي يف كتابي اجلفر واجلامعة 

اّل نيب أو وصي نيبوليس ينظر فيه إ
(3)

 . 

 وعن املفضل بن عمر قال: دخلت على أبي احلسن موسى بن جعفر 

ابنه يف حجره وهو يقبله وميص لسانه، ويضعه على عاتقه ويضمه  وعلي 

 .إليه ويقول: بأبي أنت وأمي ما أطيب رحيك وأطهر خلقك وأبني فضلك

املودة ما مل يقع ألحد قلت: ُجعلت فداك لقد وقع يف قليب هلذا الغالم من 

 يا مفضل هو مين مبنزليت من أبي لي:  إال لك، فقال 


(1)

 . 

 قال: قلت: هو صاحب هذا األمر من بعدك؟ 

نعم من أطاعه رشد، ومن عصاه كفر :قال 
(5)

 . 

قبل أن حيمل إىل  بي احلسن وعن حممد بن سنان قال: دخلت على أ

فقلت: لبيك،  يا حممدلي:  بني يديه، فقال  العراق بسنة وعلي ابنه 

ثم أطرق ونكت بيده  إنه سيكون يف هذه السنة حركة فال جتزع منها :قال 

 .ويضل اهلل الظاملني ويفعل اهلل ما يشاءيف األرض ورفع رأسه إلي وهو يقول: 

 فداك؟قلت: وما ذاك ُجعلت 

من ظلم ابين هذا حقه وجحد إمامته من بعدي كان كمن ظلم  :قال 

                                                           

باب اإلشارة والنص عل أبي احلسن  313ص 1، الكايف: ج1ب 2فصل 96ص2إعالم الورى: ج (4)

 .22ح الرضا 

 .نعيم القابوسي إمامي ثقة فقيه عامل ورع من خواص اإلمام الكاظم  (2)

 .29ح 19ب 114ص 3انظر بصائر الدرجات: ج (3)

  .39سورة آل عمران:  (1)

 .112ص 9خامتة مستدرك الوسائل: ج (5)
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 . حقه وجحد إمامته من بعد حممد  علي بن أبي طالب 

فعلمُت أنه قد ُنعي إىل نفسه ودّل على ابنه، فقلت: واهلل لئن مّد اهلل يف 

هلل عمري ألسلمن إليه حقه، وألقّرّن لـه باإلمامة، وأشهد أنه من بعدك حجة ا

 تعاىل على خلقه والداعي إىل دينه.

يا حممد ميد اهلل يف عمرك وتدعو إىل إمامته وإمامة من يقوم لي:  فقال 

 .مقامه من بعده

 فقلت: َمن ذاك جعلت فداك؟

  حممد ابنه :قال 

 قال: قلت: فالرضا والتسليم.

أما إنك يف  نعم كذلك وجدتك يف كتاب أمري املؤمنني  :قال 

ثم قال: يا حممد إن املفضل نا أبني من الربق يف الليلة الظلماءشيعت
(4)

كان أنسي  

ومسرتاحي وأنت أنسهما ومسرتاحهما حرام على النار أن متسك أبدًا
(2)

. 

إىل غريها من النصوص الكثرية يف هذا الباب، مضافًا إىل النصوص العامة 

اثنا عشر كأحاديث أن األئمة 
(3)

 ا.، وحديث جابر وغريه
                                                           

 ومن خواصهما وبطانتهما، فقيه صاحل ثقة. إمامي من أصحاب اإلمام الصادق والكاظم  (4)

، الغيبة للشيخ 16ح باب اإلشارة والنص على أبي احلسن الرضا  314ص 1انظر الكايف: ج (2)

 .8ح 33الطوسي: ص

باب ماجاء يف االثين عشر والنص عليهم: ويف هذا الباب عشرون  535ــ  525ص 1: جانظر: الكايف (3)

 ◄كتاب اإلمارة 1953و 1952ص 3صحيح مسلم: جمنها: كتب العامة فكثري، يف حديثًا، وأما ما ورد 

مؤسسة  2ط 95-93ص 15باب الناس تبع لقريش واخلالفة يف قريش. صحيح ابن حبان: ج►

دار الكتب العلمية ط  596ص 9وج 116-115ص 3جرك على الصحيحني: الرسالة بريوت. املستد

. جممع 1دار املعرفة بريوت ط 313و 312و 311و 310و 364ص 9بريوت. مسند أبي عوانة: ج

باب اخللفاء االثين عشر ط دار الريان للرتاث القاهرة. سنن أبي داود:  140ص 5الزوائد للهيثمي: ج

ط دار احلرمني  268ص 6وج 263ص 1ألوسط للطرباني: جط دار الفكر. املعجم ا 106ص 9ج

 101و 100و 84و 43و 42و 40و 84و 88و 81و 86ص 5القاهرة. مسند أمحد بن حنبل: ج

ط دار املعرفة بريوت.  180و 106ص 1ط مؤسسة قرطبة مصر. مسند الطيالسي: ج 101و 106و

 3واملثاني ألبي بكر الشيباني: جط دار املأمون للرتاث دمشق. اآلحاد  956ص 13مسند أبي يعلى: ج

ط مؤسسة نادر بريوت. املعجم  340ص 1ط دار الراية الرياض. مسند ابن اجلعد: ج 128و 126ص
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بنت رسول  عن جابر بن عبد اهلل األنصاري قال: دخلت على فاطمة 

وقّدامها لوح يكاد ضوؤه يغشي األبصار وفيه اثنا عشر امسًا، ثالثة يف  اهلل 

ظاهره، وثالثة يف باطنه، وثالثة أمساء يف آخره، وثالثة أمساء يف طرفه، 

 فعددتها فإذا هي اثنا عشر.

 قلت: أمساء من هؤالء؟ 

هذه أمساء األوصياء أوهلم ابن عمي وأحد عشر من  : قالت

 .ولدي، آخرهم القائم

قال جابر: فرأيت فيه: حممدًا حممدًا حممدًا يف ثالثة مواضع، وعليًا عليًا عليًا 

عليًا يف أربعة مواضع
(4)

. 

 

                                                                                                                                        

ط مكتبة  255و 253و 232و 219و 208و 206و 144و 141و 146و 145ص 2جالكبري للطرباني: 

مي بريوت. السنن ط املكتب اإلسال 532ص 2العلوم واحلكم املوصل. السنة البن أبي عاصم: ج

ط دار العاصمة  455ص 5وج 942ص 2الواردة يف الفنت ألبي عمرو عثمان بن سعيد املقرء الداني: ج

ط مكتبة التوحيد القاهرة. الفردوس مبأثور اخلطاب  45ص 1الرياض. الفنت لنعيم بن محاد: ج

 13ني الشافعي: جط دار الكتب العلمية بريوت. فتح الباري للعسقال 102ص 5لشريويه الديلمي: ج

ط دار الكتب  298و 296و 295ص 11ط دار املعرفة بريوت. عون املعبود: ح 213و 211ص

ط دار الكتب العلمية بريوت. شرح  349و 341ص 6العلمية بريوت. حتفة األحوذي للمباركفوري: ج

 دار احياء الرتاث العربي بريوت. 2ط 201ص 12النووي على صحيح مسلم: ج

 .4باب فيما جاء يف االثين عشر والنص عليهم ح 532ص 1: جانظر الكايف (4)
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اعرتف بعلمه كبار علماء وقد أعلم أهل زمانه،  كان اإلمام الرضا 

 .ويف غريها املأمون ا هيئهيتلس املناظرة الاديان واملذاهب واملباد  يف جماأل

الّلهم َوَصّل َعَلى َصاِحِب الّدْعَوِة  :ويف الصلوات على األئمة 

الّنَبِويِة ... واحُلَجِج الّرَضوّية
(4)

. 

إني أؤخذ يف ليزيد بن سليط الزيدي:  وقال اإلمام موسى بن جعفر 

مر اىل ابين علي، مسي علي وعلي: أما علي االول فعلي بن أبي هذه السنة واأل

، اُُعطي فهم األول وحكمته وأما علي اآلخر فعلي بن احلسني  طالب 

وبصره ووده ودينه، وحمنة اآلخر وصربه على مايكره...
(2)

. 

 فقال:  : ثم وصفه لي رسول اهلل وقال أبو احلسن  الكاظم 

اهلل، ويسمع بتفهيمه، وينطق حبكمته، يصيب  علي ابنك الذي ينظر بنور

والخيطئ، ويعلم وال جيهل، وقد ُملئ حكمًا وعلمًا
(3)

. 

ُسئل عن شيء إاّل  وقال إبراهيم بن العباس الصولي: )ما رأيت الرضا 

علمه، وال رأيت أعلم منه مبا كان يف الزمان إىل وقته وعصره، وكان املأمون 

يجيب عنه(ميتحنه بالسؤال عن كل شي ء ف
(1)

. 

                                                           

 .268ص 1. مناقب آل أبي طالب، البن شهرآشوب: ج120املصباح، للكفعمي: ص (4)

 علي بن موسى الرضا عليه السالم.إمامة أبي احلسن باب  80اإلمامة والتبصرة: ص (2)

 .1ح 2باب 12ص 94حبار األنوار: ج (3)

 .224. روضة الواعظني: ص19ح 49اجمللس 660ص األمالي، للصدوق: (1)



   /41سلسلة من حياة المعصومين  22 

ويف إعالم الورى عن أبي الصلت اهلروي قال: )ما رأيت أعلم من علي بن 

، وال رآه عامل إاّل شهد لـه مبثل شهادتي، ولقد مجع املأمون موسى الرضا 

يف جملس لـه عددًا من علماء األديان، وفقهاء الشريعة واملتكلمني، فغلبهم عن 

ر لـه بالفضل، وأقر على نفسه بالقصور. آخرهم، حتى ما بقي أحد منهم إاّل أق

كنت أجلس يف الروضة يقول:  ولقد  مسعت علي بن موسى الرضا 

والعلماء باملدينة متوافرون، فإذا أعيا الواحد منهم عن مسألة أشاروا إلّي 

. وقال أبو الصلت: ولقد حدثين بأمجعهم وبعثوا إلي باملسائل فأجيب عنها

 : أن موسى بن جعفر ن جعفر، عن أبيه حممد بن إسحاق بن موسى ب

هذا أخوكم علي بن موسى عامل آل حممد،  فاسألوه عن كان يقول لبنيه: 

أديانكم، واحفظوا ما يقول لكم
(4)

. 

وقال ابن شهر آشوب عن حممد بن عيسى اليقطيين
(2)

: )ملا اختلف الناس يف 

اب فيه مثانية مجعت من مسائله مما ُسئل عنه وأج أمر أبي احلسن الرضا 

عشر ألف مسألة(
(3)

. 

بالسؤال عن كل شيء  وقد ورد أن املأمون كان ميتحن اإلمام الرضا 

فيجيب عنه
(1)

. 

: أن املأمون مجع علماء سائر امللل مثل: وروى الشيخ الصدوق 

                                                           

الفصل الرابع يف ذكر طرف من خصائصه ومناقبه وأخالقه الكرمية. عنه حبار  328إعالم الورى: ص (4)

 .11ح 1ب 100ص 94األنوار: ج

 جليل ثقة، مكثر يف الرواية. والعسكري إمامي من أصحاب اإلمام الرضا واجلواد واهلادي  (2)

وفيه: )مجعت من  14ح 13الغيبة، للشيخ الطوسي: صنظر . وا961ص 3أبي طالب:جمناقب آل  (3)

 وأجاب عنه: مخس عشرة ألف مسألة(.مسائله مما سأله الناس 

. مناقب 1113من أبواب قراءة القرآن ولو يف غري وقت الصالة ح 21ب 211ص 6وسائل الشيعة: ج (1)

 .961ص 3آل أبي طالب:ج
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اجلاثليق
(4)

، ورأس اجلالوت
(2)

، ورؤساء الصابئني منهم: عمران الصابي، 

واهلربذ األكرب
(3)

اب زرادشت، وأصح
 (1)

، ونسطاس الرومي
(5)

واملتكلمني منهم 

فسألوه، فقطع الرضا واحدًا بعد  سليمان املروزي، ثم أحضر الرضا 

واحد. وكان املأمون أعلم خلفاء بين العباس وهو مع ذلك كله انقاد لـه اضطرارًا 

حتى جعله ولي عهده وزّوجه ابنته(
(6)

. 

 تظاهر بإكرام اإلمام الرضا أقول: سيأتي أن املأمون اضطر إىل أن ي

وجيعله ولي عهده امتصاصًا للثورات اليت كان خياف منها ضد حكومة العباسيني 

 وسائر العلويني.  الذين فعلوا كل ظلم جتاه أهل البيت 



كثرية، ذكر بعضها العالمة الطربسي يف كتاب  مناظرات اإلمام الرضا 

االحتجاج
(7)

. 

ل الشيخ الصدوقوقا
(8)

  كان املأمون جيلب على الرضا( :  من

 متكلمي الفرق واألهواء املضلة كل من مسع به، حرصًا على انقطاع الرضا 

 عن احلجة مع واحد منهم، وذلك حسدًا منه لـه وملنزلته من العلم، فكان 

عاىل ذكره أبى اليكلمه أحٌد إاّل أقر لـه بالفضل والتزم احلجة لـه عليه، ألن اهلل ت

                                                           

 الد اإلسالم.وهو رئيس النصارى يف ب (4)

 وهو مقدم علماء اليهود وكبريهم. (2)

 وعاملهم.عامل اجملوس، أو عظيم اهلند  (3)

 زردشت أو زرادشت: هو جمدد دين اجملوس ومظهره، وقيل غري ذلك. (1)

 النسطاس: هو العامل بالطب بلغة أهل الروم. (5)

 .961ص 3مناقب آل أبي طالب: ج (6)

 .959ــ  911. التوحيد، للصدوق: ص215 ــ 144ص2انظر: االحتجاج: ج (7)

 .959التوحيد: ص (8)
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إاّل أن يعلي كلمته ويتم نوره وينصر حجته، وهكذا وعد تبارك وتعاىل يف كتابه 

فقال 
(4)

.).. 

قال: دخل رجل من  عن حممد بن عبد اهلل اخلراساني خادم الرضا 

ادقةالزن
(2)

أرأيت  :وعنده مجاعة، فقال لـه أبو احلسن  على الرضا  

إن كان القول قولكم ـ وليس هو كما تقولون ـ ألسنا وإياكم  شرعًا سواء وال 

 ؟ فسكت.يضرنا ما  صّلينا وصمنا وزّكينا وأقررنا

وإن يكن القول قولنا، وهو كما نقول، ألستم قد  :فقال أبو احلسن 

 ؟هلكتم وجنونا

قال: رمحك اهلل، فأوجدني
(3)

 كيف هو؟ وأين هو؟ 

ويلك! إن الذي ذهبت إليه غلط، وهو أّين األين وكان وال  :قال 

أين، وكّيف الكيف وكان وال كيف، ال يعرف بكيفوفية وال بأينونية، وال يدرك 

 .حباسة وال يقاس بشيء

 قال الرجل: فإذن إنه ال شيء، إذ مل ُيدرك حباسة من احلواس؟

ويلك! ملا عجزت حواسك عن إدراكه أنكرَت  :فقال أبو احلسن 

ربوبيته، وحنن إذا عجَزت حواسنا عن إدراكه أيقنا أنه ربنا، وأنه شيء خبالف 

 .األشياء

 قال الرجل: فأخربني متى كان؟

                                                           

 .51سورة غافر:  (4)

الزنادقة: هم القائلون بأن العامل وجد بال صانع فجحدوا وجود اهلل الصانع املدبر للعامل، وقيل هم  (2)

 .القائلون بدوام الدهر من أصحاب زرادشت، وقيل غري ذلك

 أي فأعلمين. (3)



  25من حياة اإلمام الرضا  

 .أخربني متى مل يكن، فأخربك متى كان؟! :قال أبو احلسن 

 قال الرجل: فما الدليل عليه؟

إني ملا نظرت إىل جسدي فلم ميكين فيه زيادة وال  :أبو احلسن قال 

نقصان يف العرض والطول، ودفع املكاره عنه، وجر املنفعة إليه، علمت أن هلذا 

البنيان بانيًا، فأقررت به، مع ما أرى من دوران الفلك بقدرته، وإنشاء 

لك من السحاب، وتصريف الرياح، وجمرى الشمس والقمر والنجوم، وغري ذ

 .اآليات العجيبات املتقنات، علمت أن هلذا مقدرًا ومنشئًا

 قال الرجل: فِلَم احتجب؟

إن احلجاب على اخللق لكثرة ذنوبهم فأما هو فال  :فقال أبو احلسن 

 .خيفى عليه خافية يف آناء الليل والنهار

 قال: فِلَم ال تدركه حاسة األبصار؟

ين تدركهم حاسة األبصار، منهم للفرق بينه وبني خلقه الذ :قال 

 ومن غريهم، ثم هو أجّل من أن يدركه بصر، أو  حييط به وهم، أو يضبطه 

 .عقل

 قال: فحده لي!.

 .ال حّد لـه :قال 

 قال: وِلَم؟

ألن كل حمدود متناه )إىل حد( ، وإذا احتمل التحديد احتمل  :قال 

هو غري حمدود، )وال متزائد( وال الزيادة، وإذا احتمل الزيادة احتمل النقصان، ف

 .متناقص، وال متجز  وال متوهم

قال الرجل: فأخربني عن قولكم: إنه لطيف، وبصري، وعليم، وحكيم، 

أيكون السميع إاّل باألذن، والبصري إاّل بالعني، واللطيف إاّل بعمل باليدين، 

 واحلكيم إاّل بالصنعة؟
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إجياد الصنعة، أو ما رأيت  إن اللطيف منا على حد :فقال أبو احلسن 

أن الرجل يتخذ شيئًا فيلطف يف اختاذه؟ فيقال: ما ألطف فالنًا، فكيف ال يقال 

للخالق اجلليل: )لطيف( إذ خلق خلقًا لطيفًا وجلياًل، ورّكب يف احليوان منه 

أرواحها، وخلق كل جنس مباينا من جنسه يف الصورة، وال يشبه بعضه بعضا، 

الق اللطيف اخلبري يف تركيب صورته، ثم نظر إىل األشجار فكل بـه لطف من اخل

ومحلها أطائبها املأكولة منها وغري املأكولة، فقلنا عند ذلك: إن خالقنا )لطيف( 

ال كلطف خلقه يف صنعتهم، وقلنا إنه )مسيع( ألنه ال خيفى عليه أصوات خلقه، 

ها وحبرها، وال يشتبه  ما بني العرش إىل الثرى، من الذرة إىل ما أكرب منها، يف بر

عليه لغاتها، فقلنا عند ذلك: إنه )مسيع( ال بأُذن، وقلنا: إنه )بصري( ال ببصر، 

ألنه يرى أثر الذرة السوداء يف الليلة الظلماء على الصخرة السوداء، ويرى دبيب 

النمل يف الليلة الدجية، ويرى مضارها ومنافعها، وأثر سفادها، وفراخها 

 . د ذلك: إنه )بصري( ال كبصر خلقهونسلها، فقلنا عن

قال
(4)

: فما برح حتى أسلم
(2)

. 

 

                                                           

 .د اهلل اخلراساني خادم الرضا أي حممد بن عب (4)

 .113ــ 111ص 2انظر االحتجاج: ج (2)
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(4)

بعلم الغيب ليكون من األدلة  إن اهلل عزوجل قد أعلم أنبياءه وأولياءه 

كآبائه  على كونهم حجج اهلل على اخللق، وكان اإلمام علي الرضا 

يعلم الغيب  رسول اهلل وكجّده  وأبنائه املعصومني  الطاهرين 

 بإذن اهلل تعاىل.

 

عن عبد السالم بن صاحل اهلروي
(2)

 قال: ملا دخل اإلمام الرضا  

 : خراسان ودخل القبة اليت فيها قرب هارون، خط بيده إىل جانبه ثم قال 

 هذه تربيت وفيها أدفن، وسيجعل اهلل هذا املكان خمتلف شيعيت وأهل

ا يزورني منهم زائر وال يسّلم علّي منهم مسّلم إاّل وجب لـه حمبيت، واهلل م

القبلة فصلى ركعات  ثم استقبل  غفران اهلل ورمحته بشفاعتنا أهل البيت

ودعا بدعوات، فلما فرغ سجد سجدة طال مكثه فيها، فأحصينا لـه فيها 

مخسمائة تسبيحة، ثم انصرف
(3)

. 

 

يف مسجد  : رأيت علي بن موسى الرضا عن موسى بن مهران قال

أترونين وإياه ندفن يف بيت واحد؟! :املدينة وهارون خيطب، فقال 
(1)

 . 

 

                                                           

 الغيب: كل ما غاب وخفي عن اإلنسان. (4)

 ومن خواصه، ثقة. أبو الصلت اهلروي إمامي من أصحاب اإلمام الرضا  (2)

 .11ح 32انظر العقد النضيد: ص (3)

 .48انظر عيون املعجزات: ص (1)
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فأتاه من أخربه أنه  عن حممد بن داود قال: كنت أنا وأخي عند الرضا 

ومضينا معه وإذا حلياه قد  قد ربط ذقن حممد بن جعفر، فمضى أبو احلسن 

 وإذا إسحاق بن جعفر وولده ومجاعة آل أبي طالب يبكون، فجلس  ربطا،

عند رأسه ونظر يف وجهه فتبّسم، فنقم من كان يف اجمللس، فقال  أبو احلسن 

بعضهم: إمنا تبسم شامتًا بعّمه
(4)

 . 

ليصّلي يف املسجد، فقلنا لـه: ُجعلت فداك قد  قال: وخرج اإلمام 

 تبسمت؟مسعنا فيك من هؤالء ما نكره حني 

إمنا تعجبت من بكاء إسحاق!  وهو واهلل ميوت قبله  :فقال أبو احلسن 

. قال: فربأ حممد، ومات إسحاقويبكيه حممد!
(2)

. 

وعن حييى بن حممد بن جعفر قال: مرض أبي مرضًا شديدًا فأتاه أبو احلسن 

يعوده، وعّمي إسحاق جالس يبكي، وقد جزع عليه جزعًا شديدًا،  الرضا 

؟ قلت: خياف مما يبكي عّمكفقال: يى: فالتفت إلّي أبو احلسن قال حي

ال تغتمن فإن إسحاق وقال:  عليه ما ترى، قال: فالتفت إلّي أبو احلسن 

قال حييى: فربأ أبي حممد ومات إسحاق سيموت قبله
(3)

. 

 

وقد كان الفضل بن عن معمر بن خالد قال: قال لي الريان بن الصلت مبرو ـ 

سهل بعثه إىل بعض كور خراسان ـ فقال لي: أحب أن تستأذن لي على أبي 

فأسّلم عليه، وأحّب أن يكسوني من ثيابه، وأحّب أن يهب لي من  احلسن 

 الدراهم اليت ُضربت بامسه.

إن الريان بن الصلت يريد فقال لي مبتدئًا:  فدخلت على الرضا 

، فدخل ن ثيابنا، والعطية من دراهمنا، فأذنت لـهالدخول علينا، والكسوة م

                                                           

 .. منه كالم كان من مجاعة املأمون ومن عيونه ال من أقرباء اإلمام أقول: من تكلم بهذا ال (4)

 . 53/ 2155ح 92فصل 8ب 55ص 1مدينة املعاجز: ج (2)

 .908/2ح 6فصل 11ب 981انظر: الثاقب يف املناقب ص (3)
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فسّلم فأعطاه ثوبني وثالثني درهمًا من الدراهم املضروبة بامسه
(4)

. 

 

عن احلسني بن موسى بن جعفر بن حممد العلوي قال: كنا حول أبي احلسن 

رث  وحنن شبان بين هاشم، إذ مّر علينا جعفر بن عمر العلوي وهو الرضا 

، فما مضى إاّل سرتونه عن قريب كثري املال والتبع:اهليئة، فقال الرضا 

شهر أو حنوه حتى ولي املدينة وحسنت حاله فكان مير بنا ومعه اخلصيان 

واحلشم
(2)

 . 

 

إن عبد اهلل :عن احلسني بن بشار قال: قال الرضا 
(3)

يقتل حممدًا  
(1)
 

 هارون يقتل حممد بن هارون؟ فقلت لـه: عبد اهلل بن

نعم عبد اهلل الذي خبراسان يقتل حممد بن زبيدة الذي هو  :فقال 

فقتله ببغداد
(5)

 . 

 

وقد نظر إىل هرمثة باملدينة،  عن موسى بن هارون قال: رأيت الرضا 

فكان كما قال كأني به وقد ُحمل إىل مرو فُضربت عنقه :فقال 
(6)

. 
 

                                                           

 .2154/51ح 95فصل 8ب  54ص 1مدينة املعاجز: ج (4)

 .919/1ح 986انظر الثاقب يف املناقب، البن محزة: ص (2)

 أي املأمون العباسي. (3)

 أي األمني العباسي. (1)

 .991ص 3مناقب آل أبي طالب: ج (5)

 .335/33ح 319دالئل اإلمامة: ص (6)
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عن موسى بن عمر بن بزيع قال: كان عندي جاريتان حاملتان، فكتبت إىل 

أعلمه ذلك، وأسأله أن يدعو اهلل تعاىل أن جيعل ما يف بطونهما  الرضا 

ثم  أفعل إن شاء اهلل تعاىل :ذكرين وأن يهب لي ذلك، قال: فوقع 

عافانا اهلل وإياك بسم اهلل الرمحن الرحيم، بكتاب مفرد نسخته:  ابتدأني 

بأحسن عافية يف الدنيا واآلخرة برمحته، األمور بيد اهلل عزوجل، ميضي فيها 

مقاديره على ما حيب، يولد لك غالم وجارية إن شاء اهلل تعاىل، فسّم الغالم 

قال: فولد لي غالم وجارية على  حممدًا، واجلارية فاطمة، على بركة اهلل تعاىل

 ما قاله 
(4)

. 
 

وقرأت  عن عبد الرمحن بن أبي جنران قال: كتب أبو احلسن الرضا 

رسالته إىل بعض أصحابنا 
(2)

 : إنا لنعرف الرجل إذا رأيناه حبقيقة اإلميان وحبقيقة

النفاق
(3)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .2181/14ح 62فصل 8ب  82ص 1مدينة املعاجز: ج (4)

هو عبداهلل بن جندب: من أصحاب اإلمام الصادق والكاظم والرضا عليهم السالم وكان إماميًا ثقة  (2)

 ووكياًل عنهما. ابدًا رفيع املنزلة عند الكاظم والرضا ع

 .5ح 8ب 308ص 5بصائر الدرجات: ج (3)
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أفضل الناس ُخُلقًا،  كآبائه الطاهرين  كان اإلمام علي الرضا 

 أخالقًا.وأحسنهم 

حسن اجملالسة، لطيف احملادثة، حيدث الصغري والكبري ويأنس  كان ف

، خصوصًا كثري املعروف، كثري العطاء، وأكثر صدقاته يف السّر بهم، وكان 

 يف الليالي املظلمة.

، وما أغلظ يف القول، وال اتكئ بني ما جفا أحدًا بكالم قّط وروي أنه 

املائدة  ت، وإذا نصبمل يبصق أمام أحد قّطقهقه أبدًا، ويدي جليس، ومل ُي

 أحضر مجيع أهله وخدمه وأكل معهم.

 عن إبراهيم بن العباس قال: 

جفا أحدًا بكلمة قّط، وال رأيته قطع على  )ما رأيت أبا احلسن الرضا 

أحد كالمه حتى يفرغ منه، وما رد أحدًا عن حاجة يقدر عليها، وال مّد رجله 

وال اتكأ بني يدي جليس لـه قّط، وال رأيته شتم أحدًا  بني يدي جليس لـه قّط،

من مواليه ومماليكه قّط، وال رأيته تفل قّط، وال رأيته تقهقه يف ضحكة قّط، بل 

كان ضحكه التبسم
(4)

، وكان إذا خال ونصب مائدته أجلس معه على مائدته 

 قليل النوم بالليل، كثري مماليكه ومواليه حتى البواب السائس، وكان 

السهر، حييي أكثر لياليه من أوهلا إىل الصبح، وكان كثري الصيام، فال يفوته 

كثري  وكان  ذلك صوم الدهر : صيام ثالثة أيام يف الشهر ويقول

                                                           

 .16109/19من أبواب أحكام العشرة يف السفر واحلضر ح 122ب 204ص12وسائل الشيعة: ج (4)
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املعروف والصدقة يف السر، وأكثر ذلك يكون منه يف الليالي املظلمة، فمن زعم 

أنه رأى مثله يف فضله فال تصدق(
(4)

. 

إذا خال مجع حشمه كلهم عنده،  ادم: )كان الرضا وقال ياسر اخل

إذا جلس على  الصغري والكبري، فيحدثهم ويأنس بهم ويؤنسهم، وكان 

املائدة ال يدع صغريا وال كبريا حتى السائس واحلجام إال أقعده معه على 

مائدته(
(2)

. 

ُاحّدثه  عن اليسع بن محزة، قال: كنت يف جملس أبي احلسن الرضا 

وقد اجتمع إليه خلق كثري يسألونه عن احلالل واحلرام، إذ دخل عليه رجل طوال 

آدم، فقال: السالم عليك يا ابن رسول اهلل، رجل من حمبيك وحميب آبائك 

، مصدري من احلج وقد افتقدت نفقيت وما معي ما أبلغ به وأجدادك 

نعمة فإذا بلغت بلدي مرحلة، فإن رأيت أن تنهضين إىل بلدي، وهلل عليَّ 

 تصدقت بالذي توليين عنك، فلست مبوضع صدقة. 

 ..اجلس رمحك اهلللـه:  فقال 

على الناس حيّدثهم حتى تفرقوا، وبقي هو وسليمان اجلعفري  وأقبل 

 . أتأذنون لي يف الدخول؟ :وخيثمة وأنا. فقال 

 فقال لـه سليمان: قّدم اهلل أمرك. 

بقي ساعة ثم خرج، ورّد الباب وأخرج يده من فدخل احلجرة و فقام 

 . أين اخلراساني؟أعلى الباب، وقال: 

 فقال: ها أنا ذا. 

خذ هذه املائيت دينار واستعن بها يف مئونتك ونفقتك وتربك  :فقال 
                                                           

 .1811/2من أبواب كتاب العشرة ح 10ب 556ص 15جامع أحاديث الشيعة: ج (4)

 .30505/2من أبواب آداب املائدة ح 13ب 265ص29وسائل الشيعة: ج (2)
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 . ثم خرج.بها، وال تصّدق بها عين واخرج فال أراك وال تراني

ت، فلماذا سرتت وجهك فقال سليمان: جعلت فداك، لقد أجزلت ورمح

 عنه؟. 

خمافة أن أرى ُذّل السؤال يف وجهه لقضائي حاجته، أما  :فقال 

املسترت باحلسنة يعدل سبعني حجة، واملذيع  :مسعت حديث رسول اهلل 

 . أما مسعت قول األول:بالسيئة خمذول واملسترت بها مغفور له
(4)

 



إذا خال مجع حشمه كّلهم عنده،  عن ياسر اخلادم : كان الرضا 

الصغري والكبري، فيحدثهم ويأنس بهم ويؤنسهم
(2)

 . 

يف الكايف بسنده عن رجل من أهل بلخ قال: كنت مع  وروى الكليين 

مواليه من  يف سفره إىل خراسان، فدعا يومًا مبائدة لـه، فجمع عليها الرضا 

 السودان وغريهم، فقلت: جعلت فداك لو عزلت هلؤالء مائدة!

مه، إن الرب تبارك وتعاىل واحد، واأُلم واحدة، واألب  :فقال 

واحد، واجلزاء باألعمال
(3)

. 

 



وقد أشرف على حيطان  عن موسى بن سيار قال: كنت مع الرضا 

                                                           

باب من أعطى بعد  29 -23ص 9.الكايف: ج12984ح 34ب 951ــ 956ص 4وسائل الشيعة: ج (4)

 .3املسألة ح

 .30505/2من أبواب آداب املائدة ح 13ب 265ص 29وسائل الشيعة: ج (2)

 .30509/1اب املائدة حمن أبواب آد13ب 265ص 29. وسائل الشيعة: ج246ح230ص 8الكايف: ج (3)
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ن نجنازة، فلما بصرُت بها رأيت سيدي طوس ومسعت واعيًة فاتبعتها فإذا حن

وقد ثنى رجله عن فرسه ثم أقبل حنو اجلنازة فرفعها، ثم أقبل يلوذ بها كما تلوذ 

يا موسى بن سيار من شّيع جنازة : »السخلة بأمها، ثم أقبل عليَّ وقال 

 .«ولي من أوليائنا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ال ذنب عليه

ى شفري قربه رأيت سيدي قد أقبل، فأفرج الناس حتى إذا وضع الرجل عل

يا فالن بن : »عن اجلنازة حتى بدا لـه امليت فوضع يده على صدره ثم قال 

 . «فالن أبشر باجلنة فال خوف عليك بعد هذه الساعة

فقلت: جعلت فداك هل تعرف الرجل؟، واهلل إنها بقعة مل تطأها قبل 

 يومك هذا؟! 

سيار، أما علمت أنا معاشر األئمة ُتعرض يا موسى بن : »فقال لي 

علينا أعمال شيعتنا صباحًا ومساءًً، فما كان من التقصري يف أعماهلم سألنا اهلل 

«تعاىل الصفح لصاحبه، وما كان من العلو سألنا اهلل الشكر لصاحبه
 (4)

. 
 



هب إىل تشّفع إىل املأمون يف اجللودي الذي كان ذ ورد أن اإلمام الرضا 

وال يدع على  املدينة بأمر هارون العباسي ليسلب نساء آل أبي طالب 

واحدة منهن إاّل ثوبًا واحدًا 
(2)

فحبسه املأمون ثم دعا  فإنه نقم بيعة الرضا  

                                                           

 .28731/1ح 211ب 261ص 21مستدرك الوسائل:ج (4)

فانهجم على داره مع خيله .. فقال اجللودي  ورد أنه: صار اجللودي إىل باب أبي احلسن الرضا  (2)

: أنا أسلبهن : البد من أن أدخل البيت فأسلبهن كما أمر األمري! فقال الرضا ألبي احلسن 

أدع عليهن شيئا إال أخذته، فلم يزل يطلب إليه وحيلف له حتى سكن، فدخل أبو لك وأحلف أني ال 

فلم يدع عليهن شيئا حتى أقراطهن وخالخيلهن وأزارهن إال أخذه منهن ومجيع ماكان يف  احلسن 

الدار من قليل وكثري. وسيأتي ذكر هذا احلديث يف باب )هارون واهلجوم على بيت اإلمام عليه 

 السالم(.
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به من احلبس بعد ما قتل اثنني قبله
(4)

يا أمري هب لي  ، فقال اإلمام الرضا 

 هذا الشيخ!. 

 ه، فأقسم على املأمون أن ال يقبل قوله فيه.فظن اجللودي أنه يعني علي

فقال املأمون: واهلل ال أقبل قوله فيك، وأمر بضرب عنقه
(2)

. 

أبا نواس  الشعراء فيكرمهم، فأجاز  كان يفد على اإلمام الرضا 

بثالمثائة دينار مل يكن عنده غريها وساق إليه البغلة
(3)

. 

ينار واعتذر إليهدعباًل اخلزاعي بستمائة د وأجاز 
(1)

. 

وجاءه إبراهيم بن العباس الصولي فوهب لـه عشرة آالف من الدراهم اليت 

ُضربت بامسه
(5)

. 

ويف املناقب عن يعقوب بن إسحاق النوخبيت قال: مّر رجل بأبي احلسن 

 فقال له: أعطين على قدر مروءتك!  الرضا 

 .ال يسعين ذلك :قال 

 .أما هذا فنعمفقال: على قدر مروءتي. قال: 

يا غالم أعطه مائيت دينار :ثم قال 
(6)

. 

فّرق خبراسان ماله كله يف يوم عرفة، فقال لـه  وروي أنه اإلمام الرضا 

بل هو املغنم، ال تعدن مغرمًا ما  :الفضل بن سهل: إن هذا ملغرم! فقال 

                                                           

 هما علي بن أبي عمران وإبن مؤنس.و (4)

 .5ح 19ب 161ــ 166ص 94حبار األنوار: ج (2)

 .139بشارة املصطفى: ص (3)

 .1باب 9فصل 61ص 2إعالم الورى: ج (1)

 .230األنوار البهية: ص (5)

 .910ص3مناقب آل أبي طالب: ج (6)
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ابتعُت )ابتغيت( به أجرًا وكرمًا
(4)

. 

هليب قال: ملا وصل إبراهيم بن العباس ودعبل بن وعن هارون بن عبد اهلل امل

 وقد بويع لـه بالعهد، أنشده دعبل:  علي اخلزاعي إىل الرضا 

 و أنشده إبراهيم بن العباس:

درهم من الدراهم اليت عليها امسه، كان املأمون فوهب هلما عشرين ألف 

أمر بضربها يف ذلك الوقت. قال فأما دعبل فصار بالعشرة آالف اليت حصته إىل 

قم فباع كل درهم بعشرة دراهم فتخلصت لـه مائة ألف درهم. وأما إبراهيم فلم 

 يزل عنده بعد أن أهدى بعضها وفّرق بعضها على أهله إىل أن تويف رمحه اهلل

فكان كفنه وجهازه منها
(2)

. 

أقول: وقد ذكرنا يف بعض كتبنا: أن بعض هذه العطايا كان ألجل أن يصرفه 

 الطرف يف مصارفها الشرعية ويفرقها على الشيعة وعلى الفقراء واملساكني.

ضيف  يف الكايف بسنده أنه نزل بأبي احلسن الرضا  روى الكليين 

ه يف بعض الليل، فتغري السراج فمّد الرجل يده ليصلحه، وكان جالسًا عنده حيدث

فزبره
(3)

إنا قوم ال  :ثم بادره بنفسه فأصلحه، ثم قال  أبو احلسن  

نستخدم أضيافنا
(1)

. 

                                                           

 .1443/2ح 13ب 181ص 1مستدرك الوسائل: ج (4)

 .98ل: صتعليقة على منهج املقا (2)

 زبره: نهاه ومنعه. (3)

من  34باب 316ص 29. وسائل الشيعة: ج2باب كراهية إستخدام الضيف ح 283ص 6الكايف: ج (1)

 .30692/3أبواب آداب املائدة ح
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 قاال:  عن ياسر ونادر خادمي اإلمام الرضا 

ا إن قمت على رؤوسكم وأنتم تأكلون فال تقومو :قال لنا أبو احلسن 

 .. حتى تفرغوا

دعوهم  :بعضنا فيقال له هم يأكلون، فيقول  وقاال: ولرمبا دعا 

حتى يفرغوا
(4)

. 

:.. )وصلينا خلفه ـ أي خلف اإلمام قال أحد أصحاب اإلمام الرضا 

ـ أشهرًا، فما زاد يف الفرائض على احلمد والقدر يف األوىل، وعلى  الرضا 

حيد يف الثانية(احلمد والتو
(2)

. 

 أقول: والظاهر أن ذلك كان رعايًة حلال املصلني وضعفائهم.

ذات يوم وقد  نظر أبو نواس إىل أبي احلسن علي بن موسى الرضا 

خرج من عند املأمون على بغلة لـه، فدنا منه أبو نواس وسّلم عليه وقال: يا ابن 

، هات :أن تسمعها مين، فقالرسول اهلل قد قلُت فيك أبياتًا وأحب 

 فأنشأ يقول: 

قد جئتنا بأبيات ما سبقك إليها أحد.. يا غالم هل معك  :فقال الرضا 

                                                           

 .10باب نوادر ح 248ح 6. وانظر: الكايف ج219ح 24ب 923ص 2احملاسن، للربقي: ج (4)

 .2159/52ح 91فصل  8ب  59ــ 53ص 1مدينة املعاجز: ج (2)
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 ؟ من نفقتنا شيء

لعله  :ثم قال  أعطها إياه :فقال له: ثالمثائة دينار، فقال 

استقلها، يا غالم سق إليه البغل
(4)

. 

 



 

وأمري  رسول اهلل  أزهد الناس يف زمانه، كجّده كان اإلمام الرضا 

قد ُعني ولي  ، على رغم أن اإلمام وسائر املعصومني  املؤمنني 

 العهد يف احلكومة العباسية..

طيلة والية عهده أحدًا ومل يعزل أحدًا، ومل يتدخل  فلم ينصب اإلمام 

يف أي أمر حكومي، ومل يتخذ لنفسه قصرًا، وال ثيابًا فاخرة، بل كان يلبس 

 ثياب، وجيلس على احلصري، ويأكل من الطعام القليل.الغليظ من ال

على حصري يف الصيف،  عن حممد بن أبي عباد: )كان جلوس الرضا 

وعلى مسح يف الشتاء، ولبسه الغليظ من الثياب حتى إذا برز للناس تزين 

هلم(
(2)

. 

 : وقال الشيخ الصدوق 

خفيف األكل، قليل الطعام( )كان 
(3)

. 

الصولي قال: حدثتين جدتي أم أبي وامسها عذر، وعن حممد بن حييى 

 قالت: 

ُاشرتيت مع عدة جوار من الكوفة وكنت من مولداتها، قالت: فُحّملنا إىل 
                                                           

 .111ص 3كشف الغمة: ج (4)

 .69ص2إعالم الورى بأعالم اهلدى: ج (2)

 .31العقد النضيد والدر الفريد: ص (3)
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املأمون، فكنا يف داره يف جنة من األكل والشرب والطيب وكثرة الدنانري، فوهبين 

 فلما صرت يف داره فقدت مجيع ما كنت فيه من النعيم، املأمون للرضا 

وكانت علينا قّيمة تنّبهنا من الليل وتأخذنا بالصالة، وكان ذلك من أشد شيء 

علينا، فكنت أمتنى اخلروج من داره، إىل أن وهبين جلدك عبد اهلل بن العباس، 

 فلما صرت إىل منزلـه كنت كأني قد أدخلت اجلنة. 

ليتجسسوا  أقول: كان املأمون يبعث ببعض اجلواري إىل بيت اإلمام 

 .اإلمام  على

 قال الصولي: 

 كثريًا فتقول:  وكانت ُتسأل جّدتي عن أمر الرضا 

ما أذكر منه شيئا إاّل أني كنت أراه يتبخر بالعود اهلندي السين، ويستعمل 

إذا صلى الغداة وكان يصليها يف أول وقت ثم  بعده ماء ورد ومسكًا، وكان 

م فيجلس للناس أو يركب، يسجد فال يرفع رأسه إىل أن ترتفع الشمس، ثم يقو

ومل يكن أحد يقدر أن يرفع صوته يف داره كانت ما كان، إمنا يتكلم الناس قليال 

قليال(
(4)

 . 

 

                                                           

 .1من أبواب الطيب ح 11ب 654ص 16جامع أحاديث الشيعة: ج (4)
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 أعبد الناس يف زمانه. كان اإلمام الرضا 

حييي أكثر الليالي، وخيتم القرآن يف ثالثة أيام كان ف
(4)

وكان يسجد  ،

وكثريًا ما كان يصلي يف اليوم والليلة ألف  ،ساعاتعدة  ستغرقتسجدات طويلة 

ركعة
(2)

 

قوهلا: )وكان  روى الصولي عن جّدته وكانت جارية يف بيت اإلمام 

  إذا صلى الغداة، وكان يصليها يف أول وقت ثم يسجد فال يرفع رأسه إىل

أن ترتفع الشمس(
(3)

. 

يي أكثر لياليه من أوهلا قليل النوم بالليل، كثري السهر، حي وكان اإلمام 

إىل الصبح، وكان كثري الصيام، فال يفوته صيام ثالثة أيام يف الشهر
(1)

 ويقول:  

ذلك صوم الدهر
(5)

. 

كثري الدعاء والتضرع إىل اهلل عزوجل.. وكان كثري البكاء  وكان اإلمام 

 من خوف اهلل تعاىل.

من  موسى قال ابن أبي الضحاك: بعثين املأمون يف إشخاص علي بن 

املدينة وأمرني أن آخذ به على طريق البصرة واألهواز وفارس، وال آخذ به على 

                                                           

 .224، روضة الواعظني: ص 1023/19ح 158األمالي،  للصدوق: ص (4)

 .8ب  212األنوار البهية: ص (2)

 .2ح 1ب 40ص 94حبار األنوار: ج (3)

كان رسول يقول:  روى الكليين يف الكايف بإسناده إىل حممد بن مروان قال: مسعت أبا عبداهلل  (1)

اهلل ... ثم آل من ذلك إىل صيام ثالثة أيام يف الشهر: اخلميس يف أول الشهر وأربعاء يف وسط الشهر 

باب صوم  40ص 9. جليه وآله: ذلك صوم الدهرومخيس يف آخر الشهر، وكان يقول صلى اهلل ع

 .3ح رسول اهلل 

 .69ص 2إعالم الورى بأعالم اهلدى: ج (5)
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طريق قم، وأمرني أن أحفظه بنفسي بالليل والنهار حتى أقدم به عليه، فكنت 

معه من املدينة إىل مرو، فو اهلل ما رأيت رجاًل كان أتقى هلل تعاىل منه، وال أكثر 

إذا  نه، وال أشد خوفًا هلل عزوجل منه، وكان ذكرًا هلل يف مجيع أوقاته م

أصبح صّلى الغداة، فإذا سّلم جلس يف مصاله يسبح اهلل وحيمده ويكّبره ويهّلله 

حتى تطلع الشمس، ثم يسجد سجدة يبقى فيها حتى  ويصلي على النيب 

يتعاىل النهار، ثم أقبل على الناس حيدثهم ويعظهم إىل قرب الزوال، ثم جدد 

عاد إىل مصاله، فإذا زالت الشمس قام فصلى ست ركعات، يقرأ يف وضوءه و

 ويف الثانية احلمد و الركعة األوىل احلمد و

ويسّلم يف كل  ويقرأ يف األربع يف كل ركعة احلمد هلل و

انية قبل الركوع وبعد القراءة، ثم يؤذن ويصلي ركعتني، ويقنت فيهما يف الث

ركعتني ثم يقيم ويصلي الظهر، فإذا سّلم سّبح اهلل ومحده وكّبره وهّلله ما شاء 

اهلل، ثم سجد سجدة الشكر يقول فيها مائة مرة: )شكرًا هلل( فإذا رفع رأسه قام 

ويسّلم يف كل  فصلى ست ركعات يقرأ يف كل ركعة احلمد و

ركعتني ويقنت يف ثانية كل ركعتني قبل الركوع وبعد القراءة، ثم يؤذن ثم يصلي 

ركعتني ويقنت يف الثانية فإذا سّلم قام وصّلى العصر، فإذا سّلم جلس يف مصاله 

يسبح اهلل وحيمده ويكرّبه ويهّلله ما شاء اهلل، ثم سجد سجدة يقول فيها مائة مرة 

غابت الشمس توضأ وصلى املغرب ثالثًا بأذان وإقامة وقنت يف  : )محدًا هلل( فإذا

الثانية قبل الركوع وبعد القراءة، فإذا سّلم جلس يف مصاله يسبح اهلل وحيمده 

ويكرّبه ويهّلله ما شاء اهلل، ثم يسجد سجدة الشكر ثم يرفع رأسه ومل يتكلم 

يف الثانية قبل حتى يقوم ويصلي أربع ركعات بتسليمتني ويقنت يف كل ركعتني 

الركوع وبعد القراءة، وكان يقرأ يف األوىل من هذه األربع احلمد و

 ويف الثانية احلمد و ويقرأ يف الركعتني الباقيتني ،

، حتى ، ثم جيلس بعد التسليم يف التعقيب ما شاء اهللاحلمد و

ميسي، ثم يفطر، ثم يلبث حتى ميضي من الليل قريب من الثلث، ثم يقوم 

فيصلي العشاء اآلخرة أربع ركعات ويقنت يف الثانية قبل الركوع وبعد القراءة، 
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فإذا سّلم جلس يف مصاله يذكر اهلل عزوجل ويسبحه وحيمده ويكربه ويهّلله ما 

يأوي إىل فراشه، فإذا كان  شاء اهلل، ويسجد بعد التعقيب سجدة الشكر، ثم

الثلث األخري من الليل قام من فراشه بالتسبيح والتحميد والتكبري والتهليل 

واالستغفار فاستاك، ثم توضأ، ثم قام إىل صالة الليل فيصلي مثان ركعات 

ويسّلم يف كل ركعتني يقرأ يف األوليني منها يف كل ركعة احلمد مرة و

 الثني مرة ثم يصلي صالة جعفر بن أبي طالب ث  أربع ركعات يسّلم

يف كل ركعتني ويقنت يف كل ركعتني يف الثانية قبل الركوع وبعد التسبيح وحيتسب 

بها من صالة الليل، ثم يقوم، فيصلي ركعتني الباقيتني يقرأ يف األوىل احلمد 

ثم يقوم  و وسورة امللك، ويف الثانية 

مرة و فيصلي ركعيت الشفع، يقرأ يف كل ركعة منهما 

  ،ثالث مرات ويقنت يف الثانية قبل الركوع وبعد القراءة، فإذا سّلم قام

ثالث  فصلى ركعة الوتر يتوجه فيها ويقرأ فيها احلمد مرة و

مرة  مرة واحدة و مرات و

 واحدة، ويقنت فيها قبل الركوع وبعد القراءة، ويقول يف قنوته: 

)اللهم صّل على حممد وآل حممد، اللهم اهِدنا فيَمن َهَدْيَت، وعافنا فيمن 

َتوليَت، وبارك لنا فيما أعطيَت، وِقنا شر ما َقَضيَت، فإنك  عافيَت، وَتَوّلنا فيمن

َتقضي وال ُيقضى عليك، إنه ال يذّل من واليَت، وال يعّز من عاديَت، تباركَت 

 ربنا وَتَعاَلْيَت(.

ثم يقول: )أستغفُر اهلَل وأْسأُلُه الّتْوَبَة( سبعني مرة، فإذا سّلم جلس يف 

من الفجر قام فصلى ركعيت الفجر، يقرأ يف التعقيب ما شاء اهلل، فإذا قرب 

 ويف الثانية احلمد و األوىل احلمد و

فإذا طلع الفجر أّذن وأقام وصّلى الغداة ركعتني، فإذا سّلم جلس يف التعقيب 

ر، وكان قراءته يف حتى تطلع الشمس، ثم يسجد سجدة الشكر حتى يتعاىل النها

ويف الثانية احلمد و مجيع املفروضات يف األوىل احلمد و

  إاّل يف صالة الغداة والظهر والعصر يوم اجلمعة، فإنه كان يقرأ فيها
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معة باحلمد وسورة اجلمعة واملنافقني، وكان يقرأ يف صالة العشاء اآلخرة ليلة اجل

 يف األوىل احلمد وسورة اجلمعة، ويف الثانية احلمد و

وكان يقرأ يف صالة الغداة يوم اإلثنني ويوم اخلميس يف األوىل احلمد و

 ويف الثانية احلمد و  وكان جيهر

يف املغرب والعشاء وصالة الليل والشفع والوتر والغداة، وخيفي القراءة بالقراءة 

يف الظهر والعصر، وكان يسبح يف األخراوين يقول: )سبحان اهلل واحلمد هلل وال 

إله إال اهلل واهلل أكرب( ثالث مرات، وكان قنوته يف مجيع صالته: )رّب اغفر 

 كرم(..وارحم وجتاوز عما تعلم إنك أنت األعز األجل األ

إذا أقام يف بلدة عشرة أيام صائمًا ال يفطر، فإذا جن الليل بدأ  وكان 

بالصالة قبل اإلفطار، وكان يف الطريق يصلي فرائضه ركعتني ركعتني إاّل املغرب 

فإنه كان يصليها ثالثًا، وال يدع نافلتها، وال يدع صالة الليل والشفع والوتر 

ن ال يصلي من نوافل النهار يف السفر شيئًا وركعيت الفجر يف سفر وال حضر، وكا

وكان يقول بعد كل صالة يقصرها: )سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل 

أكرب( ثالثني مرة، ويقول: هذا متام الصالة، وما رأيته صلى الضحى
(4)

يف سفر  

 وال حضر، وكان ال يصوم يف السفر شيئًا.

على حممد وآله، ويكثر من ذلك يف يبدأ يف دعائه بالصالة  وكان 

الصالة وغريها، وكان يكثر بالليل يف فراشه من تالوة القرآن، فإذا مر بآية فيها 

 ذكر جنة أو نار بكى، وسأل اهلل اجلنة وتعوذ به من النار.

يف مجيع صلواته بالليل  جيهر بـ  وكان 

قال سرًا: )اهلل أحد(، فإذا فرغ منها  قرأ والنهار، وكان إذا 

قال )كذلك اهلل ربنا( ثالثًا، وكان إذا قرأ سورة اجلحد قال يف نفسه سرًا: )يا أيها 

 الكافرون( فإذا فرغ منها قال: )ربي اهلل وديين اإلسالم( ثالثًا، وكان إذا قرأ 

 ند الفراغ منها: )بلى وإنا على ذلك من الشاهدين( قال ع

قال عند الفراغ منها: )سبحانك اللهم(  وكان إذا قرأ: 

                                                           

 .صالة الضحى: صالة بدعة ابتدعها املنافقون واملخالفون ونسبوها إىل الرسول األعظم  (4)
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 وكان يقرأ يف سورة اجلمعة 

للذين اتقوا 
(4)

   وكان إذا فرغ من الفاحتة قال: )احلمد هلل

قال سرًا: )سبحان ربي األعلى(  رب العاملني( وإذا قرأ 

 قال: )لبيك اللهم لبيك( سرًا. وإذا قرأ 

ل بلدًا إاّل قصده ال ينز قال ابن أبي الضحاك يف تتمة كالمه: وكان 

الناس يستفتونه يف معامل دينهم فيجيبهم، وحيدثهم الكثري عن أبيه عن آبائه عن 

فلما وردت به على املأمون سألين عن حاله يف  عن رسول اهلل   علي 

طريقه فأخربته مبا شاهدته منه يف ليله ونهاره وظعنه وإقامته فقال لي: يا ابن أبي 

رض وأعلمهم وأعبدهم فال خترب أحدًا مبا شاهدته منه، الضحاك هذا خري أهل األ

لئال يظهر فضله إاّل على لساني، وباهلل أستعني على ما أقوى من الرفع منه 

واإلساءة به
(2)

. 

                                                           

 .اضح. منه للذين اتقوا، هو تفسري لآلية الكرمية وليس جزءًً منها، كما هو و أقول: قوله  (4)

 .1ح 1ب 45ــ 41ص 94. حبار األنوار: ج5ح 99ب 141ــ 149ص 2: جعيون أخبار الرضا  (2)
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 نقش خامته 

 نقش خامتي: ما شاء اهلل قال:  يف الكايف بسنده عن اإلمام الرضا 

ال قوة إاّل باهلل
(4)

. 

حسيب اهلل :وقيل: كان نقش خامته 
(2)

 . 

 .وليَي اهللوقيل: 

 

كثري الصوم، خاصة يف شهر رجب وشهر شعبان،  كان اإلمام الرضا 

مضافًا إىل شهر رمضان املبارك، وكان حيث املؤمنني على صيامها وكثرة العبادة 

 فيها:

من صام أول يوم من قال:  عن أبي احلسن علي بن موسى الرضا 

غبًة يف ثواب اهلل عزوجل وجبت لـه اجلنة، ومن صام يومًا يف وسطه شفع رجب ر

يف مثل ربيعة ومضر
(3)

، ومن صام يف آخره جعله اهلل عزوجل من ملوك اجلنة 

وشّفعه يف أبيه وأمه وابنه وابنته وأخته وأخيه وعمه وعمته وخاله وخالته ومعارفه 

وجريانه وإن كان فيهم مستوجبًا للنار
(1)

. 

من استغفر اهلل تبارك وتعاىل يف شعبان سبعني  :اإلمام الرضا  وقال

مرة، غفر اهلل لـه ذنوبه ولو كانت مثل عدد النجوم
(5)

 . 

                                                           

 . 5باب نقش اخلواتيم ح 913ص 6الكايف: ج (4)

. والظاهر أنه كان له خامتان أحدهما كان لوالده االمام 5باب نقش اخلواتيم ح 913ص 6الكايف: ج (2)

 ث فعن يونس بن عبدالرمحن قال: سألت أبا احلسن الرضا ويدل عليه تكملة احلدي الكاظم 

نقش خامتي ... ونقش خامت أبي حسيب اهلل وهو الذي  :؟ قال عن نقش خامته وخامت أبيه 

وفيه ..وأبو احلسن األول:  8باب نقش اخلواتيم ح 919ص 6. وكذا يف الكايف جكنت أختتم به

هلل القوة إاّل باهلل( وقال احلسني بن خالد ـ الراوي ـ: ومد يده )حسيب اهلل( وأبو احلسن الثاني: )ماشاء ا

 .خامتي خامت أبي عليه السالم أيضًاإلي وقال: 

 من القبائل العربية الكبرية. (3)

 .1ح 11فضائل األشهر الثالثة: ص (1)

 .249ص 3، إقبال األعمال، للسيد ابن طاووس: ج2/  39ح 5اجمللس  68األمالي، للصدوق: ص (5)
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من صام من شعبان يومًا واحدًا ابتغاء ثواب اهلل دخل اجلنة،  :وقال 

ومن استغفر اهلل يف كل يوم من شعبان سبعني مرة ُحشر يوم القيامة يف زمرة 

ووجبت لـه من اهلل الكرامة، ومن تصّدق يف شعبان بصدقة ولو  اهلل رسول 

بشق مترة حّرم اهلل جسده على النار، ومن صام ثالثة أيام من شعبان ووصلها 

بصيام شهر رمضان كتب اهلل له صوم شهرين متتابعني
(4)

 . 

 وعن الريان بن الصلت قال: مسعت أبا احلسن علي بن موسى الرضا 

قال يف كل يوم من شعبان سبعني مرة )أستغفر اهلل وأسأله التوبة( من يقول: 

كتب اهلل تعاىل لـه براءة من النار وجوازًا على الصراط وأحله دار القرار
(2)

. 

عن ليلة  روى ابن فضال قال: سألت أبا احلسن علي بن موسى الرضا 

 فيها الرقاب من النار، ويغفر هي ليلة يعتق اهلل :النصف من شعبان؟ قال 

: قلت: فهل فيها صالة زيادة على سائر الليالي؟ فقال  فيها الذنوب الكبار

 ليس فيها شيء موظف، ولكن إن أحببت تتطوع فيها بشيء فعليك بصالة

وأكثر فيها من ذكر اهلل عزوجل، ومن االستغفار  جعفر بن أبي طالب 

 .الدعاء فيها مستجابكان يقول:  والدعاء، فإن أبي 

 قلت لـه: إن الناس يقولون إنها ليلة الصكاك؟

تلك ليلة القدر يف شهر رمضان :فقال 
(3)

. 

عن عبد السالم بن صاحل اهلروي قال دخلت على أبي احلسن علي بن 

 لي:  يف آخر مجعة من شعبان، فقال  موسى الرضا 

 قد مضى أكثره، وهذا آخر مجعة منه، فتدارك فيما يا أبا الصلت إن شعبان

بقي منه تقصريك فيما مضى منه، وعليك باإلقبال على ما ُيعنيك وترك ما 

                                                           

 .89ص 3كشف الغمة: ج (4)

 .903، روضة الواعظني: ص6/  449ح 16اجمللس   121األمالي، للصدوق: ص (2)

 .838مصباح املتهجد: ص (3)
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اليعنيك، وأكثر من الدعاء واالستغفار وتالوة القرآن، وُتب إىل اهلل من ذنوبك، 

ليقبل شهر اهلل عليك وأنت خملص هلل عزوجل، وال تدعن أمانة يف عنقك إاّل 

ديتها، وال يف قلبك حقدًا على مؤمن إاّل نزعته، وال ذنبًا أنت ترتكبه إاّل أقلعت أ

عنه، واتق اهلل وتوّكل عليه يف سرائرك وعالنيتك، 


(4)

ر من أن تقول وأكث 

بقي من هذا الشهر: )اللهم إن مل تكن قد غفرَت لنا يف ما مضى من شعبان 

فاغفر لنا فيما بقي منه( فإن اهلل تبارك وتعاىل يعتق يف هذا الشهر رقابًا من النار 

حلرمة شهر رمضان
(2)

. 



العبادات تقربًا إىل اهلل تعاىل: من أفضل األذكار وأعظمها ثوابًا، ومن أكرب 

 والعرتة الطاهرة  الصالة على حممد وآله الطاهرين، وكان رسول اهلل 

 يؤكدون عليها.

من مل يقدر على ما ُيكّفر به ذنوبه، فليكثر من   :قال اإلمام الرضا 

الصالة على حممد وآله، فإنها تهدم الذنوب هدمًا
(3)

. 

آله تعدل عند اهلل عزوجل التسبيح الصالة على حممد و :وقال 

والتهليل والتكبري
(1)

 . 

عن علي أمري  عن آبائه  عن أبيه  وروى اإلمام الرضا 

من كان آخر كالمه الصالة علّي وعلى  :قال: قال النيب  املؤمنني 

دخل اجلنة علّي 
(5)

. 

 

                                                           

 .3سورة الطالق:  (4)

 .13911/1من أبواب أحكام شهر رمضان ح 11ب 302ــ  301ص 10وسائل الشيعة: ج (2)

 .322روضة الواعظني: ص ،8ــ 123ح 11اجمللس  131األمالي، للصدوق: ص (3)

 .322، روضة الواعظني: ص4ــ 129ح 11اجمللس  132األمالي، للصدوق: ص (1)

 .311ص 2كشف الغطاء: ج (5)
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كان يقول يف  اة، روي أنه كثري الدعاء واملناج كان اإلمام الرضا 

 دعائه:

 ُسْبحاَن َمن َخَلَق اخلْلَق بُقدَرِتِه، َوأْتَقَن ما َخَلَق حِبْكَمِتِه، َوَوَضَع ُكلُّ َشيٍء

ِمْنُه َمْوِضَعُه ِبِعْلِمِه، ُسْبحاَن َمْن َيْعَلُم خاِئَنَة األْعُيِن َوما َتْخِفي الصُُّدوُر، َوَلْيَس 

َو الَسميُع الَبصرُيَكِمْثِلِه َشْيٌء َوُه
(4)

. 

 من قال حني يسمع أذان الصبح:  :وقال أبو احلسن الرضا 

" اللُهمَّ إّني أسأُلَك بإْقباِل َنهاِرَك َوإْدباِر َلْيِلَك َوُحُضوِر َصَلواِتَك َوأْصواِت 

 الرَّحيُم ".. ُدعاِئَك أْن ُتَصّلَي َعلى حمّمٍد َوآِل حمّمٍد َوأْن َتُتوَب َعَليَّ إّنَك التَّّواُب

وقال مثل ذلك إذا مسع أذان املغرب، ثم مات من يومه أو من ليلته مات 

تائبًا
(2)

. 

إن أنه قال:  وعن علي بن موسى الرضا 

 أقرب إىل اسم اهلل األعظم من سواد العني إىل بياضها
(3)

. 

 

 

                                                           

 .10ح 131ص :التوحيد (4)

يف من  ، وقريب منه ماروي عن الصادق 1ح 26ب 230ص 1: ج عيون أخبار الرضا  (2)

 .840ح 288ص 1الحيضره الفقيه: ج

يف أصل عاصم  وقريب منه عن أمري املؤمنني  .11ح 30ب 4ص 2: ج الرضا عيون أخبار (3)

 .28وغريه ص
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 إذا خرج من منزلـه قال:  كان أبي  :مام الرضا قال اإل

)ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَِّحيِم، َخَرْجُت حَبْوِل اهلِل َوُقوَِّتِه، ال حَبْولي َوُقوَّتي، َبْل 

حَبْوِلَك َوُقوَِّتَك َيا َربِّ ُمَتَعرِّضًا ِبِه ِلِرْزِقَك َفأِتين ِبِه يف عاِفَيٍة(
(4)

. 
 

قال: كنت معه  عن أمحد بن موسى بن سعد عن أبي احلسن الرضا 

  يف الطواف، فلما صرنا معه حبذاء الركن اليماني قام   فرفع يده  اىل

 : السماء ثم قال 

، )يا اهلُل يا َوِليَّ اْلعاِفَيِة، َويا خاِلَق اْلعاِفَيِة، َويا راِزَق اْلعاِفَيِة، َوامُلْنِعَم ِباْلعاِفَيِة

َوامَلّناَن ِباْلعاِفَيِة، َوامُلَتَفضَِّل ِباْلعاِفَيِة َعَليَّ َوَعَلى َجِميِع َخْلِقَك، يا َرْحماَن الدُّْنيا 

َواآلِخَرِة َوَرحيَمُهما، َصلِّ َعَلى حممٍَّد َوآِل حممٍَّد، َواْرُزْقنا اْلعاِفَيَة َوَدواَم اْلعاِفَيَة 

ِفَيَة يف الدُّْنيا َواآلِخَرِة يا أْرَحَم الّراِحِمنَي(َوَتماَم اْلعاِفَيَة َوُشْكَر اْلعا
(2)

. 

 



قصر  عن ياسر اخلادم قال: ملا نزل أبو احلسن علي بن موسى الرضا 

محيد بن قحطبة، نزع ثيابه وناوهلا محيدًا، فاحتملها وناوهلا جاريًة لـه 

يدًا وقالت: وجدتها يف لتغسلها، فما لبثت أن جاءت ومعها رقعة فناولتها مح

فقلُت: جعلُت فداك إن اجلارية   جيب أبي احلسن علي بن موسى الرضا 

 وجدت رقعة يف جيب قميصك فما هي؟

 .يا محيد هذه عوذة ال نفارقها :قال 
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 فقلت: لو شّرفتين بها؟

هذه عوذة من أمسكها يف جيبه كان مدفوعًا عنه، وكانت لـه  :قال 

 الرجيم ومن السلطان، ثم أملى على محيد العوذة وهي:حرزًا من الشيطان 

)بسم اهلل الرمحن الرحيم، بسم اهلل إني أعوذ بالرمحن منَك إن كنَت تقيًا أو 

غري تقي، أخذُت باهلل السميع البصري على مسعك وبصرك، ال سلطان لك عليَّ 

وال على مسعي وال بصري، وال على شعري وال على َبَشري، وال على حلمي 

وال على دمي، وال على خُمي وال على عصيب وال على عظامي، وال على أهلي 

وال على مالي، وال على ما رزقين ربي، سرتُت بيين وبينك بسرتة النبوة الذي 

استرت به أنبياء اهلل من سلطان الفراعنة، جربئيل عن مييين وميكائيل عن يساري 

على ما مينعك ومينع أمامي، واهلل مطلع  وإسرافيل من ورائي وحممد 

الشيطان مين، اللهم ال يغلب جهله أناتك أن يستفزني ويستخفين، اللهم إليك 

التجأُت، اللهم إليك التجأُت، اللهم إليك التجأُت(
(4)

. 

