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 علً بن موسى الرضا علٌه السالم ووالٌة العهد
 
 

 د. ايمان سالم حمودي الخفاجي
 كمية اآلداب /جامعة بابل

 المقدمة
الحمػػهلل ا الػػػعم ه تممػػػص مػػػمـ المػػػتلحتت لهيحممػػػص ممحػػػل الالػػػلغتتدلالحمهلل ا الػػػعم   لهمػػػ  مهللحمػػػص 

لحلهلله مف كؿ شػيؾ لشؾدلاعممػـ القتغملف دل  لحمل  تمتغص التتهلللف ل  لؤهللم حقص المجمههلللفدلاعلع هم
ه لي هيهت ص ل لاحل فضمص لامم ت ص مف حهتغؿ الشلطتف لمختممصد لمف امهتع هلم لمهلل عػف الحػؽ دلطػلؿ 

لالمػػ ة لالالػػ ـ عمػػل امػػلف ن المػػ ملف لخػػتزف عممػػص المخػػزلف لشػػهلهلله لػػـل الػػهلللف 00امػػؿ ل الػػخ ا خػػية 
هلف الطتهيلف حلتة اهؿ الهلػت عمػلهـ الالػ ـ مهلليالػ  ليالللص الل الخمؽ اجمتلف محمهلل الممطفل لالص الطل

مفلض هتلتطتء لمشع هػتلتمـ لال ػلي لا هللب لشخمػلتمهـ ةػهلللة فػخ ا خػ ؽ لالفضػلم  لكمػتؿ المػفتت فهػـ 
اممػػتزلا هػػت هللب التػػتلخ لالخمػػؽ  0الؿ ال ػػتا اةمػػهللاءا هيالػػلؿ ن لاةػػيههـ لمممالػػؾ هالػػليمص لا همػػهللاء هههلللػػص 

العات لكمتؿ ال فا :)ا مت ليلهلل ن للعهب ع كـ اليجا اهؿ الهلػت للطهػيكـ مطهلػيا اليفلع لحظلا هطهتية 
( لكلؼ   لكل لف كعلؾ لةهلل ميهلا اللاحهلل ممل ا خػي عمػل اهللب ال هػلة لخمػؽ اليالػتل  لملاي ل هػت عػف اهػتغهـ 

ن عملػص  لليمضتل هت فخ هلت مممؿ الالمالم  لالحمقتت هتليالػلؿ الهػتهللم جػهللهـ ال هػخ الكػيلـ محمػهلل مػمل
 لالص لالمـ 

لا مػتـ عمػػخ هػػف ملالػػل اليضػت عملػػص الالػػ ـ هػػل لاحػهلل مػػف اغمػػ  المالػػمملف لعمػـ مػػف اعػػ ـ الهػػهللم 
لالم ح مف اهؿ الهلت ا طهتي عملهـ الال ـ دلعا كت ت حلتمص م تيا لممهمهلللف لهلللل  لمالتغيلف فػخ طيلػؽ 

ـ لةػهلل جالػػهلل ا مػتـ الػملؾ اجػهللاهلله فقػهلل يلم ع ػػص المقػلم لالتهػتهللة دلمػ   اعمػل فػػخ ا خػ ؽ لالالػملؾ المالػمقل
ا ص كػتف جمػلا فػخ المػلؼ عمػل حمػلي لفػخ الشػمتءعمل مالػا دللهالػص الثمػلظ مػف ال لػتب حمػل اعا هػيز 

 0لم تا مزلف لهـ 
فت متـ اليضت عملص الال ـ مع مت كػتف هلػهلله مػف  ػيلة لو ػل لمػع مػت كػتف لػص مػف مقػتـ لةػهللية عمػل 

ضت عف زخيؼ الهلل لتلزل   الحلتةللك ص كمت معكي اليلالتت كتف لتم ػخ همظهػيه ا ةم تء لا المممتع كتف متي 
العم لمقخ هص ال ػتا   ػص مػع يهػص ممخػؿ عػف كػؿ حػب لممقم لػتت لزل ػ  الحلػتة دا  ا ػص لػيم مػف ضػيليات 
الحشم  لاللةػتي ا جممػتعخ اف لظهػي لم ػتا هػتلمظهي الػعم لتم ػلف هػتلظهلي هػص لللاكػب المجممػع لمفكلػيه 

 0لافؽ طهلت  الحلتة فخ ولي محـي لل
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لقهلل كتف ا متـ اليضت عملص الال ـ مجمههللا فخ الهللفتع عف الػهلللف المحمػهللم ا مػلؿ لممتيالػت لػهللليه 
اليالتلل مف خ ؿ ههللال  ال تا لملاجه  ا فكػتي الم حيفػ  لالتمػؿ عمػل ممػحلا المتمقػهللات المضػم  فحػي 

 0فل ممل ن عملص لالص  لالمـ لاهتغص عملهـ الال ـ هص ضهلل الض ؿ مت هل ا  اكمتؿ ليالتل  جهلله الممط
عػػتا ا مػػتـ عملػػص الالػػ ـ فػػخ القػػيف ال ػػت خ الهجػػيم حلػػث للػػهلل ا مػػتـ الػػتـ اهػػل جتفػػي الم مػػلي 
لعتمػػػيه عشػػػي ال خمػػػا الػػػ لات حالػػػب اخػػػم ؼ مػػػتيلن ل هللة ا مػػػتـ دلعتمػػػي مػػػف خمفػػػتء ه ػػػخ التهػػػتا 

هلل كت ػت هػعه الفمػية مػف او ػل فمػيات الفكػي لال قتفػ  ا الػ مل  المههللم لالهتهللم لاليشلهلل لا مػلف لالم ملفولةػ
ففلهت عتا مؤالاللالمعاهب الفقهل  أم تؿ الشػتفتخ لمتلػؾ هػف ا ػا لاحمػهلل هػف ح هػؿ لفقهػتء لامػحتب  ياء 
للجهتت  ظي فقهل  أم تؿ اهخ للالؼ القتضخ لالفلتف ال ليم دلزفي دلمحمهلل هف الحالف الشلهت خ لشػيلؾ 

الن كمت عتا هػعه الفمػية الكالػتغخ لالفياهلػهللم لا مػمتخ لمحمػهلل 00ؾ للحلل اهف اك ـالقتضخ لاهف المهتي 
اهػػػف  الهػػػعلؿ التػػػ ؼ المتمزلػػػخ لالطهلػػػب هخمشػػػللع لولػػػيهـ امػػػحتب التمػػػـل لالمتػػػتيؼ الشػػػيعل  لالتقملػػػ  
لا جممتعلػػػ  لمهمػػػليت مػػػهللايا الفقػػػص لالحػػػهلللث لالالػػػلي لعمػػػـ الكػػػ ـ لخملمػػػت الػػػتـ المػػػ ملف الػػػعن احػػػب 

مالفص لشثؼ ههت ف مي هتلميجم  ل قؿ الفمالف  الل التيهل  ل مل ملتي الممملف  لظهيت الز هللةػ  لالثمػل و الف
فكػػػتف ا مػػػتـ  اليضػػػت عملػػػص الالػػػ ـ هػػػل مفػػػزع التممػػػتء لممجػػػ  اهػػػؿ الفكػػػي لالمتيفػػػ  ل ػػػتظي عممػػػتء المفالػػػلي 

المشػػػيلع لل هػػت ةلاعػػهلل الشػػػيلت  للحتلياهػػؿ الفمالػػف  لالكػػ ـ للػػػيهلل عمػػل الز تهللةػػ  لالثػػػ ة لللجػػص اهػػؿ الفقػػص ل 
لاملؿ الملحلهلل فكتف محلي الملجلص لميكز ا شتتع و للتؿ مال ل  ل ل  التههلل المخ جتمهت الم ملف ل متـ 
اليضت مف اهـ المالتغؿ المخ عكيت فخ اللية ا متـ اليضت عملص الال ـ هؿ ةهلل مكلف اخعت كػؿ الػليمص لفػخ 

تهػػهلل لمػتعا حمػػؿ هتػػهلل اف مػللل ا مػػتـ ل لػػ  التهػهلل لهػػؿ كػػتف هػعا الهحػػث الػلؼ امطػػيؽ الػػل مالػ ل  ل لػػ  ال
الم ملف متهللةت فخ عممص هعا اـ كتف مف هللهتغ  الاللتالخ اـ مف مهللهلي حتشػلمص للزلػيه ل حػف  الػمط الضػلء 
عمػػل جلا ػػب القضػػل  لالظػػيلؼ المػػخ احلطػػت ههػػت و ياجلػػ  التمػػخ القػػهلللي اف لػػلفق خ للػػص الحمػػهلل فػػخ ا لؿ 

 لا خي و

 األمام الرضا)عميو السالم( لمحات عن شخص
 ا الـ:عمخ  جهلله:األمتـ جتفي المتهللؽ)عملص الال ـ(و

 أهله:األمتـ ملالل الكتظـ)عملص الال ـ(و
 أمص:مكمـ ألالطتهية لمك ل أـ اله لفو

 ك لمص:أهل الحال لفووووألقتهص: اليضتدالمتهيد اليضخداللفخدالمتهللؽدالفتضؿ
 و(1)هػ  148القتهللة ال صعن 11ل هللمص: للهلل فخ المهللل   الم لية فخ
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زلجتمػػص: الػػهلك  ال هللػػ  لةلػػؿ هللية لالػػمتهت ا مػػتـ اليضػػت)عملص الالػػ ـ( خلػػزياف لأللػػهللهت ا مػػتـ الجلاهلل)عملػػص 
 الال ـ( لأـ حهله  ه ت الم ملف التهتالخو
 هجيل و   201هللع لص هل ل  التههلل:فخ شهي يمضتف ال  

 هتالخد عههللا الم ملف التهتالخوحكتـ عميه:هتيلف اليشلهلل التهتالخد محمهلل ا ملف الت
 هجيل و 203االمشهتهلله: فخ مفي ال  

 ال صو55عميه:
 ال  ؟ 20مهللة امتممص:

 امامة االمام الرضا عميو السالم
مههللأ أمتم  اليضت )عملص الالػ ـ( ه المشػهتهلل أهلػص األمػتـ الكتظـ)عملػص الالػ ـ ( مالػملمت فػخ ظممػتت 

عملػػص الالػػ ـ( لكػػتف ةػػهلل  ػػت عمػػل امتممػػص لهػػل اكهػػي للػػهلل الالػػجلف حلػػث مقمػػهلل مقتللػػهلل ا متمػػ  لخ فػػ  أهلػػص )
ا مػػتـ الكتظـ)عملػػص الالػػ ـ(د لا مػػتـ  هػػهلل أف لكػػلف اعمػػـ ال ػػتا لاعػػيفهـ همػػت محمػػتج ا مػػ  فػػخ امػػلي الػػهلل لت 
لالػػهلللفولكتف األمػػتـ )عملػػص الالػػ ـ( اكمػػؿ ال ػػتا فػػخ اخ ةػػص لشػػلمص لجملػػع مػػفتمصد اعمػػـ اهػػؿ زمت صولةػػهلل 

لك لػػي مػػف ملاةفػػص التمملػػ  لم تظيامػػص المػػخ كػػتف لخػػيج م هػػت م ممػػيا عمػػل خمػػلمص كمػػت مػػلي ل ػػت المػػ يلن ا
فػػتض م همػػص فػػخ مخممػػؼ التمػػلـ المػػخ كػػتف لمػػهلل ههػػت يلاهلل التمػػـ ليجػػت ت الفكػػيو لاممػػتز ا مػػتـ اليضػػت)عملص 

خ كتف الال ـ( هخمؽ لاالع لياغع التعهلله عمل اف لجمعب هحهص التتم  لالختمصداالممهلله مف يلح اليالتل  الم
مف حفظمهت لا م تء عملهت لاللاي لف لهتدفمت جفت احهلل هك مص ةط لمت ةطع عمل احهلل ك مص حمل لفيغ م صد 
لمػت يهلل احػػهلل عػػف حتجػػ  لقػػهللي عملهػػت دلمػػت مػػهلل يجملػػص امػػتـ جمػػلا لػػص ةػػطد ل  ةهقػػص فػػخ ضػػح : جػػؿ ضػػحكص 

 لالالتغاوالمهالـولكتف اعا خ  ل مهت متغهللمص اجما متص عملهت ممتللكص حمل الهلاب 
 مكارم االخالق     

متاجمػػػؿ اف متػػػخ مجممتتم ػػػت اللػػػـل ةػػػل  لفتػػػ  اف جملػػػع يالػػػت ت الالػػػمتء جػػػتءت لػػػمخطط طيلػػػؽ 
الكمتؿ لإل التف لم تص مػف ا  حػياؼ لا  ػز ؽ فػخ مهػتلن الضػ ؿ د ل هػخ ا ال ـ)مػمل ن عملػص لالػمـ( 

ؿ ا  الػتف الػل اعمػل الميامػب لالفػلز هيضػت لهل ختمـ ا  هلتء ةػهلل جػتء لمكملػؿ هػعا المخطػط االلهػخ  لمػت
 (2)ن عػػز لجػػؿ ه عمهػػتي اف هػػعه الحلػػتة الػػهلل لت ا مػػت هػػخ محػػؿ هػػ ء لاممحػػتف للػػيم ن الهػػـ احالػػف عمػػ  د

لهمػػت اف ا متمػػ  هػػخ اممػػهللاهلل لم هػػلة لػػعا فقػػهلل حػػيت ا مػػتـ اليضػػت كتهتغػػص)عملهـ الالػػ ـ( عمػػل ميهلػػ  لملجلػػص 
د اع اعمف اللهللهـ المتمـ ا لؿ ال هخ ا كـي محمهلل الممطفل )مػمل ن عملػص (3)ا مص عمل مكتـي ا خ ؽ

لالػػص لالػػمـ( ةتغ :)ا مػػت هت ػػت  ممػػـ مكػػتـي ا خػػ ؽ(د فكػػت ل لح ػػلف المالػػمملف عمػػل افضػػؿ الػػهؿ المتتشػػية 



 
علً بن موسى                                                            د. اٌمان سالم حمودي الخفاجً

 الرضا علٌه السالم ووالٌة العهد

 

772 
 

المجلد                                                             نسانٌة     مجلة القادسٌة للعلوم اإل
 م2102/ 4الخامس عشر: العدد 

خ لالالملؾ مع ه ػخ  ػلعهـ لملمػلؿ الػل حلػتة افضػؿ لشػلههت اللغػتـ لالمػ لؼد مهل ػلف المهػتهللئ ا التالػل  المػ
 مجتؿ مف الفيهلل ا الت ت كتم  مؤه  ل مت   لال قص لا حمياـدلعلؾ فخ      املي:

 اف   لمتهللم الحهلل الممتتيؼ شيعت فخ متتمم  ال تادلهل مت لتهي ع ص هػ )الظمـ( -1
 اف لكلف متهللةت فخ مت ل قؿ أللهـ مف ا حتهلللث لا خهتيدلكخ لهقل مليهلل  ق  ال تا لاطمغ ت هـو-2
 همت لقطتص عمل  فالص مف اللعلهلل ل  لظمي فخ  فالص خمفت لهتوأف لفخ -3
اف لهتهللي الل الالتخ لقضتء حلاغج ال تا متاالمطتعو ف عا اممؼ ههػعه الخمػتؿ فقػهلل حمػؿ فػخ ةهتلهػت -4

عمل ايهت : اف لكلف كتمؿ الميلءةد لعتهلل  دلاخت  ههلل اف لظمي لص اللهلل لا ختءد ل  لجلز  حهلل اف لمكمـ 
 يضلوع ص همت   ل

 فخ عكيالمؤيخلف لاليلاة متجتء عف ا متـ اليضت)عملص الال ـ( 
 :عمخ هف ملالل اليضت)عملص الال ـ( لل  قؿ متعكيه المؤيخلف لاليلاة  هتض متجتء عف ا متـ

عف اهياهلـ هف التهتاد ةتؿ: مت يألت اهت الحالػف اليضػت)عملص الالػ ـ( جفػت احػهللا هك مػص ةػطد -ال 
مل ك مص حمل لفيغ م صد لمت يهلل احهللا عف حتج  لقهللي عملهتد ل  مهلل يجملػص هػلف لػهللن ل  يألمص ةطع احهلل ع

جملا لص ةطد ل  امكئ هلف لهللن جملا لص ةطد ل  يألمص شمـ احهللا مف ملاللص لممتللكػص ةػطدل  يألمػص لقهقػص 
كػػص فػػخ ضػػحكص ةػػطد هػػؿ كػػتف ضػػحكص المهالػػـ لكػػتف اعا خػػ  ل مػػهت متغهللمػػص اجمػػا متػػص عمػػل متغهللمػػص ممتلل

