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 دور اإلمام علً بن موسى الرضا )علٌه السالم(
 فً الحراك الفكري والسٌاسً 

 

 حسين عبد العال اللهيبي .أ.م.د
 كلية الفقه / جامعة الكوفة

 المقدمة :
كان استٌالء العباسٌٌن على مقالٌد الحكم مفاجأة لكثٌر من العلويٌٌن ينصاوار م الو ٌن اعتقوديا نن 

ن الودعية اائموب باسوممم ال إسّ نن العباسوٌٌن كواصيا ٌورين ننط ا ااو فا م األمر اائٌر إلوٌمم   سسوٌما ين
للخالفب دين سيا م   يننط يايلمم إلوى سودّة الحكوم إصّموا  وي ثمورة سوٌيفمم التوً اتلويا بموا نعوداء م مون 

 األميٌٌن .
يلون تسوٌر ندرك العباسٌين نّن استٌالء م على السل ب بوالقية ٌعصوً نّن األموير لون تسوتتّم لموم   

على يفق ما ٌرٌدين   ما دام  صاك من العليٌٌن من ٌعارض حكممم   يلدعم ميافمم السٌاسوً   ياثبوا  
حقّمم الشرعً فً الخالفب بما ٌيجم لمم ال اعب من الرعٌب   يٌضمن لمم عدم الخوري   علوٌمم ال فوهصّمم 

ب الم لقب   يإن من ٌخر  علٌو  ٌعود لجأيا إلى صظرٌب الحّق اإللمً التً تمصح الخلٌفب حّق ممارسب السل 
 خريجاً عن الملّب .

يمن   ا المبدن الفاسد لجأيا إلى اضو ماد العلويٌٌن يمالحقوتمم   يالتصكٌوم بموم   يلوم تعقوم  و   
السٌاسب الظالمب مصمم ؼٌر الصتائج السٌئب   يس صكاد صام إلى خالفب الموأمين حتوى تشوتد ميجوب الثويرا  

 تعاؾ بعرش الخالفب   يتزعزع نركاصما .العليٌب التً كاد  نن 
ندرك المأمين يب كائ  الحاد   يف صت  الصادرة خ يرة المياؾ ال ي ٌمرُّ ب    يتمّر ب  الخالفوب   
يفً محايلب  كٌب مص   بادر إلى إسصاد يسٌب العمد إلوى اإلموام علوً بون ميسوى بياوف  نفضوم رجوم فوً 

 لسٌ رة على اليضع المتأزم   يامتااص الصقمب .العليٌٌن علماً يمصزلب    معاً مص  فً ا
يفعالً است اع الموأمين مون خوالم  و   المصوايرة نن ٌسوٌ ر علوى األيضواع المضو ربب دين نن 

 يخضعيا ل اعتمم .  –ٌخيض حرباً ال ألن العليٌٌن امتثليا ألمر اإلمام علٌ  السالم 
بٌو  الو ٌن ااو فا م ا   يفّضولمم ياإلمام علً بن ميسى الرضا علٌ  السالم ثامن نئمب ن م ال

چ ڎ      ڈ  ڈ  ڇ    ڇ  ڑ     ڑ  ڇ  ڇ    -جوّم يعوال  –على العالمٌن   ي ّمر م من كّم رجو    فقوام 
[   يفً  لك دلٌم على عظم ادر م عصد ا تعالى  يكرامتمم يدرجوتمم عصود  ٖٖ] سيرة األحزام : ڍچ 

 . -سلّم الّى ا علٌ  يآل  ي –جدّ م رسيم ا 
يتبدي مكاصب اإلمام علً الرضا علٌ  السالم فً نمير كثٌر مصما : نص  نصٌ   إلٌ  يسٌب العمد من 
ابم المأمين العباسً   ينص  عاش الؽربب بعٌداً عن ن ل  يي ص  حتى يفات    فضالً عن مقام  فوً مٌودان 

الحقوائق بوالحجج البٌصوب التوً تزٌوم  الكالم يالمصاظرة   إ  كان فار  تلك الحلبب   ي وي فوً  لوك ٌسوتجلً
الشبمب المضلّب   يٌجٌد التعبٌر عما ٌرٌد فٌبلػ ببٌاص  مبلؽواً كبٌوراً . ياود  ٌوأ  لو  يسٌوب العمود ألن ٌلتقوً 

 بالعلماء يالفقماء يٌصاظر م .
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 المبحث األول

 )) في النشأة والسيرة ((
 سمه ولقبه :ا

ن اإلمام جعفر الاادق بن اإلمام دمحم البواار بون اإلموام نبي الحسن علً بن اإلمام ميسى الكاظم ب
 .(ٔ)–علٌمم السالم  –علً السجاد بن اإلمام الحسٌن بن علً بن نبً  الم 

نمُّ  نم يلد صيبٌب تكصى نم البصٌن
 . (ٖ)  يتلقم بال ا رة   ياد اختلؾ فً اسمما (ٕ)

الرضا  ي ال ي  ؼلَم علٌِ    ياْشتُمَر    إس نن (ٗ)نما نلقاب  فمً : الرضا الزكً ياليلً يالاابر
 ب  يسزم ُ  يَم  حٌاِتِ    يكان المأمين لقبّ  ب لك .

 مولده وصفته ونقش خاتمه  :
 ـ ي وي المشومير بوٌن 1ٗٔيلد بالمدٌصب ٌيم الجمعب إلحدى عشرة لٌلب خل  من  ي القعدة  سصب 

 .  (ٙ) ـٖ٘ٔ  ياٌم : إن ميلد  سصب  (٘)المؤرخٌن
 .(7)السالم معتدم القامب   شدٌد السمرة . يصقش خاتم  ) حسبً ا ( كان علٌ 

  نشأته :
يلد اإلمام الرضا علٌ  السالم فً المدٌصب المصيرة يبما صشأ   يتربّى فً كصؾ يالد  اإلمام ميسوى 

كاظم ٌعودّ  الكاظم   فأيس  عصاٌت    يتيلّى رعاٌت    فاستمدّ مص  عليم  يمعارف    إ  كان اإلمام ميسى ال
لإلمامب من بعد    فحفظ القرآن الكرٌم   يسمع الحدٌث مص    يكان ٌفتً بمسجد رسيم ا ي ي ابن صٌؾ 

 . (1)يعشرٌن سصب
ياد عواصى اإلموام الرضوا موع يالود  الضوٌق ياأل ى   يتجوّرع آسم تلوك المحصوب التوً حلّو  بيالود  

ياعاً شدٌداً علٌ    يناام بعد نبٌ  عشرٌن سصب   ي ً   يكان ياعما  –علٌ  السالم  -اإلمام ميسى الكاظم 
 مدّة إمامت    ياد عاار فٌما : الرشٌد   ياألمٌن   ي المأمين  .  

ال ياود ريى ن وم السوٌر نن اإلموام علوً الرضوا       -علٌمم السالم  –حدّث اإلمام عن آبائ  األ مار 
على بؽلب شمباء   ففزع إلٌ  علماؤ ا   يكان مصمم  لما دخم صٌسابير كان فً ابّب مستيرة -علٌ  السالم  -

اإلمامان الحافظان لألحادٌث الصبيٌب : نبي زرعب عبٌد ا بن عبد الكرٌم الرازي   يدمحم بن نسلم ال يسً 
  يمعمما خالئق س ٌحاين من  لبب العلم ين م الحودٌث   ين وم الدراٌوب يالرياٌوب   فقواس : نٌّموا السوٌّد 

السادة األئمب   بحّق آبائك األ مرٌن ينسالفك األكرمٌن إسّ ما نرٌتصا يجمك المٌمين المبوارك الجلٌم ابن 
  يريٌ  لصا حدٌثاً عن آبائك عن جدّك دمحم الّى ا علٌ  يآل  يسلم ص كرك بو    فاسوتياؾ البؽلوب ينمور 

ركوب فكاصو  لو   ؤابتوان علوى ؼلماص  بكشؾ المظلّب عن القبّب يناّر عٌين تلك الخالئوق برؤٌوب  لعتو  المبا
عاتق    يالصا  كلّمم اٌام على  بقاتمم ٌصظرين إلٌ  ي م بٌن اارخٍ يباٍك يمتمّرغ فً التورام   يمقبِّوٍم 
لحافر بؽلت    يعال الضجٌج   فااح  األئمب يالعلماء يالفقماء : معاشر الصا  اسومعيا يعويا ينصاوتيا 

كم يبكائكم   يكان المتملً نبي زرعب يدمحم بن نسلم ال يسوً لسماع ما ٌصفعكم   يس تؤ يصا بكثرة اراخ
  فقام علً بون ميسوى الرضوا : حودّثصً نبوً ميسوى الكواظم   عون نبٌو  دمحم البواار   عون نبٌو  علوً زٌون 
العابدٌن   عن نبٌ  الحسٌن شمٌد كربالء   عن نبٌ  علً بن نبً  الم   اام : حدّثصً حبٌبً ياّرة عٌصً 

اام : حدّثصً جبرئٌم   اام : سومعُ  رّم العوّزة سوبحاص  يتعوالى  -ى ا علٌ  يآل  يسلم الّ  -رسيم ا 
ٌقيم : ) كلمب س إل  إسّ ا حاصً فمن االما دخم حاصً   يمون دخوم حاوصً نمون مون عو ابً (   ثوّم 