 



عن عبد السالم بن صاحل اهلروي قال: جئت إىل باب الدار اليت ُحبس فيها 

فاستأذنت عليه السجان فقال: ال سبيل   بسرخس، وقد ُقّيد الرضا 

 .  قلت: ومَل؟لك إليه 

قال: ألنه رمبا صلى يف يومه وليلته ألف ركعة، وإمنا ينفتل من صالته ساعة 

يف صدر النهار وقبل الزوال وعند اصفرار الشمس، فهو يف هذه األوقات قاعد يف 

 مصاله ويناجي ربه.

األوقات إذنًا عليه، فاستأذن لي قال: فقلت لـه: فاطلب لي منه يف هذه 

                                                           

 .1ح 36ب 142ص 41حبار األنوار: ج (4)
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 قاعد يف مصاله متفكرًا. فدخلت عليه وهو 

ما شيء حيكيه عنكم  قال أبو الصلت: فقلت لـه: يا ابن رسول اهلل 

 الناس؟ 

 : وما هو؟قال 

 قلت: يقولون: إنكم تدعون أن الناس لكم عبيد؟

نت اللهم فاطر السماوات واألرض عامل الغيب والشهادة أ :فقال 

قاله قط، وأنت  شاهد بأني مل أقل ذلك قّط، وال مسعت أحدًا من آبائي 

 . العامل مبا لنا من املظامل عند هذه األمة، وإن هذه منها

يا عبد السالم إذا كان الناس كلهم عبيدنا علي فقال لي:  ثم أقبل 

، قلت: يا ابن رسول اهلل صدقت، ثم على ما حكوه عنا فممن نبيعهم

يا عبد السالم أمنكر أنت ملا أوجب اهلل تعاىل لنا من الوالية كما : قال

؟ قلت: معاذ اهلل بل أنا مقر بواليتكمينكره غريك
(4)

. 

هي العبودية اليت تكون هلل عزوجل  أقول: العبودية اليت نفاها اإلمام 

 مبعنى وجوب العبادة فال تكون لغريه، أما لزوم الطاعة وما أشبه فهو من لوازم

 اإلقرار بالوالية كما ال خيفى.

 

 عن عبد السالم بن صاحل اهلروي قال: ملا دخل اإلمام الرضا 

... ثم استقبل القبلة فصلى ركعات  هذه تربيت وفيها أدفنخراسان... قال: 

ودعا بدعوات، فلما فرغ سجد سجدة طال مكثه فيها فأحصينا لـه فيها مخسمائة 

م انصرفتسبيحة ث
(2)

. 
                                                           

 .6ح 99ب 141ص 2: ج عيون أخبار الرضا  (4)
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أنه كان يلبس ثيابه مما يلي ميينه، فإذا  روي عن علي بن موسى الرضا 

عشر  لبس ثوبًا جديدًا دعا بقدح من ماء فقرأ عليه 

عشر مرات ثم  عشر مرات و مرات و

من فعل هذا بثوبه من قبل أن يلبسه مل  :نضحه على ذلك الثوب، ثم قال 

يزل يف رغد من عيشه ما بقي منه سلك
(4)

. 

 



 أنه قال: رقعة اجليب عوذة لكل شيء وهي: عن الرضا 

ني أعوذ بسم اهلل الرمحن الرحيم، بسم اهلل اخسئوا فيها وال تكلمون، إ

بالرمحن منك إن كنت تقيًا، أخذُت بسمع اهلل وبصره على أمساعكم 

وأبصاركم، و بقوة اهلل على قوتكم، ال سلطان لكم على فالن بن فالنة وال 

على ذريته وال على أهله وال على أهل بيته، سرتت بيين وبينكم بسرت النبوة 

ل عن أميانكم وميكائيل الذي استرتوا به من سطوات اجلبابرة والفراعنة، جربئي

أمامكم واهلل يطل عليكم مبنعه نيب اهلل، ومبنع ذريته  عن يساركم وحممد 

وأهل بيته منكم ومن الشياطني، ما شاء اهلل ال حول وال قوة إال باهلل العلي 

العظيم، اللهم إنه ال يبلغ جهله أناتك، وال تبتله، وال يبلغ جمهود نفسه، عليك 

وىل ونعم النصري، حرسك اهلل يا فالن بن فالنة وذريتك مما توكلت وأنت نعم امل

خياف على أحد من خلقه، وصلى اهلل على حممد و آله، ويكتب آية الكرسي 

على التنزيل: 

                                                           

 .102انظر مكارم األخالق: ص (4)
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(4)

، ويكتب: ال حول وال قوة 

إال باهلل العلي العظيم، ال ملجأ من اهلل إاّل إليه، وحسيب اهلل ونعم الوكيل، 

وأسلم يف رأس الشهباء فيها طالسلسبيال، ويكتب: وصلى اهلل على حممد و آله 

الطيبني الطاهرين
(2)

 . 

 

ـه وال مثال لـه، أنت اهلل ال إله بسم اهلل الرمحن الرحيم، يا من ال شبيه ل

إاّل أنت، وال خالق إاّل أنت، ُتفين املخلوقني وَتبقى أنت، حلمَت عمن عصاك 

ويف املغفرة رضاك
(3)

. 

 اللهم اعطين اهلدى وأحشرني عليه، آمنًا أمن من ال خوف عليه وال حزن

وال جزع، إنك أهل التقوى وأهل املغفرة
(1)

  . 



حجاب كان حيتجب بها  روي عن موالنا اإلمام علي بن موسى الرضا 

 ممن أراد اإلساءة إليه، وهو:

 استسلمت يا موالي لك وأسلمت نفسي إليك، وتوكلت يف كل أموري

عليك، وأنا عبدك و ابن عبديك، فاخبأني اللهم يف سرتك عن شرار خلقك، 

                                                           

 .255سورة البقرة:  (4)
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فين شر كل ذي شر بقدرتك، اللهم واعصمين من كل أذى وسوء مبّنك، واك

من كادني أو أرادني فإني أدرأ بك يف حنره، وأستعني بك عليه، وأستعيذ منه 

حبولك وقوتك، فسّد عين أبصار الظاملني
(4)

، إذ كنت ناصري، ال إله إال أنت يا 

أرحم الرامحني وإله العاملني، أسألك كفاية األذى والعافية والشفاء والنصر على 

والتوفيق ملا حتب ربنا وترضى، يا رب العاملني، يا جبار السماوات  األعداء،

واألرضني، يا رب حممد وآله الطيبني الطاهرين صلواتك عليهم أمجعني
(2)

. 



يف مجيع  يف البحار: )كان قنوت الرضا  روى العالمة اجمللسي 

األجل األكرم(صلواته: رب اغفر وارحم وجتاوز عما تعلم إنك أنت األعز 
(3)

. 

 :ويف بعض الروايات: كان قنوت اإلمام علي بن موسى الرضا 

 ،الفزع الفزع إليك يا ذا احملاضرة، والرغبة الرغبة إليك يا من به املفاخرة

وأنت اللهم مشاهد هواجس النفوس، ومراصد حركات القلوب، ومطالع 

ما ليس عنك مسرات السرائر، من غري تكلف وال تعسف، وقد ترى اللهم 

مبنطوي، ولكن حلمك آمن أهله عليه جرأة ومتردًا وعتوًا وعنادًا، وما يعانيه 

أولياؤك من تعفية آثار احلق، ودروس معامله، وتزيد الفواحش، واستمرار أهلها 

عليها، وظهور الباطل، وعموم التغاشم، والرتاضي بذلك يف املعامالت 

فروضات واملسنونات، اللهم واملتصرفات، قد جرت به العادات وصار كامل

فبادرنا منك بالعون الذي من أعنته به فاز، ومن أيدته مل خيف ملز ملاز، وخذ 

الظامل أخذا عنيفا، وال تكن لـه رامحًا وال به رؤوفًا، اللهم اللهم اللهم 

بادرهم، اللهم عاجلهم، اللهم ال متهلهم، اللهم غادرهم بكرة وهجرة وسحرة 

                                                           

 ّد عين أيدي الظاملني(.يف نسخة: )وش (4)

 .211املصباح، للكفعمي: ص (2)
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، وضحىًً وهم يلعبون، ومكرًا وهم ميكرون وفجأة وهم وبياتًا وهم نائمون

آمنون، اللهم بددهم وبّدد أعوانهم واغلل أعضادهم واهزم جنودهم وافلل 

حدهم واجتث سنامهم وأضعف عزائمهم، اللهم امنحنا أكتافهم، وبدهلم 

بالنعم النقم، وبدلنا من حماذرتهم وبغيهم السالمة وأغنمناهم أكمل املغنم، 

ترد عنهم بأسك الذي إذا حّل بقوم فساء صباح املنذريناللهم ال 
(4)

. 



 :ويف بعض الروايات كان قنوته 

 يا من شهد خواطر األسرار مشاهدة ظواهر جاريات األخبار، عجز قليب

عن مجيل فنون األقدار، وضعفت قوتي عن النهوض بفوادح املكار، وملم 

طغيان، املتتابعة يف الليل والنهار بالعصيان، فإن الشيطان ووسوسة النفس بال

عصمتين بعصم األبرار، ومنحتين منح أهل االستبصار، وأعنتين بتعجيل 

االنتصار، وإال فأنا من واردي النار، اللهم فصّل على حممد وآله، وجّللين 

عصمة تدرأ عين األصرار، وحتط بها عن ظهري ما أثقله من اآلصار
(2)

. 
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كثرية، بل  املعاجز اليت صدرت عن اإلمام علي بن موسى الرضا 

أحياٌء عند ربهم ُيرزقون، حيث نقرأ يف زياراتهم  والزالت تصدر، فإنهم 

 : أْشَهُد أنََّك َتْشَهُد َمقاِمي َوَتْسَمُع َكالِمي َوأنََّك َحّي ِعْنَد َربَِّك 

ُتْرَزُق
(4)

. 
 

ملا دخل نيسابور نزل يف حملة يقال هلا الفرويين  ي: إن اإلمام الرضا رو

وكانت هناك عني قد  فيها محام، وهو احلمام املعروف اليوم حبمام الرضا 

قّل ماؤها، فأقام عليها من أخرج ماءها حتى توفر وكثر، واختذ خارج الدرب 

حوضًا ينزل إليه باملراقي
(2)

واغتسل فيه ثم  ضا إىل هذه العني، فدخله الر 

خرج منه وصّلى على َظهره، والناس يتناوبون ذلك احلوض ويغتسلون فيه 

ويشربون منه التماسًا للربكة، ويصلون على ظهره ويدعون اهلل عزوجل يف 

حوائجهم فُتقضى هلم، وهي العني املعروفة بعني كهالن يقصدها الناس إىل يومنا 

هذا 
(3)

. 

 م بن صاحل اهلروي قال: ملا خرج علي بن موسى الرضا عن عبد السال
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إىل املأمون ـ وذلك من نيسابور اىل طوس اىل مرو ـ فبلغ قرب قرية احلمراء قيل 

 لـه: يا ابن رسول اهلل قد زالت الشمس أفال تصلي؟ 

بيده  فقال: ايتوني مباء، فقيل: ما معنا ماء، فبحث  فنزل 

توضأ به هو ومن معه، وأثره باق إىل اليوماألرض فنبع من االرض املاء 
(4)

 .

 .ويقال للمنبع: عني الرضا 

ـ  عن عبد السالم بن صاحل اهلروي قال: ملا  دخل ـ اإلمام الرضا 

سناباد استند إىل اجلبل الذي تنحت منه القدور فقال: "اللهم أنفع به وبارك فيما 

فُنحت لـه قدور من اجلبل، وقال:  جيعل فيه وفيما ُينَحت منه"، ثم أمر 

خفيف األكل قليل الطعام، فاهتدى الناس  اليطبخ ما آكله إاّل فيها، وكان 

إليه من ذلك اليوم، فظهرت بركة دعائه فيه
(2)

. 

 

وملا قتل املأمون الفضل بن سهل يف احلمام، وأراد أن يقتل اإلمام الرضا 

  أيضا، ولكن اإلمام  مل يذهب إىل احلمام وقال رأيت رسول :

 يف املنام وقد نهاني عن الذهاب إىل احلمام. اهلل 

بعد قتل الفضل اجتمع القواد واجلند ومن كان من رجال الفضل ذي 

الرئاستني على باب املأمون فقالوا: اغتاله وقتله )أي املأمون( فلنطلنب بدمه، 

: يا سيدي ترى أن خترج إليهم للرضا  فخاف املأمون من الفتنة وقال املأمون

 وتفرقهم.
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فلما خرجنا من الباب  اركبوقال لي:  قال ياسر: فركب الرضا 

إليهم وقد اجتمعوا وجاءوا بالنريان ليحرقوا الباب، فصاح بهم  نظر الرضا 

 وأومى إليهم بيده تفرقوا، فتفرقوا.

ما أشار إىل أحد إاّل قال ياسر: فأقبل الناس واهلل يقع بعضهم على بعض، و

ركض ومر ومل يقف لـه أحد
(4)

. 

عن أبيه  عن أبيه علي بن حممد  عن احلسن بن علي العسكري 

ملا جعله املأمون ولي عهده  : أن الرضا علي بن موسى  حممد بن علي 

يقولون:  احتبس املطر فجعل بعض حاشية املأمون واملتعصبني على الرضا 

وصار ولي عهدنا فحبس اهلل عنا املطر،  ا جاءنا علي بن موسى انظروا مل

: قد احتبس املطر، فلو واتصل ذلك باملأمون فاشتد عليه فقال للرضا 

 دعوت اهلل عزوجل أن ميطر الناس.

 .نعم :فقال الرضا 

 قال: فمتى تفعل ذلك، وكان ذلك يوم اجلمعة؟

ي البارحة يف منامي ومعه أتان يوم اإلثنني، فإن رسول اهلل  :قال 

وقال: يا بين انتظر يوم اإلثنني فابرز إىل الصحراء  أمري املؤمنني علي 

واستسق، فإن اهلل تعاىل سيسقيهم، وأخربهم مبا يريك اهلل مما ال يعلمون من 

 .حاهلم ليزداد علمهم بفضلك ومكانك من ربك عزوجل

خلالئق ينظرون، إىل الصحراء وخرج ا فلما كان يوم اإلثنني غدا 

اللهم يا رب أنت عّظمَت حقنا  :فصعد املنرب فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال 

أهل البيت، فتوسلوا بنا كما أمرَت، وأملوا فضَلك ورمحتك، وتوقعوا 
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إحسانك ونعمتك، فاسقهم سقيًا نافعًا عامًا غري رائث
(4)

وال ضائر، وليكن  

 .ذا إىل منازهلم ومقارهمابتداء مطرهم بعد انصرافهم من مشهدهم ه

قال
(2)

 : فو الذي بعث حممدا  باحلق نبيًا لقد نسجت الرياح يف اهلواء

 .الغيوم وأرعدت وأبرقت وحترك الناس كأنهم يريدون التنحي عن املطر

على رسلكم أيها الناس فليس هذا الغيم لكم إمنا هو  :فقال الرضا 

جاءت سحابة أخرى تشتمل على فمضت السحابة وعربت، ثم  ألهل بلد كذا

على رسلكم فما هذه لكم إمنا هي ألهل بلد  :رعد وبرق فتحركوا، فقال 

فما زالت حتى جاءت عشر سحابة وعربت ويقول علي بن موسى الرضا  كذا

  :يف كل واحدةعلى رسلكم ليست هذه لكم إمنا هي ألهل بلد كذا  ثم

لناس هذه سحابة بعثها اهلل عزوجل أيها ا :أقبلت سحابة حادية عشر فقال 

لكم فاشكروا اهلل على تفضله عليكم، وقوموا إىل مقاركم ومنازلكم فإنها مسامة 

لكم ولرؤوسكم ممسكة عنكم إىل أن تدخلوا إىل مقاركم ثم يأتيكم من اخلري ما 

 ..يليق بكرم اهلل تعاىل وجالله

بة ممسكة إىل أن من على املنرب وانصرف الناس، فما زالت السحا ونزل 

قربوا من منازهلم ثم جاءت بوابل
(3)

املطر، فملئت األودية واحلياض والغدران  

كرامات اهلل  والفلوات، فجعل الناس يقولون: هنيئًا لولد رسول اهلل 

: وحضرت اجلماعة الكثرية منهم فقال  عزوجل، ثم برز إليهم الرضا 

يكم فال تنفروها عنكم مبعاصيه، بل يا أيها الناس اتقوا اهلل يف نعم اهلل عل

استدميوها بطاعته وشكره على نعمه وأياديه، واعلموا أنكم ال تشكرون اهلل 

تعاىل بشيء بعد اإلميان باهلل وبعد االعرتاف حبقوق أولياء اهلل من آل حممد رسول 
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أحب إليه من معاونتكم إلخوانكم املؤمنني على دنياهم اليت هي معرب  اهلل 

جنان ربهم، فإن من فعل ذلك كان من خاصة اهلل تبارك وتعاىل، وقد  هلم إىل

يف ذلك وال ما ينبغي لقائل أن يزهد يف فضل اهلل عليه فيه إن  قال رسول اهلل 

تأمله وعمل عليه، قيل: يا رسول اهلل هلك فالن يعمل من الذنوب كيت 

باحلسنى  : بل قد جنا وال خيتم اهلل عمله إاّلوكيت، فقال رسول اهلل 

وسيمحو اهلل عنه السيئات ويبدهلا من حسنات، إنه كان مير مرة يف طريق عرض 

لـه مؤمن قد انكشفت عورته وهو ال يشعر فسرتها عليه ومل خيربه خمافة أن 

خيجل، ثم إن ذلك املؤمن عرفه يف مهواه فقال لـه: أجزل اهلل لك الثواب وأكرم 

ب اهلل لـه فيه، فهذا العبد ال خيتم اهلل لك املآب وال ناقشك يف احلساب، فاستجا

بهذا الرجل فتاب  لـه إاّل خبري بدعاء ذلك املؤمن، فاتصل قول رسول اهلل 

وأناب وأقبل على طاعة اهلل عزوجل، فلم يأت عليه سبعة أيام حتى ُاغري على 

يف أثرهم مجاعة ذلك الرجل أحدهم  سرح املدينة فوجه رسول اهلل 

فاستشهد فيهم
(4)

. 

أقول: ويف تتمة هذا اخلرب ما يدل على خبث نية املأمون العباسي وأنه أراد 

حيث جلبه إىل خراسان ومن ثم قضى عليه بالسم،  الشر لإلمام الرضا 

 وهذا نصه:

 : قال اإلمام حممد بن علي بن موسى 

 وعظم اهلل تبارك وتعاىل الربكة يف البالد بدعاء الرضا  وقد كان

وحساد كانوا  د أن يكون هو ولي عهده من دون الرضا للمأمون من يري

.. فقال للمأمون بعض أولئك: يا أمري أعيذك باهلل أن حبضرة املأمون للرضا 

تكون تاريخ اخللفاء يف إخراجك هذا الشرف العميم والفخر العظيم من بيت ولد 

لعباس إىل بيت ولد علي، لقد أعنَت على نفسك وأهلك، جئت بهذا الساحر 
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ولد السحرة! وقد كان خاماًل فأظهرته، ومتضعًا فرفعته، ومنسيًا فذّكرت به، 

ومستخفًا فنوهت به، قد مأل الدنيا خمرقة وتشوقًا بهذا املطر الوارد عند دعائه، ما 

أخوفين أن خيرج هذا الرجل هذا األمر عن ولد العباس إىل ولد علي، بل ما 

والتواثب على مملكتك، هل جنى أخوفين أن يتوصل بسحره إىل إزالة نعمتك 

 أحد على نفسه وملكه مثل جنايتك؟.

فقال املأمون: قد كان هذا الرجل مسترتًا عنا يدعو إىل نفسه فأردنا أن جنعله 

ولي عهدنا ليكون دعاؤه لنا وليعرتف بامللك واخلالفة لنا، وليعتقد فيه املفتونون 

األمر لنا دونه، وقد خشينا إن به إنه ليس مما ادعى يف قليل وال كثري، وإن هذا 

تركناه على تلك احلالة أن ينفتق علينا منه ما ال نسده، ويأتي علينا منه ما ال 

نطيقه، واآلن فإذ قد فعلنا به ما فعلناه وأخطأنا يف أمره مبا أخطأنا وأشرفنا من 

 اهلالك بالتنويه به على ما أشرفنا، فليس جيوز التهاون يف أمره، ولكنا حنتاج أن

نضع منه قلياًل قليال حتى نصوره عند الرعايا بصورة من ال يستحق هلذا األمر، 

 ثم ندبر فيه مبا حيسم عنا مواد بالئه!.

قال الرجل: يا أمري فولين جمادلته، فإني أفحمه وأصحابه وأضع من قدره، 

 فلوال هيبتك يف نفسي ألنزلته منزلته وبينت للناس قصوره عما رشحته لـه!.

 مون: ما شيء أحب إلّي من هذا.قال املأ

قال: فأمجع مجاعة وجوه مملكتك من القواد والقضاة وخيار الفقهاء ألبني 

نفضه حبضرتهم، فيكون أخذًا لـه عن حمله الذي أحللته فيه على علم منهم 

 بصواب فعلك.

قال: فجمع اخللق الفاضلني من رعيته يف جملس واسع قعد فيه هلم وأقعد 

يف مرتبته اليت جعلها لـه، فابتدأ هذا احلاجب املتضمن  بني يديه الرضا 

وقال لـه: إن الناس قد أكثروا عنك احلكايات وأسرفوا  للوضع من الرضا 

يف وصفك مبا أرى أنك إن وقفت عليه برئت إليهم منه، قال: وذلك أنك قد 
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ا أن ال دعوت اهلل يف املطر املعتاد جميئه فجاء فجعلوه آية معجزة لك أوجبوا لك به

نظري لك يف الدنيا، وهذا األمري أدام اهلل ملكه وبقاءه ال يوازي بأحد إال رجح به 

وقد أحلك احملل الذي قد عرفت فليس من حقه عليك أن تسوغ الكاذبني لك 

 وعليه ما يتكذبونه.

: ما أدفع عباد اهلل عن التحدث بنعم اهلل علي وإن كنت ال فقال الرضا 

، وأما ما ذكرك صاحبك الذي أحلين ما أحلين، فما أحلين أبغي أشرًا وال بطرًا

وكانت حاهلما ما قد  إال احملل الذي أحله ملك مصر يوسف الصديق 

 علمت.

فغضب احلاجب عند ذلك وقال: يا ابن موسى لقد عدوت طورك وجتاوزت 

قدرك!، إن بعث اهلل مبطر مقّدر وقته ال يتقدم وال يتأخر جعلته آية تستطيل بها، 

ملا أخذ رؤوس  وصولة تصول بها، كأنك جئت مبثل آية اخلليل إبراهيم 

الطري بيده ودعا أعضاءها اليت كان فرقها على اجلبال فأتينه سعيًا وتركنب على 

الرؤوس وخفقن وطرن بإذن اهلل تعاىل، فإن كنت صادقًا فيما توهم فأحي هذين 

املطر املعتاد جميئه فلست  وسّلطهما علي، فإن ذلك يكون حينئذ آية معجزة، فأما

أنت أحق بأن يكون جاء بدعائك من غريك الذي دعا كما دعوت، وكان 

احلاجب أشار إىل أسدين مصورين على مسند املأمون الذي كان مستندًا إليه وكانا 

وصاح بالصورتني دونكما  متقابلني على املسند، فغضب علي بن موسى 

وال أثرًا، فوثبت الصورتان وقد عادتا أسدين  الفاجر فافرتساه وال تبقيا لـه عينًا

فتناوال احلاجب ورّضاه وهشماه وأكاله وحلسا دمه والقوم ينظرون متحريين مما 

وقاال: يا ولي اهلل يف أرضه ماذا  يبصرون، فلما فرغا منه أقبال على الرضا 

لى تأمرنا نفعل بهذا، أنفعل به ما فعلنا بهذا، يشريان إىل املأمون، فغشي ع

: صبوا : قفا، فوقفا، قال الرضا املأمون مما مسع منهما، فقال الرضا 

عليه ماء ورد وطيبوه، ففعل ذلك به وعاد األسدان يقوالن: أتأذن لنا أن نلحقه 
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: ال فإن هلل عز وجل فيه تدبريًا هو ممضيه،  بصاحبه الذي أفنيناه؟ قال 

ا كنتما، فصارا إىل املسند وصارا فقاال: ما ذا تأمرنا؟ قال: عودا إىل مقركما كم

 صورتني كما كانتا.

فقال املأمون: احلمد هلل الذي كفاني شر محيد بن مهران يعين الرجل 

 يا ابن رسول اهلل هذا األمر جلدكم رسول اهلل  املفرَتس، ثم قال للرضا 

: لو شئُت ملا ناظرتك ومل ثم لكم، فلو شئَت لنزلُت عنه لك، فقال الرضا 

ك، فإن اهلل تعاىل قد أعطاني من طاعة سائر خلقه مثل ما رأيت من طاعة أسأل

هاتني الصورتني إال جهال بين آدم فإنهم وإن خسروا حظوظهم فلله عز وجل فيه 

تدبري وقد أمرني برتك االعرتاض عليك وإظهار ما أظهرته من العمل من حتت 

 يدك كما أمر يوسف بالعمل من حتت يد فرعون مصر.

: فما زال املأمون ضئياًل يف نفسه إىل أن قضى يف علي مام اجلوادقال اال

ما قضى بن موسى الرضا 
(4)

 ، حيث قتله بالسم مظلومًا شهيدًا.

 



عن عبد السالم بن صاحل اهلروي قال: ُرفع إىل املأمون أن أبا احلسن علي 

املأمون ـ  أيعلمه، فأمر ـ يعقد جمالس الكالم والناس يفتتنون ب بن موسى 

 أيحممد بن عمرو الطوسي حاجَب املأمون فطرد الناس عن جملسه وأحضره ـ 

 ـ فلما نظر إليه املأمون زبره واستخف به. أحضر اإلمام الرضا 

 : من عنده مغضبًا وهو يدمدم بشفتيه ويقول  فخرج أبو احلسن 

ن حول اهلل عز وجل وحق املصطفى واملرتضى وسيدة النساء ألستنزلن م

بدعائي عليه ما يكون سببًا لطرد كالب أهل هذه الكورة إياه واستخفافهم به، 
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 .وخباصته وعامته

انصرف إىل مركزه واستحضر امليضأة وتوضأ وصلى ركعتني  ثم إنه 

اللهم يا ذا القدرة اجلامعة، والرمحة الواسعة،  :وقنت يف الثانية فقال 

الء املتوالية، واأليادي اجلميلة، واملواهب اجلزيلة، يا من واملنن املتتابعة، واآل

اليوصف بتمثيل وال ميثل بنظري، وال يغلب بظهري، يا من خلق فرزق، وأهلم 

فأنطق، وابتدع فشرع، وعال فارتفع، وقدر فأحسن، وصّور فأتقن، وأجنح 

فأبلغ، وأنعم فأسبغ، وأعطى فأجزل، يا من مسا يف العز ففات خواطف 

صار، ودنا يف اللطف فجاز هواجس األفكار، يا من تفّرد بامللك فال ِنّد لـه يف األب

ملكوت سلطانه، وتوحد بالكربياء فال ضد لـه يف جربوت شأنه، يا من حارت يف 

كربياء هيبته دقائق لطائف األوهام، وحسرت دون إدراك عظمته خطائف أبصار 

(، ويا شاهد حلظات أبصار األنام، يا عامل خطرات قلوب العارفني )العاملني

الناظرين، يا من عنت الوجوه هليبته، وخضعت الرقاب جلاللته، ووجلت 

القلوب من خيفته، وارتعدت الفرائص من فرقه، يا بديء يا بديع، يا قوي يا 

منيع، يا علي يا رفيع، صل على من شرفت الصالة بالصالة عليه، وانتقم لي 

عن بابي، وأذقه مرارة الذل واهلوان،  ممن ظلمين واستخف بي وطرد الشيعة

 .كما أذاقنيها واجعله طريد األرجاس وشريد األجناس

 قال أبو الصلت عبد السالم بن صاحل اهلروي: فما استتم موالي 

دعاءه حتى وقعت الرجفة يف املدينة وارتج البلد وارتفعت الزعقة والصيحة 

لم أزايل مكاني إىل أن سّلم واستفحلت النعرة وثارت الغربة وهاجت القاعة، ف

يا أبا الصلت اصعد السطح فإنك سرتى امرأة بغية غثة فقال لي:  موالي 

رثة مهيجة األشرار، متسخة األطمار، يسميها أهل هذه الكورة مسانة لغباوتها 

وتهتكها، وقد أسندت مكان الرمح إىل حنرها قصبا، وقد شدت وقاية هلا محراء 

فهي تقود جيوش القاعة وتسوق عساكر الطغام إىل قصر  إىل طرفه مكان اللواء،



  65من حياة اإلمام الرضا  

 .املأمون ومنازل قواده

فصعدت السطح فلم أر إاّل نفوسًا ُتزعَزع بالعصي وهامات ُترضخ 

باألحجار، ولقد رأيت املأمون متدرعًا قد برز من قصر شاهجان متوجها للهرب 

لبنة ثقيلة فما شعرت إال بشاجرد احلجام قد رمى من بعض أعالي السطوح ب

فضرب بها رأس املأمون فأسقطت بيضته بعد أن شقت جلد هامته، فقال لقاذف 

اللبنة بعض من عرف املأمون: ويلك هذا األمري، فسمعت مسانة تقول: اسكت 

ال أم لك ليس هذا يوم التميز واحملاباة وال يوم إنزال الناس على طبقاتهم فلو كان 

فروج األبكار، وُطرد املأمون وجنوده أسوأ هذا أمري ملا سلط ذكور الفجار على 

طرد بعد إذالل واستخفاف شديد
(4)

. 

فأصابين عطش  عن حممد بن عبد اهلل القمي قال: كنت عند الرضا 

مباء بارد فذاقه وناولين فقال:  شديد فكرهت أن أستسقي يف جملسه، ودعا 

يا حممد اشرب فإنه باردفشربت ..
(2)

. 



عن حممد بن عيسى عن أبي حبيب البناجي 
(3)

أنه قال: رأيت رسول اهلل  

  يف املنام وقد وافى البناج )النباج. خ ل( ونزل بها يف املسجد الذي ينزله

احلاج كل سنة، وكأني مضيت إليه وسّلمت عليه ووقفت بني يديه ووجدت 

قبض قبضة من  صيحاني، فكأنه  عنده طبقًا من خوص خنل املدينة فيه متر

ذلك التمر فناولين منه، فعددته فكان مثاني عشرة مترة، فتأولت أني أعيش بعدد 
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كل مترة سنة، فلما كان بعد عشرين يومًا كنت يف أرض تعمر بني يدي للزراعة 

من املدينة ونزوله ذلك  حتى جاءني من أخربني بقدوم أبي احلسن الرضا 

يسعون إليه، فمضيت حنوه فإذا هو جالس يف املوضع الذي  املسجد ورأيت الناس

وحتته حصري مثل ما كان حتته وبني يديه طبق خوص  كنت رأيت فيه النيب 

فيه متر صيحاني، فسّلمت عليه، فرد السالم علي واستدناني فناولين قبضة من 

 ذلك التمر، فعددته فإذا عدده مثل ذلك التمر الذي ناولين رسول اهلل 

لو زادك رسول اهلل   :فقال  لت لـه: زدني منه يا ابن رسول اهلل فق

 لزدناك
(4)

. 

عن الصفواني
(2)

قال: قد خرجت قافلة من خراسان إىل كرمان فقطع  

اللصوص عليهم الطريق وأخذوا منهم رجاًل اتهموه بكثرة املال، فبقي يف أيديهم 

سه، وأقاموه يف الثلج وملئوا فاه من ذلك الثلج مدة يعذبونه ليفتدي منهم نف

فشدوه، فرمحته امرأة من نسائهم فأطلقته وهرب، فانفسد فمه ولسانه حتى مل 

يقدر على الكالم، ثم انصرف إىل خراسان ومسع خبرب علي بن موسى الرضا 

  وأنه بنيسابور، فرأى فيما يرى النائم كأن قائاًل يقول لـه: إن ابن رسول اهلل

 .قد ورد خراسان فسله عن علتك فرمبا يعلمك دواءًً تنتفع به 

وشكوت إليه ما كنت دفعت إليه وأخربته  قال: فرأيت كأني قد قصدته 

خذ من الكمون والسعرت وامللح ودقه وخذ منه يف فمك لي:  بعليت، فقال 

 .مرتني أو ثالثًا فإنك تعافى

أى يف منامه وال اعتد به حتى فانتبه الرجل من منامه ومل يفكر فيما كان ر

قد ارحتل من نيسابور  ورد باب نيسابور، فقيل لـه إن علي بن موسى الرضا 
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وهو برباط سعد، فوقع يف نفس الرجل أن يقصده ويصف لـه أمره ليصف لـه ما 

ينتفع به من الدواء، فقصده إىل رباط سعد فدخل إليه فقال لـه: يا ابن رسول اهلل 

وكيت وقد انفسد علي فمي ولساني حتى ال أقدر على  كان من أمري كيت

 الكالم إال نجهد، فعلمين دواءًً أنتفع به؟.

 أمل أعلمك، اذهب فاستعمل ما وصفته لك يف  :فقال الرضا 

 .منامك

 فقال لـه الرجل: يا ابن رسول اهلل إن رأيت أن تعيده علي.

نه يف فمك خذ من الكمون والسعرت وامللح فدقه وخذ ملي:  فقال 

 .مرتني أو ثالثا فإنك ستعافى

قال الرجل: فاستعملت ما وصف لي فعوفيت
(4)

. 

قال الريان بن الصلت
(2)

: ملا أردت اخلروج إىل العراق وعزمت على توديع 

فقلت يف نفسي: إذا ودعته سألته قميصًا من ثياب جسده ألكفن به،  الرضا 

تي خواتيم، فلما ودعته شغلين البكاء واألسى ودراهم من ماله أصوغ بها لبنا

 على فراقه عن مسألة ذلك.

، فرجعت، يا ريان ارجعبي:  فلما خرجت من بني يديه صاح 

أما حتب أن أدفع إليك قميصًا من ثياب جسدي تكفن فيه إذا دنا لي:  فقال

 .أجلك؟، أوما حتب أن أدفع إليك دراهم تصوغ بها لبناتك خواتيم؟

 يا سيدي قد كان يف نفسي أن أسألك ذلك فمنعين الغم بفراقك. فقلت:

الوسادة وأخرج قميصًا فدفعه إلي ورفع جانب املصلى فأخرج  فرفع 
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دراهم فدفعها إلي فعددتها فكانت ثالثني درهمًا 
(4)

 . 

عن أمحد بن حممد بن أبي نصر البزنطي قال: كنت شاكًا يف أبي احلسن 

إليه كتابًا أسأله فيه اإلذن عليه وقد أضمرُت يف نفسي أن فكتبت  الرضا 

 أسأله إذا دخلت عليه عن ثالث آيات قد عقدُت قليب عليها.

قال: فأتاني جواب ما كتبت به إليه: عافانا اهلل وإياك، أما ما طلبت من 

اإلذن علي فإن الدخول إلّي صعب وهؤالء قد ضيقوا علي يف ذلك، فلست تقدر 

 سيكون إن شاء اهلل.عليه اآلن و

نجواب ما أردُت أن أسأله عنه عن اآليات الثالث يف الكتاب وال  وكتب 

واهلل ما ذكرت لـه منهن شيئًا، ولقد بقيت متعجبًا ملا ذكرها يف الكتاب ومل أدر أنه 

به جوابي إاّل بعد ذلك فوقفت على معنى ما كتب 
(2)

. 

 

 بن أبي نصر البزنطي قال: عن أمحد بن حممد 

إلّي حبمار فركبته وأتيته، فأقمت عنده بالليل إىل أن مضى  بعث الرضا 

لي: ال أراك تقدر على الرجوع  منه ما شاء اهلل، فلما أراد أن ينهض قال 

 إىل املدينة، قلت: أجل ُجعلت فداك.

 .فبت عندنا الليلة واغد على بركة اهلل عزوجل :قال 

 جعلت فداك. قلت: أفعل

يا جارية افرشي لـه فراشي واطرحي عليه ملحفيت اليت أنام  :قال 
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 .فيها وضعي حتت رأسه خمدتي

قال: فقلت يف نفسي: من أصاب ما أصبت يف ليليت هذه، لقد جعل اهلل لي 

من املنزلة عنده وأعطاني من الفخر ما مل يعطه أحدًا من أصحابنا، بعث إلي 

ي فراشه وبت يف ملحفته وُوضعت لي خمدته، ما أصاب حبماره فركبته وفرش ل

 مثل هذا أحد من أصحابنا.

يا أمحد لي:  قاعد معي وأنا أحدث نفسي، فقال  قال: وهو 

أتى زيد بن صوحان يف مرضه يعود فافتخر على الناس  إن أمري املؤمنني 

 واعتمد على يده  بذلك، فال تذهنب نفسك إىل الفخر وتذلل هلل عزوجل

 فقام 
(4)

. 

 

مجاعة من الواقفة فيهم علي  عن أبي مسروق قال: دخل على الرضا 

بن أبي محزة البطائين وحممد بن إسحاق بن عمار واحلسني بن مهران واحلسن بن 

أبي سعيد املكاري، فقال لـه علي بن أبي محزة: ُجعلت فداك أخربنا عن أبيك 

  ما حاله؟ 

 لـه: فإىل من عهد؟ . فقال إنه قد مضىلـه:  فقال 

 .إلي  :فقال 

 فقال لـه: إنك لتقول قواًل ما قاله أحد من آبائك، علي بن أبي طالب 

 فمن دونه.

 . لكن قد قاله خري آبائي وأفضلهم رسول اهلل  :قال 

 فقال لـه: أما ختاف هؤالء على نفسك.

أتاه أبو هلب  ن رسول اهلل فقال: لو خفت عليها كنت عليها معينًا، إ

إن خدشت من قبلك خدشة فأنا كذاب، فكانت  فتهدده فقال لـه رسول اهلل 

وهي أول آية أنزع لكم، إن خدشت خدشة من  أول آية نزع بها رسول اهلل 
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 .قبل هارون فأنا كذاب

 فقال لـه احلسني بن مهران: قد أتانا ما نطلب إن أظهرت هذا القول.

هذا، أتريد أن أذهب إىل هارون فأقول لـه إني إمام وأنت  : فرتيدقال 

يف أول أمره، إمنا قال ذلك  لست يف شيء، ليس هكذا صنع رسول اهلل 

ألهله ومواليه ومن يثق به، فقد خصهم به دون الناس، وأنتم تعتقدون اإلمامة 

باه حي ملن كان قبلي من آبائي وال تقولون إنه إمنا مينع علي بن موسى أن خيرب أ

تقيًة، فإني ال أتقيكم يف أن أقول إني إمام فكيف أتقيكم يف أن أدعي أنه حي لو 

كان حيًا
(4)

. 

وهو بقنطرة أربق عن جعفر بن حممد النوفلي قال: أتيت الرضا 
(2)

 

 فسّلمت عليه ثم جلست وقلت: جعلت فداك إن أناسًا يزعمون أن أباك حي؟

، لو كان حيًا ما ُقسم مرياثه وال ُنكح نساؤه :كذبوا لعنهم اهللفقال

 ..ولكنه واهلل ذاق املوت كما ذاقه علي بن أبي طالب 

 قال: فقلت لـه: فما تأمرني؟

عليك بابين حممد من بعدي، وأما أنا فإني ذاهب يف وجه  :قال

 .األرض أرجع منه، بورك قرب بطوس وقربان ببغداد

 واحدًا فما الثاني؟ قال: قلت: جعلت فداك قد عرفنا

 قال: ستعرفونه.

قربي وقرب هارون هكذا وضم بإصبعيه  :ثم قال 
(3)

 . 

عن محزة بن جعفر األرجاني قال: خرج هارون من املسجد احلرام من باب 

ما أبعد وهو يعين هلارون:  من باب، فقال الرضا  وخرج الرضا 
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يا طوس ستجمعين وإياه الدار وأقرب اللقاء، يا طوس
(4)

 . 

قال: كنت يف  عن موىل العبد الصاحل أبي احلسن موسى بن جعفر 

يف مفازة  مجاعة مع الرضا 
(2)

فأصابنا عطش شديد ودوابنا حتى خفنا على  

: ائتوا موضعًا، وصفه لنا، فإنكم ستصيبون املاء أنفسنا، فقال لنا الرضا 

 فيه.

املوضع فأصبنا املاء وسقينا دوابنا حتى رويت وروينا ومن معنا قال: فأتينا 

بطلب العني فطلبناها فما أصبنا إاّل بعر اإلبل  من القافلة، ثم رحلنا، فأمرنا 

ومل جند للعني أثرًا، فذكرت ذلك لرجل من ولد قنرب
(3)

كان يزعم أن لـه مائة  

وعشرين سنة فأخربني القنربي
(1)

ء، قال: كنت أنا أيضًا مبثل هذا احلديث سوا 

معه يف خدمته فأخربني القنربي أنه كان يف ذلك مصعدا إىل خراسان
 (5)

 . 

 

إىل خراسان  قال حمول السجستاني: ملا ورد الربيد بإشخاص الرضا 

فودعه مرارًا  املسجد ليودع رسول اهلل  كنت أنا باملدينة، فدخل اإلمام 

رب ويعلو صوته بالبكاء والنحيب، فتقدمت إليه وسلمت كل ذلك يرجع إىل الق

 ذرني فإني أخرج من جوار جدي  :عليه فرد السالم وهنأته، فقال

 .فأموت يف غربة وأدفن يف جنب هارون

قال: فخرجت متبعا لطريقه حتى مات بطوس ودفن إىل جنب هارون
(6)

  . 
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وعن احلسن بن علي الوشاء
(4)

إني ملا أرادوا  :قال: قال لي الرضا  

اخلروج بي من املدينة مجعت عيالي وأمرتهم أن يبكوا علي حتى أمسع، ثم 

فرقت فيهم اثين عشر ألف دينار. ثم قلت: أما إني ال أرجع إىل عيالي أبدًا
(2)

 . 

عن ابن أبي كثري
(3)

وقف الناس يف أمره،  قال: ملا تويف موسى  

فأضمرت يف نفسي أمرًا  ا أنا بعلي بن موسى الرضا فحججت تلك السنة فإذ

فقلت: 
(1)

كالربق اخلاطف  اآلية، فمر علي  

فقلت: يا موالي معذرة  أنا البشر الذي جيب عليك أن تتبعين :علّي فقال

مغفور لك إن شاء اهلل تعاىل :إىل اهلل تعاىل وإليك، فقال
(5)

. 

قال أبو حممد الغفاري: لزمين دين ثقيل فقلت: ما لقضاء ديين غري سيدي 

فلما أصبحت أتيت منزلـه  وموالي أبي احلسن علي بن موسى الرضا 

يا أبا حممد قد عرفنا حاجتك فاستأذنت فأذن لي، فلما دخلت قال لي ابتداءًً: 

 .وعلينا قضاء دينك

 ؟يا أبا حممد تبيت أو تنصرفم لإلفطار فأكلنا فقال: فلما أمسينا ُأتي بطعا

 فقلت: يا سيدي إن قضيت حاجيت فاالنصراف أحب إلي.

من حتت البساط قبضة فدفعها إلّي، فخرجت ودنوت من  قال: فتناول 

السراج فإذا هي دنانري محر وصفر، فأول دينار وقع بيدي ورأيت نقشه كان 

سون، ستة وعشرون منها لقضاء دينك، وأربع عليه:)يا أبا حممد الدنانري مخ
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وعشرون لنفقة عيالك(، فلما أصبحت فتشت الدنانري فلم أجد ذلك الدينار وإذا 

هي ال تنقص شيئًا
(4)

 . 

عن احلسن بن علي بن فضال
(2)

عن عبد اهلل بن املغرية قال 
(3)

: كنت واقفيًا 

شيء، فتعلقت وحججت على ذلك، فلما صرت مبكة خلج يف صدري 

بامللتزم
(1)

ثم قلت: اللهم قد علمَت طلبيت وإرادتي فأرشدني إىل خري األديان،  

فأتيت املدينة فوقفت ببابه وقلت للغالم: قل  فوقع يف نفسي أن آتي الرضا 

وهو يقول  ملوالك رجل من أهل العراق بالباب، قال: فسمعت نداءه 

 :دخل يا عبد اهلل بن املغريةُات، فلما نظر إلّي قال ، فدخل : قد

فقلت: أشهد أنك حجة اهلل وأمينه على  أجاب اهلل دعاءك وهداك لدينه

خلقه
(5)

. 

عن داود بن رزين
(6)

عندي  قال: كان ألبي احلسن موسى بن جعفر  

من جاءك بعدي يطلب  :مال فبعث فأخذ بعضه وترك عندي بعضه وقال 

: ابعث أرسل إىّل علي ابنه  فلما مضى  ه صاحبكما بقي عندك فإن

فبعثت إليه ما كان لـه عندي إلي بالذي هو عندك وهو كذا وكذا
(7)

. 

                                                           

 .2114/11ح 61فصل 8باب  81ص 1مدينة املعاجز: ج (4)

من أصحاب اإلمام الرضا عليه السالم، كان خصيصاًَ به، جليل القدر عظيم املنزلة زاهدًا ورعًا ثقة  (2)

 هـ.229مصنف مكثر يف احلديث وكان فطحيًا ولكنه رجع اىل احلق تويف سنة 

الم ثقة اليعدل به أحد من جاللته ودينه وورعه، من أصحاب اإلمام الكاظم والرضا عليهما الس (3)

 مصنف ُمكثر يف احلديث، من أصحاب االمجاع.

أم أمري  هو املستجار املعروف يف الكعبة املشرفة اليت استجارت به والتزمته فاطمة بنت أسد  (1)

 املؤمنني عليه السالم يف القضية املشهورة.

 .13عوى احملق واملبطل يف أمر االمامة حباب ما يفصل به بني د 355ص 1الكايف:ج (5)

الظاهر إنه داود بن زربي وهو من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السالم، إمامي ثقة عامل فقيه ورع  (6)

 له أصل.

 .30ح 2ب 23ص 94حبار األنوار: ج (7)
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عن احلسن بن علي الوشاء قال: سألين العباس بن جعفر بن األشعث أن 

 أن حيرق كتبه إذا قرأها خمافة أن تقع يف يد غريه. أسأل الرضا 

 بكتاب من قبل أن أسأله أن حيرق كتبه فيه:  فابتدأني قال الوشاء: 

أعلم صاحَبك أني إذا قرأت كتبه إلّي حرقتها
(4)

. 

عن أمحد بن حممد بن أبي نصر البزنطي قال: متنيت يف نفسي إذا دخلت  

أن أسأله كم أتى عليك من السن؟ فلما دخلت عليه  على أبي احلسن الرضا 

  يديه جعل ينظر إلي ويتفرس يف وجهي ثم قال وجلست بني : كم

فأنا أكرب منك وقد أتى علّي ؟ فقلت: جعلت فداك كذا وكذا، قال: أتى لك

فقلت جعلت فداك: قد واهلل أردت أن أسألك عن هذا،  اثنتان وأربعون سنة

قد أخربتك :فقال 
(2)

. 

عن اهلشام العباسي
(3)

وأنا أريد  احلسن الرضا  قال: دخلت على أبي 

أن أسأله أن يعوذني لصداع أصابين وأن يهب لي ثوبني من ثيابه أحرم فيهما، 

فلما دخلت سألت عن مسائلي فأجابين ونسيت حوائجي، فلما قمت ألخرج 

فجلست بني يديه فوضع يده على  اجلسلي:  وأردت أن أودعه قال 

أحرم لي:  دفعهما إلّي وقال رأسي وعوذني ثم دعا لي بثوبني من ثيابه ف

 .فيهما

قال العباسي: وطلبت مبكة ثوبني سعيديني
(1)

إحداهما البين فلم أصب  

مبكة منهما شيئًا على حنو ما أردت فمررت باملدينة يف منصريف فدخلت على أبي 

                                                           

 .15885/1من أبواب أحكام العشرة يف السفر واحلضر ح 44ب 191ص 12وسائل الشيعة: ج (4)

 .21815/83ح 65فصل 8ب  85ص 1مدينة املعاجز: ج (2)

لكنه انقلب   هو هشام بن إبراهيم العباسي كان يف أول أمره مؤمنًا صاحلًا من خواص األئمة  (3)

 فصار زنديقًا خبيثًا عباسي اهلوى ولذلك مسي.

 من برود اليمن أو ثياب معمول يف السعيدية وهي قرية مبصر. (1)



  75من حياة اإلمام الرضا  

فلما ودعته وأردت اخلروج دعا بثوبني سعيديني على عمل   احلسن الرضا 

بته فدفعهما إلياملوشى الذي كنت طل
(4)

. 

إىل بعض  عن احلسني بن موسى قال: خرجنا مع أبي احلسن الرضا 

 : أمالكه يف يوم ال سحاب فيه، فلما برزنا قال 

محلتم معكم املماطر ؟ 

 قلنا: ال، وما حاجتنا إىل املماطر وليس سحاب وال نتخوف املطر؟.

 .لكين قد محلته وستمطرون :فقال 

قال: فما مضينا إاّل يسريًا حتى ارتفعت سحابة ومطرنا حتى أهمتنا أنفسنا، 

فما بقي منا أحد إال ابتل
(2)

. 

 يسأله أن يدعو اهلل البن لـه. عن موسى بن مهران أنه كتب إىل الرضا 

 . وهب اهلل لك ذكرا صاحلاإليه:  فكتب 

نفمات ابنه ذلك وولد لـه اب
(3)

. 

عن حممد بن الفضيل قال: نزلت ببطن مر 
(1)

فأصابين العرق املديين 
(5)

يف  

ما لي أراك  :باملدينة فقال  جنيب ويف رجلي، فدخلت على الرضا 

. فقلت: إني ملا أتيت بطن مر أصابين العرق املديين يف جنيب ويف متوجعا؟

حتت اإلبط وتكّلم بكالم وتفل عليه ثم إىل الذي يف جنيب  رجلي. فأشار 

: ، ونظر إىل الذي يف رجلي فقالليس عليك بأس من هذا :قال 

                                                           

 .511ــ  516ص 10قاموس الرجال: ج (4)

 .10ح 4ب 351ص 1اخلرائج واجلرائح: ج (2)

 .2184/81ح 10فصل 8ب  88ص 1مدينة املعاجز: ج (3)

 موضع يبعد عن مكة مبرحلة. (1)

حيدث على بعض األعضاء من البدن بثرة فتنتفخ إىل أن خيرج منها شيء أمحر مائل إىل السواد وأكثر ما  (5)

 ليدين واجلنب. يكون يف الساقني وقد يعرض على ا
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من بلي من شيعتنا ببالء فصرب كتب اهلل عزوجل لـه مثل  قال أبو جعفر 

 . فقلت يف نفسي: ال أبرأ واهلل من رجلي أبدا.أجر ألف شهيد

قال اهليثم
(4)

مات: فما زال يعرج منها حتى 
(2)

. 

عن أبي علي احلسن بن راشد
(3)

قال: قدمت أمحال وأتاني رسول الرضا  

  قبل أن أنظر يف الكتب أو أوجه بها إليه، فقال لي: يقول الرضا : 

سّرح إلي بدفرت .ومل يكن لي يف منزلي دفرت أصاًل 

أقع  قال: فقلت: فأطلب ما ال أعرف بالتصديق لـه فلم أجد شيئًا، ومل

على شيء، فلما وىل الرسول قلت: مكانك، فحللت بعض األمحال فتلقاني 

دفرت مل أكن علمت به إاّل أني علمت أنه مل يطلب إاّل احلق فوجهت به إليه
(1)

. 

قال أمحد بن عبد اهلل بن حارثة الكرخي: كان ال يعيش لي ولد وتويف لي 

فخرج  لى أبي احلسن الرضا بضعة عشر من الولد، فحججُت ودخلت ع

إلّي وهو متزر بإزار مورد، فسلمت عليه وقّبلت يده وسألته عن مسائل، ثم 

طوياًل ودعا مليًا  شكوت إليه بعد ذلك ما ألقى من قلة بقاء الولد. فأطرق 

إني ألرجو أن تنصرف ولك محل، وأن يولد لك ولد بعد لي:  ثم قال 

اهلل تعاىل إذا أراد أن يستجيب الدعاء فعل وهو  ولد، ومتتع بهم أيام حياتك فإن

. قال: فانصرفت من احلج إىل منزلي فأصبت أهلي ابنة على كل شيء قدير

خالي حاماًل فولدت لي غالمًا مسيته إبراهيم، ثم محلت بعد ذلك فولدت لي 

غالمًا مسيته حممدًا وكنيته بأبي احلسن، فعاش إبراهيم نيفًا وثالثني سنة، وعاش 

بو احلسن أربع وعشرين سنة، ثم إنهما اعتال مجيعًا وخرجت حاجًا وانصرفت أ

                                                           

من رجال كامل  هو هيثم بن أبي مسروق كويف إمامي فاضل له كتاب، من أصحاب اإلمام اجلواد  (4)

 الزيارات وروى عنه مجع من الثقات.

 .31ح 3ب 92ص 94حبار االنوار: ج (2)

  أن.ومن السفراء املمدوحني فقيه ثقة عظيم الش إمامي ثقة من أصحاب اإلمام اجلواد واهلادي  (3)

 .29ح 15ب 120ص 2اخلرائج واجلرائح: ج (1)



  77من حياة اإلمام الرضا  

وهما عليالن فمكثا بعد قدومي شهرين ثم تويف إبراهيم يف أول الشهر وتويف 

حممد يف آخر الشهر ثم مات بعدهما بسنة ونصف ومل يكن يعيش لـه قبل ذلك 

ولد إاّل أشهر
(4)

. 

 أنه نظر إىل رجل فقال لـه:  بي احلسن الرضا عن سعيد بن سعد، عن أ

يا عبد اهلل أوص مبا تريد واستعد ملا البّد منه  فكان كما قال، فمات بعد ذلك

بثالثة أيام
(2)

. 

ندخل بغداد إن شاء  قال حممد بن أبي عباد: قال املأمون يومًا للرضا 

 .دخل أنت بغداد يا أمريتلـه:  فقال  اهلل تعاىل فنفعل كذا وكذا.

 فلما خلوت به قلت لـه: إني مسعت شيئًا غمين وذكرته لـه.

يا حسني :فقال 
(3)

وما أنا وبغداد ال أرى بغداد وال تراني 
(1)

. 

 

روي أن بكار
(5)

يف شيء، فدعا  قد ظلم اإلمام علي بن موسى الرضا  

                                                           

 .2146/49ح 19فصل  8ب  42ص 1انظر: مدينة املعاجز: ج (4)

 .895ص 33شرح إحقاق احلق: ج (2)

يف بعض النسخ : )يا أبا حسني(، والظاهر أنه الصحيح ألن كنية حممد بن أبي عباد هي أبو احلسني،  (3)

 وكان يكنيه بطرح األلف والالم.

 .1ح 14ب 286ص 94ار األنوار: جحب (1)

امتالت ببغض ناصبية هو بكار بن عبداهلل بن مصعب بن الزبري بن العوام: أحد النواصب ومن عائلة  (5)

 مومن قبله ،وعبداهلل ناصيب شديد ،الذي حارب املختار الثقفي وقتلههو فمصعب  أهل البيت 

 بن مصعب مزق العهد الذي كان بني حييى بن وعبداهلل الذي حارب أمري املؤمنني هو والدهم الزبري 

إىل سوء خلقه واحنطاطه يف  ،أمري فإنه الأمان له عبداهلل بن احلسن وبني هارون وأهانه وقال له اقتله يا

وابن بكار وهو الزبري بن  ،وبكار ومادلت الرواية عليه ،القضية املعروفة مع االمام الصادق عليه السالم

 وبغضهم. هل البيت بكار معروف بعدائه أل
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من قصره فاندقت عنقه عليه، فسقط يف وقت دعائه عليه حجر
(4)

. 
 

عن حممد بن الفضيل
(2)

قال: ملا كان يف السنة اليت بطش هارون بآل برمك  

بدأ نجعفر بن حييى وحبس حييى بن خالد ونزل بالربامكة ما نزل، كان أبو احلسن 

واقفًا بعرفة يدعو، ثم طأطأ رأسه حتى كادت جبهته تصيب قادمة  الرضا 

إني كنت أدعو اهلل تعاىل  :حل، ثم رفع رأسه، فُسئل عن ذلك؟ فقال الر

فاستجاب اهلل لي اليوم  على هؤالء القوم ـ يعين الربامكة ـ مبا فعلوا بأبي 

فلما انصرفنا مل نلبث إاّل أيامًا حتى بطش نجعفر وحييى وتغريت  فيهم

حاالتهم
(3)

 . 

عن مسافر
(1)

مبنى فمر حييى بن خالد  احلسن الرضا  قال: كنت مع أبي 

مساكني هؤالء  :مع قوم من آل برمك فغطى رأسه من الغبار، فقال 

هاه وأعجب من هذا هارون  :ثم قال  اليدرون ما حيل بهم يف هذه السنة

وضم بإصبعيه. قال: مسافر فو اهلل ما عرفت معنى حديثه حتى  وأنا كهاتني

دفناه معه
(5)

 . 

 

وتكلم  عن صفوان بن حييى قال: ملا مضى أبو احلسن موسى بن جعفر 

                                                           

 .241ص 2الكنى وااللقاب: ج (4)

من أصحاب اإلمام الصادق والكاظم والرضا واجلواد عليهم السالم، إمامي فقيه علم ثقة، من رجال  (2)

كامل الزيارات وتفسري القمي، وروى عنه مجع من الثقات منهم البزنطي وصفوان وغريهما وقد رمي 

 بالغلو وُضعف.

 .319امة: صدالئل اإلم (3)

 .وكان موضع سر الرضا  مسافر أبو مسلم من أصحاب اإلمام الرضا واجلواد واهلادي  (1)

 .4باب مولد أبي احلسن الرضا عليه السالم ..ح 941ص 1الكايف: ج (5)



  79من حياة اإلمام الرضا  

خفنا عليه من ذلك، وقلنا لـه: إنك قد أظهرت أمرًا عظيمًا وإنا  الرضا 

 .ليجهد جهده فال سبيل لـه علي :خناف عليك من هذا الطاغي، فقال 

ا علي ابنه قد قال صفوان: فأخربنا الثقة أن حييى بن خالد قال للطاغي: هذ

 قعد وادعى األمر لنفسه، فقال: ما يكفينا ما صنعنا بأبيه تريد أن نقتلهم 

مجيعًا 
(4)

.. 

مظهرين هلم  ولقد كانت الربامكة مبغضني على بيت رسول اهلل 

العداوة 
(2)

. 

يكلم الناس بلغاتهم وكان  عن أبي الصلت اهلروي قال: كان الرضا 

اس وأعلمهم بكل لسان ولغة، فقلت لـه يومًا: يا ابن رسول اهلل واهلل أفصح الن

يا أبا  :إني ألعجب من معرفتك بهذه اللغات على اختالفها؟، فقال 

الصلت أنا حجة اهلل على خلقه وما كان اهلل ليتخذ حجة على قوم وهو ال يعرف 

فصل  ، فهل(أوتينا فصل اخلطاب): لغاتهم، أوما بلغك قول أمري املؤمنني 

اخلطاب إاّل معرفة اللغات
(3)

 . 

عن احلسن بن علي الوشاء قال: كنت كتبت مسائل كثرية قبل أن أقطع على 

وغريه،  ومجعتها يف كتاب مما روي عن آبائه  الرضا أبي احلسن 

وأردت أن أتثبت يف أمره وأختربه، فحملت الكتاب يف كمي وصرت إىل منزلـه، 

أجد منه خلوة فأتلو له الكتاب، فجلست ناحية وأنا متفكر يف طلب  وأردت أن

اإلذن عليه، )وبالباب مجاعة جلوس يتحدثون، فبينا أنا كذلك يف الفكرة يف 

االحتيال للدخول عليه(
(1)

فاذا أنا بالغالم قد خرج من الدار ويف يده كتاب  

                                                           

 .60ص 2إعالم الورى: ج (4)

 .91ص 11قاموس الرجال: ج (2)

 .999ص 9تفسري نور الثقلني: ج (3)

  موجود يف بعض النسخ.ما بني القوسني (1)
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فقال: أيكم احلسن بن علي الوشاء )ابن بنت إلياس( البغدادي
(4)

، فقمت إليه 

فقلت: أنا احلسن بن علي فما حاجتك؟ فقال: هذا الكتاب أمرني أن أدفعه إليك 

فهاك، فأخذته وتنحيت ناحية فقرأته فإذا واهلل جواب مسألة مسألة فعند ذلك 

قطعت عليه وتركت الوقف
(2)

. 

 

                                                           

 شيخ امامي. إلياس بن عمرو البجلي من أصحاب اإلمام الصادق  (4)

 . 1/  905ح 11ب 5فصل  914الثاقب يف املناقب: ص (2)



  84من حياة اإلمام الرضا  

 

 

وفروعها، من ببيان املعارف احلقة يف أصول الدين  قام اإلمام الرضا 

التوحيد والعدل والنبوة واإلمامة واملعاد، مضافًا إىل فلسفة األحكام وِعَلِلها، 

 .وذلك بعد ما سنحت الظروف بعض الشيء لنشر علوم آل حممد 

عن الفضل بن شاذان
(4)

أن  قال: سأل املأمون علي بن موسى الرضا  

 لـه:  تب يكتب لـه حمض اإلسالم على سبيل اإلجياز واالختصار، فك

 إن حمض اإلسالم شهادة أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك لـه، إهلًا واحدًا

أحدًا، فردًا صمدًا قيومًا، مسيعًا بصريًا قديرًا، قدميًا قائمًا باقيًا، عاملًا ال جيهل، 

قادرًا ال يعجز، غنيًا ال حيتاج، عداًل ال جيور، وأنه خالق كل شيء، وليس 

ه لـه، وال ضد لـه، وال ِنّد لـه، وال كفء لـه، وأنه املقصود كمثله شيء، ال شب

 بالعبادة والدعاء والرغبة والرهبة..

عبده ورسوله، وأمينه وصفيه، وصفوته من خلقه، وسيد  وأن حممدًا 

املرسلني وخامت النبيني وأفضل العاملني، ال نيب بعده، وال تبديل مللته، وال تغيري 

اء به حممد بن عبد اهلل هو احلق املبني، والتصديق به لشريعته، وأن مجيع ما ج

 ونجميع من مضى قبله من رسل اهلل وأنبيائه وحججه.. 

والتصديق بكتابه الصادق العزيز الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من 

خلفه، تنزيل من حكيم محيد، وأنه املهيمن على الكتب كلها، وأنه حق من 

                                                           

من أصحاب اإلمام الرضا واجلواد واهلادي والعسكري عليهم السالم، إمامي ثقة فقيه مكثر يف احلديث  (4)

 متكلم جليل القدر.
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ؤمن مبحكمه ومتشابهه، وخاصه وعامه، ووعده ووعيده، فاحتته إىل خامتته، ن

وناسخه ومنسوخه، وقصصه وأخباره، ال يقدر أحد من املخلوقني أن يأتي 

 مبثله.. 

وأن الدليل بعده واحلجة على املؤمنني والقائم بأمر املسلمني والناطق عن 

زلة القرآن والعامل بأحكامه أخوه وخليفته ووصيه ووليه، والذي كان منه مبن

أمري املؤمنني، وإمام املتقني، وقائد  هارون من موسى علي بن أبي طالب 

الغر احملجلني، وأفضل الوصيني، ووارث علم النبيني واملرسلني، وبعده احلسن 

واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة، ثم علي بن احلسني زين العابدين، ثم حممد بن 

دق وارث علم الوصيني، ثم علي باقر علم النبيني، ثم جعفر بن حممد الصا

موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم حممد بن علي، ثم علي 

صلوات اهلل عليهم أمجعني بن حممد، ثم احلسن بن علي، ثم احلجة القائم املنتظر 

أشهد هلم بالوصية واإلمامة، وأن األرض ال ختلو من حجة اهلل تعاىل على خلقه 

هم العروة الوثقى، وأئمة اهلدى، واحلجة على أهل يف كل عصر وأوان، وأن

الدنيا إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها، وأن كل من خالفهم ضال مضل باطل 

 تارك للحق واهلدى، وأنهم املعربون عن القرآن والناطقون عن الرسول 

بالبيان، ومن مات ومل يعرفهم مات ميتة جاهلية، وأن من دينهم الورع والعفة، 

صدق والصالح، واالستقامة واالجتهاد، وأداء األمانة إىل الرب والفاجر، وال

وطول السجود، وصيام النهار، وقيام الليل، واجتناب احملارم، وانتظار الفرج 

 بالصرب، وحسن العزاء، وكرم الصحبة..

ثم الوضوء كما أمر اهلل تعاىل يف كتابه: غسل الوجه واليدين من املرفقني، 

لرجلني مرة واحدة، وال ينقض الوضوء إال غائط أو بول أو ريح ومسح الرأس وا

 أو نوم أو جنابة، وأن من مسح على اخلفني فقد خالف اهلل تعاىل ورسوله 

 وترك فريضة وكتابه.
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وغسل يوم اجلمعة سنة، وغسل العيدين، وغسل دخول مكة واملدينة، 

لة سبع عشرة وغسل الزيارة، وغسل اإلحرام وأول ليلة من شهر رمضان ولي

وليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثالث وعشرين من شهر رمضان 

 هذه األغسال سنة.