لملاللص حمل الهػلاب لالالػتغاد لكػتف )عملػص الالػ ـ( ةملػؿ ال ػـل همملػؿ لك لػي الالػهيد لحػل اك ػي للتللػص مػف 
اللهت الػل المػهاد لكػتف ك لػي المػلتـ فػ  لفلمػص مػلتـ    ػ  الػتـ فػخ الشػهيد)لهخ الخمػلا مػف الؿ كػؿ 

لػػص الالػػ ـ ك لػػي المتػػيلؼ شػػهي لاخػػيهد لا يهتػػتء م ػػص لالػػط الشػػهي( للقػػلؿ: عالػػؾ مػػـل الػػهللهيو لكػػتف عم
 (4)لمهللؽ فخ الاليد لاك ي علؾ لكلف م ص فخ الملتلخ المظمم  و

عف الكمل خ عف اللالع هف حمزاد ةتؿ ك ت ا ت فخ مجمػا اهػخ الحالػف اليضػت)عملص الالػ ـ(  - ت لت
فقػتؿ احهلل صد لةهلل اجممع اللص خمؽ ك ليا لال لل ص عف الح ؿ لالحياـد اع هللخؿ عملص يجؿ طللؿ اهللـ )االمي( 

لص:الال ـ عملؾ لت اهف ياللؿ ند ليج  مف محهلؾ لمحهخ اهتغؾ لاجهللاهللؾ )عملهـ الال ـ(د ممهللين مػف 
الحػجد لةػػهلل افمقػهللت  فقمػػخ لمػت متػػخ مػػت اهمػ  هػػص ميحمػ د فػػ ف يألػػت اف م هضػ خ الػػل همػهللن لا عمػػخ  تمػػ د 

مػا يحمػؾ ن لاةهػؿ عمػل فتعا همثت همهللن ممهللةت هتلعن مللل خ ع ؾ فمالت ملضع مهللة  د فقتؿ لص: اج
ال تا لحهلل هـ حمل مفيةل لهقخ هل لالملمتف الجتفين لخ لمت لا تد فقتؿ لص: أم ع لف لخ هتلهللخلؿ؟ فقػتؿ لػص 
الػملمتف: ةػػهللـ ن امػيؾو فقػػتـ لهللخػؿ الحجػػية لهقػخ الػػتع د  ػػـ خػيج ليهلل الهػػتب لاخػيج لػػهلله مػف اعمػػل الهػػتبد 

خع هعا المػتغمخ هللل ػتي لاالػمتف ههػت فػخ مؤل مػؾ ل فقمػؾ فمهػيؾ لةتؿ: الف الخياالت خ فقتؿ: هت ا ت عاد فقتؿ: 
 ههت ل  ممهللؽ ههت ع خ لاخيج ف  اياؾ ل  ميا خو
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 ػػـ خػػيج فقػػتؿ لػػص ) الػػملمتف جتمػػت فػػهللاؾ لقػػهلل اجزلػػت ليحمػػتد فممػػتعا الػػميت لجهػػؾ ع ػػص؟ فقػػتؿ: 
ملػػص لالػػمـ(:) مختفػػ  اف ايم عؿ الالػػؤاؿ فػػخ لجهػػص لقضػػتء حتجمػػصد امػػت الػػمتت حػػهلللث الياللؿ)مػػمل ن ع

 حجصد لالمعلع هتلاللغص مخعلؿد لالمالممي ههت مخفلي لص( امت المتت ةلؿ ا لؿ:  70المالممي هتلحال   متهللؿ
 متى اتة يوما الطمب حاجو                 رجعت الى اىمي ووجيي بمائة          

ملضػػت  كمػػت ا  ػػت  ػػيم مػػف خػػ ؿ كممتمػػص ا ػػص )عملػػص الالػػ ـ(   لهخػػؿ عمػػل مػػف لحضػػي مجمالػػص ه
ل ملح د فلتممص كلؼ لتلشلف حلتة كيلم  ممؤهت اللهلل لا حمياـ لال ق  هتل فا لمتل   الضتلؼد للالم مي 
جؿ لةمص فخ ميهلت المجممع لمػ تع  اليجػتؿ الممػمحلفد فمػف ملاعضػص ةللػص )عملػص الالػ ـ( مػهلللؽ كػؿ 

و ل ةػتؿ )عملػص الالػ ـ(: اف  اميء عقمصد لعهللله جهمصو لةتؿ )عملص الالػ ـ( المػلهللهلل الػل ال ػتا  مػؼ التقػؿ
ن متتلل لهثض القلؿ لالقتؿ لاضػتعت المػتؿ لك ػية الالػؤاؿد لةػتؿ عملػص الالػ ـ: ا ػت اهػؿ هلػت  ػيم لعػهلل ت 
عمل ت هللل تد كمت م ع ياللؿ ن )ممل ن عملػص لالػص(د لةتؿ)عملػص الالػ ـ(: لػ مخ عمػل ال ػتا زمػتف مكػلف 

اعمػػهللاؿ ال ػتاد للاحػػهلل  فػػخ المػػمتو لةػتؿ عملػػص الالػػ ـ: عل ػػؾ التتفلػ  فلػػص عشػػية اجػػزاء: مالػتل م هػػت فػػخ 
لمضػػتلؼ افضػػؿ مػػف المػػهللةص لةتؿ)عملػػص الالػػ ـ(: المػػمت هػػتب مػػف اهػػلاب الحكمػػصد اف المػػمت لكالػػب 

 المحهصد ا ص هللللؿ عمل كؿ خليو
لعف عههلل التظلـ الحال خ )يضخ ن ع ػص( عػف اهػخ الحالػف اليضػت) عملػص الالػ ـ( ةػتؿ: لػت  - تل ت

تظلـ اهم  و خ الللتء الالػ ـد لةػتؿ لهػـ اف   لجتػؿ لمشػلطتف عػف ا فالػهـ الػهل د لمػيهـ هتلمػهللةص عههلل ال
فتلحػػػهلللثد لجػػػتء ا مت ػػػ  لامػػػيهـ هتلالػػػكلتد لمػػػيؾ الجػػػهللاؿ فلمػػػت   لت ػػػلهـ لاةهػػػتؿ هتضػػػهـ عمػػػل هتػػػضد 

ا ػص مػف فتػؿ  المزاليهد ف ف علػؾ ةيهػ  اللػصد ل  لشػثؿ ا فالػهـ هممزلػؽ هتضػهـ هتضػت فػ  خ اللػت عمػل  فالػص
 علؾ لاالخط لللت مف الللتغخ هللعلت ن للتهص فتلهلل لت اشهلل التعابد لكتف هت خية مف الختاليلف و

 )احتجاج االمام الرضا)عميو السالم( عمى النصاري والييود والمجوس( وعي االمام وفكره الثقافي
محمهلل ال لفمخ ةػتؿ عكي اهل م ملي الطهيالخ فخ الجزء ال ت خ مف كمتب ا حمجتج اف الحالف هف 

لكتف لمللل  -: فهل ت  حف فخ حهلللث ل ت عف اهخ الحالف اليضت )عملص الال ـ( اعا هللخؿ عمل ت لتالي الختهللـ
امػػي اهػػخ الحالػػف )عملػػص الالػػ ـ( فقػػتؿ: لتالػػلهللن اف املػػي المػػؤم لف لقمػػهلل المػػ ملف لقػػيؤؾ الالػػ ـ للقػػلؿ: 

تف د لالممكمملف مف جملع اهؿ الممؿ فيألؾ فخ فهللاؾ اخلؾد ا ص اجممع الل ت امحتب المقت تد لاهؿ ا هللل
الهكلي عمل ت اف احههت ك مهـ د لاف كيهت علؾ ف  ممجشـ د لاف احههت اف  ملي اللؾ خؼ علؾ عمل ػت 
فقتؿ اهل الحالف)عملص الال ـ( :اهمثص الال ـ لةؿ: ةهلل عممت متايهللت لا ت متغي اللؾ هكية اف شتء نو ةتؿ 

فممػت مضػل لتالػي المفػت الل ػت  ػـ ةػتؿ لػخ : لػت  ػلففمخ ا ػت عياةػخ ليةػ  التياةػخ  الحالف هف محمهلل ال ػلفمخ:
ولي وملظص فمت ع هللؾ فخ جمع اهف عمخ عمل ت اهؿ الشيؾ لامػحتب المقػت ت؟ فقمػت: جتمػت فػهللاؾ ليلػهلل 
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ةػتؿ:  (5)ا ممحتفد للحب اف لتيؼ متع هللؾد للقهلل ه ل عمػل االػتا ولػي ل لػؽ اله لػتف لهػغا لن مػته ل 
ـ  ـ ةتؿ لخ :لت لفمخ أمختؼ اف لقطتلا عمػخ حجمػخ؟ق ةمػت :  دلن متخفػت عملػؾ ةػط لا ػخ  يجػل فمهال

اف لظفيؾ ن ههـ اف شتء ن فقتؿ لخ: لت لفمخ امحب اف متمـ ممل ل هللـ المػ ملف؟ ةمت: تـوةػتؿ:اعا الػمع 
زهلي هزهليهـ لعمػل المػتهغلف احمجتجخ عمل اهؿ الملياة همليامهـ لعمل اهؿ ا  جلؿ هت جلمهـ لعمل اهؿ ال

هتهيا لمهـ دلعمل الهياهػعه هعفتيالػلمهـدلعمل اهػؿ الػيلـ هيلملمهـدلعمػل اهػؿ المقػت ت همثػتمهـد فػتعا ةطتػت 
كؿ م ؼ لهللحضت حجمص لميؾ مقتلم  ليجع الػل ةػللخ عمػـ المػ ملف اف الػعن هػل هالػهلمص لػلا همالػمحؽ 

  هتا التمخ التظلـ  ـ خيج )عملص الال ـ(فخ اللـل المتلخ لص فت هلل علؾ مكلف ال هللام  م ص ل  حلؿ ل  ةلة إ
لخيج ػػت متػػص حمػػل هللخػػؿ عمػػل المػػ ملف لاعا المجمػػا وػػتت ه همػػص لمحمػػهلل هػػف جتفػػي فػػخ جمتعػػ  الطػػتلهلف 
لالهتشػملف لالقػلاهلل حضػػلي فممػت هللخػؿ اليضػػت )عملػص الالػػ ـ( ةػتـ المػ ملف لةػػتـ محمػهلل هػف جتفػػي لجمػع ه ػػخ 

اليضػػت )عملػػص الالػػ ـ( جػػتلا مػػع المػػ ملف حمػػل امػػيهـ هػػتلجملا فجمالػػلا فمػػـ لػػزؿ هتشػػـ فمػػت زالػػلا لةلفػػت ل 
الم ملف مقه  عملص لحهللث  التع   ـ المفت الل الجت ملؽ فقتؿ :لت جت ملؽ ق هعا اهف عمخ عمخ هف ملالل 
ح هف جتفي لهل:مف للهلل فتطمص ه ت  هل ت )ممل ن عملص لالص( لاهف عمخ هف اهخ طتلب )عملص الال ـ(دفت

لحػػػتج عمػػػخ هكمػػػتب أ ػػػت  فقػػػتؿ الجت ملؽ:لػػػتاملي المػػػؤم لف كلػػػؼ احػػػتج يجػػػ  د هػػػتف مكممػػػص لمحتجػػػص لم مػػػفص
 ل هخ  أؤمف هص؟’م كيه

فقػػتؿ اليضػػت)عملص الالػػ ـ( :لت مػػليا خ فػػتف احمججػػت عملػػؾ هت جلمػػؾ امقػػي هػػص؟ةتؿ الجت ملؽ:لهػػؿ 
وفقتؿ لص اليضت )عملص الال ـ( الؿ عمػت  اةهللي عمل هللفع مت طؽ هص ا  جلؿ  تـ لن اةي هص عمل يوـ ا فخ

 ههللا لؾ لاالمع الجلاب و

 مع النصارى
ةتؿ الجت ملؽ :مت مقلؿ فخ  هلة علالل لكمتهػص هػؿ م كػي م همػت شػغلت؟ةتؿ اليضػت )عملػص الالػ ـ(:أ ت 
مقي ه هلة علالل لكمتهصدلمتهشي هػص اممػص لاةػيت هػص الحلايلػلف لكػتفي ه هػلة كػؿ علالػل لػـ لقػي ه هػلة محمػهلل 

تهػػػصدللـ لهشػػػي ب هتممػػػص )مػػػمل ن عملػػػص لعمػػػل الػػػص(ةقتؿ الجػػػت ملؽ:أللا ا ػػػت مقطػػػع ا حكػػػتـ هشػػػتههللن لكم
عػػهللؿ؟ةتؿ:هملوةتؿ:فتةـ شػػتههلللف مػػف ولػػي اهػػؿ مممػػؾ عمػػل  هػػلة محمػػهللدممف   م كػػيه ال مػػيا لص لالػػم ت م ػػؿ 

قهػػؿ م ػػخ التػػهللؿ ةػػتؿ اليضػػت )عملػػص الالػػ ـ(ا ف جغػػت هتل مػػف  لػػت   مػػيا خقأ  م’علػػؾ مػػف ولػػي اهػػؿ ممم ػػت
لالمقهللـ ع هلل الماللا علالػل هػف مػيلـ )عملػص الالػ ـ(؟ةتؿ الجػت ملؽ:مف هػعا التػهللؿ الػمص لخ؟ةتؿ:مػتمقلؿ فػخ 
)للح ت(الهلللممخ؟ ةتؿ:هن هن عكيت احب ال تا الل الماللا ةتؿ:أةالمت عملؾ هػؿ  طػؽ ا  جلػؿ اف للح ػت 

ف هتهللن فهشيت هص الحلايللف فتم ل هص؟ ةتؿ:اف الماللا أخهي خ ههلللف محمهلل التيهخ لهشي خ هص ا ص لكلف م
ةتؿ الجت ملؽ:ةهلل عكي علػؾ للح ػت عػف المالػلا لهشػي ه هػلة يجػؿ لاهػؿ هلمػص للمػلص لاهػؿ هلمػص دللػـ لمخػت 
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ممل لكلف علؾدللـ لالـ ل ت القـل ف تيفهـدةتؿ اليضت)عملص الال ـ( ف ف جغ تؾ همف لقيأ ا  جلؿ فم  عملؾ 
هص؟ةتؿ:أميالهلللهللوةتؿ اليضت لفالطتا اليلمخ :كلؼ لكلف حفظؾ لمالفي  عكي محمهلل لاهؿ هلمص لاممص أمؤمف

 ال تلث مف ا  جلؿ ؟
ةػػػػتؿ :مػػػػت احفضػػػػ خ لػػػػصد ـ المفػػػػت الػػػػل ياا الجػػػػتللت فقػػػػتؿ )عملػػػػص الالػػػػ ـ(: ألالػػػػت مقػػػػيأ ا  جلػػػػؿ 
؟ةتؿ:همل لتمين وةتؿ :فخع عمخ الالفي ال تلث فػتف كػتف فلػص عكػي محمػهلل لأهػؿ هلمػص لاممػص فتشػههلللا لػخدلاف 
لـ لكف فلص عكيه ف  مشههلللا لخد ـ ةيأ الالفي ال تلث حمل هم  عكي ال هػخ )مػمل ن عملػص لعمػل الػص( لةػؼ 
 ػـ ةػتؿ :لػػت  مػيا خ ا ػػخ االػ لؾ هحػػؽ المالػلا لاممػػص أمتمػـ ا ػخ عػػتلـ هت  جلػؿ؟ ةػػتؿ: تـ  ػـ مػػ  عمل ػت عكػػي 

يلـ ف ف كعهت مت طؽ هػص ا  جلػؿ محمهلل لاهؿ هلمص لاممصو ـ ةتؿ:متمقلؿ لت  ميا خ ؟هعا ةلؿ علالل اهف م
فقػػهلل كػػعهت ملالػػل لعلالػػل )عملهمػػت الالػػ ـ(لممل ا كػػيت هػػعا الػػعكي لجػػب عملػػؾ القمػػؿ   ػػؾ مكػػلف كفػػيت 
هيهػػؾ ل هلػػؾ لهكمتهػػؾ ةػػتؿ الجػػت ملؽ:  ا كػػي متةػػهلل هػػتف لػػخ مػػف ا  جلػػؿ لا ػػخ لمقػػي هػػص ةػػتؿ اليضػػت )عملػػص 

