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وسلصنييي     سإلةنممي منن وو  ممنف  نل سلمةني ف سلفك ين   نلمعمويييخفى عمى كل ذي لب لما  ال
 عننن مكننا دمف  ضننم سإلةننمملسلكثينن  مننن سلعممنناق وسلفامنناق وسلمفكنن ين  ننل سلعننالف  إلينن سةنند و  أةاةنناشننكم  

 منف لل سلفك ي  وسلعممي  وسلثاا ي     ان آلل سلبي  مكا ن   ويين  ةنامي  مةندموف منن هن سبدمف لم بنل ميمنو 
وسن دمنندعمف بالصننفا  سل بيمنن   إلينن بيدنن  سلهننا  ين وسمدننوسوح سل ويننل وسلننوي ل ويممنن  وي نن  سلي ينن  وسلمنناوين 

 إلننيمفويةننن خمنن  يصننم  همننوب سل ننا  د  ننو    وشننعاع    وأما نن سلزكينن  سلهننا  ف مننن عفنن    وصننو    
 سإلمنافوددعم  بمف ودموى .... و  ادمف ودةندم  لعمممنف ودفممن  ودعمنل عمنى سالةندزسوف م ن  و شن ح . ومن مف 

سلذي كان م بعا لمعمنف وسلمع  ن  لني   نل معنال سلفان  وسلشن يع   يةنب بنل  نل  عمل بن موةى سل ضا 
عميما سلعوسب سلكا ل سلنذي  وأعاب إالال يةال عن مةأل   ن   وكا سألخ ىمعال سلهب وةائ  سلعموف 

مو ةنن   ك ينن  دضننف  أةنن ي مننل كننل مننن كننان ييضنن  معمةنن  سلعممننل ويةنندم  سلينن    و ننو بننذل  يكننون هننو 
 سإلمناف أ كنا سلعويو من سلهنمب سلنذين كنا وس يةنداون منن مو ةند    نل سلعمنف وسلمع  ن    وعممنوس عمنى  شن  

وسلفكن  وسلثاا ن  يضنوف كبين ف شنع  عميمنا سلخميفن   وسألوب    نل زمنن كنان لمعمنف سل ين ف سلدنل دبمنو   ضا
سلعباةننل سلمننأمون   وكا نن  دانناف  ننل معمةنن  سلم ننا  س  سلعممينن    وسليماننا  سل ااشنني  سلدننل ييضنن  ا سلكثينن  

 اضسل   سإلمافوغي  ف   وكان  سألهباقمن سلعمماق سلمخدصين  ل شدى صفو  سلعمف وسلمع       ضم عن 
 ي ضب . يبز ف عميعا  ل عمم  و ك ح ويصغل ل  سلعمي  ويغد  ون من عمم  سلذي ال 

  وسلدنل ددممنذ عمنى يوين  سلكثين   سل ضنا  سإلمناف أةنمما ضم عن سلمو ة  سلفك ين  سلدنل وضن  
  منن   وكادبين ع   كل ما كا وس يةمعو   ع ن  وي و ن وأ كا ح سإلمافمن همب سلعمف وسلمع     اهمين عموف 

مؤلفننا  عويننوف  ننل شنندى س ننوس  سلعمننف  عمننف و كنن  وثاا نن  سةننممي  صننييي     اننو كا نن  ل منناف سل ضننا 
 وسلمع    سلفامي  وسلش عي  وسلهبي  وغي  ا سلكثي  .

سن يف ننو ويننويك سلكثينن  مننن سأل كننا  سلموسمنن  ل ةننمف ودصننوى لمننا  سةنندها  سالمنناف سل ضننا 
   ؤالق وس كا  ف سلدل ديناول سل ينل منن سلعاينوف سالةنممي  سلصنييي  وم   س دشا  ا ووعى سلو ى سلى أ وس

  وكذل  عمل عمى دصييح سلكثي  من سالياويث سل بوي  سلش يف  ود ايدما مما عم  بما وشابما وما وضع  
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. و يذ  سل ا  من سالخدمه بمنن كنل منن يمنو  سلنى  نوف  بعك سلمغ ضين  يما و ةبوح لم بل ميمو 
 سلصييح وعوف سلدعامل معما   وعوف مخالفدمف سو سالخذ م مف . وح سالةمف 

مننن  كن  و ننام وعمنف كبين    وشننعاع  عالين    وماننو ح    ن س لمنا كننان يدمدن  بنن  سالمناف سل ضنا 
 ائا  عمى سلكمف وسلدصوي العوسق سالةمف وس كا  ف سلموسم   او ععل سلخميف  سلعباةل سلمأمون ية و والين  