 وغسل اجلنابة فريضة، وغسل احليض مثله.

والصالة الفريضة: الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، واملغرب 

شرة ثالث ركعات، والعشاء اآلخرة أربع ركعات، والغداة ركعتان، هذه سبع ع

 ركعة.. 

والسنة: أربع وثالثون ركعة، مثان ركعات قبل فريضة الظهر، ومثان ركعات 

قبل العصر، وأربع ركعات بعد املغرب، وركعتان من جلوس بعد العتمة تعدان 

بركعة، ومثان ركعات يف السحر، والشفع والوتر ثالث ركعات يسّلم بعد 

 الركعتني، وركعتا الفجر.

أفضل، وفضل اجلماعة على الفرد أربع وعشرون، والصالة يف أول الوقت 

وال صالة خلف الفاجر، وال يقتدى إال بأهل الوالية، وال يصلى يف جلود امليتة 

وال يف جلود السباع، وال جيوز أن يقول يف التشهد األول: السالم علينا وعلى 

 عباد اهلل الصاحلني، ألن حتليل الصالة التسليم فإذا قلت هذا فقد سلمت.

التقصري يف مثانية فراسخ وما زاد، وإذا قّصرت أفطرت، ومن مل يفطر مل و

 جيز  عنه صومه يف السفر، وعليه القضاء ألنه ليس عليه صوم يف السفر.

والقنوت سنة واجبة
(4)

يف الغداة والظهر والعصر واملغرب والعشاء اآلخرة،  

يت يسل من والصالة على امليت مخس تكبريات فمن نقص فقد خالف سنة، وامل

 قبل رجليه ويرفق به إذا أدخل قربه.

 يف مجيع الصلوات سنة. واإلجهار بـ 

                                                           

 ة، ال مبعنى الوجوب الذي ال جيوز تركه.أي ثابت (4)
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والزكاة الفريضة يف كل مائيت درهم مخسة دراهم، وال جيب فيما دون ذلك 

شيء، وال جتب الزكاة على املال حتى حيول عليه احلول، وال جيوز أن يعطى 

غري أهل الوالية املعروفني، والعشر من احلنطة والشعري والتمر والزبيب إذا  الزكاة

بلغ مخسة أوساق، والوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، وزكاة الفطر 

فريضة، على كل رأس صغري أو كبري، حر أو عبد، ذكر أو أنثى من احلنطة 

دفعها إال إىل أهل  والشعري والتمر والزبيب صاع وهو أربعة أمداد، وال جيوز

 الوالية.

وأكثر احليض عشرة أيام، وأقله ثالثة أيام، واملستحاضة حتتشي وتغتسل 

 وتصلي، واحلائض ترتك الصالة وال تقضي، وترتك الصوم وتقضي.

 وصيام شهر رمضان فريضة، يصام للرؤية، ويفطر للرؤية.

ضاللة، وال جيوز أن يصلى التطوع يف مجاعة، ألن ذلك بدعة، وكل بدعة 

وكل ضاللة يف النار، وصوم ثالثة أيام من كل شهر ُسنة، يف كل عشرة أيام يوم 

أربعاء بني مخيسني، وصوم شعبان حسن ملن صامه، وإن قضيت فوائت شهر 

 رمضان متفرقة أجزأ.

وحج البيت فريضة على من استطاع إليه سبيال، والسبيل الزاد والراحلة مع 

تعًا، وال جيوز القران واإلفراد الذي يستعمله العامة الصحة، وال جيوز احلج إال مت

 إال ألهل مكة وحاضريها، وال جيوز اإلحرام دون امليقات قال اهلل تعاىل: 


(4)

وال جيوز أن يضحى باخلصي ألنه ناقص، وال  

 جيوز املوجوء.

دون ماله فهو شهيد، وال جيوز  واجلهاد واجب مع اإلمام العدل، ومن قتل

قتل أحد من الكفار والنصاب يف دار التقية إاّل قاتل أو ساع يف فساد، وذلك إذا 

مل ختف على نفسك وعلى أصحابك، والتقية يف دار التقية واجبة، وال حنث 
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 على من حلف تقية يدفع بها ظلمًا عن نفسه.

وال يكون  وسنة نبيه والطالق للسنة على ما ذكره اهلل تعاىل يف كتابه 

طالق لغري سنة، وكل طالق خيالف الكتاب فليس بطالق، كما أن كل نكاح 

خيالف الكتاب فليس بنكاح، وال جيوز أن جيمع بني أكثر من أربع حرائر، وإذا 

طلقت املرأة للعدة ثالث مرات مل حتل لزوجها حتى تنكح زوجا غريه، وقال أمري 

 لقات ثالثا يف موضع واحد فإنهن ذوات أزواج.: اتقوا تزويج املطاملؤمنني 

واجبة والصلوات على النيب وآله 
(4)

يف كل موطن وعند العطاس  

والذبائح وغري ذلك، وحب أولياء اهلل عزوجل تعاىل واجب، وكذلك بغض 

أعداء اهلل والرباءة منهم ومن أئمتهم، وبر الوالدين واجب وإن كانا مشركني، 

ة اهلل عزوجل، وال لغريهما، فإنه ال طاعة ملخلوق يف وال طاعة هلما يف معصي

 معصية اخلالق.

وذكاة اجلنني ذكاة أمه إذا أشعر وأوبر، وحتليل املتعتني اللتني أنزهلما اهلل 

 متعة النساء ومتعة احلج. )عليه وعلى آله السالم(تعاىل يف كتابه وسّنهما رسول اهلل 

به، وال عول فيها، وال يرث مع والفرائض على ما أنزل اهلل تعاىل يف كتا

الولد والوالدين أحد إاّل الزوج واملرأة، وذو السهم أحق ممن ال سهم لـه، 

 وليست العصبة من دين اهلل تعاىل.

والعقيقة عن املولود الذكر واألنثى واجبة
(2)

، وكذلك تسميته وحلق رأسه 

بة للرجال يوم السابع، ويتصدق بوزن الشعر ذهبا أو فضة، واخلتان سنة واج

 ومكرمة للنساء.

وأن اهلل تبارك وتعاىل ال يكلف نفسًا إاّل وسعها، وأن أفعال العباد خملوقة هلل 

تعاىل خلق تقدير ال خلق تكوين، واهلل خالق كل شيء وال نقول باجلرب 
                                                           

 أي ثابتة. (4)

 أي ثابتة، وهذا التعبري يدل على آكدية االستحباب. (2)
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والتفويض، وال يأخذ اهلل عزوجل الربيء بالسقيم، وال يعذب اهلل تعاىل 

تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس لإلنسان إال ما  األطفال بذنوب اآلباء، وال

سعى، وهلل عزوجل أن يعفو ويتفضل، وال جيور وال يظلم ألنه تعاىل منزه عن 

ذلك، وال يفرض اهلل تعاىل عزوجل طاعة من يعلم أنه يضلهم ويغويهم، وال 

خيتار لرسالته وال يصطفي من عباده من يعلم أنه يكفر به وبعبادته ويعبد الشيطان 

 دونه.

 وأن اإلسالم غري اإلميان، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنًا.

وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن، وال يزني الزاني حني يزني وهو 

مؤمن، وأصحاب احلدود مسلمون ال مؤمنون وال كافرون، واهلل تعاىل ال يدخل 

د أوعده النار واخللود النار مؤمنًا وقد وعده اجلنة، وال خيرج من النار كافرًا وق

فيها، وال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء، ومذنبو أهل التوحيد ال 

خيلدون يف النار وخيرجون منها، والشفاعة جائزة هلم، وإن الدار اليوم دار تقية 

 وهي دار اإلسالم، ال دار كفر وال دار إميان.

ذا أمكن ومل يكن خيفة على واألمر باملعروف والنهي عن املنكر واجبان إ

النفس، واإلميان هو أداء األمانة واجتناب مجيع الكبائر، وهو معرفة بالقلب 

وإقرار باللسان وعمل باألركان، والتكبري يف العيدين واجب يف الفطر يف دبر 

مخس صلوات، ويبدأ به يف دبر صالة املغرب ليلة الفطر، ويف األضحى يف دبر 

ن صالة الظهر يوم النحر، ومبنى يف دبر مخس عشرة عشر صلوات ويبدأ به م

 صالة.

والنفساء ال تقعد عن الصالة أكثر من مثانية عشر يوما، فإن طهرت قبل ذلك 

صلت وإن مل تطهر حتى جتاوز مثانية عشر يوما اغتسلت وصلت وعملت ما 

 تعمل املستحاضة.

 والصراط.ويؤمن بعذاب القرب ومنكر ونكري والبعث بعد املوت وامليزان 
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وهموا بإخراجهم وسّنوا ظلمهم  والرباءة من الذين ظلموا آل حممد 

والرباءة من الناكثني والقاسطني واملارقني الذين هتكوا  وغريوا سنة نبيهم 

ونكثوا بيعة إمامهم وأخرجوا املرأة وحاربوا أمري املؤمنني  حجاب رسول اهلل 

 ،واجبة. وقتلوا الشيعة املتقني رمحة اهلل عليهم 

والرباءة ممن نفى األخيار وشردهم وآوى الطرداء اللعناء وجعل األموال دولة 

بني األغنياء واستعمل السفهاء مثل معاوية وعمرو بن العاص لعيين رسول اهلل 

  والرباءة من أشياعهم والذين حاربوا أمري املؤمنني  وقتلوا األنصار

ني، والرباءة من أهل االستيثار ومن واملهاجرين وأهل الفضل والصالح من السابق

أبي موسى األشعري وأهل واليته الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون 

 أنهم حيسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم وبوالية أمري املؤمنني 

ولقائه كفروا بأن لقوا اهلل بغري إمامته فحبطت أعماهلم فال نقيم هلم يوم القيامة 

نا فهم كالب أهل النار، والرباءة من األنصاب واألزالم أئمة الضاللة وقادة وز

اجلور كلهم أوهلم وآخرهم، والرباءة من أشباه عاقري الناقة أشقياء األولني 

والذين مضوا على منهاج  واآلخرين وممن يتوالهم، والوالية ألمري املؤمنني 

ارسي وأبي ذر الغفاري واملقداد ومل يغريوا ومل يبدلوا مثل سلمان الف نبيهم 

بن األسود وعمار بن ياسر وحذيفة اليماني وأبي اهليثم بن التيهان وسهل بن 

حنيف وعبادة بن الصامت وأبي أيوب األنصاري وخزمية بن ثابت ذي الشهادتني 

، والوالية ألتباعهم رضي اهلل عنهم ورمحة اهلل عليهموأبي سعيد اخلدري وأمثاهلم 

 رضوان اهلل عليهم ورمحته.ملهتدين بهداهم والسالكني منهاجهم وأشياعهم وا

وحتريم اخلمر قليلها وكثريها، وحتريم كل شراب مسكر قليله وكثريه، وما 

أسكر كثريه فقليله حرام، واملضطر ال يشرب اخلمر ألنها تقتله، وحتريم كل ذي 

وحتريم ناب من السباع وكل ذي خملب من الطري، وحتريم الطحال فإنه دم، 

 اجلري والسمك الطايف واملارماهي والزمري وكل مسك ال يكون لـه فلس.



   /41سلسلة من حياة المعصومين  88 

واجتناب الكبائر وهي قتل النفس اليت حرم اهلل تعاىل والزناء والسرقة 

وشرب اخلمر وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم ظلمًا وأكل 

ن غري ضرورة، وأكل الربا بعد امليتة والدم وحلم اخلنزير وما أهل لغري اهلل به، م

البينة والسحت وامليسر وهو القمار والبخس يف املكيال وامليزان وقذف احملصنات 

واللواط وشهادة الزور واليأس من روح اهلل واألمن من مكر اهلل والقنوط من 

رمحة اهلل ومعونة الظاملني والركون إليهم واليمني الغموس وحبس احلقوق من 

كذب والكرب واإلسراف والتبذير واخليانة واالستخفاف باحلج غري العسرة وال

واحملاربة ألولياء اهلل تعاىل واالشتغال باملالهي واإلصرار على الذنوب
(4)

. 
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، التوحيد الصحيح اخلالي عن الشرك هو ما ذكره أئمة أهل البيت 

ال ميكن رؤيته فاهلل عزوجل ال يشبه خلقه، وليس نجسم، وال حيل يف شيء، و

 باألبصار ال يف الدنيا وال يف اآلخرة.

يقول:  عن ياسر اخلادم قال: مسعت أبا احلسن علي بن موسى الرضا 

من شبه اهلل تعاىل خبلقه فهو مشرك، ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كافر
(4)

. 

عن أمري  عن آبائه  عن أبيه  وعن علي بن موسى الرضا 

ما عرفين من : قال اهلل جل جالله: ل رسول اهلل قال: قا املؤمنني 

شبهين خبلقي
(2)

. 

يف قول اهلل تعاىل  وقال علي بن موسى الرضا 


(3)

يعين مشرقة ينتظر ثواب ربهاقال:  
(1)

. 

ىل أبي وعن أمحد بن حممد بن أبي نصر قال: جاء قوم من وراء النهر إ

فقالوا لـه: جئناك نسألك عن ثالث مسائل، فإن أجبتنا فيها  احلسن الرضا 

علمنا أنك عامل
(5)

. 

 .سلوا :فقال 

                                                           

 .142ص 2االحتجاج: ج (4)

 .3/  10ح 2اجمللس  55األمالي، للصدوق: ص (2)

 .23ــ  22 سورة القيامة: (3)

 .256ص 5التفسري الصايف: ج (1)

 رمبا كان املراد بالعامل أي إمام مفرتض الطاعة، فإنه العامل بالقول املطلق دون غريه. (5)
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فقالوا: أخربنا عن اهلل تعاىل أين كان؟ وكيف كان؟ وعلى أي شيء كان 

إن اهلل تعاىل كّيف الكيف فهو بال كيف، وأّين األين فهو  :اعتماده؟ فقال 

. فقالوا: نشهد أنك عاملوكان اعتماده على قدرتهبال أين، 
(4)

 . 

أي  وكان اعتماده على قدرته: يعين بقولـه: قال الشيخ الصدوق 

 على ذاته ألن القدرة من صفات ذات اهلل تعاىل.

وعن احلسني بن خالد
(2)

إن  : يا ابن رسول اهلل قال: قلت للرضا  

! اهلل عزوجل خلق آدم على صورتهإن قال:  قومًا يقولون إن رسول اهلل 

مّر  قاتلهم اهلل، لقد حذفوا أول احلديث، إن رسول اهلل  :فقال 

برجلني يتسابان فسمع أحدهما يقول لصاحبه: قبح اهلل وجهك ووجه من 

يا عبد اهلل ال تقل هذا ألخيك، فإن اهلل عز وجل خلق لـه:  يشبهك، فقال 

آدم على صورته
(3)

 . 

عن قول اهلل عزوجل إلبليس:  ن عبيدة قال سألت الرضا وعن حممد ب


(1)

يعين بقدرتي  :قال  

وقوتي
(5)

 . 

مل يزل اهلل تبارك يقول:  وعن احلسني بن خالد قال: مسعت الرضا 

فقلت لـه: يا ابن رسول اهلل إن  يعًا بصريًاوتعاىل تعاىل عليمًا قادرًا حيًا قدميًا مس

قومًا يقولون إنه عزوجل مل يزل عاملًا بعلم وقادرًا بقدرة وحيًا حبياة وقدميًا بقدم 

من قال ذلك ودان به فقد اختذ مع  :ومسيعًا بسمع وبصريًا ببصر! فقال 

                                                           

 .3باب القدرة ح 125التوحيد: ص (4)

هو احلسني بن أبي العالء اخلفاف، إمامي وجه ثقة مكثر يف احلديث من أصحاب اإلمام الباقر والصادق  (2)

 الكاظم والرضا عليهم السالم.و

 ملن سأله عن صفات اهلل. أجوبته  142ص 2االحتجاج: ج (3)

 .15سورة ص:  (1)

 .2باب تفسري قول اهلل تعاىل: )يا إبليس مامنعك أن تسجد( ح 159التوحيد: ص (5)
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وجل مل يزل اهلل عز :ثم قال  اهلل آهلة أخرى وليس من واليتنا على شيء

عليمًا قادرًا حيًا قدميًا مسيعًا بصريًا ـ لذاته ـ، تعاىل عما يقولون املشركون 

واملشبهون علوًا كبريًا
(4)

. 

وعن ابن فضال
(2)

عن أبيه 
(3)

عن قول اهلل  قال: سألت الرضا  

عزوجل: 
(1)

 ؟ 

ارك وتعاىل ال يوصف مبكان حيل فيه فُيحجب عنه فيه إن اهلل تب :فقال 

 .عباده، ولكنه عزوجل يعين أنهم عن ثواب ربهم حمجوبون

قال: وسألته عن قول اهلل عزوجل: 
(5)

؟  

إن اهلل تعاىل ال يوصف باجمليء والذهاب، تعاىل عن االنتقال، إمنا  :فقال

 .ك: وجاء أمر ربك وامللك صفا صفايعين بذل

قال: وسألته عن قول اهلل عزوجل: 


(6)

يقول هل ينظرون إاّل أن يأتيهم اهلل  :قال 

 .باملالئكة يف ظلل من الغمام، وهكذا نزلت

 ريد بنـزوهلا، فاملراد: أن يأتيهم أمر اهلل بإتيان أقول: أي هكذا أ

 املالئكة.

                                                           

 .142ص 2االحتجاج: ج (4)

ملقصود هو علي بن احلسن بن علي ابن فضال: مشرتك بني احلسن بن علي بن فضال وابنه علي وهنا ا (2)

بن فضال من أصحاب اإلمام اهلادي والعسكري عليهما السالم، فطحي املذهب لكنه ثقة فقيه حمدث 

 مكثر يف احلديث غري معاند معتمد عليه.

الرواية هنا إما عن طريق اإلجازة، وذلك ألن علي بن فضال مل يرو عن أبيه أو عن أحد أخويه عن  (3)

قطت الواسطة أو لغريها من االحتماالت املذكورة يف حملها، وعل كل فاألمر سهل أبيهم وقد س

 العتضاد الرواية بقوة املضمون والشهرة والقبول بني العلماء.

 15سورة املطففني:  (1)

 22سورة الفجر:  (5)

 .210سورة البقرة:  (6)
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قال: وسألته عن قولـه تعاىل: 
(4)

وعن قولـه:  


(2)

وعن قولـه:  
(3)

وعن قوله:  


(1)

إن اهلل تبارك وتعاىل ال يسخر وال يستهز   :فقال؟ 

وال ميكر وال خيادع ولكنه تعاىل جيازيهم جزاء السخرية وجزاء االستهزاء وجزاء 

املكر وجزاء اخلديعة، تعاىل اهلل عما يقول الظاملون علوًا كبريًا
(5)

. 

قال: مسعته يقول يف اهلل  وعن الفتح بن يزيد اجلرجاني عن أبي احلسن 

هو اللطيف اخلبري السميع البصري الواحد األحد الصمد الذي مل يلد عزوجل: 

ومل يولد ومل يكن لـه كفوًا أحد، )منشئ األشياء وجمّسم األجسام ومصّور 

الصور(
(6)

، لو كان كما يقول املشبهة مل يعرف اخلالق من املخلوق، وال املنشئ 

ه وأنشأه، إذ كان ال يشبهه من املنشأ لكنه املنشئ، فرق بني من جّسمه وصّور

 .شيء وال يشبه هو شيئًا

قلت: أجل جعلين اهلل فداك لكنك قلت األحد الصمد وقلت ال يشبه شيئا 

 واهلل واحد واإلنسان واحد، أليس قد تشابهت الواحدانية الوحدانية؟

يا فتح أحلت :قال 
(7)

ثبتك اهلل تعاىل إمنا التشبيه يف املعاني فأما يف  

فهي واحدة وهي داللة على املسمى وذلك أن اإلنسان وإن قيل واحد األمساء 

فإمنا خيرب أنه جثة واحدة وليس باثنني، فاإلنسان نفسه ليست بواحدة ألن أعضاءه 

خمتلفة وألوانه خمتلفة كثرية غري واحدة، وهو أجزاء جمزاة ليست بسواء، دمه غري 

                                                           

 .14سورة التوبة:  (4)

 .15سورة البقرة:  (2)

 .59سورة آل عمران:  (3)

 .192سورة النساء:  (1)

 .3باب معاني ألفاظ وردت يف الكتاب والسنة يف التوحيد ح 13معاني األخبار: ص (5)

 ما بني القوسني مل يوجد يف نسخة الكايف.  (6)

 أي قلت باحملال، ألن من احملال تشابه اخلالق باملخلوق. (7)
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 بشره، وسواده غري حلمه، وحلمه غري دمه، وعصبه غري عروقه، وشعره غري

بياضه، وكذلك مجيع اخللق، فاإلنسان واحد يف االسم ال واحد يف املعنى، واهلل 

جل جالله هو واحد ال واحد غريه، ال اختالف فيه وال تفاوت وال زيادة وال 

نقصان، فأما اإلنسان املخلوق املصنوع املؤلف من أجزاء خمتلفة وجواهر شتى 

. قلت: جعلت فداك فرجت عين فرج اهلل دغري أنه باالجتماع شيء واح

عنك
(4)

. 

قال: سألته عن أدنى  وعن الفتح بن يزيد اجلرجاني عن أبي احلسن 

 املعرفة؟ 

اإلقرار بأنه ال إله غريه، وال شبيه لـه وال نظري لـه، وأنه مثبت  :قال 

قديم موجود، غري فقيد، وأنه ليس كمثله شيء
(2)

 . 

تديوعن عبد العزيز بن امله
(3)

عن التوحيد؟  قال: سألت الرضا  

وآمن بها فقد عرف التوحيد كل من قرأ  :فقال
(1)

. 

املنرب فقعد مليًا ال يتكلم، مطرقًا، ثم انتفض  وصعد اإلمام الرضا 

انتفاضة واستوى قائمًا ومحد اهلل تعاىل وأثنى عليه وصلى على نبيه وأهل بيته ثم 

أول عبادة اهلل تعاىل معرفته، وأصل معرفة اهلل توحيده، ونظام :  قال

توحيد اهلل تعاىل نفي الصفات عنه، لشهادة العقول أن كل صفة وموصوف 

خملوق، وشهادة كل موصوف أن لـه خالقًا ليس بصفة وال موصوف،وشهادة 

كل صفة وموصوف باالقرتان، وشهادة االقرتان باحلدوث ، وشهادة احلدوث 

                                                           

 .1ت أمساء اهلل وأمساء املخلوقني حباب الفرق بني املعاني اليت حت 120ــ 114ص 1الكايف: ج (4)

 .1أدنى ماجيزيء من معرفة التوحيد ح 90ب 283التوحيد: ص، 1باب أدنى املعرفة ح 86ص 1الكايف: ج (2)

ومن خواصه  من أصحاب اإلمام الكاظم والرضا عليهما السالم، إمامي ثقة كان وكياًل للرضا  (3)

 وكان من أفضل أهل زمانه.

 .3أدنى ماجيزيء من معرفة التوحيد ح 90ب 289، التوحيد: ص9باب النسبة ح 41ص 1الكايف: ج (1)



   /41سلسلة من حياة المعصومين  91 

باالمتناع من األزل املمتنع من احلدوث، فليس اهلل من عّرف بالتشبيه ذاته، وال 

إياه وّحده من اكتنهه، وال حقيقته أصاب من مّثله، وال به صدق من نّهاه
(4)

 ،

وال َصمد َصمده من أشار إليه
(2)

، وال إياه عنى من شّبهه، وال لـه تذّلل من 

روف بنفسه مصنوع، وكل قائم يف سواه بّعضه، وال إياه أراد من توّهمه، كل مع

معلول، بصنع اهلل يستدل عليه، وبالعقول تعتقد معرفته، وبالفطرة تثبت 

حجته، خلق اهلل اخللق حجابًا بينه وبينهم، ومباينته إياهم ومفارقته أينيتهم، 

وابتداءه إياهم دليلهم على أن ال ابتداء لـه، لعجز كل مبتدأ عن ابتداء غريه، 

ياهم دليلهم على أن ال أدوات فيه، لشهادة األدوات بفاقة املتأدين، وأدوات إ

وأمساؤه تعبري، وأفعاله تفهيم، وذاته حقيقة، وكنهه تفريق بينه وبني خلقه، 

وغيوره حتديد ملا سواه، فقد جهل اهلل من استوصفه، وقد تعداه من اشتمله، 

مَل فقد عّلله، ومن وقد أخطأه من اكتنهه، ومن قال كيف فقد شّبهه، ومن قال 

قال متى فقد وّقته، ومن قال فيَم فقد ضّمنه، ومن قال إىل َم فقد نّهاه، ومن قال 

حتى َم فقد غّياه، ومن غّياه فقد غاياه، ومن غاياه فقد جّزأه، ومن جّزأه فقد 

 وصفه، ومن وصفه فقد أحلد فيه..

دود، أحد ال بتأويل وال يتغري اهلل بانغيار املخلوق، كما ال يتحدد بتحديد احمل

عدد، ظاهر ال بتأويل املباشرة، متجل ال باستهالل رؤية، باطن ال مبزايلة، 

مباين ال مبسافة، قريب ال مبداناة، لطيف ال بتجسم، موجود ال بعد عدم، فاعل 

ال باضطرار، مقّدر ال حبول فكرة، مدبر ال حبركة، مريد ال بهمامة، شاء ال 

ع ال بآلة، بصري ال بأداة، ال تصحبه األوقات، وال بهّمة، مدرك ال مبجسة، مسي

تضمنه األماكن، وال تأخذه السنات، وال حتده الصفات، وال تقيده األدوات، 

 سابق األوقات كونه، والعدم وجوده، واالبتداء أزاله.

                                                           

 أي جعل له نهاية. (4)

 .فأينما تولوا فثم وجه اهللأشار بعضهم إىل أن املعنى: أي مل يتوجه إليه من أشار إليه ألنه تعاىل يقول:  (2)
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بتشعريه املشاعر عرف أن ال مشعر لـه، وبتجهريه اجلواهر عرف أن ال جوهر 

شياء عرف أن ال ضد لـه، ومبقارنته بني األمور عرف أن ال لـه، ومبضادته بني األ

قرين لـه، ضاد النور بالظلمةـ واجلالية بالبهم، واجلسو بالبلل، والصرد 

باحلرور، مؤلف بني متعادياتها، مفرق بني متدانياتها، دالة بتفريقها على 

مفرقها، وبتأليفها على مؤلفها، ذلك قوله تعاىل 


(4)

ففرق بها بني قبل وبعد، ليعلم  ال قبل لـه وال بعد، شاهدة  

بغرائزها أن ال غريزة ملغرزها، دالة بتفاوتها أن ال تفاوت ملفاوتها، خمربة بتوقيتها 

أن ال وقت ملوقتها، حجب بعضها عن بعض ليعلم أن ال حجاب بينه وبينها 

، لـه معنى الربوبية إذ ال مربوب، وحقيقة اإلهلية إذ ال مألوه، ومعنى غريها

العامل وال معلوم، ومعنى اخلالق وال خملوق، وتأويل السمع وال مسموع، ليس 

منذ خلق استحق معنى اخلالق، وال بإحداثه الربايا استفاد معنى البارئية، كيف 

 توقته متى، وال تشتمله حني، وال تغّيبه مذ، وال تدنيه قد، وال حتجبه لعل، وال

وال تقارنه مع، إمنا حتد األدوات أنفسها، وتشري اآللة إىل نظائرها، ويف األشياء 

يوجد أفعاهلا، منعتها منذ القدمة ، ومحتها قد األزلية، لوال الكلمة افرتقت 

فدلت على مفرقها وتباينت فأعربت من مباينها ملا جتلى صانعها للعقول، وبها 

ن الرؤية، وإليها حتاكم األوهام، وفيها أثبت غريه، ومنها أنيط احتجب ع

الدليل، وبها عرفها اإلقرار، وبالعقول يعتقد التصديق باهلل، وباإلقرار يكمل 

اإلميان به، وال ديانة إال بعد املعرفة، وال معرفة إال باإلخالص، وال إخالص مع 

ا يف اخللق ال يوجد يف التشبيه، وال نفي مع إثبات الصفات للتشبيه، فكل م

خالقه، وكل ما ميكن فيه ميتنع من صانعه، ال جتري عليه احلركة والسكون، 

وكيف جيري عليه ما هو أجراه، أو يعود فيه ما هو ابتدأه، إذًا لتفاوتت ذاته، 

ولتجزأ كنهه، والمتنع من األزل معناه، وملا كان للباري معنى غري معنى املربوء، 

                                                           

 .94سورة الذاريات:  (4)
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ذًا حلد لـه أمام، ولو التمس لـه التمام إذًا لزمه النقصان، كيف ولو حد لـه وراء إ

يستحق األزل من ال ميتنع من احلدوث، وكيف ينشئ األشياء من ال ميتنع من 

اإلنشاء، وإذًا لقامت فيه آية املصنوع، ولتحول دلياًل بعد ما كان مدلواًل عليه، 

ال يف معناه هلل تعظيم، ليس يف جمال القول حجة، وال يف املسألة عنه جواب، و

 وال يف إبانته عن اخللق ضيم إال بامتناع األزلي أن يثنى، وملا ال بدأ لـه أن يبتدأ 

ال إله إال اهلل العلي العظيم، كذب العادلون باهلل، وضلوا ضالال بعيدًا، وخسروا 

خسرانًا مبينًا، وصلى اهلل على حممد وآله الطيبني الطاهرين
(4)

 . 

 

 

 

عن إبراهيم بن أبي حممود
(2)

قال 
(3)

عن اهلل  : سألت أبا احلسن الرضا 

ال بل خيريهم وميهلهم حتى  :عزوجل هل جيرب عباده على املعاصي؟ فقال 

 .يتوبوا

 قلت: فهل يكلف عباده ما ال يطيقون؟

 كيف يفعل ذلك؟ وهو يقول  :فقال 
(1)

 

 عن أبيه جعفر بن حممد  حدثين أبي موسى بن جعفر   :ثم قال 

                                                           

 .2د ونفي التشبيه حالتوحي 2ب 91ــ  39راجع التوحيد: ص (4)

من أصحاب اإلمام الكاظم والرضا واجلواد عليهم السالم، إمامي ثقة دعا اإلمام الرضا واجلواد  (2)

 .له باجلنة، بل ضمنها له اجلواد عليه السالم 

 يف بداية احلديث مسائل أخرى يسأهلا عن اإلمام الرضا عليه السالم، ثم قال: وسألته.. (3)

 .96سورة فصلت:  (1)



  97من حياة اإلمام الرضا  

من زعم أن اهلل تعاىل جيرب عباده على املعاصي أو يكلفهم  ما ال يطيقون أنه قال:

 فال تأكلوا ذبيحته وال تقبلوا شهادته وال تصّلوا وراءه وال تعطوه من الزكاة 

شيئًا
(4)

. 

 بيان حمض اإلسالم: يف وجاء يف كتاب اإلمام الرضا 

 وإن اهلل تبارك وتعاىل ال يكلف نفسًا إاّل وسعها، وإن أفعال العباد خملوقة

هلل تعاىل خلق تقدير ال خلق تكوين، واهلل خالق كل شيء وال نقول باجلرب 

والتفويض، وال يأخذ اهلل الربيء بالسقيم، وال يعذب اهلل تعاىل األطفال بذنوب 

وزر أخرى، وأن ليس لإلنسان إاّل ما سعى، وهلل أن يعفو اآلباء، وال تزر وازرة 

ويتفضل، وال جيور وال يظلم، ألنه تعاىل منزه عن ذلك
(2)

. 

عن قول اهلل  وعن إبراهيم بن أبي حممود قال: سألت أبا احلسن الرضا 

عزوجل: 
(3)

إن اهلل تبارك  :فقال  

يوصف بالرتك كما يوصف خلقه، ولكنه متى علم أنهم ال يرجعون  وتعاىل ال

 .عن الكفر والضالل منعهم املعاونة واللطف، وخلى بينهم وبني اختيارهم

قال: وسألته عن قول اهلل عزوجل: 


(1)

 ؟

بة على كفرهم كما قال اخلتم هو الطبع على قلوب الكفار عقو :قال 

عزوجل: 
(5)


(6)
. 

قال الراوي ـ وهو احلسن بن علي الوشاء ـ:  وعن أبي احلسن الرضا 

                                                           

 .141ص 2االحتجاج: ج (4)

 ، وقد مر ختريج احلديث بكامله مسبقا.1ح 35ب  132ص 2: ج عيون أخبار الرضا  (2)

 .11سورة البقرة:  (3)

 .1سورة البقرة:  (1)

 .155سورة النساء:  (5)

 .221/1ح 34باب 238 -231ص 1الفصول املهمة: ج (6)
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 اهلل أعز من ذلك :سألته فقلت: اهلل فوض األمر إىل العباد؟ فقال 

ثم   اهلل أعدل وأحكم من ذلك :املعاصي؟ قال فقلت: فجربهم على 

قال اهلل عز وجل: يا ابن آدم أنا أوىل حبسناتك منك، وأنت أوىل  :قال 

بسيئاتك مين، عملت املعاصي بقوتي اليت جعلتها فيك
(4)

. 

 

عن احلسني بن بشار
(2)

قال:  عن أبي احلسن علي بن موسى الرضا  

 شيء الذي مل يكن أن لو كان كيف كان يكون؟ سألته أيعلم اهلل ال

إن اهلل تعاىل هو العامل باألشياء قبل كون األشياء، قال  :فقال 

عزوجل: 
(3)

وقال ألهل النار:  


(1)

قد علم عزوجل أنه لو ردوهم ف 

لعادوا ملا نهوا عنه، وقال للمالئكة ملا قالت: 


(5)

دميًا قبل أن خيلقها، فلم يزل اهلل عزوجل علمه سابقا لألشياء ق 

فتبارك اهلل ربنا وتعاىل علوًا كبريًا، خلق األشياء كما شاء، وعلمه بها سابق هلا 

كما شاء، كذلك ربنا مل يزل عاملًا مسيعًا بصريًا
(6)

. 

                                                           

 .3 األمرين حباب اجلرب والقدر واألمر بني 151ص 1الكايف: ج (4)

 إمامي من أصحاب اإلمام الكاظم والرضا واجلواد عليهم السالم، ثقة. (2)

 .24سورة اجلاثية:  (3)

 .28سورة األنعام:  (1)

 .30سورة البقرة:  (5)

 .53ص 1تفسري نور الثقلني: ج (6)
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 يف بيان حمض اإلسالم: قال اإلمام الرضا 

 صفيه وصفوته من عبده ورسوله وأمينه و )صلى اهلل عليه وآله(وأن حممدًا

خلقه، وسيد املرسلني وخامت النبيني وأفضل العاملني، ال نيب بعده وال تبديل مللته 

هو احلق املبني،  وال تغيري لشريعته، وأن مجيع ما جاء به حممد بن عبد اهلل 

والتصديق به ونجميع من مضى قبله من رسل اهلل وأنبيائه وحججه
(4)

. 

 



 لت اهلروي قال: ملا مجع املأمون لعلي بن موسى الرضا عن أبي الص

أهل املقاالت من أهل اإلسالم، والديانات من اليهود والنصارى واجملوس 

والصابئني، وسائر أهل املقاالت، فلم يقم أحد إاّل وقد ألزمه حجته كأنه ُألقم 

حجرًا، قام إليه علي بن حممد بن اجلهم
(2)

 أتقول فقال لـه: يا ابن رسول اهلل 

 ؟بعصمة األنبياء 

 : بلى.قال 

قال: فما تعمل يف قول اهلل عزوجل 
(3)

 ؟

وقولـه عزوجل: 

                                                           

 .20ح 29ب 261ص 65حبار األنوار: ج (4)

 ه النه مّساه عليًا؟!.علي بن اجلهم: كان ناصبيًا وكان يلعن أبا (2)

 .121سورة طه:  (3)
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(4)

 ؟ 

 :وقولـه عزوجل يف يوسف 
(2)

 ؟

 :وقولـه عز وجل يف داود 
(3)

 ؟

 :وقوله تعاىل يف نبيه حممد 


(1)

 ؟ 

تنسب إىل أنبياء  وحيك ـ  يا علي ـ اتق اهلل، وال :فقال موالنا الرضا 

الفواحش وال تتأول كتاب اهلل عزوجل برأيك، فإن اهلل عزوجل  اهلل 

يقول: 
(5)

.. 

 وأما قولـه عز وجل يف آدم 
(6)

،فإن اهلل عز 

ضه وخليفة يف بالده، مل خيلقه للجنة، وكانت حجًة يف أر وجل خلق آدم 

يف اجلنة ال يف األرض، )وعصمته جتب أن تكون يف  املعصية من آدم 

األرض(
(7)

لتتم مقادير أمر اهلل عزوجل، فلما أهبط إىل األرض وُجعل حجة  

وخليفة ُعصم بقولـه عز وجل: 


(8)

. 

وأما قوله عز وجل: 


(9)

، إمنا ظن أن اهلل عزوجل اليضيق عليه رزقه، أال تسمع قول اهلل 

                                                           

 .81سورة األنبياء:  (4)

 .29سورة يوسف:  (2)

 .29سورة ص:  (3)

 .31سورة األحزاب:  (1)

 .1سورة آل عمران:  (5)

 .121سورة طه:  (6)

 ما بني القوسني موجود يف بعض النسخ. (7)

 .33سورة آل عمران:  (8)

 .81سورة األنبياء:  (9)
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عزوجل: 
(4)

أي ضيق عليه رزقه ولو  ،

 ظن أن اهلل تبارك وتعاىل ال يقدر عليه لكان قد كفر.

 :وأما قوله عزوجل يف يوسف 
(2)

، فإنها 

بقتلها إن أجربته، لعظم ما داخله، فصرف اهلل  هّمت باملعصية وهّم يوسف 

يعين  عنه قتلها والفاحشة وهو قوله عز وجل: 

القتل 
(3)

 ، يعين الزنا.

 فما يقول من قبلكم فيه؟ وأما داود 

كان يف حمرابه يصلي  فقال علي بن حممد بن اجلهم: يقولون: إن داود 

إذ تصور لـه إبليس على صورة طري أحسن ما يكون من الطيور، فقطع داود 

ري، فخرج الطري إىل الدار، فخرج يف أثره، فطار الطري اىل صالته وقام ليأخذ الط

السطح، فصعد يف طلبه فسقط الطري يف دار أوريا بن حنان فاطلع داود يف أثر 

الطري فإذا بامرأة أوريا تغتسل فلما نظر إليها هواها وكان أوريا قد أخرجه يف 

فظفر أوريا  بعض غزواته، فكتب إىل صاحبه أن قدم أوريا أمام احلرب فُقّدم

باملشركني فصعب ذلك على داود، فكتب إليه ثانية أن قدمه أمام التابوت فقدم 

 بامرأته!!. فُقتل أوريا، فتزوج داود 

بيده على جبهته وقال: إنا هلل وإنا إليه راجعون،  قال: فضرب الرضا 

ثم لقد نسبتم نبيًا من أنبياء اهلل إىل التهاون بصالته حتى خرج يف أثر الطري 

 بالفاحشة ثم بالقتل!.

 فقال: يا ابن رسول اهلل فما كان خطيئته؟

إمنا ظن أن ما خلق اهلل عزوجل خلقًا هو  : وحيك إن داود فقال

                                                           

 .16فجر: سورة ال (4)

 .29سورة يوسف:  (2)

 .29سورة يوسف:  (3)
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أعلم منه فبعث اهلل عزوجل إليه امللكني فتسورا احملراب فقاال: 


(4)

على املدعى عليه فقال:  ، فعجل داود 


(2)

املدعي البينة على ومل يسأل  

ذلك، ومل يقبل على املدعى عليه فيقول لـه ما تقول، فكان هذا خطيئة خطيئة 

حكمه ال ما ذهبتم إليه، أال تسمع قول اهلل عزوجل يقول: 


(3)

 ،

 إىل آخر اآلية.

 فقلت: يا ابن رسول اهلل فما قصته مع أوريا؟

كانت إذا مات بعلها أو ُقتل  : إن املرأة يف أيام داود فقال الرضا 

التتزوج بعده أبدًا، وأول من أباح اهلل عزوجل لـه أن يتزوج بامرأة ُقتل بعلها، 

)فتزوج بامرأة أوريا ملا ُقتل وانقضت عدتها منه( كان داود 
(1)

، فذلك الذي  

 شق على الناس من قبل أوريا.

وقول اهلل عزوجل له:  وأما حممد نبيه 


(5)

، فإن اهلل عزوجل عرف نبيه 

 خرة، وإنهن أمهات أمساء أزواجه يف دار الدنيا، وأمساء أزواجه يف دار اآل

املؤمنني، وإحداهن من مسي لـه زينب بنت جحش، وهي يومئذ حتت زيد بن 

امسها يف نفسه ومل يبده، لكيال يقول أحد من املنافقني:  حارثة، فأخفى 

                                                           

 .23 -22سورة ص:  (4)

 .29سورة ص:  (2)

 .26سورة ص:  (3)

 ما بني القوسني موجود يف بعض النسخ. (1)

 .31سورة األحزاب:  (5)
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إنه قال يف امرأة يف بيت رجل إنها إحدى أزواجه من أمهات املؤمنني، وخشي 

يعين  قول املنافقني، فقال اهلل عزوجل 

يف نفسك، وإن اهلل عزوجل ما توىل تزويج أحد من خلقه إاّل تزويج حواء من 

بقوله:  ، وزينب من رسول اهلل آدم 


(4)

 .اآلية، وفاطمة من علي  

ن اجلهم فقال: يا ابن رسول اهلل، أنا تائب إىل قال: فبكى علي بن حممد ب

بعد يومي هذا إال مبا ذكرَته اهلل عزوجل من أن أنطق يف أنبياء اهلل 
(2)

 . 

جمموعة من األسئلة حول  ويف رواية إن املأمون سأل اإلمام الرضا 

حقًا فأخربني عن  ثم قال: أشهد أنك ابن رسول اهلل  عصمة األنبياء 

 :جل يف إبراهيم قول اهلل عزو


(3)

 ؟

وقع على ثالثة أصناف: صنف يعبد  إن إبراهيم  :فقال الرضا 

الزهرة وصنف يعبد القمر وصنف يعبد الشمس وذلك حني خرج من السرب 

؟ على ورأى الزهرة  الذي أخفي فيه 

الكوكب  اإلنكار واالستخبار 
(1)

ألن  

األفول من صفات احملدث المن صفات القديم 

 ؟ على اإلنكار واالستخبار


(5)

 )يقول لو مل يهدني ربي لكنت من القوم الضالني(،  

من الزهرة والقمر على )أصبح و( 

                                                           

 .31سورة األحزاب:  (4)

 .3/  198ح  153ــ 151ص 20االمالي: اجمللس (2)

 .16سورة األنعام:  (3)

 .16االنعام:  سورة (1)

 11سورة األنعام: (5)
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لألصناف  ر اإلنكار واالستخبار ال على سبيل اإلخبار واإلقرا

الثالثة من عبدة الزهرة والقمر والشمس 


(4)

ن يبني هلم بطالن دينهم، ويثبت مبا قال أ فإمنا أراد إبراهيم  

عندهم أن العبادة ال حتق ملا كان بصفة الزهرة والقمر والشمس، وإمنا حتق العبادة 

خلالقها وخالق السماوات واألرض، وكان ما احتج به على قومه مما أهلمه اهلل 

عزوجل وآتاه، كما قال اهلل عزوجل: 


(2)

. فقال املأمون: هلل درك يا ابن رسول اهلل
(3)

، فأخربني عن قول إبراهيم 

 :


(1)

 ؟

أني  إن اهلل تبارك وتعاىل كان أوحى إىل إبراهيم  :قال الرضا 

من عبادي خلياًل إن سألين إحياء املوتى أحييت له، فوقع يف نفس متخذ 

أنه ذلك اخلليل فقال:  إبراهيم

  على اخللة


(5)

 

نسرًا وبطًا وطاووسًا وديكًا فقطعهن قطعًا صغارًا ثم  فأخذ إبراهيم 

وجعل  جعل على كل جبل من اجلبال اليت حوله وكانت عشرة منهن جزءًً،

مناقريهن بني أصابعه ثم دعاهن بأمسائهن ووضع عنده حبًا وماءًً فتطايرت تلك 

                                                           

 .14 -18سورة األنعام:  (4)

 .83سورة األنعام:  (2)

 .28ح 15 -19إىل هنا ورد يف كتاب )التوحيد(: باب التوحيد ونفي التشبيه ص (3)

 .260سورة البقرة:  (1)

 .260سورة البقرة:  (5)
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األجزاء بعضها إىل بعض حتى استوت األبدان وجاء كل بدن حتى انضم إىل 

عن مناقريهن فطرن ثم وقفن فشربن من ذلك  رقبته ورأسه فخلى إبراهيم 

 نا أحياك اهلل.املاء وإلتقطن من ذلك احلب وقلن: يا نيب اهلل أحييت

 : بل اهلل حييي ومييت وهو على كل شيء قدير.فقال إبراهيم 

قال املأمون: بارك اهلل فيك يا أبا احلسن
(4)

، فأخربني عن قول اهلل عزوجل 


(2)

 

عون على حني دخل مدينة من مدائن فر إن موسى :قال الرضا 

غفلة من أهلها وذلك بني املغرب والعشاء 


(3)

 .

ـ فمات.  على العدو حبكم اهلل تعاىل ذكره ـ  فقضى موسى 

  يعين االقتتال الذي وقع بني الرجلني، ال ما فعله

 .يعين الشيطان  من قتله إياه  موسى 

 :قال املأمون: فما معنى قول موسى 


(1)

ول إني وضعت نفسي غري موضعها، بدخولي هذه : يققال  ؟

أي: اسرتني من أعدائك. لئال يظفروا بي فيقتلوني  املدينة 

  أي سرته من عدوه  موسى 

  من القوة حتى قتلت رجال بوكزة


(5)

موسى  بل أجاهد يف سبيلك بهذه القوة حتى ترضى  

   ـ

                                                           

 .19باب القدرةح132إىل هنا ورد يف كتاب التوحيد: ص (4)

 .15ورة القصص: س (2)

 .15سورة القصص:  (3)

 .16سورة القصص:  (1)

 .11 -16سورة القصص: (5)
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على آخر ـ 
(4)

لت رجال باألمس وتقاتل قات 

هذا اليوم ألودبنك )وأراد أن يبطش به( 

  ظن الذي هو من شيعته أنه يريده


(2)

. 

قال املأمون: جزاك اهلل عن أنبيائه خريًا يا أبا احلسن، فما معنى قول موسى 

لفرعون 
(3)

 ؟

: إن فرعون قال ملوسى ملا أتاه قال الرضا 


(1)

عن  موسى  بي  

الطريق بوقوعي إىل مدينة من مدائنك 


(5)

 : ، وقد قال اهلل عز وجل لنبيه حممد 


(6)

  ؟يقول: أمل جيدك وحيدا فآوى إليك الناس 

  يعين عند قومك  أي: هداهم إىل معرفتك 


(7)

 يقول: أغناك بأن جعل دعاءك مستجابًا. 

قال املأمون
(8)

: بارك اهلل فيك يا ابن رسول اهلل فما معنى قول اهلل عزوجل: 



                                                           

 .18سورة القصص:  (4)

 .14سورة القصص:  (2)

 .20سورة الشعراء:  (3)

 .14سورة الشعراء:  (1)

 .21سورة الشعراء:  (5)

 .6سورة الضحى:  (6)

 .8 -1سورة الضحى:  (7)

 أيضًا.من هنا ورد يف كتاب التوحيد  (8)
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(4)

ال يعلم أن اهلل تبارك  كيف يكون كليم اهلل موسى بن عمران  

 رؤية حتى يسأله هذا السؤال؟!وتعاىل ذكره ال جيوز عليه ال

علم أن اهلل جّل أن  : إن كليم اهلل موسى بن عمران فقال الرضا 

ُيرى باالبصار ولكنه ملا كّلمه اهلل وجل وقّربه جنيا، رجع إىل قومه فأخربهم: أن 

اهلل عزوجل كّلمه وقّربه فقالوا: لن نؤمن لك حتى نسمع كالمه كما مسعت، 

ف رجل، فاختار منهم سبعني ألفا، ثم اختار منهم سبعة وكان القوم سبعمائة أل

آالف، ثم اختار منهم سبعمائة، ثم اختار منهم سبعني رجال مليقات ربه، فخرج 

بهم إىل طور سيناء فأقامهم يف سفح اجلبل وصعد موسى إىل الطور وسأل اهلل  

ه من تبارك وتعاىل أن يكلمه ويسمعهم كالمه، فكلمه اهلل تعاىل ومسعوا كالم

فوق وأسفل وميني ومشال ووراء وأمام، ألن اهلل عزوجل أحدثه يف الشجرة ثم 

بأن  جعله منبعثًا منها حتى مسعوه من مجيع الوجوه فقالوا: 

هذا الذي مسعناه كالم اهلل 
(2)

فلما قالوا هذا القول  

عث اهلل عزوجل عليهم صاعقة فأخذتهم بظلمهم العظيم واستكربوا وعتوا ب

 فماتوا..

: يا رب ما أقول لبين إسرائيل إذا رجعت إليهم وقالوا: فقال موسى 

إنك ذهبت بهم فقتلتهم ألنك مل تكن صادقًا فيما ادعيت من مناجاة اهلل عزوجل 

 إياك فأحياهم اهلل وبعثهم معه، فقالوا: إنك لو سألت اهلل أن يريك تنظرإليه

: يا قوم! ألجابك، وكنت ختربنا كيف هو فنعرفه حق معرفته. فقال موسى 

إن اهلل تعاىل ال يرى باألبصار وال كيفية لـه، وإمنا يعرف بآياته ويعلم بعالماته. 

: يا رب إنك قد مسعت فقالوا: لن نؤمن لك حتى تسأله، فقال موسى

جالله إليه: يا موسى مقالة بين إسرائيل وأنت أعلم بصالحهم فأوحى اهلل جل 
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 :سلين ما سألوك فلن أؤاخذك نجهلهم، فعند ذلك قال موسى 

  وهو يهوي 

 ن آياته بآية م

  يقول رجعت إىل معرفيت بك عن

جهل قومي 
(4)

 منهم بأنك ال ُترى. 

فقال املأمون: هلل دّرك يا أبا احلسن
(2)

. 

َقْد َهمَّْت ِبِه وَهمَّ ِبها َلْو ال َأْن َرأى وَلفأخربني عن قول اهلل عزوجل: 

ُبْرهاَن َربِِّه
(3)

 ؟

: لقد همت به ولو ال أن رأى برهان ربه هلم بها كما همت فقال الرضا 

به لكنه كان معصوما واملعصوم ال يهم بذنب وال يأتيه ولقد حدثين أبي عن أبيه 

 أنه قال: همت بأن تفعل وهم بأن ال يفعل. الصادق 

وَذا فقال املأمون: هلل درك يا أبا احلسن، فأخربني عن قول اهلل عز وجل: 

النُّوِن ِإْذ َذَهَب ُمغاِضبًا َفَظنَّ َأْن َلْن َنْقِدَر َعَلْيِه
(1)

ذالك يونس  فقال الرضا  

 َأْن َلْن َنْقِدَر َعَلْيِهمبعنى استيقن  َفَظنَّذهب مغاضبا لقومه  بن متى 

وَأمَّا ِإذا َما اْبَتالُه َفَقَدَر َعَلْيِه يه رزقه، ومنه قولـه عزوجل: أي لن نضيق عل

ِرْزَقُه
(5)

ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة  َفنادى ِفي الظُُّلماِتأي ضيق وقرت  

برتكي العبادة  َأْن ال ِإلَه ِإاّل َأْنَت ُسْبحاَنَك ِإنِّي ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمنَيبطن احلوت 

َفَلْوال قرت عيين بها يف بطن احلوت فاستجاب اهلل لـه. وقال عز جل:  اليت قد
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َأنَُّه كاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحنَي َلَلِبَث ِفي َبْطِنِه ِإىل َيْوِم ُيْبَعُثوَن
(4)

. 

 .. فقال املأمون هلل درك يا أبا احلسن 

نُّوا َأنَُّهْم َقْد َحتَّى ِإَذا اْسَتْيَأَس الرُُّسُل وَظأخربني عن قول اهلل عز وجل: 

ُكِذُبوا جاَءُهْم َنْصُرنا
(2)

 ؟

من  َحتَّى ِإَذا اْسَتْيَأَس الرُُّسُليقول اهلل عز وجل:  قال الرضا 

 قومهم، وظن قومهم أن الرسل قد ُكذبوا، جاء الرسَل نصُرنا.

ِلَيْغِفَر فقال املأمون: هلل دّرك يا أبا احلسن، فأخربني عن قول اهلل عزوجل: 

َلَك اللَُّه ما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبَك وما َتَأخََّر
(3)

 ؟

: مل يكن أحد عند مشركي أهل مكة أعظم ذنبا من رسول قال الرضا 

، ألنهم كانوا يعبدون من دون اهلل ثالمثائة وستني صنمًا، فلما جاءهم اهلل 

  بالدعوة إىل كلمة اإلخالص كُبر ذلك عليهم وعُظم، وقالواَأَجَعَل 

اآلِلَهَة ِإهلًا واِحدًا ِإنَّ هذا َلَشْيٌء ُعجاٌب * واْنَطَلَق اْلَمأُل ِمْنُهْم َأِن اْمُشوا واْصِبُروا 

َعلى آِلَهِتُكْم ِإنَّ هذا َلَشْيٌء ُيراُد * ما َسِمْعنا ِبهذا ِفي اْلِملَِّة اآلِخَرِة ِإْن هذا ِإاّل 

اْخِتالٌق
(1)

ِإنَّا مكة قال لـه: يا حممد  فلما فتح اهلل عز وجل على نبيه  

َفْتحًا ُمِبينًا ِلَيْغِفَر َلَك اللَُّه ما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبَك وما َتَأخََّرمكة   َفَتْحنا َلَك
(5)

عند  

مشركي أهل مكة بدعائك إياهم إىل توحيد اهلل فيما تقدم وما تأخر، ألن مشركي 

هم ال يقدر على إنكار مكة أسلم بعضهم وخرج بعضهم عن مكة، ومن بقي من

 التوحيد عليه إذا دعا الناس إليه، فصار ذنبه عندهم  مغفورًا بظهوره عليهم.

َعَفا فقال املأمون: هلل درك يا أبا احلسن، فأخربني عن قول اهلل عزوجل: 
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اللَُّه َعْنَك ِلَم َأِذْنَت َلُهْم
(4)

 ؟

خاطب اهلل : هذا مما نزل بإياك أعين وامسعي يا جارة، قال الرضا 

َلِئْن َأْشَرْكَت وأراد به أمته، وكذلك قولـه تعاىل:  عزوجل بذلك نبيه 

َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك وَلَتُكوَننَّ ِمَن اْلخاِسِريَن
(2)

وَلْو ال َأْن َثبَّْتناَك وقوله عزوجل:  

َلَقْد ِكْدَت َتْرَكُن ِإَلْيِهْم َشْيئًا َقِلياًل
(3)

. 

 ، فأخربني عن قول اهلل عز وجل: ل اهلل قال: صدقت يا ابن رسو

 وِإْذ َتُقوُل ِللَِّذي َأْنَعَم اللَُّه َعَلْيِه وَأْنَعْمَت َعَلْيِه َأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك واتَِّق اللََّه

وُتْخِفي ِفي َنْفِسَك َما اللَُّه ُمْبِديِه وَتْخَشى النَّاَس واللَُّه َأَحقُّ َأْن َتْخشاُه
(1)

 ؟

قصد دار زيد بن حارثة بن شراحيل   : إن رسول اهلل لرضا قال ا

الكليب يف أمر أراده، فرأى امرأته تغتسل فقال هلا: )سبحان الذي خلقك( وإمنا 

أراد بذلك تنزيه اهلل عزوجل عن قول من زعم: أن املالئكة بنات اهلل، فقال اهلل 

َذ ِمَن اْلَمالِئَكِة ِإناثًا ِإنَُّكْم َلَتُقوُلوَن َقْواًل َأَفَأْصفاُكْم َربُُّكْم ِباْلَبِننَي واتََّخعزوجل: 

َعِظيمًا
(5)

ملا رآها تغتسل: )سبحان الذي خلقك( أن يتخذ  . فقال النيب 

لـه ولدًا حيتاج إىل هذا التطهري واالغتسال، فلما عاد زيد إىل منزله أخربته امرأته 

ك(، فلم يعلم زيد هلا )سبحان الذي خلق ، وقوله مبجيء رسول اهلل 

 ما أراد بذلك وظن أنه قال ذلك ملا أعجبه من حسنها، فجاء إىل النيب 

إن امرأتي يف خلقها سوء، وإني أريد طالقها، فقال لـه  وقال: يا رسول اهلل 

وقد كان اهلل عز وجل عّرفه  َأْمِسْك َعَليََْك َزْوَجَك واتَِّق اللََّه :النيب 

ملرأة منهن، فأخفى ذلك يف نفسه ومل يبده لزيد، وخشي عدد أزواجه وأن تلك ا
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الناس أن يقولوا: إن حممدا يقول ملواله إن امرأتك ستكون لي زوجة، فيعيبوه 

 يعين باإلسالم  وِإْذ َتُقوُل ِللَِّذي َأْنَعَم اللَُّه َعَلْيِهبذلك، فأنزل اهلل عزوجل: 

وَأْنَعْمَت َعَلْيِه  يعين: بالعتقَعَلْيَك َزْوَجَك واتَِّق اللََّه وُتْخِفي ِفي  َأْمِسْك

ثم إن زيد بن حارثة  َنْفِسَك َما اللَُّه ُمْبِديِه وَتْخَشى النَّاَس واللَُّه َأَحقُّ َأْن َتْخشاُه

، وأنزل بذلك قرآنا طلقها واعتدت منه فزوجها اهلل عزوجل من نبيه حممد 

َوَطرًا َزوَّْجناَكها ِلَكْي ال َيُكوَن َعَلى  َفَلمَّا َقضى َزْيٌد ِمْنهافقال عزوجل: 

 اْلُمْؤِمِننَي َحَرٌج ِفي َأْزواِج َأْدِعياِئِهْم ِإذا َقَضْوا ِمْنُهنَّ َوَطرًا وكاَن َأْمُر اللَِّه 

َمْفُعواًل
(4)

ثم علم اهلل عز وجل أن املنافقني سيعيبونه بتزوجيها فأنزل اهلل تعاىل:  

ِِّمْن َحَرٍج ِفيما َفَرَض اللَُّه لـه  ما كاَن َعَلى النَِّبي
(2)

 

فقال املأمون: لقد شفيت صدري يا ابن رسول اهلل، وأوضحت لي ما كان  

 ملتبسا علي، فجزاك اهلل عن أنبيائه وعن اإلسالم خريا.

قال علي بن حممد بن اجلهم: فقام املأمون إىل الصالة وأخذ بيد حممد بن 

لس وتبعتهما فقال لـه املأمون: كيف رأيت وكان حاضر اجمل جعفر بن حممد 

 ابن أخيك؟ فقال: عامل ومل نره خيتلف إىل أحد من أهل العلم.

فقال املأمون: إن ابن أخيك من أهل بيت النبوة الذين قال فيهم النيب 

 : أال إن أبرار عرتتي وأطايب أروميت أحلم الناس صغارا وأعلم الناس

منكم، ال خيرجونكم من باب هدى، وال  كبارا فال تعلموهم فإنهم أعلم

 ..يدخلونكم يف باب ضاللة

إىل منزله فلما كان من الغد غدوت عليه، وأعلمته ما  وانصرف الرضا 

ثم  كان من قول املأمون وجواب عمه حممد بن جعفر لـه، فضحك الرضا 

 تقم لي يا ابن اجلهم ال يغرنك ما مسعته منه فإنه سيغتالين واهلل تعاىل ينقال: 
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منه
(4)

. 



وتاريخ  ومبناسبات خمتلفة قصص األنبياء  وقد ذكر اإلمام الرضا 

 األمم السالفة لتكون عربة للعاملني.

والعالمة  كان منها قصة أصحاب الرس حيث رواها الشيخ الصدوق 

أمجعني، عن وغريهما  من علمائنا األبرار، رضوان اهلل عليهم  اجمللسي 

 بتفصيل. موالنا الرضا 

ملا وصل الصحيح من تاريخ األنبياء واألمم  ولوال مدرسة أهل البيت 

 إلينا.

 يف حديث أصحاب الرس: قال اإلمام الرضا 

 فإذا سطع دخان تلك الذبائح وُقتارها يف اهلواء، وحال بينهم وبني النظر

ون إليها أن ترضى عنهم! فكان إىل السماء خّروا للشجرة سجدًا ويبكون ويتضرع

الشيطان جييء فيحرك أغصانها ويصيح من ساقها صياح الصيب: إني قد رضيت 

عنكم عبادي فطيبوا نفسًا وقروا عينًا، فريفعون رءوسهم عند ذلك ويشربون 

اخلمر ويضربون باملعازف ويأخذون الدستبند ويكونون على ذلك يومهم 

وليلتهم، ثم ينصرفون
(2)

 . 

ويسجدون للصنوبرة خارجًا من السرادق ويقربون لـها  الذبائح  :وقال 

أضعاف ما قربوا للشجرة اليت يف قراهم فيجيء إبليس عند ذلك فيحرك الصنوبرة 

حتريكًا شديدًا، ويتكلم من جوفها كالمًا جهوريًا ويعدهم ومينيهم بأكثر مما 

 نني نبيهم وعدتهم ومنتهم الشياطني كلها.. فبقوا عامة يومهم يسمعون أ

سيدي قد ترى ضيق مكاني وشدة كربي فارحم ضعف ركين وقلة )وهو يقول: 
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.. إىل آخر (حيليت وعجل بقبض روحي وال تؤخر إجابة دعوتي حتى مات 

القصة
(4)

. 

: أوحى اهلل عز وجل إىل نيب من أنبيائه: قال علي بن موسى الرضا 

لثاني فاكتمه، والثالث فاقبله، إذا أصبحت فأول شيء يستقبلك فكله، وا

والرابع فال تؤيسه واخلامس فاهرب منه، فلما أصبح مضى فاستقبله جبل أسود 

عظيم فوقف وقال: أمرني ربي عزوجل أن آكل هذا وبقي متحريًا! ثم رجع إىل 

نفسه وقال: إن ربي جل جالله ال يأمرني إاّل مبا أطيق فمشى إليه ليأكله فكلما 

انتهى إليه فوجده لقمة فأكلها، فوجدها أطيب شيء أكله، ثم  دنا منه صغر حتى

مضى فوجد طستا من ذهب فقال لـه: أمرني ربي عزوجل أن أكتم هذا فحفر لـه 

حفرة وجعله فيها وألقى عليه الرتاب، ثم مضى فالتفت فإذا بالطست قد ظهر 

اف فقال: قد فعلت ما أمرني ربي عزوجل فمضى فإذا هو بطري وخلفه بازي فط

الطري حوله فقال: أمرني ربي عزوجل أن أقبل هذا ففتح كمه فدخل الطري فيه، 

فقال لـه البازي: أخذت مين صيدي وأنا خلفه منذ أيام، فقال: إن ربي عز 

وجل أمرني أن ال أؤيس هذا فقطع من فخذه قطعة فألقاها إليه ثم مضى، فلما 

عزوجل أن أهرب من هذا مضى إذا هو بلحم ميتة مننت مدود فقال: أمرني ربي 

فهرب منه، ورجع فرأى يف املنام كأنه قد قيل لـه: إنك قد فعلت ما أمرت به فهل 

 تدري ما ذا كان؟

قال: ال، قيل لـه: أما اجلبل فهو الغضب، إن العبد إذا غضب مل ير نفسه 
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وجهل قدره من عظم الغضب فإذا حفظ نفسه وعرف قدره وسكن غضبه كانت 

لطيبة اليت أكلها، وأما الطست فهو العمل الصاحل إذا كتمه العبد عاقبته كاللقمة ا

وأخفاه أبى اهلل عزوجل إال أن يظهره ليزينه به مع ما يدخر لـه من ثواب اآلخرة، 

وأما الطري فهو الرجل الذي يأتيك بنصيحة فاقبله واقبل نصيحته، وأما البازي 

 حم املننت فهو الغيبة فهو الرجل الذي يأتيك يف حاجة فال تؤيسه،وأما الل

فاهرب منها
(4)

. 



 ال ِإَلَه ِإاّل: )كان نقش خامت آدم  :قال على بن موسى الرضا 

ـ  ـ ألف مرةاللَُّه  ال ِإَلَه ِإاّليف خامته: ) فنقش نوح  ( ...اللَُّه ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَِّه

 ال ِإَلَه ِإاّلخامتًا فيه ستة أحرف: ) إبراهيم  وأهبط اهلل على (ْصِلْحِنيأَيا َربِّ 

 ،َفوَّْضُت َأْمِري ِإَلى اللَِّه ،ِباللَِّه ال َحْوَل َوال ُقوََّة ِإاّل ،ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَِّه، اللَُّه

(. فأوحى اهلل جل جالله إليه: ختتم بهذا َحْسِبَي اللَُّه ،َأْسَنْدُت َظْهِري ِإَلى اللَِّه

حرفني  ني أجعل النار عليك بردًا وسالمًا، وكان نقش خامت موسى اخلامت فإ

 وكان نقش خامت سليمان  (.اْصُدْق َتْنُج ،اْصِبْر ُتْؤَجْراشتقهما من التوراة: )

حرفني  وكان نقش خامت عيسى  (ُسْبَحاَن َمْن َأْلَجَم اْلِجنَّ ِبَكِلَماِتِهحرفني: )

َوَوْيٌل ِلَعْبٍد ُنِسَي اللَُّه ِمْن  ،ٍد ُذِكَر اللَُّه ِمْن َأْجِلِهُطوَبى ِلَعْباشتقهما من االجنيل: )

(، وكان اللَُّه ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَِّه ال ِإَلَه ِإاّل: ) (. وكان نقش خامت حممد َأْجِلِه

: (. وكان نقش خامت احلسن اْلُمْلُك ِللَِّه: )نقش خامت أمري املؤمنني 

(. وكان علي بن نَّ اللََّه باِلُغ َأْمِرِه: )ِإوكان نقش خامت احلسني (. اْلِعزََّة ِللَِّه)

يتختم خبامت احلسني بن  يتختم خبامت أبيه. وكان حممد بن علي  احلسني 

اللَُّه َوِليِّي َوِعْصَمِتي ِمْن : ). وكان نقش خامت جعفر بن حممد علي 
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. قال (َحْسِبَي اللَُّه: ) (. وكان نقش خامت أبي احلسن موسى بن جعفرَخْلِقِه

كفه وخامت أبيه يف إصبعه حتى أراني  الراوي: وبسط أبو احلسن الرضا 

النقش
(4)

. 