 . (9)نرخى الستر على القبب يسار
بر ؼير    ) يلعوّم نبورع موا تجود  عصود يل  فً تفسٌر القرآن يتأيٌل  ما كشؾ ب  عن بحر س ٌس

اإلمام الرضا فً معالم التفسٌر  ي  لك التعلٌم الصا ق بآثار  الدسلٌب ... ي لك  ي التفسٌر ال ي تقورن فوً 
حصاٌا  بعداً دسلٌاً مقايداً إلٌ    يعادة ما ٌرتكوز  لوك علوى راود جدٌود فوً اسوتقراء المجمويم يفاويم 

ٌ  السالم : ) ما مرر  بآٌوب اوّ  إسّ فكورُ  فٌموا   يفوً نّي شوًٍء صزلو      يكان ٌقيم عل (ٓٔ)الخ ام (
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  يمما ٌؤثر عص  فً   ا البام   نص  سئم عون ايلو  تعوالى ) يمكوريا يمكور ا يا  (ٔٔ)يفً نّي يا  (
.  [ ٕٗٔ[   يايل  تعالى ) ٌخوادعين ا ي وي خوادعمم ( ] الصسواء :  ٗ٘خٌر الماكرٌن ( ] آم عمران : 

فقام اإلمام : إن ا تبارك يتعالى س ٌسخر من ايم   يس ٌستمزيء   يس ٌمكر   يس ٌخادع   يلكصّ  عّز 
 . (ٕٔ)يجم ٌجازٌمم جزاء السخرٌب   يجزاء اسستمزاء   يجزاء المكر يالخدٌعب

              –عوووّز يجوووم  –يسوووأل  الحسوووٌن بووون خالووود : ٌوووا ابووون رسووويم ا   فموووا معصوووى اووويم ا تعوووالى  
 .  (ٖٔ)[   اام : ) ٌعصً من ارتضى ا دٌص  ( 1ٕ) يس ٌشفعين إسّ لمن ارتضى ( ] األصبٌاء : 

[ اام : خيفواً للمسوافر     ٕٔيفً ايل  تعالى )  ي ال ي ٌرٌكم البرق خيفاً ي معاً ( ]  الرعد : 
  . (ٗٔ)ي معاً للمقٌم

[   إن ا تبارك يتعوالى  7ٔ ٌُبارين ( ] البقرة : ياام فً ايل  تعالى ) يتََركمم فً ظُلماٍ  س
س ٌياووؾ بووالترك كمووا ٌياووؾ خلقوو    يلكصّوو  متووى علووم نصّمووم س ٌرجعووين عوون الكفوور يالضووالم مووصعمم 

 . (٘ٔ)المعايصب يالل ؾ   يخلّى بٌصمم يبٌن اختٌار م
مجوال  موع ن وم ياد ريي عص  من فصين العلوم ينصوياع الحكوم ياألخبوار المجميعوب المصثويرة يال 

 . الملم  يالمصاظرا  المشميرة نكثر من نن تحاى
يكان علٌو  السوالم ٌحفوظ شوٌئاً مون الشوعر   يٌريٌو    اوام لو  الموأمين ٌيمواً : نصشودصا نحسون موا 

 : (ٙٔ)ريٌ  فً السكي  عن الجا م   يعتام الادٌق   فقام علٌ  السالم
نيييييييييييي الصيييييييييييدي   تجن بيييييييييييا  إنيييييييييييي ليهجر 

 

ه     أسيييييييييييييبابا فيييييييييييييأر  بيييييييييييييأن  لهجييييييييييييير 
 

 وأراه  إن عاتبت يييييييييييييييييييييييييييه  أ ريت يييييييييييييييييييييييييييه  
 

تابييييييييييا   فييييييييييأر  لييييييييييه  تيييييييييير  العتييييييييييا   ع 
 

 فييييييييييييييلٍا بلييييييييييييييي   بجا ييييييييييييييل  مييييييييييييييتحك م  
 

ييييييييوابا  حييييييييال ص   يجييييييييد  األمييييييييور ميييييييين الم 
 

 أوليت ييييييييييييه  من ييييييييييييي الس ييييييييييييكو   ورب مييييييييييييا 
 

 كيييييييان الس يييييييكو   عييييييين الجيييييييوا  جوابيييييييا 
 

 : (ٙٔ) ٌحسن ارض الشعر   يمما دّين ل  من شعر ايل -علٌ  السالم  -يكان 
 كل نييييييييييييا يأمييييييييييييل  مييييييييييييد ا  فييييييييييييي األجييييييييييييل  

 

 والمنايييييييييييييييا  يييييييييييييين   فييييييييييييييا   األمييييييييييييييل   
 

يييييييييييييييييييي  أبا يييييييييييييييييييييل المنيييييييييييييييييييي  ن   ال تغر 
 

 وأليييييييييي م  القصييييييييييد  ود   عنيييييييييي  العلييييييييييل   
 

 إنمييييييييييييييييا الييييييييييييييييدنيا ك ييييييييييييييييل    ا ييييييييييييييييل  
 

 حيييييييييييل  فييييييييييييه راكييييييييييي    يييييييييييم  ارتحيييييييييييل   
 

 سيرته :
رضوا   يشوا د  اام إبرا ٌم بن العبا  )) ما رنٌ  يس سومع  بأحوٍد نفضوم مون نبوً الحسون ال

مص  ما لم نشا د  من نحد   يما رنٌت  جفا نحداً بكالم  ا    يس رنٌت  ا وع علوى نحود كالمو  حتوى ٌفورغ  
مص    يما ردّاً نحداً عن حاجوب ٌقودر علٌموا   يس مودّ رجلٌو  بوٌن ٌودي جلوٌ  لو  اوّ    يس اتكوأ بوٌن ٌودي 

    يما رنٌت  تفم ا    يس رنٌت  ٌقمق فً ضحك  جلٌ  ل  ا    يس رنٌت  ٌشتم نحداً من ميالٌ  يممالٌك
بوم كووان ضووحك  التبسووم   يكووان إ ا خووال يصاووم مائدتوو  نجلوو  علووى مائدتوو  نجلوو  علووى مائدتوو  ممالٌكوو  
يميالٌ  حتّى السائ  يالبيام   يكان الٌم الصيم باللٌم   كثٌر السومر   ٌحٌوً نكثور لٌالٌو  مون نيلموا إلوى 

يس ٌفيت  اٌام ثالثب نٌام فً الشمر   يٌقويم :  لوك اويم الود ر   يكوان الابح   يكان كثٌر الايم   
كثٌر المعريؾ يالاداب فً السّر   ينكثر  لك ٌكين مص  فً اللٌالً المظلمب فمن زعم نص  رنى مثل  فوً 

 .(7ٔ)فضل  فال تادّاي  ((
الاوٌؾ علوى الٌم الصويم كثٌور الاويم   يكوان جليسو  فوً  يجاء فً ياف  علٌ  السالم نص  كان

 . (1ٔ)ةحاٌر   يفً الشتاء على جلد شا
    الايرة المتقاربب فً العرض   يالمتجاصسب فً األداء   تتفق فً استقراء المالمح األساسوٌب 
لإلمام الرضا علٌ  السالم فً معالم الخلق   يعيالم الُخلُوق   ياوفب الوصف    يممابوب الشخاوٌب   يلوٌ  

من مبالؽب   جاء  على رسولما فوً التاويٌر   ينع و  ياوفاً متكوامالً  فٌما شًء من مؽاسة   يس لمحٍ 
 لشخاٌت  فً الشكم يالّسم    يالمٌبب يالياار   يعرض  لجزٍء من الخاائص ال اتٌب ل  .



 
فً الحراك  دور اإلمام علً بن موسى الرضا )علٌه السالم(              أ.م.د. حسٌن عبد العال اللهٌبً

 الفكري والسٌاسً 

 

53 
 

المجلد                                                             نسانٌة     مجلة القادسٌة للعلوم اإل
 م1021/ 4الخامس عشر: العدد 

 : (9ٔ)د يكان علٌ  السالم كثٌراً ما ٌصش
 إٍا كنيييييي  فييييييي خييييييير  فيييييي  تغتييييييرر بييييييه

 

ييييييييييم     ولكيييييييييين  ييييييييييل : اللهييييييييييم سييييييييييل م وتم 
 

 :(ٕٓ)ى اإلمام علً بن ميسى الرضا فشكا إلٌ  رجا إلٌ  نخا  فأصشأ اإلمام ٌقيميجاء رجم إلل
 اعيييييييييييييٍر  أخيييييييييييييا  علييييييييييييي  ٍنوب يييييييييييييه  

 

 واصيييييييييييييبر  و ييييييييييييي   علييييييييييييي  عيوب يييييييييييييه   
 

يييييييييييي   السفييييييييييييي    واصييييييييييييبر  عليييييييييييي  ب ه 
 

  ييييييييييييييه  ولل مييييييييييييييان عليييييييييييييي  خ وب ييييييييييييييه   
 

ييييييييييييييييييييييييييييي     ود  الجيييييييييييييييييييييييييييييوا  تف  
 

سييييييييييييييييب ه    ييييييييييييييل  ال ليييييييييييييييوم إليييييييييييييي  ح   وك 
 

 وفاته :
  ييافقموم  (ٕٔ)فالشٌعب تسالم  على نن ميت  من نثر سّم دّس  إلٌ  المأميناختُلؾ فً سبم ميت  
. ي  وم بعوض الموؤّرخٌن إلوى نن اإلموام نكوم عصبواً فوأكثر مصو  فموا   (ٕٕ)فً  لوك بعوض مون ن وم السوصب