ت ههللا لؾقةتؿ الجت ملؽ:اخهي خ عف حلايلخ علالل اهػف الال ـ(اشههلللا عمل اةيايه ق ـ ةتؿ :لتجت ملؽ الؿ عم
ميلـ كػـ كت ػت عػهللمهـ لعػف عممػتء ا  جلػؿ كػـ كت لا؟ةػتؿ اليضػت )عملػص الالػ ـ( :عمػل الخهلػي الػقطت امػت 
الحلايلػلف فكػػت لا ا  ػػخ عشػػي يجػػ  لكػػتف افضػػمهـ لاعممهػػـ )للةػػت( لامػػت عممػػتء ال مػػتيم فكػػت لا    ػػ  يجػػتؿ 

( هقيةلالػلت ل)للح ػت( الػهلللممخ هزخػتي لع ػهلله كػتف عكػي ال هػخ )مػمل ن عملػص لعمػل )للح ت( ا كهػي ل)للح ػت
الص( لعكي اهؿ هلمص لهل العن هشي ام  علالل له خ االياغلؿ هصو  ـ ةتؿ:لت  ميا خ لن ا ت ل ؤمف هتلالل 

 مص العن امف همحمهلل )ممل ن عملص لعمل الػص( لمػت  ػ قـ عمػل علالػل شػلغت ا  ضػتفص لةمػ  مػلتمص لمػ
ةػػتؿ الجت ملؽ:افالػػهللت لن عممػػؾ لضػػتفت امػػيؾ لمتك ػػت ضػػ  ت ا  ا ػػؾ اعمػػـ اهػػؿ ا الػػ ـ ةػػتؿ اليضػػت 
)عملص الال ـ( لكلؼ علؾق؟ ةتؿ الجت ملؽ:مف ةللؾ اف علالل كتف ضتلفت ةملؿ المػلتـ لالمػ ة لمػتافطي 

لص الال ـ(:فممف كتف لملـ علالل للمت ةط لمت  تـ هملؿ ةط لمتزاؿ متغـ الهللهي ةتغـ الملؿ ةتؿ اليضت )عم
للممخ؟فخيا الجت ملؽ لا قطع ةتؿ اليضت )عملص الال ـ( :لت  ميا خ ا خ اال لؾ عف مالتل  ةتؿ:الؿ فتف 
كػػتف ع ػػهللن عممهػػت اجهمؾوةػػتؿ اليضػػت )عملػػص الالػػ ـ(:متا كيت اف علالػػل كػػتف لحلػػخ المػػلمل هػػتعف ن ةػػتؿ 

أ ا كمػص لا هػيت فهػل:يب مالػمحؽ  ف لتهػهلل ةػتؿ الجت ملؽ:ا كيت علؾ مف ةهػؿ اف مػف احلػل المػلمل لاهػي 
اليضػت مػملات ن عملػص:فتف اللالػع ةهللةػهلل مػ ع م ػؿ متمػ ع علالػل عملػص الالػ ـ مشػل عمػل المػتء لاحلػػل 
المػػلمل لاهػػيأ ا كمػػص لا هػػيت فممػػت   ممخػػعه اممػػص يب للػػـ لتهػػهلله احػػهلل مػػف هلللف ن عػػز لجػػؿ للقػػهلل مػػ ع 

لـ فػتحلل خمالػص ل  ػلف الػؼ يجػؿ مػف هتػهلل مػلمهـ هالػملف الػف  ػـ حزةهؿ ال هخ م ؿ متم ع علالػل اهػف مػي 
المفػػت الػػل ياا الجػػتللت فقتؿ:لػػت يأا الجػػتللت أمجػػهلل هػػؤ ء فػػخ شػػهتب ه ػػخ االػػياغلؿ فػػخ المػػلياة اخمػػػتيهـ 
)هخت  مي( مف الهخ ه خ االياغلؿ حلف وزا هلت المقهللا  ـ ا ميؼ ههـ الػل هتهػؿ فتيالػمص ن عػز لجػؿ 
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الملياة   لهللفتص ا  كتفي م كـ ؟ةتؿ يأا الجتللت:ةهلل الػمت ت هػص لعيف ػته ةتؿ:مػهللةت اللهـ ف حلتهـ هعا فخ 
 ـ ةتؿ:لت لهلهللن خع عمػخ هػعا الالػفي مػف المػلياة فػم  عملػص مػف المػلياة الػتت فتةهػؿ اللهػلهللن لمػيجا لقياءمػص 

 هـ؟للمتجب  ـ اةهؿ عمل ال ميا خ فقتؿ :لت  ميا خ افهؤ ء كت ل ةهؿ علالل اـ علالل كتف ةهم
ةتؿ:هؿ كت لا ةهمص ةتؿ اليضت)عملص الالػ ـ(لقهلل اجممتػت ةػيلا الػل يالػلؿ ن فالػ لله اف لحلػخ لهػـ 
ملمتهـ فلجص متهـ عمخ هف اهخ طتلب )عملص الال ـ(فقتؿ لص:)اعهب الل الجهت ص ف تهلل هتالمتء هػؤ ء الػيهط 

ن محمػػهلل ةلمػػلا هػػ(عف ن ( الػعلف لالػػ للف عػػ هـ هػػ عمل مػػلمؾ لػػت فػػ ف للػتف ف للػػتف ف لقػػلؿ لكػػـ يالػػلؿ 
ف ػػتهللاهـ فقػػتملا ل فضػػلف المػػياب عػػف يؤلالػػهـ ف ةهمػػت ةػػيلا مالػػ لهـ عػػف امػػليهـ  ػػـ اخهػػيلهـ اف محمػػهللا ةػػهلل 
هتػػث  هلػػت فقػػتللا: لهللهلل ػػت اف اهلليك ػػته ف ػػؤمف هػػص للقػػهلل اهيأا كمػػص لا هػػيت لالمجػػت لف لكمممػػص الههػػتغـ لالطلػػي 

 للػـ   كػي مػف هػؤ ء فضػمهـ فػتف امخػعمـ علالػل يهػت جػتز لكػـ لالجف لالشلتطلف للـ  مخعه يهت مف هلللف ن
اف ممخعلا اللالع لحزةلؿ يهلف   همت م تت م ؿ متم ع علالل اهف ميلـ :مػف احلػتء المػلمل لولػيه  ػـ اف 
ةلمت مف ه خ االياغلؿ خيجلا مف ه هللهـ مف الطتعلف لهـ اللؼ حعي الملت فتمتمهـ ن فػخ الػتعص لاحػهلله 

ص فحظيلا عملهـ حظليه فمـ لزاللا فلهت حمل  خيت عظتمهـ لمتيلا يملمت فمي ههـ  هخ مف فتمهلل اهؿ القيل
ا هلػػتء ه ػػخ االػػياغلؿ فمتجػػب مػػ هـ لمػػف ك ػػية التظػػتـ الهتللػػص فػػتلحل ن اللػػص امحػػب اف احلػػلهـ لػػؾ فم ػػعيهـ 

تملا احلػػػتء اجمتػػػلف ؟ةػػػتؿ:  تػػػـ فػػػتلحل ن اللػػػص اف  ػػػتهللهـ فقتؿ:المهػػػت التظػػػتـ الهتللػػػص ةػػػلمخ هػػػ(عف ن قفقػػػ
ل فضلف المياب عف يلؤالهـ  ـ اهياهلـ خملؿ ن )عملص الال ـ( حلف امخع الطلػي فقطتهػف ةطتػت  ػـ لضػع 
عمػػل كػػؿ جهػػؿ مػػ هف جػػزء ه  ػػـ  ػػتهللاهف فػػتةهمف الػػتلت اللػػص  ػػـ ملالػػل هػػف عمػػياف لامػػحتهص الالػػهتلف الػػعلف 

 جهػػية فتخػػعمهـ المػػتعقص فػػتحميةلا عػػف اخمػػتيهـ مػػتيلا متػػص الجهػػؿ فقػػتللا لػػص: لػػف  ػػؤمف لػػؾ حمػػل  ػػيم ن
اخيهـ فهقخ ملالل لحلهللا فقػتؿ :لػتيب اخمػيت الػهتلف يجػ  مػف ه ػخ االػياغلؿ فجغػت ههػـ فػ يجع ا ػت لحػهللن 
فكلػػؼ لمػػهللة خ ةػػلمخ همػػت اخهػػيهـ هػػص فمػػل شػػغت اهمكػػمهـ مػػف ةهػػؿ لالػػتن افمهمك ػػت همػػت فتػػؿ الالػػفهتء م ػػت؟ 

يمػص لػؾ مػف هػعا   مقػهللي اف مفتمػص  ف المػلياة لا  جلػؿ فتحلتهـ ن عػز لجػؿ مػف هتػهلل مػلمهـ لكػؿ شػئ عك
لالزهلي لالفيةتف ةهلل  طقت هص فتف كتف كؿ مف احلل الململ لأهياء ا كمص لا هيت لالمجت لف لمخع يا مػف 
هلللف ن فتمخع هؤ ء كمهـ ايهتهت قمتمقلؿ لت  ميا خ؟ فقتؿ جت ملؽ:القلؿ ةللؾ ل  الص ا  ن  ـ المفػت الػل 

ا الجتللت فقتؿ :لتلهلهللن اةهؿ عمخ االػ لؾ هتلتشػي الػتت المػخ ا زلػت عمػل ملالػل هػف عمػياف هػؿ مجػهلل يأ
فخ الملاية مكملهت  ه  محمهلل )مػمل ن عملػص لعمػل الػص( لاممػص اعا جػتءت ا مػص ا خلػيه امهػتع ياكػب الهتلػي 

لػػلهـ لالػػل ممكهػػـ لمطمػػغف لالػػهحلف الػػيب جػػهللا جػػهللا مالػػهلحت جهلللػػهللا فػػخ الك ػػتلا الجػػهللهلل فملفػػزع ه ػػل االػػياغلؿ ا
ةملههـ فتف هتلهلللهـ الللفت ل مقملف ههت مف ا مـ الكتفيه فخ اةطتي ا يض هكعا هل فخ الملياة مكملب؟ ةتؿ 
يأا الجتللت: تـ ا ت ل جهلل علؾ كعلؾ  ـ ةتؿ الجت ملؽ: لت ميا خ كلؼ عممؾ هكمتب شلتت؟ةتؿ:اعيفص حيفت 
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ـل ا ػػخ يألػػت مػلية ياكػػب الحمػتي  هالػػت ج هلػب ال ػػلي ليألػػت حيفػت ةػػتؿ لهمت:امتيفػتف هػػعا مػف ك مػػص :لػتة
ياكب الهتلي ضلءه ضلء القمي؟فقت :ةهلل ةتؿ علؾ شتلت ةتؿ اليضت)عملص الال ـ(:لت  ميا خ هؿ متيؼ فػخ 

جػػتغخ هػػل الػػعن لشػػههلل لػػخ هػػتلحؽ كمػػت  (6)ا  جلػػؿ ةػػلؿ علالػػل:ا خ عاهػػب الػػل يهكػػـ ليهػػخ ل)الهتيةملطػػت( 
لكػـ كػؿ شػئ لهػل الػعن لهػهللن فضػتغا ا مػـ لهػل الػعن لكالػي عمػلهلل الكفػي فقػتؿ  شههللت لص هل العن لفالي

الجت ملؽ:مػػتعكيت شػػلغت مػػف ا  جلػػؿ ا  ل حػػف مقػػيلف هػػص فقتؿ:امجػػهلل هػػعا فػػخ ا  جلػػؿ  تهمػػت ؟ةػػتؿ: تـ ةػػتؿ 
اليضت)عملص الال ـ(:لت جت ملؽ امخهي ػخ عػف ا  جلػؿ ا لؿ حػلف افمقػهللممله ع ػهلل مػف لجػهللممله ؟لمػف لضػع 

هعا ا  جلؿ؟ ةتؿ لص:متافمقهلل ت ا  جلؿ ا  للمت لاحهللا حمل لجهلل ته وضت طيلت فتخيجص ل ت للح ػت لممػخ  لكـ
فقػػتؿ اليضػػت )عملػػص الالػػ ـ( مػػت اةػػؿ متيفمػػؾ هالػػ ف ا  جلػػؿ لعممتغػػص فػػتف كػػتف كمػػت مػػزعـ فمػػـ اخممفػػمـ فػػخ 

عمػل التهػهلل ا لؿ لػل مخممفػل فلػص ا  جلؿ ؟لا مت ا خم ؼ فخ هعا ا  جلؿ العن فخ الهلللكـ اللـل فتف كتف 
 للك خ مفلهللؾ عمـ علؾ اعمـ:ا ص 

لمػػت افمقػػهلل ا  جلػػؿ ا لؿ اجممتػػت ال مػػتيم الػػل عممػػتغهـ فقػػتللا لهـ:ةمػػؿ علالػػل اهػػف مػػيلـ لافمقػػهلل ت 
 ا  جلؿ لا مـ التممتء فمت

يا فػخ ع هللكـ ؟فقتؿ لهـ للةت لميةت لا لللح ت لممل :اف ا  جلؿ فخ مهلللي ت  خيجص لكـ الػفيا الػف
كؿ احهلل ف  محز ل عملص ل  مخمل الك تلا فت ت ال ممله عملكـ فخ كؿ احهلل الػفيا الػفيا حمػل  جمتػص كمػص فقػتؿ 
اليضػػت )عملػػص الالػػ ـ( :اف للةػػت لميةػػت لا للح ػػت لممػػل لضػػتلا لكػػـ هػػعا ا  جلػػؿ هتػػهللمت افمقػػهللمـ ا  جلػػؿ 

ت ملؽ: امت ةهؿ هعا فمػـ اعممػص لةػهلل عمممػص ا لؿ لا مت كتف هؤ ئ م ملع م ملع ا لللف اعممت علؾ؟ةتؿ الج
ا ف لةػهلل هػػتف لػػخ مػػف فضػػؿ عممػؾ هت  جلػػؿ لةػػهلل الػػمتت اشػػلتء ممػػت عمممػص شػػههلل ةمهػػخ ا هػػت حػػؽ لاالػػمزهللت 
ك لػػيا مػػف الفهػػـ فقػػتؿ اليضػػت)عملص الالػػ ـ( :فكلػػؼ شػػهتهللة هػػؤ ء ع ػػهللؾ؟ ةػػتؿ :جػػتغزة هػػؤ ء عممػػتء ا  جلػػؿ 

الالػػ ـ(:لمم ملف لمػػف حضػػيه مػػف اهػػؿ هلمػػص لولػػيهـ :اشػػههلللا  لكػػؿ متشػػههلللا هػػص فهػػل حػػؽ ةػػتؿ اليضػػت)عملص
 ـ ةتؿ الجت ملؽ:هحؽ ا هف لامص هؿ متمـ اف ممل ةتؿ فػخ  الػهص علالػل:اف المالػلا هػف 0عملص ةتللا:شههلل ت 

هللالهلل هػػػف اهػػػياهلـ هػػػف االػػػحتؽ هػػػف لتقػػػلب هػػػف لهػػػلهلل هػػػف خضػػػيلف؟لةتؿ ميةػػػت لا فػػػخ  الػػػهص علالػػػل عملػػػص 
فػػخ الجالػػهلل ا هللمػػخ فمػػتيت ا الػػت ت؟ لةػػتؿ للةػػت: اف علالػػل اهػػف مػػيلـ لامػػص كت ػػت الالػػ ـ:ا ص كممػػ  ن احمهػػت 

ا الت لف مف لحـ لهللـ فهللخؿ فلهمت يلح القهللا ؟ ـ ا ؾ مقلؿ فخ شهتهللة علالل عمل  فالص خقت اةلؿ لكـ ا ص 
ت   لمتهلل الل الالمتء ا  مف  زؿ م همػت ا  ياكػب الهتلػي خػتمـ ا  هلػتء فت ػص لمػتهلل الػل الالػمتء لل ػزؿ فمػ
مقلؿ فخ هعا القلؿ؟ ةتؿ الجت ملؽ:هعا ةلؿ علالل     كيه ةتؿ اليضػت )عملػص الالػ ـ(:فمت مقػلؿ فػخ شػهتهللة 
للةػػػت لميةػػػت لا لممػػػخ عمػػػل علالػػػل لمػػػت  الػػػهلا اللػػػص؟ةتؿ الجت ملؽ:كػػػعهلا عمػػػل علالػػػل ةػػػتؿ اليضػػػت )عملػػػص 