 



 عن أبي يعقوب البغدادي قال: قال ابن السكيت ألبي احلسن الرضا 

بالعصا ويده البيضاء وآلة السحر؟  ملاذا بعث اهلل عز وجل موسى بن عمران 

 بالكالم واخلطب؟ بالطب؟ وبعث حممدًا  ث عيسى وبع

كان  إن اهلل تبارك وتعاىل ملا بعث موسى  :فقال لـه أبو احلسن 

األغلب على أهل عصره السحر فأتاهم من عند اهلل عزوجل مبا مل يكن يف وسع 

القوم مثله، ومبا أبطل به سحرهم وأثبت به احلجة عليهم، وإن اهلل تبارك وتعاىل 

يف وقت ظهرت فيه الزمانات واحتاج الناس إىل الطب فأتاهم  عيسى  بعث

من عند اهلل عزوجل مبا مل يكن عندهم مثله، ومبا أحيا هلم املوتى وأبرأ هلم 

األكمه واألبرص بإذن اهلل تعاىل، وأثبت به احلجة عليهم. وإن اهلل تبارك وتعاىل 

طب والكالم ـ وأظنه يف وقت كان األغلب على أهل عصره اخل بعث حممدًا 

قال والشعر ـ فأتاهم من كتاب اهلل عزوجل ومواعظه وأحكامه ما أبطل به قوهلم 

 .وأثبت به احلجة عليهم

فقال ابن السكيت: تاهلل ما رأيت مثلك اليوم قط فما احلجة على اخللق 

 اليوم؟

العقل يعرف به الصادق على اهلل فيصدقه، والكاذب على اهلل  :فقال 

.  فقال ابن السكيت: هذا واهلل اجلوابهفيكذب
(2)

. 
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إمنا مسي أولو العزم أولي العزم ألنهم قال:  عن أبي احلسن الرضا 

كان على  كانوا أصحاب الشرائع والعزائم، وذلك أن كل نيب بعد نوح 

وكل نيب كان يف أيام  شريعته ومنهاجه وتابعا لكتابه إىل زمن إبراهيم اخلليل 

براهيم وبعده كان على شريعة إبراهيم ومنهاجه وتابعا لكتابه إىل زمن موسى إ

  وكل نيب كان يف زمن موسى وبعده كان على شريعة موسى ومنهاجه

وبعده كان  وكل نيب كان يف أيام عيسى  وتابعا لكتابه إىل أيام عيسى 

ؤالء اخلمسة فه على منهاج عيسى وشريعته وتابعا لكتابه إىل زمن نبينا حممد 

ال تنسخ إىل  وشريعة حممد  أولو العزم وهم أفضل األنبياء والرسل 

يوم القيامة وال نيب بعده إىل يوم القيامة
(4)

. 
 

إن رجال من بين إسرائيل قتل قرابة لـه ثم  :قال أبو احلسن الرضا  

م جاء يطلب بدمه أخذه فطرحه على طريق أفضل سبط من أسباط بين إسرائيل ث

 إن سبط آل فالن قتلوا فالنا، فأخربنا من قتله؟  فقالوا ملوسى 

 قاُلوا َأَتتَِّخُذنا ُهُزوًا قاَل َأُعوُذ ِباللَِّه َأْن َأُكوَن ِمَن قال: ايتوني ببقرة 

اْلجاِهِلنَي
(2)

ولو أنهم عمدوا إىل أي بقرة أجزأتهم ولكن شددوا فشدد اهلل  

ُع َلنا َربََّك ُيَبيِّْن َلنا ما ِهَي قاَل ِإنَُّه َيُقوُل ِإنَّها َبَقَرٌة ال فاِرٌض وال قاُلوا اْدعليهم 

َعواٌن َبْيَن ذِلَكيعين ال صغرية وال كبرية  ِبْكٌر
(3)

ولو أنهم عمدوا إىل أي  

َلْوُنها قاُلوا اْدُع َلنا َربََّك ُيَبيِّْن َلنا ما بقرة أجزأتهم ولكن شددوا فشدد اهلل عليهم 
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قاَل ِإنَُّه َيُقوُل ِإنَّها َبَقَرٌة َصْفراُء فاِقٌع َلْوُنها َتُسرُّ النَّاِظِريَن
(4)

ولو أنهم عمدوا إىل  

قاُلوا اْدُع َلنا َربََّك ُيَبيِّْن َلنا ما أي بقرةألجزأتهم ولكن شددوا فشدد اهلل عليهم 

شاَء اللَُّه َلُمْهَتُدوَن * قاَل ِإنَُّه َيُقوُل ِإنَّها َبَقَرٌة ال  ِهَي ِإنَّ اْلَبَقَر َتشاَبَه َعَلْينا وِإنَّا ِإْن

 َذُلوٌل ُتِثرُي األْرَض وال َتْسِقي اْلَحْرَث ُمَسلََّمٌة ال ِشَيَة ِفيها قاُلوا اآلَن ِجْئَت 

ِباْلَحقِّ
(2)

فطلبوها فوجدوها عند فتى من بين إسرائيل فقال: ال أبيعها إال مأل  

فقالوا لـه ذلك فقال اشرتوها فاشرتوها  جاءوا إىل موسى مسكها ذهبا ف

وجاءوا بها فأمر بذحبها ثم أمر أن يضرب امليت بذنبها فلما فعلوا ذلك حيي 

املقتول وقال: يا رسول اهلل إن ابن عمي قتلين دون من يدعى عليه قتلي، 

 )فعلموا بذلك قاتله(.

إن هذه البقرة هلا لبعض أصحابه:  فقال رسول اهلل موسى بن عمران 

نبأ، فقال: وما هو؟ قال: إن فتى من بين إسرائيل كان بارا بأبيه وإنه اشرتى بيعا 

فجاء إىل أبيه فرأى األقاليد حتت رأسه فَكِرَه أن يوقظه فرتك ذلك البيع فاستيقظ 

أبوه فأخربه فقال لـه: أحسنت خذ هذه البقرة فهي لك عوضًا ملا فاتك، قال فقال 

انظروا إىل الرب ما بلغ بأهله هلل موسى لـه رسول ا
(3)

. 



قال: إن  عن اإلمام الصادق  يف حديث رواه اإلمام الرضا 

سليمان بن داود قال ذات يوم ألصحابه إن اهلل تبارك وتعاىل قد وهب لي ملكا ال 

ينبغي ألحد من بعدي، سّخر لي الريح واإلنس واجلن والطري والوحوش، 

عّلمين منطق الطري وآتاني من كل شيء ومع مجيع ما أوتيت من امللك ما مت لي و

سروري يوم إىل الليل، وقد أحببت أن أدخل قصري يف غد فأصعد أعاله وأنظر 
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إىل ممالكي فال تأذنوا ألحد علّي بالدخول لئال يرد علي ما ينغص علي يومي، 

 فقالوا: نعم.

عد إىل أعلى موضع من قصره ووقف فلما كان من الغد أخذ عصاه بيده وص

متكئا على عصاه ينظر إىل ممالكه مسرورا مبا أوتي فرحا مبا أعطي إذ نظر إىل شاب 

حسن الوجه واللباس قد خرج عليه من بعض زوايا قصره فلما أبصره سليمان 

   قال لـه: من أدخلك إىل هذا القصر وقد أردت أن أخلو فيه اليوم وبإذن

 من دخلت؟

 اب: أدخلين هذا القصر ربه وبإذنه دخلت.قال الش

 : ربه أحق به مين فمن أنت؟فقال 

 قال: أنا ملك املوت.

 قال: وفيما جئت؟

 قال: جئت ألقبض روحك.

: امض ملا ُأمرت به فهذا يوم سروري، وأبى اهلل عزوجل أن يكون قال 

لي سرورا دون لقائك، فقبض ملك املوت روحه وهو متكئ على عصاه، فبقي 

ليمان متكئا على عصاه وهو ميت ما شاء اهلل، والناس ينظرون إليه وهم س

ُيقّدرون أنه حي فافتتنوا فيه واختلفوا، فمنهم من قال: إن سليمان قد بقي متكئا 

على عصاه هذه األيام الكثرية ومل يتعب ومل ينم ومل يشرب ومل يأكل إنه لربنا 

ان لساحر وإنه يرينا أنه واقف الذي جيب علينا أن نعبده! وقال قوم: إن سليم

متكئ على عصاه يسحر أعيننا وليس كذلك، وقال املؤمنون: إن سليمان هو 

عبد اهلل ونبيه يدبر اهلل أمره مبا شاء، فلما اختلفوا بعث اهلل عز وجل األرضة 

فدبت يف عصاة سليمان فلما أكلت جوفها انكسرت العصاة وخر سليمان من 

ن لألرضة صنيعها فألجل ذلك ال توجد األرضة قصره على وجهه فشكرت اجل

َفَلمَّا َقَضْينا َعَلْيِه اْلَمْوَت يف مكان إاّل وعندها ماء وطني ذلك قول اهلل عزوجل 
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َفَلمَّا َخرَّ َتَبيََّنِت يعين عصاه  ما َدلَُّهْم َعلى َمْوِتِه ِإاّل َدابَُّة األْرِض َتْأُكُل ِمْنَسَأَتُه

كاُنوا َيْعَلُموَن اْلَغْيَب ما َلِبُثوا ِفي اْلَعذاِب اْلُمِهنِي اْلِجنُّ َأْن َلْو
(4)

 ..
(2)

. 

 



 عن أبيه موسى بن جعفر  عن اهلروي عن علي بن موسى الرضا 

ما  :قال: قال رسول اهلل  عن علي بن أبي طالب  عن آبائه 

فقلت يا رسول  :علي  قال خلق اهلل خلقًا أفضل مين وال أكرم عليه مين

يا علي إن اهلل تبارك وتعاىل فّضل  :اهلل فأنت أفضل أم جربئيل؟ فقال 

أنبياءه املرسلني على مالئكته املقربني، وفضلين على مجيع النبيني واملرسلني 

والفضل بعدي لك يا علي ولألئمة من بعدك، فإن املالئكة خلدامنا وخدام 

العرش ومن حوله يسبحون حبمد ربهم ويستغفرون  حمبينا، يا علي الذين حيملون

وال حواء وال اجلنة  للذين آمنوا بواليتنا، يا علي لوال حنن ما خلق اهلل آدم 

وال النار وال السماء وال األرض، فكيف ال نكون أفضل من املالئكة وقد 

سبقناهم اىل التوحيد ومعرفة ربنا عزوجل وتسبيحه وتقديسه وتهليله، ألن أول 

ا خلق اهلل عزوجل أرواحنا فأنطقنا بتوحيده ومتجيده ثم خلق املالئكة فلما م

شاهدوا أرواحنا نورًا واحدًا استعظموا أمرنا فسبحنا لتعلم املالئكة أّنا خلق 

خملوقون وأّنه منزه عن صفاتنا، فسبحت املالئكة بتسبيحنا ونّزهته عن صفاتنا، 

ئكة أن ال إله إال اهلل وأّنا عبيد ولسنا فلما شاهدوا عظم شأننا هّللنا لتعلم املال

بآهلة جيب أن نعبد معه أو دونه فقالوا: ال إله إال اهلل، فلما شاهدوا كرب حملنا 

كّبرنا لتعلم املالئكة أن اهلل أكرب من أن ينال وأنه عظيم احملل، فلما شاهدوا ما 

 العلي العظيم جعل اهلل لنا من العزة والقوة، فقلنا: ال حول وال قوة إال باهلل
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لتعلم املالئكة أن ال حول لنا وال قوة إال باهلل فقالت املالئكة: الحول والقوة إال 

باهلل، فلما شاهدوا ما أنعم اهلل به علينا وأوجبه لنا من فرض الطاعة قلنا: احلمد 

هلل لتعلم املالئكة ما حيق اهلل تعاىل ذكره علينا من احلمد على نعمه، فقالت 

احلمد هلل، فبنا اهتدوا إىل معرفة توحيد اهلل تعاىل وتسبيحه وتهليله املالئكة: 

وأودعنا صلبه وأمر املالئكة  وحتميده، ثم إن اهلل تبارك وتعاىل خلق آدم 

بالسجود لـه تعظيمًا لنا وإكرامًا، وكان سجودهم هلل عزوجل عبودية وآلدم 

املالئكة وقد سجدوا  إكرامًا وطاعًة لكوننا يف صلبه، فكيف ال نكون أفضل من

آلدم كلهم أمجعون، وإنه ملا عرج بي إىل السماء أذن جربئيل مثنى مثنى وأقام 

لي: تقدم يا حممد، فقلت: يا جربئيل أتقدم عليك؟  مثنى مثنى ثم قال 

فقال: نعم ألن اهلل تبارك وتعاىل إمسه فّضل أنبياءه على مالئكته أمجعني 

بهم وال فخر، فلما انتهينا إىل حجب وفضلك خاصة، قال: فتقدمت وصليت 

: تقدم يا حممد، وختّلَف عين، فقلت لـه: يا جربئيل النور قال لي جربئيل 

يف مثل هذا املوضع تفارقين؟ فقال: يا حممد إن هذا انتهاء حدي الذي وضعين 

اهلل عز وجل فيه إىل هذا املكان، فإن جتاوزته احرتقت أجنحيت لتعدي حدود ربي 

فزخ بي زخة يف النور حتى انتهيت اىل حيث ما شاء اهلل عزوجل من  جل جالله،

ملكوته فنوديت فقلت: لبيك ربي وسعديك تباركت وتعاليت، فنوديت: يا 

حممد أنت عبدي وأنا ربك فإياي فاعبد وعلّي فتوكل، فإنك نوري يف عبادي 

ورسولي إىل خلقي وحجيت يف برييت، ملن تبعك خلقت جنيت، وملن خالفك 

 قت ناري، وألوصيائك أوجبت كراميت ولشيعتهم أوجبت ثوابي.خل

 فقلت: يا رب ومن أوصيائي؟ 

فنوديت: يا حممد إن أوصياءك املكتوبون على ساق عرشي فنظرُت وأنا بني 

يدي ربي جل جالله إىل ساق العرش فرأيت اثين عشر نورًا يف كل نور سطر 

 أبي طالب  أخضر عليه اسم كل وصي من أوصيائي أوهلم علي بن
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وآخرهم مهدي أميت، فقلت: يا رب أهؤالء أوصيائي بعدي؟ فنوديت: يا حممد 

هؤالء أوليائي وأحبائي وأصفيائي وحججي بعدك على برييت وهم أوصياؤك 

وخلفاؤك وخري خلقي بعدك، وعزتي وجاللي ألظهرن بهم ديين وألعلني بهم 

ارق األرض ومغاربها كلميت وألطهرن األرض بآخرهم من أعدائي وألملكنه مش

وألسخرن لـه الرياح وألذللن لـه الرقاب الصعاب وألرقينه يف األسباب وألنصرنه 

نجندي وألمدنه مبالئكيت حتى يعلن دعوتي وجيمع اخللق على توحيدي ثم 

ألدمين ملكه وألداولن األيام بني أوليائي إىل يوم القيامة
(4)

. 

 

 

ُبين اإلسالم  :الم، حتى قال اإلمام الباقر اإلمامة من أهم أركان اإلس

على مخس: الصالة والزكاة والصوم واحلج والوالية، ومل يناد بشيء ما نودي 

بالوالية يوم الغدير
(2)

. 

يف مناظراته وحواراته وكلماته ومكاتباته يؤكد على  وكان اإلمام الرضا 

من بعد رسول اهلل هو اخلليفة  موضوع اإلمامة، وأن جده أمري املؤمنني 

  دون غريه، وأن اإلمامة شرط لكلمة )ال إله إال اهلل( كما يف حديث سلسلة

الذهب
(3)

. 

يف موضوع اإلمامة كثريًا  عن رسول اهلل  كما روى اإلمام الرضا 

 من الروايات:

قال:  : حدثين أبي موسى بن جعفر قال علي بن موسى الرضا 

                                                           

 .1ح 1باب 12 -10ص 1، حلية األبرار: ج9ح 23باب 256-259كمال الدين: ص (4)
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   /41سلسلة من حياة المعصومين  422 

قال:  حدثين أبي علي بن احلسني قال:  حدثين أبي حممد بن علي 

 قال: حدثين أبي علي بن أبي طالب  حدثين أبي احلسني بن علي 

من مات وليس لـه إمام من ولدي مات ميتة  :قال: قال رسول اهلل 

اجلاهلية، يؤخذ مبا عمل يف اجلاهلية واإلسالم
(4)

. 

 يف قول اهلل عزوجل:  : قال رسول اهلل وبهذا اإلسناد قال 

وِقُفوُهْم ِإنَُّهْم َمْسُؤوُلوَن
(2)

 عن والية علي قال:  
(3)

. 

يا علي أنت ترب  ذميت وأنت  :: قال النيب  وبهذا اإلسناد قال 

خليفيت على أميت
(1)

. 

شيعة علي هم الفائزون  :: قال رسول اهلل وبهذا اإلسناد قال 

يوم القيامة
(5)

. 

توضع يوم القيامة منابر  :اهلل  : قال رسولوبهذا اإلسناد قال 

حول العرش لشيعيت وشيعة أهل بييت املخلصني يف واليتنا، ويقول اهلل 

عزوجل: هلموا يا عبادي إلي ألنشرن عليكم كراميت فقد أوذيتم يف الدنيا
(6)

. 

 : : قال رسول اهلل وبهذا اإلسناد قال 

وثقى ويعتصم حببل من أراد أن يركب سفينة النجاة ويستمسك بالعروة ال

اهلل املتني فليوال عليًا بعدي وليعاد عدوه، وليأمت باألئمة اهلداة من ولده، فإنهم 

خلفائي وأوصيائي وحجج اهلل على اخللق بعدي وسادة أميت وقادة األتقياء )إىل 

اجلنة(، حزبهم حزبي وحزبي حزب اهلل )عز وجل( ، وحزب أعدائهم حزب 
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الشيطان
(4)

. 

الفضلوعن حممد بن 
(2)

قال: قلت لـه: تكون  عن أبي احلسن الرضا  

ال، إذًا لساخت بأهلها  :األرض وال إمام فيها؟ فقال 
(3)

 . 

عن  عن آبائه  عن أبيه  ويف حديث عن اإلمام الرضا 

ال َيْسَتِوي َأْصحاُب النَّاِر وَأْصحاُب اْلَجنَِّة أنه تال هذه اآلية  رسول اهلل 

نَِّة ُهُم اْلفاِئُزوَنَأْصحاُب اْلَج
(1)

أصحاب اجلنة من أطاعين وسّلم  :فقال  

بعدي وأقر بواليته، وأصحاب النار من سخط الوالية  لعلي بن أبي طالب 

ونقض العهد وقاتله بعدي
(5)

. 

 



لإلمام عالمات، يكون قال:  عن أبي احلسن علي بن موسى الرضا 

، وأتقى الناس، )وأحلم الناس(، وأشجع الناس، أعلم الناس، وأحكم الناس

وأسخى الناس، وأعبد الناس، ويولد خمتونًا، ويكون ُمطّهرًا، ويرى من خلفه 

كما يرى من بني يديه، وال يكون لـه ظّل، وإذا وقع على األرض من بطن أمه 

ه، وقع على راحتيه، رافعًا صوته بالشهادتني، وال حيتلم، وتنام عينه وال ينام قلب

، وال يرى لـه بول وال ويكون ُمَحدَّثًا، ويستوي عليه درع رسول اهلل 

غائط، ألن اهلل عزوجل قد وّكل األرض بابتالع ما خيرج منه، وتكون  رائحته 

أطيب من رائحة املسك، ويكون أوىل بالناس منهم بأنفسهم، وأشفق عليهم من 

جل، ويكون آخذ الناس مبا آبائهم وأمهاتهم، ويكون أشد الناس تواضعًا هلل عزو
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يأمر به، وأكف الناس عما ينهى عنه، ويكون دعاؤه مستجابًا، حتى أنه لو دعا 

وسيفه ذو  على صخرة النشقت نصفني، ويكون عنده سالح رسول اهلل 

الفقار، وتكون عنده صحيفة فيها أمساء شيعته إىل يوم القيامة، وصحيفة فيها 

وتكون عنده اجلامعة وهي صحيفة طوهلا سبعون أمساء أعدائه إىل يوم القيامة، 

ذراعًا فيها مجيع ما حيتاج إليه ولد آدم، ويكون عنده اجلفر األكرب واألصغر 

وإهاب ماعز وإهاب كبش فيهما مجيع العلوم حتى أرش اخلدش وحتى اجللدة 

 ونصف اجللدة وثلث اجللدة، ويكون عنده مصحف فاطمة 
(4)

. 

فيه علم ما كان وما يكون كتبته  كتاب أقول: مصحف فاطمة 

 وليس هو القرآن الكريم. الصديقة فاطمة الزهراء 

إن اإلمام مؤيد بروح القدس، وبينه وبني اهلل   :وقال اإلمام الرضا 

عمود من نور يرى فيه أعمال العباد وكلما احتاج إليه، لداللة اطلع عليه
(2)

. 

يا أبا احلسن زدنا مما جعل اهلل لكم أهل البيت،  ويف حديث: قال املأمون

إن اهلل عزوجل قد أيدنا بروح منه مقدسة مطهرة ليست  :فقال الرضا 

وهي مع األئمة منا  مبلك مل تكن مع أحد ممن مضى إاّل مع رسول اهلل 

تسددهم وتوفقهم وهو عمود من نور بيننا وبني اهلل عزوجل 
(3)

. 

مبرو  عن عبد العزيز بن مسلم قال: كنا يف أيام علي بن موسى الرضا  

فاجتمعنا يف مسجد جامعها يف يوم اجلمعة يف بدء مقدمنا فإذا رأى الناس أمر 

اإلمامة وذكروا كثرة اختالف الناس فيها، فدخلت على سيدي وموالي 

 :ثم قال فأعلمته ما خاض الناس فيه، فتبسم  الرضا

                                                           

 914 -918ص 9، من الحيضره الفقيه: ج1أبواب الثالثني ومافوقه ح 528 -521اخلصال: ص (4)

 .باب كالم له يف صفات اإلمام 231ص 2، االحتجاج: ج5419ح

 .145، ينابيع املعاجز: ص83ص 3كشف الغمة: ج (2)

 .2293/191ح 110فصل 8ب 151ص 1مدينة املعاجز: ج (3)
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لعزيز جهل القوم وخدعوا عن أديانهم، إن اهلل تبارك وتعاىل مل يا عبد ا

حتى أكمل لـه الدين وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شيء، بّين  يقبض نبيه 

فيه احلالل واحلرام واحلدود واألحكام ومجيع ما حيتاج إليه كمال، فقال 

ما َفرَّْطنا ِفي اْلِكتاِب ِمْن َشْيٍءعزوجل: 
(4)

يف حجة الوداع وهي آخر ، وأنزل 

اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم وَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي وَرِضيُت َلُكُم  :عمره 

اإلْسالَم ِدينًا
(2)

حتى بني ألمته  . وأمر اإلمامة من متام الدين، ومل ميض 

  معامل دينهم وأوضح هلم سبيلهم وتركهم على قصد احلق وأقام هلم عليًا

علمًا وإمامًا، وما ترك شيئا حيتاج إليه األمة إاّل بينه فمن زعم أن اهلل عز وجل مل 

 يكمل دينه فقد رد كتاب اهلل عزوجل ، ومن رد كتاب اهلل تعاىل فهو كافر..

هل يعرفون قدر اإلمامة وحملها من األمة، فيجوز فيها اختيارهم، إن اإلمامة 

ًا وأمنع جانبًا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس أجل قدرًا وأعظم شأنًا وأعلى مكان

بعقوهلم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إمامًا باختيارهم، إن اإلمامة خص اهلل 

بعد النبوة واخللة مرتبة ثالثة، وفضيلة شّرفه بها  عزوجل بها إبراهيم اخلليل 

ِإنِّي جاِعُلَك ِللنَّاِس ِإمامًاوأشاد بها ذكره، فقال عزوجل: 
(3)

.. 

ال اهلل تبارك وتعاىل:  وِمْن ُذرِّيَِّتي قاَلسرورًا بها  فقال اخلليل 

فأبطلت هذه اآلية إمامة كل ظامل إىل يوم القيامة،  َيناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنَي

وصارت يف الصفوة، ثم أكرمه اهلل عزوجل بأن جعلها ذريته أهل الصفوة 

ـه ِإْسحاَق وَيْعُقوَب ناِفَلًة وُكلًّا َجَعْلنا وَوَهْبنا لوالطهارة فقال عزوجل: 

صاِلِحنَي * وَجَعْلناُهْم َأِئمًَّة َيْهُدوَن ِبَأْمِرنا وَأْوَحْينا ِإَلْيِهْم ِفْعَل اْلَخْيراِت وِإقاَم 

الصَّالِة وِإيتاَء الزَّكاِة وكاُنوا َلنا عاِبِديَن
(1)

يرثها بعض  . فلم تزل يف ذريته 

ِإنَّ َأْوَلى فقال اهلل عزوجل:  قرنًا حتى ورثها اهلل النيب عن بعض قرنًا ف
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 النَّاِس ِبِإْبراِهيَم َللَِّذيَن اتََّبُعوُه وهَذا النَِّبيُّ والَِّذيَن آَمُنوا َواللَُّه َوِليُّ اْلُمْؤِمِننَي
(4)

 

بأمر اهلل تعاىل عزوجل على  عليًا  خاصة، فقلدها  فكانت لـه 

 عزوجل، فصارت يف ذريته األصفياء الذين آتاهم اهلل العلم رسم ما فرض اهلل

وقاَل الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم واإلمياَن َلَقْد َلِبْثُتْم ِفي ِكتاِب اللَِّه واإلميان بقوله تعاىل: 

 ِإىل َيْوِم اْلَبْعِث
(2)

خاصة إىل يوم القيامة إذ ال نيب بعد  فهي يف ولد علي  

 تار هؤالء اجلهال.فمن أين خي حممد 

إن اإلمامة هي منزلة األنبياء وإرث األوصياء، إن اإلمامة خالفة اهلل عزوجل 

 .. ومرياث احلسن واحلسني  وخالفة الرسول ومقام أمري املؤمنني 

إن اإلمامة زمام الدين ونظام املسلمني، وصالح الدنيا وعز املؤمنني، إن 

 سامي..اإلمامة ُاّس اإلسالم النامي وفرعه ال

باإلمام متام الصالة والزكاة والصيام واحلج واجلهاد، وتوفري الفيء 

 والصدقات، وإمضاء احلدود واألحكام ومنع الثغور واألطراف.. 

اإلمام حيل حالل اهلل، وحيّرم حرام اهلل، ويقيم حدود اهلل، ويذّب عن دين 

 بالغة.. اهلل، ويدعو إىل سبيل ربه باحلكمة واملوعظة احلسنة واحلجة ال

اإلمام كالشمس الطالعة اجملللة بنورها للعامل، وهي باألفق حبيث ال تناهلا 

 األيدي واألبصار.. 

اإلمام البدر املنري، والسراج الزاهر، والنور الساطع، والنجم اهلادي يف 

 غياهب الدجى والبيد القفار وجلج البحار..

 واملنجي من الردى..اإلمام املاء العذب على الظمأ، والدال على اهلدى، 

واإلمام النار على ماأرتفع من األرض، احلار ملن اصطلى به، والدليل يف 

 املهالك من فارقه فهالك..

اإلمام السحاب املاطر، والغيث اهلاطل، والشمس املضيئة،والسماء 

 الظليلة، واألرض البسيطة، والعني الغزيرة، والغدير والروضة ..
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والد الشفيق، واالم الربة بالولد الصغري، ومفزع اإلمام األنيس الرفيق، وال

 العباد يف الداهية..

اإلمام أمني اهلل يف خلقه، وحجته على عباده، وخليفته يف بالده، والداعي 

 إىل اهلل، والذاب عن حرم اهلل..

اإلمام امُلطهَّر من الذنوب، امُلربَّأ عن العيوب، املخصوص بالعلم، املرسوم 

 ن، وعّز املسلمني، وغيظ املنافقني، وبوار الكافرين..باحللم، نظام الدي

اإلمام واحد دهره، ال يدانيه أحد، وال يعادله عامل، وال يوجد منه بدل، 

وال لـه مثل وال نظري، خمصوص بالفضل كله من غري طلب منه لـه وال اكتساب، 

 بل اختصاص من املفضل الوهاب..

اختياره، هيهات هيهات، ضلت  فمن ذا الذي يبلغ معرفة اإلمام أو ميكنه

العقول، وتاهت احللوم، وحارت األلباب، وخسئت العيون، وتصاغرت 

العظماء، وحتريت احلكماء، وتقاصرت احللماء، وحصرت اخلطباء، وجهلت 

األلباء، وكلت الشعراء، وعجزت األدباء، وعييت البلغاء، عن وصف شأن من 

التقصري، وكيف يوصف بكله أو شأنه، أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز و

ُينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغين غناه، ال 

كيف وأنى؟ وهو حبيت النجم من أيدي املتناولني، ووصف الواصفني، فأين 

 االختيار من هذا؟، وأين العقول عن هذا؟، وأين يوجد مثل هذا؟..

؟ كذبتهم واهلل أنفسهم حممدأظنوا أن ذلك يوجد يف غري آل الرسول 

ومنتهم االباطيل، فارتقوا مرتقى صعبًا دحضًا تزل عنه إىل احلضيض أقدامهم، 

راموا إقامة اإلمام بعقول حائرة بائرة ناقصة وآراء مضلة، فلم يزدادوا منه إال 

قاَتَلُهُم اللَُّه َأنَّى ُيْؤَفُكوَنُبعدًا، 
(4)

َضلُّوا وولقد راموا صعبًا وقالوا إفكًا  

َضالاًل َبِعيدًا
(2)

وَزيََّن َلُهُم عن بصرية  ووقعوا يف احلرية إذ تركوا اإلمام  

                                                           

 .30سورة التوبة:  (4)

 .166سورة النساء:  (2)
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الشَّْيطاُن َأْعماَلُهْم َفَصدَُّهْم َعِن السَِّبيِل
(4)

وما كانوا مستبصرين ورغبوا عن  

 وأهل بيته إىل اختيارهم والقرآن يناديهم  اختيار اهلل واختيار رسول اهلل 

َيْخُلُق ما َيشاُء وَيْختاُر ما كاَن َلُهُم اْلِخَيَرُة ُسْبحاَن اللَِّه وَتعاىل َعمَّا  وَربَُّك

ُيْشِرُكوَن
(2)

وما كاَن ِلُمْؤِمٍن وال ُمْؤِمَنٍة ِإذا َقَضى اللَُّه وقال اهلل عزوجل:  

وَرُسوُلُه َأْمرًا َأْن َيُكوَن َلُهُم اْلِخَيَرُة ِمْن َأْمِرِهْم
(3)

ما َلُكْم َكْيَف وجل: وقال عز 

َتْحُكُموَن * َأْم َلُكْم ِكتاٌب ِفيِه َتْدُرُسوَن * ِإنَّ َلُكْم ِفيِه َلما َتَخيَُّروَن * َأْم َلُكْم 

َأْيماٌن َعَلْينا باِلَغٌة ِإىل َيْوِم اْلِقياَمِة ِإنَّ َلُكْم َلما َتْحُكُموَن * َسْلُهْم َأيُُّهْم ِبذِلَك َزِعيٌم 

ْم ُشَركاُء َفْلَيْأُتوا ِبُشَركاِئِهْم ِإْن كاُنوا صاِدِقنَي* َأْم َلُه
(1)

  

َأَفال َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعلى ُقُلوٍب َأْقفاُلهاوقال عزوجل: 
(5)

طبع أم  

اهلل على قلوبهم فهم ال يفقهون
(6)

ِإنَّ َشرَّ   َيْسَمُعوَنَوُهْم ال  َقاُلوا َسِمْعَناأم  

وَلْو َعِلَم اللَُّه ِفيِهْم َخْيرًا  ِعْنَد اللَِّه الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن ال َيْعِقُلوَن  الدََّوابِّ

ألْسَمَعُهْم وَلْو َأْسَمَعُهْم َلَتَولَّْوا وُهْم ُمْعِرُضوَن
(7)

قاُلوا َسِمْعنا وَعَصْيناأم  
(8)

  

و اْلَفْضِل اْلَعِظيِمَفْضُل اللَِّه ُيْؤِتيِه َمْن َيشاُء واللَُّه ُذبل هو
(9)

.. 

فكيف هلم باختيار اإلمام واإلمام عامل ال جيهل، وراع ال ينكل، معدن 

القدس والطهارة، والنسك والزهادة، والعلم والعبادة، خمصوص بدعوة 

ونسل املطهرة البتول، ال مغمز فيه يف نسب، وال يدانيه ذو  الرسول 

 ، والعرتة من الرسول حسب، فالبيت من قريش، والذروة من هاشم
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والرضا من اهلل عزوجل شرف األشراف، والفرع من عبد مناف، نامي العلم، 

كامل احللم، مضطلع باإلمامة، عامل بالسياسة، مفروض الطاعة، قائم بأمر اهلل 

)صلوات اهلل عليهم( عزوجل، ناصح لعباد اهلل، حافظ لدين اهلل، إن األنبياء واألئمة 

هم من خمزون علمه وحكمه ما ال يؤتيه غريهم، فيكون علمهم يوفقهم اهلل ويؤتي

َأَفَمْن َيْهِدي ِإَلى اْلَحقِّ َأَحقُّ َأْن ُيتََّبَع فوق كل علم أهل زمانهم، يف قوله تعاىل: 

َأمَّْن ال َيِهدِّي ِإاّل َأْن ُيْهدى َفما َلُكْم َكْيَف َتْحُكُموَن
(4)

.. 

اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيرًا َكِثريًا وَمْن ُيْؤَتوقولـه تبارك وتعاىل: 
(2)

. 

ِإنَّ اللََّه اْصَطفاُه َعَلْيُكْم وزاَدُه َبْسَطًة ِفي اْلِعْلِم وقوله عز وجل يف طالوت: 

واْلِجْسِم واللَُّه ُيْؤِتي ُمْلَكُه َمْن َيشاُء واللَُّه واِسٌع َعِليٌم
(3)

. 

َعَلْيَك اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوَعّلَمَك َما َوَأنَزَل الّلُه :وقال عزوجل لنبيه 

َلْم َتُكْن َتْعَلُم َوَكاَن َفْضُل الّلِه َعَلْيَك َعِظيمًا
(1)

. 

: )صلوات اهلل عليهم(وقال عزوجل يف األئمة من أهل بيت نبيه وعرتته وذريته 

آَتْينا آَل ِإْبراِهيَم اْلِكتاَب  َأْم َيْحُسُدوَن النَّاَس َعلى ما آتاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه َفَقْد

واْلِحْكَمَة وآَتْيناُهْم ُمْلكًا َعِظيمًا * َفِمْنُهْم َمْن آَمَن ِبِه وِمْنُهْم َمْن َصدَّ َعْنُه وَكفى 

ِبَجَهنََّم َسِعريًا
(5)

وإن العبد إذا اختاره اهلل عزوجل ألمور عباده شرح صدره  

العلم إهلامًا، فلم يعي بعده نجواب،  لذلك وأودع قلبه ينابيع احلكمة وأهلمه

والحيري فيه عن الصواب، فهو معصوم مؤيد، موفق مسدد، قد أمن اخلطايا 

والزلل والعثار، خيصه اهلل بذلك ليكون حجته على عباده، وشاهده على خلقه، 

ذِلَك َفْضُل اللَِّه ُيْؤِتيِه َمْن َيشاُء واللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِمو
(6)

ل يقدرون على فه 
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مثل هذا فيختاروه أو يكون خمتارهم بهذه الصفة فيقدموه
(4)

، تعدوا ـ وبيت اهلل ـ  

احلق، ونبذوا كتاب اهلل وراء ظهورهم كأنهم ال يعلمون، ويف كتاب اهلل اهلدى 

والشفاء فنبذوه واتبعوا أهواءهم، فذمهم اهلل ومقتهم وأتعسهم فقال عزوجل: 

تََّبَع َهواُه ِبَغْيِر ُهدىًً ِمَن اللَِّه ِإنَّ اللََّه ال َيْهِدي اْلَقْوَم وَمْن َأَضلُّ ِممَِّن ا 

الظَّاِلِمنَي
(2)

َفَتْعسًا َلُهْم وَأَضلَّ َأْعماَلُهْموقال عز وجل:  
(3)

وقال عزوجل:  

َِّقْلِب ُمَتَكبٍِّر  َكُبَر َمْقتًا ِعْنَد اللَِّه وِعْنَد الَِّذيَن آَمُنوا َكذِلَك َيْطَبُع اللَُّه َعلى ُكل 

َجبَّاٍر
(1)

، وصلى اهلل على النيب حممد وآله وسلم تسليمًا كثريًا
(5)

. 

ُثمَّ َلُتْسَئُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيِميف تفسري قوله تعاىل: 
(6)

: قال إإلمام الرضا 

 مينن بذلك  إن اهلل عز وجل ال يسأل عباده عما تفضل عليهم به، وال

عليهم، واالمتنان باإلنعام مستقبح من املخلوقني فكيف يضاف إىل اخلالق 

عزوجل ما ال يرضى للمخلوقني به، ولكن النعيم حبنا أهل البيت ومواالتنا 

يسأل اهلل عباده عنه بعد التوحيد والنبوة، ألن العبد إذا وفى بذلك أداه إىل نعيم 

عن آبائه  عن أبيه  ذلك أبي اجلنة الذي ال يزول، ولقد حدثين ب

  عن أمري املؤمنني  أنه قال: قال رسول اهلل يا علي إن أول ما :

 يسأل عنه العبد بعد موته شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل 

وأنك ولي املؤمنني مبا جعله اهلل وجعلته لك، فمن أقر بذلك وكان معتقده صار 

زوال لـهإىل النعيم الذي ال 
(7)

. 
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عن احلسن بن اجلهم قال: حضرت جملس املأمون يومًا وعنده علي بن 

وقد اجتمع عنده الفقهاء وأهل الكالم من الفرق املختلفة  موسى الرضا 

 فسأله بعضهم فقال لـه: يا ابن رسول اهلل بأي شيء تصح اإلمامة ملدعيها؟

: داللة اإلمام فيما هي؟ قال . قال لـه: فبالنص والدليل :قال 

يف العلم واستجابة الدعوة قال: فما وجه إخباركم مبا يكون؟ قال: ذلك

 . بعهد معهود إلينا من رسول اهلل 

أما بلغك قول لـه:  قال:  فما وجه إخباركم مبا يف قلوب الناس؟ قال 

فما بلى، قال: قال:  : اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور اهللرسول اهلل 

من مؤمن إاّل وله فراسة ينظر بنور اهلل على قدر إميانه ومبلغ استبصاره وعلمه 

وقد مجع اهلل يف األئمة منا ما فرقه يف مجيع املؤمنني، وقال تعاىل يف كتابه 

ِإنَّ ِفي ذِلَك آلياٍت ِلْلُمَتَوسِِّمنَيالعزيز: 
(4)

ثم  فأول املتومسني رسول اهلل  

ثم األئمة من ولد  ثم احلسني  من بعده ثم احلسن  منني أمري املؤ

إىل يوم القيامة احلسني 
(2)

 احلديث. 



إنا ال نرّخص فيما مل يرّخص فيه يف حديث:  قال اإلمام الرضا 

إاّل لعلة خوف  وال نأمر خبالف ما أمر به رسول اهلل  رسول اهلل 

أو حنرم ما استحل رسول اهلل  ما حّرم رسول اهلل ضرورة، فأما أن نستحل 

  فال يكون ذلك أبدًا، ألنا تابعون لرسول اهلل  مسّلمون لـه كما كان

ما تابعًا ألمر ربه عزوجل، مسّلمًا لـه، وقال اهلل عزوجل:  رسول اهلل 

آتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه وما َنهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا
(3)

 
(1)

. 
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عن ذي الفقار  عن أمحد بن عبد اهلل قال: سألت أبا احلسن الرضا 

من  هبط به جربئيل  :من أين هو؟ فقال  سيف رسول اهلل 

السماء وكان عليه حلية من فضة وهو عندي
(4)

. 
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 يف بيان حمض اإلسالم ما أشار فيه إىل املعاد:  كتب اإلمام الرضا 

تعاىل ال يدخل النار مؤمنًا وقد وعده اجلنة، وال خيرج من النار كافرًا  إن اهلل

وقد أوعده النار واخللود فيها، )وال يغفر أن ُيشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن 

يشاء(
(4)

ومذنبو أهل التوحيد ال خيلدون يف النار وخيرجون منها، والشفاعة  

جائزة هلم
(2)

. 

 : وقال اإلمام الرضا 

ش ما يكون هذا اخللق يف ثالثة مواطن، يوم يولد وخيرج من بطن إن أوح

أمه فريى الدنيا، ويوم ميوت فريى اآلخرة وأهلها، ويوم ُيبعث فريى أحكامًا مل 

يف هذه الثالثة املواطن  يرها يف دار الدنيا، وقد سّلم اهلل عزوجل على حييى 

 وآمن روعته فقال: 


(3)

  

 على نفسه يف هذه الثالثة املواطن فقال:  وقد سّلم عيسى ابن مريم 


(1)


(5)
. 
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 .948ــ  941، روضة الواعظني: ص11أوحش مايكون اخللق يف ثالثة مواطن ح 101اخلصال: ص (5)
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 من مواقف يوم القيامة

حتشر ابنيت فاطمة يوم  :قال: قال رسول اهلل  عن اإلمام الرضا 

 القيامة ومعها ثياب مصبوغة بالدم، فتتعلق بقائمة من قوائم العرش فتقول: 

: فيحكم يا عدل يا حكيم احكم بيين وبني قاتل ولدي، فقال رسول اهلل 

اهلل تعاىل البنيت ورّب الكعبة
(4)

، وإن اهلل عزوجل يغضب لغضب فاطمة 

ويرضى لرضاها
(2)

 .. 

 

 

شديد االهتمام بالقرآن الكريم، قراءًة وتدبرًا،  كان اإلمام الرضا 

وعماًل وتعليمًا، وبيانًا لتفسريه وتأويله، وذكر قصصه
(3)

 وأحكامه، وكان  

لو أردت أن أختم يف أقل من ثالث خلتمت ولكنين خيتمه يف كل ثالث ويقول: 

ت، ويف أي وقت، فلذلك ما مررت بآية قط إاّل فكرت فيها، ويف أي شيء نزل
                                                           

 .62ص 3كشف الغمة: ج (4)

 .3ح 8ب 220ص 93حبار األنوار: ج (2)

 يف هاروت وماروت، راجع قصة آدم  مثل ما رواه الشيخ الصدوق عن اإلمام الرضا  (3)

باب معنى الشجرة اليت أكل منها آدم وحواء. ذكر حالة آدم  125ــ 129والشجرة: معاني األخبار: ص

 . 30ح204بعد مقتل هابيل وشعره، اخلصال: ص

 . 58، اخلصال: صإلمساعيل  قصة ذبح إبراهيم و

 .83ــ  82ص 1وقصة جالوت وطالوت، تفسري القمي: ج

من آدم ونوح وإبراهيم وإمساعيل  أخبار عديدة حول تاريخ األنبياء  وروي عن اإلمام الرضا 

، وكذلك ورسول اهلل  ويوسف وموسى وويوشع ودانيال واخلضر وسليمان وعيسى 

بتفسريها  صص أخرى كقصة هاروت وماروت، مما أشار القرآن إليها، وقد قام اإلمام الرضا ق

وتوضيحها على ما هو مسطور يف كتب اإلمامية أعزهم اهلل، وغريهم هداهم اهلل، إضافة إىل إشاراته 

 وبياناته حول الكثري من أحكام القرآن.
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صرت أختم يف ثالثة أيام
(4)

. 

والتصديق بكتابه الصادق يف بيان حمض اإلميان:  وقال اإلمام الرضا 

العزيز الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، تنزيل من حكيم محيد، 

ه وأنه املهيمن على الكتب كلها، وأنه حق من فاحتته إىل خامتته، يؤمن مبحكم

ومتشابهه، وخاصه وعامه، ووعده ووعيده، وناسخه ومنسوخه، وقصصه 

وأخباره، ال يقدر أحد من املخلوقني أن يأتي مبثله
(2)

. 

يا ابن رسول اهلل ما تقول يف  وعن الريان بن الصلت قال: قلت للرضا 

 كالم اهلل ال تتجاوزوه، وال تطلبوا اهلدى يف غريه  :القرآن؟ فقال 

فتضلوا
(3)

. 

يومًا القرآن  وعن حممد بن موسى الرازي عن أبيه قال: ذكر الرضا 

هو حبل اهلل املتني،  :فعّظم احلجة فيه واآلية املعجزة يف نظمه، فقال 

وعروته الوثقى، وطريقته املثلى، املؤدي إىل اجلنة، واملنجي من النار، ال خُيلق
(1)

 

لزمان دون زمان، بل جعل  من األزمنة، وال يغث على األلسنة، ألنه مل جيعل

دليل الربهان، وحجة على كل إنسان، ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من 

خلفه، تنزيل من حكيم محيد
(5)

. 

عن أمري  عن آبائه  عن أبيه  عن علي بن موسى الرضا 

ن ما آمن بي م: قال اهلل جل جالله: قال: قال رسول اهلل  املؤمنني 

                                                           

من أبواب قراءة القرآن ولو يف  21ب 211ص 6، وانظر وسائل الشيعة: ج224روضة الواعظني: ص (4)

 .1113/6غري الصالة ح

 .51ح 21ب 118ص 2غاية املرام: ج (2)

 .38، روضة الواعظني: ص2باب القرآن ما هو ح 523ص 1نور الرباهني: ج (3)

 أي ال يبلى. (1)

 .16ح صلى اهلل عليه وآلهمن أبواب معجزاته  1ب 211ــ  210ص 11حبار األنوار: ج (5)
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فّسر برأيه كالمي
(4)

. 

من رد متشابه القرآن إىل حمكمه قال:  وعن أبي حيون موىل الرضا 

إن يف أخبارنا حمكمًا كمحكم  :ثم قال  فقد ُهدي إىل صراط مستقيم

القرآن ومتشابهًا كمتشابه القرآن، فرّدوا متشابهها إىل حمكمها، وال تتبعوا 

متشابهها دون حمكمها فتضلوا
(2)

. 

 قد أخذ تفسري القرآن عن آبائه الطاهرين  ان اإلمام الرضا وك

مضافًا إىل العلم اللدني الذي منحه اهلل عزوجل، فكان  عن جده رسول اهلل 

هو املفسر للقرآن الكريم واملبني لآليات املتشابهة واليت حتتاج إىل التفسري. وكان 

 القرآن. يف معرفة التفسري وأحكام الناس يرجعون إىل اإلمام 

عن  عن احلسني بن خالد قال: سألت أبا احلسن علي بن موسى الرضا 

قول اهلل عزوجل 


(3)

األمانة الوالية، من ادعاها بغري حق فقد كفر :فقال  
(1)

. 

هلروي قال: سأل املأمون أبا احلسن علي بن موسى وعن أبي الصلت ا

عن قول اهلل عزوجل:  الرضا 


(5)

إن اهلل  :فقال 

واملالئكة قبل خلق السماوات واألرض، وكانت  تبارك وتعاىل خلق العرش واملاء

املالئكة تستدل بأنفسها وبالعرش واملاء على اهلل عزوجل، ثم جعل عرشه على 

املاء ليظهر بذلك قدرته للمالئكة فيعلموا أنه على كل شيء قدير، ثم رفع 
                                                           

من أبواب صفات القاضي  13ب 11، مستدرك الوسائل: ج142ــ141ص 2االحتجاج: ج (4)

 .9/  21988ح

من أبواب  13باب 395ص 11، مستدرك الوسائل: ج868/1ح 28ب 513ص 1الفصول املهمة:ج (2)

 .21536/6صفات القاضي ح

 .12سورة األحزاب:  (3)

 .258ح 310 -304ص 9، تفسري نور الثقلني: ج206ص 9التفسري الصايف: ج (1)

 .1سورة هود:  (5)
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العرش بقدرته ونقله وجعله فوق السماوات السبع، وخلق السماوات واألرض 

م وهو مستول على عرشه، وكان قادرًا على أن خيلقها يف طرفة عني يف ستة أيا

ولكنه عزوجل خلقها يف ستة أيام ليظهر للمالئكة ما خيلقه منها شيئًا بعد شيء، 

وتستدل حبدوث ما حيدث على اهلل تعاىل ذكره مرًة بعد مرة، ومل خيلق اهلل 

، ال يوصف العرش حلاجة به إليه ألنه غين عن العرش وعن مجيع ما خلق

بالكون على العرش ألنه ليس نجسم، تعاىل اهلل عن صفة خلقه علوًا كبريًا، وأما 

فإنه عزوجل خلقهم ليبلوهم  قوله عزوجل: 

بتكليف طاعته وعبادته ال على سبيل االمتحان والتجربة ألنه مل يزل عليما بكل 

 شيء. 

فرج اهلل عنك : فرجت عين يا أبا احلسن فقال املأمون
(4)

، ثم قال لـه: 

يا ابن رسول اهلل فما معنى قول اهلل عزوجل: 


(2)

 ؟

عن أبيه جعفر بن  : حدثين أبي موسى بن جعفر فقال الرضا 

عن أبيه  عن أبيه علي بن احلسني  عن أبيه حممد بن علي  حممد 

قال: إن املسلمني قالوا   عن أبيه علي بن أبي طالب  احلسني بن علي 

الناس على  : لو أكرهت يا رسول اهلل من قدرت عليه منلرسول اهلل 

: ما كنت أللقى اإلسالم لكثر عددنا وقوينا على عدونا، فقال رسول اهلل 

اهلل عزوجل ببدعة مل حيدث إلي فيها شيئًا وما أنا من املتكلفني، فأنزل اهلل تبارك 

على  وتعاىل عليه يا حممد 

اء واالضطرار يف الدنيا كما يؤمنون عند املعاينة ورؤية البأس يف سبيل اإلجل
                                                           

باب معنى قوله: )وكان عرشه على املاء(  183ــ 182ص 2إىل هنا موجود يف كتاب: نور الرباهني: ج (4)

 .2ح

 .100-44سورة يونس:  (2)
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اآلخرة ولو فعلت ذلك بهم مل يستحقوا مين ثوابًا وال مدحًا لكين أريد منهم أن 

يؤمنوا خمتارين غري مضطرين ليستحقوا مين الزلفى والكرامة ودوام اخللود يف جنة 

وأما قولـه تعاىل  اخللد 

  فليس ذلك على سبيل حتريم اإلميان عليها ولكن

على معنى أنها ما كانت لتؤمن إاّل بإذن اهلل، وإذنه أمره هلا باإلميان، ما كانت 

 د زوال التكليف والتعبد عنها.مكلفة متعبدة وأجلأه إياها إىل اإلميان عن

فقال املأمون: فرجت عين يا أبا احلسن فرج اهلل عنك
(4)

، فأخربني عن قول 

اهلل تعاىل: 


(2)

. 

بالعني،  إن غطاء العني ال مينع من الذكر، والذكر ال يرى :فقال 

بالعميان ألنهم  ولكن اهلل عزوجل شبه الكافرين بوالية علي بن أبي طالب 

 .فيه وال يستطيعون لـه مسعا كانوا يستثقلون قول النيب 

فقال املأمون فرجت عين فرج اهلل عنك
(3)

. 

قال: قال  عن أمري املؤمنني  عن آبائه  روى اإلمام الرضا 

إذا زلزلت األرضمن قرأ سورة  :رسول اهلل 
(1)

أربع مرات كان كمن  

قرأ القرآن كله
(5)

. 

                                                           

 .11باب املشيئة واالرادةح259ــ 253ص2نور الرباهني: ج (4)

 .101سورة الكهف:  (2)

، واحلديث بكامله موجود يف مصادر  منها 56ب االستطاعة حبا 280ص 2نور الرباهني: ج (3)

 .146ــ  145ص2االحتجاج:ج

 .1سورة الزلزلة: (1)

 .9453/155من أبواب قراءة القرآن ح 99ب 361ص 9مستدرك الوسائل: ج (5)
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وأهل بيته  هو نشر فضائل النيب  من أهم ما قام به اإلمام الرضا 

، فإنهم األسوة والقدوة، ونشر فضائلهم من مقدمات التأسي الطاهرين 

 .)صلوات اهلل عليهم أمجعني(بهم 

والتمسك بنهجهم،  على ضرورة االهتداء بهديهم  كد كما أ

 حجج اهلل على اخللق دون غريهم. ألنهم 

احلمد هلل الذي حفظ منا ما ضيع الناس، ورفع   :قال اإلمام الرضا 

منا ما وضعوه، حتى قد ُلعّنا على منابر الكفر مثانني عامًا، وُكتمت فضائلنا 

اهلل عزوجل يأبى لنا إال أن ُيعلي ذكرنا ويبني وُبذلت األموال يف الكذب علينا، و

فضلنا
(4)

 . 

أنا ابن  :يف تفسري قول رسول اهلل  وروي عن اإلمام الرضا 

العلة اليت من أجلها رفع اهلل  :إمساعيل وعبد اهلل، قال  أي الذبيحني

هي العلة اليت من أجلها رفع الذبح عن عبد  عزوجل الذبح عن إمساعيل 

يف صلبهما، فبربكة  واألئمة املعصومني  وهي كون النيب  اهلل 

رفع اهلل الذبح عنهما فلم جتر السنة يف الناس بقتل  واألئمة  النيب 

أوالدهم
(2)

. 

جملس  يف كتابه عيون أخبار الرضا  وقد روى الشيخ الصدوق 

                                                           

 .18ح 13ب 192ص 94حبار األنوار: ج (4)

 .280ص 9ري الصايف: ج، التفس18ح أنا ابن الذبيحني :قول النيب  51اخلصال: ص (2)
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ري واألمة، وغ مع املأمون يف الفرق بني العرتة الطاهرة  اإلمام الرضا 

ذلك مما فيه بيان لفضائل العرتة الطاهرة 
(4)

. 

مثل أهل بييت مثل  :: قول رسول اهلل ومما رواه اإلمام الرضا 

سفينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها زج يف النار
(2)

 . 

اشتد غضب اهلل وغضب  :أيضًا أنه قال رسول اهلل  وروى 

رسوله على من أهرق دمي وآذاني يف عرتتي
(3)

 . 

النجوم أمان ألهل السماء وأهل بييت قال:  أيضًا أنه  وروى 

أمان ألميت
(1)

 . 

كأني قد دعيُت فأجبت وإني تارك فيكم الثقلني قال:  أنه  وعنه 

أحدهما أكرب من اآلخر: كتاب اهلل حبل ممدود من السماء إىل األرض، وعرتتي 

أهل بييت، فانظروا كيف ختلفوني فيهما
(5)

. 

أول ما يسأل عنه العبد حبنا أهل البيتقال:  أنه  عنه و
(6)

. 

حرمت اجلنة على من ظلم أهل بييت أو قاتلهم قال:  أنه  وعنه 

أو أعان عليهم أو سّبهم، أولئك ال خالق هلم يف اآلخرة وال يكلمهم اهلل وال 

ينظر إليهم يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم
(7)

. 



يبني يف أحاديث خمتلفة مكانة الصديقة الطاهرة  وكان اإلمام الرضا 

                                                           

 .936ــ  925حتف العقول: ص (4)

 . 191و 196، لداود بن سليمان القاري:صمسند الرضا  (2)

 .4من أبواب واليتهم وحبهم وبغضهم صلوات اهلل عليهم ح 8ب 205ص 21حبار األنوار: ج (3)

 .19ح 31باب 30ص 2: جعيون أخبار الرضا  (1)

 .24ب 366ص 2غاية املرام: ج (5)

 .92اخلصيصة 936ص 2اخلصائص الفاطمية: ج (6)

 .212/29ح 6اجمللس  169، وراجع: أمالي الطوسي: ص213روضة الواعظني: ص (7)
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 وفضائلها ومواقفها حتى يف يوم القيامة. فاطمة الزهراء 

قال:  عن علي بن أبي طالب  عن آبائه  عن اإلمام الرضا 

إني مسيت ابنيت فاطمة ألن اهلل عز وجل فطمها وفطم  :قال رسول اهلل 

النار من أحبها من
(4)

. 

إن اهلل تعاىل يغضب  :: قال رسول اهلل وبهذا اإلسناد قال 

لغضب فاطمة و يرضى لرضاها
(2)

. 

يافاطمة إن اهلل يرضى لرضاك ويغضب لغضبكويف رواية: 
(3)

. 

كما قيل  بنفي ما ُنسب إىل بعض أوالد األئمة  قام اإلمام الرضا 

 وغريه. يف زيد الشهيد 

وقد ذكرنا يف بعض كتبنا
(1)

مما  أن ما نسبوه إىل بعض ذرية املعصومني  

ال يليق بشأنهم فهو ـ عادة ـ من إمالء بين أمية وبين العباس ومن أشبه، ورمبا 

كان تقيًة أي حلفظه عن الطغاة الظلمة، كما يف مثل زيد النار
(5)

حيث قال اإلمام  

زيد بن علي، فإنه كان من علماء  ال تقس أخي زيدًا إىلللمأمون:  الرضا 

، غضب هلل عزوجل فجاهد أعداءه حتى ُقتل يف سبيله، ولقد آل حممد 

                                                           

 .33ح 204، بشارة املصطفى: ص511/18ح 11اجمللس  249أمالي الطوسي: ص (4)

 .116ح 31ب 51ص 2: جعيون أخبار الرضا  (2)

 .132ح 43ص 9غوالي الآللي: ج (3)

 . كتاب من حياة اإلمام العسكري  راجع (1)

وقد خرج يف البصرة فحاربه والة بين  أخو اإلمام الرضا  هو زيد بن اإلمام موسى بن جعفر  (5)

العباس حتى أخذوه أسريًا، وقالوا إنه قد أحرق دور العباسيني وقتل منهم، ورمبا كان احلرق من الناس 

مر زيد، ورمبا كان ذلك تهمة من بين العباس لكي يقتله الذين ثاروا ضد ظلم بين العباس ومل يكن بأ

 املأمون، وكذلك يف اتهامه بقتل العباسيني، نعم رمبا كان قتل يف الدفاع عن نفسه ملا أرادوا القبض عليه. 

 مع أخيه زيد وحبضور املأمون بشكل ينفي ارتباط ثورة زيد باإلمام  وقد تكلم اإلمام الرضا 

 خيطط للقضاء على الدولة العباسية، فدقق. ن ذلك ذريعة ويقول: إن اإلمام حتى ال يتخذ املأمو
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 أنه مسع أباه جعفر بن حممد بن علي  حدثين أبي موسى بن جعفر 

، ولو ظفر لوفى يقول: رحم اهلل عمي زيدًا إنه دعا إىل الرضا من آل حممد

جه فقلت لـه: يا عمي إن رضيت أن تكون مبا دعا إليه، ولقد استشارني يف خرو

: ويل ملن املقتول املصلوب بالكناسة فشأنك، فلما وىل قال جعفر بن حممد 

مسع واعيته فلم جيبه. فقال املأمون: يا أبا احلسن أليس قد جاء فيمن ادعى 

إن زيد بن علي مل يدع ما ليس  :اإلمامة بغري حقها ما جاء؟ فقال الرضا 

كان أتقى هلل من ذلك إنه قال: أدعوكم إىل الرضا من آل حممد  لـه حبق وإنه

 
(4)

. 

والظاهر أن املأمون قد بعثهم على ذلك،  وجاء قوم لإلمام الرضا 

باألمور القبيحة، وأرادوا أن ينهاهم اإلمام عن  فاتهموا بعض ذوي اإلمام 

كبوها، اعرتف بأنهم قد ارت أيأقرها،  ذلك فيتخذوه ذريعة بأن اإلمام 

 .ال أفعل :فقال اإلمام 

فقالوا إن قومًا  عن الريان بن الصلت قال جاء قوم خبراسان إىل الرضا 

 . ال أفعل :من أهل بيتك يتعاطون أمورًا قبيحة فلو نهيتهم عنها! فقال 

 فقيل: ومل؟ 

ألني مسعت أبي يقول النصيحة خشنةقال: 
(2)

. 

 

                                                           

 .522ص 3تفسري نور الثقلني: ج (4)

من أبواب األمر  2ب 124ص 16، وسائل الشيعة: ج11ح 385ب 581ص 2علل الشرائع: ج (2)

 .21158/8والنهي ..ح
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 عن أصحاب رسول اهلل  ّما كانوا يسألون اإلمام الرضا  وكثريًا

هلم الفرق بني من انقلب على عقبيه، ومن بقي على نهج رسول ا هلل  فيبني 

  ومتسك بأهل بيته الطاهرين. 

أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم  :عن قول النيب  ُسئل الرضا 

 ؟ اهتديتم

 : دعوا لي أصحابي؟ وعن قوله 

 .هذا صحيح، يريد من مل يغّير بعده ومل يبدل :ل فقا

 قيل: وكيف يعلم أنهم قد غريوا وبدلوا؟ 

لُيذاَدّن رجالقال:  : ملا يروونه من أنه قال 
(4)

من أصحابي يوم  

القيامة عن حوضي كما ُتذاد غرائب اإلبل عن املاء فأقول: يا رب أصحابي 

وا بعدك، فيؤخذ بهم ذات الشمال أصحابي، فيقال لي: إنك ال تدري ما أحدث

فأقول: ُبعدًا هلم وسحقًا هلم، أفرتى هذا ملن مل يغري ومل يبدل
(2)

. 

                                                           

باختالف بسيط يف االلفظ كل من مسلم  احلديث معروف عند أبناء العامة وهو حديث )الذود( فقد رواه (4)

( وابن 35ص 1( والنسائي: )ج50ـ  94ص 1( ومالك: )ج151ـ  150ص 1يف صحيحه: )ج

 ( وغريهم.300،908ص 2( وأمحد: )ج18ص 9( والبهيقي: )ج580ص 2ماجه: )ج

 .26ح 1ب 14ــ 18ص 28حبار األنوار: ج (2)
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بنشر السنة النبوية الصحيحة، وبيان أحاديث جّده  قام اإلمام الرضا 

بعد ما ُحرم الناس منها، كما صّحح اخلطأ مما روي يف ذلك.  رسول اهلل 

 أهم أسباب حفظ السنة النبوية الشريفة عن يد التحريف والضياع.وهذا من 

ويشجع  يؤكد على ضرورة حفظ أحاديث النيب  كما كان اإلمام 

عن أمري  عن آبائه  املؤمنني على ذلك، فقد روى اإلمام الرضا 

 : قال: قال رسول اهلل  املؤمنني 

 من حفظ من أميت أربعني حديثًا
(4)

بعثه اهلل يوم القيامة فقيهًا ينتفعون بها  

عاملا
(2)

. 

: يا ابن رسول اهلل ما وعن إبراهيم بن أبي حممود قال: قلت للرضا 

إن اهلل تبارك أنه قال:  تقول يف احلديث الذي يرويه الناس عن رسول اهلل 

 ؟! وتعاىل ينزل كل ليلة إىل السماء الدنيا

عه، واهلل ما قال رسول اهلل لعن اهلل احملرفني الكلم عن مواض :فقال 

  :كذلك، إمنا قال إن اهلل تعاىل ُينزل ملكًا إىل السماء الدنيا كل ليلة يف

الثلث األخري وليلة اجلمعة يف أول الليل فيأمره فينادي: هل من سائل فأعطيه؟، 

                                                           

بًً كثرية كانت معنونة بهذا الغرض وهو ذكر األربعني وعلى أثر هذا احلديث كتب العلماء والفقهاء كت (4)

وقد أشار إليها احملقق الطهراني يف الذريعة وأحصاها وقد وصلت إىل نيف ومثانني بهذا العنوان  ،حديثًا

 ،خفي على الشيخ رمحه اهلل إضافة إىل ما ،ناهيك عما كان بعناوين خمتلفة ولكن بنفس املضمون

 .935 -904ص 1الذريعة: جانظر  ل هذا املوضوع.كتب بعده حو وإضافة إىل ما

 .33244/59من أبواب صفات القاضي ح 8ب 43ص 21وسائل الشيعة: ج (2)
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هل من تائب فأتوب عليه؟، هل من مستغفر فأغفر لـه؟، يا طالب اخلري أقبل، 

ر اقصر، فال يزال ينادي بهذا حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر ويا طالب الش

 حدثين بذلك أبي عن جدي عن آبائه  عاد إىل حمله من ملكوت السماء

 عن رسول اهلل 
(4)

. 

أيضًا بتفسري السنة النبوية الشريفة، وما روي عن  وقام اإلمام الرضا 

 فعاهلم.وبيان ما أرادوه يف أقواهلم وأ العرتة الطاهرة 

قال الراوي
(2)

: يا ابن رسول اهلل فقد روي لنا عن : قلت لإلمام الرضا 

أنه قال: من تعلم علمًا ليماري به السفهاء أو يباهي به العلماء  أبي عبد اهلل 

 أو ليقبل بوجوه الناس إليه فهو يف النار؟ 

 .أفتدري من السفهاء صدق جدي  :فقال 

 .فقلت: ال يا ابن رسول اهلل

 ؟ هم ُقّصاص خمالفينا، أو تدري من العلماء :قال 

 .فقلت: ال يا ابن رسول اهلل 

الذين فرض اهلل عزوجل طاعتهم  هم علماء آل حممد فقال: 

 .وأوجب مودتهم

 ؟ أتدري ما معنى قولـه أو ليقبل بوجوه الناس إليهثم قال: 

 قلت: ال.