 . (ٖٕ)فجأة
 يٌبدي نن الرني األيم  ي نارم إلى الايام ال  لك إن المأمين لم ٌكون سولٌماً فوً صٌّتو  مصو  نن 

بوواٌع لإلمووام الرضووا بيسٌووب العموود   فقوود نجبوور   علووى البٌعووب ال ألمووٍر خ وو  لوو  مسووبقاً   فوواألمير كاصوو  
مض ربب بسبم كثرة من ثار من العليٌٌن   يللسٌ رة على اليضع المتأزم لجأ إلى المخاتلب فباٌع اإلمام 

د   ياختوّم تويازصمم   فخلعويا الرضا بيسٌوب العمود   إسّ نن  و ا العموم نثوار حفٌظوب بصوً العبوا  فوً بؽودا
المأمين يباٌعيا إبرا ٌم بن  الممدي   يٌكاد ٌكين   ا السبم مقصعاً فً حمم المأمين على اؼتٌام اإلمام 
  فبعد يفاة اإلمام الرضا مباشرة كتم المأمين إلى بصً العبا  ببؽداد ٌقيم لمم : إن الو ي نصكرتموي  مون 

 .  (ٕٗ)م ما    فأجابي  نؼلظ جيامنمر علً بن ميسى اد زام   يإن الرج
يلعم مرد  لك  ي نن اإلمام الرضا كان ٌكثر يعظ المأمين إ ا خال ب    يٌخّيف  بوا  يٌقوبّح لو  
ما ٌرتكب  من خالف    يكان المأمين ٌظمر ابيم  لك   يٌُب ن كرا ت  ياستثقال  حتى دخم الرضوا ٌيمواً 

مُّ على ٌد  الماء   فقام : س تشرك ٌا نمٌر المؤمصٌن بعبادة على المأمين ي ي ٌتيضأ للاالة يالؽالم ٌا
 .(ٕ٘)ربّك نحداً   فارؾ المأمين الؽالم   يتيلّى تمام اليضيء بصفس    يزاد  لك فً ؼٌض  ييجد  علٌ 

يعلى كّم حام فهن اإلمام الرضا علٌ  السالم لّما سُقً السّم   إلتف  إلى نبً الال  فقام : ٌا نبا 
فعلي ووا   يجعووم ٌيحوود ا يٌمّجوود    فأاووام ٌوويمٌن يمووا  فووً الٌوويم الثالووث   آخوور اووفر سووصب  الاوول  اوود

 .(ٕٙ) ـٖٕٓ
اام الافدي : يآم نمر  نن سّم  المأمين فً رماصب على ما اٌم مدارة لبصً العبا    فلّما نكلما   

 : (7ٕ)ينحّ  بالمي    يعلم من نٌن نُتً نصشد متمثالً 
   كل ييييييييهفلييييييييي   كفافييييييييا  كييييييييان شيييييييير  

 

 وخييييير  عن ييييي مييييا ارتييييو  المييييا  مرتييييو  
 

 المبحث ال اني
 الحرا  الفكر 

 )) في المنا رة واالحتجاج ((
فً العاور العباسوً األيم صشو   حركوب المعتزلوب   يكوان للمعتزلوب نثور م الياضوح فوً بلويرة 

مسائم التً خاضيا ياٌاؼب الفكر اإلسالمً ال ي لك سعتماد م نسالٌم المص ق يالجدم . يكان من بٌن ال
فٌما السوجام يالجودم فٌموا ٌتعلّوق بأاويم العقائود : التيحٌود   يالعودم   ياليعود ياليعٌود   يالمصزلوب بوٌن 

  ي    األايم الخمسب التوً اعتمود ا المعتزلوب فوً (1ٕ)المصزلتٌن   ياألمر بالمعريؾ يالصمً عن المصكر
 .مساجالتمم مع مخالفٌمم من متكلمٌن يمحدثٌن يزصاداب 

يكان المأمين اد تبصى آراء المعتزلب   يدافع عصما يدعا إلٌموا   يٌبودي نصو  اسوتمد فكور اسعتوزام 
عن نبً الم ٌم العوالّؾ الو ي كوان رن  مون رؤي  المعتزلوب   يكوان نسوتا  الموأمين فوً عقود المجوال  

المرٌسوً ي وي ممون . كما نخ  المأمين اسعتزام عن بشور بون ؼٌواث  (9ٕ)للمصاظرة فً األدٌان يالمقاس 
 نشرؾ على تأدٌب  .



 
فً الحراك  دور اإلمام علً بن موسى الرضا )علٌه السالم(              أ.م.د. حسٌن عبد العال اللهٌبً

 الفكري والسٌاسً 

 

53 
 

المجلد                                                             نسانٌة     مجلة القادسٌة للعلوم اإل
 م1021/ 4الخامس عشر: العدد 

ح ق المأمين علم الكالم ينايم الجدم فحا  الصظراء يالمتكلمٌن   يصواظر المخوالفٌن   يؼصٌو  
 . (ٖٓ)مجالس  بفصين المصاظرة يالمساجلب يالجدم   يكاص  مجالس  للمصاظرة كّم ٌيم ثالثاء

قد ل  المأمين مجال  المصاظرة   يحشود يلما بيٌع اإلمام علً الرضا علٌ  السالم بيسٌب العمد ع
ل  عدد كبٌر من المتكلمٌن يالمتحودثٌن يؼٌور م مون ناوحام المقواس  ياألدٌوان فوً نكثور مون مجلو  ال 
لمصاظرت  ياليايؾ على حديد علم    اام نبي الال  عبد السالم بن االح المريي ) لقد جموع الموأمين 

الشرٌعب يالمتكلمٌن فؽلبمم عون آخور م حتّوى موا بقوً موصمم  فً مجال  ل  عدداً من علماء األدٌان يفقماء
  ياام إبرا ٌم بن العبا  : ) ما رنٌ  الرضا  (ٖٔ)نحد إسّ ناّر ل  بالفضم   يناّر ل  على صفس  بالقاير (

سئم عن شًء اّ  إسّ علم    يس رنٌ  نعلم مصو  بموا كوان فوً الزموان يالياو    يكوان الموأمين ٌمتحصو  
 . (ٕٖ)كّم شًٍء فٌجٌب  الجيام الشافً ( بالسؤام عن

يلم ٌكن المأمين سلٌم الصٌب إزاء اإلمام فً عقد     المصاظرا    فمي ٌرٌد نن ٌختبور علوم اإلموام 
علٌ  السالم يما يرث  من آبائ  من خزٌن عليممم   يجلٌم معارفمم   فه ا ظمر ل  عجز  يفشل  است اع 

ي وي عوّم اإلموام علوً  –على  لوك مون اويم دمحم بون جعفور الاوادق  نن ٌسق   فً نعٌن الصا    يس ندمّ 
إسّ  –ٌعصوً الموأمين  –للحسن بن دمحم الصيفلً عقٌم     المصاظرة : ٌا صيفلً .. ما نراد الرجوم  -الرضا 

 .   (ٖٖ)–علٌمم السالم  –امتحاص  ال لٌعلم  م عصد  شًٌء من عليم آبائ  
صا إلٌ    فقد ريى نن سلٌمان المريزي موتكلّم خراسوان اودم يما حكا  الشٌخ الاديق ٌؤٌد ما   ب

ًّ الحجواز   ي وي ٌحومُّ  على المأمين فأكرم  ييال    ثّم اام ل  : إن ابن عمً علً بن ميسوى اودم علو
الكالم يناحاب    فال علٌك نن تاٌر إلٌصا ٌيم التريٌب   لمصاظرت    فقام سلٌمان : يكان مؽريراً بعلمو  

نكر  نن نسأم مثل  فً مجلسك فً جماعب من بصً  اشم   فٌصتقص عصد القيم إ ا كلّمصوً    يمعرفت  : إصً
يس ٌجوويز اسستقاوواء علٌوو    اووام المووأمين : إصمووا يجموو  إلٌووك لمعرفتووً بقّيتووك   يلووٌ  موورادي إسّ نن 

صوً يالو م   تق ع  فً حّجب ياحدة فق    فقام سلٌمان : حسبك ٌا نمٌر الموؤمصٌن اجموع بٌصوً يبٌصو    يخلّ 
فاجتمع باإلمام الرضا علٌ  السالم فً دٌيان المأمين   يجرى الحودٌث عون البوداء   فقوام اإلموام : إن   
عز يجم علمٌن ال علماً مخزيصا مكصيصاً س ٌعلم  إسّ  ي ال يمن  لوك ٌكوين البوداء   يعلمواً علّمو  مالئكتو  

سلٌمان : زدصً   جعل  فداك   فأخ  اإلمام فً حدٌث  يرسل    فالعلماء من ن م بٌ  صبٌّصا ٌعلميص    فقام 
  ياد تشعم الحدٌث عن مسائم متعدّدة   مصما ما ٌتعلق بعلم ا   يالخليد فً الجصوب يالصوار   ياإلرادة   
يصفً المعليم   يكاص  صتٌجب المصاظرة نن اوا  الموأمين بسولٌمان بعود نن بوان   عجوز    يظمور فشول  : 

كم   ا الؽل  يالتردد   اا ع   ا   يخ  فً ؼٌر    إ  لس  تقيى على ؼٌر   ا الرد    يٌلك ٌا سلٌمان  
فاصق ع سلٌمان   ينلزم  اإلمام ب لك الحجب   يشعر المأمين بالخٌبوب   يتبودد  آمالو  التوً كوان ٌرجي وا 

 .  (ٖٗ)من يراء     المصاظرة فقام المأمين عصد  لك : ٌا سلٌمان   ا نعلم  اشمً
ام الرضا علٌ  السالم مكاصب متمٌّزة فوً مٌودان الكوالم يالمصواظرة   إ  كوان باوٌراً بمو ا م يلإلم

علوم الكوالم متاووّرفاً بفصيصو    ي ووي فوً  لووك ٌسوتجلً الحقووائق بموا ٌوويرد  مون الحجووج البٌصوب   يالبوورا ٌن 
بٌراً ال ياد  ٌأ  لو  يسٌوب الدامؽب التً تزٌم الشبمب المضلّب   يٌجٌد التعبٌر عما ٌرٌد فٌبلػ ببٌاص  مبلؽاً ك
 العمد ألن ٌلتقً بعلماء شتّى الدٌاصا  يالم ا م يٌصاظر م فً نايم العقائد .