جت ملؽ:لتعػػتلـ المالػػمملف الالػػ ـ(:لتةـل الػػلا ةػػهلل زكػػتهـ لشػػههلل ا هػػـ عممػػتء ا  جلػػؿ لةػػللهـ حػػؽ و فقػػتؿ ال
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احػػػب اف متفل ػػػخ مػػػف امػػػي هػػػؤ ء ةػػػتؿ اليضػػػت)عملص الالػػػ ـ(:ةهلل فتم ػػػت والػػػؿ لػػػت  مػػػيا خ عمػػػت هػػػهللا لؾقةػػػتؿ 
 الجت ملؽ:للال لؾ وليندفلن متض  ت اف فخ عممتء المالمملف م مؾ و

 مع الييود
ؿ أالػتلؾو للالػت فتلمفت اليضت )عملػص الالػ ـ(الل يأا الجػتللت فقػتؿ لص:مالػ ل خ ال أالػ لؾ؟ةتؿ: هػ

اةهػػؿ م ػػؾ حجػػص ا  مػػف المػػلياة ال مػػف ا  جلػػؿ ال مػػف زهػػلي هللالهللد ال مػػتفخ مػػحؼ اهػػياهلـ لملالػػل ةػػتؿ 
اليضت )عملص الال ـ(:  مقهؿ م خ حجص ا  همت م طؽ هص الملياة عمل لالتف ملالل هػف عمػياف عملػص الالػ ـ 

التف هللالهلل عملص الال ـ ةتؿ يأا الجتللت لا  جلؿ عمل لالتف علالل اهف ميلـ عملهـ الال ـ لالزهلي عمل ل
:مف ألف م هت  هلة محمهلل ؟ ةتؿ اليضت عملص الال ـ :شههلل ه هلمص ملالل هف عمياف لعلالل اهف ميلـ لهللالهلل 

 خملف  ن فخ ا يضو
فقتؿ لص: هت ةلؿ ملالل هف عميافق ةتؿ اليضت عملص الال ـ:متمـ لتلهلهللن اف ملالػل المػل ه ػخ 

الل ملكـ  هخ مف اخلا كـ فلص فمهللةلا لم ص فتالمتلا فهؿ متمـ له خ االياغلؿ اخله ولي االياغلؿ فقتؿ لهـ:ا ص 
للػػػهلل االػػػمتعلؿ اف ك ػػػت متػػػيؼ ةياهػػػ  االػػػياغلؿ مػػػف االػػػمتعلؿ لال الػػػب الػػػعن هل همػػػت مػػػف ةهػػػؿ اهػػػياهلـ عمػػػلهـ 
ة الالػػ ـ؟ فقػػتؿ يأا الجتللت:هػػعا ةػػلؿ ملالػػل    هللفتػػص فقػػتؿ لػػص اليضػػت عملػػص الالػػ ـ :هػػؿ جػػتءكـ مػػف اخػػل 

مػػمل ن عملػػص لعمػػل الػػص(؟ ةػػتؿ: تـ للك ػػخ احػػب اف ممػػححص لػػخ مػػف المػػلياةو 0ه ػػخ االػػياغلؿ ولػػي محمػػهلل 
فقتؿ لص اليضت عملص الالػ ـ:هؿ م كػيلف المػلياة مقػلؿ لكػـ :جػتء ال ػلي مػف ةهػؿ طػلي الػل تءد لاضػتء لم ػتا 

ممػػػتت لمػػػتاعيؼ مػػػف جهػػػؿ الػػػتعلي دلاالػػػمتمف عمل ػػػت مػػػف جهػػػؿ فػػػتياف ؟ةػػػتؿ يأا الجػػػتللت: اعػػػيؼ هػػػعه الك
مفالليهتو ةتؿ اليضت عملص الال ـ:اف اخهيؾ هػص امػت ةللػص: جػتء ال ػلي مػف ةهػؿ طػلي الػل تء: فػعلؾ لحػخ ن 
مهػػتيؾ لمتػػتلل الػػعن ا زلػػص عمػػل ملالػػل عمػػل جهػػؿ طػػلي الػػل تء لامػػت ةللػػص :لاضػػتء لم ػػتا فػػخ جهػػؿ الػػتعلي 

ـ لهل عملص لامت ةللص:لاالمتمف عمل ػت فهل:الجهؿ العن الحل ن عز لجؿ الل علالل اهف ميلـ عملهـ الال 
فلمػػت مقػػلؿ ا ػػت  –مػف جهػػؿ فػػتياف :فػعلؾ جهػػؿ مػػف جهػػتؿ مكػص لهل ػػص لهل هػػت لػـل ال للمػػتف ةػػتؿ شػػتلت ال هػخ 

يألت ياكب الحمتي لمف ياكب الجمؿ؟ ةػتؿ يأا جػتللت:   اعيفهمػت فخهي ػخ ههمػت  –لامحتهؾ فخ الملياة 
ب الجمؿ فمحمهلل )ممل ن عملص لعمل الص( ام كي هعا مػف المػلياة ق ةتؿ :امت ياكب الحمتي فتلالل لامت ياك

؟ ةػػػتؿ:   مػػػتا كيه ةػػػتؿ اليضػػػت)عملص الالػػػ ـ( هػػػؿ متػػػيؼ حلقػػػلؽ ال هػػػخ )عملػػػص الالػػػ ـ(؟ ةػػػتؿ: تـ ا ػػػخ هػػػص 
: جػتء ن متػتلل هتلهلػتف مػف جهػؿ فػتياف لامػم ت الالػمتء مػف -لكمتهكـ ل طػؽ هػص  -لتتيؼق ةتؿ: ف  ص ةتؿ

لاممص لحمػؿ خلمػص فػخ الهحػي كمػت لحمػؿ فػخ الهػي ل مل ػت هكمػتب جهلللػهلل هتػهلل خػياب هلػت المقػهللا  مالهلا أحمهلل
لت خ هتلكمتب :القي ف امتيؼ هػعا لمػؤمف هػص ؟ةػتؿ يأا الجػتللت ةػهلل ةػتؿ علػؾ حلقػلؽ ال هػخ )عملػص الالػ ـ( 

تػث مقػلـ الالػ ص هتػهلل لا ػت مقػيأه :المهػـ اه –ل    كي ةللص ةػتؿ اليضػت عملػص الالػ ـ :فقػهلل ةػتؿ هللالهلل فػخ زهػليه 
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الفميه فهؿ متيؼ  هلت اةتـ الال ص هتهلل الفميه ولي محمهلل )ممل ن عملص لعمل الص(؟ ةتؿ يأا الجػتللت: هػعا 
ةلؿ هللالهلل  تيفص ل    كيه للكف ع ل هعلؾ :علالل لامتمص هخ الفميه ةتؿ علالل )عملص الال ـ( : جهمت اف 

حمػػل يفتػػص ن اللػػص لفػػخ ا  جلػػؿ مكمػػلب اف اهػػف الهػػيه  علالػػل لػػـ لخػػتلؼ الالػػ   لكػػتف ملافقػػت لالػػ   المػػلياة
عاهب )الفتيةملطت( جتغخ مف هتهللن لهل لخؼ ا متيد للفالي لكـ كػؿ شئدللشػههلل لػخ كمػت شػههللت لػصدأا ت 
جغػػػػمكـ هت م ػػػػتؿ لهػػػػل لػػػػ ملكـ هتلم للػػػػؿد أمػػػػؤمف ههػػػػعا فػػػػخ ا  جلػػػػؿ؟ ةػػػػتؿ: تـو  ا كػػػػيهو ةػػػػتؿ اليضػػػػت)عملص 

الل هف عمياف)عملػص الالػ ـ( فقػتؿ: الػؿق ةػتؿ: متالحجػص عمػل اف ملالػل  همػت الال ـ(:اال لؾ عف  هلؾ مل 
 هلمػص؟ ةػتؿ اللهػػلهللن: ا ػص جػتء همػػت لػـ لجػػئ احػهلل مػف ا  هلػػتء ةهمػصو  ةػػتؿ لص)عملػص الالػ ـ( م ػػؿ مػتعا؟ ةػػتؿ: 
م ػػػؿ فمػػػؽ الهحػػػيد لةمهػػػص التمػػػت حلػػػ  مالػػػتلد لضػػػيهص الحجػػػي فػػػت فجي م ػػػص التلػػػلف لاخياجػػػص لػػػهلله هلضػػػتء 

لع مػػتت  لقػػهللي الخمػػؽ عمػػل م مهتوةػػتؿ لػػص اليضػػت)عملص الال ـ(:مػػهللةت فػػخ ا هػػت كت ػػت حجمػػص  لم ػػتظيلفد
عمل  هلمصد ا ص جتء همت   لقهللي الخمؼ عمل م مصدافملا كؿ مف اهللعػل ا ػص  هػخ لجػتء همػت   لقػهللي الخمػؽ 

ل  لجػػب عمػل ممػص لجػب عمػػلكـ ممػهلللقص؟ ةػتؿ: و ف ملالػػل لػـ لكػف لػػص  ظلػي لمكت ػص مػػف يهػص لةيههم ػصد 
عمل ت ا ةياي ه هلة مف اهللعتهت حمل ل مخ مف ا ع ـ هم ؿ مت جتءو ةتؿ اليضت)عملص الال ـ(:فكلؼ اةػييمـ 
هت  هلػػتء الػػعلف كػػت ل ةهػػؿ ملالػػلد للػػـ لفمقػػل الهحػػي للػػـ لفجػػيلا مػػف الحجػػي ا  مػػخ عشػػي عل ػػتدللـ لخيجػػلا 

؟ق ةػتؿ لػص اللهلهللن:ةػهلل خهيمػؾ ا ػؾ ممػل الهلللهـ م ؿ اخياج ملالل لهلله هلضتءد للـ لقمهل التمػت حلػ  مالػتل
جتؤا عمل  هلمهـ مف ا لتت همت   لقهللي الخمؽ عمل م مص للػل جػتؤا هم ػؿ مػت لػـ لجػئ هػص ملالػلد أل كػت لا 
عمل مت جتء هػص ملالػل لجػب ممػهلللقهـ وةػتؿ اليضػت)عملص الالػ ـ( لػتيأا الجتللتقفمػت لم تػؾ مػف ا ةػياي 

ا كمص لا هيتد للخمؽ مػف الطػلف كهلغػص الطلػي  ػـ لػ فن فلػص  هتلالل هف ميلـدلكتف لحلخ الململد للهئ
فلكلف طتغياه عف ن؟ق ةتؿ يأا الجتللت:لقتؿ: ا ص فتؿ عالكل للـ  شههللهو ةػتؿ اليضػت)عملص الالػ ـ( ايالػت 
متجتء هص ملالل مف ا لتت لشتههللمصق للا ا مػت جػتءت ا خهػتي مػف  قػتة امػحتب ملالػل ا ػص فتػؿ عالػؾ؟ 

: كعالؾ الضت امػمكـ ا خهػتي الممػلامية همػت فتػؿ علالػل هػف مػيلـو فكلػؼ مػهللةمـ هملالػل للػـ فتؿ: هملو ةتؿ
ممهللةل هتلالل؟ فمـ لحي جلاهتو فقتؿ اليضت )عملص الالػ ـ( لكػعالؾ امػي محمهلل)مػمل ن عملػص لالػمـ( لمػت 

د للػػـ لخممػػؼ الػػل جػػتء هػػصد لامػػي كػػؿ  هػػخ هت ػػص ند لمػػف التمػػص ا ػػص كػػتف لملمػػت فقلػػيا ياعلػػت اجلػػياد للػػـ لػػمتمـ
متمػػـو  ػػـ جػػتء هػػتلقياف الػػعن ةمػػت ا  هلػػتء لاخهػػتيهـ حيفتحيفػػتد لاخهػػتي مػػف مضػػل لمػػف هقػػخ الػػل لػػـل 
القلتم د  ـ كتف لخهػيهـ ه الػيايهـ لمػت لتممػلف فػخ هلػلمهـد ه لػتت ك لػية   محمػلو ةػتؿ يأا الجػتللت: لػـ 

ت همػت   لمػا ع ػهلل ت ةػتؿ اليضػت)عملص لما ع هلل ت خهي علالػلد ل  خهػي محمػهللد ل  لجػلز ل ػت اف  قػي لهمػ
 الال ـ( فتلشتههلل العن لشههلل لتلالل لمحمهلل)ممل ن عملص لالمـ( شتههلل زلي؟فمـ لحي جلاهتو

 مع المجوس
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 ػػـ هللعػػت هتلهيهػػع ا كهيوفقػػتؿ لػػص اليضػػت)عملص الالػػ ـ( اخهي ػػخ عػػف زيهللشػػت الػػخ مزعـ:ا ػػص  هػػخ مػػت 
احػهلل ةهمػصد للػـ  شػههللهد للكػف ا خهػتي مػف االػ ف ت ليهللت حجمؾ عمل  هلمػص؟ ةػتؿ: ا ػص امػل همػت لػـ ل م ػت هػص 

عمل ػت ه  ػص: احػؿ ل ػػت مػت لػـ لحػػؿ ل ػت ولػيه ف مهت ػته ةتؿ)عملػػص الالػ ـ(: افمػلا ا مػػت امػمكـ ا خهػتي فػػتمهتممله؟ 
ةػتؿ: همػػلو ةػػتؿ فكػػعالؾ الػػتغي ا مػػـ الالػػتلف د امػػمهـ ا خهػتي همػػت امػػل هػػص ال هلػػللفد لامػػل هػػص ملالػػل لعلالػػل 

ن عملػػػص لالػػػمـ(د فمػػػت عػػػعيكـ فػػػخ مػػػيؾ ا ةػػػياي ههمػػػل أع ك ػػػمـ ةػػػهلل أةػػػييمـ هزيهللشػػػت مػػػف ةهػػػؿ  لمحمهلل)مػػػمل
 ا خهتي اللايهللة ه  ص: جتء همت لـ لجئ هص وليه؟ فت قطع الهزلهلل مكت صو 

 المأمون ووثيقة العيد   
امػص عمل ت اف  تمػـ ال  مػف هػل المػ ملف؟هل عهػهللن هػف هػتيلف اليشػلهللد الػتهع خمفػتء ه ػخ التهػتاد 

متمت فخ م فالهت فخ الم ملفد ف ش  لملمتد  ش  فخ حجي جتفي هف لحلل  (7)جتيل  خياالت ل  االمهت مياجؿد
هجيلػػ و كػػتف جػػتهللا حتزمػػت  170الهيمكػػخد لكت ػػت ل هللمػػص فػػخ اللػػـل الػػعن مػػللل اهػػله الخ فػػ  التهتالػػلص الػػ ص

ك خلػص   ػص لػـ لكػف مطمغ ػت   شطت عمل عكا اخلص ا ملف الػعن كػتف لملػؿ الػل المتػب لالهطتلػ د فمػـ لكػف
لمالمقهمص لالل يشت التهتالللفد فجتؿ لخطط لمالمقهمص م ع اف اهلليؾ لاةتص لاخم فص عف اخلص ا ملفد لكػتف 
عكا امجته ا ملفد ففخ اللةت العن كتف ا ملف فلص ملت  لمتب لالمهػلد كػتف المػ ملف شػهلللهللا حتزمػت جػتهللا 

لالمهػػعلي لقتهمػػص فػػخ اخلػػص المػػ ملف اظهػػتي الػػليع لحالػػف الالػػلية لكػػتف الػػملؾ ا مػػلف الممالػػـ هػػتلميؼ لالهطػػي 
لالزههلل لا لمزاـ ه حكتـ الشػيلتص فمػـ لمػيؾ المػ ملف م قهػ  الػلغص فػخ اخلػص ا مػلف ا  لأظهػي الضػهلل م هػت فػخ 
الملكص لخمقص كمت اجمع ال ػتا اف المػ ملف كػتف عممػت لحػب التمػـ لالمتيفػ  لةػهلل هػيع فػخ التمػـل الف ػلف للػـ 

 مل اخلص حالبد هؿ فتؽ اةيا ص لجملع مف الهقص مف الخ فص لجملع ه خ التهتاولمفلؽ ع
امت فخ الهللهتء لالاللتال  فقهلل ظهي مملزه عمل أةيا ص لاخلمصد لفخ عالػؾ لػيلن ل ػت اهػف عهػهلل يهػص: اف 
المػػ ملف كػػتف لهػػلف لمفضػػؿ هػػف الػػهؿ اف اخػػته ا مػػلف كػػتف لالػػمطلع اف ل ممػػي عملػػص هالػػهللص لػػل االػػمخهللـ 