 ديعننن  لمنننا كنننان ينننوو  ل نننذس  منننن صننن سعا  عمنننى سليكنننف  انننو سخدنننا ح سلخميفننن  سلعباةنننل   و  سلعمنننو سليننن  
سلمأمون ال   يمثل سلفك  سلي  سلصييح سلوسعل سلى  بذ سلخم ا  وسلص سعا  بين سلمةممين وكان يوعممف 

 سلننى سلدةننامح وسلدصننالح وسدبننا  سلدعنناليف سالةننممي  سلدننل دننوعوس سلننى  شنن  سليننب وسلةننماي  وسلعوسلنن    
وسال دبناح لمننا يخههن  سعننوسق سلمةننممين منن سن يععمننوس  وح سلخننم  وسلعنوسوف وسلد نناي  و ننل سلدنل دةننوو بننين 

 سلمةممين ليةدهيعوس  وف سلوين سالةممل سلصييح .
 ا دانننل سلنننى عنننوس   بننن  وس ضنننف سلنننى موكنننب سلشنننموسق  سال سن سلم يننن  لنننف دممنننل سالمننناف سل ضنننا 

  ح ل مدننوي بموينن  و عمننل عمننى سال كننا  سلدننل كننان يننوعوس لمننا سالمنناف وسلصننوياين   دا كننا ل ننا عممنن  و كنن
سلوسعينن  سلننى سلخينن  وساللفنن  وسلميبنن  بننين سلمةننممين و بننذ سلخم ننا  وسلد نناي  سلدننل دعمننل عمننى  ةننح سلمعننال 
العننوسق سالةننمف الةنندغمل سلخم ننا  بنننين سلمةننممين ليعممننوس عمننى  شننن  س كننا  ف سلموسمنن  لمننوين سالةنننممل 

 . سلصييح
 اسمو ونسبو :

 و سالماف عمل سل ضا بن سالماف موةى سلكا ف بنن سالمناف ععفن  سلصناو  بنن سالمناف ميمنو سلبناه  
بننن سبننل هالننب  م ننا   بننن عبننو  بننن سالمنناف عمننل زيننن سلعابننوين بننن سالمنناف سليةننين بننن سالمنناف عمننل 

 .  1 سلمهمب  شيب   سبن  اشف  عم و  بن عبو م ا   هصل  
    3   وهيننل  ننل س وى سل وبينن    2  مننل سف ولننو   هيننل  ننل خيننز سن سلم ةنني  ا سف سالمنناف سل ضنن

 . 7   وهيل سةمما دكدف   6   سو لابما سف سل بيين   5 ولابما شا سق   4 وهيل  عم  
 نشأتـو :

سذ هيننل س نن  ولننو يننوف سلخمنني  اليننو  سخدمنن  سلمؤ خننون  ننل سلةنن   سلدننل ولننو  يمننا سالمنناف سل ضننا 
ة   مائ  وثما ي    9   وهيل ولو  ل سلياوي عش  من شم  ذي سلاعوف   8 من  بي  سالول  عش  ليم  خم 

 .  11   وهيل س   ولو ة   مائ  وثمث  وخمةين   11  وس بعين
ود بنى  نل بين  عمنف ووينن وسوب سذ كنان دةنوو  ين  سالخنم  سلك يمن  وكنان   شأ سالماف سل ضا 

ذو سخنم  عالين   كنان مثناال . وكنان سالمناف سل ضنا   12 ي ن  سلفكن ي لدم  سلد بي  سألثن  سلكبين  عمنى دكو 
 سئعا لمصو  وسلصب  وسلدوسض  وسليكف وسلعفو عنن سلمةنلق    كنان يدمدن  بناخم  سلاناوف سلع مناق   وكنان 
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يعهنن  عمننى سلفانن سق وسلعبيننو وسلمةنناكين   وي  نن  لمننف ب  نن ف سلعهنن  وساليةننان وسال ةننا ي    وال يفنن   بننين 
 .  13 سخ  وال يفاضل بي مف سال بالداوى سيو و 

وكننان همننيم مننا ي نناف  ننل سلميننل   سذ كننان ياضننل ليمنن  بالصننمف ودننموف سلانن سن سلكنن يف   وكننان كثينن  
سلمع و  وسلصوه    وكان كثي س ما يفد ش سلُةف ف م  عبيوح وغمما   ويشا كمف سلهعاف   وكان يهمب م مف 

منن هعامن  وهناف  ينأم  ف سال ياومنوس سال بعنو سن يف غنوس منن هعناممف سالةدم س   نل سالكنل يدنى لنو  ن    نو 
 14  . 