يفً  و ا الجوي المشوحين بالاوراع العقائودي اصبورى اإلموام علٌو  السوالم إلوى الودفاع عون العقٌودة 
معارفو  علٌو  السوالم  يمصاظرة الفرق التً اصحرفو  فوً تفكٌر وا ياتجا اتموا . كوان علوم الكوالم مون نبورز

ينكثر ا دسلب على فضل    يسمّي مقام  العلمً   فقد كان حسن الجدم   ايي الحجب   ي ي بعد ٌعودّ فوً 
ال رية من فاحاء المتكلمٌن . يكان علٌ  السوالم ٌعتمود فوً مصاظراتو  علوى البراعوب فوً اسوتخدام الودلٌم 

ً فً الدسلب على عظم مصزلتو  فوً  و ا العلوم نصّوا يعلى المص ق فً إفحام الخام   يإلزام  بالحجب. يٌكف
يجدصا  اد صقض على علماء عار  ممن شمر بم ا العلم كالمأمين   يبشر بن ؼٌاث المرٌسً   يسلٌمان 

 المريزي   يؼٌر م ممن احتفظ  بأسما م كتم العقائد .
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تعتموود اسحتجووا  لقوود توورك اإلمووام الرضووا علٌوو  السووالم ثوورية اٌمووب موون المصوواظرا  الكالمٌووب التووً 
العقلً   ياسستدسم المص قً . يلعّم القيم فً التيحٌد  ي من ن م مباديء نئموب ن وم البٌو  فوأكثر القويم 

فً تصزٌ  ا تعالى   يصفً التجسٌم عص    ياستحالب رؤٌت  سبحاص  فً ٌيم القٌامب   يكان مالوك بون نصو    
[ فلوي  ٘ٔم عن ربّمم ٌيمئ  لمحجيبين ( ] الم ففوٌن :  ـ ( : نٌن  م عن ايل  تعالى ) كالّ إصم79ٔ)   

 .  (ٖ٘)لم ٌر المؤمصين ربّمم ٌيم القٌامب لم ٌعٌّر ا الكفار
ي  ا خالؾ ما ٌعتقد  نئمب ن م البٌ  علٌمم السالم فً صفً الرؤٌب   فقد سئم اإلمام علً الرضوا 

رك يتعالى س ٌياؾ بمكان ٌحّم فٌ  فٌحجم عص  علٌ  السالم عن اآلٌب الم كيرة آصفاً   فقام : إن ا تبا
 . (ٖٙ)عباد    يلكص  ٌعصً نصمم عن ثيام ربّمم محجيبين

يعلى ؼرار     المسألب ما حكا  الشورٌؾ المرتضوى عون مصواظرة ياعو  بوٌن اإلموام ينبوً اوّرة 
م يالفورائض   المحدث   يكان نبي اّرة دخم على اإلمام فسأل  عن نشٌاء مون الحوالم يالحورام   ياألحكوا

ٌصا نن ا تعالى اسم الكالم يالرؤٌب   فقّسم لميسى  الكالم    حتى بلػ إلى التيحٌد فقام ل  نبي اّرة : إصا ُرّيِ
الرؤٌب   فقام الّرضا علٌ  السالم : فمن الُمبلُّػ عن ا تعالى إلى الثقلوٌن الجوّن ياإلصو       -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -يلدمحم 
[   ي ) لووٌ   ٓٔٔ[    ) يس ٌُحٌ ووين بوو  علمووا ( ]  وو  :  ٖٓٔس تدركوو  األباووار ( ] األصعووام : إصّوو  ) 

صبٌاً اادااً   اام : بلى   اام : فكٌؾ ٌجًء رجٌم  –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -[     نلٌ  دمحم  ٔٔكمثِلِ  شًء ( ] الشيرى : 
ى ٌدعي م إلٌ  بأمر    يٌقيم ) س تدرك  األباار (   إلى الخلق جمٌعاً فٌخبر م نص  جاء من عصد ا تعال

) يس ٌُحٌ ين ب  علما (   ي       ) لوٌ  كمثِلوِ  شوًء ( ثوّم ٌقويم : سوأرا ُ بعٌصوً ينحوٌ  بو  علمواً   نموا 
تستحٌين   ما ادر  الزصاداب نن ترمٌ  بم ا نن ٌكين ٌأتً عن ا تعالى بشوًٍء   ثوّم ٌوأتً بخالفو    مون 

[  ٗٔ  ٖٔ!   اام نبي اّرة فهص  ٌقيم : ) يلقد رءا ُ صزلب نخرى عصد ِسْدرة المصتموى ( ] الوصجم : يجٍ  آخر 
 ٔٔفقام علٌ  السالم : ما بعد     اآلٌب ٌدمُّ على ما رنى حٌث ٌقيم ) ما ك م الفؤاد ما رنى ( ] الصجم : 

ام : ) لقد رنى من آٌا  ربِّ  الكبرى ( [   ٌقيم : ما ك م فؤاد دمحم ما رن  عٌصا    ثّم نخبر بما رنى   فق
[   فه ا  ٓٔٔ[   يآٌا  ا ؼٌر ا   ياد اام ا تعالى ) يس ٌُحٌ ين ب  علما ( ]    :  1ٔٔ] الصجم : 

م بالرؤٌوب     فقوام الرضوا علٌو  السووالم : إ ِن  رنتو  األباوار فقود نحوا  بو  العلوم   فقوام نبووي اوّرة : فأَُكو ِّ
  يمووا نجمووع علٌوو  المسوولمين نصّوو  س ٌحووا  بوو  علموواً   يس تدركوو  األباووار   يلووٌ  كمثلوو  القوورآن كوو ّبما 

 يس ٌخفى ما فً   ا الردّ من اّية الحجب   يؼزارة الفكر   يبراعب األداء . .(7ٖ)شًء
يعن إبرا ٌم بن نبً محميد اام : الو  للرضوا علٌو  السوالم : ٌوا ابون رسويم ا   موا تقويم فوً 

نصوو  اووام ) إن ا تبووارك يتعووالى ٌصووزم كووّم لٌلووب إلووى  –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -ي ٌريٌوو  الصووا  عوون رسوويم ا الحوودٌث الوو 
 -السماء الدصٌا  (     فقام علٌ  السالم : لعن ا المحّرفٌن للكلم عون مياضوع    يا موا اوام رسويم ا 

إن ا تعالى ٌُصزُم ملكاً إلى السماء الدصٌا كّم لٌلب فً الثلوث األخٌور يلٌلوب   – ملسو هلآو هيلع هللا ىلص -ك لك   إصما اام  –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 
الجمعب فً نيم اللٌم فٌأمر  فٌصادي :  م مون سوائٍم فأع ٌو       وم مون تائوٍم فوأتيم علٌو       وم مون 

 ٌوزام ٌصوادي بو لك حتوى ٌ لوع مستؽفٍر فأستؽفر ل      ٌا  الم الخٌر نابم   ٌا  الوم الشوّر نااور   فوال
الفجر   فه ا  لع الفجر عاد إلى محلّ  من ملكي  السماء   حدّثصً ب لك نبً   عن جدّي   عن آبائ    عن 

 .(1ٖ)–ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -رسيم ا 
لوً نما فٌما ٌتعلّق بالمصزلب بٌن المصزلتٌن ص كر ما ريا ُ اآلبً : نن الفضم بن سمم سوأم اإلموام ع

الرضا فً مجل  المأمين   اام : ٌا نبا الحسن الخلق مجبرين     اام : إن ا تعالى نعدم من نن ٌجبر 
 .  (9ٖ)ثّم ٌع م   اام : اام فم لقين     اام ا تعالى : نحكم من نن ٌممم عبد  يٌكل  إلى صفس 

الصقواش فٌموا   يلكون  يممما ٌكن من نمور فقود احتودم الجودم ياسحتجوا  فوً  و   المسوألب   يكثور
اإلمام ٌضع حدّاً ل لك ال لٌكين الصا  على بٌصب من نمر م   ٌقيم اإلمام الرضا لمن التب  علٌ  األمر فً 