لح كػص فػخ ممػيلؼ ا مػليد لعالػؾ هػ ف لتفػخ اهػؿ خياالػتف مػف خياجهػت لمػهللة الػ ص فمػل فتػؿ عالػػؾ الػهللهتء لا
و لاف مػف هللهتغػص ا ػص ع ػهللمت مالػمـ زمػتـ الحكػـ طمػب مػف الفضػؿ (8)  قمب ا مي عمل الم ملف ل جت ا ملف
مػػؿ ةمممػػصد للقمػػؿ د لا ػػص لقمػػؿ الفضػػؿ للهكػػخ عملػػص لل ػػمقـ لػػص فلق(9)اف لشػػلع ع ػػص الزهػػهلل لالمقػػلم لالػػليع ففتػػؿ

ا مػػتـ اليضػػت)عملص الالػػ ـ( للهكػػخ عملػػص هػػؿ لحػػزف عالػػؾ الحػػزف الشػػهلللهلل حػػهلل الجػػزعد للقمػػؿ ةتغهللهػػص طػػتهي 
للػػللخ اه ػػتءه مكت ػػص لكػػعالؾ لػػللخ اليضػػت)عملص الالػػ ـ( ل لػػ  التهػػهلل للػػلهـ التهتالػػللف ا ػػص مػػف فتػػؿ لزلػػيه 

د كػؿ هػعه ا ةتػػتؿ (11)ممػص عمػل الفضػؿ لطػتهيلمػهللهليهد للقمػؿ اخػته للػلهـ التهتالػللف اف ع ػػب ة (10)الفضػؿ
 مف م  تص لهللهتغص لمت لزياؤه لةلاهلله ا  هللمل لمتب للمهل ههتل للحيكهت كلؼ لشتء لممل اياهللو
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 الثورات التي حدثت في حكومة المأمون
لتػػؿ ال ػػليات لا  مفتضػػتت التمللػػ  هػػخ المػػخ ممػػهلليت فػػخ مقتيعػػ  حكػػتـ ه ػػخ التهػػتاد لجملتهػػت 
كت ت ميفع شتتي اليضت  ؿ محمهللد لمت مف حكتـ عهتالخ مالػمـ الالػمط  ل ظػي الػل التمػلللف  ظػية ختمػ  

 مضتهـ مف الللتت مالؤلللتمص فخ
تله  يفع الحلؼ لالجلي عف الحكلم و لفخ حكلم  الم ملف حهلل ت عهللة  ليات لا مفتضتت ضهلله ط

مطػػتلهمهـ ه عطػػتء التمػػلللف هللليهػػـ الحقلقػػخ فػػخ ةلػػتهللة ا مػػ  لمػػف ممػػؾ ال ػػليات المػػخ  الشػػتلب فضػػ  عػػف
 حهلل ت فخ م تطؽ ممتهللهللة لألةتت مخممف   عكي م هت مت لمخ:

فخ الكلف   لية محمهلل هف اهياهلـ للقتؿ لص)اهف طهتطهت( لهل مف عيل  الحالف هف عمخ هف اهخ  -1
هجيل  لممكف مف هالط  199)عملص الال ـ( لكتف شتتيه اليضت  ؿ محمهلل لكت ت  ليمص ال  طتلب

اهل الاليالت العن زاهلل ال لية لممكف مف  (12) فلعه عمل م تطؽ عهللة مف التياؽ لعالؾ هتهلل اف ا ظـ اللص
 وهزلم  جلا الحالف هف الهؿ اك ي مف مية

لعالؾ لحيةص هلللي ه خ التهتا فخ الهمية لكؿ  فخ الهمية  لية زلهلل هف جتفي المتيلؼ هػ)زلهلل ال تي( -2
 هجيل و 199مف لص مم  ههـد لكتف خيلجص ال  

فخ اللمف مللل اهياهلـ هف ا متـ ملالل هف جتفي ل ل  اللمف مف ةهؿ اهل الاليالت للمت ةمؿ اهل الاليالت  -3
 و(13)صكتف اهياهلـ هف ملالل فخ مك  فالتي الل اللمف لاالمللل عمل ك لي مف ه هلله لهللعت ل فال

 فخ مك  ل لاحخ الحجتز  تي محمهلل هف جتفي الممقب هتلهلللهتجو -4

فخ المهللل   خيج محمهلل هف الملمتف هف هللالهلل هف الحالف هف الحاللف هف عمخ هف اهخ طتلب)عملص  -5
 الال ـ(و

 فخ المهللاغف خيج محمهلل هف االمتعلؿ هف محمهللو -6

 للفولـ لهؽ مكتف مف اله هلل فلص عملن ا  لم لص ال تا هتل لية ضهلل التهتال -7

فكت ت حتل  الم ملف لظيلفػص حيجػ  جػهللاد لمػزهللاهلل الحتلػ  الػلءا هتػهلل كػؿ  ػلية ال ا مفتضػ  مقػـل ه ػت 
 ال ه تؾو

 استدعاء االمام الرضا )عميو السالم(
ممػػيؼ المػػ ملف التهتالػػخ ممػػيفت ويلهػػت عػػف اةيا ػػص الخمفػػتء فقهللامخػػع خطػػلة هحػػهلل عامهػػت لتػػتلج ههػػت 

حتللت  زع شيلتمهت فمجيعتلـ المياية القتالػل   ملجػ  خطلمػص هػعه ا  ا ملي المخ احتطت هتلهلللل  التهتالل  ل 
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ا ػػص لجػػهلل الػػهلللاء لػػعالؾ الػػهللاء لمحقػػؽ لػػص عالػػؾ هل لػػ  التهػػهلل المػػخ جتمهػػت فػػخ ا مػػتـ اليضػػت)عملص الالػػ ـ(دلةهلل 
ايالػػؿ يجػػػتء هػػف اهػػػخ الضػػػحتؾ عػػـ الفضػػػؿ هػػػف الػػهؿ لفي ػػػتا الخػػتهللـ  شػػػختت ا مػػػتـ عمػػخ هػػػف ملالػػػل 

هجيل  لمتػص محمػهلل هػف جتفػي الػعن خػيج عملػص  200ـ( مف المهللل   الل ميلة لعالؾ ال  اليضت)عملص الال 
 و(14)فخ مك  

لكت ت ا لامي اف لكلف ماللي ةتفم  ا مػتـ )عملػص الالػ ـ( الػل مػيل عػف طيلػؼ الهمػية فػت هلاز 
هػػلازد هلللف الػػملؾ طيلػػؽ الجهػػؿ لةػػـ عالػػؾ لك ػػية الشػػلت  فػػخ الم ػػتطؽ هػػعه الم ػػتطؽ لةمػػمهـ فػػخ طيلػػؽ ا 

كػعالؾ عػهللـ هللخػلؿ الكلفػ  لمػت عػيؼ مػف ك ػية الشػػلت  لمختفػ  اف لفمم ػلا هػص للمػت لمػؿ الهيلػهلل الػل المهللل ػػص 
لفلػػص االػػػمهللعتء ا مػػػتـ اليضػػت)عملص الالػػػ ـ( لمظػػػتهي الػػل ء لتمػػػخ لاؿ عمخ)عملػػػص الالػػ ـ( ل ههلللػػػ  حضػػػلي 

لمالػػج ال هػلن للػلهللع يالػلؿ ن)مػػمل ا متـ)عملػص الالػ ـ( الػل خياالػت ل هللخػػؿ ا مػتـ اليضػت)عملص الالػ ـ( ا
ن عملص لالمـ( فكتف لقؼ عمل القهي ملهللعت هتكلت للخيج  ـ ليجع اللص: فتؿ عالؾ ميايا للتمل م ػص الهكػتءد 
لا  تء مالليه ع هللا هللخؿ  لالػتهلي متػيض لػص الحتفظػتف اهػل زيعػ  الػيازن لمحمػهلل هػف االػمـ الطلالػخ لمتهمػت 

اللػػص اف لػػيلهـ لجهػػص الكػػيلـ فػػ ةي علػػلف الخ غػػؽ هطمتمػػص لال ػػتا مػػف طمهػػ  التمػػـ مػػت   لحضػػل لمضػػيعلا 
عمل طهقتمهـ ةلتـ كمهمل لفلهت الحلا عملص اف لعكي لهـ شلغت مف اةلاؿ اهتغص لاجهللاهلله ف ممل حهلللث الالمالم  
 العههل د العن يلاه)عملص الال ـ( عف اهتغص لاجهللاهلله عف ياللؿ ن)ممل ن عملص لالمـ( ةللػص)  الػص ا  ن

و لع ػهلل لمػلؿ القتفمػ  (15))هشػيلطهت لا ػت مػف شػيلطهت(  :حم خدفمف هللخؿ مح خ امف عػعاهخ(د  ػـ ةػتؿ
المخ محمؿ اليضت)عملص الال ـ( الل مػيل لضػع لاؿ اهػخ طتلػب فػخ مكػتف لا زلػل ا متـ)عملػص الالػ ـ( فػخ 

 مكتف اخي فخ ظؿ مياةه  لحياال و
 عرض والية العيد

الال ـ( ميلل ايالػؿ المػ ملف لزليلػص ا خػللف الفضػؿ لالحالػف اه ػت هتهلل لملؿ ا متـ اليضت)عملص 
الهؿ الل اليضػت)عملص الالػ ـ( فطيحػت عملػص فكػية ل لػ  التهػهلل فلاجػص ا متـ)عملػص الالػ ـ(  الػلزليلف هػيفض 
الفكية لا ميو ل  زاللا لتيضلف عملص الفكػية لا مػتـ لػيفض  ػـ ةػت  لػص اخلػيا:   خلػتي لػؾ ل حػف مػ ملياف 

يب ع قؾ اف يفضتد لاالمي ا متـ)عملص الال ـ( هػيفض الفكػية حمػل هللعػته المػ ملف التهتالػخ لعػيض هض
عملػػص المالػػ ل  فػػيفض ا متـ)عملػػص الالػػ ـ(دع هللهت ختطػػب ا متـ)عملػػص الالػػ ـ( ه ػػلع مػػف المههلللػػهلل:ةتغ : اف 

مػف ةهػلؿ عالػؾ(د د لةتؿ:) مف ختلؼ فتضيهلا ع قص ل  هػهلل (17)جتؿ الشليم فخ الم  احهللهـ جهللؾ (16)عمي
للل اف الشليم اعطت الخ ف  لتمخ)عملص الال ـ( لكتف ههت فتملؾ ا ت الضت اف مقهؿد ع هللهت لافؽ ا مػتـ 
اليضت)عملص الال ـ( ممؾ الل لػ  هشػيلطدهخ اف   لػللخ احػهللا ل  لتػزؿ احػهللا ل  لثلػي يالػمت ل  الػ   لافػؽ 

 -محتلية طللم  جيت هل همت فخ لمخ  مههت: د لجتءت ملافق  اليضت)عملص الال ـ( هتهلل(18)الم ملف
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ةػػػتؿ المػػػ ملف لميضػػػت)عملص الالػػػ ـ( لػػػت اهػػػف يالػػػلؿ ن ةػػػهلل عيفػػػت فضػػػمؾ لعممػػػؾ لزهػػػهللؾ لليعػػػؾ 
لعهتهللمػػؾ لأياؾ أحػػؽ هتلخ فػػ  م ػػخو فقػػتؿ اليضػػت)عملص الالػػ ـ(هتلتهلهللل  ا عػػز لجػػؿ افمخػػيد لهتلزهػػهلل فػػخ 

المحتـي ايجل الفلز هتلمثت ـ لهتلملاضع فػخ الػهلل لت ايجػل الفتػ  الهلل لت ايجل ال جتة مف شي الهلل لت لهتلليع مف 
ع هلل ن عز لجؿو فقتؿ لص الم ملف: ف  خ ةهلل يألت اف اعزؿ  فالخ عف الخ ف د لأجتمهت لؾ لأهتلتؾو فقتؿ 
اليضت)عملص الال ـ(اف كػتت هػعه الخ فػ  لػؾ لجتمهػت ن لػؾ فػ  لجػلز اف مخمػع لهتالػت الهالػك  ن لمجتمػص 

يؾد لاف كتف الخ ف  للالت لؾ ف  لجلز ؿ كتف مجتؿ لخ مت للا لؾو فقتؿ لص الم ملف:لت اهف يالػلؿ لثل
 ن   ههلل لؾ مف ةهلؿ هعا ا ميو 

 فقتؿ: لالت افتؿ عالؾ طتغتت اههللاو فمت زاؿ لجههلل التمت حمل لغا مف ةهللصو
كػلف الخ فػص هتػهللنو فقػتؿ فقتؿ لص: ف ف لـ مقهؿ الخ ف  للـ محب مهتلتمخ لػؾ فكػف للػخ عهػهللن لم

اليضػػػت)عملص الالػػػ ـ( لا لقػػػهلل حػػػهلل م خ اهػػػخ عػػػف اهتغػػػص عػػػف املػػػي المػػػؤ لف عػػػف يالػػػلؿ ا كتلالػػػمتء لم ءكػػػ  
ا يض لأهللفف فخ ايض ويه  الل ج ب هتيلف اليشلهلل فهكخ الم ملف دفقتؿ اليضت)عملص الالػ ـ(: امػت ا ػخ 

 لل اشتء اف اةلؿ مف العن لقمم خ لقمتو
لػت اهػف يالػلؿ ن ا مػت ميلػهلل هقللػؾ هػعا المخفلػؼ عػف  فالػؾ لهللفػع هػعا ا مػي ع ػؾد فقتؿ المتملف: 

للقلؿ ال تا ا ؾ زاهػهلل فػخ الػهلل لتو فقػتؿ اليضػت)عملص الالػ ـ(: لا مػت كػعب م ػع خمقم ػخ يهػخ عػز لجػؿ لمػت 
 زههللت فخ الهلل لت لمهلل لت لأ خ  عمـ متميلهللو

 فقتؿ الم ملف لمتايلهلل؟
 ةؿ:ا متف عمل المهللؽ

 ؾ ا متفوةتؿ:ل
ةػػتؿ: ميلػػهلل هػػعالؾ اف مقػػلؿ ال ػػتا:اف عمػػخ هػػف ملالػػل لػػـ لزهػػهلل فػػخ الػػهلل لت هػػؿ زهػػهللت الػػهلل لت ن هػػت  
ميلف كلؼ ةهؿ ل لػ  التهػهلل طمتػت فػخ الخ ةػ و فثضػب المػ ملف  ػـ ةػتؿ: ا ػؾ مممقػت خ اهػهللا همػت اكيهػص لةػهلل 

 ف فتمػػت لا  ضػػيهت ع قػػؾو ام ػػت الػػطلمخد ةهػػتا اةالػػـ لػػغف ةهمػػت ل لػػ  التهػػهلل لا  اجهيمػػؾ عمػػل عالػػؾ فػػ
فقتؿ اليضت)عملص الال ـ( ةهلل  هت خ ن عز لجؿ ألقخ هلهللن الل المهمك د ف ف كػتف ا مػي عمػل هػعاد ف فتػؿ 
مت  ههللا لؾ لأ ت اةهؿ عالؾ عمل ا خ   اللخ احهللا ل  اعزؿ احهللا ل  ا قض يالمت ل  ال  د لاكلف فخ ا مي 

 و(19)للخ عههلله عمل كياه  م ص)عملص الال ـ( لعلؾمف هتلهلل مشليال فيضخ م ص هعالؾ لجتمص 
 وثيقة العيد
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فلمػػت لمػػخ  ػػت ل لقػػ  التهػػهلل المػػخ كمههػػت المػػ ملف التهتالػػخد لمػػت كمػػب ا متـ)عملػػص الالػػ ـ( هخطػػص 
الشػػيلؼ عمػػل ممػػؾ الل لقػػ  لكمتهػػ  الشػػهلهلل مػػف الحتضػػيلفد كمػػت عكيهػػت اهػػف اهػػخ الفػػما ا يهمػػخ فػػخ كشػػؼ 

 الثم :
 
 

 الرحيم بسم هللا الرحمن
 )ىذا كتاب كتبو عبدهلل بن ىارون الرشيد, امير المؤمنين, لعمي بن موسى بن جعفر, ولي عيده.