غري حقها، ومن فعل ذلك فهو يعين بذلك واهلل ادعاء اإلمامة ب :قال 

يف النار
(3)

. 

 كان أمري املؤمنني  :وعن احلسن بن اجلهم قال: قال أبو احلسن 

                                                           

 .616/5ح 69اجمللس 946ــ  945، األمالي للصدوق: ص143ــ 142ص 2االحتجاج: ج (4)

 أبو الصلت اهلروي عبد السالم بن صاحل رمحه اهلل. (2)

 .1ح..من تعلم علما ليماري به. : معنى قول الصادق باب 180معاني األخبار: ص (3)
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يقول: ال يأبى الكرامة إاّل محار، قلت: ما معنى ذلك؟ قال: التوسعة يف اجمللس 

والطيب يعرض عليه
(4)

 . 

يعين بذلك يف الطيب والوسادة :ويف رواية قال 
(2)

 . 

قال: ُسئل الصادق  عن أبيه موسى بن جعفر  إلمام الرضا وعن ا

  عن الزاهد يف الدنيا؟ قال : الذي يرتك حالهلا خمافة حسابه ويرتك

حرامها خمافة عقابه
(3)

 . 

: يا ابن رسول وعن عبد السالم بن صاحل اهلروي قال: قلت للرضا 

طر فيه ثالث فيمن جامع يف شهر رمضان أو أف اهلل قد روي عن آبائك 

 أيضًا كفارة واحدة، فبأي احلديثني نأخذ؟  كفارات، وروي عنهم 

بهما مجيعًا، متى جامع الرجل حرامًا أو أفطر على حرام يف  :قال

شهر رمضان فعليه ثالث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعني وإطعام ستني 

طر على حالل فعليه مسكينًا وقضاء ذلك اليوم، وإن كان قد نكح حالاًل أو أف

كفارة واحدة )وقضاء ذلك اليوم(، وإن كان ناسيًا فال شيء عليه
(1)

. 

                                                           

 .15158/2من أبواب أحكام العشرة يف السفر واحلضر ح 64ب 102ص 12وسائل الشيعة: ج (4)

 .3باب كراهية رد الطيب ح 512ص 6الكايف: ج (2)

 901 -900ص 9، من الحيضره الفقيه: ج580/9ح 51اجمللس 934األمالي، للصدوق: ص (3)

 .من قوله: سئل الصادق . 5861ح

 . 605/12ح 55ب 204ص 9، تهذيب األحكام: ج9331ح 318ص 3من الحيضره الفقيه: ج (1)
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 بتبيني وتفسري السرية العلوية املباركة، وكان  قام اإلمام الرضا 

 .. بعد ما أراد يؤكد كثريًا على والية أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 

وقاموا بسن اللعن والسب ومالحقة من يتفوه بفضائله  الطغاة حمو ذكر علي 

. 

قال: سألته عن أمري  عن ابن فضال، عن أبيه، عن أبي احلسن الرضا 

كيف مال الناس عنه إىل غريه وقد عرفوا فضله وسابقته ومكانه من  املؤمنني 

 ؟ رسول اهلل 

د كان قتل إمنا مالوا عنه إىل غريه )وقد عرفوا فضله( ألنه ق :فقال 

آباءهم وأجدادهم )وإخوانهم( وأعمامهم وأخواهلم وأقرباءهم احملاربني هلل 

ولرسوله عددًا كثريًا، فكان حقدهم عليه لذلك يف قلوبهم، فلم حيبوا أن يتوىل 

عليهم، ومل يكن يف قلوبهم على غريه مثل ذلك، ألنه
(4)

ـ مل يكن لـه يف اجلهاد  

لـه فلذلك عدلوا عنه ومالوا إىل غريه مثل ما كان بني يدي رسول اهلل 
(2)

 . 

وعن الرماني
(3)

فقلت لـه: يا ابن  قال: سألت علي بن موسى الرضا  

، مَل مل جياهد أعداءه مخسا رسول اهلل أخربني عن علي بن أبي طالب 

                                                           

 .أي غري أمري املؤمنني  (4)

 .3ح 121ب 196ص 1علل الشرائع: ج (2)

الكاظم والرضا عليهما السالم، ومن رجال اإلمام إمامي من أصحاب  :اهليثم بن عبداهلل الرماني (3)

 القمي وكامل الزيارات. تفسري
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 ثم جاهد يف أيام واليته؟ وعشرين سنة بعد رسول اهلل 

ترك جهاد املشركني مبكة بعد يف  ألنه اقتدى برسول اهلل  :فقال 

النبوة ثالثة عشر سنة، وباملدينة تسعة عشر شهرًا، وذلك لقلة أعوانه عليهم، 

ترك جماهدة أعدائه لقلة أعوانه عليهم، فلما مل تبطل نبوة  وكذلك علي 

مع تركه اجلهاد ثالث عشرة سنة وتسعة عشر شهرًا، كذلك مل  رسول اهلل 

اجلهاد مخسًا وعشرين سنة، إذا كانت العلة املانعة مع ترك  تبطل إمامة علي 

هلما من اجلهاد واحدة
(4)

. 

 

عن علي  عن آبائه  عن أبيه  روى علي بن موسى الرضا 

  عن النيب  :أنه قال 

 من سره أن ينظر إىل القضيب األمحر الذي غرسه اهلل بيده، ويكون

من ولده، فإنهم خرية اهلل عزوجل  واألئمة  ه، فليتول عليًا متمسكًا ب

وصفوته وهم املعصومون من كل ذنب وخطيئة
(2)

. 

من أحب أن يتمسك بالعروة  :قال: قال رسول اهلل  وبإسناده 

الوثقى فليتمسك حبب علي بن أبي طالب
(3)

. 

من أحبك كان مع  :لعلي  قال: قال رسول اهلل  وبإسناده 

النبيني يف درجتهم يوم القيامة، ومن مات وهو يبغضك فال يبالي مات يهوديًا أو 

نصرانيًا
(1)

 . 

                                                           

 .5ح 34ب 391ص 2حلية األبرار: ج (4)

 .425/21ح 16اجمللس 614، األمالي للصدوق: ص52ح 23ب 204ص 2غاية املرام: ج (2)

 .595، نهج اإلميان: ص219ص 2مناقب آل أبي طالب: ج (3)

من أبواب  9ب 14ص 21، حبار األنوار: ج221ح 31ب 69ص 2: جعيون أخبار الرضا  (1)
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ُخلقَت يا علي  :قال: قال رسول اهلل  عن علي  وبإسناده 

من شجرة ُخلقُت منها، أنا أصلها وأنت فرعها، واحلسن واحلسني أغصانها، 

 عز وجل اجلنةوحمبونا ورقها، فمن تعلق بشيء منها أدخله اهلل
(4)

 . 

ُامرُت بقتال الناكثني والقاسطني  :قال: قال علي  وبإسناده 

واملارقني
(2)

. 

 تقتل عمارًا الفئة  :عن علي ع قال: قال النيب  وبإسناده 

الباغية
(3)

 . 

 

كثريًا من  عن آبائه  عن أبيه  وقد روى اإلمام الرضا 

 ريفة.الروايات العلوية الش

العلم ضالة املؤمنقال:  عن علي  فبإسناده 
(1)

. 

إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم قال:  عنه وبإسناده 

بطالقة الوجه وحسن اللقاء
(5)

. 

 بئس الزاد إىل املعاد العدوان على قال:  عنه  وبإسناده 

العباد
(6)

. 

                                                                                                                                        

 .16واليتهم ح

 .233ح 31ب 65ص 2: جعيون أخبار الرضا  (4)

 .20ح 13ب 939ص 24حبار األنوار: ج (2)

 . 264ح 31ب 64ص 2: جعيون أخبار الرضا  (3)

 .11ح 1ب 168ص 1حبار األنوار: ج (1)

 .15459من أبواب استحباب طالقة الوجه وحسن البشر، ح 101ب 161ص 12وسائل الشيعة: ج (5)

عن آبائه  عن أبيه  . برواية اإلمام اجلواد 118/4ح 68اجمللس  531لي للصدوق: صاألما (6)

. 
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 .كويين كان ضمن ما أفاده اإلمام الرضا بيان اجلانب التشريعي والت

: يا ابن رسول اهلل مل خلق قال ابن فضال: قلت ألبي احلسن الرضا 

 اهلل عزوجل اخللق على أنواع شتى ومل خيلقه نوعًا واحدًا؟

لئال يقع يف األوهام أنه عاجز، فال تقع صورة يف وهم ملحد  :فقال 

وال يقول قائل هل يقدر اهلل تعاىل على إن إال وقد خلق اهلل عزوجل عليها خلقًا، 

خيلق على صورة كذا وكذا إاّل وجد ذلك يف خلقه تبارك وتعاىل فيعلم بالنظر إىل 

أنواع خلقه أنه على كل شيء قدير
(4)

. 

وعن إبراهيم بن حممد اهلمداني قال: قلت ألبي احلسن علي بن موسى 

ن به وأقر بتوحيده؟ قال : ألي علة أغرق اهلل عزوجل فرعون وقد آمالرضا 

 : ألنه آمن عند رؤية البأس، واإلميان عند رؤية البأس غري مقبول، وذلك

حكم اهلل تعاىل يف السلف واخللف، قال اهلل عزوجل: 


(2)

، وقال عزوجل: 


(3)

وهكذا فرعون ملا  

                                                           

 .62ح 551ص 9تفسري نور الثقلني: ج (4)

 .85 -89سورة غافر:  (2)

 .158سورة األنعام:  (3)
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(4)

فقيل لـه:  


(2)

قدمه يف  وقد كان فرعون من قرنه إىل

احلديد )وقد لبسه على بدنه( فلما غرق ألقاه اهلل تعاىل على جنوة من األرض 

ببدنه ليكون ملن بعده عالمة فريونه مع تثقله باحلديد مرتفع من األرض وسبيل 

الثقيل أن يرسب وال يرتفع فكان ذلك آية وعالمة، ولعلة أخرى أغرق اهلل 

أدركه الغرق ومل يستغث باهلل عزوجل فرعون وهي أنه استغاث مبوسى ملا 

فأوحى اهلل عز وجل إليه: يا موسى مل تغث فرعون ألنك مل ختلقه ولو استغاث 

بي ألغثته
(3)

 . 

: ما العلة يف التكبري على امليت وعن احلسني بن النضر قال الرضا 

مخس تكبريات؟ قال )الراوي(: رووا أنها اشتقت من مخس صلوات، 

فأما يف وجه آخر، فإن اهلل عزوجل فرض على  : هذا ظاهر احلديثفقال

العباد مخس فرائض: الصالة والزكاة والصوم واحلج والوالية، فجعل للميت 

من كل فريضة تكبرية واحدة، فمن قبل الوالية كرب مخسًا، ومن مل يقبل الوالية 

كرب أربعا، فمن أجل ذلك تكربون مخسا، ومن خالفكم يكرب أربعا
(1)

 . 

عن  معبد عن احلسني بن خالد قال: سألت أبا احلسن وعن علي بن 

إن اهلل تبارك وتعاىل أوجب  :مهر السنة كيف صار مخسمائة درهم؟ فقال 

على نفسه أن ال يكربه مؤمن مائة تكبرية، وحيمده مائة حتميدة، ويسبحه مائة 

ُهمَّ تسبيحة ويهلله مائة تهليلة، ويصلي على حممد وآله مائة مرة، ثم يقول: )الّل

َزوِّْجين ِمَن احُلوِر العني( إاّل زوجه اهلل حوراء من اجلنة وجعل ذلك مهرها ثم 

أن يسن مهور املؤمنات مخسمائة درهم ففعل  أوحى اهلل عزوجل إىل نبيه 

                                                           

 .40سورة يونس:  (4)

 .42-41سورة يونس:  (2)

 .219قصص األنبياء، للجزائري: ص (3)

 .3061/16من أبواب صالة اجلنازة ح 5ب 11ص 3وسائل الشيعة: ج (1)
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 ذلك رسول اهلل 
(4)

. 

وعن حممد بن سنان
(2)

كتب إليه يف جواب  أن علي بن موسى الرضا  

ة النظافة وتطهري اإلنسان نفسه مما أصاب من أذى علة غسل اجلنابمسائله: 

وتطهري سائر جسده، الن اجلنابة خارجة من كل جسده، فلذلك وجب عليه 

تطهري جسده كله، وعلة التخفيف يف البول والغائط ألنه أكثر وأدوم من اجلنابة 

فرضي فيه بالوضوء، لكثرته ومشقته وجميئه بغري إرادة منه وال شهوة، واجلنابة 

تكون إاّل باستلذاذ منه واإلكراه ألنفسهمال
(3)

.. 

وعلة غسل العيد واجلمعة وغري ذلك من األغسال ملا فيه من تعظيم العبد ربه 

واستقباله الكريم اجللل وطلب املغفرة لذنوبه، وليكون هلم يوم عيد معروف 

اًل جيتمعون فيه على ذكر اهلل تعاىل، فجعل فيه الغسل تعظيمًا لذلك اليوم وتفضي

لـه على سائر األيام، وزيادًة يف النوافل والعبادة، وليكون تلك طهارة لـه من 

اجلمعة إىل اجلمعة
(1)

.. 

وعلة غسل امليت أنه يغسل ألنه يطهر وينظف من أدناس أمراضه وما أصابه 

من صنوف علله، ألنه يلقى املالئكة ويباشر أهل اآلخرة فيستحب إذا ورد على 

رة ومياسونه ومياسهم أن يكون طاهرًا نظيفًا موجهًا به إىل اهلل اهلل ولقي أهل الطها

عزوجل ليطلب به ويشفع لـه، وعلة أخرى أنه خيرج منه املين الذي منه خلق 

فيجنب فيكون غسله لـه
(5)

.. 

وعلة اغتسال من غسله أو مّسه فطهارة ملا أصابه من نضح امليت الن امليت 

                                                           

 .1951/19باب املهور... ح 351ــ  356ص 1تهذيب األحكام: ج (4)

وترضى عليه وكان  من أصحاب اإلمام الكاظم والرضا واجلواد عليهم السالم، ترحم عليه اإلمام اجلواد  (2)

ه، ومدحه الشيخ ومجاعة، لكن تكلم فيه مكثر يف الرواية، وثقه الشيخ املفيد وغري أنيس الرضا واجلواد 

 مجاعة والكالم فيه طويل.

 .966-965ص3مناقب آل أبي طالب: ج (3)

 .3120/15من أبواب األغسال املسنونة ح 1ب 13ص 3جامع أحاديث الشيعة: ج (1)

 .3669/20من أبواب غسل امليت ح 2ب 158ص 3جامع أحاديث الشيعة: ج (5)
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فلذلك يتطهر منه ويطهرإذا خرجت الروح منه بقي أكثر آفته 
(4)

.. 

وعلة الوضوء اليت من أجلها صار غسل الوجه والذراعني ومسح الرأس 

والرجلني فلقيامه بني يدي اهلل عزوجل واستقباله إياه نجوارحه الظاهرة ومالقاته 

بها الكرام الكاتبني، فيغسل الوجه للسجود واخلضوع، ويغسل اليدين ليقلبهما 

تل، ومسح الرأس والقدمني ألنهما ظاهران مكشوفان ويرغب بهما ويرهب ويتب

يستقبل بهما يف حاالته وليس فيهما من اخلضوع والتبتل ما يف الوجه 

والذراعني
(2)

.. 

وعلة الزكاة من أجل قوت الفقراء وحتصني أموال األغنياء، ألن اهلل تبارك 

 هلل تعاىل وتعاىل كلف أهل الصحة القيام بشأن أهل الزمانة والبلوى، كما قال ا


(3)

يف أموالكم بإخراج الزكاة، ويف أنفسكم  

بتوطني األنفس على الصرب
(1)

، مع ما يف ذلك من أداء شكر نعم اهلل عزوجل  

والطمع يف الزيادة، مع ما فيه من الرأفة والرمحة ألهل الضعف، والعطف على 

هلم على املواساة وتقوية الفقراء واملعونة هلم على أمر أهل املسكنة، واحلث 

الدين، وهم عظة ألهل الغنى، وعربة هلم ليستدلوا على فقر اآلخرة بهم، وما 

هلم من احلث يف ذلك على الشكر هلل عزوجل ملا خوهلم وأعطاهم، والدعاء 

دقات والتضرع واخلوف من أن يصريوا مثلهم يف أمور كثرية يف أداء الزكاة والص

 وصلة األرحام واصطناع املعروف..

وعلة احلج:  الوفادة إىل اهلل عزوجل، وطلب الزيادة، واخلروج من كل ما 

اقرتف، وليكون تائبا مما مضى، مستأنفًا ملا يستقبل، وما فيه من استخراج 

                                                           

 .3ح 8ب 300ص 1انظر علل الشرائع: ج (4)

 .1039/15من أبواب الوضوء ح 15ب 345ص 1وسائل الشيعة: ج (2)

 .46سورة آل عمران:  (3)

 .310ص 2تفسري كنز الدقائق: ج (1)
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األموال وتعب األبدان وحظرها عن الشهوات واللذات والتقرب بالعبادة إىل اهلل 

ضوع واالستكانة والذل، شاخصًا )إليه( يف احلر والربد واخلوف عز وجل، واخل

واألمن، دائبًا يف ذلك دائما، وما يف ذلك جلميع اخللق من املنافع والرغبة والرهبة 

إىل اهلل عز وجل، ومنه ترك قساوة القلب وجسارة األنفس ونسيان الذكر 

ساد ومنفعة من يف وانقطاع الرجاء واألمل وجتديد احلقوق وحظر النفس عن الف

شرق األرض وغربها، ومن يف الرب والبحر، ممن حيج وممن ال حيج من تاجر 

وجالب وبائع ومشرت  وكاسب ومسكني، وقضاء حوائج أهل األطراف واملواضع 

املمكن هلم االجتماع فيها، كذلك ليشهدوا منافع هلم
(4)

.. 

لى أدنى وعلة فرض احلج مرة واحدة ألن اهلل عز وجل وضع الفرائض ع

القوم قوة فمن تلك الفرائض احلج املفروض واحد، ثم رغب أهل القوة على 

قدر طاقتهم
(2)

.. 

وعلة وضع البيت وسط األرض أنه املوضع الذي من حتته دحيت األرض، 

وكل ريح تهب يف الدنيا فإنها خترج من حتت الركن الشامي وهي أول بقعة 

هل الشرق والغرب يف ذلك وضعت يف األرض ألنها الوسط ليكون الفرض أل

سواء
(3)

، ومسيت مكة مكة ألن الناس )كانوا( ميكون فيها وكان يقال ملن قصدها 

قد مكا، وذلك قول اهلل عز وجل: 


(1)

فاملكاء: الصفري ، والتصدية صفق اليدين 
(5)

.. 

أن اهلل عزوجل قال للمالئكة: وعلة الطواف بالبيت 

                                                           

 .319ص 3التفسري الصايف: ج (4)

 .5ح 192ب 905ص 2انظر علل  الشرائع: ج (2)

 .169ص 2تفسري كنز الدقائق: ج (3)

 .35سورة األنفال:  (1)

 .301ص 2الصايف: جالتفسري  (5)
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(4)

فردوا على اهلل  

عزوجل هذا اجلواب، فندموا والذوا بالعرش واستغفروا، فأحب اهلل عز وجل 

رابعة بيتا حبذاء العرش يسمى أن يتعبد مبثل ذلك العباد فوضع يف السماء ال

الضراح، ثم وضع يف السماء الدنيا بيتا يسمى املعمور حبذاء الضراح، ثم وضع 

فطاف به فتاب اهلل عزوجل  هذا البيت حبذاء البيت املعمور، ثم أمر آدم 

عليه فجرى ذلك يف ولده إىل يوم القيامة
(2)

.. 

ميثاق بين آدم التقمه احلجر  وعلة استالم احلجر أن اهلل تبارك وتعاىل ملا أخذ

فمن ثم كلف الناس تعاهد ذلك امليثاق، ومن ثم يقال عند احلجر: أمانيت أديتها 

وميثاق تعاهدته لتشهد لي باملوافاة، ومنه قول سلمان
(3)

  ليجيئن احلجر :

 يوم القيامة مثل أبي قبيس لـه لسان وشفتان يشهد ملن وافاه باملوافاة..

 ها مسيت منى منى أن جريئيل قال هناك إلبراهيم والعلة اليت من أجل

يف نفسه أن جيعل اهلل مكان ابنه  متن على ربك ما شئت، فتمنى إبراهيم 

 كبشا يأمره بذحبه فداءًً لـه فاعطي مناه.. إمساعيل 

وعلة الصوم لعرفان مس اجلوع والعطش، ليكون العبد ذلياًل مسكينًا 

لك دلياًل لـه على شدائد اآلخرة مع ما فيه من مأجورًا حمتسبًا صابرًا، فيكون ذ

االنكسار لـه عن الشهوات، واعظا لـه يف العاجل، دلياًل على األجل، ليعلم 

شدة مبلغ ذلك من أهل الفقر واملسكنة يف الدنيا واآلخرة
(1)

.. 

وحّرم اهلل قتل النفس لعلة فساد اخللق يف حتليله لو أحل، وفنائهم وفساد 

 التدبري..

                                                           

 .30سورة البقرة:  (4)

 .193ب 906ص 2انظر: علل الشراع: ج (2)

قال فيه  من أصفياء أمري املؤمنني  ،عليهم صلوات املصلني ،من أصحاب رسول اهلل وأمري املؤمنني (3)

 . ذلك رجل منا أهل البيت :االمام اجلواد 

 .21ص 5غنائم األيام: ج (1)
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اهلل عز وجل عقوق الوالدين ملا فيه من اخلروج عن التوقري لطاعة اهلل  وحّرم

عزوجل والتوقري للوالدين، وجتنب كفر النعمة وإبطال الشكر وما يدعو يف ذلك 

إىل قلة النسل وانقطاعه، ملا يف العقوق من قلة توقري الوالدين والعرفان حبقهما، 

 وترك الرتبية لعلة ترك الولد برهما..وقطع األرحام والزهد من الوالدين يف الولد 

وحّرم الزنا ملا فيه من الفساد من قتل األنفس وذهاب األنساب وترك الرتبية 

 لألطفال وفساد املواريث وما أشبه ذلك من وجوه الفساد..

وحّرم أكل مال اليتيم ظلمًا لعلل كثرية من وجوه الفساد: أول ذلك أنه إذا 

ًا فقد أعان على قتله، إذ اليتيم غري مستغن وال أكل اإلنسان مال اليتيم ظلم

حمتمل لنفسه وال عليم بشأنه وال لـه من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه، فإذا 

أكل ماله فكأنه قد قتله وصريه إىل الفقر والفاقة مع ما خوف اهلل عزوجل وجعل 

من العقوبة يف قوله عزوجل: 


(4)

إن اهلل عز وجل وعد  :وكقول  أبي جعفر  

ففي حتريم مال  يف أكل مال اليتيم عقوبتني: عقوبًة يف الدنيا، وعقوبة يف اآلخرة

ا أصابه ملا وعد اليتيم استغناء اليتيم واستقالله بنفسه والسالمة للعقب أن يصيبه م

اهلل تعاىل فيه من العقوبة، مع ما يف ذلك من طلب اليتيم بثأره إذا أدرك ووقوع 

 الشحناء والعداوة والبغضاء حتى يتفانوا..

وحّرم اهلل تعاىل الفرار من الزحف ملا فيه من الوهن يف الدين واالستخفاف 

بة هلم على وترك نصرتهم على األعداء والعقو بالرسل واألئمة العادلة 

إنكار ما دعوا إليه من اإلقرار بالربوبية وإظهار العدل وترك اجلور وإماتة الفساد، 

وملا يف ذلك من جرأة العدو على املسلمني وما يكون يف ذلك من السيب والقتل 

 وإبطال دين اهلل عزوجل وغريه من الفساد..

نبياء واحلجج وحّرم التعّرب بعد اهلجرة للرجوع عن الدين وترك مؤازرة األ

                                                           

 .4سورة النساء:  (4)
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  وما يف ذلك من الفساد وإبطال حق كل ذي حق ال لعلة سكنى البدو

وكذلك لو عرف بالرجل الدين كامال مل جيز لـه مساكنة أهل اجلهل واخلوف عليه 

 ألنه ال يؤمن أن يقع منه ترك العلم والدخول مع أهل اجلهل والتمادي يف ذلك..

ذي أوجب اهلل عزوجل على خلقه من وحّرم ما ُأهّل به لغري اهلل عزوجل لل

اإلقرار به وذكر امسه على الذبائح احملللة، ولئال يسوى بني ما تقرب به إليه وبني 

ما جعل عبادة للشياطني واألوثان، ألن يف تسمية اهلل عز وجل اإلقرار بربوبيته 

ر وتوحيده وما يف اإلهالل لغري اهلل من الشرك به والتقرب به إىل غريه ليكون ذك

اهلل تعاىل وتسميته على الذبيحة فرقًا بني ما أحّل اهلل وبني ما حّرم اهلل وحّرم سباع 

الطري والوحش كلها ألكلها من اجليف وحلوم الناس والعذرة وما أشبه ذلك، 

فجعل اهلل عزوجل دالئل ما أحل من الوحش والطري وما حرم كما قال أبي 

 :طري حرام وكل ما كانت لـه كل ذي ناب من السباع وذي خملب من ال

وعلة أخرى يفرق بني ما أحل من الطري وما حرم قوله  قانصة من الطري فحالل

 :ُكْل ما دّف، وال تأكل ما صف وحرم األرنب ألنها مبنزلة السنور وهلا .

خماليب كمخاليب السنور وسباع الوحش فجرت جمراها مع قذرها يف نفسها وما 

 يكون من النساء ألنها مسخ..يكون منها من الدم كما 

وعلة حتريم الربا إمنا نهى اهلل عنه ملا فيه من فساد األموال ألن اإلنسان إذا 

اشرتى الدرهم بالدرهمني كان مثن الدرهم درهمًا ومثن اآلخر باطاًل فبيع الربا 

وشراه وكس
(4)

على كل حال على املشرتي وعلى البائع فحرم اهلل تبارك وتعاىل  

ة فساد األموال، كما حظر على السفيه أن يدفع ماله إليه ملا يتخوف عليه الربا لعل

من إفساده حتى يؤنس منه رشده، فلهذه العلة حرم اهلل الربا وبيع الدرهم 

بالدرهمني يدًا بيد، وعلة حتريم الربا بعد البينة ملا فيه من االستخفاف باحلرام 

ىل هلا ومل يكن ذلك منه إاّل استخفافًا احملرم وهي كبرية بعد البيان وحتريم اهلل تعا

                                                           

 الوكس: النفصان والتنقيص. (4)
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باحملرم للحرام واالستخفاف بذلك دخول يف الكفر، وعلة حتريم الربا بالنسية 

لعلة ذهاب املعروف وتلف األموال ورغبة الناس يف الربح وتركهم القرض ومن 

 القرض من صنائع املعروف وملا يف ذلك من الفساد والظلم وفناء األموال..

زير ألنه مشوه جعله اهلل عز وجل عظة للخلق وعربة وختويفا وحّرم اخلن

ودلياًل على ما مسخ على خلقته، وألن غذاءه أقذر األقذار مع علل كثرية، 

وكذلك حّرم القرد ألنه مسخ مثل اخلنزير وجعله عظة وعربة للخلق ودليال على 

ه من ما مسخ على خلقته وصورته، وجعل فيه شيئًا من اإلنسان ليدل على أن

 اخللق املغضوب عليه..

وحّرمت امليتة ملا فيها من فساد األبدان واآلفة، وملا أراد اهلل عزوجل أن جيعل 

 تسميته سببا للتحليل وفرقًا بني احلالل واحلرام..

وحّرم اهلل عزوجل الدم كتحريم امليتة ملا فيه من فساد األبدان وألنه يورث 

ويسيء اخللق ويورث القسوة للقلب وقلة  املاء األصفر ويبخر الفم ويننت الريح

الرأفة والرمحة حتى ال يؤمن أن يقتل ولده ووالده، وحرم الطحال ملا فيه من 

 الدم، وألن علته وعلة الدم وامليتة واحدة ألنه جيري جمراها يف الفساد..

وعلة املهر ووجوبه على الرجال وال جيب على النساء أن يعطني أزواجهن 

مؤونة املرأة وألن املرأة بائعة نفسها ألن على الرجال
(4)

والرجل مشرت وال يكون  

البيع إاّل بثمن وال الشراء بغري إعطاء الثمن، مع أن النساء حمظورات عن التعامل 

 واملتجر مع علل كثرية..

وعلة التزويج للرجل أربعة نسوة وحتريم أن تتزوج املرأة أكثر من واحد، 

ة كان الولد منسوبًا إليه، واملرأة لو كان هلا زوجان ألن الرجل إذا تزوج أربع نسو

أو أكثر من ذلك مل ُيعرف الولد ملن هو، إذ هم مشرتكون يف نكاحها ويف ذلك 

فساد األنساب واملواريث واملعارف، وعلة التزويج العبد اثنتني ال أكثر منه ألنه 
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ينفق عليه نصف رجل حر يف الطالق والنكاح ال ميلك نفسه وال لـه مال إمنا 

 مواله وليكون ذلك فرقًا بينه وبني احلر وليكون أقل الشتغاله عن خدمة مواليه..

وعلة الطالق ثالثًا ملا فيه من املهلة فيما بني الواحدة إىل الثالث لرغبة حتدث 

أو سكون غضب إن كان، وليكون ذلك ختويفًا وتأديبًا للنساء وزجرًا هلن عن 

أة الفرقة واملباينة لدخوهلا فيما ال ينبغي من معصية أزواجهن فاستحقت املر

 معصية زوجها..

وعلة حتريم املرأة بعد تسع تطليقات فال حتل لـه أبدًا عقوبة لئال يتالعب 

بالطالق وال ُتستضعف املرأة، وليكون ناظرًا يف أمره متيقظًا معتربًا، وليكون يأسا 

لوك اثنتني ألن طالق هلما من االجتماع بعد تسع تطليقات، وعلة طالق املم

األمة على النصف فجعله اثنتني احتياطا لكمال الفرائض، وكذلك يف الفرق يف 

 العدة للمتوفى عنها زوجها.

وعلة ترك شهادة النساء يف الطالق واهلالل لضعفهن عن الرؤية وحماباتهن يف 

النساء يف الطالق فلذلك ال جيوز شهادتهن إال يف موضع ضرورة مثل شهادة 

ابلة وما ال جيوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة جتويز شهادة أهل الكتاب إذا الق

مسلمني  مل يوجد غريهم ويف كتاب اهلل عزوجل 


(4)

كافرين، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا مل يوجد  

 غريهم. 

ة يف الزنا واثنني يف سائر احلقوق، لشدة حد احملصن ألن والعلة يف شهادة أربع

فيه القتل فجعلت الشهادة فيه مضاعفة مغلظة ملا فيه من قتل نفسه وذهاب نسب 

ولده ولفساد املرياث، وعلة حتليل مال الولد لوالده بغري إذنه وليس ذلك للولد 

أن الولد موهوب للوالد يف قول اهلل عزوجل 


(2)

مع أنه املأخوذ مبؤنته صغريًا وكبريًا  واملنسوب إليه واملدعو لـه  
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لقول اهلل عزوجل 
(4)

 وقول النيب  

ذنه أو بإذن أنت ومالك ألبيك، وليس للوالدة كذلك، ال تأخذ من ماله إال بإ

 األب ألن األب مأخوذ بنفقة الولد وال تؤخذ املرأة بنفقة ولدها.

والعلة يف أن البينة يف مجيع احلقوق على املدعي واليمني على املدعى عليه 

ما خال الدم ألن املدعى عليه جاحد وال ميكنه إقامة البينة على اجلحود وألنه 

يه واليمني على املدعي ألنه حوط جمهول وصارت البينة يف الدم على املدعى عل

حيتاط به املسلمون لئال يبطل دم امر  مسلم، وليكون ذلك زاجرًا وناهيًا للقاتل 

لشدة إقامة البينة عليه ألن من يشهد على أنه مل يفعل قليل، وأما علة القسامة أن 

جعلت مخسني رجاًل فلما يف ذلك من التغليظ والتشديد واالحتياط لئال يهدر دم 

 مر  مسلم.ا

وعلة قطع اليمني من السارق ألنه يباشر األشياء غالبًا بيمينه وهي أفضل 

أعضائه وأنفعها لـه فجعل قطعها نكااًل وعربة للخلق لئال يبتغوا أخذ األموال من 

غري حلها، وألنه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه، وحرم غصب األموال وأخذها من 

اد والفساد حمرم ملا فيه من الفناء وغري ذلك من غري حلها ملا فيه من أنواع الفس

وجوه الفساد، وحرم السرقة ملا فيها من فساد األموال وقتل األنفس لو كانت 

مباحة وملا يأتي يف التغاصب من القتل والتنازع  والتحاسد وما يدعو إىل ترك 

ال يكون التجارات والصناعات يف املكاسب واقتناء األموال إذا كان الشيء املقتنى 

أحد أحق به من أحد، وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب ملباشرته 

الزنا واستلذاذ اجلسد كله به فجعل الضرب عقوبة لـه وعربة لغريه وهو أعظم 

اجلنايات، وعلة ضرب القاذف وشارب اخلمر مثانني جلدة ألن يف القذف نفي 

ألنه إذا شرب هذى الولد وقطع النسل وذهاب النسب، وكذلك شارب اخلمر 

وإذا هذى افرتى فوجب حد املفرتي، وعلة القتل بعد إقامة احلد يف الثالثة على 

الزاني والزانية الستخفافهما وقلة مباالتهما بالضرب حتى كأنهما مطلق هلما 

ذلك الشيء وعلة أخرى أن املستخف باهلل وباحلد كافر فوجب عليه القتل 
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 لدخوله يف الكفر.

ذكران للذكران واإلناث لإلناث ملا ركب يف اإلناث وما طبع وعلة حتريم ال

عليه الذكران وملا يف إتيان الذكران الذكران واإلناث لإلناث من انقطاع النسل 

 وفساد التدبري وخراب الدنيا.

وأحل اهلل تبارك وتعاىل حلوم البقر والغنم واإلبل لكثرتها وإمكان وجودها 

ناف ما يؤكل من الوحش احملللة ألن غذاءها وحتليل بقر الوحش وغريها من أص

غري مكروه وال حمرم وال هي مضرة بعضها ببعض وال مضرة باإلنس وال يف 

خلقها تشويه، وكره أكل حلوم البغال واحلمري األهلية حلاجة الناس إىل ظهورها 

 واستعماهلا واخلوف من قلتها ال لقذر خلقها وال قذر غذائها.

النساء احملجوبات باألزواج وإىل غريهن من النساء ملا وحّرم النظر إىل شعور 

فيه من تهييج الرجال وما يدعو التهييج إليه من الفساد والدخول فيما ال حيل وال 

: عزوجلجيمل  وكذلك ما أشبه الشعور إال الذي قال اهلل 


(4)

 أي غري اجللباب فال بأس بالنظر إىل شعور مثلهن. 

وعلة إعطاء النساء نصف ما ُيعطى الرجال من املرياث ألن املرأة إذا تزوجت 

أخذت والرجل يعطي فلذلك ُوّفر على الرجال، وعلة أخرى يف إعطاء الذكر 

لي ما ُتعطى األنثى ألن األنثى يف عيال الذكر إن احتاجت وعليه أن يعوهلا مث

وعليه نفقتها وليس على املرأة أن تعول الرجل وال تؤخذ بنفقته إذا احتاج فوّفر 

اهلل تعاىل على الرجال لذلك وذلك قول اهلل عزوجل: 


(2)

، وعلة 

املرأة أنها ال ترث من العقار شيئا إاّل قيمة الطوب والنقض ألن العقار ال ميكن 

تغيريه وقلبه واملرأة جيوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة وجيوز تغيريها 

ميكن التفصي منهما واملرأة ميكن  وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك ألنه ال
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االستبدال بها فما جيوز أن جييء ويذهب كان مرياثه فيما جيوز تبديله وتغيريه إذ 

أشبهه، وكان الثابت املقيم على حاله ملن كان مثله يف الثبات والقيام
(4)

. 

 

ساد حرم اهلل اخلمر ملا فيها من الف :قال اإلمام علي بن موسى الرضا 

ومن تغيري عقول شاربيها ومحلها إياهم على إنكار اهلل عزوجل والفرية عليه 

وعلى رسله وسائر ما يكون منهم من الفساد والقتل والقذف والزنا وقلة 

االحتجاز من شيء من احملارم، فبذلك قضينا على كل مسكر من األشربة أنه 

خلمر، فليجتنب  من يؤمن حرام حمرم، ألنه يأتي ما عاقبتها ما يأتي من عاقبة ا

باهلل واليوم اآلخر ويتوالنا وينتحل مودتنا كلَّ شراب مسكر، فإنه ال عصمة بيننا 

وبني شاربيها
(2)

. 

 

عن أمري  عن آبائه  عن أبيه  عن علي بن موسى الرضا 

ما على ديين من : قال اهلل جل جالله: قال: قال رسول اهلل  املؤمنني 

استعمل القياس يف ديين
(3)

. 
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يؤكد كثريًا على ضرورة نشر العلوم واالهتمام  كان اإلمام الرضا 

 بالعلماء..

به من املناظرات  وعقد املؤمترات العلمية بني احلني واآلخر وما قام 

ديان واملذاهب خري واالحتجاجات العلمية بينه وبني سائر العلماء من سائر األ

 دليل على ما ذكر.

عن عبد السالم بن صاحل اهلروي قال مسعت أبا احلسن علي بن موسى 

 .رحم اهلل عبدًا أحيا أمرنايقول:  الرضا 

 قلت: كيف حييي أمركم؟ 

يتعلم علومنا ويعّلمها الناس، فإن الناس لو علموا حماسن  :قال 

كالمنا التبعونا
(4)

. 

ث الشريف حّث على هداية الناس إىل مذهب أهل البيت ويف هذا احلدي

  .وهو من الواجبات الشرعية على تفصيل مذكور يف حمله 
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يؤكد على الشعائر الدينية، وحيث على األمور  كان اإلمام الرضا 

الشرعية، من الصالة، وتزويج الشباب، وحجاب املرأة، وحسن اخللق، 

 تعظيم خمتلف الشعائر، وما أشبه. و

 

قال: قال  عن أمري املؤمنني  عن آبائه  روى اإلمام الرضا 

إذا كان يوم القيامة ُيدعى بالعبد فأول شيء ُيسأل عنه  :رسول اهلل 

الصالة، فإن جاء بها تامة، وإال ُزّخ به يف النار
(4)

 . 

ال تضيعوا صالتكم، فإن  :: قال رسول اهلل وبهذا اإلسناد قال 

من ضّيع صالته ُحشر مع قارون وهامان وفرعون، وكان حقًا على اهلل أن يدخله 

 النار مع املنافقني، والويل ملن مل حيافظ على صالته وأداء سنة نبيه 
(2)

 . 

 

نزل جربئيل قال:  عن اإلمام الرضا  عن أبي حيون موىل الرضا 

ال: يا حممد إن ربك يقرئك السالم ويقول: إن األبكار من فق على النيب 

النساء مبنزلة الثمر على الشجر، فإذا أينع الثمر فال دواء لـه إاّل اجتناؤه، وإاّل 
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أفسدته الشمس وغّيرته الريح، وإن األبكار إذا أدركن ما يدركن  النساء فال دواء 

املنرب  صعد رسول اهلل هلن إاّل البعول، وإاّل مل ُيؤمن عليهن الفتنة، ف

فخطب الناس ثم أعلمهم ما أمر اهلل تعاىل به ، فقالوا: ممن يا رسول اهلل؟ فقال: 

من األكفاء، فقالوا: ومن األكفاء؟ فقال: املؤمنون بعضهم أكفاء بعض، ثم مل 

ينزل حتى زّوج ضباعة بنت زبري بن عبد املطلب ملقداد بن أسود، ثم قال: أيها 

ت ابنة عمي املقداد ليتضع النكاحالناس إمنا زوج
(4)

. 

 

عن أمري املؤمنني علي بن أبي  عن آبائه  روى اإلمام الرضا 

فوجدته يبكي بكاءًً  دخلت أنا وفاطمة على رسول اهلل قال:  طالب 

شديدا، فقلت: فداك أبي وأمي يا رسول اهلل ما الذي أبكاك؟ فقال: يا علي ليلة 

السماء رأيت نساءًً من أميت يف عذاب شديد، فأنكرت شأنهن،  ُأسري بي إىل

فبكيت ملا رأيت من شدة عذابهن، ورأيت امرأة معّلَقة بشعرها يغلى دماغ 

رأسها، ورأيت امرأة معلقة بلسانها واحلميم يصب يف حلقها، ورأيت امرأة 

يت معلقة بثدييها، ورأيت امرأة تأكل حلم جسدها والنار توقد من حتتها، ورأ

امرأة قد شّد رجالها إىل يديها وقد سلط عليها احليات والعقارب، ورأيت امرأة 

صماء عمياء خرساء يف تابوت من نار خيرج دماغ رأسها من منخرها، وبدنها 

متقطع من اجلذام والربص، ورأيت امرأة معلقة برجليها يف تنور من نار، ورأيت 

قاريض من نار، ورأيت امرأة امرأة تقطع حلم جسدها من مقدمها ومؤخرها مب

حيرق وجهها ويداها وهي تأكل أمعاءها، ورأيت امرأة رأسها رأس اخلنزير 

وبدنها بدن احلمار وعليها ألف ألف لون من العذاب، ورأيت امرأة على صورة 
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الكلب والنار تدخل يف دبرها وخترج من فيها، واملالئكة يضربون رأسها وبدنها 

 مبقامع من نار.

: حبييب وقرة عيين أخربني ما كان عملهن وسريتهن طمة فقالت فا

 حتى وضع اهلل عليهن هذا العذاب؟

يا بنيت أما املعلقة بشعرها فإنها كانت ال تغطي شعرها من  :فقال 

الرجال، وأما املعلقة بلسانها فإنها كانت تؤذي زوجها، وأما املعلقة بثدييها فإنها 

املعلقة برجليها فإنها كانت خترج من بيتها كانت متتنع من فراش زوجها، وأما 

بغري إذن زوجها، وأما اليت كانت تأكل حلم جسدها فإنها كانت تزين بدنها 

للناس، وأما اليت شد يداها إىل رجليها وسلط عليها احليات والعقارب فإنها 

كانت قذرة الوضوء قذرة الثياب وكانت ال تغتسل من اجلنابة واحليض وال 

تستهني بالصالة، وأما العمياء الصماء اخلرساء فإنها كانت تلد من  تنتظف وكانت

الزناء فتعلقه يف عنق زوجها، وأما اليت كانت تقرض حلمها باملقاريض فإنها 

كانت تعرض نفسها على الرجال، وأما اليت كانت حترق وجهها وبدنها وهي 

نزير وبدنها بدن تأكل أمعاءها فإنها كانت قوادة، وأما اليت كان رأسها رأس اخل

احلمار فإنها كانت منامة كذابة، وأما اليت كانت على صورة الكلب والنار تدخل 

يف دبرها وخترج من فيها فإنها كانت قينة
(4)

ويل  :، ثم قال نواحة حاسدة 

المرأة أغضبت زوجها وطوبى المرأة رضي عنها زوجها
(2)

. 

 

ى الشعائر احلسينية كثريًا، وحيث املؤمنني يؤكد عل كان اإلمام الرضا 

على إقامتها، من البكاء واحلزن وعقد اجملالس وما أشبه، كما كان حيّث على 
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 والتربك بهم. زيارة قبور األنبياء واألولياء 

 عن علي  عن آبائه الطاهرين  وقد روى اإلمام الرضا 

ي بكى بكاَء حزيٍن عليه ملا أتاه جربئيل بنعي النجاش إن رسول اهلل قال: 

وقال: إن أخاكم أصحمة ـ وهو اسم النجاشي ـ مات، ثم خرج إىل اجلّبانة وكرّب 

سبعًا فخفض اهلل لـه كل مرتفع حتى رأى جنازته وهو باحلبشة
(4)

. 

وهذه الرواية دفع ملا يتوهمه بعض املخالفني من عدم جواز البكاء وما أشبه، 

جاشي بكاءًً حزينًا وينعاه وقد مات موتًا طبيعيًا يبكي على الن فإذا كان النيب 

 وقد قتلوه عطشانًا على شط الفرات؟. فكيف بولده احلسني 

 

من تذّكر مصابنا فبكى وأبكى مل تبك عينه يوم  :قال اإلمام الرضا 

 تبكي العيون، ومن جلس جملسًا حييا فيه أمرنا مل ميت قلبه يوم متوت 

القلب
(2)

. 

 

من ترك السعي يف قال:  عن أبي احلسن علي بن موسى الرضا 

حوائجه يوم عاشوراء قضى اهلل لـه حوائج الدنيا واآلخرة، ومن كان يوم 

عاشوراء يوم مصيبته وحزنه وبكائه جعل اهلل عزوجل يوم القيامة يوم فرحه 

يوم بركة وادخر وسروره وقّرت بنا يف اجلنان عيُنه، ومن مّسى يوم عاشوراء 

                                                           

 .91باب ماورد يف السبعة ح 360اخلصال: ص (4)
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ملنزله فيه شيئًا مل يبارك لـه فيما ادخر وحشر يوم القيامة مع يزيد وعبيد اهلل بن 

يف أسفل دركة من النارلعنهم اهلل تعاىل زياد وعمر بن سعد 
(4)

 . 

يف أول يوم من احملرم،  عن الريان بن شبيب قال: دخلت على الرضا 

رم هو الشهر الذي كان أهل اجلاهلية فيما يابن شبيب إن احمل :فقال لي 

مضى حيّرمون فيه الظلم والقتال حلرمته، فما عرفت هذه األمة حرمة شهرها وال 

لقد قتلوا يف هذا الشهر ذريته وسبوا نساءه وانتهبوا ثقله، فال  حرمة نبيها 

 غفر اهلل هلم ذلك أبدًا..

علي بن أبي طالب  يا بن شبيب، إن كنت باكيًا لشيء فابك للحسني بن

  فإنه ُذبح كما ُيذبح الكبش، وُقتل معه من أهل بيته مثانية عشر رجاًل ما هلم

يف األرض شبيه، ولقد بكت السماوات السبع واألرضون لقتله، ولقد نزل إىل 

األرض من املالئكة أربعة آالف لنصره فوجدوه قد ُقتل، فهم عند قربه ُشعث ُغرب 

 يكونون من أنصاره وشعارهم: يا لثارات احلسني..ف إىل أن يقوم القائم 

: أنه ملا عن جده  عن أبيه  يا بن شبيب، لقد حدثين أبي 

 مطرت السماء دمًا وترابًا أمحر.. )صلوات اهلل عليه(قتل جدي احلسني 

حتى تصري دموعك على خديك  يا بن شبيب، إن بكيت على احلسني 

 كان أو كبريًا، قلياًل كان أو كثريًا.. غفر اهلل لك كل ذنب أذنبته، صغريًا

يا بن شبيب، إن سّرك أن تلقى اهلل عزوجل وال ذنب عليك فزر احلسني 

 .. 

وآله،  يا بن شبيب، إن سّرك أن تسكن الُغَرف املبنية يف اجلنة مع النيب 

 فالعن قتلة احلسني ..
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مع  يا بن شبيب، إن سّرك أن يكون لك من الثواب مثل ما ملن استشهد

 فقل متى ما ذكرته: يا ليتين كنُت معهم فأفوز فوزًا عظيمًا. احلسني بن علي 

يا بن شبيب، إن سّرك أن تكون معنا يف الدرجات العلى من اجلنان، فاحزن 

حلزننا وافرح لفرحنا، وعليك بواليتنا، فلو أن رجاًل توىل حجرًا حلشره اهلل 

عزوجل معه يوم القيامة
(4)

. 

 قال: حدثين أبي موسى بن جعفر  عن علي بن موسى الرضا 

عن أبيه علي بن  عن أبيه حممد بن علي  عن أبيه جعفر بن حممد 

قال: حدثين أبي علي بن  قال: حدثين أبي احلسني بن علي  احلسني 

يوم القيامة  حتشر ابنيت فاطمة :قال: قال النيب  أبي طالب 

بالدماء تتعلق بقائمة من قوائم العرش تقول: يا أحكم ومعها ثياب مصبوغة 

قال رسول  احلاكمني احكم بيين وبني قاتل ولدي، قال علي بن أبي طالب 

: وحيكم البنيت فاطمة ورب الكعبةاهلل 
(2)

. 

ما قال فينا مؤمن شعرًا ميدحنا به إاّل بنى اهلل تعاىل  :قال اإلمام الرضا 

نة يف اجلنة أوسع من الدنيا سبع مرات، يزوره فيها كل ملك مقرب و كل له مدي

نيب مرسل
(3)

. 



ملا أمر اهلل تبارك يقول:  عن الفضل بن شاذان قال: مسعت الرضا 
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أن يذبح مكان ابنه إمساعيل الكبش الذي أنزل عليه متنى  وتعاىل إبراهيم 

د ذبح ابنه بيده وأنه مل يؤمر أن يذبح مكانه الكبش أن يكون ق إبراهيم 

لريجع إىل قلبه ما يرجع إىل قلب الوالد الذي يذبح أعز ولده بيده فيستحق بذلك 

 أرفع درجات أهل الثواب على املصائب! 

 فأوحى اهلل  تعاىل إليه: يا إبراهيم من أحّب خلقي إليك؟

، فأوحى بك حممد فقال: يا رب ما خلقت خلقًا هو أحب إلي من حبي

اهلل تعاىل إليه: يا إبراهيم أ هو أحب إليك أم نفسك؟ فقال: بل هو أحب إلّي من 

نفسي، قال: فولده أحب إليك أم ولدك؟ قال: بل ولده، قال: فذبح ولده 

ظلمًا على يد أعدائه أوجع لقلبك أو ذبح ولدك بيدك يف طاعيت؟ قال: يا رب 

لقليب، قال: يا إبراهيم فإن طائفة تزعم أنها بل ذبح ولده على يد أعدائه أوجع 

من بعده ظلمًا وعدوانًا كما يذبح  ستقتل ولده احلسني  من أمة حممد 

لذلك وتوجع  الكبش، ويستوجبون بذلك سخطي، قال: فجزع إبراهيم 

قلبه وأقبل يبكي، فأوحى اهلل تعاىل إليه: يا إبراهيم قد فديت جزعك على ابنك 

وقتله وأوجبت لك أرفع  ه بيدك نجزعك على احلسني إمساعيل لو ذحبت

درجات أهل الثواب على املصائب، وهذا معنى قوله: 


(4)

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم 
(2)

. 



ملا محل رأس يقول:  عن الفضل بن شاذان قال: مسعت الرضا 

إىل الشام أمر يزيد لعنه اهلل فوضع ونصب عليه مائدة فأقبل  علي احلسني بن

هو لعنه اهلل وأصحابه يأكلون ويشربون الفقاع فلما فرغوا أمر بالرأس فوضع يف 

طست حتت سريره وبسط عليه رقعة الشطرنج وجلس يزيد )لعنه اهلل( يلعب 

فمتى  ويستهز  بذكرهم، بالشطرنج ويذكر احلسني بن علي وأباه وجده 

قامر صاحبه تناول الفقاع فشربه ثالث مرات ثم صب فضلته على ما يلي الطست 
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من األرض، فمن كان من شيعتنا فليتورع عن شرب الفقاع واللعب بالشطرنج 

وليلعن يزيد وآل زياد  ومن نظر إىل الفقاع أو إىل الشطرنج فليذكر احلسني 

جومميحو اهلل عزوجل بذلك ذنوبه ولو كانت بعدد الن
(4)

. 

وعبد السالم بن صاحل اهلروي قال: مسعت أبا احلسن علي بن موسى 

أول من اختذ لـه الفقاع يف اإلسالم بالشام يزيد بن معاوية يقول:  الرضا 

فجعل  لعنه اهلل، فأحضر وهو على املائدة وقد نصبها على رأس احلسني 

مبارك ولو مل يكن  يشربه ويسقي أصحابه ويقول لعنه اهلل: اشربوا فهذا شراب

من بركته إال أنا أول ما تناولناه ورأس عدونا بني أيدينا ومائدتنا منصوبة عليه 

وحنن نأكله ونفوسنا ساكنة وقلوبنا مطمئنة..، فمن كان من شيعتنا فليتورع عن 

شرب الفقاع فإنه من شراب أعدائنا فإن مل يفعل فليس منا، ولقد حدثين أبي 

  عن أبيه  عن آبائه  عن علي بن أبي طالب  قال: قال

ال تلبسوا لباس أعدائي، وال تطعموا مطاعم أعدائي، وال  :رسول اهلل 

تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي
(2)

. 



أنه قال:  عن جده رسول اهلل  عن آبائه  روى اإلمام الرضا 

 بن علي إن قاتل احلسني  يف تابوت من نار، عليه نصف عذاب أهل الدنيا

وقد ُشّدت يداه ورجاله بسالسل من نار منكس يف النار حتى يقع يف قعر جهنم 

ولـه ريح يتعوذ أهل النار إىل ربهم من شدة نتنه وهو فيها خالد ذائق العذاب 

جل األليم، مع مجيع من شايع على قتله، كلما نضجت جلودهم بدل اهلل عزو

عليهم اجللود حتى يذوقوا العذاب األليم، ال يفرت عنهم ساعة ويسقون من 

محيم جهنم فالويل هلم من عذاب اهلل تعاىل يف النار
(3)

. 

إن  :قال: قال رسول اهلل  وبهذا اإلسناد عن اإلمام الرضا 
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موسى بن عمران سأل ربه عزوجل فقال: يا رب إن أخي هارون مات فاغفر 

اهلل تعاىل إليه: يا موسى لو سألتين يف األولني واآلخرين ألجبتك ما لـه، فأوحى 

فإني أنتقم لـه من قاتله خال قاتل احلسني بن علي بن أبي طالب 
(4)

. 



وهو يريد أن يوّدع  عن احلسن بن علي بن فضال قال: رأيت أبا احلسن 

بعد املغرب  موضع رأس رسول اهلل  للخروج إىل العمرة، فأتى القرب من

ولزق بالقرب ثم أتى املنرب ثم انصرف حتى أتى القرب فقام  فسّلم على النيب 

إىل جانبه فصلى، وألزق منكبه األيسر بالقرب قريبًا من األسطوانة اليت دون 

فصلى ست ركعات أو مثان ركعات يف  األسطوانة املخلقة عند رأس النيب 

ن مقدار ركوعه وسجوده ثالث تسبيحات أو أكثر، فلما فرغ نعليه، قال: فكا

من ذلك سجد سجدًة أطال فيها حتى بّل عرقه احلصي، قال: وذكر بعض 

أصحابه أنه رآه ألصق خده بأرض املسجد
(2)

. 



 قرب أبي ببغداد أمان ألهل أنه قال:  روي عن اإلمام الرضا 

اجلانبني
(3)

. 



عن زيارة فاطمة بنت  عن سعد بن سعد قال: سألت أبا احلسن الرضا 

من زارها فله اجلنة؟ فقال: موسى بن جعفر 
(1)

. 
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 يف لسان رسول اهلل  ورد التأكيد الكبري على قضية اإلمام املهدي 

 .واألئمة املعصومني 

العديد من الروايات يف هذا الشأن،  رضا وقد روي عن اإلمام ال

 .)عجل اهلل فرجه الشريف(الدعاء اخلاص لإلمام املهدي  وسيأتي عنه 

البّد من فتنة صماءقال:  عن أبي احلسن الرضا 
(4)

صيلم 
(2)

يسقط  

فيها كل بطانة ووليجة، وذلك عند فقدان الشيعة الثالث من ولدي، يبكي عليه 

: ثم قال  وكل حّرى وحّران وكل حزين هلفان أهل السماء وأهل األرض

بأبي وأمي مسّي جدي وشبيهي وشبيه موسى بن عمران ،  عليه

جيوب النور يتوقد من شعاع ضياء القدس، كم من حّرى مؤمنة وكم مؤمن 

متأسف حّران حزين عند فقدان املاء املعني، كأني بهم آيس ما كانوا قد نودوا 

سمع من قرب، يكون رمحًة على املؤمنني وعذابًا على نداء يسمع من بعد كما ي

الكافرين
(3)

. 

ال تقوم  :قال: قال النيب  بإسناده  وعن اإلمام الرضا 

الساعة حتى يقوم قائم احلق منا، وذلك حني يأذن اهلل عزوجل لـه ، فمن تبعه 

نه خليفة جنا ومن ختلف عنه هلك، فاهلل اهلل عباد اهلل، ائتوه ولو على الثلج، فإ
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اهلل عزوجل
(4)

. 

ال تذهب قال: عن رسول اهلل  بإسناده  وعن اإلمام الرضا 

الدنيا حتى يقوم بأمر أميت رجل من ولد احلسني ميأل األرض عداًل كما ملئت 

ظلمًا وجورًا
(2)

. 

وعن عبد السالم بن صاحل اهلروي قال: مسعت دعبل بن علي اخلزاعي 

 قصيدتي اليت أوهلا:  بن موسى الرضا يقول: ملا أنشدت موالي علي 

 فلما انتهيت إىل قولي: 

ثم رفع رأسه الشريف إلّي وقال: يا خزاعي  بكاءًً شديدًا بكى الرضا 

نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتني، فهل تدري من هذا اإلمام ومتى 

 يقوم؟

فقلت: ال يا موالي، إاّل أني مسعت خبروج إمام منكم يطهر األرض من 

 الفساد وميلؤها عدال.

عد علي فقال: يا دعبل اإلمام بعدي حممد ابين، وبعد حممد ابنه علي، وب

ابنه احلسن، وبعد احلسن ابنه احلجة القائم، املنتظر يف غيبته، املطاع يف ظهوره، 

لو مل يبق من الدنيا إاّل يوم واحد لطول اهلل له ذلك اليوم حتى خيرج فيمألها 

عدال كما ملئت جورًا وظلمًا ، وأما متى؟ فإخبار عن الوقت وقد حدثين أبي 

  عن أبيه  عن آبائه عن علي  أن النيب :  قيل لـه: يا

ال ُيَجلِّيها متى خيرج القائم من ذريتك؟ قال: مثله مثل الساعة  رسول اهلل 
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ِلَوْقِتها ِإاّل ُهَو َثُقَلْت ِفي السَّماواِت َواألْرِض ال َتْأِتيُكْم ِإاّل َبْغَتًة
(4)


(2)
 . 

 


 

)عجل اهلل فرجه مام املهدي املنتظر يؤكد على قضية اإل كان اإلمام الرضا 

وغيبته وظهوره من بعد ذلك ليمأل األرض قسطًا وعداًل بعد ما ُملئت الشريف( 

 ..ظلمًا وجورًا، وكان يأمر الشيعة بانتظار الفرج والدعاء لإلمام 

قال السيد: وجدت هذا الدعاء برواية أخرى عن موالنا أبي احلسن علي بن 

فكان من  يأمر بالدعاء للحجة صاحب الزمان  أنه كان موسى الرضا 

 :)صلوات اهلل عليهما(دعائه لـه 

 َاللُهمَّ َصلِّ َعَلى حممٍَّد َوآِل حممٍَّد .. َواْدَفْع َعْن َوِليَِّك َوَخليَفِتَك، َوُحجَِّتَك

ْيِنَك الّناِظَرِة يف َعلى َخْلِقَك، َوِلساِنَك امُلَعبِِّر َعْنَك ِبِإْذِنَك، الّناِطِق ِبِحْكَمِتَك، َوَع

َبِريَِّتَك، َوَشاِهدًا َعَلى ِعباِدَك، اجَلْحجاِح اجمُلاِهِد امُلْجَتِهد، َعْبِدَك اْلعاِئِذ ِبَك، 

َاللُهمَّ َوأِعْذُه ِمْن َشرِّ ما َخَلْقَت َوَذَرأَت َوَبَرأَت َوأْنَشأَت َوَصوَّْرَت، َواْحَفْظُه ِمْن 

ِه َوَعْن َيِميِنِه َوَعْن ِشماِلِه َوِمْن َفْوِقِه َوِمْن َتْحِتِه حِبْفِظَك اّلِذي َبْيِن َيَدْيِه َوِمْن َخْلِف

الَيِضيُع َمْن َحِفْظَتُه ِبِه، َواْحَفْظ فيِه َرُسوَلَك َوَوِصيَّ َرُسوِلَك َوآباَءُه، أِئَمَتَك 

َك اّليت ال َتِضيُع، َوَدعاِئَم ديِنَك، َصَلواُتَك َعَلْيِهْم أْجَمعني، َواْجَعْلُه يف َوديَعِت

 َويف ِجواِرَك اّلذي ال َيْخَفُر)الحيتقر(، َويف َمْنِعَك َوِعزَِّك اّلذي ال َيْقَهُر.

َاللُهمَّ َوآِمْنُه ِبأماِنَك اْلَوثيِق، اّلِذي ال َيْخَذُل َمْن أِمْنَتُه ِبِه، َواْجَعْلُه يف َكَنِفَك 

ِبَنْصِرَك اْلَعِزيِز، َوأيِّْدُه ِبُجْنِدَك اْلغاِلِب، َوَقوِِّه  اّلِذي ال ُيضاُم َمْن كاَن ِفيِه، َواْنُصْرُه

 ِبُقوَِّتَك، َوأْرِدْفُه مَبالِئَكِتَك.
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َاللُهمَّ واِل َمْن واالُه، َوعاِد َمْن عاداُه، َوأْلِبْسُه ِدْرَعَك احَلصيَنَة، َوُحفَُّه 

 َبّلْغَت القاِئمنَي ِبِقْسِطَك ِمْن أْتباِع الَنِبينَي.ِبَمالِئَكِتَك َحّفًا، َالّلُهمَّ َوَبلِّْغُه أْفَضَل ما 

َاللُهمَّ اْشَعْب ِبِه الصَّْدَع، َواْرُتْق ِبِه الَفْتَق، َوأِمْت ِبِه اجَلْوَر، َوأْظِهْر ِبِه 

َلـُه الَعْدَل، َوَزيِّْن ِبطوِل َبقاِئِه األْرَض، َوأيِّْدُه ِبالنَّْصِر، واْنُصْرُه ِبالرُّْعِب، َواْفَتْح 

 َفْتحًا َيِسريًا، َواْجَعْل َلـُه ِمْن َلُدْنَك َعَلى َعُدوَِّك َوَعُدوِِّه ُسْلطانًا َنِصريًا.

َالّلُهمَّ اْجَعْلُه اْلقاِئَم امُلْنَتَظَر، َواإلَماَم اّلِذي ِبِه َتْنَتِصُر، َوأيِّْدُه ِبَنْصٍر َعزيٍز، 

َوَمغاِرِبها اّلالِتي باَرْكَت ِفيها، َوأْحِي ِبِه ُسنََّة  َوَفْتٍح َقريٍب، َوَورِّْثُه َمَشاِرَق األْرِض

َنِبيَِّك، َصَلواُتَك َعَلْيِه َوآِلِه، َحّتى ال َيْسَتْخِفَي ِبَشْيٍء ِمَن احَلقِّ خَماَفَة أَحٍد ِمَن 

َعَلى َمْن  اخَلْلِق، َوَقوِّ ناِصَرُه، َواْخُذْل خاِذَلُه، َوَدْمِدْم َعَلى َمْن َنَصَب َلـُه، َوَدمِّْر

 َغشَُّه.

َالّلُهمَّ َواْقُتلْْ ِبِه َجَباِبَرَة اْلُكْفِر َوَعَمَدُه، َوَدَعاِئَمُه َوالُقّواَم ِبِه، َواقِصْم ِبِه 

ُرؤوَس الَضالَلِة، َوَشاِرَعَة اْلِبْدَعِة، َوُمِميَتَة السَُّنِة، َوُمَقوَيَة اْلَباطِل، َوأذُلْل ِبِه 

ِه الكاِفريَن َوامُلناِفِقنَي َوَجِميَع امُلْلِحِديَن، ِحْيُث كاُنوا َوأْيَن كاُنوا اجَلباِريَن، َوأِبْر ِب

ِمْن َمَشاِرِق األْرِض َوَمغاِرِبَها، َوَبرَِّها َوحْبِرَها، َوَسْهِلَها َوَجبِلَها، َحّتى ال َتَدَع 

 ِمْنُهْم دَسارًا )ديارًا(، َوال ُتبقي َلُهْم آثارًا.

ِمْنُهْم ِبالَدَك، َواْشِف ِمْنُهْم ِعَباَدَك، َوأِعّز ِبِه امُلْؤِمِننَي، َوَأْحِي ِبِه  َاللُهمَّ َوَطهِّْر

ُسَنَن امُلْرَسِلنَي، َوداِرَس ِحَكِم النَِّبينَي، َوَجدِّْد ِبِه َما حمَُِي ِمْن ِديِنَك، َو ُبدَِّل ِمْن 

ًا َجِديدًا، َصحيحًا َمْحضًا، ال ِعَوَج ُحْكِمَك َحّتى ُتِعيَد ِديَنَك ِبِه َوَعَلى َيَدْيِه َغضَّ

ِفيِه َوال ِبْدَعَة َمَعُه، َحّتى ُتِبنَي ـ ُتِنرَي ـ ِبَعْدِلـِه ُظَلَم اجَلْوِر، َوُتْطِفَئ ِبِه ِنرَياَن اْلُكْفِر، 

 َوُتَطهَِّر )وتظهر( ِبِه َمَعاِقَد احَلقِّ، َوَمْجُهوَل اْلَعْدِل، َوُتَوضَِّح ِبِه ُمْشِكالِت 

 حُلْكِم.ا

َالّلُهمَّ َوإنَُّه َعْبُدَك اّلِذي اْسَتْخَلْصَتُه ِلَنْفِسَك، َواْصَطَفْيَتُه ِمْن َخْلِقَك، 



  477من حياة اإلمام الرضا  

َواْصَطَفْيَتُه َعَلى ِعَباِدَك، َواْئَتَمْنَتُه َعَلى َغْيِبَك، َوَعَصْمَتُه ِمَن الّذُنوِب، َوَبَرأَتُه ِمَن 

َوَصَرْفَتُه َعِن الدََّنِس، َوَسلَّْمَتُه ِمَن الرَّْيِب، َالّلُهمَّ  اْلُعُيوِب، َوَطهَّْرَتُه ِمَن الرِّْجِس،

َفإّنا َنْشَهُد َلـُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَيْوَم ُحُلوِل الّطاَمِة، أنَُّه َلْم ُيْذِنْب َوَلْم َيأِت َحْوبًا، َوَلْم 

َيْهِتْك َلَك ُحْرَمًة، َوَلْم ُيَبدِّْل َلَك َيْرَتِكْب َلَك َمْعِصَيًة، َوَلْم ُيَضيِّْع َلَك طاَعًة، َوَلْم 

َفريَضًة، َوَلْم ُيَغيِّْر َلَك َشريَعًة، َوأنَُّه اإلَماُم التَِّقيُّ، اْلَهاِدي املْهِديُّ، الطاِهُر 

 النَِّقيُّ، الَويفُّ الرَِّضيُّ الزَِّكيُّ.