سورتمي    فقوام :     المسألب ) نس نع ٌكم فً     ناالً س تختلفين فٌ    يس ٌخاامكم علٌ  نحود إسّ ك
إن رنٌ    فقام : ) إن ا عز يجم لم ٌُ ع بهكرا    يلم ٌُعص بؽلبب   يلم ٌُمِمم العباد فوً ملكو    ي وي 
المالك لمم ملكمم   يالقادر على ما نادر م علٌ    فهن ائتمر العبواد ب اعوب لوم ٌكون ا عصموا اواداً   يس 
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ٌحيم بٌصمم يبوٌن  لوك فعوم   يإن لوم ٌحوم يفعلوي  فلوٌ   وي  مصما ماصعاً   يإن ائتمريا بمعاٌب فشاء نن
 . (ٓٗ)ال ي ندخلمم فٌما   ثم اام : من ٌضب  حديد   ا الكالم فقد خِام من خالف  (

يٌتام بم   المسألب مسألب نخرى نثار ا المعتزلب  ً مسألب الحديث   فقد سأم بعض المتكلمٌن 
ما الدلٌم على حديث العالم     اام : نص  لم تكن ثوّم كصو    ياود  اإلمام علٌ  السالم : ٌا ابن رسيم ا  

 .  (ٔٗ)علم  نصك لم تُكّين صفسك   يس كّيصك من  ي مثلك (
ي وو   المصوواظرة دالووب علووى نن العووالم ٌجوويز علٌوو  العوودم   فووً حووٌن نن القوودٌم س ٌجوويز نن ٌُعوودم   

 ً   يإصما ٌجيز علٌ  العودم لكيصو  ُمْحودَثاً ٌحتوا  إلوى    يالعالم س ٌجيز نن ٌكين ادٌماً فٌجم نن ٌكين ُمحدَثا
ُمْحِدث   يلي كان العالم ُمْحدَثاً سستحام يجيد  فٌما لم ٌزم   يموا دامو  األجسوام ُمْحدَثوب فوال بودّ لموا مون 

 ُمْحِدث   يمحدثما  ي ا تعالى . 
مّرة : ٌا نبا الحسن    يالمأمين نحد من صاظر م اإلمام يصقض آراء    يدحض حجت    سأل   ا 

نخبرصً عن جدّك علً بن نبً  الم   بأي يجٍ   ي اسٌم الجصّب يالصار     فقام : ٌا نمٌر المؤمصٌن   نلوم 
تَْرِي عن نبٌك   عن آبائ    عن عبد ا بن عبا  نص  اام : سمع  رسيم ا اولى ا علٌو  يآلو  يسولّم 

ًّ إٌمان يبؽض  كفر ( فق ام : بلى   اام الرضا : فقسمب الجصب يالصار إ ا كاصو  علوى حبّو  ٌقيم ) حمُّ عل
يبؽض  فمي اسٌم الجصب يالصار   فقام المأمين : س نبقاصً ا بعدك ٌا نبا الحسون   نشومد نصوك يارث علوم 

 . إلى ؼٌر  لك من المساجال  ياليافا  الكالمٌوب التوً س ٌسوعصا (ٕٗ)رسيم ا الّى ا علٌ  يآل  يسلّم
جماعووب موون علموواء ن ووم الكتووام : الٌموويد  -علٌوو  السووالم  –استقاوواؤ ا فووً  وو ا البحووث . كمووا صوواظر 

يالصاارى يالاائبب   يكاص  صتٌجب المصاظرة نن اصتار اإلمام علٌمم   يلم ٌودع لموم مسوألب إسّ يصقضوما 
 .  (ٖٗ)بدلٌم س ٌردّ   يحجب س تدحض

موا نفكوار  يخويا ر  الكالمٌوب   يكوان فٌموا إمامواً تلك صما   من مصاظرا  اإلمام التوً عورض فٌ
مبّرزاً س ٌشّق ؼبار    يس ٌسبر ؼير    يصكتفً بما ادّمصا  لبعض مصاظرات  يمسواجالت  لٌتضوح للقواري 
الكرٌم ايرة عن سعب علم اإلمام   ياألسليم العلمً الموادي الو ي كوان ٌعتمود  اإلموام علٌو  السوالم فوً 

 مخالفٌن . حيار  يمصاظرات  مع ال

 المبحث ال الث

 )) والية العهد ((
لقد كاص  يسٌب العمد مصايرة سٌاسٌب من ابم المأمين إزاء العليٌٌن اا بب   ي تبقوى يسٌوب العمود 
مثار تساءم   إ  كٌؾ نادم المأمين على   ا األمر ال ي ٌمثم مرحلب خ ٌرة فً تارٌخ الخالفوب العباسوٌب 

القائم يالمتيارث بٌن العليٌٌن يالعباسٌٌن ال فقد سال  دماء   ياعتقل  رجام     ي ي نعلم الصا  بالعداء 
   ياصتمك  محارم   يكان  لك بمرنى يمسمع المأمين صفس    يإن ؼام عص  الكثٌر .

ي م ٌست ٌع بٌن عشٌب يضحا ا نن ٌرنم الادع بٌن نبصاء األم الياحد     يمن ؼٌور شوّك نن 
كوان دا ٌواً نرٌبواً   لو  تجربوب  –كما  ي معريؾ  -م بٌن البٌتٌن   فالمأمين المأمين لم تكن ؼاٌت  التقرٌ

باألمير   يصظر فً العياام   يكاصو  ثويرا  العلويٌٌن   اود نالقتو  كثٌوراً   إ  لوم تاوؾ لو  األموير فوً 
بياكٌر حكم  ال لكثرة من خر  علٌ  من العليٌٌن   ياد نالق   لك حتى لم ٌكن ل  سوبٌم فوً الخوري  مون 
    األزمب إسّ نن ٌعمد باألمر إلى رجم من العليٌٌن ال  ي نفضلمم علماً يحلماً يمصزلب بٌوصمم   يلوم ٌكون 

فوه ا رنيا  لوك كفّويا ياصحسور مودّ م   يخضوعيا  -علٌ  السوالم  -ٌيمئٍ  نفضم من علً بن ميسى الرضا 
 الرضا بيسٌب العمد .ل اعت    ياد حقّق المأمين ؼرض  فً  لك حٌن باٌع لإلمام علً بن ميسى 

موا ريا  عبود ا بون سومم بون  –مون نن الموأمين لوم ٌكون اوادااً فوً  لوك  –يمما ٌؤٌد موا الصوا  
اام : نرد  نن نعلم صٌب المأمين فً     البٌعب ينن با ص   –نحد المقربٌن من المأمين  –صيبخ  المصجم 

مع صفٍر من خدم    يكان ٌجًء فً ممم نمور    كظا ر    نم س   ال ألّن األمر عظٌم   فأصف   إلٌ  راعب 
يال  ل  : إّن     البٌعب فً اليا  ال ي اختار   ي الرئاستٌن س تتم بوم توصقض ال ألن المشوتري يإن كوان 
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فً ال الع فً بٌ  شرف    فهن السر ان برٌ  مصقلم   يفً الرابع ي ي بٌ  العاابب المرٌخ   ي ي صحٌ  
  ا . اام : فكتم إلً اد ياف  على  لك   نحسن ا جزاءك فاح ر كوّم الحو ر   ياد نؼفم  ي الرئاستٌن 

  نن تصبّ   ا الرئاستٌن على   ا فهص  إن زام عن رنٌ  علم  نصّك نص  المصبّ  ل    اوام عبود ا : يفموم  ي 
حتى مضوى  الرئاستٌن ب لك   فما زل  ناّيم رنٌ  األيم خيفاً من اتمام المأمين لً  يما نؼفل  نمري

. فم ا الصص ٌكشؾ عن حقٌقب ما اص ي  علٌ  سرٌرة  المأمين   ينص  لم ٌكن اادااً فٌموا  (ٗٗ)نمر البٌعب
 فعل  .

يٌؤٌّد موا الصوا  نٌضواً : نن الموأمين نكور  اإلموام علوً الرضوا علوى البٌعوب   فقود ريى نبوي الفور  
إلمام علً بن ميسى الرضا فعرضا علٌ  األافماصً : نّن المأمين نرسم الفضم يالحسن ابصً سمم إلى ا

  يحٌصئ   (٘ٗ)يسٌب العمد   فأبى فمدّد  نحد ما   ياام ل  : يا   نمرصً بضرم عصقك إ ا خالف  ما ٌرٌد
ابم اإلمام يسٌب العمد ) يكان كار اً ال لعلم  بأّن الموأمين لوم ٌكون جواداً فوً كوّم موا كوان ٌتظوا ر بو  مون 

ى العليٌٌن   بم كان ٌتستّر ب لك لٌحام على مكاسم ٌستفٌد مصما  ي ينسرت  الحّم ياليسء يالع ؾ عل
يتيفر ل  األمن ياسستقرار كما ٌبدي  لك من مالحظب الظريؾ التً كاص  تحوٌ  بديلتو  إلوى تلوك الفتورة 

 . (ٙٗ)من تارٌخما (
ٌووا نمٌوور  ياوودم اإلمووام علووى المووأمين فووً مووري فأكرموو    يحووٌن عقوود لوو  البٌعووب اووام لوو  اإلمووام :

  ياوام لو  : إن عمور بون الخ وام  (7ٗ)المؤمصٌن: إن   ا األمر س ٌتم فأعفصً مص  فأبى المأمين يلوم ٌعفو 
جعم الشيرى فً ستب نحد م جدّك نمٌر المؤمصٌن علً   يشر  فٌمن خالؾ مصمم نن تضرم عصق    يس 