امت هتهلل: ف ف ن عز لجؿ امطفل ا ال ـ هللل ػتد لامػطفل مػف عهػتهلله يالػ  هللالػلف عملػصد لهػتهلللف 
ن عملػص لالػمـ(د  اللهل لهشي اللهـ ه خيهـد للمهللؽ متللهـ متضلهـ حمل ا مهت  هػلة ن الػل محمهلل)مػمل

عمل فمية مف اليالػؿد لهلليلا مػف التممػل لا قطػتع مػف الػلحخد لاةمػياب مػف الالػتع د فخػمـ ن هػص ال هلػلفد 
لجتمص شتههللا لهـد لمهلم ت عملهـو لا زؿ م زلؿ كمتهص التزلػزد الػعن   ل ملػص الهتطػؿ مػف هػلف لهلللػصد ل  مػف 

د للعػهلل  لألعػهللد لحػعي لأ ػعيد لامػي هػص ل هػخ ع ػصد لمكػلف لػص خمفصد م زلؿ مف حكػلـ حملػهللد همػت احػؿ لحػـي
 للحلل م حخ عف هل  د لأف ن لالملع عملـو’ الحج  الهتلث  عمل خمقصد للهمؾ مف همؾ عف هل  

فهم  عف ن يالتلمصد لهللعت الل الهلمص همت اميه هص: مف الحكم د لالملعظص الحال  د لالمجتهللل  المػخ 
ل ةهضػػػص ن اللػػػصد لاخمػػػتي لػػػص متع هلله)مػػػمل ن عملػػػص لالػػػمـ(دفممت هػػػخ أحالػػػفد  ػػػـ هتلجهػػػتهلل لالثمظػػػ د حمػػػ

ا قضػػػت ال هػػػلةد لخػػػمـ ن همحمهلل)مػػػمل ن عملػػػص لالػػػمـ( الػػػلحخ لاليالػػػتل د جتػػػؿ ةػػػلاـ الػػػهلللفد ل ظػػػتـ أمػػػي 
المالػػػمملف هتلخ فػػػ د لاممتمهػػػت لعزهػػػتد لالقلػػػتـ هحػػػؽ ن فلهػػػت هتلطتعػػػ د المػػػخ لقػػػتـ ههػػػت فػػػياغض ن متػػػتلل 

 لشياغع ا ال ـ لال  صد للجتههلل ههت عهلللهو لحهلللهللهل
فتمػػػػل خمفػػػػتء ن طتعمػػػػص فلمػػػػت االػػػػمحفظهـ لاالػػػػميعتهـ مػػػػف هللل ػػػػص لعهػػػػتهللد لعمػػػػل المالػػػػمملف طتعػػػػ  
خمفػػتغهـد لمػػتل مهـ عمػػل اةتمػػ  حػػؽ ن لعهلللػػصد لأمػػف الالػػهلمل لحقػػف الػػهللمتءد لمػػ ح عات الهػػلفد لجمػػع 

خػػم لهـد لاخػػم ؼ ممػػمهـد لةهػػي هلللػػ هـد لاالػػمت ء ا لفػػ د لفػػخ خػػ ؼ عالػػؾ اضػػطياب حهػػؿ المالػػمملفد لا
عهلللهـد لمفيؽ الكمم د لخالياف الهلل لت لا خيةو فحػؽ عمػل مػف االػمخمفص ن فػخ ايضػهل لاغمم ػص عمػل خمفػص 

عملػصد لمالػتغمص ع ػصد للحكػـ هػتلحؽد  لاف لجههلل ن  فالصد للؤ ي مت فلػص ن لطتعمػصد للتمػهلل لمػت ن ملاةفػص
حممػػص ن لةمػػهللهد فػػ ف ن عػػز لجػػؿ لقػػلؿ ل هلػػص هللالهلل:) لػػت هللاللهلل ا ػػت جتم ػػتؾ خملفػػ  فػػخ  للتمػػؿ هتلتػػهللؿ فلمػػت

ا يض ف حكـ هلف ال تا هتلحؽ ل  ممهع الهلم فلضمؾ عف الهلؿ ن اف العلف لضملف عػف الػهلؿ ن لهػـ 
 و(20)عتب شهلللهلل همت  اللا لـل الحالتب(
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كػت ل لتممػػلف(د لهمث ػػت اف عمػي هػػف الخطػػتب لةػتؿ ن عػػزؿ لجػؿ:) فلليهػػؾ ل الػػ لهـ اجمتػلف عمػػت 
 و(21)) لل ضتعت الخم  هشتطئ الفياتد لمخلفت اف لال ل خ ن ع هت(:ةتؿ

لألػػـ ن اف المالػػؤلؿ عػػف ختمػػ   فالػػصد الملةػػلؼ عمػػل عممػػص فلمػػت هل ػػص لهػػلف ند للمتػػيض عمػػل 
لاللػػص المفػػزع لاليوهػػ  فػػخ  امػػي كهلػػيد لعمػػل خطػػي عظػػلـد فكلػػؼ هتلمالػػؤلؿ عػػف يعتلػػ  ا مػػ د لهػػتا ال قػػ و

 الملفلؽ لالتمم د لالمشهلللهلل لالههللال  الل متفلص  هلت الحج د لالفلز مف ن هتليضلاف لاليحم وو
لأ ظػػي ا مػػ  ل فالػػص لا مػػحهـ ا فػػخ هللل ػػص لعهػػتهللهد مػػف خ غقػػص فػػخ ايضػػص  مػػف عمػػؿ هطتعػػ  ن 

د لاجهػػػهلل يألػػػص ل ظػػػية فػػػلمف للللػػػص عهػػػهلله لكمتهػػػص لالػػػ    هلص)مػػػمل ن عملػػػص لالػػػمـ( فػػػخ مػػػهللة التمػػػصد لهتػػػهللهت
للخمتي  متمػ  المالػمملف ليعػتلمهـ هتػهللهد لل مػهص عممػت لهػـو لمفزعػت فػخ جمػع ألفػمهـو للػـ شػت هـد لحقػف 

 هللمتغهـد لا مف ه عف ن مف فيةمهـو
لفالتهلل عات هل هـ لاخػم فهـد ليفػع  ػزغ الشػلطتف لكلػهلله عػ هـد فػ ف ن عػز لجػؿ جتػؿ التهػهلل هتػهلل 

ص مف ممتـ امي ا ال ـ لكمتلصد لعزهد لم  عتهمصد لالهـ خمفتءه مػف ملكلػهلله لمػف لخمػتيلف لػص مػف الخ ف
هتهللهـ مت عظمت هص ال تم د لشممت فلص التتفل د ل قض ن هعالؾ مكي اهؿ الشقتؽ لالتهللالةل لالالتخ فػخ 

هي هشػػتع  مػػعاةهتد ل قػػؿ الفيةػػ ل لالمػػيهت لمفم ػػصو للػػـ لػػزؿ أملػػي المػػؤ لف م ػػع افضػػت اللػػص الخ فػػ د فػػتهم
محممهتد لشهللة مؤ مهتل للجب عمػل مػف مقمػهللهت مػف ايمهػتط طتعػ  ند لمياةهمػص فلمػت فلػص عػز الػهلللفد لةمػع 
المشػػيكلفد لمػػػ ح ا مػػػ  ل شػػػي التػػػهللؿ اةتمػػػ  الكمػػػتب لالالػػ  د لم تػػػص عالػػػؾ مػػػف الخفػػػض لالهللعػػػ د لمه ػػػ  

 ت محت لػص مػف هللل هػل لعهػتهللهد لمخمػتيا لل لػ  عػهللهو التلاد عممت همت ن التغمص ع صد لمحه  اف لمقل ن م
ليعتل  ا مػ  مػف هتػهلله افضػؿ مػف لقػهللي عملػص فػخ ليعػص لهللل ػصد لعممػصو لأيجػتهـ لمقلػتـ فػخ امػي ن لحقػصد 

ؾو لمالػ لمص الهتمػص متفلػص يضػته لطػتعمهل فػخ ا ػتء للمػص ل هػتيهو متمػ  لػتجلػت ا متػتلل هت الػمختية فػخ عم 
خ اهػؿ هلمػص: مػف للػهلل عهػهللا هػف التهػتاد لعمػخ هػف اهػخ طتلػب فكػيهد ل ظػيهو مقممػيا فخ طمهص لالممتالػص فػ

ممػف عمػـ حتلػػص لمعههػص مػ هـ عمػػل عممػصد لهتلثػت فػػخ المالػ ل  عمػف خفػػخ عملػص امػيه جهػػهلله لطتةمػصوو حمػػل 
االمقمػػػل أمػػػليهـ متيفػػػ د لاهممػػػل اخهػػػتيهـ مشػػػتههللةد لاالػػػمهيأ أحػػػلالهـ متتل ػػػ ل لكشػػػؼ متع ػػػهللهـ مالػػػ ل  ل 

ت خليمص هتهلل االخمتيمص ند لاجهتهلل  فالص فخ ةضتء حقص فخ عهػتهلله لهػ هلله فػخ الهلمػلف جملتػت:عمخ هػف هكت 
لمػت يأم مػف فضػمص الهػتيعد  هف الحاللفد هف عمخد هف اهػخ طتلػب’ ملاللد هف جتفيد هف محمهللد اهف عمخ

ةهلل االمهتف لص مػت لػـ لعمـ ال تمعد لليعص الظتهيد لزههلله الختلتد لمخملص مف الهلل لتد لمالممص مف ال تاو ل 
مػػزؿ ا خهػػتي عملػػص مملاطغػػ د لا لالػػف عملػػص ممفقػػ  لالكممػػ  فلػػص جتمتػػ د للمػػت لػػـ لػػزؿ لتيفههػػص مػػف الضػػؿ: 

لا قػت هخلػػية ن فػخ عالػؾو اع عمػػـ ن  (22)لتفتػتد ل تشػغتد لحػهلل تد لمكمه دفتقػػهلل لػص هتلتقػهلل لالخ فػػ  مػف هتػهلله
المالػػمملف لطمهػػت لمالػ م د ل هػػتت الحػػؽد لال جػتة فػػخ اللػػـل الػػعن ا ػص فتمػػص ال ػػتيا لػص للمػػهلللف ل ظػػي ل الػ ـ ل 
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لقػػلـ ال ػػػتا فلػػػص لػػيب التػػػتلملفو لهللعػػػت املػػي المػػػؤم لف للػػػهلله لاهػػؿ هلمهػػػل لختمػػػمص لةػػلاهللهد لخهللمػػػص فهػػػتلتلا 
مالػيعلف مالػػيليلف عػػتلملف ه ل ػػتي املػػي المػؤم لف طتعػػ  ن عمػػل الهػػلم فػػخ للػهلله لولػػيهـ ممػػف هػػل اشػػهؾ 

 ةياه و م ص يحمتد لاةيب
اع كػػتف يضػػت ع ػػهلل املػػي المػػؤم لفد ةهػػتلتلا متشػػي اهػػؿ هلػػت املػػي المؤم ل ػػل  (23)لالمت))اليضػػت(( 

لمػػف هتلمهللل ػػ  المحيلالػػ د مػػف ةػػلاهلله لج ػػهللهد لعتمػػ  المالػػمملفد ملي المػػؤم لف للميضػػت مػػف هتػػهلله عمػػخ اهػػف 
هلللكـد م شػػػيح  لهػػػت ملالػػػل عمػػػخ االػػػـ ن لهيكتمػػػصد لحالػػػف ةضػػػتغص لهللل ػػػص لعهػػػتهللد هلتػػػ  مهالػػػلطص اللهػػػت الػػػ

مػػهللليكمل عػػتلملف همػػت اياهلل املػػي المػػؤم لفد ههػػتد لا ػػي طتعػػ  المهػػل لال ظػػي ل فالػػص للكػػـ فلهػػتد شػػتكيلف ا 
عمل مت الهـ املي المؤم لف: مف ةضتء حقص فخ يعتلمكمل لحيمص عمػل يشػهللكـ لمػ حكـد ياجػلف عتغػهللة 

لةػػػلة هلللػػػ كـد ليوػػػـ عػػػهلللكـد لاالػػػمقتم  عالػػػؾ فػػػخ جمػػػع الفػػػمكـد لحقػػػف هللمػػػتغكـد للػػػـ شػػػت كـد لالػػػهلل  ثػػػليكـد 
 امليكـو

لالتيعلا الل طتعػ  ند لطتعػ  املػي المػؤم لفد ف  ػص ا مػف اف الػتيعمـ اللػصد لحمػهللمـ ن عملػص ل 
عػػػيفمـ الحػػػظ فلػػػص اف شػػػتء نو لكمػػػب هلػػػهلله لػػػـل ا   ػػػلفد لالػػػهع خمػػػلف مػػػف شػػػهي يمضػػػتف ل الػػػ   احػػػهللم 

 و(24)لمتغملف( 
ملالػػػػلد لةػػػػتؿ لهػػػػؾ اكمػػػػب خطػػػػؾ هقهػػػػلؿ هػػػػعا التهػػػػهللد لاشػػػػههلل ند )) ػػػػـ ا ػػػػص مقػػػػهللـ الػػػػل عمػػػػخ هػػػػف 

 لالحتضيلف عملؾ همت متهلله فخ حؽ ند ليعتل  المالمملف فكمب عمخ اليضت محمص((و

 صورة ماكان عمى ظير العيد بخط االمام عمي موسى الرضا)عميو السالم(
 هالـ ن اليحمف اليحلـ

ل  ياهلل لقضػػػتغصد لتمػػػـ ختغ ػػػ  ا عػػػلفد لمػػػت مخفػػػخ  الحمػػػهللا الفتػػػتؿ لمػػػت لشػػػتءد ل  متقػػػب لحكمػػػصد
 المهللليل لم مص عمل  هلص محمهللد ختمـ المهلفد لالص الطلهلف الطتهيلف

:اف املي المؤم لف عضهلله ن هتلالهللاهللد للفقص لميشػتهللد -لا ت عمخ هف ملالل اليضت هف جتفي-اةلؿ
تد هؿ احلتهت لةهلل ممفتد لاو تهػت اع عيؼ مف حق ت مت جهمص وليهد  فلمؿ ايحتمت ةكتتد لامف ا فالت فزع

التممػػػلفد ل  ليلػػػهلل جػػػزاء مػػػف ولػػػيهد لالػػػلجزن ن الشػػػتكيلفد ل  لضػػػلع اجػػػي  افمقػػػيتد مهمثل ػػػت يضػػػت يب
المحال لفوولا ص جتؿ الخ عههلله لا مية الكهيم اف هقلت هتهلله فمف حؿ عقهللة امػي ن هشػهللهتد لفمػـ عػيلة 

لأحؿ محيمصد اع كتف هعالؾ زايلت عمل ا متـد م مهكت حيم  ا ال ـو احب ن أل تةهت فقهلل اهتح ن حيلم د 
هعالؾ جيم الالتلؼد فمهي م ص عمل الفممتتد للػـ لمتػيض هتػهللهت عمػل الثيمػتتد خلفػت مػف شػمتت الػهلللفد 

مهمػهلليوو لةػهلل جتمػت ن عمػل  لاضظياب حهؿ المالمملفد للقيب امي الجتهملصد ليمهلل فيم  م مهزد لهتلقػ 
ميعت خ أمي المالمملف لةمهلل خ خ فمص: التمؿ فلهـ عتمػ د لفػخ ه ػخ التهػتا هػف عهػهلل المطمػب  فالخد اف اال
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ختم  هطتعمصد لطتعم  يالللص)ممل ن عملػص لالػمـ( لاف   االػفؾ هللمػت حيامػت د ل  اهػلا فيجػتد ل  مػت د 
ل  فالػػخ عهػػهلله ا الػػفكمص حػػهلللهلل ند لأهتحمػػص فياغضػػصد لاف امخلػػي الكفػػتة جهػػهللن لطػػتةملل لجتمػػت هػػعالؾ عمػػ
لاف احػػػهلل تد ال  مؤكػػػهللاد لالػػػ ل خ ن ع ػػػصد فت ػػػص عػػػز لجػػػؿ لقػػػلؿ:) لألفػػػلا هتلتهػػػهللد اف التهػػػهلل كػػػتف مالػػػؤل (

وليتد ال ههلللتد ك ت لمثلي مالػمحقتل للم كػؿ ممتيضػتو لاعػلع هػتا مػف الػخطصد لاللػص أيوػب فػخ الملفلػؽ 
تمتػ  لالجفػي لػهلل ف عمػل ضػهلل عالػؾد لطتعمصد لالحلؿ هل خ لهلف متملمصد فخ عتفل  لػخ للممالػمملفو لالج

لمت اهللين مت لفتؿ هخ ل  هكـو اف الحكـ ا  ند لقضخ هتلحؽد لهل خلػي الفتمػملفوو لك  ػخ امم مػت امػي 
 املي المؤم لفد لا يت يضػتءد لن لتمػم خ للالػتهد لاشػههللت ن عمػل  فالػخ هػعالؾد لكفػل هػتا شػهلهللاوو