زس نننوس   غيننن  مبنننالل بمبنننا ا سلنننو يا ومفاد منننا   وكنننان يمنننب  سلخشنننن منننن  و شنننأ سالمننناف سل ضنننا 
سلثيناب   ويعمن  عمننى بةناه مدوسضن    وس نن  يدنى بعنو سن سصننبح ولينا لمعمنو   ننك سن ياناف لن  سي ميفننل 

لع منن  سو سي موكننب  ةننمل سو سن يينناه بنن  ممننا كننان ييننيه سلممننو  بنن  س فةننمف مننن مننن ميا ننل سالبمنن  وس
 .  15 م ا   سلمم  

 عممـو :
ييننيه بعمينن  س ننوس  سلعمننوف وسلمعننا     سذ كننان بيعمننا  سلمننؤ خين وسلنن وسف  كننان سالمنناف سل ضننا 

سلعمننوف كثينن    وكننان سعمننف س ننل زما نن  وس ضننممف وسو س ننف بأيكنناف سلننوين   وعمننف سلفمةننف  وسلهننب وغي  ننا مننن 
سلمأمون سلخميف  سلعباةل يعم   ل معمة  عوو من عمماق سالويان   و اماق سلشن يع    وسلمدكممنين  يغمنبمف 

 .  16 عميعمف يدى يا  ل  سلعمي  بالفضل   وكا وس يةدشا وح  ل عمي  ما ُيشكل عميمف  مم  
ولينا لمعمنو وسعد س نا  سالماف سل ضنا  وذك  سلخميف  سلمأمون  ل كداباد  لوثيا  سلعمو بعو سن ععل

  17 بفضم  ومكا د  سلعممي  سل  يع    لما  أي  من  ضم  سلبا     وعمم  سل ا   و و ع  سلباهن وسل نا     
. 

يننين وصننل سلننى  يةننابو  سث نناق سال داننال مننن سلموي نن  سلننى  سن سالمنناف عمننل بننن موةننى سل ضننا 
ؤ نا ومن مف ييينى بنن ييينى   وسةنيا  بنن   اوين    وميمنو بنن خ سةان ة   مائدين لممع ف خ م سلين  عمما

 .  18  س و   وسيمو بن  س     وغي  ف لمةدزسوف من عمم  ومع  د  
و نو سبنن سث نين  كنان ثان  يفدنل بمةنعو  ةنول    سن سالمناف سل ضنا   19 وذك  سبن سلعوزي 

 وعش ين ة   .
ولنوح سل ضننا دفنو  عممنن  وسةنديااه  سالمامنن   سلننى ماناف وسشنا  سالمناف موةننى بنن ععفنن  سلكنا ف 

 .  21 باول   ذس س ا  ولوى
وذك  سب س يف بن سلعبا  ما  أي  سل ضا يةأل عن شلق هه سال عمف   وال  أي  سعمف م   بما كنان 

 .  21  ل سلزمان سالول سلى وهد  وعص ح وكان سلمأمون يم ي  بالةؤسل عن كل شلق  يعيب 
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ن عمالا  سلفك  سالةممل   وهو ةا ف سةماما كبي س  ل صياغ  يينادمف م وكان سالماف سل ضا 
و ننذس مننا ععننل غينن  سلعنن ب سن يهمعننوس   22 سلعممينن  وسلثاا ينن    وكننان عمننى سهننم  كبينن  ومع  نن  بعننوف لغننا 

 عمى عمم  و ك ح سلع يف .
 سل ضنا  سدةع  سلي ك  سلفك ين   نل سلان ن سلثنا ل سلمعن ي   و نو سلان ن سلنذي عناش  ين  سالمناف

 فنننو  شنننه  ي كننن  سلبينننث وسلدنننألي  وسلدنننو ي  ودصننن ي  سلعمنننوف وسلمعنننا     و شنننأ  سلمنننوس   وسلدينننا س  
سلفمةفي  وسلفك ي  و شه  ي ك  سلد عم  من سلمغا  سلمخدمف    ودبا ى سالةادذف وسلهمب  سلى يماا  سلو   

 وسزو    سلموس   وكث   وكا   دو    يما مخدم  سلعموف .
لي كنن  سلعممينن   ننل زمننن كننل مننن سلخميفدننين سلعباةننيين  ننا ون سل شننيو وسلمننأمون   و ننذح وسزو نن   س