رضا : فأصً نجٌبك إلى يسٌب العمد على بدّ من ابيلك ما نرٌد  مصك فهصّصً س نجد محٌااً عص    فقام ل  ال
نصصً س نمر يس نصمى   يس نفتً يس ناضً   يس نيلًّ يس نعزم   يس نؼٌّر شٌئاً مما  ي اوائم   فأجابو  

   (9ٗ) ـٕٔٓ  فياع ل  المأمين بالبٌعب ٌيم اسثصٌن لسبع خلين من رمضان سصب  (1ٗ)المأمين إلى  لك كلّ 
 . (ٓ٘)يسّما  الرضا من آم دمحم

ثّم إن المأمين اام للرضا : ام   ياخ وم الصوا    فقوام يتكلّوم   فحمود ا ينثصوى علٌو    ياولى 
على صبٌ  دمحم ) ص ( ياام : نٌما الصا  إّن لصا علٌكم حقّاً برسيم ا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص   يلكم علٌصا حّق ب    فهن ندٌوتم 

 . (ٔ٘)م   يالسالم (إلٌصا  لك   يجم لكم علٌصا الحق لك
ينمر بلب  الخضرة   يضرم الودرا م  –ي ي شعار بصً العبا  ٌيمئ   –ينمر با را  السياد 

 . (ٕ٘)باسم 
بٌد نن ما نادم علٌ  المأمين نثار حفٌظب ن م بٌت  من بصً العبا    ياجتموع رنٌموم علوى إبورا ٌم 

 . (ٖ٘) ـٕٕٓخمٍ  خلين من المحرم سصب بن الممدي   فباٌعي  بالخالفب   يخلعيا المأمين   ي لك ل
يياع  الحرم بٌن إبرا ٌم بن الممدي يالفضم بن سمم   يكان الفضم اود ؼلوم علوى الموأمين 
ؼلبب شودٌدة   يحجبو  حتوى اوار  األموير كلّموا إلٌو  ) يبلوػ مون الؽلبوب علٌو  الؽاٌوب حتوى س ٌاوم إلوى 

 . (ٗ٘)ن ن ن ل  الفضم (المأمين من نخبار ملك  ينمير    يخااب ناحاب  إسّ م
ن علٌ  األمير ) فكوان اود ا وع األخبوار  كان الفضم بن سمم ٌ يي عن المأمين األخبار   يٌمّيِ
عص    يمتى علم نّن نحداً اد دخم علٌ  ينعلم  بخبر سعى فً مكري   يعااب    فوامتصع الصوا  مون كوالم 

أمر إبرا ٌم بن الممدي   يما فعل  بصوي العبوا    ثّم نخبر المأمين ب (٘٘)المأمين   فاص ي  األخبار عص  (
فً بؽداد   يما نخفا  الفضم بن سمم   يلم تكن ثيرتمم إسّ ألجوم تيلٌتو  علوً بون ميسوى الرضوا   فلموا 
ظمر المأمين على ب اصب الفضم بن سومم   ياسوتعلم موا خفوً علٌو  مون األموير دعوا  فقوام لو  : كتمتصوً 

صكر الفضم   فأ لع  المأمين على المكاتبا  فأخ  ٌعت ر إلى المأمين خري  عّمً ي زٌمت  ألخٌك     فأ
يٌقيم : نرد  نن نكفٌك   ا الخ وم ثوّم تعلمو    فوأمر الموأمين مون سواعت  بالرحٌوم إلوى العوراق يتصكور 

 .  (ٙ٘)للفضم بن سمم
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سٌما بعد نن يلم تدم يسٌب العمد  يٌالً إ  سرعان ما تصكر المأمين لإلمام الرضا علٌ  السالم   س
نعلن العباسٌين فً بؽداد عاٌاصمم   فخلعيا المأمين   يباٌعيا إبورا ٌم بون الممودي المؽصوً خلٌفوب لموم   

 . -علٌ  السالم  -ي  ا ما دفع المأمين إلى اؼتٌام اإلمام الرضا 

 الخاتمة
نن صلوّم   ياسوت عصا  -علٌو  السوالم  -ت ّراصا فٌما مضى إلى شًٍء مون سوٌرة اإلموام علوً الرضوا 

إلمامب سرٌعب بمالمح شخاٌت    ياليايؾ على جياصم مضٌئب فً حٌات    إسّ نن مودار البحوث يجوي ر 
دار حيم دير اإلمام فً الحراك الفكري  يالسٌاسً   يكان سبد نن ٌوتمخض  و ا البحوث عون جملوب مون 

 الصتائج كان نبرز ا : 
ً التفسٌر   ي ي  لك التفسٌر ال ي ٌقرن فوً تضواعٌف  كاص  ل  الٌد ال يلى ف -علٌ  السالم  -نن اإلمام  -

 البعد الدسلً .
   كما ٌحسن ارض الشعر . يكان علٌ  السالم ٌحفظ شٌئاً من نشعار العرم   يٌريي مصما  -
 ما  اإلمام مسميماً على خالؾ من اام بميت  حتؾ نصف  . -
  يإصما لؽاٌب كاص  فً صفس   ً عقد المصاظرا نن المأمين  لم ٌكن سلٌم الصٌب إزاء اإلمام علً الرضا ف -

   نص  نراد ٌستعلم حديد معرفت    يسعب علم  .
اتجوو  اإلمووام فووً مصاظراتوو  إلووى خدمووب اإلسووالم موون خووالم الوودفاع عوون ناوويل  يمبادئوو  يصشوور تعالٌموو   -

 ينحكام  يمصاظرة الفرق التً اصحرف  فً تفكٌر ا ياتجا اتما .
صايرة سٌاسٌب من ابم المأمين إزاء العليٌٌن اا بب   إ  لم ٌكن جواداً فوً كوّم موا يسٌب العمد كاص  منن  -

 . كان ٌتظا ر ب  من الحّم ياليسء يالع ؾ على العليٌٌن   بم كان ٌتستّر ب لك لٌحام على مكاسم
لم  لم تاؾ األمير للمأمين فً بياكٌر حكم  ال لكثرة من خر  علٌ  من العليٌٌن   ياد نالق   لك حتى -

 . ٌكن ل  سبٌم فً الخري  من     األزمب إسّ نن ٌعمد باألمر إلى نفضم رجم فً العليٌٌن 
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/ ٖ  يفٌا  األعٌان :  7ٓٗ/ٕ  ت كرة الخياص :  ٙٙ/ٕ  م الم السؤيم :  1ٗٗ/ ٘  الكامم فً التارٌخ :  9ٔٔ/ٓٔ

   17ٖ/9  سٌر نعالم الصبالء :  1ٕٔ/٘  تارٌخ اإلسالم :  1ٗٔ/ ٕٔ  تم ٌم الكمام :  ٖٖ٘/ٖ  كشؾ الؽمب :  9ٕٙ
  نخبوار  97  الشو را  ال  بٌوب :  7ٖٖ   الفايم المممب :  ٕ٘ٙ/ٓٔ  البداٌب يالصماٌب :  ٗ٘ٔ/ٕٕيافً باليفٌا  : ال

 .  7ٔٔ/ٕ  صير األباار :   1ٖٗ.  ٌصابٌع الميدة :  ٕٖٔ  اإلتحاؾ بحّم األشراؾ :  ٖٓٗ/ٔالديم : 
   ٕٖٔ  اإلتحاؾ بحوم األشوراؾ :  9ٗتا  الميالٌد :    1ٖ/ٙ  تم ٌم األحكام :  7ٗٗ  اإلرشاد :  1ٙٗ/ٔالكافً :  (ٕ)

 .  7ٔٔ/ٕصير األباار : 
  كشؾ الؽموب  7ٓٗ/ ٕ   ت كرة الخياص :  9ٗ  تا  الميالٌد :  ٌٕ٘صظر عن اسختالؾ فً اسم نم  : تارٌخ األئمب :  (ٖ)

 . 9ٖ٘:    ي دسئم اإلمامب 9ٖٙ/ٗ  يمصاام آم نم  الم :  7ٔٔ/ٕ  صير األباار :  ٖٖ٘/ٖ: 
   ٖٖ٘/ٖ  كشووؾ الؽمووب :  7ٓٗ/ٕ  توو كرة الخووياص :  1ٕ  تووارٌخ األئمووب :  9ٖٗ/ٗظ : مصااووم آم نبووً  الووم :  (ٗ)

 .   7ٔٔ/ٕ. صير األباار :  ٖٓٗ/ٔ  نخبار الديم :  9ٖ٘  دسئم اإلمامب :   7ٖ٘الفايم المممب : 
/ ٘  الكاموم فوً التوارٌخ :        ٕٗٔ  توا  الميالٌود :  7ٗٗ  اإلرشواد :  ٖٖٓ   مقاتوم ال والبٌٌن :  ٙٓٗ/ٔالكافً :  (٘)