ِسِه َوُوْلِدِه َوأْهِلِه َوُذرِّيَِّتِه َوُأمَِّتِه َالّلُهمَّ َفَصلِّ َعَلْيِه َوَعَلى آَباِئِه، َوأْعِطِه يف َنْف

َوَجِميِع َرِعيَِّتِه َما َتِقرُّ ِبِه َعْيَنُه، َوَتِسرُّ ِبِه َنْفَسُه، َوَتْجَمُع لَـُه ُمْلَك امَلْمِلكاِت ُكلَِّها، 

لِّ ُحْكٍم، َوَيْغِلَب َقِريِبَها َوَبِعيِدَها، َوَعِزيِزَها َوَذِليِلَها، َحّتى جَيِرَي ُحْكُمُه َعَلى ُك

 حبَِقِِّه َعَلى ُكلِّ َباِطٍل..

َالّلُهمَّ َواْسُلْك ِبَنا َعَلى َيَدْيِه ِمْنَهاَج اْلُهَدى، َواحمَلَجَة اْلُعْظَمى، َوالّطريَقَة 

َعِتِه، اْلُوْسَطى، اّليت َيرَجُع إَلْيَها اْلَغالي، َوَيْلَحُق ِبَها الّتالي، َالّلُهمَّ َوَقّوَنا َعَلى َطا

َوَثّبْتَنا َعَلى ُمَشاِيَعِتِه، َواْمُنْن َعَلْيَنا مُبتاِبَعِتِه، َواْجَعْلَنا يف ِحْزِبِه، الَقّواِمنَي ِبأْمِرِه، 

الّصاِبِريَن َمَعُه، الّطاِلبنَي ِرَضاَك مُبَناِصَحِتِه، َحّتى حَتُشَرَنا َيْوَم اْلقياَمِة يف أْنَصاِرِه 

 ُسْلطاِنِه. َوأْعَواِنِه، َوُمقّويِة

َالّلُهمَّ َصّل َعَلى حُمّمٍد َوآِل حُمّمٍد، َواْجَعْل ذِلَك ُكلَُّه ِمّنا َلَك َخاِلَصًا، ِمْن ُكّل 

َشّك َوُشْبَهٍة َورياٍء َوُسْمَعٍة، َحّتى ال َنْعَتِمَد ِبِه َغْيَرَك، َوال َنْطُلَب ِبِه إاّل َوْجَهَك، 

ا يف اجَلّنِة َمَعُه، َوال َتْبَتِلَنا يف أْمِرِه ِبالّسأَمِة َواْلَكَسِل، َوَحّتى َتُحّلَنا حَمّلُه، َوجَتَعَلَن

َواْلَفْتَرِة َواْلَفَشِل، َواْجَعْلَنا مّمْن َتْنَتِصُر ِبِه ِلِديِنَك، َوُتِعّز ِبِه َنْصَر َوّلِيَك، َوال 

َك َيِسرٌي، َوُهَو َعَلْيَنا َكبرٌي، إّنَك َتْسَتْبِدْل ِبَنا َغْيَرَنا، َفإّن اْسِتْبداِلَك ِبَنا َغْيَرَنا َعَلْي

 َعَلى ُكّل َشيٍء َقِديٌر.

َالّلُهمَّ َوَصلِّ َعَلى ُوالِة ُعُهوِدِه، َوَبّلْغُهْم آَماَلُهْم، َوِزْد يف آَجاِلِهْم، َواْنُصْرُهْم 

، َوَعَلى ِديِنَك َومَتْم َلـُه َما أْسَنْدَت إَلْيِهْم ِمْن أْمِر ِديِنَك، َواجَعلَنا َلهم أعَوانًا
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أنَصارًا، َوَصلِّ َعَلى آباِئِه الطاهِريَن، األئمِة الراشِديَن، َالّلُهمَّ َفإنَُّهْم َمعاِدُن 

َكِلماِتَك، َوُخّزاُن ِعْلِمَك، َوُوالُة أْمِرَك، َوَخاِلَصِتَك ِمْن ِعباِدَك، َوِخَيَرِتَك ِمن 

َوَصْفَوِتَك، َوأْوالُد أْصِفياِئَك، َصَلواُتَك َخْلِقَك َوأْوِلياِئَك، َوَسالِئُل أْوِلياِئَك 

َوَرْحَمُتَك َوَبركاُتَك َعَلْيِهم أْجَمِعنَي، َالّلُهمَّ َوُشَرَكاُؤُه يف أْمِرِه، َوُمَعاِوُنوُه َعلَى 

َطاَعِتَك اّلذيَن َجَعلَتُهْم ِحْصَنُه َوِسالَحُه َوَمْفَزَعُه َوُاْنَسُه، اّلذيَن َسلْوا َعِن األْهِل 

َواألْوالِد، َوجَتاُفوا اْلَوَطَن، َوَعطَُّلوا اْلَوثرَي ِمَن امِلَهاِد، َقْد َرَفُضوا جِتاَراِتِهم 

َوأَضرُّوا مبََِعاِيِشِهْم، َوَفَقُدوا يف أْنِدَيِتِهْم ِبَغْيِر َغْيَبٍة َعْن ِمْصِرِهْم، َوَحاَلُفوا الَبِعيَد 

ُفوا الَقِريَب مّمْن َصدَّ َعْن ِوْجَهِتِهْم، َواْئَتَلُفوا َبْعَد ممَّْن َعاَضَدُهْم َعَلى أْمِرِهْم، َوَخاَل

الّتَداُبِر َوالتََّقاُطِع يف َدْهِرِهْم، َوَقَطُعوا األْسَباَب امُلّتِصَلِة ِبَعاِجِل ُحَطاٍم ِمَن الُدْنَيا، 

ْأَس َمْن َقَصَد إَلْيِهْم َفاْجَعْلُهُم َالّلُهمَّ يف ِحْرِزَك، َويف ِظلِّ َكَنِفَك، َوُردَّ َعْنُهْم َب

ِباْلَعَداَوِة ِمْن َخْلِقَك، َوأْجِزْل َلُهْم ِمْن َدْعَوِتَك ِمن ِكَفاَيِتَك َوَمُعوَنِتَك َلُهْم، 

َوَتأييِدَك َوَنْصِرَك إيَّاُهْم َما ُتِعيُنُهْم ِبِه َعَلى َطاَعِتَك، َوأْزِهْق حبَِّقِهْم َباِطَل َمْن أَراَد 

، َوَصلِّ َعَلى حُممٍَّد َوآِلِه، َواْمأل ِبِهْم ُكلَّ ُأُفٍق ِمَن اآلَفاِق، َوُقْطٍر ِمَن إْطَفاَء ُنوِرَك

األْقَطاِر، ِقْسَطًا َوَعْداًل، َوَرْحَمًة َوَفْضاًل، َواْشُكْر َلُهْم َعَلى َحَسِب َكَرِمَك 

 ِدَك، َواْذُخْر َلُهْم ِمْن َثَواِبَك َوُجوِدَك، َوَما َمَنْنَت ِبِه َعَلى اْلَعامَلنَي ِباْلِقْسِط ِمْن ِعَبا

َما َتْرَفُع َلُهْم ِبِه الدََّرَجاِت، إنََّك َتْفَعُل َما َتَشاُء، َوَتْحُكُم َما ُتِريُد، آِمنَي َربَّ 

الَعاملَِنَي
(4)

. 

 

                                                           

 .319 -311مجال األسبوع: ص (4)
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 عن اإلميان؟  عن أبي الصلت اهلروي قال: سألت الرضا 

ان عقد بالقلب، ولفظ باللسان، وعمل باجلوارح، اإلمي :فقال 

اليكون اإلميان إاّل هكذا
(4)

. 

الصالة ُقربان كل تقي :وقال اإلمام الرضا 
(2)

. 

يوم القيامة آخذ حبجزة اهلل تعاىل، وحنن  إن رسول اهلل  :وقال 

آخذون حبجزة نبينا، وشيعتنا آخذون حبجزتنا
(3)
  ثم قال : 

واحلجزة النور
(1)

. 

معنى احلجزة الدينيف حديث آخر:  وقال 
(5)

. 

ليس احلمية من الشيء تركه، إمنا احلمية من الشيء اإلقالل  :وقال 

منه
(6)

. 

إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم :وقال 
(7)

. 

أحِسن الظن باهلل، فإن اهلل عزوجل يقول: أنا عند ظن عبدي  :وقال 

رًا فشرًاإن خريًا فخريًا، وإن ش
(8)

. 

                                                           

 .2باب معنى االسالم واالميان ح 186معاني األخبار: ص (4)

 .6باب فضل الصالة ح 265ص 3الكايف: ج (2)

 احلجزة لغًة: هي موضع شد اإلزار، واستعري هنا مبعنى االعتصام وااللتجاء والتمسك. (3)

 .2باب معنى احلجزة ح 165التوحيد: ص (1)

 .20ح11باب116ص1: جعيون أخبار الرضا  (5)

 .1/  20516ح 104باب احلمية للمريض  951ص 16مستدرك الوسائل: ج (6)

 .11/  28062ح 30ب 16ص 22وسائل الشيعة: ج (7)

 .351اجلواهر السنية: ص (8)
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ال يكون املؤمن مؤمنًا حتى تكون فيه ثالث خصال، ُسّنة من  :وقال 

 ربه وُسنة من نبيه وسنة من وليه، فالسنة من ربه كتمان سره قال اهلل عزوجل 


(4)

وأما  

مبداراة الناس  فمداراة الناس فإن اهلل عزوجل أمر نبيه  نبيه  السنة من

فقال: 
(2)

وأما السنة من وليه  

فالصرب على البأساء والضراء، فإن اهلل عزوجل يقول: 


(3)

 
(1)

. 

السخي يأكل من طعام الناس ليأكلوا من طعامه، والبخيل  :وقال 

اليأكل من طعام الناس لئال يأكلوا من طعامه
(5)

 . 

مودة عشرين سنة قرابة، والعلم أمجع ألهله من اآلباء :وقال 
(6)

. 

السخي قريب من اهلل، قريب من اجلنة، قريب من الناس،  :وقال 

ل بعيد من اهلل، بعيد من اجلنة، بعيد من الناس، قريب من بعيد من النار، والبخي

النار
(7)

. 

السخاء شجرة يف اجلنة، أغصانها يف الدنيا، من تعلق بغصن  :وقال 

من أغصانها دخل اجلنة
(8)

. 

الصغائر من الذنوب طرق إىل الكبائر :وقال 
(9)

. 

من مل خيف اهلل يف القليل مل خيفه يف الكثري :وقال 
(41)

. 

                                                           

 .21 -26سورة اجلن:  (4)

 .144سورة األعراف:  (2)

 .111سوة البقرة:  (3)

 .38-31صفات الشيعة: ص (1)

 .10باب معرفة اجلود والسخاء ح 91ص 9الكايف: ج (5)

 .8فضل الصديق.. ح 11باب  115ص 11حبار األنوار: ج (6)

 .9فصل 904مشكاة األنوار: ص (7)

 .1514/12من أبواب ماجتب فيه الزكاة ح 2باب 16ص 1مستدرك الوسائل: ج (8)

 .10ح 69باب 119ص 68. حبار األنوار: ج9ح 99باب 143ص 2: ج ار الرضا عيون أخب (9)

 .55ح 131ب 353ص 10حبار األنوار: ج (41)
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لو مل خيوف اهلل الناس نجنة ونار لكان الواجب أن يطيعوه  :وقال 

واليعصوه، لتفضله عليهم وإحسانه إليهم وما بدأهم به من إنعامه الذي ما 

استحقوه
(4)

. 

من أحب عاصيًا فهو عاص، ومن أحب مطيعًا فهو مطيع،  :وقال 

من ذل ظاملًا فهو عادل(  ومن أعان ظاملًا فهو ظامل، ومن خذل عاداًل فهو ظامل )و

إنه ليس بني اهلل وبني أحد قرابة، وال ينال أحد والية اهلل إاّل بالطاعة، ولقد قال 

 لبين عبد املطلب: ايتوني بأعمالكم ال بأحسابكم  رسول اهلل 

وأنسابكم
(2)

. 

: واهلل ما على وجه األرض رجل أشرف منك آباءًً، وقال رجل للرضا 

فقال لـه آخر: أنت واهلل خري  فهم وطاعة اهلل أحاطتهمالتقوى شّر :فقال 

ال حتلف يا هذا!، خري مين من كان أتقى هلل تعاىل وأطوع لـه، الناس فقال لـه: 

واهلل ما نسخت هذه اآلية 


(3)


(1)
. 

وأمري  باألتقى واألورع منه جّده رسول اهلل  : أراد اإلمام أقول

فإنهم  واإلمامني احلسن واحلسني  والصديقة فاطمة  املؤمنني 

 .أفضل من سائر األئمة 

إن اهلل عزوجل أمر بثالثة مقرون بها ثالثة  :وقال اإلمام الرضا 

منه صالته، وأمر أخرى، أمر بالصالة والزكاة، فمن صلى ومل يزك مل تقبل 

بالشكر لـه وللوالدين، فمن مل يشكر والديه مل يشكر اهلل، وأمر باتقاء اهلل وصلة 

الرحم، فمن مل يصل رمحه مل يتق اهلل عزوجل
(5)

 . 

استعمال العدل واإلحسان مؤذن بدوام النعمة، وال حول وال  :وقال 

                                                           

 .10ح 69باب 119ص 68حبار األنوار: ج (4)

 .151ح 562ص 3تفسري نور الثقلني: ج (2)

 .13سورة احلجرات:  (3)

 .3ح 100ب 162ص 9غاية املرام: ج (1)

 .146ثالثة حباب ال 156اخلصال: ص (5)
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قوة إاّل باهلل
(4)

. 

ه جهلهصديق كل امر  عقله، وعدّو :وقال 
(2)

. 

من مل يشكر املنعم من املخلوقني مل يشكر اهلل عزوجل :وقال 
(3)

. 

املؤمن الذي إذا أحسن استبشر، وإذا أساء استغفر، واملسلم  :وقال 

الذي يسلم املسلمون من لسانه ويده، ليس منا من مل يأمن جاره بوائقه
(1)

. 

لراوي: قلت: وأي ، قال اإني أحب أن يكون املؤمن حمدثًا :وقال 

املفهم :شيء يكون احملدث؟ قال 
(5)

 . 

من عالمات الفقيه احللم والعلم والصمت، إن الصمت باب  :وقال 

من أبواب احلكمة، إن الصمت يكسب احملبة وهو دليل على كل خري
(6)

. 

احلياء من اإلميان :وقال 
(7)

. 

 ياء يف الديك األبيض مخس خصال من خصال األنب :وقال 

معرفته بأوقات الصالة والغرية والسخاء والشجاعة وكثرة الطروقة
(8)

. 

يومًا خبراسان فقلت :         وعن الريان بن الصلت قال سألت الرضا 

يا سيدي إن إبراهيم بن هاشم العباسي حكى عنك أنك حللت لـه الغناء؟ فقال 

 :أل أبا جعفر كذب الزنديق إمنا سألين عنه فقلت لـه: إن رجاًل س 

: إذا فّرق اهلل بني احلق والباطل فأين يكون عن ذلك، فقال لـه أبو جعفر 

: قد قضيتالغناء؟ فقال الرجل: مع الباطل، فقال لـه أبو جعفر 
(9)

. 

                                                           

 .2565/6ح 64باب 284ص 19جامع أحاديث الشيعة: ج (4)

 .12من كتاب مصابيح الظالم ح1ب 149ص 1احملاسن: ج (2)

 .199ص 9التفسري الصايف: ج (3)

 .15892/6ح 86ب 128ــ 121ص 12وسائل الشيعة: ج (1)

 .1باب معنى احملدث ح 112معاني األخبار: ص (5)

 أحاديث متفرقة عنه عليه السالم. 1321ح 364قرب االسناد: ص (6)

 .12ح 81ب 339ص 68حبار األنوار: ج (7)

 .10باب اخلمس  ح 244اخلصال: ص (8)

 .361ص 5خامتة املستدرك: ج (9)
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ما بعث اهلل عز وجل نبيًا إاّل بتحريم اخلمر :وقال اإلمام الرضا 
(4)

. 

واستحموا يوم األربعاء،  قّلموا أظفاركم يوم الثالثاء، :وقال 

 وأصيبوا من احلجامة حاجتكم يوم اخلميس، وتطيبوا بأطيب طيبكم يوم 

اجلمعة
(2)

. 

من لقي فقريًا مسلمًا فسّلم عليه خالف سالمه على الغين  :وقال 

لقي اهلل عزوجل يوم القيامة وهو عليه غضبان
(3)

. 

فإن مل يقدر فيوم ال ينبغي للرجل أن يدع الطيب يف كل يوم،  :وقال 

 ويوم ال، فإن مل يقدر ففي كل مجعة وال يدع ذلك
(1)

. 

فقلت لـه: ُجعلت فداك ما  وعن احلسن بن اجلهم قال: سألت الرضا 

قال: قلت: فما حد  أن ال ختاف مع اهلل أحداحد التوكل؟ فقال لي: 

لت: ق أن تعطي الناس من نفسك ما حتب أن يعطوك مثلهالتواضع؟ فقال لي: 

انظر كيف أنا عندكجعلت فداك أشتهي أن أعلم كيف أنا عندك؟ قال: 
(5)

. 

السجدة بعد الفريضة شكرًا هلل تعاىل ذكره على  :وقال اإلمام الرضا 

ما وفق لـه العبد من أداء فرائضه وأدنى ما جيزي فيها من القول أن يقال: )شكرًا 

ا معنى قوله، )شكرًا هلل( قال: قلت: فم هلل شكرًا هلل شكرًا هلل( ثالث مرات

يقول هذه السجدة مين شكرًا هلل عزوجل على ما وفقين لـه من خدمته وأداء 

فرضه والشكر موجب للزيادة، فإن كان يف الصالة تقصري )مل يتم بالنوافل( مت 

بهذه السجدة
(6)

. 

فقيل لـه: يا ابن رسول اهلل النظر إىل  النظر إىل ذريتنا عبادة :وقال 

بل النظر ؟ قال )فقال(: األئمة منكم عبادة أم النظر إىل مجيع ذرية النيب 

                                                           

 .15باب البداء ح 198ص 1الكايف: ج (4)

 .55مكارم األخالق: ص (2)

 .320التحفة السنية: ص (3)

 .120ص 1منتقى اجلمان: ج (1)

 .20500/8باب استحباب التواضع ح 219ص 15يعة: جوسائل الش (5)

 .21ح 524ص 2تفسري نور الثقلني: ج (6)
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عبادة ما مل يفارقوا منهاجه ومل يتلوثوا باملعاصي إىل مجيع ذرية النيب 
(4)

. 

 : وقال 

(2)

.. فأنشأ  وروي أن رجاًل شكا أخاه يف جملس اإلمام علي بن موسى 

  :يقول 

(3)

 : وقال اإلمام الرضا 

(1)

 

                                                           

 .1ح 14ب 360ص 2علل الشرائع: ج (4)

 .48االختصاص: ص (2)

 .80ح 131بشارة املصطفى: ص (3)

 .140ص 2خامتة املستدرك:ج (1)
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عددًا من أظلم طغاة بين العباس ، أوهلم هارون   عاصر اإلمام الرضا

 العباسي، وذلك أكثر من عشر سنني، والقى من ظلمهم الكثري الكثري.

ومن بعده جاء األمني وامسه حممد بن هارون، ثم ُخلع األمني، وُاجلس 

عّمه إبراهيم بن املهدي أربعة وعشرين يومًا، ثم ُاخرج حممد ثانيًة وبويع لـه وبقي 

وسبعة أشهر، حتى قتله طاهر بن احلسني بأمر املأمون، ثم ملك املأمون وهو سنة 

بالُسم بعد  عبد اهلل بن هارون بعده عشرين سنة، واستشهد اإلمام الرضا 

مضي مخس سنني أو مثان سنني من ملك املأمون
(4)

. 



م على دار اإلمام الرضا كان هارون العباسي قد أمر أكثر من مرة باهلجو

 .!ومصادرة مجيع ما فيها، حتى ثياب النساء واألطفال 

يف التاريخ أنه ملا خرج حممد بن جعفر بن حممد باملدينة بعث هارون أحد 

جالوزته وامسه اجللودي وأمره إن ظفر به أن يضرب عنقه، وأن يغري على دور 

 منهن إاّل ثوبًا واحدًا.  آل أبي طالب، وأن يسلب نساءهم وال يدع على واحدة

، فصار اجللودي ففعل اجللودي ذلك وقد كان مضى أبو احلسن موسى 

فهجم على داره مع خيله، فلما نظر إليه الرضا  إىل باب أبي احلسن الرضا 

  جعل النساء كلهّن يف بيت، ووقف على باب البيت. فقال اجللودي ألبي

 فأسلبهن كما أمرني األمري هارون.  : البد من أن أدخل البيتاحلسن الرضا 

أنا أسلبهن لك، وأحلف أني ال أدع عليهن شيئًا حتى  :فقال الرضا 
                                                           

 .92ص 2انظر: إعالم الورى: ج (4)
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 ، فلم يزل يطلب إليه وحيلف لـه حتى سكن. قراطهن وخالخيلهن إاّل أخذته

فلم يدع عليهن شيئًا حتى أقراطهن وخالخيلهن  فدخل أبو احلسن 

كان يف الدار من قليل وكثريوإزارهن إاّل أخذه منهن ومجيع ما 
(4)

. 

إال أن  وعلى رغم التضييق والتشديد الكبري من قبل هارون على اإلمام 

أخرب أصحابه وشيعته: بأن هارون ال يقدر على قتله، وإن اهلل  اإلمام 

 سيحفظه من شر هارون.

، عن صفوان بن حييى، قال: ملا مضى أبو احلسن موسى بن جعفر 

نا عليه من ذلك. وقلنا لـه: إنك قد أظهرت أمرًا عظيمًا، خف وتكلم الرضا 

ليجهد جهده فال  :وإنا خناف عليك هذا الطاغي ـ يعين هارون ـ فقال 

. قال صفوان: فأخربنا الثقة أن حييى بن خالد قال للطاغي: هذا سبيل لـه عليَّ

نا بأبيه، علي ابنه قد قعد وادعى األمر لنفسه. فقال هارون: ما يكفينا ما صنع

تريد أن نقتلنهم مجيعًا
(2)

. 

نعم كانت الظروف يف عهد هارون ظروف التقية الشديدة حتى أنه قال 

وليس لـه أن يتكّلم إاّل  :يف ولده علي الرضا  اإلمام موسى بن جعفر 

بعد هارون بأربع سنني، فإذا مضت أربع سنني فاسأله عما شئت جييبك إن شاء 

اهلل تعاىل
(3)

احلديث يدل على مدى قساوة تلك الظروف على اإلمام . وهذا 

 أيام هارون العباسي. الرضا 

فإن الطغيان والظلم واجلور كان دأب العباسيني ومن قبلهم من األمويني 

 ومن شاكلهم. والتاريخ خري شاهد على ذلك.

                                                           

 .18ص 12قاموس الرجال: ج (4)

 .60ص 2الورى: ج إعالم (2)

 .80اإلمامة والتبصرة: ص (3)
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باخللفاء بالفتوحات، ولكن تلك كثريًا ما كان يقوم بعض من مسوا أنفسهم 

الفتوحات كانت غري شرعية، وال جتلب للمسلمني إاّل السمعة السيئة، واإلسالم 

بريء منها، فإن اإلسالم دين املنطق والعقل، وقد انتشر يف ربوع األرض 

باحلكمة واملوعظة احلسنة وقوة املنطق وحسن اخللق، ولو مل تكن هذه الفتوحات 

 سالم أكثر وأكثر.العنيفة النتشر اإل

مل تكن على الفتوحات، بل  واإلمام أمري املؤمنني  إن سرية النيب 

 كانت احلرب عندهم دفاعية، كما بينا ذلك يف العديد من كتبنا.

ـ يومًا إذ  قال ياسر اخلادم: فبينا حنن عنده ـ أي عند اإلمام الرضا 

فقال لنا  أبي احلسن مسعنا وقع القفل الذي كان على باب املأمون إىل دار 

فقمنا عنه، فجاء املأمون ومعه كتاب  قوموا تفرقوا :الرضا أبو حسن 

أن  أن يقوم، فأقسم عليه املأمون حبق رسول اهلل  طويل، فأراد الرضا 

وقّبل وجهه وقعد بني  اليقوم إليه، ثم جاء حتى انكب على أبي احلسن 

فإذا هو فتح لبعض قرى كابل فيه: إنا يديه على وسادة، فقرأ ذلك الكتاب عليه 

 وسّرك فتح قرية من قرى  :فتحنا قرية كذا وكذا، فلما فرغ قال لـه الرضا 

 ! الشرك

 فقال لـه املأمون: أوليس يف ذلك سرور؟

وما والك اهلل من هذا األمر وخصك  فقال: يا أمري اتق اهلل يف أمة حممد 

ذلك إىل غريك، حيكم فيهم بغري  به فإنك قد ضيعت أمور املسلمني وفوضت

حكم اهلل عزوجل، وقعدت يف هذه البالد، وتركت بيت اهلجرة، ومهبط 



   /41سلسلة من حياة المعصومين  488 

الوحي، وإن املهاجرين واألنصار ُيظلمون دونك، وال يرقبون يف مؤمن إاًل وال 

ذمًة، ويأتي على املظلوم دهر يتعب فيه نفسه ويعجز عن نفقته وال جيد من يشكو 

ليك، فاتق اهلل يا أمري يف أمور املسلمني، وارجع إىل بيت إليه حاله، وال يصل إ

النبوة، ومعدن املهاجرين واألنصار
(4)

. 

 

يف التاريخ أنه ملا حاصر املأمون بغداد لقتال أخيه األمني، يقول أحد املقربني 

إىل األمني: دخلت عليه ألقول لـه أن يقّسم بني أهالي بغداد وبني اجليش تلك 

األموال اهلائلة واجلواهر الثمينة واخليول واألنعام الكثرية اليت كانت يف خزائنه 

ومراتعه، ليكون ذلك سببًا وحمفزا للناس على الدفاع عن بغداد وفك احلصار 

عنه، يقول: ملا دخلت على األمني رأيته مهمومًا مغمومًا قد جلس حمتضنًا 

أن أكّلمه، فصربت شيئًا ثم قلت  ركبتيه، وكان يف شدة الغم حبيث مل أمتكن من

 يف نفسي: علي أن أقدم له النصيحة، فإن املسألة خطرة وحساسة جدًا.

فقلت: يا أمري هناك الكثري من اخليول يف مراتعكم واصطبالتكم وكذلك ما 

ال حيصى من األموال واجلواهر يف خزائنكم، فأعطوها للناس وللجيش ليقوموا 

 صار عنكم.بالدفاع عن بغداد ويفكوا احل

يقول فرفع األمني رأسه وقال: هل تتصور أنين مهموم ومغموم حبصار 

 بغداد، كال، أنا مغموم مبقرطة!.

 فقلت: وما مقرطة؟

قال: هي مسكة مجيلة اصطادوها من دجلة قبل أيام، وكنت أحبها كثريًا 

وقد ألبستها الذهب واجملوهرات وجعلتها يف حوض منشعب من دجلة، وقد 

                                                           

 .25 -29ص 2انظر أعيان الشيعة: ج (4)
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وض لكي ال ترجع إىل النهر، ولكين اليوم عند ما أصبحت رأيتها أحكمت احل

قد رجعت إىل دجلة!!، فبعثت الغواصني يف طلبها فلم يعثروا عليها، فأحزنين 

ذلك كثريًا وأنا مهموم عليها وال أفتؤ عن ذكرها 
(4)

.! 

 هكذا كان يفكر احلاكم العباسي وبغداد تسقط بيد اجليش املهاجم!

املأمون فعند ما فتح جيشه بغداد قاموا بقتل الكثري من الناس قتاًل أما 

عشوائيًا، وهجموا على القصر وقتلوا من فيه، إىل أن وصلوا إىل األمني اخلليفة! 

 فقتلوه أيضًا، وقطعوا رأسه وبعثوا به إىل خراسان، أما اجلسم فألقوه يف املزابل.

 سابهم عسري ومصريهم وهذه نهاية الطغاة، ومل تكن النهاية فإن ح

 اجلحيم.

نقل املؤرخون أن أيام حصار بغداد من قبل املغول جاء بريدان إىل حاكم 

املوصل برسالتني خمتلفتني، فقرأهما وأخذ يتأسف كثريًا، فُسئل عن ذلك، 

 فقال:

إحدى الرسالتني من املستعصم احلاكم العباسي يف بغداد، وقد طلب مين أن 

ث لـه عدة راقصات ومغنيات من املوصل، ألنه مسع بأن فيها راقصات أبع

 مجيالت..

والرسالة الثانية من املغول وهو يطلب مين أن أبعث لـه اجملنيق وأدوات 

 احلرب، لكي يفتح بغداد!

فانظر من يسمي نفسه خبليفة املسلمني! والعدو قد حاصرهم، ال يفكر إاّل 

 بشهواته احملرمة.

                                                           

 )حكاية املسعودي عن مقرطة األمني(. 58-51ص 13انظر: تاريخ االسالم: ج (4)
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لتصرفات الشهوية واإلفراط يف امللذات احملرمة سببت تأخر بالد نعم إن هذه ا

املسلمني، ومع ذلك كله ترى بعض الشعراء ومن أشبه ميدحون هؤالء الطغاة 

 اجملرمني للحصول على بعض دراهمهم.

يقول أحدهم يف موت املستنصر قصيدة يف طليعتها ما معناه
(4)

: 

 لى األرض     من احلق أن تبكي السماء دمًا ع           

 يف زوال ملك املستعصم أمري املؤمنني!                              

 فهل مثل املستعصم ُيسمى بأمري املؤمنني؟

 

إن سرية الطغاة طول التاريخ على حماربة العلم والعلماء، فإنهم يعيشون 

ت فإنها ال تقبل على جهل الشعوب وعدم وعيهم، فإذا وعت األمم وتثقف

 بهؤالء الظلمة وال ترضخ للظلم.

ونهج القرآن واإلسالم، فدائمًا احلّث على العلم  أما سرية أهل البيت 

والعلماء، والتأكيد على طلب العلم وأنه فريضة البد منها لكل مؤمن ومؤمنة 

 ومسلم ومسلمة..

م والتعّلم التأكيد الكثري على العلم والتعلي ويف روايات اإلمام الرضا 

 . ولوال هؤالء األطهار وأبنائه املعصومني  كآبائه الطاهرين 

لكانت األمة اإلسالمية آنذاك غارقة يف اجلهل والتخلف. كما أصبحت اليوم 

 برتكهم العلم والعمل بالقرآن والعرتة.

وما نراه اليوم من التقدم العلمي يف الغرب، فهو بربكة اإلسالم الصحيح، 

 لغرب بذلك.كما اعرتف ا
                                                           

 أصل الشعر بالفارسية:   (4)

 م امري املؤمننيــــدر زوال ملك مستعص          ببارد بر زمني      كر نحق بود از آمسان خو          
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أما حكام اجلور والفراعنة والطغاة ومن أشبه كاملستعمرين وأذنابهم من 

حكام بالدنا، فإنهم خيافون من نشر العلم والوعي والثقافة فيسعون دائمًا للقضاء 

على العلماء ومنع الكتب وإطفاء نور العلم، فكم من كتاب صودر من املطابع 

تل. على خالف نهج األنبياء وأحرق، وكم من عامل ُسجن وُعّذب وُق

حيث كانوا حيثون على العلم والفضيلة والتقوى،  واألوصياء واألئمة 

 ويوفرون للناس حرياتهم يف اجملاالت العلمية وغريها.

 والتاريخ خري شاهد على األمرين. 

ومن الواضح أن اجلهال وغري الواعني هم الذين خيضعون للظلم واجلور 

 لعلماء واملثقفني، فإنه حياربونها.واالستبداد، على عكس ا

يقول تعاىل: 


(4)

 . 

 ويقول عزوجل: 




(2)

. 

ليمنعوهم من الكالم  إن الطغاة كانوا يرّدون أيديهم يف أفواه األنبياء 

فإنهم كانوا جيعلون أصابعهم يف  حتى ال يتثقف اجملتمع، وإذا تكّلم النيب 

آذانهم ويغطون رؤوسهم مبالبسهم لكي ال يسمعوا صوت احلق وال ينتشر العلم 

 بينهم.

كان يدخل املسجد احلرام فيقرأ القرآن  ريخ أن النيب األعظم يف التا

                                                           

 .1سورة نوح:  (4)

 .4سورة إبراهيم:  (2)
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وكان الكفار قد أحضروا القطن معهم ليعطوا من يدخل املسجد ليمأل أذنه فال 

يسمع كالم اهلل
(4)

. 

 وهكذا كان الكفار والطغاة مينعون الناس من العلم.

م، منعوا الناس من العل وكذلك الذين غصبوا اخلالفة بعد رسول اهلل 

حيث حرموا تدوين احلديث
(2)

، وملا فتح ابن مسعود مدرسة علمية يف املسجد 

النبوي الشريف ومجع بعض املسلمني وكان يعّلمهم التفسري والتأويل 

واألحاديث النبوية، منعوه عن ذلك
(3)

. 

وكذلك معاوية منع ابن عباس عن قراءة القرآن، وملا أصر ابن عباس على 

 القرآن وبيان معانيه.القراءة منعه من تفسري 

وهكذا استمرت سياسة اجلهل والتعتيم من قبل الظاملني يف عهد األئمة 

يف أشد الظروف تقيًة وخوفًا، وقد  وشيعتهم، فكانوا  املعصومني 

إىل ثالثة من أصحابه العلماء: )ج(. وكان ذلك سرًا  كتب اإلمام الصادق 

 وبينهم. بني اإلمام 

ن عليه أن يسترت فرتًة، ألن جيم إشارة إىل ففهم أحدهم من )ج(: أ

)ُجنة(
(1)

، ويف التاريخ أنه مل يعلم هل ارتفع إىل السماء أو دخل يف جوف 

 األرض؟. 

 وفهم اآلخر من )ج(: اجلالء عن الوطن، ففّر وهاجر إىل مكان بعيد.

                                                           

 .10ب 81ص 1انظر حلية األبرار: ج (4)

  2ص1ومنع تدوينها يف تذكرة احلفاظ: ج انظر : إحراق أبي بكر أحاديث الرسول األعظم   (2)

 منع عمر لتدوين األحاديث وحبس الصحابة يف املدينة لكي اليبلغوا عن الرسول و، 5وص

 وغريها من املصادر. 234ص 5حراق األحاديث، يف كنز العمال: جوإ

 .61ص 1، سنن الدارمي: ج18ص 3خالصة عبقات األنوار: ج (3)

 اجلنة بضم امليم: الوقاية والتسرت. ويسمى الدرع ُجنة ألنه يسرت اإلنسان يف احلرب. (1)
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وفهم الثالث من )ج(: اجلنون، فجعل نفسه كاجملانني
 (4)

. 

احلاكم األموي يف الشام لوالي الكوفة باعتقال وبعد ذلك وصل األمر من 

 هؤالء العلماء الثالثة وقتلهم فورًا.

فلما بعث الوالي إليهم رأى أن أحدهم قد اختفى ومل يعلم مبكانه، واآلخر 

قد هاجر إىل مكان بعيد، والثالث قد ُجّن، وكان يلبس ثيابًا ممزقة وسخة حاسر 

ينادي بأعلى صوته: تنحوا عن الرأس وحايف القدمني وهو يركب قصبة و

 فرسي، واألطفال ملتمون حوله يصفقون له ويضحكون.

فلما مات الوالي واحلاكم األموي، وتغريت األوضاع وحصل شيء من 

احلريات، وإذا بهؤالء الثالثة رجعوا إىل ما كانوا عليه من املكانة العلمية يف 

كوفة وحيدثون الناس اجملتمع والدور اإلصالحي، فكانوا جيلسون يف مسجد ال

علوم رسول اهلل  بعلوم اإلسالم ويروون عن اإلمامني الصادق والباقر 

. 

وقصة بهلول معروفة حيث تظاهر باجلنون حتى يصرف عن نفسه شر هارون 

العباسي، ويتمكن من األمر باملعروف والنهي عن املنكر بنوع من األمان، 

ويسلب الشرعية عن هارون شيئًا فشيئًا 
(2)

. 

إن األمويني والعباسيني ومن أشبههم كانوا مينعون الناس حتى من الذهاب 

 والتعلم من علومهم. إىل أئمة أهل البيت 

فكان بعض املوالني جيعل على رأسه طبق اخليار ليتمكن من التشرف بلقاء 

 فيسأل عن مسائله الشرعية، وكأنه بائع يبيع اخليار!. اإلمام 

، وحتى بالنسبة إىل اإلمام يخ أهل البيت وهذه القصص كثرية يف تار

                                                           

 .196ص 2انظر روضات اجلنات: ج (4)

 ومابعدها. 195ص2، روضات اجلنات: ج20لس اجمل 50ــ  98ص 1شجرة طوبى: ج (2)
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.. فإن ما انتشر من علومهما كان من أسباب  واإلمام اجلواد  الرضا 

 حسد األعداء وإقدام العباسيني على قتلهما بالسم.

وبيان علمه يف حد السرقة معروفة وقصة اإلمام اجلواد 
(4)

، وكذلك 

يف علمه مجيع علماء املذاهب  وفاق املناظرات اليت قام بها اإلمام الرضا 

واألديان
(2)

. 

إن نهج الكفر ومن يتبع سبيله مينع دائمًا من املعرفة والعلم، ومن هنا نرى 

اليوم يف بالدنا اإلسالمية ُيمنع العلم، وُيضيق على العلماء، وحُترق الكتب 

الت، الثقافية، وال ُيسمح للخطباء األحرار بارتقاء املنرب، وُتغلق اجلرائد واجمل

والُيباح أي نشاط علمي ثقايف إاّل مبا تشتهيه السلطات احلاكمة .. أما تلك الكتب 

اليت َتنشر يف أوساط الناس العلَم والفضيلة والتقوى فإنها ُتعّد جرمية كجرمية شهر 

 السالح على الدولة.

وكم اعتقلوا من أصدقائنا ممن ينشر الكتب العلمية والثقافية الصحيحة، 

.. وكم اعتقلوا من  واإلمام أمري املؤمنني  س سرية رسول اهلل ويبني للنا

اخلطباء الذين يعّلمون الناس دينهم ويثقفونهم يف حياتهم بالثقافة الشرعية، إن 

هؤالء األحرار بنظر حكوماتنا يستحقون السجن والتعذيب ورمبا اإلعدام! 
(3)

 ،

ل يف أول آية على متامًا، حيث نزل جربئي وهذا على عكس نهج األنبياء 

بقول اهلل عزوجل:   رسول اهلل 


(1)

. وقال تعاىل يف سورة أخرى:
(5)

 .

                                                           

 .104ح 320 -314ص 1تفسري العياشي: ج (4)

 يف هذا الكتاب. : (مناظرات االمام الرضا )راجع  (2)

 .راجع كتاب )مطاردة قرن ونصف( لإلمام املؤلف  (3)

 .2ــ  1سورة العلق:  (1)

 .2سورة القلم:  (5)
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وقال سبحانه: 
(4)

. 

وهكذا كان الطغاة منذ القدم حياربون الكتب واملكتبات وأصحابها، فكم من 

يف بغداد مكتبة مثينة أحرقوها، كانت منها مكتبة شيخ الطائفة الطوسي 
(2)

.. 

وكذلك املكتبات القيمة يف مصر وسوريا حيث أحرقها صالح الدين 

 سوريا مليون وستمائة ألف خمطوط األيوبي، وكان عدد الكتب اليت أحرقها يف

نادر
(3)

. وتعد هذه جرائم بشعة يف حق اإلنسانية مجعاء، فإنها حمو لرتاث 

والعلماء  واألئمة الطاهرين  املاضني، ولعلوم الصاحلني من األنبياء 

الربانيني. وكم كانت يف هذه املكتبات من الكتب العلمية يف جمال الطب واهلندسة 

 يمياء والرياضيات وعلم األحياء وغريها مما حيتاجه البشر.والفيزياء والك

وهكذا كان الطغاة من حكام املسلمني يف فتوحاتهم الال إسالمية، حيث 

أحرقوا مكتبات مصر واالسكندرية
(1)

وإيران 
(5)

، مع أن اإلسالم حيرتم العلم 

والعلماء والكتب حتى ما نسخ منها، قال عزوجل يف القرآن احلكيم: 

                                                           

 .4سورة الزمر:  (4)

)وكبست دار أبي جعفر الطوسي متكلم الشيعة وأحرقت  :40ص 12البداية والنهاية: جفقد جاءء يف  (2)

 كتبه ومآثره ودفاتره اليت كان يستعملها يف ضاللته وبدعته ويدعو إليها أهل ملته وحنلته وهلل احلمد(!.

 .255ص2انظر خطط املقريزي: ج (3)

االسكندرية، اليت كانت حتوي على  حيث أحرق عمرو بن العاص بأمر من عمر بن اخلطاب مكتبة (1)

أكثر من أربعة ومخسني ألف كتاب ومائة وعشرين كتاب إىل زمن بطولوماوس فيالدلفوس ملك 

، وقام ابن العاص بتفريق كتب املكتبة على محامات 339اإلسكندرية كما حكاه ابن النديم ص

تاريخ التمدن االسالمي:  انظر: .االسكندرية لكي حترق يف املواقد فاستنفذت يف مدة ستة أشهر

. وقد كان عدد احلمامات أربعة آالف محام كما جاء 180وكتاب الدول البي الفرج امللطي ص96ص

 .335ذلك يف كتاب أخبار العلماء بأخبار احلكماء جلمال الدين القفطي: ص

سعد اىل عمر جاء يف كتاب كشف الظنون: إن املسلمني ملا فتحوا بالد فارس وأصابوا من كتبهم كتب  (5)

و النار فطرحت فذهبت علوم فارس.كشف الظنون أأمره عمر بطرحها يف املاء ا ؟يساتذنه يف شأنها

 )بتصرف(. 996ص1ج
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(4)

. 

ويف آية أخرى: 


(2)

. 

واهلل لو ُثنيت لي الوسادة : والسالم( )عليه الصالةويف رواية عن أمري املؤمنني 

حلكمت بني أهل التوراة بتوراتهم، وبني أهل االجنيل بإجنيلهم، وبني أهل الزبور 

بزبورهم، وبني أهل الفرقان بفرقانهم حتى تظهر اىل اهلل
(3)

. 

عندما أّسر مجاعة من املشركني يف معركة بدر،  ويف اخلرب أن النيب 

ة من املسلمني القراءة والكتابة، وبعد ذلك كان يطلق جعل فداءهم: تعليم عشر

سراحهم
(1)

. 

أنه ميكن للزوجني أن جيعال املهر يف النكاح: تعليم  ويف رواية عن النيب 

سورة من القرآن
(5)

. 

 قال: جاءت امرأة إىل النيب  فعن حممد بن مسلم عن أبي جعفر 

رجل فقال: أنا يا : من هلذه؟ فقام فقالت: زّوجين، فقال رسول اهلل 

: ما تعطيها؟ فقال: ما لي شيء، فقال زّوجنيها، فقال  رسول اهلل 

 ال، قال: فاعادت، فأعاد رسول اهلل :  الكالم، فلم يقم أحد غري

يف املرة الثالثة: أحتسن من القرآن شيئًا؟  الرجل، ثم أعادت فقال رسول اهلل 

                                                           

 .93سورة املائدة:  (4)

 .91-96سورة املائدة:  (2)

 .9ح 4ب 153ص 2بصائر الدرجات: ج (3)

 .83 -82ص 4: جالصحيح من سرية النيب االعظم  (1)

 .38اء، للمفيد: صأحكام النس (5)
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من القرآن، فعّلمها إياهقال: نعم، فقال: قد زّوجتكها على ما حتسن 
(4)

. 

 إىل غري ذلك من الروايات الشريف اليت حتث على العلم والتعلم..

 طلب العلم فريضة على كل مسلم  :قال رسول اهلل 

ومسلمة
(2)

اطلبوا العلم ولو يف الصني  :.  وقال 
(3)

 . 

 وهذه الرواية من املشهورات.

رقة والنزاع بني الناس واختاذ سياسة العنف واخلرق، من سرية الطغاة بث الف

حيث يدعون دائمًا إىل األخوة واحملبة،  على عكس األنبياء واألئمة 

 والسلم والالعنف.

قال تعاىل: 


(1)

. 

خري الوالة من مجع املختلف، وشر الوالة من   :وقال رسول اهلل 

 .فرق املؤتلف

ويف آية كرمية: 


(5)

. 

 لتناكروا(.ومل يقل ) لتعارفواحيث قال تعاىل: 

بني املسلمني عدة مرات، فجعلهم أخوة عندما  وقد آخى رسول اهلل 

                                                           

 .1999/1ح 31ب 359ص 1تهذيب األحكام: ج (4)

 يف العلم. 13مصباح الشريعة: ص (2)

 .11ص 1انظر: أعيان الشيعة: ج (3)

 .9سورة القصص:  (1)

 .13سورة احلجرات: (5)
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كانوا يف مكة وهم قلة مع تلك الظروف الصعبة واخلوف الشديد من املشركني
(4)

 .

وكذلك يف املدينة املنورة حيث آخى بني املهاجرين واألنصار
(2)

. ويف كل مرة منها 

هلنفسه وجعله أخاه دون غري اختص عليًا 
(3)

. 

احلرب بني األوس واخلزرج اليت دامت مائة  وقد أنهى رسول اهلل 

سنة
(1)

 ، فجعلهم إخوة متحابني.

، فكانت وكان احلكام ومن ادعوا اخلالفة على عكس سرية رسول اهلل 

الطبقية والقومية واللسان واللون والثروة واحملسوبية واملنسوبية معيارًا للتمايز يف 

 حكوماتهم الظاملة.

وقد قال معاوية يومًا جللسائه: إني عزمت على قتل الكثري من األعاجم
(5)

. 

ومن الواضح أن األعاجم ال ذنب هلم سوى أنهم ليسوا بعرب، وحكومة 

بين أمية كانت متيز العرب على غريهم. وكانوا يسمون غري العرب باملوالي.  

 : ل وسريته العطرة، حيث قا وهذا خمالف لصريح كالم رسول اهلل 

 أال إن الناس من آدم، وآدم من تراب، وأكرمهم عند اهلل أتقاهم
(6)

. 

 ،أيها الناس ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ال فضل لعربي على عجمي

واللعجمي على عربي، وال ألمحر على أسود، والأسود على أمحر، إاّل 

بالتقوى، إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم
(7)

. 
                                                           

آخى بينه وبني علي بن  ذكر مؤاخاة النيب بني أصحابه، وفيه إن رسول اهلل  10انظر: احملرب: ص (4)

 وآخى بني محزة بن عبداملطلب وزيد بن حارثة.. وهكذا. ي طالب أب

 .21019/2ح 1ب 152ص 11مستدرك الوسائل: ج (2)

 .161كتاب ُسليم بن قيس: ص (3)

 .108ص 1تفسري القمي: ج (1)

. )فيه بيان حلقد معاوية على األعاجم وأنه كان يتمنى لو 286 -283انظر كتاب سليم بن قيس: ص (5)

 ن زياد رأي عمر يف قتل األعاجم الذين يكون طوهلم أكثر من مخسة أشبار(. مل يعدل اب

 .3فصل 938مكارم األخالق: ض (6)

 .21معدن اجلوهر: ص (7)
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ألبيض يف مقابل األسود، ألن األبيضاني عند ما واملراد باألمحر هو ا

 يتعرض للشمس أو يعمل أو ما أشبه يصبح لونه أمحر.

فبنو أمية قّدموا العرب على غريهم، أما بنو العباس فأهملوا العرب وقربوا 

 العجم واملوالي، وذلك ألن اخلراسانيني قد أعانوهم يف تشكيل حكومتهم.

س، ومتسكوا باألتراك، فملؤوا أجهزة الدولة وبعد فرتة ترك بنو العباس الفر

 بهم.

فعلى خالف املعايري اإلسالمية، كانوا يقدمون الفرس أحيانًا، ورمبا العرب، 

 ورمبا األتراك، ورمبا غريهم.

 )عليه الصالة والسالم(ويف قبال هذه السياسات العنصرية كان اإلمام الرضا 

يدلك  ولونه، فأخذ اإلمام اليفرق بني أحد وأحد لقوميته ولسانه وعرقه 

الرجل اخلراساني يف احلمام وهو من الفرس، يف قصة معروفة مشهورة
(4)

. 

يدعو مجيع عبيده مبختلف قومياتهم، وحتى الذي  وكان اإلمام الرضا 

يعمل يف اصطبل الدواب، ليحضروا على السفرة وكان يتناول معهم الغذاء، 

وكان ذلك يف والية عهده
(2)

. 

 ء العبيد أكثرهم من القوميات غري العربية.وكان هؤال

شخص ويريد االسرتاحة عنده فكان  ورمبا كان يرد على اإلمام الرضا 

يقدم له الفرش واللحاف بيده الشريفة اإلمام 
(3)

. 

                                                           

روى مجاعة: أنه دخل  الرضا عليه السالم محامًا فبينا هو يف مكان من احلمام إذ دخل عليه جندي  (4)

َرفه فصاح: فدخل من َع ،فصب على رأسه ،أسود وقال: صب على رأسي يافأزاله عن موضعه 

هال عصتين إذ  :فأقبل اجلندي يقبل رجليه ويقول ياجندي هلكت أتستخدم ابن بنت رسول اهلل 

 14شرح إحقاق احلق: ج أردت أن أعصيك فيما ُاثاب عليه( : إنها ملثوبة وما  فقال ،أمرتك

 .554ــ  558ص

 ترك هذه العادة وهو يف فراش املوت. مر سابقًا، وسيأتي إنه عليه السالم ما (2)

 راجع عنوان )التذهنب نفسك إىل الفخر( يف هذا الكتاب. (3)
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أما احلكام فعلى خالف القانون اإلسالمي كانوا مييزون بني العرب وغريهم، 

كانوا من األتراك قدموا العنصر الرتكي على  فمثاًل السالطني العثمانيون مبا أنهم

غريه. وكانوا حيكمون يف تركيا على نصف العامل، فكانت والتهم أتراكًا حتى يف 

 بالد العرب وغريهم.

وهكذا كانوا يفرقون بني املسلمني بعضهم مع بعض وكانوا طائفيني 

 عنصريني قوميني بعيدين كل البعد عن اإلسالم والقيم اإلنسانية..

اخللفاء أوهلم وآخرهم وأوسطهم من بين أمية ومن قبلهم، وبين العباس ف

والعثمانيني، كانوا يظلمون الناس دائمًا، ويتعدون عليهم، ومينعون عن العلم، 

وجيعلون الناس يف الفقر واحلاجة، وكانوا يقسمون ثروات املسلمني بينهم ويف 

ثم يلتهون مبلذات  شهواتهم، ويبنون بها أحسن القصور وأمجلها ألنفسهم،

 الدنيا ويقرتفون أشد احملرمات.

 وذرية رسول اهلل  كما أظهروا العداوة لألئمة املعصومني 

 فسجنوهم وعذبوهم وقتلوهم بالسيف والسم.

 يقول الشاعر: 

كم غدرة لكم يف الدين واضحة        وكــم دم لرسول اهلل عندكـــم    
(4)

 

م، فمثاًل الثاني من اخللفاء العباسيني هو كما غدروا حتى بأقرب الناس إليه

املنصور الدوانيقي، غدر بأقرب الناس إليه، ومن أوصله إىل احلكم، كأبي مسلم 

اخلراساني
(2)

، وكما غدر أبو العباس السفاح بأبي سلمة اخلالل
(3)

 وهكذا..  

 
 

: كذبًا وزورًا وكان من هؤالء الطغاة الذين ادعوا خالفة رسول اهلل 

                                                           

قاله أبو فراس احلمداني يف قصيدته امليمية املعروفة يف الدفاع عن أهل البيت عليهم السالم، راجع:  (4)

 .900ص 3الغدير: ج

 .151ص 1انظر: الكنى وااللقاب: ج (2)

 .112االسالم: صالشيعة وفنون  (3)
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)عليه الصالة والسالم( املتوكل العباسي، حيث هدم القرب الشريف لإلمام احلسني 

ومجيع البيوت واحملالت اليت كانت بأطراف املرقد الطاهر، فهدم مدينة بكاملها، 

وأراد أن خيرج اجلسد الطاهر وحيرقه، ولكن مل يتمكن من ذلك. كما روي يف 

قصص مشهورة كقصة ديزج
(4)

 . 

يف تاريخ اخللفاءقال السيوطي 
(2)

بهدم قرب االمام لعنه اهلل تعاىل : )أمر املتوكل 

وهدم ماحوله من الدور، وأن يعمل مزارع، ومنع الناس من  احلسني 

زيارته، وخرب وبقي صحراء، وكان املتوكل معروفًا بالتعصب فتأمل املسلمون 

 ء(.من ذلك وكتب أهل بغداد شتمه على احليطان واملساجد وهجاه الشعرا

وقال ابن خلكان: ملا هدم املتوكل قبحه اهلل قرب احلسني بن علي بن أبي 

 هـ قال فيه البشامي: 236يف سنة  طالب 

 وجماوريه .. وهكذا قتل املتوكل سبعني ألفًا من زوار اإلمام احلسني 

ثم إن بعض احملاسن اليت رمبا ينسبه البعض إىل هؤالء اخللفاء هي إما كذب، 

أو خالية عن احلسن وبعيدة عن الصواب، فإنهم مل يقصدوا بها إاّل شهواتهم 

من األمور اليت ميدحون بها املعتصم العباسي فتح مدينة  وطغيانهم.. مثاًل

 العمورية، وهي يف الواقع من أقبح ما قام به.

فإن العمورية كانت مدينة مجيلة كبرية، فيها نفوس كثرية، وهلا أسواق 

عامة، وحمالت مليئة باألمتعة التجارية. يقال: إن السبب يف فتح هذه املدينة أن 

على يد امرأة مسلمة فنادت: وا معصماه، أو:  أحد شرطة الكفار ضرب

 وامعتصماه. فأخذها الشرطي إىل السجن.
                                                           

 بعض هذه التفاصيل يف اجلزء املرتبط حبياة اإلمام احلسن العسكري  ذكر اإلمام املصنف  (4)

 فلرياجع.

 .211تاريخ اخللفاء: ص (2)
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فلما وصل اخلرب إىل املعتصم أمر جيشه باالستعداد للهجوم غري الشرعي 

على العمورية، حبجة إنقاذ املرأة، فحاربوهم حتى فتحوا العمورية، وبعد الفتح 

جل وامرأة، وشاب وشيخ، ثم أمر أمر املعتصم بقتل الناس من كبري وصغري، ور

بإحراق املدينة بكاملها. فلم يبق من املدينة شيء يذكر، وإىل يومنا هذا مل ترجع 

العمورية على ما كانت عليه
(4)

 . 

وأمري  فهل هذا العمل صحيح يف منطق اإلسالم ويف منطق رسول اهلل 

 ؟! الذين كانوا يوصون حتى بالكفار، وفرضوا على جيشاملؤمنني 

 املسلمني منهجًا أخالقيًا رائعًا يف احلرب.

كال، هؤالء اخللفاء تقّمصوا اخلالفة وتلّبسوا باسم اإلسالم ليشوهوا مسعة 

 الدين احلنيف. فاإلسالم منهم بريء أشد الرباءة.

 قوله:  عن النيب األعظم  روى أمري املؤمنني 

 إن النيب ه بتقوى اهلل كان إذا أراد أن يبعث أمريًا على سرية أمر

عزوجل يف خاصة نفسه، ثم يف أصحابه عامة، ثم يقول: اغزوا بسم اهلل، ويف 

سبيل اهلل، قاتلوا من كفر باهلل
(2)

 ، وال تغدروا، وال تغلوا، وال متّثلوا، 

 وال تقتلوا وليدًا، وال متبتاًل يف شاهق، وال حترقوا النخل، وال تغرقوه باملاء، 

 حترقوا زرعًا... وال تعقروا من البهائم ما يؤكل وال تقطعوا شجرة مثمرة، وال

حلمه، إاّل ما البد لكم من أكله، وإذا لقيتم عدوًا من املشركني فادعوهم إىل 

إحدى ثالث، فإن هم أجابوكم إليها، فاقبل منهم وكف عنهم...
(3)

  

 احلديث.

                                                           

 ◄ففي التواريخ: )وفتحت عمورية.. فُقتل وُسبى مجيع من فيها .. وأخرب وأحرق كل ما أجتاز به (4)

. وورد أيضًا: )فقتل بها مقتلة عظيمة وسبى سبايا 916ص 2ي: جمن بالدهم( انظر تاريخ اليعقوب►

كثرية وخرب املدينة وهدمها وقبل وصول األمري خرب ما مر به من قراهم .. فضرب أعناق أربعة آالف 

من األسرى فلم يزل يقتل األسرى يف مسريه وحيرق حتى ورد بالد اإلسالم..( تاريخ خليفة بن خياط: 

 .343ص

 .تلكم، ال مطلق الكفار. كما هو واضح من سائر األدلة، منه أي ممن قا (2)

 .290ص9. ومن كتب العامة: مسند أمحد: ج2/  232ح 60ب 134ص 6تهذيب األحكام: ج (3)
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وال تقتلوا وليدًا أو شيخًا كبريًا وال امرأًة :ويف حديث قال 
(4)

. 

 نهى أن يلقى السم يف بالد  إن رسول اهلل ويف رواية أخرى: 

املشركني
(2)

. 

على تفصيل ذكره الفقهاء يف كتاب اجلهاد
(3)

. 

فهذه الفتوحات اليت قام بها من مسوا أنفسهم باخللفاء مل جتلب للمسلمني 

واإلسالم إاّل تشويه السمعة، واحلقد من الكفار على املسلمني، وإبعادهم عن 

 ول احلق واهلداية.قب

ورمبا يقول البعض: ملاذا تركزون على سلبيات هؤالء اخللفاء، ومل تذكروا 

 شيئًا من إجيابياتهم وحماسنهم؟ فإنه يقال يف اجلواب:

ملاذا مل يركز الباري عزوجل يف القرآن الكريم بالنسبة إىل فرعون 

 ابياتهم؟وهامان ومن أشبه إاّل على سلبياتهم، فلم يتطرق إىل إجي

بل بالنسبة إىل بعض املسلمني قال تعاىل: 


(1)

هل يستحق مثل . فمن ترك من املسلمني بعض األحكام اإلسالمية 

 هذا اخلطاب والعتاب؟

ويف األمثلة التكوينية ملاذا يفر اإلنسان من املريض مبرض مسر ومعد؟ أليس 

فيه جوانب إجيابية؟ أمل يكن يف جسمه إاّل هذا املرض، فأين سائر أعضائه اليت ال 

 شيء فيها؟

 وملاذا نهاجم االستعمار ونرفضه، أمل يكن عندهم بعض اإلجيابيات؟

القرآن الكريم أنزل سورًة يف ذم أبي هلب وقال:   وملاذا

                                                           

 باب ذكر األفعال اليت ينبغي فعلها يف القتال. 364ص1دعائم االسالم: ج (4)

 .164النوادر، لفضل اهلل الراوندي: ص (2)

، وفيها: )الظاهر عدم جواز التخريب بإلقاء النار والسم ... 146ص 91ة )الفقه(: جراجع موسوع (3)

 ألنه من اإلفساد واهلل الحيب الفساد، وللنهي يف بعض الروايات(.

 .65سورة النساء:  (1)
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...
(4)

. أمل تكن هناك نقاط إجيابية يف حياة 

 أبي هلب؟

 هذا هو اجلواب النقضي.

 وهو جواب حلي:

حياة اجملرمني وعدم النظر إىل بعض  إن السبب يف تركيز العقالء على سلبيات

إجيابياتهم بعد فرض وجودها: حتى ال ُيتخذ هؤالء الطغاة أسوًة وقدوًة، ولكي 

 حُيرتز عنهم.

ثم إن هؤالء اخللفاء الطغاة هم سبب تأخر املسلمني ومشاكلهم إىل يومنا 

هذا، وهم السبب يف كثري من احلروب اليت دمرت األمة اإلسالمية، مبا فيها 

حلروب اليت وقعت بني املسلمني والكفار، فإنها كانت غري شرعية ألنها مل تكن ا

، وتلك احلروب سببت احلالة االنتقامية للكفار وإبعادهم عن بإذن املعصوم 

اإلسالم. لذا نرى أحد الغربيني يقول: إن علينا حنن املسيحيني أن نصنع متثال 

ألوروبية، ونقدسه، فإنه لوال معاوية بن أبي سفيان ونضعه يف مجيع مدننا ا

وشّن احلروب  معاوية الذي وقف أمام أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 

عليه، لكانت أوروبا بأمجعها مسلمة، ومل يبق يف العامل بقعة إاّل دخلت يف 

اإلسالم، ومل ُير من النصرانية شيء
(2)

. 

مًا تذكرون فهل مثل معاوية يستحق أن ميدحه اإلنسان؟ فيقال: ملاذا دائ

 مساوءه وسلبياته؟

إن هؤالء اخللفاء الال شرعيني هم الذين سببوا ضياع دين املسلمني ودنياهم، 

وكذلك ضياع غري املسلمني أيضًا وعدم هدايتهم إىل اإلسالم. واألمة اإلسالمية 

 إىل يومنا هذا حترتق بنريان فتنهم. 

ميثلون اإلسالم، بل من هنا يلزم ذكر سلبياتهم ليتضح للناس أن هؤالء ال 

 اإلسالم بريء منهم ومن أمثاهلم.

                                                           

 .2-1سورة املسد:  (4)

 .145و هريرة: صبشيخ املضرية أ (2)



  215من حياة اإلمام الرضا  
 

حتى  كان املأمون العباسي من هؤالء الطغاة، وكان مينع اإلمام الرضا 

من إقامة صالة العيد، كما يف القصة املشهورة، حيث أمر املأمون بإرجاع اإلمام 

  من وسط الطريق، بعد أن رأى أن اإلمام ة العيد على سرية تهيأ لصال

ال كما تؤديها اجلبابرة وأمري املؤمنني علي  جّده رسول اهلل 
(4)

. 

وحاول ذلك يف مرات  وكان خيطط املأمون على قتل اإلمام الرضا 

يف احلمام مع الفضل بن سهل، فلم  عديدة كان منها خطة قتل اإلمام 

 إىل احلمام وذهب الفضل فُقتل. يذهب اإلمام 

يفوق على علماء سائر  املأمون عند ما كان يرى اإلمام ومل يفرح 

األديان واملذاهب كالنصارى واليهود واجملوس والصابئة وغريهم، بل كان حيرتق 

 .حسدًا وحقدًا على اإلمام 

فإن املأمون كان يفكر يف ملذاته وسلطته، وكان يريد القضاء على اإلسالم 

رات فكان يقصد منها تثبيت دولته، ورمبا وقادتها احلقيقيني، أما مثل هذه املناظ

مغلوبًا يف املناظرات، إىل غري ذلك من الوجوه  كان حيب أن يصبح اإلمام 

 املذكورة يف بابها. 

وقصة تواطؤ املأمون مع ذلك الساحر يف تلك السفرة حيث أحضر اإلمام 

ضحك فلما أراد اإلمام أن يتناول شيئًا من اخلبز، طّيره الساحر، ف الرضا 

املأمون وجلساؤه
(2)

، كل هذه األمور ، وأرادوا التنقيص من شأن اإلمام 

 .. تدل على سوء نية املأمون جتاه أهل البيت 

من املدينة إىل  ومن هنا يعلم أن طلب املأمون وإحضاره لإلمام الرضا 

 خراسان كان مكيدة من املأمون، حيث أراد بها عدة أمور، منها:

                                                           

 )صالة العيد( من هذا الكتاب. راجع (4)

 العباسي أيضًا. وهارون القضية جرت مع االمام الكاظم ل هذه ومث (2)

صورتي أسدين مصورين على مسند  يحتدي حجاب املأمون بأن حيييف رويت  وقصة اإلمام الرضا 

 فأحياهما اإلمام وأمرهما بافرتاس احلاجب فافرتساه.  ،املأمون
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ونفوذه يف قلوب الناس. فأشاع أن أهل  ة اإلمام : التقليل من هيب1

إمنا زهدوا يف الدنيا ألنها مل تقبل إليهم، أما عندما أقبلت الدنيا  البيت 

 إليهم فال فرق بينهم وبني غريهم، وكان دليله على ذلك قبول اإلمام 

 للخالفة ووالية العهد.

نشغل مبلذات بعدما يصبح ولي العهد، سي وتصور املأمون أن اإلمام 

سيتصدى  الدنيا كما كان املأمون وآباؤه منشغلني بها وباللهو واللعب، وأنه 

للعزل والنصب، وسجن الناس وقتلهم ومصادرة األموال وما يصدر من احلكام 

كان ينظر بنور اهلل فرفض كل ذلك ومل  عادًة من ظلم وجور، ولكن اإلمام 

يها فقبلها بشرط عدم التدخل يف أي شأن يقبل بوالية العهد إاّل بعد أن اضطر إل

 من شؤون احلكومة.