سلم يم  دبمو  سلفك  سلع بل سالةنممل   سذ  نل  نذح سلم يمن   من  مؤةةنوس سلمنذس ب سلفامين  مثنل سلشنا عل 
 نن    و شنه كنذل   نل ذلن  سلعصن  241 نن    سيمنو بنن ي بنل  : 179 ن    ومال  بن س     : 214 
صنننياب سل   ينننا  سلفاميننن  سمثنننال سبنننل يوةننن  سلااضنننل   وةنننفيان سلثنننو ي   وز ننن    ويمنننو بنننن سليةنننن س

 سلشيبا ل   وش ي  سلااضل وغي  ف .
كما ب ز  ل دم  سلفد ف كل منن سلكةنائل   وسلف س ينوي   وسالصنمعل   وميمنو بنن  نذيل سلعنم    

صن  بالمنوس   سلفامين  وسلعامين  وسالعدماعين  وسل  اف سلمعدزلل   وسلهبيب عب يل بن يخشنو  وسكند  ذلن  سلع
سلمخدمفن  ومننوس   سلفانن  وسليننويث وسلةنني    وكننذل   شننه  سلمننذس ب سلفمةننفي  وعمننف سلكننمف والةننيما  ننل سينناف 

 .   23 سلمأمون سلمأمون   و ما ديا  سلمده    و م   سلز وهي  وسلغمو
ممننناق ومنننمذ س نننل سلفكننن  مفنننز  سلع و نننل خضنننف كنننل ذلننن  كنننان سالمننناف عمنننل بنننن موةنننى سل ضنننا 

وسلمع  نن    ي ننا   صننايب كننل عمننف  ننل عممنن  ويينناو  س ننل سلفمةننف  وسلكننمف   وينن و عمننى سلز اوهنن  وسلغننمف 
ويوع  س ل سلفا  وسلدش ي    ويثب  هوسعو سلشن يع  وسصنول سلدويينو  كنان مينو  سلدويينو وم كنز سالشنعا    

 .  24 وم هم  سالصال  وسل ااق 
ن ميمننو بننن عيةنى سلياهي ننل هنو عمنن  خمنن  عشن  سلنن  مةنأل  مننن سلمةننائل وممنا يعننو  بنالاول س

سلدنل سعناب ع منا سالمناف   وسن معمةن  كنان سلم عن  وسلمنأوى لهنمب سلعمنف وسةنادذف سلمع  ن  وكممدن  سلفصنل 
 .  25 وسليةف لممد ازعين 

 الفكري في اصالح اوضاع عصره : دور االمام الرضا 
كًا لما يوو  يول   ل ذل  سلعص  سلذي  شأ  ي    وكان يدصوى وسعيًا ومو   كان سالماف سل ضا

لكل ما من شأ   ييوث سلف ه  بنين صنفو  سلمةنممين وينوخل سلشن  وسليين ف سلنى س كنا  ف  نل مةنائل وين مف 
سلكثي  من سلموس   سلفك ي  وسلفمةفي  وكنل  سلي ي    سذ كما سش  ا ةاباا س    شه   ل عص  سالماف 
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عمى و سي   وه هما سلخاص   ل سيصال س كا  ف لعاول سلمةممين    كان سالماف سل ضا  م ما ل  سةموبما
  سن مخالفي نا وصنفوس  دام  بمنا ييناول سعنوسق سالةنمف  عمن  لدشنوي  سالةنمف وسلمفنا يف سالةنممي   انال 

 ننا   وثالثمننا : سخبننا س مننن  ضننائم ا وععمو ننا عمننى ثمثنن  سهةنناف سيننو ا سلغمننو   وثا يممننا : سلداصنني   ننل سم  
سلدصنن يح بمثالننب سعننوسئ ا    نناذس ةننم  سل ننا  سلغمننو  ي ننا كفنن وس شننيعد ا و ةننبو ف سلننى سلاننول ب بوبيد ننا   وسذس 

 .  26 ةمعوس سلداصي  سعداووح  ي ا   وسذس ةمعوس مثالب سعوسئ ا بأةمائمف ثمبو ا باةمائ ا
فك ي لدضيي  سلخ نا  عمنيمف   يدصوى لم و عمى عمي  س وس  سال ي س  سل وكان سالماف سل ضا 