 . ٖٓٗ/ٔ  نخبار الديم :  1ٗٗ
 .  ٔٓٗ/ٖ  كشؾ الؽمب :  7ٕ/ٖ  يفٌا  األعٌان :  ٕٗٔ  إثبا  الياٌب :  ٕٗ/ٗمري  ال  م :  (ٙ)
 .  7ٖ٘الفايم المممب :  (7)
 . 7ٕٗ/ٕت كرة الخياص :  (1)
 . 19ٕ-17ٕالفايم المممب :  (9)
 . ٘ٔٔاإلمام الرضا اٌادة األمب ييسٌب العمد :  (ٓٔ)
 . ٖٙ/ٕإعالم اليرى :  (ٔٔ)
 .  ٕٙٔ/ٔعٌين نخبار الرضا :  (ٕٔ)
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 . 1ٕٖ/ٖكشؾ الؽمب :  (ٖٔ)
 . ٕٕٗ  كشؾ الؽمب :  ٖٗٙ/ٔصثر الدرر :  (ٗٔ)
 . 79ٖ/ٖ  كشؾ الؽمب :  ٖٔٔ/ٔعٌين نخبار الرضا :  (٘ٔ)
 . ٓٗٔ/ٕ  صير األباار :  17ٔ/ٔعٌين نخبار الرضا :   (ٙٔ)
 . ٕ٘ٙ/ٓٔ  البداٌب يالصماٌب :  ٕ٘ٔ/ ٕٔتم ٌم الكمام :  (ٙٔ)
 . ٗٙ-ٖٙ/ٕإعالم اليرى :  (7ٔ)
 . ٖٗٗ/ٔنخبار الديم :  (1ٔ)
 .  7ٖٖ/ٕ  فرائد السم ٌن :  9ٙ/ٕ  إعالم اليرى :  9ٔٔ/ٕعٌين نخبار الرضا :  (9ٔ)
 . 1ٕٔ/ٕ  صير األباار :  79ٖ  الفايم المممب :  ٖٔ٘/ٖ:     كشؾ الؽمب 9ٙ/ٕإعالم اليرى :  (ٕٓ)
  إعوالم  ٘ٙٗ  اإلرشواد :   ٕٓٗ/ٕ  عٌين نخبوار الرضوا :  ٖٖ٘  مقاتم ال البٌٌن :  9ٖٔ/ٖظ : تارٌخ الٌعقيبً :  (ٕٔ)

 .     1ٕٔ  الفخري فً اآلدام السل اصٌب :  1ٓ/ٖاليرى : 
 . 7ٖ٘/ٖ  العٌين يالحدائق :  ٖٖٓ  التصبٌ  ياإلشراؾ :  ٕٙ/ٗم :   مري  ال   ٕٔٓنسماء المؽتالٌن :  (ٕٕ)
  سووٌر  1ٕٔ/٘   تووارٌخ اإلسووالم :  1ٔٗ/ٕ  توو كرة الخووياص :  ٖٕٖ/1  الفتووي  :  1ٙ٘/1ظ : تووارٌخ ال بووري :  (ٖٕ)

     ٕٖٗ/ٔ  نخبار الديم :  7ٗ  الصبرا  :  17ٖ/9نعالم الصبالء : 
 .     1ٕٔب : الفخري فً اآلدام السل اصٌ (ٕٗ)
 . 7ٕٖ/ ٖ  كشؾ الؽمب :  1ٓ/ٕ  إعالم اليرى :  ٖٙٗاإلرشاد :  (ٕ٘)
 . ٓٓٗالفايم المممب :   (ٕٙ)
 .  ٙ٘ٔ/ٕٕاليافً باليفٌا  :  (7ٕ)
 . ٕٙٔاسصتاار :  (1ٕ)
 . ٔٓٗاألخبار ال يام :  (9ٕ)
 . ٔٓٗالمادر صفس  :  (ٖٓ)
 . ٖٙٗ/ٖكشؾ الؽمب :  (ٖٔ)
 . 1ٖٖألشراؾ : اإلتحاؾ بحم ا (ٕٖ)
 . 71ٔ -77ٔ/ ٔظ : عٌين نخبار الرضا :  (ٖٖ)
 . 9ٔٔ – 79ٔ/ٔظ : المادر صفس  :  (ٖٗ)
 . ٕٕ٘/٘شر  السصب :  (ٖ٘)
 . ٕ٘ٔ/ٔعٌين نخبار الرضا :  (ٖٙ)
 . ٗٙٔ/ٔنمالً المرتضى :  (7ٖ)
 . 1ٖٓ/ٖ  يكشؾ الؽمب :  ٙٔٔ/ٔعٌين نخبار الرضا :  (1ٖ)
 . 1ٖ٘  الفايم المممب :  ٖٔٙ/ٔصثر الدر ر :  (9ٖ)
 . 17ٖ/ٖكشؾ الؽمب :  (ٓٗ)
 . 1ٖٔ/ٖالمادر صفس  :  (ٔٗ)
 . ٕٕٗ/ٖ  كشؾ الؽمب :  ٖٗٙ/ٔصثر الدر ر :  (ٕٗ)
 . 77ٔ-ٗ٘ٔ/ٔعٌين نخبار الرضا :  (ٖٗ)
 . ٓ٘ٔنخبار العلماء :  (ٗٗ)
 . ٗٙٗ  اإلرشاد :  ٕٓٗمقاتم ال البٌٌن :  (٘ٗ)
 . 1ٖٔ/ٕ/ٕشر : سٌرة األئمب اإلثصى ع (ٙٗ)
 . 91األصباء فً تارٌخ الخلفاء :  (7ٗ)
 . ٔٓٗ/ٖ  كشؾ الؽمب :  ٙ٘ٗاإلرشاد :  (1ٗ)
 . ٙٗ   يالصبرا  :  ٘ٓٔ/ٓٔ  يالمصتظم :  1ٖٕ/ ٖٖتارٌخ  مدٌصب دمشق :  (9ٗ)
 . ٕٕٙ/ٓٔ  البداٌب يالصماٌب :  ٖٔٗ/ ٘  الكامم فً التارٌخ :  1ٕٕ/ٖٖتارٌخ مدٌصب دمشق :  (ٓ٘)
 . ٕٖٔ/ٕ  صير األباار :  9٘ٗ-1٘ٗاإلرشاد :  (ٔ٘)
    ٖٔٗ/ ٘  الكامووم فووً التووارٌخ :  9ٖ/ ٓٔ  المصووتظم :  91  األصبوواء فووً تووارٌخ الخلفوواء :  1ٖٔتووارٌخ المياووم :  (ٕ٘)

 . ٕٕٙ/ٓٔ  البداٌب يالصماٌب :  9ٖمختار نخبار الخلفاء : 
 . ٕٕٙ/ٓٔ  البداٌب يالصماٌب :  91لخلفاء :   األصباء فً تارٌخ ا ٖٖٓالتصبٌ  ياإلشراؾ :  (ٖ٘)
 . ٖٔٓل ؾ التدبٌر :  (ٗ٘)
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 . 1ٕٔالفخري فً اآلدام السل اصٌب :  (٘٘)
 . ٘ٙٔ -ٗٙٔل ؾ التدبٌر :  (ٙ٘)

 المصادر والمراجع
سوامً  وـ (   تحقٌوق : 7ٔٔٔاإلتحاؾ بحّم األشراؾ : لجمام الدٌن عبد ا بون دمحم بون عوامر الشوبرايي الشوافعً )    -

 م .ٕٕٓٓ ـ / ٖٕٗٔالؽرٌري   م بعب ستارة   ام   
 . ٘ ـ ( مصشيرا  مكتبب باٌرتً   ام    ٖٙٗإثبا  الياٌب : ألبً الحسن علً بن الحسٌن المسعيدي )   

 وـ ( عصوى بصشور  : ٌيلٌوي  ٖٗٙنخبار العلماء بأخبار الحكماء : لجمام الدٌن نبً الحسن علوً بون ٌيسوؾ القف وً )    -
 م .9ٖٓٔ  م بعب لٌبزك   لٌبر  

( تحقٌوق : د . فمموً سوعٌد   يد . نحمود  9ٔٓٔنخبار الديم يآثار األيم فً التارٌخ : ألحمود بون ٌيسوؾ القرمواصً )    -
 م .99ٕٔ ـ / ٕٔٗٔ   ٔح ٌ    عالم الكتم   بٌري     

  دار إحٌواء الكتوم العربٌوب   القوا رة    ـ ( تحقٌق : عبد المصعم عامر 1ٕٕاألخبار ال يام : ألبً حصٌفب الدٌصيري )    -
 م .9ٙٓٔ   ٔ 

 وـ ( ٖٔٗاإلرشاد فً معرفب حجج ا على العباد : لدمحم بن دمحم بن الصعمان العكبري البؽدادي الملقم بالشٌخ المفٌود )    -
 م .ٕ٘ٓٓ ـ / ٕٙٗٔ   ٔم بعب سرير   ام    

 وـ 7ٔٗٔ  ٔ ـ ( م بعب سوتارة   اوم    1ٗ٘حسن ال برسً )   إعالم اليرى بأعالم المدى : ألبً علً الفضم بن ال -
. 
 وـ ( ٖٙٗنمالً المرتضى ) ؼرر الفيائد يدرر القالئد ( : للشرٌؾ المرتضوى علوً بون الحسوٌن الميسويي العلويي )    -

 م .ٕ٘ٓٓ ـ / ٕٙٗٔتحقٌق : دمحم نبي الفضم إبرا ٌم   الم بعب العارٌب   بٌري  
 وـ / ٖٖٗٔ   ٔاألمب ييسٌب العمود : الودكتير دمحم حسوٌن الاوؽٌر   مؤسسوب الوبالغ   بٌوري     اإلمام علً الرضا اٌادة 