: السيطرة على األوضاع املتدهورة آنذاك، فإن البالد اإلسالمية مل تكن 2

خاضعة حلكم املأمون بالكامل، وكان للعلويني التأثري الكبري يف الناس، وكلما 

 ثار أحدهم ضد بين العباس ثار الناس معهم.

ني كانوا مييلون إىل األمني حممد بن هارون، يف بغداد مضافًا إىل أن العباسي

وال خيضعون للمأمون. فإنهم كانوا يرون أن خالفة املأمون هلارون غري شرعية. 

 ألن هارون قد عهد إىل األمني، وبعد موت األمني إىل املأمون.

 وكان هناك بعض اخلوارج الذين يثريون الفنت بني فرتة وأخرى.

حتركاتهم اخلفية ضد احلكم العباسي، وإن مل يكن  وكان لبعض األمويني

 هلم شيء حبسب الظاهر.. ألن احلكومة العباسية قضت عليهم.

وكان أهم تلك القوى قوة العلويون ونفوذهم يف قلوب الناس، فأراد املأمون 

وإكراه اإلمام بقبول والية العهد أن يأمن من  بعرض اخلالفة على اإلمام 

، وأن يأمن من غضب الناس عليه، فأخذ املأمون يتظاهر ثورات العلويني ضده

 وإكرامهم. حبب أهل البيت 

فلما نفذ خططه الشيطانية وأمن جانب العلويني حيث خدع الناس بذلك 

واستجلب العلويني إىل خراسان وكان يأمر بقتلهم وهم يف الطريق بسم أو 
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يف  ئمة الطاهرين بسيف، ولذا نرى كثرة مراقد السادة العلويني من ذرية األ

خمتلف مدن إيران والعراق. فإن هؤالء توجهوا من احلجاز حنو خراسان لزيارة 

 فقتلهم املأمون العباسي يف الطريق. اإلمام الرضا 

املدفونة بقم  أخت اإلمام الرضا  وكانت السيدة فاطمة املعصومة 

 يها فقتلها.املقدسة، من ضمن هؤالء املظلومني، حيث بعث املأمون السم إل

وبعد أن استقر حكم املأمون رجع إىل بغداد ولبس السواد الذي كان شعارًا 

للعباسيني، وجعل أزمة األمور كلها بيد العباسيني، وقام بإعطاء السم لإلمام 

 حتى قضى اإلمام شهيدًا مسمومًا.  الرضا 

 ا خطني:ثم ال خيفى أن يف يومنا هذا ويف عاملنا املعاصر أيض

 : خط اإلميان والفضيلة والتقوى.1

 : وخط الكفر والرذيلة والشهوات والدنيا.2

والعامل اليوم حيرتق بنريان الظلم واالستبداد واجلهل والرذيلة، فيلزم أن 

يسعى العلماء واملثقفون للقضاء على ذلك، كما يلزم السعي للقضاء على 

الوعي يف أوساطهم، لكي يواكبوا التخلف الثقايف املوجود عند املسلمني، وبث 

 التقدم عند سائر األمم، ويصلوا إىل مرحلة السيادة واالستقالل.

 فإن من أهم مشاكل املسلمني يف يومنا هذا أمرين:

 األمر األول: التخلف احلضاري.

 األمر الثاني: التبعية والذيلية.

لعزة ويلزم عالج هذين األمرين لكي يصل املسلمون إىل تلك السيادة وا

 .وأمري املؤمنني علي  واالستقالل والتقدم اليت أسسها رسول اهلل 

 فإن املسلمني ميتلكون من القوة الكامنة يف أنفسهم ما يكفل بذلك.

 والغرب مل يتقدم ومل يتطور إاّل بعد األخذ بأسباب التقدم ومنها:

 : القيام بأفضل أنواع النظم والتنظيم.1

 : نشر الوعي والثقافة.2
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 االهتمام بالتقدم الصناعي والتكنولوجي. :3

: احلرية النسبية يف االنتخابات، وذلك لتعدد األحزاب واملنظمات 9

واجلمعيات والنقابات وما أشبه، مما يوجب بروز الكفاءات، على عكس بالدنا 

 حيث فيها كبت للحريات والقضاء على الكفاءات.

 تعمارها.: السعي الدائم للسيطرة على شعوب العامل واس5

وقد متكن الغرب من التقدم على املسلمني والسيطرة على بالدهم عرب هذه 

األمور، وقد قاموا باستعمار بالدنا استعمارًا عسكريًا كما يف أفغانستان وفلسطني 

وإرتريا وتركستان وغريها، وقاموا باالستعمار االقتصادي والسياسي وما أشبه 

سلمون باألمور األربعة األوىل، وسعوا كما يف سائر بالدنا. وإذا متسك امل

للخالص من األمر اخلامس، فإنه يكون سببًا لتقدمهم وإنقاذهم من التأخر 

 والتخلف بإذن اهلل تعاىل.

إذا أردنا التخلص من التبعية للغرب والذيلية ومن نفوذ استعمارهم فعلينا 

ىل الناس، وهي اليت قد أكد عليها إرجاع احلريات اإلسالمية إبأمور: 

القانون الفقهي املشهور: )الناس مسلطون على أمواهلم وأنفسهم(
(4)

، من أمثال 

حرية الزراعة، وحرية الصناعة، وحرية السفر، وحرية اإلقامة، وحرية البناء، 

وحرية اإلعمار، وحرية إبداء الرأي، وحرية االنتخابات، وسائر احلريات املقررة 

 الم. يف اإلس

إرجاع األخوة اإلسالمية، فالعربي والفارسي واهلندي والرتكي 

واإلندينوسي وغريهم من املسلمني كلهم إخوة، وال فرق بينهم أمام القانون، 

فيحق لكل منهم ما حيق لآلخر يف أي بلد من بالد املسلمني، يشرتي ويبيع 

ريها وغريها، فيجب وميتلك العقار، ويفتح متجر، ويقيم، ويسافر، إىل غ

إسقاط القوميات وما أشبه، فإنه ال فرق يف اإلسالم بني القومية العربية والرتكية 

                                                           

 .381ص 5حاشية املكاسب: جانظر  (4)
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والفارسية وغريها، فالكل من آدم وآدم من تراب
(4)

 ، كما يف احلديث الشريف.

قال تعاىل: 
(2)

. 

ط سواءالناس كأسنان املش :وقال الرسول األكرم 
(3)

. 

املؤمنون كأسنان املشط يتساوون يف احلقوق بينهم :وقال 
(1)

. 

إرجاع األمة اإلسالمية الواحدة، فيلزم إسقاط هذه احلدود املصطنعة 

اليت جعلها الغرب يف بالدنا، قال تعاىل يف القرآن احلكيم: 


(5)

. 

إرجاع كافة القوانني اإلسالمية إىل بالد املسلمني، ويف خمتلف شؤون 

احلياة، مثل قانون البيع والشراء والرهن واإلجارة واملزارعة واملساقاة واملضاربة 

 والشركة والنكاح والطالق واإلرث والقصاص والديات واحلدود وغريها.

ينا العمالء من الغرب ورفض وإبطال مجيع القوانني الوضعية اليت جاء بها إل

 والشرق.

االهتمام باجلانب الروحي يف الناس، وتقوية اإلميان والفضيلة 

 واألخالق والتقوى فيهم.

 وبهذه األمور ميكن إنقاذ املسلمني من هذه التبيعة والذيلية للغرب.

 كما أن التخلف احلضاري املشاهد اليوم يف املسلمني يعتمد على أسس منها:

فردية يف املسلمني، أما الغرب فنظامهم نظام الشركات واملؤسسات : ال1

 واجلمعيات.

: عدم وجود التجمعات يف املسلمني إاّل التجمعات القبلية عند بعضهم، 2

 أما الغرب فكلها جتمعات وأحزاب ونقابات وتنظيم.

 : عدم امتالك املسلمني لألسلحة املتطورة.3

                                                           

 .35انظر: حتف العقول: ص (4)

 .10سورة احلجرات:  (2)

 .5148ح املوجزة اليت مل ُيسبق إليها باب ألفاظ رسول اهلل  314ص 9من الحيضره الفقيه: ج (3)

 .4568/2 من أبواب أحكام العشرة ح 4باب 321ص 8مستدرك الوسائل: ج (1)

 .42سورة األنبياء:  (5)
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صناعي، بل ال تتجاوز صناعاتهم : عدم امتالك املسلمني للتطور ال9

 البدائيات.

 : عدم امتالك املسلمني لإلعالم املتقدم كالتلفاز واإلذاعات وما أشبه.5

: احلكومات الوراثية واالنقالبات العسكرية عند املسلمني، أما الغرب 6

 فحكوماتهم انتخابية.

مات : احلكومات يف بالدنا اإلسالمية حكومات تعيش مبفردها، أما احلكو1

 الغربية فإنها جتمعات دولية.

: حسم األمور يف بالدنا حسم عسكري وعنيف، أما يف الغرب فأكثر 8

احلسومات فيما بينهم دبلوماسية، واحلسم العسكري فهو احلل األخري وال يكون 

 إالّ مخسة يف املائة أو أقل عادة.

 يني.: حمدودية الثقافة عند املسلمني، وتوسعها وعامليتها عند الغرب4

: االرتباطات الضيقة واحملدودة يف بالد املسلمني، على عكس الغرب فله 10

ارتباطات واسعة ويف كل اجملاالت، فمثال األسواق اإلسالمية ال تتأثر عادة 

باألمور العاملية، أما يف الغرب فيتأثر السوق خبطاب أحد الرؤساء ولو يف بلد 

، فهذه األمور تؤثر يف أسواقهم مما آخر، أو زلزال أو حرب يف منطقة نائية عنهم

 يدل على سعة ارتباطاتهم نجميع العامل.

 وهذه ناشئة من الطبيعة البدائية للمسلمني والطبيعة احلضارية يف بالد الغرب.

: ضيق الزمان يف بالد املسلمني لبدائية اآلالت على عكس الغرب، 11

عن بعض، واآلالت قدمية،  فالعمل يف بالدنا يف النهار فقط، واملدن بعيدة بعضها

أما يف الغرب فإنه لتطور اآللة هناك اختصار يف الزمن واالستفادة األفضل من 

الوقت، وتقاربت املدن عندهم، لتطور وسائل النقل وهذا مما يسبب التطور 

 األكثر.

: تأخر وتعقيد القوانني اإلدارية يف بالدنا، وتطور قوانينهم يومًا بعد يوم 12

 تعاقيدها.  والتقليل من

ثم إن قلة الثقافة يف بالدنا وتطورهم الثقايف، من أهم أسباب قبول املسلمني 



  244من حياة اإلمام الرضا  

مبا جاءتهم من القوانني الكابتة الغربية والشرقية، فإنهم أهدوا إلينا ما رفضوها 

من القوانني. وهذه القوانني املستوردة يف بالدنا سبب لعرقلة األمور وعدم التطور 

اء على الكفاءات حبيث ال ميكن للفرد املسلم أن يطّور وكبت احلريات والقض

نفسه ويطّور بلده، وهذه األمور جاءت بعد أن ترك املسلمون القرآن والعرتة 

ومن هنا يتضح بعض اجلوانب يف احلديث القدسي الذي رواه  .الطاهرة 

كلمة ال إله إاّل اهلل حصين فمن دخل حصين : حيث قال: اإلمام الرضا 

بشرطها وشروطها وأنا من شروطهاثم أضاف:  عذابي أمن من
(4)

. 

فإن اإلميان الصحيح الكامل هو حصن اهلل عزوجل، يأمن اإلنسان فيه من 

عذاب الدنيا ومشاكلها ومن عذاب اآلخرة ونريانها، ولكن ال يكون احلصن 

 . وثامنهم اإلمام الرضا  حصينا إاّل بوالية األئمة املعصومني 

 

 

بسنده عن رجاء بن أبي  يف عيون أخبار الرضا  روى الصدوق 

بعض تفاصيل خروج ـ  الضحاك ـ وكان قد بعثه املأمون ألشخاص الرضا 

ُكرهًا إىل أن وصل خراسان من مدينة جّده  اإلمام 
(2)

 .. 

 وقد سبق أن املأمون أراد بذلك السيطرة األكثر على اإلمام الرضا 

بثورة أو ما أشبه، بنفسه أو حبّث  يطمئن من عدم قيام اإلمام ولكي 

 حتت نظره املباشر وضغطه الفاعل. العلويني على ذلك، وليكون اإلمام 

وقد أشار الفضل بن سهل وزير املأمون بهذه اخلطة اخلبيثة، فلم يكن 

 .إاّل نية السوء وإن تظاهرا بإكرام اإلمام  للمأمون والفضل جتاه اإلمام 

ورد أن الفضل بن سهل أشار على املأمون أن يتقرب إىل اهلل عزوجل وإىل 
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ليمحو بذلك ما  بصلة رمحه بالبيعة لعلي بن موسى الرضا  رسوله 

كان من أمر هارون فيهم، وما كان يقدر على خالفه يف شيء، فوجه من 

بن  خراسان برجاء بن أبي الضحاك وياسر اخلادم ليشخصا إليه حممد بن جعفر

وذلك يف سنة مائتني حممد وعلي بن موسى بن جعفر 
(4)

. 

أنه أمر بأن يشخصوا  ومما يدل على أنه املأمون أراد الشر لإلمام الرضا 

من طريق ال ميّر على الكوفة وقم، وذلك ألنهما مركزا الشيعة  اإلمام 

 ه. من الطرق األخرى لكي ال يلتقي بشيعته وموالي آنذاك، فجاؤوا باإلمام 

أو حتى يف  وإاّل فإن كان املأمون صادقًا يف عرض اخلالفة على اإلمام 

على الكوفة وقم ميّهد لذلك، التصاله  والية العهد، كان مرور اإلمام 

 بقواعده اجلماهريية وتنسيقه مع رموز الشيعة وكبارها.

من صالة  كما ُيعلم سوء نية املأمون والفضل من قصة إرجاع اإلمام 

 ـ على ما سيأتي ـ . العيد

كان بعد حماربة املأمون ألخيه  ومما يؤيد ذلك أيضًا أن إشخاص اإلمام 

األمني حيث أراد املأمون بسط سيطرته على اجلميع، وخاصة على من لـه النفوذ 

وإاّل فإن كان ال يريد اخلالفة لنفسه  األكرب يف قلوب الناس وهم أهل البيت 

 فلماذا حارب األمني؟

ه ملاذا مل يتخل عماًل عن اخلالفة ويعلن بأنه ال يستحقها، وهي لإلمام ثم إن

 دون غريه. الرضا 

 ومما يدل أيضًا على سوء نية املأمون أنه وضع اجلواسيس على اإلمام 

وحتى يف بيته اخلاص، ليخربوا املأمون بكل حديث يدور، كما أنه فتح بابًا من 

 أراد ومن دون إبالغ اإلمام بذلك.ليدخله كلما  قصره على دار اإلمام 

أحيانًا يف حلقة علمية مع شيعته، فكان ينفتح القفل،  وكان اإلمام 

 لشيعته أن خيتفوا ويتفرقوا، ألن املأمون قد قدم. فيقول اإلمام 

 روي أنه ملا انقضى أمر املخلوع واستوى أمر املأمون كتب إىل الرضا 
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بعلل كثرية، فما زال املأمون  رضا يستقدمه إىل خراسان، فاعتل عليه ال

وأبو جعفر  أنه ال يكف عنه، فخرج  يكاتبه ويسأله، حتى علم الرضا 

لـه سبع سنني، فكتب املأمون إىل من بعثه: ال تأخذ على طريق  ـ اجلواد ـ 

الكوفة وقم، فُحمل على طريق البصرة واألهواز وفارس حتى وافى مرو، فلما 

ذلك  أمون يتقلد اإلمرة واخلالفة، فأبى الرضا وافى مرو عرض عليه امل

وجرت يف هذا خماطبات كثرية، وبقوا يف ذلك حنوًا من شهرين، كل ذلك يأبى 

أن يقبل ما يعرض عليه، فلما كثر الكالم واخلطاب يف هذا  أبواحلسن الرضا 

قتل قال املأمون: فوالية العهد، فأجابه إىل ذلك عند ما رأى أن املأمون هدده بال

 لـه: على شروط أسأهلا، فقال املأمون: سل ما شئت. لو مل يقبل، وقال 

إني أدخل يف والية العهد على أن ال آمر وال أنهى  قالوا: فكتب الرضا 

وال أقضي وال أغري شيئًا مما هو قائم وتعفيين من ذلك كله، فأجابه املأمون إىل 

ذلك وقبلها على هذه الشروط
(4)

. 



اىل خراسان كنت أنا  قال السجستاني: ملا ورد الربيد بإشخاص الرضا 

فودعه مرارًا، كل  املسجد ليودع رسول اهلل  باملدينة، فدخل اإلمام 

ذلك يرجع إىل القرب ويعلو صوته بالبكاء والنحيب، فتقدمت إليه وسلمت عليه، 

جوار جدي وأموت يف غربة زرني فإني أخرج من فرد السالم وهنأته فقال: 

، قال: فخرجت متبعًا لطريقه حتى مات بطوس ودفن وأدفن يف جنب هارون

إىل جنب هارون
(2)

عن  . وعن الوشاء، ورواه مجاعة من أصحاب الرضا 

ملا أردت اخلروج من املدينة مجعت عيالي وأمرتهم أن قال:  اإلمام الرضا 

يهم إثين عشر ألف دينار، ثم قلت يبكوا علّي حتى أمسع بكاءهم، ثم فرقت ف

فأدخلته املسجد،  هلم:  إني ال أرجع إىل عيالي أبدًا، ثم أخذت أبا جعفر 
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، فالتفت ووضعت يده على حافة القرب، وألصقته به واستحفظته رسول اهلل 

فقال لي: بأبي أنت وأمي واهلل تذهب إىل عادية؟ وأمرت مجيع  أبو جعفر 

والطاعة، وترك خمالفته، واملصري إليه عند وفاتي،  والئي وحشمي له بالسمع

وعرفتهم أنه القيم مقامي
(4)

. 
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كان الناس جيتمعون يف الطرق املؤدية إىل خراسان عند ما يعلمون بأن اإلمام 

ليتشرفوا بلقائه  سيمر عليهم، فيخرجون يف استقباله  الرضا 

 .م بعض أحاديث جّده رسول اهلل ويستفيدوا من علومه، ولريوي هل

 قال:  عن رجاء بن أبي الضحاك وكان بعثه املأمون ألشخاص الرضا 

ال ينزل بلدًا إاّل قصده الناس يستفتونه يف معامل دينهم  وكان ـ الرضا ـ 

عن  عن علي  عن آبائه  فيجيبهم، وحيدثهم الكثري عن أبيه 

ن سألين عن حاله يف طريقه، فأخربته فلما وردُت به على املأمو رسول اهلل 

مبا شاهدت منه يف ليله ونهاره وظعنه وإقامته، فقال: بلى يا ابن أبي الضحاك هذا 

خري أهل األرض وأعلمهم وأعبدهم
(4)

. 

وحدثنا أبو واسع حممد بن أمحد بن إسحاق النيسابوري قال: مسعت 

 جدتي خدجية بنت محدان بن بسندة قالت: 

نيسابور نزل حملة الغربي ناحية ُتعرف بـ )الش آباد( يف  ملا دخل الرضا 

ارتضاه من بني الناس،  دار جدي بسندة، وإمنا مسي بسندة ألن الرضا 

 و)بسندة( هي كلمة فارسية معناها مرضي.

دارنا زرع لوزة يف جانب من جوانب الدار فنبتت وصارت  فلما نزل 

ا يستشفون بلوز تلك الشجرة، شجرة وأمثرت يف سنة، فعلم الناس بذلك فكانو

فمن أصابته علة تربك بالتناول من ذلك اللوز مستشفيًا به فعويف، ومن أصابه رمد 
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جعل ذلك اللوز على عينه فعويف، وكانت احلامل إذا عسر عليها والدتها تناولت 

من ذلك اللوز فتخف عليها الوالدة وتضع من ساعتها، وكان إذا أخذ دابة من 

ج أخذ من قضبان تلك الشجرة فأمر على بطنها فتعافى ويذهب الدواب القولن

.. فمضت األيام على تلك الشجرة ويبست عنها ريح القولنج بربكة الرضا 

 فجاء جدي محدان وقطع أغصانها فعمي..

وجاء ابن حلمدان يقال لـه: أبو عمرو فقطع تلك الشجرة من وجه األرض 

بعني ألف درهم إىل مثانني ألف فذهب ماله كله بباب فارس، وكان مبلغه س

 درهم، ومل يبق لـه شيء..

وكان ألبي عمرو هذا ابنان ... فأرادا عمارة تلك الدار وقلعا الباقي من 

أصل تلك الشجرة فمات أحدهما بعلة بعد شهر، وأما اآلخر وهو األكرب .. 

فمات أيضًا، و كان موتهما مجيعًا يف أقل من سنة 
(4)

. 
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روى ابن الصباغ املالكي يف كتابه فصول املهمة، أن اإلمام علي بن موسى 

ملا دخل نيشابور يف السفرة اليت فاز بها بفضيلة الشهادة كان يف قبة  الرضا 

مستورة بالسقالط
(4)

على بغلة شهباء وقد شق نيسابور، فعرض لـه اإلمامان  

سنة احملمدية أبو زرعة الرازي وحممد احلافظان لألحاديث النبوية واملثابران على ال

بن أسلم الطوسي ومعهما خالئق ال حيصون من طلبة العلم وأهل األحاديث 

 وأهل الرواية والدراية، فقاال: 

أيها السيد اجلليل ابن السادة األئمة حبق آبائك األطهرين وأسالفك األكرمني 

عن  عن آبائك  إاّل ما أريتنا وجهك امليمون املبارك، ورويت لنا حديثًا

 نذكرك به. جدك حممد 

البغلة وأمر غلمانه بكشف املظلة عن القبة وعيون تلك  فاستوقف 

اخلالئق برؤية طلعته املباركة، فكانت لـه ذؤابتان على عاتقه، والناس كلهم قيام 

على طبقاتهم ينظرون إليه، وهم ما بني صارخ وباك ومتمرغ يف الرتاب ومقبل 

 ال الضجيج، فصاح األئمة والعلماء والفقهاء: حلافر بغلته، وع

معاشر الناس أمسعوا وعوا وأنصتوا لسماع ما ينفعكم وال تؤذونا بكثرة 

 صراخكم وبكائكم، وكان املستملي أبو زرعة وحممد بن أسلم الطوسي..

عن أبيه  : حدثين أبي موسى الكاظم فقال علي بن موسى الرضا 

 عن أبيه علي زين العابدين  لباقر عن أبيه حممد ا جعفر الصادق 
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قال:  عن أبيه علي بن أبي طالب  عن أبيه احلسني شهيد كربالء 

قال: حدثين جربائيل قال: مسعت  حدثين حبييب وقرة عيين رسول اهلل 

 رب العزة سبحانه وتعاىل يقول: 

 كلمة " ال إله إال اهلل" حصين، فمن قاهلا دخل حصين، ومن دخل حصين

ثم أرخى السرت على القوم وسار. فعدوا أهل احملابر والدوي  من عذابيأمن 

عد من احملابر أربعة »الذين كانوا يكتبون فأنافوا على عشرين ألفا.. ويف رواية: 

وعشرون ألفا سوى الدوي
(4)

. 

وهي مذكورة يف الطرق  أقول: ويف احلديث تتمة قاهلا اإلمام الرضا 

 األخرى.

ن إسحاق بن راهويه قال: ملا وافى أبو احلسن الرضا عن يوسف بن عقيل ع

  نيسابور وأراد أن يرحل منها إىل املأمون، اجتمع إليه أصحاب احلديث

فقالوا لـه: يا بن رسول اهلل ترحل عنا وال حتدثنا حبديث فنستفيده منك، وكان 

  قد قعد يف العمارية فأطلع رأسه وقال: مسعت أبي موسى بن جعفر 

 يقول مسعت أبي حممد بن علي  عت أبي جعفر بن حممد يقول مس

 يقول مسعت أبي احلسني بن علي  يقول مسعت أبي علي بن احلسني 

يقول مسعت رسول اهلل  يقول مسعت أبي أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 

  :يقول: مسعت جربئيل يقول: مسعت اهلل عزوجل يقول 

صين أمن من عذابيال إله إال اهلل حصين فمن دخل ح  قال: فلما مرت

بشروطها وأنا من شروطها :الراحلة نادى 
(2)

. 

 .من شروطها اإلقرار بإمامة اإلمام الرضا  أيأقول: 
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ومل يكن  أشرنا سابقًا إىل أن والية العهد قد ُفرضت على اإلمام الرضا 

ن العباسي وهّدده بالقتلإاّل بعد أن أجربه املأمو يقبل بها اإلمام 
(4)

. 

وقد ذكر قوم أن الفضل بن سهل هو الذي أشار إىل املأمون بتنفيذ هذه اخلطة 

وإن مل يقبل فوالية العهد،  وعرض اخلالفة على علي بن موسى الرضا 

 والطالبيني ضد العباسيني، ولغري ذلك. وذلك ليأمن من حترك اإلمام 

وزير املأمون ومدبر أموره ورئيس وكان الفضل بن سهل ذو الرئاستني 

جيشه، وكان جموسيًا فأسلم على يد حييى بن خالد الربمكي وصحبه، قيل: بل 

أسلم سهل والد الفضل على يدي املهدي وإن الفضل اختاره حييى الربمكي 

خلدمة املأمون فضمه إليه فتغلب عليه فاستبد باألمر دونه، وإمنا لقب بذي 

زارة ورئاسة اجلندالرئاستني ألنه تقلد الو
(2)

 . 

فلما بلغ العباسيني خرب والية العهد ببغداد ساءهم ذلك فاخرجوا إبراهيم بن 

املهدي وبايعوه باخلالفة، وكان إبراهيم هذا مؤلفًا بضرب العود منهمكًا يف شرب 

اخلمر
(3)

. 

وبعد أن متت اخلطة يف والية العهد صمم املأمون على قتل الفضل بن سهل 
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معًا، وخرج من مرو منصرفًا إىل العراق، لتثبيت حكمه  الرضا  وقتل اإلمام

 ولكي يرضي العباسيني.

فاحتال على الفضل بن سهل حتى قتله يف محام بسرخس، وذلك بيد غالب 

خال املأمون
(4)

، مفاجأًة يف شعبان سنة ثالث ومائتني، كما احتال املأمون على 

يدًا، وأمر املأمون بدفنه فسّمه ومات مظلومًا شه علي بن موسى الرضا 

بسناباد من طوس نجنب قرب هارون
(2)

. 

، وأنه كان وقد تقدم ما يدل على نوايا املأمون السيئة جتاه اإلمام الرضا 

وإكرام الذرية الطاهرة، ورمبا قال إني قّدمت  يتظاهر حبب أهل البيت 

والية العهد لنذر نذرته
(3)

 ، وكان ذلك من َمكره.

ألنه من صنائع آل  سهل فقد كان من أعداء اإلمام  وكذلك الفضل بن

برمك
(1)

. 

ومن الواضح على اللبيب أن املأمون الذي قتل أخاه األمني على امللك، 

 اليتنازل عن امللك إىل غريه بكل سهولة.

ومما يدل على أن املأمون وكذا الفضل بن سهل، كانا يتظاهران حبب اإلمام 

 وإكرامه وينويان الشر: 

للصالة وعم البكاء  الة العيد،حيث ورد أنه ملا خرج اإلمام قصة ص

ومسعوا تكبريه، وبلغ  والضجيج يف مرو عند ما رأوا أبا احلسن الرضا 

املأمون ذلك، فقال لـه الفضل بن سهل ذو الرياستني: يا أمري إن بلغ الرضا 
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ذ إليه أن املصلى على هذا السبيل افتنت به الناس وخفنا كلنا على دمائنا، فأنف

يرجع فبعث إليه املأمون
(4)

. 

يف عيون األخبار بسنده عن الريان بن الصلت:  وروى الشيخ الصدوق 

من القواد والعامة ومن مل حيب ذلك،  أن الناس أكثروا يف بيعة الرضا 

وقالوا: هذا من تدبري الفضل بن سهل ذي الرياستني، فبلغ املأمون ذلك فبعث 

ت إليه، فقال لي: يا ريان بلغين أن الناس يقولون أن إلّي يف جوف الليل فصر

 بيعة الرضا كانت من تدبري الفضل بن سهل؟ 

قلت: يا أمري يقولون ذلك، قال: وحيك يا ريان أجيسر أحد أن جييء إىل 

خليفة وابن خليفة قد استقامت لـه الرعية والقواد واستوت له اخلالفة فيقول لـه: 

 ريك، أجيوز هذا يف العقل؟ادفع اخلالفة من يدك إىل غ

 قلت: ال واهلل يا أمري ما جيسر على هذا أحد.

قال: ال واهلل ماكان كما يقولون، ولكين سأخربك بسبب ذلك: أنه ملا كتب 

إلي حممد أخي يأمرني بالقدوم عليه فأبيت، عقد لعلي بن عيسى بن ماهان وأمره 

ك اخلرب وبعثت هرمثة بن أن يقيدني بقيد وجيعل اجلامعة يف عنقي فورد علي بذل

أعني إىل سجستان وكرمان وماواالها فأفسد علي أمري فانهزم هرمثة، وخرج 

صاحب السرير وغلب على كور خراسان من ناحيته فورد علي هذا كله يف 

أسبوع، فلما ورد ذلك علي مل يكن لي قوة يف ذلك وال كان لي مال أتقوى به 

فأردت أن أحلق مبلك كابل فقلت يف ورأيت من قوادي ورجالي الفشل واجلنب 

نفسي: ملك كابل رجل كافر ويبذل حممد لـه األموال فيدفعين إىل يده، فلم أجد 

وجها أفضل من أن أتوب إىل اهلل من ذنوبي وأستعني به على هذه األمور 

وأستجري باهلل عزوجل، وأمرت بهذا البيت، وأشار اىل بيت فكنس وصببت علي 

بيضني وصليت أربع ركعات قرأت فيها من القرآن ما حضرني املاء ولبست ثوبني أ
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ودعوت اهلل واستجرت به وعاهدته عهدًا وثيقًا بنية صادقة إن أفضى اهلل بهذا 

األمر إلّي وكفاني عادية األمور أن أضع هذا األمر يف موضعه الذي وضعه اهلل 

اهان فكان عزوجل فيه، ثم قوي فيه قليب فبعثت طاهرًا اىل علي بن عيسى بن م

من أمره ماكان، ورددت هرمثة بن أعني اىل رافع بن أعني فظفر به وقتله، وبعثت 

اىل صاحب السرير فهاديته وبذلت له شيئًا حتى رجع فلم يزل أمري يتقوى حتى 

كان من أمر حممد ما كان وأفضى اهلل إلي بهذا األمر واستوى لي فلما وفى اهلل 

اهلل مبا عاهدته، فلم أر أحدًا أحق بهذا األمر من تعاىل مبا عاهدته أحببت أن أيف 

فوضعتها فيه، فلم يقبلها على ما قد علمت، فهذا كان  أبي احلسن الرضا 

سببها
(4)

. 

وقد اختلق املأمون هذه القصة لكي يربر مواقفه ضد األمني ويدعي أنه كان 

امله مع اإلمام مسددًا باجلانب الغييب وأنه تاب إىل اهلل وتضرع.. وأنه صادق يف تع

، وإال فإن كان قد عاهد اهلل أن يتنحى عن احلكومة فلماذا حارب الرضا 

 األمني وخاض أخطارها ليصل إليها؟.

كان خطة من املأمون للقضاء على  نعم إن عرض اخلالفة على اإلمام 

 وعلى مسعته الطيبة، كما أراد أن يكتسب شرعية من اإلمام  اإلمام 

 وأراد أن يسجل ما جيري من الظلم يف البالد على اإلمام يف ظلمه وجوره، 

ألنه شريك يف احلكم
(2)

. 

ومن جانب آخر فإنه كان خياف من ثورة العلويني ومن معرفة الناس مبقام 

وإكرامه ليضمن إمخاد  فاحتال بإظهار احرتام اإلمام  أهل البيت 
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تلك الثورات.. ولكي يستمر حكم بين العباس
(4)

.. 

عارفًا مبكر املأمون فأبى أن يقبل ما يعرض عليه املأمون  إلمام وكان ا

ملا  يف حديث: أن الرضا  من اخلالفة ووالية العهد، روى الصدوق 

ذلك  ورد مرو عرض عليه املأمون أن يتقلد اإلمرة واخلالفة، فأبى الرضا 

ى عليه وجرت يف هذا خماطبات كثرية وبقوا يف ذلك حنوًا من شهرين كل ذلك يأب

أن يقبل ما يعرض عليه أبو احلسن علي بن موسى 
(2)

. 

للخالفة عرض عليه والية  وبعد ما يئس املأمون من قبول اإلمام الرضا 

 .. أيضا ولكن املأمون أصر وقام بتهديد اإلمام  العهد، فرفضها اإلمام 

 قال املأمون: فإذا أبيت ما عرضت عليك فالبد من والية العهد من بعدي،

إباءًً شديدًا، فاستدعاه إليه وخال به ومعه الفضل بن سهل  فأبى عليه الرضا 

ذو الرياستني وليس يف اجمللس غريهم وقال له: إني قد رأيت أن أقلدك أمر 

 املسلمني وأفسخ ما يف رقبيت وأضعه يف رقبتك! 

اهلل اهلل يا أمري، إنه ال طاقة لي بذلك وال قوة لي  :فقال لـه الرضا 

 .يهعل

 قال لـه: فإني موليك العهد من بعدي.

 .أعفين من ذلك يا أمريفقال لـه: 

فقال لـه املأمون كالمًا فيه كالتهديد لـه على االمتناع عليه، وقال له يف 
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كالمه: أن عمر بن اخلطاب جعل الشورى يف ستة أحدهم جدك أمري املؤمنني 

ب عنقه والبد من وشرط فيمن خالف منهم أن ُيضر علي بن أبي طالب 

 قبولك ما أريده منك فإني ال أجد حميصًا عنه.

فإني جميبك إىل ما تريد من والية العهد على أنين  :فقال لـه الرضا 

 الآمر وال أنهى وال أفيت وال أقضي وال أولي وال أعزل وال أغري شيئًا مما هو 

، فأجابه املأمون إىل ذلك كلهقائم
(4)

. 

كولي العهد  الدراهم بامسه وباسم اإلمام الرضا  ثم أمر املأمون بضرب

له. فنقش على الدراهم: اهلل، حممد رسول اهلل، املأمون خليفة اهلل، مما أمر به 

األمري الرضا ولي عهد املسلمني علي بن موسى ابن علي بن أبي طالب ذو 

الرئاستني
(2)

. 

زهد وقد قبل يدعي ال ثم قام املأمون بنشر الدعايات بأن اإلمام الرضا 

 بوالية العهد ...

 عن الريان بن الصلت قال: 

فقلت لـه: يا بن رسول اهلل إن  دخلت على علي بن موسى الرضا 

 : الناس يقولون إنك قبلت والية العهد مع إظهارك الزهد يف الدنيا؟ فقال 

 قد علم اهلل كراهيت، لذلك فلما خريت بني قبول ذلك وبني القتل اخرتت

كان نبيًا ورسواًل فلما  لى القتل، وحيهم أما علموا أن يوسف القبول ع

دفعته الضرورة إىل تولي خزائن العزيز 


(3)

ودفعتين الضرورة إىل قبول ذلك على إكراه وإجبار بعد  
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مر إاّل دخول خارج منهاإلشراف على اهلالك، على أني ما دخلت يف هذا األ
(4)

 

فإىل اهلل املشتكى وهو املستعان
(2)

. 

: يا بن رسول وعن أبي الصلت اهلروي قال: إن املأمون قال للرضا 

اهلل قد عرفُت علمك وفضلك وزهدك وورعك وعبادتك، وأراك أحق باخلالفة 

و بالعبودية هلل عزوجل أفتخر، وبالزهد يف الدنيا أرج :مين، فقال الرضا 

النجاة من شر الدنيا، وبالورع عن احملارم أرجو الفوز باملغامن، وبالتواضع يف 

. فقال لـه املأمون: فإني قد رأيت أن أعزل الدنيا أرجو الرفعة عند اهلل تعاىل

إن كانت هذه  :نفسي عن اخلالفة وأجعلها لك وأبايعك! فقال لـه الرضا 

ك أن ختلع لباسًا ألبسكه اهلل وجتعله اخلالفة لك، وجعلها اهلل لك، فال جيوز ل

 .لغريك، وإن كانت اخلالفة ليست لك فال جيوز لك أن جتعل لي ما ليس لك

 فقال لـه املأمون: يا بن رسول اهلل، البد لك من قبول هذا األمر.

. فما زال جيهد به أيامًا حتى يئس لست أفعل ذلك طائعا أبدا :فقال 

 تقبل اخلالفة ومل حتب مبايعيت لك فكن ولي عهدي من قبوله، فقال لـه: فإن مل

عن  واهلل لقد حدثين أبي  :لتكون لك اخلالفة بعدي، فقال الرضا 

أني أخرج من الدنيا  عن رسول اهلل  عن أمري املؤمنني  آبائه 

قبلك مقتواًل بالسم مظلومًا، تبكي علّي مالئكة السماء ومالئكة األرض وأدفن 

 .ىل جنب هارونيف أرض غربة إ

فبكى املأمون
(3)

ثم قال لـه: يا ابن رسول اهلل ومن الذي يقتلك أو يقدر على  

أما إني لو أشاء أن أقول من الذي  :اإلساءة إليك وأنا حي؟ فقال الرضا 
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 . يقتلين لقلت

فقال املأمون: يا ابن رسول اهلل إمنا تريد بقولك هذا التخفيف عن نفسك 

 ليقول الناس إنك زاهد يف الدنيا. ودفع هذا األمر عنك

واهلل ما كذبت منذ خلقين ربي تعاىل، وما زهدت يف  :فقال الرضا 

 .الدنيا للدنيا، وإني ألعلم ما تريد

 فقال املأمون: وما أريد؟

 : األمان على الصدق. قال: لك األمان.قال 

مل  تريد بذلك أن يقول الناس إن علي بن موسى الرضا  :قال 

هد يف الدنيا، بل زهدت الدنيا فيه، أال ترون كيف قبل والية العهد طمعًا يف يز

 .اخلالفة

فغضب املأمون ثم قال: إنك تتلقاني أبدًا مبا أكرهه وقد أمنت سطوتي فباهلل 

أقسم لئن قبلت والية العهد وإاّل أجربتك على ذلك فإن فعلت وإاّل ضربت 

 عنقك!!.

عزوجل أن ألقي بيدي التهلكة، فإن كان  قد نهاني اهلل :فقال الرضا 

األمر على هذا فافعل ما بدا لك وأنا أقبل ذلك على أني ال أوّلي أحدًا وال أعزل 

أحدًا وال أنقض رمسًا وال سنًة، وأكون يف األمر من بعيد مشريًا،فرضي منه 

بذلك بذلك وجعله ولي عهده على كراهة منه 
(4)

. 

: يا ابن رسول اهلل ما محلك رضا وعن حممد بن عرفة قال: قلت لل

 ما محل جدي أمري املؤمنني  :على الدخول يف والية العهد؟ فقال 

على الدخول يف الشورى
(2)

. 

يف هذا  وعن عبد السالم بن صاحل اهلروي قال: واهلل ما دخل الرضا 
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 األمر طائعًا ولقد محل إىل الكوفة مكرهًا ثم أشخص منها على طريق البصرة إىل

فارس ثم إىل مرو
(4)

. 

 

 الشعراء يف والية العهد

وقام املأمون بعقد جمالس للتهنئة واستدعى الشعراء، وكان يريد بذلك أن 

 .يعرف مدى عالقة الناس والشعراء بأهل البيت 

عن علي بن حممد بن سليمان النوفلي قال: إن املأمون ملا جعل علي بن 

دوا املأمون ووصلهم بأموال مجة ولي عهده وإن الشعراء قص موسى الرضا 

وصوبوا رأي املأمون يف األشعار، دون أبي نواس فإنه  حني مدحوا الرضا 

مل يقصده ومل ميدحه، ودخل على املأمون فقال لـه: ياأبا نواس قد علمت مكان 

مين وما أكرمته به فلماذا أخرت مدحه وأنت شاعر  علي بن موسى الرضا 

 يقول: زمانك وقريع دهرك؟ فأنشد

(2)

ال مبثل الذي وصل به كافة الشعراء فقال املأمون: أحسنت ووصله من امل     

وفضله عليهم
(3)

 . 
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أكثر، فأشار إىل اإلمام  وأراد املأمون أن يضيق على اإلمام الرضا 

. كما أراد بالزواج من أم حبيب ابنته أو أخته، لتكون عينًا على اإلمام 

كرم لذرية رسول اهلل وُم بذلك أن يبني للناس أنه معتقد بالعرتة الطاهرة 

 حيث اختذ سياسة التظاهر حبب أهل البيت ،. 

 حيث زّوجه ابنته. وهكذا كان األمر بالنسبة إىل اإلمام اجلواد 

بالسم حينما يصمم على  ورمبا أراد املأمون أن يسهل عليه قتل اإلمام 

 ذلك.

ولي  يف العيون: أن املأمون بعد ما جعل الرضا  روى الصدوق 

 201ه زوجه ابنته أم حبيب )أو أم حبيبة ( يف أول سنة عهد
(4)

 . 

ابنته أم الفضل يف  ويف رواية:أنه زّوجه ابنته أم حبيبة، ومّسى للجواد 

يوم واحد
(2)

 . 

وقال املسعودي يف كتاب إثبات الوصية: زّوجه املأمون ابنته وقيل أخته 

يبة، وسأله أن خيطب املكناة أم أبيها، قال: والرواية الصحيحة أخته أم حب

واليت خطبة قال يف آخرها:  لنفسه، فلما اجتمع الناس لألمالك خطب 

تذكر أم حبيبة أخت األمري عبد اهلل املأمون صلة للرحم وإمشاج الشبيكة وقد 

؟ فقال املأمون: نعم قد بذلت هلا من الصداق مخسمائة درهم تزوجين يا أمري

قد قبلت ورضيت :زوجتك، فقال 
(3)

. 
                                                           

 .2ح 63ب 219ص 2: ج عيون أخبار الرضا (4)

 .8ح 13ب 132ص 94حبار األنوار: ج (2)

 .عن إثبات الوصية 23ص 2أعيان الشيعة: ج (3)
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يسأله أن يركب وحيضر  وحضر العيد، فبعث املأمون إىل اإلمام الرضا 

العيد وخيطب، لتطمئن قلوب الناس ويعرفوا فضله وتقر قلوبهم على هذه الدولة 

 املباركة.

قد علمت ما كان بيين وبينك من وقال:  فبعث إليه اإلمام الرضا 

 .الشروط يف دخولي يف هذا األمر

فقال املأمون: إمنا أريد بهذا أن يرسخ يف قلوب العامة واجلند والشاكرية هذا 

 األمر فتطمئن قلوبهم ويقروا مبا فضلك اهلل تعاىل به..

يا أمري إن  :فلم يزل يراده الكالم يف ذلك، فلما أحل املأمون عليه قال 

سول أعفيتين من ذلك فهو أحب إلي، وإن مل تعفين خرجت كما كان خيرج ر

 .. وكما خرج أمري املؤمنني علي بن أبي طالب  اهلل 

قال املأمون: اخرج كما حتب، وأمر املأمون القواد والناس أن يبكروا إىل 

 . باب أبي احلسن الرضا 

يف الطرقات والسطوح من الرجال  فقعد الناس ألبي احلسن الرضا 

ما طلعت الشمس قام فل والنساء والصبيان واجتمع القواد على باب الرضا 

فاغتسل وتعمم بعمامة بيضاء من قطن، وألقى طرفًا منها على  الرضا 

صدره وطرفًا بني كتفه وتشّمر، ثم قال جلميع مواليه: افعلوا مثل ما فعلت، ثم 

أخذ بيده عكازة وخرج وحنن بني يديه وهو حاف قد مّشر سراويله إىل نصف 

ينا بني يديه رفع رأسه إىل السماء وكّبر الساق وعليه ثياب مشمرة، فلما قام ومش
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أربع تكبريات، فخيل إلينا أن اهلواء واحليطان جتاوبه، والقواد والناس على 

الباب قد تزينوا ولبسوا السالح وتهيئوا بأحسن هيئة، فلما طلعنا عليهم بهذه 

اهلل وقف وقفة على الباب قال:  الصورة حفاة قد تشمرنا وطلع الرضا 

 أكرب، اهلل أكرب على ما هدانا، اهلل أكرب على ما رزقنا من بهيمة األنعام، أكرب، اهلل

، ورفع بذلك صوته ورفعنا أصواتنا. فتزعزعت مرو واحلمد هلل على ما أبالنا

من البكاء والصياح، فقاهلا: ثالث مرات، فسقط القواد عن دوابهم ورموا 

واحدة، ومل يتمالك  وصارت مرو ضجة خبفافهم ملا نظروا إىل أبي احلسن 

 الناس من البكاء والضجيج..

ميشي ويقف يف كل عشر عشرة خطوات وقفة، فيكرب  فكان أبو احلسن 

 اهلل أربع مرات، فتخيل إلينا أن السماء واألرض واحليطان جتاوبه..

وبلغ املأمون ذلك، فقال لـه الفضل بن سهل ذو الرئاستني: يا أمري إن بلغ 

ا السبيل افتنت به الناس فالرأي أن تسأله أن يرجع، فبعث الرضا املصلى على هذ

خبفه فلبسه ورجع إليه املأمون فسأله الرجوع، فدعا أبو احلسن 
(4)

. 

ويف رواية اإلرشاد: فبعث إليه املأمون: قد كلفناك شططًا واتعبناك ولسنا 

حنب أن تلحقك مشقة فارجع وليصل بالناس من كان يصلي بهم على رمسه، 

خبفه فلبسه وركب ورجع، واختلف أمر الناس يف ذلك  بو احلسن فدعا أ

اليوم ومل ينتظم يف صالتهم
(2)

. 

                                                           

 .4ح 13ب 139 -133ص 94حبار األنوار: ج (4)

 .265ص 2اإلرشاد: ج (2)
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، ورمبا قام كان املأمون يأمر بني فرتة وأخرى بتفتيش بيت اإلمام الرضا 

فجأة لريى ما يقوم  بذلك بنفسه ومباشرة، فكان يدخل أحيانًا على اإلمام 

.. حيث كان قد فتح على بيت اإلمام  وما جيري يف داره  مام به اإل

 .بابًا من داخل قصره 

ليخربوه مبا  هذا باإلضافة إىل العيون اليت جعلها املأمون يف بيت اإلمام 

 ..يفعل، ومبن يدخل وخيرج، ومبا يقوله اإلمام 

ومًا إذ ـ ي عند اإلمام الرضا  أيقال ياسر اخلادم: فبينا حنن عنده ـ 

، فقال لنا مسعنا وقع القفل الذي كان على باب املأمون إىل دار أبي احلسن 

فقمنا عنه، فجاء املأمون ومعه كتاب طويل... قوموا تفرقوا :الرضا 
(4)

. 

يف داره بشيء إاّل أورده  ويف التاريخ أنه كان ال يتكلم اإلمام الرضا 

الفضل بن سهل  أيذي الرئاستني هشام ـ وكان من اجلواسيس ـ على املأمون و

وهو وزير املأمون
(2)

. 

ليختربه  وكان املأمون أحيانًا ُيرسل وزيره الفضل بن سهل إىل اإلمام 

                                                           

 ، وقد مرت اإلشارة إىل هذا احلديث.9ص 11قاموس الرجال: ج (4)

احلسن اتصل هشام بن إبراهيم بذي فلما محل أبو  ...:)وكان هشام بن إبراهيم  روى الصدوق  (2)

إىل ذي الرياستني واملأمون فحظي بذلك عندهما وكان  الرياستني وأدناه فكان ينقل أخبار الرضا 

قكان اليصل إىل الرضا إال من  فواله املأمون حجابة الرضا  ،الُيخفي عليهما من أخباره شيئًا

يف داره  يصل إليه وكان اليتكلم الرضا فكان من يقصده من مواليه ال، ق على الرضاوضّي ،أحب

 .366 -365ص 5خامتة املستدرك: ج بشئ إال أورده هشام على املأمون وذي الرياستني..(
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 ويطمئن من أنه ينوي القيام على املأمون أم ال؟

فقال لـه:  روي أنه قصد الفضل بن سهل مع هشام بن إبراهيم الرضا 

ل لي اجمللس، فأخرج الفضل ميينًا مكتوبة يا بن رسول اهلل جئتك يف سّر! فأخ

بالعتق والطالق وماال كفارة لـه وقاال لـه: إمنا جئناك لنقول كلمة حق وصدق 

وقد علمنا أن اإلمرة أمرتكم واحلق حقكم يا بن رسول اهلل، والذي نقوله 

بألسنتنا عليه ضمائرنا وإاّل ينعتق ما منلك والنساء طوالق، وعلي ثالثون حجة 

 إنا على أن نقتل املأمون وخنلص لك األمر حتى يرجع احلق إليك! راجاًل

منهما، وقال هلما: كفرمتا النعمة فال تكون لكما  فلم يسمع اإلمام 

 السالمة وال لي إن رضيت مبا قلتما.

فلما مسع الفضل ذلك منه مع هشام علما أنهما أخطئا 
(4)

فقصدا املأمون  

وجربناه وأردنا أن  يا أمري إنا قصدنا الرضا  ... فلما دخال على املأمون قاال:

نقف ما يضمره لك فقلنا وقال.. فقال املأمون: وفقتما، احلديث
(2)

. 

 

                                                           

 .أي مل يصيبا ما أرادا من املكر باإلمام  (4)

 .366ص 5خامتة املستدرك: ج (2)
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من الفرصة اليت أتيحت لـه وقام بنشر علوم أهل  استفاد اإلمام الرضا 

فإن املأمون كان يه( )صلوات اهلل علوالتأكيد على والية أمري املؤمنني  البيت 

 وفسح بعض اجملال له، وإن منعه بعد ذلك. مضطرًا للتظاهر باحرتام اإلمام 

يف العقائد  ومن هنا كان الكثري من الروايات الصرحية عن اإلمام الرضا 

يبني بصراحة بطالن نهج املأمون ومن مثله ممن  احلقة. ورمبا كان اإلمام 

 .اغتصبوا وسرقوا حق آل حممد 

خبراسان وكان  عن حممد بن سنان قال: كنت عند موالي الرضا 

املأمون يقعده على ميينه إذا قعد للناس يوم اإلثنني ويوم اخلميس، فُرفع إىل 

املأمون أن رجاًل سرق، فأمر بإحضاره، فلما نظر إليه وجده متقشفًا بني عينيه أثر 

الفعل القبيح، أتنسب إىل السجود، فقال لـه: سوأًة هلذه اآلثار اجلميلة وهلذا 

 السرقة مع ما أرى من مجيل آثارك وظاهرك؟ 

 قال: فعلت ذلك اضطرارًا ال اختيارًا حني منعتين حقي من اخلمس والفيء.

 فقال املأمون: وأي حق لك يف اخلمس والفيء؟

 قال: إن اهلل عزوجل تعاىل قّسم اخلمس ستة أقسام وقال اهلل تعاىل: 




(4)

 . 

أقسام فقال عزوجل: وقّسم الفيء على ستة 

                                                           

 .91سورة األنفال:  (4)
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(4)

، قال الرجل: فمنعتين حقي وأنا ابن 

 طع بي ومسكني ال أرجع على شيء ومن محلة القرآن.السبيل منق

قال لـه املأمون: ُاعّطل حدًا من حدود اهلل وحكمًا من أحكامه يف السارق من 

أجل أساطريك هذه. فقال الرجل: ابدأ بنفسك فطّهرها ثم طّهر غريك، وأقم حد 

ا فقال: م اهلل عليها ثم على غريك. فالتفت املأمون إىل أبي احلسن الرضا 

، فغضب املأمون غضبًا شديدًا ثم إنه يقول سرقَت فسرق :تقول؟ فقال 

 قال للرجل: واهلل ألقطعنك، فقال الرجل: أتقطعين وأنت عبد لي!؟ 

 فقال املأمون: ويلك ومن أين صرت عبدًا لك!؟

قال: ألن أمك اشرتيت من مال املسلمني، فأنت عبد ملن يف املشرق واملغرب 

مل أعتقك، ثم بلعت اخلمس بعد ذلك فال أعطيت آل حتى يعتقوك، وأنا 

حقًا وال أعطيتين ونظرائي حقنا، واألخرى أن اخلبيث ال يطهر  الرسول 

خبيثًا مثله، إمنا يطّهره طاهر، ومن يف جنبه احلد ال يقيم احلدود على غريه حتى 

يبدأ بنفسه، أما مسعت اهلل عزوجل يقول: 


(2)

 . فالتفت املأمون إىل الرضا 

: إن اهلل تعاىل جل جالله قال حملمد  :فقال: ما ترى يف أمره؟ فقال 


(3)

جهله كما وهي اليت مل تبلغ اجلاهل فيعلمها على  

يعلمها العامل بعلمه، والدنيا واآلخرة قائمتان باحلجة، وقد احتج الرجل
(1)

 .

فأمر املأمون عند ذلك بإطالق الرجل واحتجب عن الناس، واشتغل بأبي احلسن 

حتى مّسه فقتله، وقتل الفضل بن سهل ومجاعة من الشيعة الرضا 
(5)

. 

                                                           

 .1 سورة احلشر: (4)

 .99سورة البقرة:  (2)

 .194سورة األنعام:  (3)

 .21439/2ح 28ب 33ص 18إىل هنا يف مستدرك الوسائل: ج (1)

 .2ح 111ب 291ص 1علل الشرائع: ج (5)
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 مون بعد أن اطمئن من سيطرته النسبية على اإلمام الرضا ثم إن املأ

وسائر العلويني وكبار الشيعة  ومراقبته لنشاطاته، بعث إىل ذوي اإلمام 

.. وكان يتظاهر بإكرام من  ليتوجهوا إىل خراسان ويتشرفوا بلقاء اإلمام 

يف وباركوه  يصل إليه، وحتى بإكرام الشعراء الذين مدحوا اإلمام الرضا 

والية العهد كما يف قصة دعبل وأبي نواس
(4)

. 

وأراد بذلك كله جلب العلويني وكبار الشيعة من املدينة املنورة وغريها إىل 

وكبار الشيعة  خراسان، وكان قد أمر جالوزته بقتل العلويني وذرية النيب 

وهم يف طريقهم إىل خراسان، ولذلك ترى كثرة قبورهم يف طريق املدينة إىل 

سان؛ حيث ُقتل بعضهم بالسيف وبعضهم بالسم، وكان أكثر القتل خرا

بالسم
(2)

. 
                                                           

 .218-211)الشعراء يف والية العهد( من هذا الكتاب ص راجع حبث (4)

ه .. وخرج من بغداد لطلب ثأر شجاعًا فقد ورد يف كتاب لب األنساب: كان أمحد بن موسى كرميًا (2)

وملا وصلوا إىل قم حاربهم  ،حرب املأمون قاصدًا ومعه ثالثة اآلف من أحفاد األئمة الطاهرين 

وملا وصلوا اسفراين من ناحية خراسان  ،عاملها من قبل املأمون واستشهد منهم مجاعة ودفنوا هناك

أعيان  د.نزلوا يف أرض سبخة بني جبلني فهجم عليهم عسكر املأمون وحاربهم وقتلهم واستشهد أمح

املشهور باملرتضى:  بن جعفر يف أحوال إبراهيم بن اإلمام موسى جاء (. و141ص 10الشيعة: ج

وقد قدم  ،)مات مسمومًا ببغداد قال علي بن أجنب املعروف بابن الساعي يف خمتصر أخبار اخللفاء:

 ماك الفية: وأنشد حني حلده ابن الس ،يشاء بغداد بعهد وثيق من املأمون ولكن اهلل يفعل ما

 .230-224ص2أعيان الشيعة: ج وطوى الزمان فضائال وعلوما(.     مات اإلمام املرتضى مسمومًا      

).. فحمل إىل خراسان إىل املأمون فأسكنه دارًا وأخدمه  ويف أحوال: حممد بن حممد بن زيد الشهيد:

ُدست إليه( أعيان الشيعة: كان فيها على سبيل االعتقال فأقام أربعني يومًا ومات من شربة سم 

 وغريهم كثري..  .230ص2ج
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والوفد الذي  ومن الذين قتلهم املأمون، السيدة فاطمة املعصومة 

رافقتها من العلويني والعلويات حيث ُسّمموا يف ساوة بقرب قم املقدسة
(4)

 ،

 إىل قم وتوفيت فيها مسمومة شهيدة، وكذلك تويف بعض من فجاءت 

 رافقها.

أن يعّرف لـه بعض من يثق به لكي  ورمبا كان يسأل املأمون من اإلمام 

 يوليه بعض البلدان، وكان قصد املأمون التعرف عليهم ليقتلهم.

ألحد شيعته قال أبو احلسن الرضا 
(2)

 : قال لي املأمون يومًا يا أبا

لينا، فقلت لـه: احلسن انظر بعض من تثق به نوليه هذه البلدان اليت قد فسدت ع

تفي لي وأيف  لك، فإني إمنا دخلت فيما دخلت على أن ال آمر فيه وال أنهى وال 

أعزل وال أولي وال أشري حتى يقدمين اهلل قبلك، فو اهلل إن اخلالفة لشيء ما 

حدثت به نفسي، ولقد كنت باملدينة أتردد يف طرقها على دابيت وإن أهلها 

ها هلم، فيصريون كاألعمام لي، وإن كتيب وغريهم يسألوني احلوائج فأقضي

فقال: أيف لك لنافذة يف األمصار وما زدتين يف نعمة هي علّي من ربي
(3)

. 

 وقد سبق يف قصة الرجل املتهم بالسرقة، أن املأمون اشتغل بالرضا 

حتى مّسه فقتله، وقد كان قتل مجاعة من الشيعة 
(1)

. 

 أمون العباسي ال يرتاح الستفادة الناس من علوم اإلمام الرضا كان امل

واألخذ من علمه، وإذا  وكان يسعى ملنع الناس من اللقاء باإلمام الرضا 

                                                           

 .161نقال عن قيام سادات علوي ص 928: صانظر حياة اإلمام الرضا  (4)

ومن رواة النص )عليهما السالم( وهو معمر بن خالد: إمامي ثقة من أصحاب اإلمام الكاظم والرضا  (2)

 على اإلمام أبي جعفر اجلواد عليه لسالم.

 .20ح 13ب  199ص 94نوار: جحبار األ (3)

 1. وعلل الشرائع: ج1أسباب شهادته صلوات اهلل عليه ح 20باب  288ص 94انظر حبار األنوار: ج (1)

 باب علة قتل املأمون للرضا عليه السالم. 119ب 290ص
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ليتعلم منه، كان يأمر جالوزته  كان يبلغه أن هناك من يرد على اإلمام 

 .مبنعه.. ثم أمر بعد ذلك بغلق كل نشاط علمي لإلمام 

 الم بن صاحل اهلروي قال: عن عبد الس

يعقد جمالس الكالم  ُرفع إىل املأمون أن أبا احلسن علي بن موسى 

والناس يفتتنون بعلمه، فأمر املأمون حاجبه حممد بن عمرو الطوسي فطرد الناس 

.. فلما نظر إليه املأمون زبره واستخف به.  عن جملسه وأحضر اإلمام الرضا 

 ودعا بدعاء مّر ذكره كان فيه:  إلمام ، فغضب اباإلمام الرضا  أي

وانتقم لي ممن ظلمين واستخّف بي وطرد الشيعة عن بابي. 

 ويف هذا الدعاء دالالت على مدى ضغوط املأمون على اإلمام 

 وشيعته.

 وعن أمحد بن حممد بن أبي نصر البزنطي قال: 

اإلذن  فكتبت إليه كتابًا أسأله فيه كنت شاكًا يف أبي احلسن الرضا 

عليه، وقد أضمرُت يف نفسي إذا دخلت عليه أسئله عن ثالث آيات قد عقدُت 

 قليب عليها.

عافاني اهلل تعاىل وإياك، أما ما طلبت قال: فأتى جواب ما كتبت به إليه: 

من اإلذن علي فإن الدخول علي صعب وهؤالء قد ضيقوا علي يف ذلك، فلست 

احلديث ،تقدم عليه اآلن وسيكون إن شاء اهلل
(4)

. 

                                                           

 .12-11تعليقة على منهج املقال: ص (4)
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أنه أمر  ومما قام به املأمون العباسي حلقده وحسده على اإلمام الرضا 

باحلديد، ومنع الناس من  يف منطقة سرخس وقّيد اإلمام  حببس اإلمام 

 .مالقاة اإلمام 

ها عن عبد السالم بن صاحل اهلروي قال: جئت إىل باب الدار اليت ُحبس في

.. فاستأذنت عليه السجان فقال: ال سبيل بسرخس وقد ُقّيد  الرضا 

 لك إليه 
(4)

. 

وهكذا استمرت الضغوط واإليذاءات من قبل املأمون العباسي لإلمام الرضا 

  قبل السجن وحينه وبعده، حتى أن اإلمام  أخذ يدعو اهلل عزوجل

 بتعجيل وفاته!.

إذا رجع يوم اجلمعة من اجلامع وقد  عن ياسر اخلادم قال: كان الرضا 

اللهم إن كان فرجي مما أنا فيه باملوت  :أصابه العرق والغبار رفع يديه وقال

 ..فعّجله لي الساعة

مغمومًا مكروبًا إىل أن ُقبض ومل يزل اإلمام 
 (2)

. 

                                                           

 .212األنوار البهية: ص (4)

 .2618/3ن أبواب االحتضار حم 18ب 950ص 2وسائل الشيعة: ج (2)
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، اإلمام بعد أن استتب األمر للمأمون العباسي، أخذ خيّطط لقتل 

وكان مما خططه قصة محام سرخس: حيث روى ياسر اخلادم أنه ورد على 

 الفضل ذي الرئاستني كتاب من أخيه احلسن بن سهل )فيه(: 

إني نظرت يف حتويل هذه السنة يف حساب النجوم فوجدت )فيه( أنك تذوق 

ا يف شهر كذا يوم األربعاء حر احلديد وحر النار، وأرى أنك تدخل أنت والرض

  واألمري احلمام يف هذا اليوم فتحتجم فيه وتصب الدم على بدنك ليزول

 حنسه عنك.

أقول: وكانت هذه الرسالة خطة من املأمون لقتل الفضل واإلمام الرضا 

 .معًا 

فبعث الفضل إىل املأمون وكتب إليه بذلك وسأله أن يدخل احلمام معه 

)رقعة  أمون إىل الرضا أيضًا ذلك، فكتب امل وسأل أبا احلسن  الرضا 

لسُت بداخل غدًا احلمام  يف( ذلك فسأله، فكتب إليه الرضا )أبو احلسن( 

وال أرى لك يا أمري أن تدخل احلمام غدًا وال أرى للفضل أن يدخل احلمام غدًا، 

لست بداخل غدًا  :فأعاد املأمون إليه الرقعة مرتني، فكتب إليه أبو احلسن 

يف النوم يف هذه الليلة يقول لي: يا علي  ول اهللاحلمام فإني رأيت رس

 (.التدخل احلمام غدًا، )فال أرى لك يا أمري وال للفضل أن تدخال احلمام غدًا

وأنا  فكتب إليه املأمون يقول: صدقت يا سيدي وصدق رسول اهلل

 لسُت بداخل غدًا احلمام، والفضل فهو أعلم وما يفعل.
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نعوذ قولوا:  ت الشمس، قال لنا الرضا قال ياسر: فلما أمسينا وغاب

 فأقبلنا نقول ذلك، فلما صلى الرضا  باهلل من شر ما ينزل يف هذه الليلة

فما زلنا نقول  نعوذ باهلل من شر ما ينزل يف هذا اليومالصبح قال لنا قولوا: 

اصعد السطح لي:  ذلك، فلما كان قريبًا من طلوع الشمس قال الرضا 

فلما صعدت مسعت الصيحة والنحيب وكثرة ذلك وإذا  ؟سمع شيئًاواصِغ هل ت

وهو  باملأمون قد دخل من الباب الذي كان من داره، دار أبي احلسن الرضا 

يقول: يا سيدي يا أبا احلسن آجرك اهلل يف الفضل، كان دخل احلمام فدخل عليه 

قوم بالسيوف وقتلوه
(4)

ثالثة نفر أحدهم !  وأخذ من دخل عليه يف احلمام وكانوا 

ابن خالة الفضل ذو العلمني
(2)

 .. وهكذا احتال املأمون لقتل الفضل.

ويف التاريخ أنه: ملا بلغ املأمون خرب إبراهيم
(3)

علم أن الفضل بن سهل أخطأ  

عليه وأشار بغري الصواب فخرج من مرو منصرفًا إىل العراق واحتال على الفضل 

يف محام بسرخس مغافصة يف شعبان سنة بن سهل حتى قتله غالب خال املأمون 

ثالث ومائتني أو اثنني ومائتني
(1)

. 
 