طتؿ ن هقتءهد لالفضؿ اهف الهؿد لالهؿ هف الفضؿد للحلػل هػف لكمهت هخطخد هحضية أملي المؤم لفد أ
اك ـد لعههللن هػف طػتهيد ل متمػ  هػف اشػياد لهشػي هػف المتممػيد لحمػتهلل هػف ال تمػتفد فػخ شػهي يمضػتفد 

 ال   احهللم لمتغملفو
 الشيود عمى الجانب االيمن:

اف لتػيؼ املػي  شههلل لحلػل هػف اكػ ـ عمػل مضػملف هػعا المكمػلبد ظهػيهد لهط ػصو لهػل لالػ ؿ ن:
المػػؤم لفد لكتفػػ  المالػػمملف ههيكػػ  هػػعا التهػػهللد لالمل ػػتؽو لكمػػب هخطػػص فػػخ مػػتيلن المهػػلف فلػػص عهػػهلل ن هػػف 
طتهي هف الحاللفد أ هت شهتهللمص فلص همتيلخصو شههلل حمتهلل هف ال تمتف همضمل ص: ظهيه لهط صد لكمػب هلػهلله 

 فخ متيلخص هشي  هف المتممي لشههلل هم ؿ عالؾو
 انب االيسر:الشيود عمى الج

يالػػـ املػػي المػػؤم لفد اطػػتؿ ن هقػػتءه ةػػياءة هػػعه المػػحلف و المػػخ هػػخ مػػحلف  المل ػػتؽو  يجػػل ههػػت 
المػياطد ظهيهػػت لهط هػت هحػػـي الػلهلل ت يالػػلؿ ن)مػمل ن عملػػص لالػمـ(د هػػلف اليلضػ  لالم هيدعمػػل يؤلا 

االػملفتء شػيلط الهلتػ  عمػلهـد  ا شهتهللد هميأم لمالمع مف لجله ه خ هتشػـد لالػتلي ا لللػتء لا ج ػتهللد هتػهلل
همػػػت ألجػػػب املػػػي المػػػؤمل ف الحجػػػ  هػػػص عمػػػل جملػػػع المالػػػمملفد للمهطػػػؿ الشػػػهه  المػػػخ كت ػػػت اعميضػػػت اياء 

 الجتهملف:
)) لمت كػتف ن لل ػعي المػؤم لف  عمػل مػتا مـ عملػص((و لكمػب الفضػؿ هػف الػهؿ هػ مي أملػي المػي لف 

 و(25)هتلمتيلن فلص
 لسالم(مبايعة األمام الرضا)عميو ا

هتهلل ةهلؿ ا متـ اليضت)عملص الال ـ( لل ل  التهػهلل عػلف المػ ملف للمػت لممهتلتػ  لكػتف لػـل الخملالػل 
فجػػتء ال ػػتا لةػػهلل هلػػ  المػػ ملف ل)مػػتـ اليضػػت)عملص الالػػ ـ( مجمالػػت الػػل جت هػػص لامػػي هتلهلتػػ  لأف لكػػلف الؿ 

لف لجػػيت الهلتػػ  عمػػل ميملػػب) المهػػتلتلف للػػهلله التهػػتا لال ػػت خ محمػػهلل هػػف جتفػػي هػػف محمػػهلل الػػتهللات التمػػلل
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عهتالخدعملن( حمل ممتو لكتف الم ملف ةهلل خمت جتغزة لممهتلتلف  ـ امي ةػلهللاه لالقضػتة لولػيهـ لمػها 
الخضػػػية هػػػهللؿ ا الػػػلهلل  ػػػـ ةػػػتؿ ل)مػػػتـ اليضػػػت)عملص الالػػػ ـ( ةػػػـ فػػػت خطػػػب ال ػػػتا لمكمػػػـ فػػػلهـو فقػػػتؿ ا مػػػتـ 

 اليضت)عملص الال ـ(:هتهلل الحمهلل ا لال  تء عملص:
اف ل ت حقت هياللؿ ن)ممل ن عملص لالمـ( للكـ عمل ت حؽ هص ف عا اهلللمـ ألل ت عالػؾ لجػب عمل ػت ) 
 و(27)هجيل  201و للـ لعكي ع ص ولي هعا فخ عالؾ المجماو لكتف عالؾ فخ يمضتف ال  (26)الحؽ لكـ(
 

 نوايا المأمون:
عمػػل ةهػػلؿ ل لػػ  التهػػهللد ل جػػهلل هتػػهلل أف متيف ػػت عمػػل مػػت حمممػػص ا لػػتـ ل)مػػتـ اليضػػت)عملص الالػػ ـ( 

ا فالػػ ت أمػػتـ الػػؤاؿ لطػػيح  فالػػص عمػػل مػػتيافؽ مػػف احػػهللاث مػػيت ههػػت ا مػػ  لمػػت مضػػميه خمجػػتت المػػ ملف مػػف 
 لالتد لالالهب العن هللفتص ل)ةهللاـ عمل م ؿ هعا التممػل فػلمكف اف  الػ ؿ ل قػلؿ: هػؿ كػتف الػهللافع لياء عممػص 

ملالػػل اليضػػت)عملص الالػػ ـ( اـ اف فكػػية ل لػػ  التهػػهلل هػػعا حهػػص لمتمػػلللف لالػػلهللهـ فػػخ عالػػؾ اللةػػت عمػػخ هػػف 
للالت فكية الم ملف هؿ هخ فكية الفضؿ هف الػهؿ لزلػيه الػعن ةػتؿ ع ػص هتػض المػؤيخلف اف شػلتخ مػممكف 

أل ه تؾ االػهتب اخػيم كت ػت لياء ممػؾ الل لػ د ’ مف المشلعقق ال ل عي  عيه الم ملف العن ةطتص عمل  فالص
ا للف ال ةطع الطيلؼ عمػل ا مفضػتات التمػلللف أل  ػزع الالػ ح كمػت لممػلي م ؿ الحملؿ عمل م للهلل ا لي 

عكػي  -الم ملف مف لهلل ا مػتـ اليضػت)عملص الالػ ـ( لعمػل كػؿ حػتؿ فلمػت االػمتياض ا الػهتب المػخ عكي تهػت:
هتض المؤيخلف اف الم ملف ةطع عمل  فالص  عيا ا متتلل اف ا ممي فػخ متيكمػص عمػل اخلػص ا مػلف لتلػهلل 

  الل اهمهت فتيالؿ جلشص هقلتهللة الطتهي هف الحاللف لم ةتة جلا اخلص ف  ممػي لالػت اللػص الخ فػ ل الخ ف
فػػ ياهلل اف لػػلفخ  ػػعيهد ف الػػمهللعل اليضػػت)عملص الالػػ ـ( لعقػػهلل لػػص ل لػػ  التهػػهلل عمػػل ا ػػص احػػؽ هتلخ فػػ  للجػػب 

 ػت فكػية الفضػؿ هػف الػهؿ اعتهللمهت الل اهمهت هتهلل اوممتههتو اف فكيت ل لػ  التهػهلل لػـ مكػف لممػ ملف هكػؿ كت
د لزلي الم ملف لةهلل اةميح عمل الم ملف اف لػ مخ ف فضػؿ أه ػتء عمػل هػف اهػخ طتلب)عملػص (28)عن اليلتالملف

 الال ـ( لهل ا متـ عمخ هف ملالل)عملص الال ـ(
للجتمص لللت لمتههلل لعالؾ ل)التءة المػخ متيضػل لهػت مػف ةهػؿ اهتغػص للػـ لكػف المػ ملف ميمتحػت لمفكػية 

ضػػؿ اياهلل عالػػؾ فمػـ لكػػف فػػخ ا مػي حلمػػ و لمحمػػلؿ عمػػل م للػهلل ا لػػيا لف الػػلف الػت هللله فػػخ حيهػػص مػػع لكػف الف
 أخلص لكت ل اللهلل الطللم  المخ  تؿ ههت اعهللاغصد حلث اف متظـ جلشص مف الفياو

 اراء واقوال المؤرخين في مناقشة ىذه االسباب
التهػػهلل كت ػػت الفػػتء لم ػػعيد ةػػهلل مهطػػؿ  اف الالػػهب ا لؿ لا حممػػتؿ ا لؿ لالػػعن لقػػلؿ اف فكػػية ل لػػ 

هػ هلل ل م مػؿ حلػػث اف المػ ملف ةتمػػؿ اخػته ا مػػلف لحمػللص عمػػل كيالػخ الخ فػػ  لهتػهلل متػػتيؾ طللمػ  ممكػػف 
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مف ةمؿ اخلص لا المل ء عمل عالؾ الكيالخ العن ههلليت  جمػص الػهللمتء لمتطمػت ممػتلا التهػتهللد فمػف ولػي 
خ الخ ف  لثليه مف ممقتء  فالصو كمت اف فكية الل لػ  كت ػت المتقلؿ هتهلل هعا الجهتهلل التملؽ لم تزؿ عف كيال

لمفضؿ هف الػهؿ لأ ػص كػتف مممك ػت مػف المشػلع ف  هػت فكػية ولػي مقهللػ   ف الفضػؿ كػتف لكػف التػهللاء ل مػتـ 
اليضػػت)عملص الالػػ ـ(د لكت مه ػػتؾ متتيضػػ  مػػف ا متـ)عملػػص الالػػ ـ( لممػػيفتت الفضػػؿ للحػػي المػػ ملف مػػف 

تؿ ممػػػيفتمصو امػػػت فػػػخ مالػػػ ل  الحمػػػلؿ عمػػػل م للػػػهلل ا لػػػيا لف فػػػ ف المػػػ ملف كػػػتف اللتالػػػلت ا  قلػػػتهلل لياء أعمػػػ
مػػتحب عمػػـ لمتيفػػ  لتػػيؼ كلػػؼ ل ػػزع لػػهلل القػػلة مػػ هـ هتػػهلل اف ممكػػف مػػف احكػػتـ الػػلطيمص لاالػػمل غص عمػػل 
كيالػػخ الخ فػػص لمتػػتلهللة اممػػتلص هه ػػخ التهػػتا لمقػػيلههـ للكل ػػلا الممكػػ  الهػػهلللؿ هتػػهلل اف ايجػػع عتمػػممص الػػل 

لتياؽو ه تؾ احممت ت ولي مت عكػي لمكػف اف  تممػهللهت فػخ الملضػلع هػخ: أف ل لػ  التهػهلل كت ػت الػمقطع ا
الطيلػػؽ عمػػل ا مفتضػػتت ل ػػليات التمػػللف  لافضػػمهـ فتمػػل مػػف مقػػلـ ال ػػلية هػػؿ لقػػـل التمللػػلف هػػتل لية عمػػل 

مػػػتـ اليضػػػت)عملص ا فالػػػهـ؟هعا مػػػف جت ػػػبد لمػػػف جهػػػ  اخػػػيم ليلػػػهلل أف لقػػػلؿ لمتمػػػلللف للتتمػػػ  ال ػػػتا اف ا 
الالػػ ـ( اهػػف عمػػخ هػػف اهػػخ طتلب)عملػػص الالػػ ـ(  لاف كػػتف فػػخ  ظػػيكـ اف اليضػػت)عملص الالػػ ـ( لتلػػهللكـ ال 
لحكـ فلكـ همت حكـ عمخ هف اهخ طتلب)عملص الال ـ( فػخ ال ػتا ههػعا محػتؿ لهػعالؾ مخمػهلل ال ػليات التمللػ  

ملػص لالػمـ(  ػزع الالػ ح مػف لػهلل ا مػتـ لوليهت المخ كت ت م هض محت شتتي اليضػت  ؿ محمهلل)مػمل ن ع
اليضػػت) عملػػص الالػػ ـ( لعالػػؾ هحجهػػص عػػف التتمػػ  لعمػػلـ ال ػػتا لاف لكػػلف هػػتلقيب م ػػص لمحػػت عل ػػص لفػػخ 
مم تلؿ اللطيمصد ف خضع ا متـ )عملص الال ـ( الل المياةه  الشهلللهللة لالهللةلق  لمف أةيب ال تا اللص كحتجهص 

اف للمػػؿ لم ػػتا ا ػػص زاهػػهلل الػػهلل لت لأف ا مػػتـ اليضػػت)عملص الالػػ ـ( وو كمػػت اف المػػ ملف كػػتف ليلػػهلل (29)هشػػتـ
مممالؾ ههت ياوب فلهتد فلالقط محمص مف  فلالهـد للمت حمؿ عكا متملةع لظهي لم تا متزهللاهلل هص فض  
ع هللهـ لمح  فخ فلالهـد جمب عملص الممكممػلف مػف الهمػهللاف طمتػت فػخ اف لقطتػص لاحػهلل مػ هـ فلالػقط محمػص 

ههـ( لشػػمهي  قمػػص ع ػػهلل التتمػػ وو لالضػػت حمػػؿ مػػت لػػـ لملةتػػص المػػ ملف فكػػتف   لكمػػـ ع ػػهلل التممػػتء )لهالػػه
ا متـ)عملػػص الالػػ ـ( خمػػمت مػػف اللهػػلهلل لال مػػتيم لالمجػػلا لالمػػتهغلف لالهياهمػػ  لالممحػػهلللف لالهللهيلػػ  ل  

 و(30)خممت مف فيؽ المالمملف امختلفلف ا  ةطتص لالزمص الحج 
ؤيخػػلف لاف ل لػػ  التهػػهلل مػػتهخ ا  المهػػهللم الػػعن لتطػػل لمشػػتب لاةػػع ا مػػي لقػػلؿ ولػػي مػػت ةتلػػص الم

للػػ قض عملػػص ةهػػؿ اف لفلػػؽ لةػػهلل مكتممػػت ةلمػػص لالػػطلمص ل  حػػظ هػػعا فػػخ فمػػية حكلمػػ  المػػ ملف حلػػث مالػػمي 
هظؿ ا ليا للف حمل ممكػف مػف اخلػص مالػمي مػية اخػيم هل لػ  التهػهلله المػخ  المػخ عقػهللهت ل)مػتـ اليضػت)عملص 

تمػػػص لاههللافػػػص لاالػػػمقياي حكمػػػ  لفمػػػية زم لػػػ  لػػػ مف ههػػػت  ػػػليات التمػػػلللف المػػػخ اةضػػػت الالػػػ ـ( لكػػػخ ل جػػػز مه
مضػػتجع ه ػػخ التهػػتاد لفتػػ   جػػا المػػ ملف فػػخ عالػػؾ لا مهػػت  ػػليات لا مفتضػػتت التمػػلللف ضػػهلل حكلممػػص 

 خ ؿ فمية ل ل  التههلل مياعتة لجت ب ا متـ)عملص الال ـ(و
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 ا والية العيد كانت حاجة في نفسي المأمون قضاى
اعا ل ل  التههلل كت ت حتج  فخ  فا الم ملف ةضتهتو  تػـ لقػهلل حجػـ المػ ملف التهتالػخ هلللي ا مػتـ 
اليضػت)عملص الالػػ ـ( ا  ا ػص لػػـ لػػممكف مػف محجػػلـ عمملػ  ا مػػتـ اليضػػت)عملص الالػ ـ( لهػػل فػخ ملةػػع ل لػػ  

ت المػػػخ مجمػػػع المػػػتهللللف دف حلػػػت المػػػ ملف ممػػػؾ المجػػػتلا التجلهػػػ  لالجمالػػػت(31)التهػػػهلل) للمكػػػيلف للمكػػػين(
لالماللحللف لاللهلهلل لالمجلا لالمتهغ  لالهػلعللف لمػف عممػتء جملػع المػعاهب لكػتف المػ ملف لػ مخ هت مػتـ 

 اليضت)عملص الال ـ( فخ هعا المجما اهيز شخملمص التممل  لخهللـ
فػ  لا الػ مل  ا ال ـ فقهلل  شي ا متـ)عملص الالػ ـ( افكػتيه ال ػتهللية لالياغتػ  لالمم لعػ  فػخ التمػلـ كت

هشكؿ ختتد فقهلل هلف الح ؿ لالحياـ لأجتب عمػل جملػع المالػتغؿ الممتمقػ  هػ ملي المشػيلع لالتقلػهللة لأهطػؿ 
حجػػج المخػػتلفلف لأمػػحتب التقتغػػهلل الفتالػػهللةو لةػػهلل هػػلمف ا متـ)عملػػص الالػػ ـ( عمػػل ممػػؾ المجػػتلا المػػخ كػػتف 