 م .ٕٕٔٓ
 وـ ( تحقٌوق : د . ااسوم السوامرائً   دار 1ٓ٘اإلصباء فً توارٌخ الخلفواء : لودمحم بون علوً المعوريؾ بوابن العمراصوً )     -

 م .999ٔ ـ / 9ٔٗٔ   ٔاآلفاق العربٌب    
 وـ( تحقٌوق : صٌبور    دار ٖٓٓالردّ على ابن الرٌيصدي الملحد : ألبً الحسوٌن عبود ا بون دمحم الخٌوا  )  اسصتاار فً  -

 م . 9ٕ٘ٔالكتم المارٌب   القا رة   
 وـ( تحقٌوق : د . نحمود نبوي ملحوم يآخورين   77ٗالبداٌب يالصماٌب : ألبوً الفوداء إسوماعٌم بون عمور بون كثٌور الدمشوقً )  -

 م .917ٔ ـ/ 7ٓٗٔ  دار الكتم العلمٌب   بٌري  ال بعب الثالثب 
  ـ .ٙٓٗٔ ـ ( مصشرا  باٌرتً   ام   1ٗ٘تا  الميالٌد : ألبً علً الفضم بن الحسن ال برسً )    -
 وـ (   تحقٌوق : د . بشوار عوياد معوريؾ   دار 7ٗ1تارٌخ اإلسالم : ألبً عبد ا شم  الدٌن دمحم بن نحمد ال  بً )    -

  ـ . ٖٕٓٓ   ٔمً   بٌري     الؽرم اإلسال
 وـ / ٘ٓٗٔ   ٔ ـ ( تحقٌق : د . نكورم ضوٌاء العموري   دار  ٌبوب   الرٌواض    ٕٓٗتارٌخ خلٌفب : لخلٌفب بن خٌا  )  -

 م .91٘ٔ
 ووـ ( تحقٌووق : دمحم نبووي الفضووم ٖٓٔتووارٌخ ال بووري ) تووارٌخ األمووم يالملوويك ( ألبووً جعفوور دمحم بوون جرٌوور ال بووري )    -

 م . 1ٕٓٓ ـ / 9ٕٗٔدار إحٌاء التراث العربً   بٌري   إبرا ٌم  
 ـ ( تحقٌق : د . علً حبٌبب   م وابع شوركب اإلعالصوا  الشوراٌب ٖٖٗتارٌخ الميام ألبً زكرٌا ٌزٌد بن دمحم األزدي )  -

 م .9ٙٗٔ ـ / 17ٖٔ  القا رة   
 ـ (   تقدٌم : السٌد دمحم اوادق 9ٕٕيبً )   تارٌخ الٌعقيبً : ألحمد بن نبً ٌعقيم إسحاق المعريؾ بابن ياضح الٌعق -

 م .9ٙٗٔ ـ / 1ٖٗٔبحر العليم   الصجؾ األشرؾ   
توو كرة الخووياص موون األمووب بوو كر خاووائص األئمووب : لٌيسووؾ بوون ازؼلووً البؽوودادي المعووريؾ بسووب  ابوون الجوويزي )    -

  ـ. ٕٙٗٔ ـ( تحقٌق : حسٌن تقً زاد    م بعب لٌلى   إٌران   ٗ٘ٙ
 ووـ (   عصووى بتاووحٌح  : عبوود ا إسووماعٌم الاووايي   دار ٖٙٗإلشووراؾ : لعلووً بوون الحسووٌن المسووعيدي )   التصبٌوو  يا -

 م . 9ٖ1ٔ ـ / 7ٖ٘ٔالاايي   القا رة   
دسئم اإلمامب : لدمحم بن جرٌر بون رسوتم ال بوري )) مون نعوالم المائوب الرابعوب ( الم بعوب الحٌدرٌوب   الصجوؾ األشورؾ    -

  ـ .1ٖٖٔ
 م .977ٔ ـ / 97ٖٔ   ٔئمب اإلثصى عشر :  اشم معريؾ الحسصً   دار التعارؾ   بٌري   سٌرة األ -
 ـ (   تحقٌق : شوعٌم األرصوؤي    مؤسسوب 7ٗ1سٌر نعالم الصبالء : ألبً عبد ا شم  الدٌن دمحم بن نحمد ال  بً )    -

 م .  91ٕٔ ـ / ٕٓٗٔٗٔ   ٕالرسالب   بٌري     



 
فً الحراك  دور اإلمام علً بن موسى الرضا )علٌه السالم(              أ.م.د. حسٌن عبد العال اللهٌبً

 الفكري والسٌاسً 

 

68 
 

المجلد                                                             نسانٌة     مجلة القادسٌة للعلوم اإل
 م1021/ 4الخامس عشر: العدد 

 وـ ( تحقٌوق : شوعٌم األرصواؤي    يز ٌور شوايٌش   ٙٔ٘ الحسٌن بن مسعيد الفراء البؽيي )   شر  السصب : ألبً دمحم -
 م . 91ٓٔ ـ / ٓٓٗٔ   ٔدار بدر   القا رة    

 وـ ( تاوحٌح : ممودي 1ٖٔعٌين نخبار الرضا : لدمحم بن علوً بون الحسوٌن بون بابيٌو  المعوريؾ بالشوٌخ الاوديق )    -
  ـ .77ٖٔ  ام    الحسٌصً الالجيردي   دار العلم

 العٌين يالحدائق فً نخبار الحقائق : لمؤلؾ مجميم     مكتبب المثصى   بؽداد .  -
الفخري فً اآلدام السل اصٌب يالديم اإلسالمٌب : لدمحم بن علً بن  با با المعريؾ بابن ال ق قا   دار اادر   بٌوري   -

 ) د .   ( .
   ٘ وـ ( تحقٌوق : علوً نكبور الؽفواري   دار الكتوم اإلسوالمٌب    موران    9ٕٖالكافً : لدمحم بن ٌعقويم الكلٌصوً )    -

  ـ .ٖٖٙٔ
 وـ ( تاوحٌح : د . دمحم ٌيسوؾ الودااق   ٖٓٙالكامم فً التارٌخ : ألبً الحسن علً بن دمحم بن عبد الكرٌم الشٌباصً )    -

 م .917ٔ ـ / 7ٓٗٔ   ٔدار   الكتم العلمٌب   بٌري     
 ـ ( تحقٌق : نحمد عبد البااً   م بعب السوصب الدمحمٌوب   القوا رة ٕٔٗلدمحم بن عبد ا الخ ٌم اإلسكافً )  ل ؾ التدبٌر : -

 م .9ٙٗٔ  
 ووـ ( اعتصوواء : كمووام حسوون مرعووً   الم بعووب ٖٙٗمووري  الوو  م يمعووادن الجووي ر : لعلووً بوون الحسووٌن المسووعيدي )    -

 م .7ٕٓٓ ـ / 1ٕٗٔالعارٌب   بٌري    
 ووـ / ٖٓٗٔ   - ووـ (   مصشوويرا  الفجور   بٌووري  ٖٙ٘بٌٌن : ألبوً الفوور  علووً بون الحسووٌن األاوفماصً )   مقاتوم ال ووال
ٕٓٓ9 . 

 ـ (   الم بعوب الحٌدرٌوب   الصجوؾ ٕ٘ٙم الم السؤيم فً مصاام آم الرسيم : لكمام الدٌن دمحم بن  لحب الشافعً )    -
  ـ .7ٖٔٔاألشرؾ   

 وـ (   الم بعوب الحٌدرٌوب   الصجوؾ األشورؾ   11٘شيم دمحم بون علوً السوريي )   مصاام آم نبً  الم : سبن شمر ا -
  ـ .1ٖٔٔ

 ـ ( تحقٌق : خالد       عبود الؽصوً محفويظ   ٕٔٗصثر الدّر فً المحاضرا  : ألبً سعٌد مصاير بن الحسن اآلبً )    -
 م .ٕٗٓٓ ـ/ٕٗٗٔ   ٔدار الكتم العلمٌب   بٌري     

م آم الصبووً المختووار : لمووؤمن بوون حسووٌن بوون مووؤمن الشووبلصجً   تحقٌووق : د . سووامً الؽرٌووري   صووير األباووار فووً مصااوو -
  ـ .1ٖٗٔ   ٔمصشيرا   يي القربى   ام    

 وـ ( تحقٌوق : نحمود األرصواءي    يتركوً ماو فى   7ٙٗاليافً باليفٌا  : لاال  الدٌن خلٌم بون نٌبوك الاوفدي )    -
 م .ٕٓٓٓ ـ / ٕٓٗٔ   ٔ   دار إحٌاء التراث العربً   بٌري  

 وـ ( تحقٌوق : ماو فى السوقا   م بعوب عٌسوى ٖٖٔاليزراء يالكتوام : ألبوً عبود ا دمحم بون عبودي  الجمشوٌاري )    -
 م .9ٖ1ٔ ـ / 7ٖ٘ٔالبابً   القا رة   

 وـ ( تحقٌوق 1ٔٙ)   يفٌا  األعٌان ينصباء نبصاء الزمان : ألبً العبا  شم  الدٌن نحمد بن دمحم بن نبً بكر بن خلكوان  -
 : د . إحسان عبا    دار اادر   بٌري  .

  ـ .ٖٔٓٔ ـ (   م ٌبعب نختر   استاصبيم   ٌٕٕٓٔصابٌع الميدة : لسلٌمان بن إبرا ٌم القصديزي الحصفً )    -