أن أرسل جالوزته بسيوفهم  ومما خططه املأمون لقتل اإلمام الرضا 

 مقتواًل!! .. ثم جيلس للعزاء ويقول: ُوجد اإلمام ليقتلوا اإلمام 

يف دار  يعين الرضا  قال هرمثة بن أعني: دخلت على سيدي وموالي

قد تويف! ومل يصح هذا  املأمون وكان قد ظهر يف دار املأمون أن الرضا 

                                                           

 .135 -133فرج املهموم: ص (4)

 .228انظر روضة الواعظني: ص (2)

 ابراهيم بن املهدي عم املأمون الذي بايعه العباسيون يف بغداد عند مقتل األمني املشتهر بالغناء والفسوق. (3)

 .99ص 9، وفيات األعيان: ج259ص 2انظر: الكنى واأللقاب: ج (1)
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القول، فدخلت أريد اإلذن عليه، قال: وكان يف بعض ثقات خدم املأمون غالم 

يقال لـه صبيح الديلمي وكان يتواىل سيدي حق واليته، وإذا صبيح قد خرج 

تعلم أني ثقة املأمون على سره وعالنيته؟ فلما رآني قال لي: يا هرمثة ألست 

قلت: بلى، قال: اعلم يا هرمثة أن املأمون دعاني وثالثني غالمًا من ثقاته على 

سّره وعالنيته يف الثلث األول من الليل، فدخلت عليه وقد صار ليله نهارًا من 

 كثرة الشموع وبني يديه سيوف مسلولة مشحوذة مسمومة، فدعا بنا غالمًا غالمًا

وأخذ علينا العهد وامليثاق بلسانه وليس حبضرتنا أحد من خلق اهلل تعاىل غرينا، 

فقال لنا: هذا العهد الزم لكم أنكم تفعلون ما آمركم به وال ختالفوا فيه شيئًا، 

 قال: فحلفنا لـه..

فقال: يأخذ كل واحد منكم سيفًا بيده وامضوا حتى تدخلوا على علي بن 

فإن وجدمتوه قائمًا أو قاعدًا أو نائمًا فال تكلموه  يف حجرته موسى الرضا 

وضعوا أسيافكم عليه واخلطوا حلمه ودمه وشعره وعظمه وخمه ثم اقلبوا عليه 

بساطه وامسحوا أسيافكم به وصريوا إلّي، وقد جعلت لكل واحد منكم على 

هذا الفعل وكتمانه عشر بدر دراهم وعشر ضياع منتخبة واحلظوظ عندي ما 

 بقيت.حييت و

قال: فأخذنا األسياف بأيدينا ودخلنا عليه يف حجرته فوجدناه مضطجعًا 

يقلب طرف يديه ويكلم بكالم ال نعرفه، قال: فبادر الغلمان إليه بالسيوف 

ووضعت سيفي وأنا قائم أنظر إليه وكأنه قد كان علم مبصرينا إليه، فلبس على 

جوا حتى دخلوا على بدنه ما ال تعمل فيه السيوف فطووا على بساطه وخر

املأمون، فقال هلم: ما صنعتم؟ قالوا: فعلنا ما أمرتنا به يا أمري، قال: ال تعيدوا 

 شيئًا مما كان.

فلما كان عند تبلج الفجر خرج املأمون فجلس جملسه مكشوف الرأس حملل 

وقعد للتعزية، ثم قام حافيًا حاسرًا فمشى لينظر إليه  األزرار وأظهر وفاته 
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 يديه، فلما دخل عليه حجرته مسع بهمهمة فارتعد، ثم قال: من عنده؟ وأنا بني

قلت: ال علم لنا يا أمري، فقال: أسرعوا وانظروا، قال: صبيح فأسرعنا إىل 

جالس يف حمرابه يصلي ويسبح، فقلت: يا أمري هو ذا  البيت فإذا سيدي 

ال: غدرمتوني نرى شخصًا يف حمرابه يصلي ويسبح، فانتفض املأمون وارتعد ثم ق

لعنكم اهلل، ثم التفت إلّي من بني اجلماعة فقال لي: يا صبيح أنت تعرفه فانظر 

 من املصلي عنده.

عند عتبة  قال صبيح: فدخلت وتوىل املأمون راجعًا، فلما صرت إليه 

، قلت: لبيك يا موالي وقد سقطت لوجهي، يا صبيحلي:  الباب قال 

أن يطفئوا نور اهلل بأفواههم واهلل متم نوره ولو قم يرمحك اهلل يريدون فقال: 

 .كره الكافرون

قال: فرجعت إىل املأمون فوجدت وجهه كقطع الليل املظلم، فقال لي: يا 

صبيح ما وراءك؟ فقلت لـه: يا أمري هو واهلل جالس يف حجرته وقد ناداني وقال 

 لي كيت وكيت.

 : إنه كان غشي عليه قال: فشّد أزراره وأمر برد أثوابه وقال: قولوا

 وإنه قد أفاق!.

قال هرمثة: فأكثرت هلل تعاىل عزوجل شكرًا ومحدًا، ثم دخلت على سيدي 

يا هرمثة ال حتدث أحدًا مبا حدثك به صبيح إاّل من فلما رآني قال:  الرضا 

 .امتحن اهلل قلبه لإلميان مبحبتنا وواليتنا

 فقلت: نعم يا سيدي.

ة واهلل ال يضرنا كيدهم شيئًا حتى يبلغ الكتاب يا هرمثلي:  ثم قال 

أجله
(4)

 . 

                                                           

 .2113/11ح 59فصل  8ب 15ــ  12ص 1املعاجز: جمدينة  (4)



  213من حياة اإلمام الرضا  

 



 

يف أكثر من حديث ومناسبة: أن املأمون العباسي هو  أخرب اإلمام الرضا 

مسمومًا مظلومًا غريبًا، كما  الذي سيقتله بالسم، وهكذا استشهد اإلمام 

لسمبالسيف أو با ُقتل مجيع األئمة املعصومني 
(4)

. 

ومجيع األئمة األحد عشر بعد النيب يف حديث:  قال اإلمام الرضا 

  ُقتلوا، منهم بالسيف وهو أمري املؤمنني  واحلسني والباقون ،

ُقتلوا بالسم، َقتل كلَّ واحد منهم طاغيُة زمانه
(2)

. 

 يقول:  وعن عبد السالم بن صاحل اهلروي قال مسعت الرضا 

مظلومًا، وُاقَبر إىل جنب هارون، وجيعل اهلل تربيت  إني سُاقتل بالُسم

خمتلف شيعيت وأهل حمبيت، فمن زارني يف غربيت وجبت لـه زيارتي يوم القيامة، 

بالنبوة واصطفاه على مجيع اخلليقة ال يصلي أحد منكم  والذي أكرم حممدًا 

، والذي عند قربي ركعتني إاّل استحق املغفرة من اهلل تعاىل عزوجل يوم يلقاه

باإلمامة وخصنا بالوصية إن زوار قربي ألكرم الوفود على  أكرمنا بعد حممد 

اهلل تعاىل يوم القيامة، وما من مؤمن يزورني فيصيب وجهه قطرة من املاء إاّل 

                                                           

: )إن األمر ميلكه اثنا عشر إماما من  عن جده رسول اهلل  فقد جاء يف رواية عن االمام اجملتبى  (4)

من أبواب واليتهم 4ب 211ص 21.حبار األنور: ج منا إال مقتول أو مسموم( أهل بيته وصفوته ما

 .18..ح. وحبهم

 .21ص 1إثبات احلجة الغائب: ج إلزام الناصب يف (2)
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حّرم اهلل تعاىل جسده على النار
(4)

. 

ويف اخلرب: كان املأمون يعقد جمالس النظر وجيمع املخالفني ألهل البيت 

  ويكلمهم يف إمامة أمري املؤمنني علي بن أبي طالب  وتفضيله على

حبسب  أيـ  مجيع الصحابة تقربًا إىل أبي احلسن علي بن موسى الرضا 

يقول ألصحابه الذين  الظاهر فإن املأمون كان يتظاهر بذلك ـ وكان الرضا 

لي من الصرب  وال تغرتوا بقوله، فما يقتلين واهلل غريه، ولكنه البديثق بهم: 

حتى يبلغ الكتاب أجله
(2)

. 

ثم قال: ال أبقاني اهلل  ويف حديث سأل املأمون أسئلة عن اإلمام الرضا 

بعدك يا أبا احلسن، فو اهلل ما يوجد العلم الصحيح إاّل عند أهل )هذا( البيت، 

 وإليك انتهت علوم آبائك فجزاك اهلل عن اإلسالم وأهله خريًا..

تبعته، فانصرف إىل منزلـه  : فلما قام الرضا قال احلسن بن جهم

فدخلت عليه وقلت لـه: يا بن رسول اهلل احلمد هلل الذي وهب لك من مجيل 

 رأي األمري ما محله على ما أرى من إكرامه لك وقبوله لقولك! 

يا ابن اجلهم، ال يغرنك ما ألفيته عليه من إكرامي واالستماع  :فقال 

لسم وهو ظامل لي، أعرف ذلك بعهد معهود إلّي من آبائي مين، فإنه سيقتلين با

  عن رسول اهلل فأكتم هذا ما ُدمُت حيًا. 

  قال احلسن بن اجلهم: فما حدثت أحدًا بهذا احلديث إىل أن مضى 

بطوس مقتواًل بالسم، ودفن يف دار محيد بن قحطبة الطائي يف القبة اليت فيها قرب 

هارون إىل جانبه
(3)

. 

حديث قال الراوي: قلت: يا ابن رسول اهلل وفيهم قوم يزعمون أن ويف 

                                                           

 .3396/199ح 112فصل 8ب 156ص 1مدينة املعاجز: ج (4)

 .2ح 15ب 184ص 94حبار األنوار: ج (2)

 .1ح 96ب 218ص 2: ج عيون أخبار الرضا  (3)
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مل ُيقتل وأنه ألقي شبهه على حنظلة بن أسعد الشامي،  احلسني بن علي 

وحيتجون بهذه اآلية:  ُرفع إىل السماء كما ُرفع عيسى ابن مريم  وأنه 


(4)

كذبوا  :فقال  

يف إخباره بأن احلسني بن  عليهم غضب اهلل ولعنته، وكفروا بتكذيبهم النيب 

وُقتل من كان خريًا من احلسني:  سُيقتل، واهلل لقد ُقتل احلسني  علي 

وما منا إال مقتول، وأنا واهلل ملقتول بالسم  أمري املؤمنني واحلسن بن علي 

أخربه به  عرف ذلك بعهد معهود إلّي من رسول اهلل باغتيال من يغتالين، أ

جربئيل عن رب العاملني عز وجل
(2)

. 

إىل منزله فلما كان من الغد  وقال حممد بن اجلهم: وانصرف الرضا 

غدوت عليه وأعلمته ما كان من قول املأمون وجواب عمه حممد بن جعفر لـه، 

ته منه فإنه سيغتالين واهلل يا ابن اجلهم ال يغرنك ما مسعثم قال:  فضحك 

تعاىل ينتقم لي منه
(3)

. 

وعن أمحد بن علي األنصاري قال: سألت أبا الصلت اهلروي فقلت: 

مع إكرامه وحمبته لـه، وما جعل لـه  كيف طابت نفس املأمون بقتل الرضا 

 من والية العهد بعده؟ 

لـه والية  فقال: إن املأمون إمنا كان يكرمه وحيبه ملعرفته بفضله، وجعل

العهد من بعده لُيري الناس أنه راغب يف الدنيا فيسقط حمله من نفوسهم، فلما مل 

يظهر منه يف ذلك للناس إاّل ما ازداد به فضاًل عندهم وحماًل يف نفوسهم، جلب 

عليه املتكلمني من البلدان طمعًا يف أن يقطعه واحد منهم فيسقط حمله عند 

عند العامة، فكان ال يكلمه خصم من اليهود العلماء، وبسببهم يشتهر نقصه 

                                                           

 .191سورة النساء:  (4)

يه السالم يف أبواب أن مصيبته عل 14من الباب  2ب 518العوامل، اإلمام احلسني عليه السالم: ص (2)

 .2كانت أعظم املصائب ..ح

 .229ص 2االحتجاج: ج (3)
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والنصارى واجملوس والصابئني والرباهمة وامللحدين والدهرية وال خصم من فرق 

املسلمني املخالفني له إاّل قطعه وألزمه احلجة، وكان الناس يقولون: واهلل إنه أوىل 

باخلالفة من املأمون، فكان أصحاب األخبار
(4)

ظ من يرفعون ذلك إليه، فيغتا 

ال حيابي املأمون من حق وكان جييبه مبا  ذلك ويشتد حسده لـه، وكان الرضا 

يكره يف أكثر أحواله، فيغيظه ذلك وحيقده عليه وال يظهره لـه، فلما أعيته احليلة 

يف أمره اغتاله فقتله بالسم
(2)

. 

مسمومًا شهيدًا بسم املأمون العباسي وقد تويف اإلمام الرضا 
(3)

آخر  

للهجرة 203ام صفر ع
(1)

يف شهر رمضان لتسع بقني منه يوم  .  وقيل: تويف 

اجلمعة سنة ثالث ومائتني من هجرة النيب 
(5)

. 

 وكان عمره الشريف مخسًا ومخسني سنة تقريبًا.

بطوس من أرض خراسان يف قرية يقال هلا سناآباد وكانت وفاته 
(6)

. 

مس خلون من شهر خل قال إبراهيم بن العباس: كانت البيعة للرضا 

رمضان سنة إحدى ومائتني، وزّوجه ابنته أم حبيب يف أول سنة اثنتني ومائتني، 

وتويف سنة ثالث ومائتني بطوس، واملأمون متوجه إىل العراق )يف رجب(
(7)

. 

يف العيون عدة روايات يف أنه مّسه املأمون وروى الصدوق
(8)

، وكذلك 

                                                           

 أصحاب األخبار : العيون واجلواسيس اليت كان قد رصدها املأمون بني الناس. (4)

 .2ح 20ب 240ص 94حبار األنوار: ج (2)

 مر سابقًا اإلشارة إىل بعض النصوص يف هذا الصدد، وسيأتي املزيد. (3)

 .91ص 2إعالم الورى: ج (1)

 .2ذيل ح 69باب 219ص 2: ج  القائل الصدوق يف كتابه عيون أخبار الرضا (5)

 . باب مولد أبي احلسن الرضا 986ص 1الكايف: ج (6)

 .123ص 3كشف الغمة: ج (7)

  214ــ  261وفيه ثالثة أحاديث، وص 54ب 265ــ  263ص 2ج: عيون أخبار الرضا  (8)

 .69ــ61ب
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يف اإلرشاد روى املفيد 
(4)

يف غريهما ، وغريهما 
(2)

. 

ويف خالصة تذهيب الكمال يف أمساء الرجال عن سنن ابن ماجة القزويين 

مات مسمومًا بطوس وكالهما من علماء العامة، أنه 
(3)

. 

ويف مقاتل الطالبيني: كان املأمون عقد لـه على العهد من بعده ودّس لـه فيما 

ذكر بعد ذلك مسًا فمات منه
(1)

. 

فظ ابن حجر عن احلاكم يف تأريخ نيسابور أنه ويف تهذيب التهذيب للحا

بسناآباد قال: استشهد علي بن موسى 
(5)

. 

مات آخر يوم من صفر وقد ُسّم يف ماء  وفيه عن أبي حامت بن حبان أنه 

الرمان وسقي
(6)

. 

وقال سبط ابن اجلوزي يف تذكرة اخلواص، وظاهره أنه نقله عن أبي بكر 

قوم أن املأمون مسه الصولي يف كتاب األوراق : وزعم
(7)

. 

 وقال عبد اهلل بن بشري: 

أمرني املأمون أن أطول أظفاري عن العادة وال أظهر ألحد ذلك، ففعلت ثم 

استدعاني فأخرج إلي شيئًا شبه التمر اهلندي وقال لي: اعجن هذا بيديك مجيعًا 

 فقال له: ما خربك؟  ففعلت، ثم قام وتركين فدخل على الرضا 

                                                           

 .211-264ص 2اإلرشاد: ج (4)

يف أسباب شهادته صلوات اهلل عليه. احلدائق الناضرة:  20ب 241 -288ص 94حبار األنوار: ج (2)

 .931ص 11ج

 .218خالصة تذهيب تهذيب الكمال: ص (3)

 .315مقاتل الطالبيني: ص (1)

، وقد نقل عن احلاكم قوله، كما يف ذيل تاريخ بغداد، البن النجار 334ص 1تهذيب التهذيب: ج (5)

 .343ص 4، سري أعالم النبالء، للذهيب: ج192ص 9البغدادي: ج

، ونقله 19ص 3، وقد نقله عن ابن حبان السمعاني يف األنساب: ج334ص 1تهذيب التهذيب: ج (6)

 .168ص 3عن السمعاني يف األنساب القندوزي احلنفي يف ينابيع املودة: ج

 . 12ب 999تذكرة اخلواص: ص (7)
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 .و أن أكون صاحلًاأرج :قال 

قال لـه: أنا اليوم حبمد اهلل أيضًا صاحل، فهل جاءك أحد من املرتفقني يف هذا 

 اليوم.

 قال: ال.

: خذ ماء الرمان فغضب املأمون وصاح على غلمانه وقال للرضا 

الساعة فإنه مما ال يستغنى عنه، ثم دعاني فقال: ائتنا برمان فأتيته به، فقال لي: 

بيديه، فشربه، فكان ذلك  ففعلت وسقاه املأمون الرضا  أعصره بيديك،

منه سبب وفاته، فلم يلبث إاّل يومني حتى مات 
(4)

. 

وقد خرج املأمون  وعن أبي الصلت اهلروي قال: دخلت على الرضا 

، أي سقوني السم، وجعل يا أبا الصلت قد فعلوهامن عنده، فقال لي: 

 يوّحد اهلل وميّجده
(2)

. 

 ية قال أبو الصلت: ويف روا

وقال لـه: أجب األمري، فلبس  دخل غالم املأمون على اإلمام الرضا 

  نعله ورداءه وقام ميشي وأنا أتبعه حتى دخل على املأمون وبني يديه طبق

عليه عنب وأطباق فاكهة وبيده عنقود عنب قد أكل بعضه وبقي بعضه، فلما 

بني عينيه وأجلسه معه وناوله وثب إليه وعانقه وقّبل ما  أبصر بالرضا 

 العنقود، وقال: يا ابن رسول اهلل ما رأيت عنبًا أحسن من هذا؟

 .رمبا كان عنبًا حسنًا يكون من اجلنة :فقال لـه الرضا 

 .تعفيين منه :فقال لـه: ُكل منه.  فقال لـه الرضا 

عنقود فقال: البد من ذلك، وما مينعك منه لعّلك تتهمنا بشيء. فتناول ال

                                                           

 .311، مقاتل الطالبني: ص15ص 3الغمة: ج، وانظر: كشف 210ص 2اإلرشاد: ج (4)

 .232روضة الواعظني: ص (2)
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وأكل منه
(4)

ثالث حبات، ثم رمى به وقام،  ، ثم ناوله، فأكل منه الرضا 

 .إىل حيث وجهتين :فقال له املأمون: إىل أين؟  فقال 

مغطى الرأس فلم أكّلمه حتى دخل الدار وخرج 
(2)

.. 

كليهما: رمانًا مسمومًا وعنبًا  أقول: والظاهر أن املأمون قّدم لإلمام 

بني األخبار مسمومًا، مجعًا
(3)

. 

مسمومًا شهيدًا، أظهر املأمون التوجع والبكاء  وملا مات اإلمام الرضا 

، فأظهر احلزن عليه وبقي أيامًا ال يأكل لينفي عن نفسه تهمة قتل اإلمام 

طعامًا وال يشرب شرابًا وهجر اللذات .. ولكن الناس عرفوا أنه هو الذي قتل 

 وشاع اخلرب.. اإلمام الرضا 



ليكون  بولده أبي جعفر حممد اجلواد  لقد وصى اإلمام الرضا 

 إمامًا وخليفًة من بعده وحجًة من اهلل على خلقه. وملا استشهد اإلمام الرضا 

من املدينة املنورة إىل طوس حضره ابنه اجلواد 
(1)

 وقام بتجهيزه. 

ذكر حممدًا ابنه إاّل بُكنيته ي يقول الفضل بن سهل: ما كان الرضا 

.. وهو صيب .. وكنت أكتب إىل أبي جعفر يقول: كتب إلّي أبو جعفر 

يف نهاية البالغة واحلسن  باملدينة فيخاطبه بالتعظيم، وترد كتب أبي جعفر 

أبو جعفر وصيي وخليفيت يف أهلي من بعديفسمعته يقول: 
(5)

. 

                                                           

 .أي من اجلانب غري املسموم، ثم أعطى اجلانب املسموم لإلمام الرضا  (4)

 .82ص 2إعالم الورى: ج (2)

وقد عزم هذا الطاغي بقوله:  وهذا ما يستفاد أيضًا من حديث هرمثة القادم حيث أخربه اإلمام  (3)

يف عنب ورمان مفروك، فأما العنب فإنه يغمس السلك يف السم وجيذبه باخليط بالعنب، على مسي 

 وأما الرمان فإنه يطرح السم يف كف بعض غلمانه ويفرك الرمان بيده ليتلطخ حبه يف ذلك السم

 وذلك عن طريق اإلعجاز، حيث حضر فورًا واألبواب مغلقة، كما هو مذكور يف رواية أبي الصلت. (1)

 .14/  2321ح 5فصل 4ب 289ص 1مدينة املعاجز: ج (5)



   /41سلسلة من حياة المعصومين  251 

 بالسم، عرف الناس ذلك  ا َقتل اإلماَم الرضا ثم إن املأمون العباسي مل

ومل ينفعه تظاهره بالبكاء واحلزن، فضّج الناس يف كل مكان وقالوا: إن املأمون 

.. فخاف املأمون على نفسه، فلم يأذن بتشييع هو الذي قتل ابن رسول اهلل 

 ودفنه يف النهار، بل أرسل من خيرب الناس بتأخري الدفن، ثم أمر اإلمام 

 لياًل إىل جنب هارون. بدفن اإلمام 

عن ياسر اخلادم قال: ملا كان بيننا وبني طوس سبعة منازل اعتل أبو احلسن 

  فدخلنا طوس وقد اشتدت به العلة، فبقينا بطوس أيامًا فكان املأمون يأتيه

يف كل يوم مرتني، فلما كان يف آخر يومه الذي ُقبض فيه كان ضعيفًا يف ذاك اليوم 

 لي بعد ما صلى الظهر: يا ياسر أكل الناس شيئًا؟   فقال

 قلت: يا سيدي من يأكل هاهنا مع ما أنت فيه؟.

ثم قال: هاتوا املائدة ومل يدع من حشمه أحدًا إاّل أقعده معه  فانتصب 

على املائدة يتفقد واحدًا واحدًا، فلما أكلوا قال: ابعثوا إىل النساء بالطعام فحمل 

اء، فلما فرغوا من األكل، أغمي عليه وضعف، فوقعت الصيحة الطعام إىل النس

وجاءت جواري املأمون ونساؤه حافيات حاسرات ووقعت الوحية بطوس وجاء 

املأمون حافيًا حاسرًا يضرب على رأسه ويقبض على حليته ويتأسف ويبكي 

وقد أفاق فقال: يا سيدي  وتسيل دموعه على خديه، فوقف على الرضا 

ري أي املصيبتني أعظم علّي، فقدي لك وفراقي إياك، أو تهمة الناس واهلل ما أد

 لي أني اغتلتك وقتلتك؟

 طرفه إليه ثم قال: أحسن يا أمري معاشرة أبي جعفر  قال: فرفع 

فإن عمرك وعمره هكذا، ومجع بني سبابتيه، قال: فلما كان من تلك الليلة 

اجتمع اخللق وقالوا: هذا  قضي عليه بعد ما ذهب من الليل بعضه، فلما أصبح

وأكثر القول  قتله واغتاله، يعنون املأمون، وقالوا: ُقتل ابن رسول اهلل 

 واجللبة..

وكان حممد بن جعفر بن حممد استأمن إىل املأمون وجاء إىل خراسان وكان 

 فقال: املأمون يا أبا جعفر اخرج إىل الناس وأعلمهم أن  عم أبي احلسن 
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ج اليوم، وكره أن خيرجه فتقع الفتنة، فخرج حممد بن جعفر إىل أبا احلسن ال خُير

ال خيرج اليوم، فتفرق الناس  الناس فقال: أيها الناس تفرقوا فإن أبا احلسن 

يف الليل ودفن وُغسل أبو احلسن 
(4)

. 

 



من عند املأمون بعد ما ناوله من العنب  قال أبو الصلت: خرج اإلمام 

سموم، مغطى الرأس، فلم أكّلمه حتى دخل الدار، فأمر أن يغلق الباب، امل

على فراشه، فمكثت واقفًا يف صحن الدار مهمومًا حمزونًا،  فُاغلق ثم نام 

فبينا أنا كذلك إذ دخل علي شاب حسن الوجه قطط الشعر أشبه الناس بالرضا 

 فبادرت إليه فقلت لـه: من أين دخلت والباب مغلق؟ 

الذي جاء بي من املدينة يف هذا الوقت هو الذي أدخلين الدار  : فقال

أنا حجة اهلل عليك يا أبا لي:  ، فقلت لـه: ومن أنت؟ فقال والباب مغلق

الصلت أنا حممد بن علي
(2)

. 

 

قام باعتقاالت واسعة  ثم إن املأمون العباسي بعد أن قتل اإلمام الرضا 

 ة، لكي يسيطر على األوضاع، ومن مجلة من اعتقلهم يف صفوف الشيع

 أبو الصلت اهلروي، فأودعه السجن.

، فحبست سنة! يقول أبو الصلت: فأمر املأمون حببسي ودفن الرضا 

فضاق علّي احلبس وسهرت الليلة ودعوت اهلل تبارك وتعاىل بدعاء ذكرت فيه 

ما استتم دعائي حتى وسألت اهلل حبقهم أن يفرج عين، ف حممدًا وآل حممد 

 يا أبا الصلت ضاق صدركفقال لي:  دخل علي أبو جعفر حممد بن علي 

فأخرج ثم ضرب يده إىل القيود اليت كانت  قم :فقلت: إي واهلل، قال 

                                                           

 .4ح 21ب 300 -244ص 94حبار األنوار: ج (4)

 .11/  1026ح  16اجمللس 160األمالي، للصدوق: ص (2)
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علّي ففكها وأخذ بيدي وأخرجين من الدار واحلرسة والغلمان يرونين فلم 

امض يف لي:  ثم قال يستطيعوا أن يكّلموني وخرجت من باب الدار، 

 ..ودائع اهلل فإنك لن تصل إليه وال يصل إليك أبدًا

فقال أبو الصلت: فلم ألتق املأمون إىل هذا الوقت
(4)

 . 
 

قال هرمثة بن أعني: كنت ليلًة بني يدي املأمون حتى مضى من الليل أربع 

ل نصفه قرع ساعات ثم أذن لي يف االنصراف، فانصرفت، فلما مضى من اللي

 ! قارع الباب فأجابه بعض غلماني، فقال لـه: قل هلرمثة: أجب سيدك 

 قال: فقمت مسرعًا وأخذت على أثوبي وأسرعت إىل سيدي الرضا 

يف صحن داره  فدخل الغالم بني يدي ودخلت وراءه، فإذا أنا بسيدي 

 لي:  ، فقلت: لبيك يا موالي، فقال يا هرمثةلي:  جالس، فقال 

اجلس..فجلست ، 

امسع وعه يا هرمثة، هذا أوان رحيلي إىل اهلل تعاىل وحلوقي فقال لي: 

وقد بلغ الكتاب أجله، وقد عزم هذا الطاغي على  وآبائي  نجدي 

مسي يف عنب ورمان مفروك، فأما العنب فإنه يغمس السلك يف السم وجيذبه 

بعض غلمانه ويفرك الرمان باخليط بالعنب، وأما الرمان فإنه يطرح السم يف كف 

بيده ليتلطخ حبه يف ذلك السم، وإنه سيدعوني يف اليوم املقبل ويقرب إلّي الرمان 

والعنب ويسألين أكلها، ثم ينفذ احلكم وحيضر القضاء، فإذا أنا مت فسيقول: 

أنا أغسله بيدي، فإذا قال ذلك فقل لـه عين بينك وبينه أنه قال: لي ال تتعرض 

فيين وال لدفين، فإنك إن فعلت ذلك عاجلك من العذاب ما أخر لغسلي وال لتك

 .عنك، وحل بك أليم ما حتذر، فإنه سينتهي

 قال: فقلت: نعم يا سيدي.

فإذا خلى بينك وبني غسلي حتى ترى فسيجلس يف علو من  :قال 

                                                           

 .232ــ  231انظر: روضة الواعظني: ص (4)
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أبنيته مشرفًا على موضع غسلي، لينظر، فال تعرض يا هرمثة لشيء من غسلي 

طًا أبيض قد ضرب يف جانب الدار، فإذا رأيت ذلك فامحلين يف حتى ترى فسطا

أثوابي اليت أنا فيها فضعين من وراء الفسطاط، وقف من ورائه ويكون من معك 

دونك وال تكشف عين الفسطاط حتى تراني فتهلك، فإنه سيشرف عليك ويقول 

غسل أبا لك: يا هرمثة أليس زعمتم أن اإلمام ال ُيغسله إاّل إمام مثله، فمن ُي

احلسن علي بن موسى وابنه حممد باملدينة من بالد احلجاز وحنن بطوس؟، فإذا 

قال ذلك فأجبه وقل لـه: إنا نقول إن اإلمام ال جيب أن يغسله إاّل إمام مثله، فإن 

تعدى متعد فَغَسل اإلمام مل تبطل إمامة اإلمام لتعدي غاسله، وال بطلت إمامة 

على غسل أبيه، ولو ترك أبو احلسن علي بن موسى اإلمام الذي بعده بأن ُغلب 

باملدينة لغسله ابنه حممد ظاهرًا مكشوفًا، وال يغسله اآلن أيضًا إاّل هو  الرضا 

من حيث خيفى، فإذا ارتفع الفسطاط فسوف تراني مدرجًا يف أكفاني فضعين 

بلة على نعشي وامحلين، فإذا أراد أن حيفر قربي فإنه سيجعل قرب أبيه هارون ق

لقربي وال يكون ذلك أبدًا، فإذا ضربت املعاول نبت عن األرض ومل حيفر هلم 

منها شيء وال مثل قالمة ظفر، فإذا اجتهدوا يف ذلك وصعب عليهم فقل لـه 

عين: إني أمرتك أن تضرب معواًل واحدًا يف قبلة قرب أبيه هارون، فإذا ضربت 

انفرج القرب فال تنزلين إليه حتى نفذ يف األرض إىل قرب حمفور وضريح قائم، فإذا 

يفور من ضرحيه املاء األبيض فيمتلئ منه ذلك القرب حتى يصري املاء مساويًا مع 

وجه األرض، ثم يضطرب فيه حوت بطوله فإذا اضطرب فال تنزلين إىل القرب إاّل 

إذا غاب احلوت وغار املاء، فأنزلين يف ذلك القرب وأحلدني يف ذلك الضريح، 

 .يأتوا برتاب يلقونه علّي فإن القرب ينطبق من نفسه وميتلئ والترتكهم

 قال: قلت نعم يا سيدي.

 .احفظ ما عهدته إليك واعمل به وال ختالفثم قال لي: 

 قلت: أعوذ باهلل أن أخالف لك أمرًا يا سيدي.

قال هرمثة: ثم خرجت باكيًا حزينًا، فلم أزل كاحلبة على املقالة ال يعلم ما 

اّل اهلل تعاىل، ثم دعاني املأمون فدخلت إليه فلم أزل قائمًا إىل ضحى يف نفسي إ
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فاقرأه مين السالم  النهار، ثم قال املأمون: امض يا هرمثة إىل أبي احلسن 

وقل لـه: تصري إلينا أو نصري إليك، فإن قال لك بل نصري إليه، فاسأله عين أن 

يا هرمثة أليس قد حفظت ما يقدم ذلك، قال: فجئته فلما اطلعت عليه قال لي: 

 . قدموا إلي نعلي فقد علمت ما أرسلك به؟ قلت: بلى، قال: أوصيتك به

قال: فقدمت نعليه، ومشى إليه، فلما دخل اجمللس قام إليه املأمون قائمًا 

فعانقه وقّبل ما بني عينيه وأجلسه إىل جانبه على سريره وأقبل عليه حيادثه ساعة 

م قال لبعض غلمانه: آتوني بعنب ورمان، قال هرمثة: فلما من النهار طويلة، ث

مسعت ذلك مل أستطع الصرب ورأيت النفضة
(4)

قد عرضت يف بدني، فكرهت  

أن يتبني ذلك يّف، فرتاجعت القهقرى حتى خرجت، فرميت نفسي يف موضع من 

الدار، فلما قرب زوال الشمس أحسست بسيدي قد خرج من عنده ورجع إىل 

يت األمر قد خرج من عند املأمون بإحضار األطباء واملرتفقني، داره، ثم رأ

 فقلت: ما هذا؟ فقيل لي: علة عرضت ألبي احلسن علي بن موسى الرضا 

 فكان الناس يف شك وكنت على يقني ملا أعرف منه..

قال: فلما كان من الثلث الثاني من الليل عال الصياح ومسعت الصيحة من 

، فإذا حنن باملأمون مكشوف الرأس حملل األزرار الدار، فأسرعت فيمن أسرع

 قائمًا على قدميه ينتحب ويبكي!!

قال: فوقفت فيمن وقف وأنا أتنفس الصعداء، ثم أصبحنا فجلس املأمون 

فقال: أصلحوا لنا  للتعزية، ثم قام فمشى إىل املوضع الذي فيه سيدنا 

له سيدي بسبب الغسل موضعًا فإني أريد أن أغسله، فدنوت منه فقلت لـه ما قا

والتكفني والدفن، فقال لي: لست أعرض لذلك، ثم قال: شأنك يا هرمثة، 

قال: فلم أزل قائمًا حتى رأيت الفسطاط قد ُضرب، فوقفت من ظاهره وكل من 

يف الدار دوني وأنا أمسع التكبري والتهليل والتسبيح وتردد األواني وصب املاء 

وتضوع
(2)

منه، قال: فإذا أنا باملأمون قد أشرف على  الطيب الذي مل أشم أطيب 

                                                           

 أي الرعدة. (4)

 أي انتشار. (2)
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بعض عاللي داره فصاح يا هرمثة: أليس زعمتم أن اإلمام ال يغسله إاّل إمام مثله 

 وهذا بطوس خراسان؟ فأين حممد بن علي ابنه عنه وهو مبدينة الرسول 

قال: فقلت لـه: يا أمري إنا نقول إن اإلمام ال جيب أن يغسله إاّل إمام مثله، 

ن تعدى متعد فغسل اإلمام مل تبطل إمامة اإلمام لتعدي غاسله وال تبطل إمامة فإ

اإلمام الذي بعده بأن ُغلب على غسل أبيه، ولو ترك أبو احلسن علي بن موسى 

باملدينة لغسله ابنه حممد ظاهرًا، وال يغسله اآلن أيضًا إاّل هو من  الرضا 

 حيث خيفى.

مدرج يف أكفانه  فإذا أنا بسيدي قال: فسكت عين ثم ارتفع الفسطاط 

فوضعته على نعشه ثم محلناه، فصلى عليه املأمون ومجيع من حضر ثم جئنا 

إىل موضع القرب، فوجدتهم يضربون املعاول دون قرب هارون ليجعلوه قبلة لقربه 

واملعاول تنبو عنه حتى مل حتفر ذرة من تراب األرض، فقال لي: وحيك يا هرمثة 

 كيف متتنع من حفر قرب لـه؟ أما ترى األرض 

فقلت لـه: يا أمري إنه قد أمرني أن أضرب معواًل واحدًا يف قبلة قرب األمري 

 أبيك الرشيد وال أضرب غريه.

 قال: فإذا ضربت يا هرمثة يكون ماذا؟ 

قلت: إنه أخربني أنه ال جيوز أن يكون قرب أبيك قبلة لقربه، فإن أنا ضربت 

  قرب حمفور من غري يد حتفره، وبان ضريح يف وسطه.هذا املعول الواحد نفذ إىل

قال املأمون: سبحان اهلل ما أعجب هذا الكالم وال عجب من أمر أبي 

 فاضرب يا هرمثة حتى ترى. احلسن 

قال هرمثة: فأخذت املعول بيدي فضربت به يف قبلة قرب هارون، قال: فنفذ 

 ، والناس ينظرون إليه.إىل قرب حمفور من غري يد حتفره وبان ضريح يف وسطه

 فقال: أنزله إليه يا هرمثة.

فقلت: يا أمري إن سيدي أمرني أن ال أنزل إليه حتى ينفجر من أرض هذا 

القرب ماء أبيض فيمتلئ منه القرب حتى يكون املاء مع وجه األرض، ثم يضطرب 

فيه حوت بطول القرب، فإذا غاب احلوت وغار املاء وضعته على جانب القرب قربه 
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 وخليت بينه وبني ملحده.

 فقال: فافعل يا هرمثة ما ُامرت به.

قال هرمثة: فانتظرت ظهور املاء واحلوت، فظهر ثم غاب وغار املاء والناس 

ينظرون إليه
(4)

ثم جعلت النعش إىل جانب قربه، فغطي قربه بثوب أبيض مل  

ملأمون إىل أبسطه، ثم ُانزل به إىل قربه بغري يدي وال يد أحد ممن حضر، فأشار ا

 الناس أن هاتوا الرتاب بأيديكم واطرحوه فيه، فقلت: ال تفعل يا أمري.

قال: فقال: وحيك ياهرمثة فمن ميلؤه؟ فقلت: قد أمرني أن ال يطرح عليه 

الرتاب وأخربني أن القرب ميتلئ من ذات نفسه ثم ينطبق ويرتبع على وجه 

موا ما يف أيديهم من الرتاب األرض، فأشار املأمون إىل الناس أن كفوا، قال: فر

ثم امتأل القرب وانطبق وتربع على وجه األرض، فانصرف املأمون وانصرفت، 

فدعاني املأمون وخال بي ثم قال لي: أسألك باهلل يا هرمثة ملا صدقتين عن أبي 

 مبا مسعته منه. )قدس اهلل روحه(احلسن 

 قال: فقلت: قد أخربت يا أمري مبا قال لي. 

 إاّل ما صدقتين عما أخربك به غري هذا الذي قلت لي؟ فقال: باهلل

 قال: فقلت: يا أمري فعما تسألين؟

 فقال لي: يا هرمثة هل أسّر إليك شيئًا غري هذا؟

 قلت: نعم، قال: ما هو؟ 

 قلت: خرب العنب والرمان!!.

قال: فأقبل املأمون يتلون ألوانًا يصفر مرة وحيمر أخرى ويسود أخرى ثم 

عليه فسمعته يف غشيته وهو جيهر ويقول: ويل للمأمون من اهلل، ويل متدد مغشيًا 

ويل للمأمون من  وويل لـه من علي بن أبي طالب  لـه من رسول اهلل 

ويل للمأمون من  ويل للمأمون من احلسن واحلسني  فاطمة الزهراء 

ويل للمأمون من  ويل للمأمون من حممد بن علي  علي بن احلسني 

                                                           

مجيع الناس، حيث قد مر أن املأمون  املراد من الناس بعض خواص املأمون يف قصره ومن أشبه، ال (4)

 .لياًل خلوفه الفتنة.     منه  منع من التشييع والدفن يف النهار، وأمر بدفن اإلمام 
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ويل للمأمون من علي  ويل لـه من موسى بن جعفر  حممد جعفر بن 

 هذا واهلل هو اخلسران املبني، يقول هذا القول ويكرره.  بن موسى الرضا 

فلما رأيته قد أطال ذلك، وليت عنه وجلست يف بعض نواحي الدار، قال: 

فجلس ودعاني، فدخلت عليه وهو جالس كالسكران، فقال: واهلل ما أنت أعز 

نه وال مجيع من يف األرض والسماء، واهلل لئن بلغين أنك أعدت ما علي م

 مسعت ورأيت شيئًا ليكونن هالكك فيه.

قال: فقلت: يا أمري إن ظفرت على شيء من ذلك مين فأنت يف حّل من 

دمي. قال: الواهلل أو تعطيين عهدًا وميثاقًا على كتمان هذا وترك إعادته، فأخذ 

 علّي. علي العهد وامليثاق وأكده

 قال: فلما وليت عنه صفق بيديه وقال:




(4)

 . 

ه: الرضا وكان يقول لـ من الولد حممد اإلمام  وكان للرضا 

والصادق والصابر والفاضل وقرة أعني املؤمنني وغيظ امللحدين
(2)

 . 

 



وأنا بقم وقلت قصيدتي  قال دعبل بن علي: جاءني خرب موت الرضا 

 :الرائية 

                                                           

 .108سورة النساء:  (4)

 .191/  2294ح 115فصل  8ب 115ــ 165ص 1مدينة املعاجز: ج (2)
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(4)

 

 

                                                           

 .32السالم ح قصيدة دعبل يف رثاء الرضا عليه 386ــ  385بشارة املصطفى: ص (4)
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سُتدفن َبضعٌة مين بأرض خراسان، ال يزورها مؤمن  :قال رسول اهلل 

إاّل أوجب اهلل عزوجل لـه اجلنة وحّرم جسده على النار
(4)

. 

قال: مسعت وصي األوصياء ووارث علم وعن جابر بن يزيد اجلعفي 

يقول:  األنبياء أبا جعفر حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب 

عن سيد الشهداء احلسني بن علي  حدثين سيد العابدين علي بن احلسني 

  عن سيد األوصياء أمري املؤمنني علي بن أبي طالب  قال: قال رسول

اسان، ما زارها مكروب إاّل نّفس اهلل كربته، سُتدفن بضعة مين خبر :اهلل 

وال مذنب إاّل غفر اهلل ذنوبه
(2)

. 

سُيقتل رجل من ولدي قال:  وعن أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 

بأرض خراسان بالسّم ظلمًا، امسه امسي واسم أبيه اسم ابن عمران موسى 

 م منها وما تأخر ولو أال فمن زاره يف ُغربته غفر اهلل عّزوجل ذنوبه ما تقد

كانت مثل عدد النجوم وقطر األمطار وورق األشجار
(3)

. 

خيرج رجل من ولد ابين موسى  :وقال اإلمام جعفر بن حممد الصادق 

إىل أرض طوس وهي خبراسان، ُيقتل فيها بالسم  امسه اسم أمري املؤمنني 

ل أجر من أنفق من قبل فُيدفن فيها غريبًا، فمن زاره عارفًا حبقه أعطاه اهلل عزوج

                                                           

 .14ح 33  -32العقد النضيد والدر الفريد: ص (4)

 .3/  190ح 19فصل  40معارج اليقني يف أصول الدين: ص (2)

 .3188ح589ص 2من الحيضره الفقيه: ج (3)
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الفتح وقاتل
(4)

. 

ُيقتل حفدتي بأرض  :وعن محزة بن محران قال: قال أبو عبد اهلل 

خراسان يف مدينة يقال هلا طوس، من زاره إليها عارفًا حبقه أخذته بيدي يوم 

، قال قلت: ُجعلت فداك وما القيامة وأدخلُتُه اجلنة وإن كان من أهل الكبائر

يعلم أنه إماٌم مفرتض الطاعة غريٌب شهيد، من زاره عارفًا ل: عرفان حقه؟ قا

حبقه أعطاه اهلل عزوجل تعاىل لـه أجر سبعني )ألف(
(2)

شهيد ممن استشهد بني  

على حقيقة يدي رسول اهلل 
(3)

. 

ُيقتل هلذا ـ وأومأ بيده إىل موسى  :ويف حديث آخر قال الصادق 

 اّل األندر فاألندرـ ولد بطوس وال يزوره من شيعتنا إ
(1)

  . 

وعن سليمان بن حفص املروزي قال: مسعت أبا احلسن موسى بن جعفر 

  :يقول 

من زار قرب ولدي علّي  كان لـه عند اهلل عزوجل سبعون حجة

، ثم نعم وسبعون ألف حجة، قلت: سبعون حجة مربورة؟ قال: مربورة

ه ليلة كان كمن زار اهلل تعاىل يف ُرّب حجة ال ُتقبل، ومن زاره أو بات عندقال: 

نعم إذا كان يوم القيامة ، فقلت: كمن زار اهلل تعاىل يف عرشه؟ قال: عرشه

كان على عرش الرمحن جل جالله أربعة من األولني وأربعة من اآلخرين، فأما 

وأما األربعة اآلخرون فمحمد  األولون فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى 

ثم ميد املضمار فيقعد معنا زوار قبور األئمة  وعلي واحلسن واحلسني 

 أال إن أعالهم درجًة وأقربهم حبوًة زّوار قرب ولدي علي 
(5)

. 

                                                           

 .239روضة الواعظني: صراجع  (4)

 هكذا يف بعض النسخ. (2)

 .8/  188ح 25اجمللس 183األمالي، للصدوق: ص (3)

 .2/  14830من أبواب املزار وما يناسبه ح 85باب 563ص 19الشيعة: جوسائل  (1)

 .6/  199ح 19فصل 41معارج اليقني يف أصول الدين: ص (5)
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إن ابين يقول:  عن سليمان قال: مسعت أبا احلسن موسى بن جعفر 

علي مقتول بالسم ظلمًا، ومدفون إىل جنب هارون بطوس، من زاره كمن زار 

 رسول اهلل 
(4)

. 

ال تشد الرحال  :اسر اخلادم قال: قال علي بن موسى الرضا وعن ي

إىل شيء من القبور إاّل إىل قبورنا، أال وإني مقتول بالسم ظلمًا، ومدفون يف 

موضع غربة، فمن شّد رحله إىل زيارتي استجيب دعاؤه وُغفر لـه ذنوبه
(2)

. 

ته يوم من زارني على ُبعد داري وشط مزاري أتي :وقال اإلمام الرضا 

القيامة يف ثالث مواطن حتى أخلصه من أهواهلا، إذا تطايرت الكتب ميينًا 

ومشااًل، وعند الصراط، وعند امليزان
(3)

 . 

إن خبراسان لبقعة أنه قال:  وعن أبي احلسن علي بن موسى الرضا 

يأتي عليها زمان تصري خمتلف املالئكة، فال يزال فوج ينزل من السماء وفوج 

فقيل لـه: يا ابن رسول اهلل وأي بقعة هذه؟ قال  أن ينفخ يف الصوريصعد إىل 

 : هي أرض طوس، وهي واهلل روضة من رياض اجلنة، من زارني يف تلك

وكتب اهلل تعاىل لـه ثواب ألف حجة  البقعة كان كمن زار رسول اهلل 

مربورة، وألف عمرة مقبولة، وكنت أنا وآبائي شفعاءه يوم القيامة
(1)

 . 

إن بني جبلي طوس قبضة قبضت قال:  وعن أبي جعفر حممد بن علي 

من اجلنة، من دخلها كان آمنًا يوم القيامة من النار
(5)

 . 

 وعن عبد العظيم بن عبد اهلل احلسين، عن أبي جعفر حممد بن علي 

بطوس عارفًا حبقه، اجلنة على اهلل  ضمنت ملن زار أبي قال:  الرضا 

تعاىل
(6)

 . 

                                                           

 .164/  2044ح 131فصل 8ب 959ص 6مدينة املعاجز: ج (4)

 .1/  3121ح 100ب 311ص 3الفصول املهمة: ج (2)

 .28ب 980املقنعة: ص (3)

 .6/  140باب من الزيادات ح 108ص 6تهذيب األحكام: ج (1)

 .3185ح 583ص 2من الحيضره الفقيه: ج (5)

 .19/  14811من أبواب املزار ومايناسبه ح 82ب 556ص 19وسائل الشيعة: ج (6)
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: قد حتريت بني عبد العظيم بن عبد اهلل قال: قلت ألبي جعفر  وعن

بطوس فما ترى؟ فقال  وبني زيارة قرب أبيك  زيارة قرب أبي عبد اهلل 

ثم دخل وخرج ودموعه تسيل على خديه، فقال زّوار قرب أبي  مكانكلي: 

بطوس قليلون كثريون وزّوار قرب أبي  عبد اهلل 
(4)

 . 

واهلل ما منا إاّل يقول:  اهلروي قال: مسعت الرضا  وعن أبي الصلت

شر خلق اهلل يف ، فقيل لـه: ومن يقتلك يا بن رسول اهلل؟ قال: مقتول شهيد

زماني يقتلين بالسم، ثم يدفنين يف دار مضيقة وبالد غربة، أال فمن زارني يف 

مائة ألف غربيت كتب اهلل عزوجل لـه أجر مائة ألف شهيد، ومائة ألف صّديق، و

حاج ومعتمر، ومائة ألف جماهد، وُحشر يف زمرتنا، وُجعل يف الدرجات العلى 

يف اجلنة رفيقنا
(2)

 . 

أبلغ شيعيت  :وعن البزنطي قال: قرأت يف كتاب أبي احلسن الرضا 

)ابنه(: ألف  قال: فقلت ألبي جعفر  أن زيارتي تعدل عند اهلل ألف حجة

لف حجة ملن زاره عارفًا حبقهإي واهلل وألف أ :حجة؟ قال 
(3)

 . 

أنه قال لـه رجل  وعن ابن فضال عن أبي احلسن علي بن موسى الرضا 

يف املنام كأنه يقول  من أهل خراسان: يا ابن رسول اهلل رأيُت رسول اهلل 

لي: كيف أنتم إذا ُدفن يف أرضكم بضعيت واستحفظتم وديعيت وغّيب يف ثراكم 

أنا املدفون يف أرضكم وأنا بضعة من نبيكم، وأنا  :جنمي؟ فقال لـه الرضا 

الوديعة والنجم، أال فمن زارني وهو يعرف ما أوجب اهلل تبارك وتعاىل من حقي 

وطاعيت فأنا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة، ومن كنا شفعاءه جنا ولو كان عليه مثل 

عن أبيه  عن جدي  وزر الثقلني اجلن واإلنس، ولقد حدثين أبي 

  عن آبائه  أن رسول اهلل  قال: من رآني يف منامه فقد رآني فإن

                                                           

 عليهم السالم  من أبواب زيارة املعصومني 41ب 544ص 12جامع أحاديث الشيعة: ج (4)

 .3/   5001ح

 .24/  9448ح 40ب 546ص 12جامع أحاديث الشيعة: ج (2)

 .4/  149ح 101ب 510كامل الزيارات: ص (3)
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الشيطان ال يتمثل يف صورتي وال يف صورة أحد من أوصيائي، وال يف صورة 

أحد من شيعتهم، وإن الرؤيا الصادقة جزٌء من سبعني جزءًً من النبوة
(4)

 . 

ما  :وعن عبد الرمحن بن أبي جنران قال سألت أبا جعفر ـ اجلواد ـ 

 تقول ملن زار أباك؟ 

اجلنة واهلل :قال 
(2)

 . 

 ما ملن زار والدك  وعن علي بن أسباط قال: سألت أبا جعفر 

اجلنة واهلل، اجلنة واهللخبراسان؟ قال: 
(3)

 . 

 وعن حممد بن سليمان قال: سألت أبا جعفر )حممد بن علي الرضا( 

ة إىل احلج، فأعانه اهلل تعاىل عن رجل حج حجة اإلسالم فدخل متمتعًا بالعمر

ثم  على عمرته وعلى حجه، ثم أتى املدينة فسّلم على  رسول اهلل النيب 

عارفًا حبقه، يعلم أنه حجة اهلل على خلقه وبابه  أتى أباك يعين أمري املؤمنني 

فسّلم عليه،  الذي يؤتى منه، فسّلم عليه، ثم أتى أبا عبد اهلل يعين احلسني 

ثم انصرف إىل  اد، فسّلم على أبي احلسن موسى بن جعفر ثم أتى بغد

بالده، فلما كان يف هذا الوقت وقت احلج رزقه اهلل تعاىل ما حيج به، فأميا أفضل 

هلذا الذي قد حج حجة اإلسالم يرجع فيحج أيضًا، أو خيرج إىل خراسان إىل 

 فيسّلم عليه؟  أبيك علي بن موسى الرضا 

وليكن ذلك يف  ان فيسّلم على أبي احلسن بلى يأتي خراس :قال 

رجب
(1)

 . 

يقول:  وعن أمحد بن حممد بن أبي نصر البزنطي قال: مسعت الرضا 

ما زارني أحد من أوليائي عارفًا حبقي إاّل تشفعت لـه يوم القيامة
(5)

  . 

 وعن أيوب بن نوح قال مسعت أبا جعفر حممد بن علي بن موسى 

                                                           

 .120-114ص3كشف الغمة: ج (4)

 .311إكليل املنهج يف حتقيق املطلب: ص (2)

 .28ح9باب31ص44حباراألنوار: ج (3)

 .820مصباح املتهجد: ص (1)

 .16ح 66ب 284ص 2: ج عيون أخبار الرضا  (5)
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بطوس غفر اهلل لـه ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإذا  ي من زار قرب أبيقول: 

حتى يفرغ اهلل تعاىل من  كان يوم القيامة ُنصب لـه منرب حبذاء منرب رسول اهلل 

حساب العباد
(4)

 . 

فدخل عليه قوم من  وعن أبي الصلت اهلروي قال: كنت عند الرضا 

مرحبًا  :الرضا  أهل قم فسّلموا عليه، فرّد عليهم وقّربهم، ثم قال هلم

بكم وأهاًل، فأنتم شيعتنا حقًا، ويأتي عليكم يوم تزوروني فيه تربيت بطوس أال 

فمن زارني وهو على غسل خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه
(2)

  . 

وعن عبد العظيم بن عبد اهلل احلسين قال: مسعت علي بن حممد العسكري 

  :يقولم جلدي علي بن موسى أهل قم وأهل آبة مغفور هلم، لزيارته

بطوس، أال فمن زاره فأصابه يف طريقه قطرة من السماء حرم اهلل  الرضا 

جسده على النار
(3)

  . 

 يقول:  وعن احلسن بن علي الوشاء قال مسعت ـ أبا احلسن الرضا ـ 

 إن لكل إمام عهدًا يف عنق أوليائه وشيعته، وإن من متام الوفاء بالعهد وحسن

قبورهم، فمن زارهم رغبًة يف زيارتهم، وتصديقًا مبا رغبوا فيه، األداء زيارة 

كانت أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة
(1)

 . 

أسأله عن  وعن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إىل أبي احلسن الثالث 

 وأبي جعفر  وعن زيارة أبي احلسن  زيارة أبي عبد اهلل احلسني 

وهذا أمجع وأعظم أجرًا املقدم، أبو عبد اهلل فكتب إلّي: 
(5)

 . 

)يعين حممد بن علي  وعن علي بن مهزيار قال: قلت ألبي جعفر 

أفضل أم زيارة أبي عبد اهلل  (: ُجعلت فداك زيارة الرضا الرضا

يزوره  أفضل، وذلك أن أبا عبد اهلل  زيارة أبي ؟ فقال: احلسني 

                                                           

 .195/1ح الفصل الرابع يف زيارة علي بن موسى الرضا  42معارج اليقني يف أصول الدين: ص (4)

 .14834/1من أبواب املزار ومايناسبه ح 88ب 564ص 19وسائل الشيعة: ج (2)

 .13/  9482ح 40ب 542ص 12جامع أحاديث الشيعة: ج (3)

 .2ح 561ص 9الكايف: ج (1)

 .1من القسم الثاني ح19ب 141املزار، للمفيد: ص (5)
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ةال يزوره إاّل اخلواص من الشيع كل الناس وأبي 
(4)

 . 

إني سُاقتل  :وعن احلسن بن علي الوشاء قال: قال أبو احلسن  الرضا 

بالسم مظلومًا فمن زارني عارفًا حبقي غفر اهلل لـه ما تقدم من ذنبه وما تأخر
(2)

 . 

وعن الصقر بن دلف قال: مسعت سيدي علي بن حممد بن علي الرضا 

  :يقولة، فليزر قرب جدي الرضا من كانت لـه إىل اهلل تبارك وتعاىل حاج

  بطوس وهو على غسل، وليصّل عند رأسه ركعتني، وليسأل اهلل حاجته يف

قنوته، فإنه يستجيب لـه، ما مل يسأل يف مأثم أو قطيعة رحم، وإن موضع قربه 

 لبقعة من بقاع اجلنة ال يزورها مؤمن إاّل أعتقه اهلل من النار وأحله إىل دار 

القرار
(3)

  . 

 يقول:  فضال قال: مسعت أبا احلسن علي بن موسى الرضا وعن ابن 

 إني مقتول ومسموم ومدفون بأرض غربة، أعلم ذلك بعهد عهده إلّي أبي

  عن أبيه  عن آبائه  عن علي بن أبي طالب أمري املؤمنني 

، أال فمن زارني يف غربيت كنت أنا وآبائي شفعاءه يوم عن رسول اهلل 

شفعاءه جنا ولو كان عليه مثل وزر الثقلنيالقيامة، ومن كنا 
(1)

 . 

 وعن عبد السالم بن صاحل اهلروي قال: دخل دعبل بن علي اخلزاعي 

مبرو فقال لـه: يا ابن رسول اهلل  على أبي احلسن علي بن موسى الرضا 

 ،إني قد قلت فيك قصيدة وآليت على نفسي أن ال أنشدها أحدًا قبلك :

 نشده: ، فأهاتها :فقال 

 فلما بلغ إىل قوله: 

صدقت يا وقال لـه:  فلما بلغ إىل قوله هذا بكى أبو احلسن الرضا 

                                                           

 .11/  146ح101ب 511: صكامل الزيارات (4)

 .21/  14818من أبواب املزار ومايناسبه ح 82ب 588ص 19وسائل الشيعة: ج (2)

 .12/  434ح 61اجمللس  689األمالي، للصدوق: ص (3)

 .25ح 35العقد النضيد والدر الفريد: ص (1)
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 .خزاعي

 فلما بلغ إىل قوله: 

 .أجل واهلل منقبضاتيقّلب كفيه ويقول:  جعل أبو احلسن 

 فلما بلغ إىل قوله: 

 .آمنك اهلل يوم الفزع األكرب :قال الرضا 

 فلما انتهى إىل قوله: 

 ؟أفال أحلق لك بهذا املوضع بيتني بهما متام قصيدتك :قال لـه الرضا 

 :فقال: بلى يا ابن رسول اهلل، فقال 

 اهلل هذا القرب الذي بطوس قرب من هو؟ فقال دعبل: يا ابن رسول

قربي! وال تنقضي األيام والليالي حتى تصري طوس  :فقال الرضا 

خمتلف شيعيت وزواري، أال فمن زارني يف غربيت بطوس كان معي يف درجيت 

بعد فراغ دعبل من إنشاد القصيدة  ثم نهض الرضا  يوم القيامة مغفورًا لـه

عه، ودخل الدار فلما كان بعد ساعة خرج اخلادم إليه وأمره أن ال يربح من موض

 .اجعلها يف نفقتكمبائة دينار رضوية، فقال لـه: يقول لك موالي: 

فقال دعبل: واهلل ما هلذا جئت، وال قلت هذه القصيدة طمعًا يف شيء يصل 

ليتربك به ويتشرف به، فأنفذ  إلّي، ورّد الصرة وسأل ثوبًا من ثياب الرضا 

قل لـه: خذ هذه الصرة جبة خز مع الصرة، وقال للخادم:  لرضا إليه ا

 .فإنك ستحتاج إليها وال تراجعين فيها

فأخذ دعبل الصرة واجلبة وانصرف، وصار من مرو يف قافلة، فلما بلغ ميان 

قوهان وقع عليهم اللصوص فأخذوا القافلة بأسرها وكتفوا أهلها، وكان دعبل 

القافلة وجعلوا يقسمونها بينهم، فقال رجل من فيمن ُكّتف، وملك اللصوص 
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 القوم متمثاًل بقول دعبل يف قصيدته: 

فسمعه دعبل، فقال هلم دعبل: ملن هذا البيت؟ فقال: لرجل من خزاعة 

 ا هذا البيت!يقال لـه دعبل بن علي، قال: فأنا دعبل قائل هذه القصيدة اليت منه

فوثب الرجل إىل رئيسهم وكان يصلي على رأس تل، وكان من الشيعة 

 وأخربه، فجاء بنفسه حتى وقف على دعبل وقال لـه: أنت دعبل؟ 

فقال: نعم، فقال لـه: أنشد القصيدة فأنشدها، فحّل كتافه وكتاف مجيع 

 أهل القافلة، ورّد إليهم مجيع ما أخذ منهم لكرامة دعبل.

ل حتى وصل إىل قم، فسأله أهل قم أن ينشدهم القصيدة، وسار دعب

فأمرهم أن جيتمعوا يف املسجد اجلامع، فلما اجتمعوا صعد املنرب فأنشدهم 

القصيدة، فوصله الناس من املال واخللع شيء كثري، واتصل بهم خرب اجلبة 

منها  فسألوه أن يبيعها منهم بألف دينار، فامتنع من ذلك، فقالوا لـه فبعنا شيئًا

بألف دينار، فأبى عليهم وسار عن قم، فلما خرج من رستاق البلد حلق به قوم 

من أحداث العرب وأخذوا اجلبة منه، فرجع دعبل إىل قم وسأهلم رد اجلبة 

عليه، فامتنع األحداث من ذلك وعصوا املشايخ يف أمرها، فقالوا لدعبل: 

ليهم، فلما يئس من ردهم السبيل لك إىل اجلبة، فخذ مثنها ألف دينار، فأبى ع

اجلبة عليه، سأهلم أن يدفعوا إليه شيئًا منها، فأجابوه إىل ذلك وأعطوه بعضها 

ودفعوا إليه مثن باقيها ألف دينار، وانصرف دعبل إىل وطنه، فوجد اللصوص قد 

وصله  أخذوا مجيع ما كان يف منزله، فباع املائة الدينار اليت كان الرضا 

ة كل دينار مبائة درهم، فحصل يف يده عشرة آالف درهم، بها، فباع من الشيع

، وكانت لـه جارية هلا من إنك ستحتاج إىل الدنانري :فذكر قول الرضا 

قلبه حمل فرمدت عينها رمدًا عظيمًا فأدخل أهل الطب عليها فنظروا إليها فقالوا: 

ن نعاجلها أما العني اليمنى فليس لنا فيها حيلة وقد ذهبت، وأما اليسرى فنح

وجنتهد ونرجو أن تسلم، فاغتم لذلك دعبل غمًا شديدًا وجزع عليها جزعًا 

عظيمًا، ثم ذكر ما كان معه من فضلة اجلبة فمسحها على عيين اجلارية وعصبها 
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بعصابة منها من أول الليل فأصبحت وعيناها أصح ما كانتا قبل بربكة أبي احلسن 

 الرضا 
(4)

 . 
 

قال أبو النصر املؤذن النيسابوري: أصابتين علة شديدة ثقل منها لساني فلم 

وأدعو اهلل تعاىل عنده  أقدر على الكالم، فخطر ببالي أن أزور الرضا 

 وأجعله شفيعي إليه، حتى يعافيين من عليت ويطلق لساني.

وقمت عند رأسه  فركبت محارًا وقصدت املشهد وزرت الرضا 

ني وسجدت، وكنت يف الدعاء والتضرع مستشفعًا بصاحب هذا وصليت ركعت

 القرب إىل اهلل تعاىل أن يعافيين من عليت وحيل عقدة لساني..

فذهبت يف النوم يف سجودي، فرأيت يف املنام كأن القرب قد انفرج وخرج منه 

 رجل كهل أدم شديد األدمة، فدنا مين وقال لي: 

يا أبا نصر قل: ال إله إال اهلل. 

 قال: فأومأت إليه كيف أقول ولساني مغلق؟ 

 .تنكر هلل قدرة، قل ال إله إال اهللقال: فصاح علي صيحة فقال: 

قال: فانطلق لساني فقلت: ال إله إال اهلل، ورجعت إىل منزلي راجاًل وكنت 

أقول "ال إله إال اهلل" وانطلق لساني ومل ينغلق بعد ذلك
(2)

 . 

نصر املؤدب: امتأل السيل يومًا بسناباد وكان الوادي أعلى من وقال أبو ال

املشهد، فأقبل السيل حتى إذا قرب من املشهد خفنا على املشهد منه، فارتفع 

بإذن اهلل ووقع يف قناة أعلى من الوادي ومل يقع يف املشهد منه شيء
(3)

. 

 

                                                           

 .6ذيل ح 35ب 313انظر:كمال الدين: ص (4)

 .8ح 23ب  331ص 94حبار األنوار: ج (2)

 .4ح 64ب 316ص 2: جعيون أخبار الرضا  (3)
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ولدًا نعلمه إاّل ابنه ومل يرتك  : مضى الرضا قال الشيخ املفيد 

اإلمام بعده أبا جعفر حممد بن علي 
(4)

. 

فقط وقال ابن شهرآشوب يف أوالده: وولده حممد اإلمام 
(2)

 . 

من الولد: ابنه أبو جعفر حممد بن علي  وقال الطربسي: كان للرضا 

ال غري  اجلواد 
(3)

. 

 فكانوا ستة: مخسة ذكور وبنت واحدة وقال بعض: أما أوالده 

وأمساء أوالده: حممد القانع ، واحلسن ، وجعفر ، وإبراهيم ، واحلسني، 

وفاطمة
(1)

 . 

يف البحار يف باب حسن اخللق وباب من  وقد نقل العالمة اجمللسي 

حديثني عن فاطمة بنت  أخاف مؤمنًا أو ضربه .. عن عيون أخبار الرضا 

 الرضا عن أبيها 
(5)

 ... 

اجلوزي : أوالده حممد اإلمام أبو جعفر الثاني ويف تذكرة اخلواص لسبط ابن 

وجعفر وأبو حممد احلسن وإبراهيم وابنة واحدة
(6)

. 


 

وهذا آخر ما أردنا بيانه يف هذا الكتاب، واهلل املسؤول أن يوفقنا ملا حيب 

ويرضى، وهو املوفق املستعان، وصلى اهلل على حممد وآله الطاهرين، واللعنة 

                                                           

 .204، املستجاد من اإلرشاد: ص211ص 2اإلرشاد: ج (4)

 .916ص3مناقب آل أبي طالب: ج (2)

 .86ص2إعالم الورى: ج (3)

أما ما ذكره البعض من أبناء العامة أن ابنته كانت تسمى عائشة فغري صحيح. انظر مطالب السؤول يف  (1)

 .969مد بن طلحة الشافعي: صمناقب آل الرسول، حمل

باب من  51ب 191ص 12، وج36ح 42باب حسن اخللق  54ب 388ص 68حبار األنوار: ج (5)

 .1أخاف مؤمنًا أو ضربه ح

 .12ب 991تذكرة اخلواص: ص (6)
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 إىل قيام يوم الدين.على أعدائهم أمجعني 

 

 
 قم المقدسة

 يالشيراز بن المهدي الحسيني محمد 
 هـ 4141
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