 لحضيهت التممتء لط ب التمـو

 الخاتمة
هللـ مػػف هح  ػػت اف مالػػ ل  ل لػػ  التهػػهلل المػػخ الزمهػػت المػػ ملف التهتالػػخ ا مػػتـ خ مػػ  القػػلؿ فػػخ مػػت مقػػ

اليضت)عملص الال ـ( لـ مكف ا عم  اللتالػلت لح كػ  فػخ المػهللهلي ممكػف مػف خ لهػت م هلػت ممكػص الزاغػؿ لهػعا 
ص مت لممؼ هص جملع مف لمللل امي ا مـ لالشتلبد ا  المتمـل الػعن لػ مخ الػل القلػتهللة لفقػت لمػت ليمضػل

يب الالملات لا يضلف لهعا مت حػهللث فػخ خ فػ  أملػي المػؤم لف عمػل هػف اهػخ طتلب)عملػص الالػ ـ(د لا ػص 
كػػتف لػػيهلل عمػػل المتػػتمهلف) لن مػػت متتللػػ  هػػ هللهل م ػػخ للك ػػص لثػػهللي للفجػػي للػػل  كياهلػػ  الثػػهللي لك ػػت مػػف 

 اهللهل ال تا(و
 اليوامش

هجيل  لفلتت ا علتف اهف  151لؿ التهللالص ال  ةلؿ اف ل هللمص كت ت فخ الالتهع مف شلاؿ لةلؿ  تم ص لة (و1)
هجيل  ياجع  فحتت ا زهتي  الاللهلل عمخ  153يهلع ا لؿ  ال   11و لعكي اف ل هللمص فخ270ت3خمكتف ج
 و402ت19المل  خ ج

 2-ا ل  -اللية الممؾ   -العن خمؽ الملت لالحلتة للهملكـ الكـ احالف عم  لهل التزلز الثفلي (و2)

 382ت 68ج المجمالل :هحتي ا  لاي  (و3)

 9 0دت 94هػ( الم تةب د لالهحتي لممجمالخ د ج 885اهف شهي اشلب:محمهللهف عمخ)ت  (و4)

 و4ح90ت49الم تةب  هف شهي اشلبد لالهحتي: (و5)
فخ الؤاؿ لم هخ علالل:لمت الفتي ةملطت لت  303ت21فخ هتض الممتهللي هتلفتء)الفتي ةملطت(د جتء هحتي ا  لايج (و6)

لايثد عالؾ العن لممل عملص حلت للممل عملص هتهللمت لقهضص اللص ه ه ص الطتهي ماللا ن؟ ةتؿ: احمهلل ال هخ الختمـ ال



 
علً بن موسى                                                            د. اٌمان سالم حمودي الخفاجً

 الرضا علٌه السالم ووالٌة العهد

 

722 
 

المجلد                                                             نسانٌة     مجلة القادسٌة للعلوم اإل
 م2102/ 4الخامس عشر: العدد 

الختهيد ل شيه ن فخ اخي الزمتف هتهللمت ا فمت عيالل الهلللفد لخهت ممتهلا ال تملا لأفمت  جلمصد ف  لمهث عالؾ 
 التههلل المتلا األ االمت لتلهلل الهلللف هص كمت ههللأو

هلل ةهلل  عهمص الشطي ج عمل الحكـ لاليضت فثمهمص فحكمت عملص اف لط  اةها لقهلل يلم المؤيخلف اف زهلهللة زلج  اليشل (و7)
لأةعي لاشليه جتيل  فخ المطهن فكت ت مياجؿ هخ الجتمت  لهعه المفتت فلطتهت لجتء الم ملف مف عالؾ اللطئ  ياجع 

 و72ت1حلتة الحللاف الكهيمد الهللملين ج

 و123ت1ياجع التقهلل الفيلهلل اهف عههلل يهص ج (و8)
 و231ت4الممهللف ا ال مخ  جيجخ زلهللاف جأ ظي م يلن  (و9)
هجيل  فقمؿ الم ملف عمخ هف اهخ التلهلل لملالل هف  202الفضؿ هف الهؿ لزليه ةمؿ فخ اليخا فخ شتهتف ال    (و10)

 عمياف لعههلل التزلز هف عمياف  مهتمهـ هقمؿ الفضؿو

 هف طتهي خياالتف مع هجيل  فللل أه ص عههللا 207طتهي هف حاللف ةتغهلله اللم ل ل ه هثهللاهلل  ـ خياالتف ةممص ال   (و11)
 و387الجزلية لللل اخته طمح  هف طتهي خياالتف  ا ظي هم يلن خملفص هف خلتط التمفين  حققص هللو الهلؿ زكتي ت

 و343ياجع مقتمؿ الطتلهللف أهل الفيج ا مفهت خ ت (و12)
 و423ت2م يلن اللتقلهخ  أحمهلل هف أهخ لتقلب هف لهب هف لاضا المتيلؼ هتللتقلهخ ج (و13)
م ملف التهتالخ فخ مك د لفشمت  ليمص عمل لهلل الجملهللن العن االمطتع المثمب عملص لأيالتلص الل خيج  تغيا عمل ال (و14)

التياؽ لكتف لاللهت الحالف هف الهؿ العن ايالمص مع يجتء ه  هخ الضحتؾ ا  تء امطحتهص ا متـ اليضت)عملص 
 الال ـ(و

ي أف احمهلل هف ح هؿ ةتؿ لل ةيأت هعا ؛ للعك145أ ظي حلتة ا متـ اليضت)عملص الال ـ(د الاللهلل جتفي التتممخدت (و15)
 ا ال تهلل عمل مج لف لهينء مف ج مصو

 المقملي عمي هف الخطتبو (و16)
 عمخ هف أهخ طتلب)عملص الال ـ( (و17)

لمت هتهللهت لهشيط ا متـ)عملص الال ـ( أن اف   لكلف لص  160ا ظي اللية ا غمص ا   ل عشي ميمضل مطهين ت (و18)
 مجته أن عمؿ فتياهلل هعالؾ اف   لمحمؿ مالؤللل  اعمتؿ الم ملفأن هللهللختل  ه ن شخء ل  لمحمؿ أن مالؤللل  

 و129ت49هحتي ا  لاي  الت م  المجمالخ   (و19)
 و26اللية ت ال  (و20)
 و93-92اللية الحجي ا لمتف:  (و21)
)) لالخ ف  مف :فخ هتض  الن كشؼ الثم  فخ الهتما:أ ص)عملص الال ـ( كمب هقممص الشيلؼ محت ةللص (و22)

 هتهلله((ةللص)) هؿ جتمت فهللاؾ((و
يضخ  ((اليضت(( ةللص ((فخ هتض  الن كشؼ الثم  فخ الهتما:ا ص)عملص الال ـ( كمب هقممص الشيلؼ محت كمم   (و23)

ن ع ؾ لأيضتؾد لاحالف فخ الهللايلف جزاؾ(( لفخ اخيم: ا ص كمب محت كي االمص)عملص الال ـ( هقممص 
ا  ل ن عملؾ ف جمؿد لأجزؿ  ))لمممؾ يحـد لجزلت خليا((د لكمب هقممص الشيلؼ محت ال  تء عملص:)):الشيلؼ

 لهلللؾ ال لاب ف كمؿ((و
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 و125:ت3كشؼ الثم   ا يهمخ ج (و24)

 124ت3كشؼ الثم د اهف اهخ الفما ا يهمخدج (و25)
 و18ت2أ ظي اعلتف الشهت   لمتتممخ ج (و26)
 و448ت2م يلن  اللتقلهخ  ج (و27)

تف لةتغهلل كؿ اللة  كتف لزليا لمم ملف أليا خ ا مؿد للقب هتلعن اليلتالملف لكل ص لشثؿ م مب يغلا ا يك (و28)
 التالكيل  لكعالؾ م مب اللزايةو

ام تؿ هشتـ هف أهياهلـ الياشهللن العن كتف اخت ال تا هتليضت)عملص الال ـ( مف ةهؿ اف لحمؿ الل خياالتف لكتف  (و29)
 اهلللهت لهلهت للمت حمؿ ا متـ اليضت)عملص الال ـ( اممؿ هشتـ هعن اليلتالملف لةيهص عل اليلت الملف لاهلل تهل فكتف ل قؿ
اخهتي اليضت)عملص الال ـ( الل عن اليلتالملف لالم ملف فحضل هعالؾ ع هللهمت لكتف   لخفخ عملهمت مف اخهتيه شلغت 
فل ه الم ملف حجته  اليضت) عملص الال ـ ( فكتف   لمؿ الل اليضت)عملص الال ـ( ا  مف احب لضلؽ عمل 

ف   لمكمـ اليضت)عملص الال ـ( فخ هللايه هشخء ا  اليضت)عملص الال ـ( لكتف لقمهلله مف ملاللص   لمؿ اللص لكت
دهتب 2اليهلله هشتـ عمل الم ملف لعن اليلتالملف  ياجع عللف اخهتي اليضت )عملص الال ـ ( دالشلن المهلللؽ دج

 و22دالحهلللث 4
 و265دت1ا ظي: اخهتي عللف اليضت)عملص الال ـ( دالشلن المهلللؽدج (و30)

 و30اللية ا  فتؿ  ا ل   (و31)
  المصادر والمراجع

 القياف الكيلـ -
مطهتػ  هللاي -ميجم  جتفي الالهحت خ–كشؼ الثم  -هػ(396اهل الحالف عمخ هف علالل هف اهخ  الفما ا يهمخ)–ا يهمل  -

 0هػ 1305هليلت –ا ضلاء 
ـ(مقتمػػػؿ الطػػػتلهللف دمحقلػػػؽ الالػػػلهلل احمػػػهلل المػػػقي  898-هػػػػ284ا مػػػفهت خ اهػػػل الفػػػيج عمػػػخ هػػػف الحالػػػلف هػػػف محمػػػهلل)ت  -

 و 1949لتء الكمب التيهل  دالقتهية دمطهت  هللاي اح
 هػ(د م هج المقتؿ د )ه ومطهت ( د )ه وت( د )ه وط( و  1104اهف الحي التتممخ دمحمهلل هف الحالف د )  -
هػ(دجمهية ا التب التيب دمطهتػ  هللاي المتػتيؼ دممػي 456اهف حـز داهل محمهلل عمخ هف احمهلل هف التلهلل ا  هلللالخ د)ت -

 ـد)ه وط(و1977د
 و2هػد )ه وط(دج1317خ الممؿ لا هلاء لال حؿ دمطهت  القتهية دالقتهية دالفمؿ ف 
هػػػػػػ(دمهمية التػػػػػلاـ فػػػػػخ مقػػػػػت ت ا  ػػػػػتـ د)ه ومطهتػػػػػ (دطهياف 1044الحالػػػػػل خ دالميمضػػػػػل هػػػػػف الػػػػػهللاعخ الحالػػػػػل خ د)ت -

 هػد)ه وط(و1327د
اه تء الزمػتفد محقلػؽ الػهللكملي احالػتف  هػ(دلفلتت ا علتف لا هتء681اهف خمكتفداهل التهتا احمهلل هف محمهلل الهللمشقخد)ت -

 و2ـد ج 1968عهتا د مطهت  هللاي متهلليد هليلتد
ـ(د ا مػػلعج المهلػػب فػػخ خمػػتغت 1505 -هػػػ 911الالللطخداهلالفضػػؿ جػػ ؿ الػػهلللف عهػػهلل الػػيحمف اهػػف اهػػخ هكػػي د)ت -

 و1دج 1ـدط1985الحهلبدمطهت  هللاي الكمب التممل دهليلتد
 و2ـد)ه وط(دج1998حقلؽ فؤاهلل عمخ م مليد مطهت  هللاي الكمب التممل د هليلتدالمزهي فخ عمـل المث  لا لاعهت دم  
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هػػػ ( دالممػػؿ لال حػػؿ 548 -هػػػ 479الشهيالػػمت خ دا مػػتـ اهػػل الفػػما محمػػهلل هػػف عهػػهلل الكػػيلـ هػػف اهػػخ هكػػي الشهيالػػمت خد)ت -
  ا لمػػػػتف لم شػػػػي دمقػػػػهلللـ لمتملػػػػؽ لمحقلػػػػؽ هللوالشػػػػلن احمػػػػهلل حجػػػػتزن الالػػػػقت لا الػػػػمتع محمػػػػهلل يضػػػػلاف مه ػػػػت دمطهتػػػػ  مكمهػػػػ

 و1دج1ـد ط2006 -هػ 1427لالملزلعدهثهللاهللد
هػػ(دا ملؿ المهمػ  فػخ متيفػ  األغمػ  دمطهتػ  هػيللف 855اهف المهتغ د لي الهلللف عمػخ هػف محمػهلل هػف احمػهلل المػتلكخ د) -

 هػد)ه وط(1317د
تـ ال تم  دمححص لعمؽ هػ(داكمتؿ الهلللف لمم381المهلللؽ داهخ جتفي محمهلل هف عمخ هف الحاللف هف هتهللص القمخ د)ت -

عملػػػػػػص دعمػػػػػػخ اكهػػػػػػي الثفػػػػػػتين دمطهتػػػػػػ  مؤالالػػػػػػ  ال شػػػػػػي ا الػػػػػػ مخ المتهتػػػػػػ  لجمتعػػػػػػ  المهلليالػػػػػػلف هقػػػػػػـ المشػػػػػػيف دالياف 
 هػد)ه وط(و1405د
هػػػػ(دا حمجتج دمحقلػػػؽ الالػػػلهلل محمػػػهلل هػػػتةي الخيالػػػتف 548الطهيالػػػخ داهػػػل م مػػػلي احمػػػهلل هػػػف عمػػػخ هػػػف اهػػػخ طتلػػػب  د)ت -

 ـد)ه وط(و1966-هػ1386ل شي دال جؼ ا شيؼ ددمطهت  هللاي ال تمتف لمطهتع  لا
ـ(دالثلهػػ د محقلػػؽ عهػػتهلل  ن الطهيا ػػخ لعمػػخ احمػػهلل 460-هػػػ385الطلالػػخ داهػػخ جتفػػي محمػػهلل هػػف الحالػػف الطلالػػخد)ت  -

 و1هػدط1411 تما دمطهت  مؤالال  المتتيؼ ا ال مل  دةـد
ـ(دا الػػملتتب فػػخ متيفػػ  1070-هػػػ463تاهػػف عهػػهلل الهػػي دعمػػي اهػػل عمػػيل للالػػؼ هػػف عهػػهلل ن هػػف محمػػهلل القيطهػػخ د) -

 و6ا محتب دمحقلؽ عمخ الهجتلن دمطهت  هللاي التمـل الحهللل   دالقتهيةد)ه وت(د)ه وط(دج
هػػػ(دالتقهلل الفيلػػهلل دمحقلػػؽ عهػػهلل المجلػػهلل الميمػػل خ دمطهتػػ  هللاي الكمػػب 328اهػػف عهػػهلل يهػػ داهخ هكػػي احمػػهلل هػػف محمػػهلل د)ت -

 و3ـدط1987-هػ1407التممل  دهليلت د
هػػ(دهحتي ا  ػلاي الجتمتػ  لػهلليي األغمػ  ا طهػتيد مطهتػ  1111مالخ دالشلن محمهلل هػتةي ا مػفهت خ المجمالػخ د)تالمج -

 و           14لج13د ج7دالمجمهلل 1د ط2008ا ملف لمطهتع  لال شيدهليلتد
 و30مجمهللدهتب 26هػد1301له تؾ طهت  اخيم د طهياف د  
هػػ(د الاغػؿ المقػت ت د هللاي المفلػهلل لمطهتعػ  لالملزلػع لال شػي د 413هلل ن د)تالمفلهللدالشلن محمهلل هف محمهلل ال تمتف اهل عهػ -

 و  2ـ دط1993 -هػ 1414له تف د
هػػ(دالهمهللاف دمطهتػ  ال جػؼ 292اللتقلهخداحمهلل هف اهخ لتقلب هف جتفي هف لهب المتيلؼ ه هخ لاضػا ا خهػتيند )ت -

 ـد)ه وط(و1957 -هػ 1377ا شيؼ دال جؼد
 و1خدمطهت  هللاي متهللي دهليلتد)ه وت(د)ه وط(دجمتيلن اللتقله -
 ميمضل مطهيم داللية ا غم  ا   ل عشيو -
 الهللمليم د  حلتة الحللاف الكهيم -
 جيجل زلهللاف  دمتيلن الممهللف ا ال مل -
 خملف  هف خلتط التمفين  دمتيلن خملف  هف خلتط  د محقلؽ الهلؿ زكتي  -
 و19د ج الاللهلل عمل المل  ل د  فحتت ا زهتي  -

 
 