يةدمو  س كا  ف  ل سلاول دا ف    ضم عنن س ن  كنان يةندمو  سلوسضنعين لمنا كنذل  .  فنل  وح   كان 
   من زعف سن   يفعل س عال ا ثف يعذب ا عميما    او هال بالعب    ومن زعف سن    عمى سلمعب ف هال 

مف سلةننمف    اننو هننال بننالدفويك سلاائننل بننالعب  كننا     عننز وعننل  ننوك سمنن  سلخمنن  وسلنن ز  سلننى يعدنن  عمنني
 . 27 وسلاائل بالدفويك مش    

  سلمل بو  هو د  ولف دبو وس ي   عممو    وهو و  وسلداوي  عمى  و ل  وح عمى سلمشب  هال 
 .  28 غي  ما ب  وصفو  وس ل ب يق يا سلمل من سلذين بالدشبي  همبو  لي  كمثم  شلق   

ل  سلعويو من سل ووو عمى سلمعةم  وسلغمف وسصياب سلدفةي  بنال أي وسلاينا    ولن   ضم عن سن 
 ووو عمننى سلفنن   غينن  سالةننممي   وسوضننح زينن  سل وسيننا  سلدننل سعدمننو عميمننا مننن  سف سلهعننن  ننل سالةننمف 
ن به يا  سو باخ ى  كما س ن  سثبن  بهم منا والةنيما  نل معنال سلينويث سل بنوي سلشن ي  وس منا لنف دصنو  عن

  سن   دبنا      وس شو سلمةممين سلى سل وسيا  سلصييي   فل ما  ال عن سل بل ميمو  سل بل ميمو 
  لعنن   سلمين  ين سلكنمف عنن موسضنع  و  منا  ودعالى ي زل كل ليم  عمع  سلى ةنماق سلنو يا   هنال 

ماق سلنو يا كنل ليمن   نل سلثمنث سالخين    هال  ةول   كذل    وس ما هال : سن   دعالى  ي زل ممكا سلى سلة
وليمنن  سلعمعنن   ننل سول سلميننل  يننأم ح  ي نناوي  ننل مننن ةننائل  اعهينن     ننل مننن مةننغف   نناغف  لنن  .. يننوث ل 

بذل  عن سبل عن عوي عن سبائ  عن  ةول   
 29  . 

   يوث ل سبل موةى بن ععف    عن سبي  ععف  بن ميمو عميمما سلةنمف   سذ هنال منن وهال 
زعننف سن   دعننالى يعبنن  عبنناوح عمننى سلمعاصننل سو يكمفمننف مننا ال يهياننون    ننم دننأكموس ذبييدنن    وال دابمننوس 

  سلغننننمف كفننننا  وسلمفوضنننن     وهننننال   31 شننننماود    وال دصننننموس و سئنننن    وال دعهننننوح مننننن سلزكنننناف شننننيئا   
و زوعمننف   سو دننزوم منن مف   مشن كون   مننن عالةننيمف سو خننالهمف سو وسكممننف   سو شنا بمف   سو وسصننممف   س

سو سم مف   سو سئدم مف عمى سما   سو صو  يويثمف   سو سعا مف بشه  كمم  خ م من والي    عز وعل و 
 .  31 وواليد ا س ل سلبي     والي   ةول   
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عماعنن  مننن وكمئنن  بي ةننال سلمننال  هالننب سالمنناف سل ضننا  وبعننو سن سةدشننمو سالمنناف سلكننا ف 
يوزدمف سلي    ولك مف همعوس  ي   أعابوح : سن سبنا  صنموس    عمين  لنف يمن  و نو ينل هنائف   سلذي كان ب

بشنندى سالةنناليب  . وب نناق عمننى ذلنن   اننو وسعممننف سالمنناف سل ضننا   32 ومننن ذكنن  س نن  مننا   مننو مبهننل 
ها  سالمناف . وبنذل  سةند  33 لعن مف   منا س شنو كفن  ف  لماضاق عمنيمف   سذ لعن مف سمناف سصنياب   انال 

 سن يدصوى لمف  ك يا وييعف وو  ف وييو من س دشا  س كا  ف . سل ضا 
ياول :   يةب ا شماوف سن ال سل  سال   سيوس صموس لف  و ل معال سلدوييو كان سالماف سل ضا 

يدخذ صايب  وال ولو   هيوما ةميعا بصي س هويا هائما باهيا  و س   عالما ال يعمل   هاو س ال يععز   غ يا ال 
  34 ييدام   عوال ال يعو    خم  كل شلق   لي  كمثم  شلق   ال شب  ل    وال ضنو وال نو   وال كفنو   

. 
ب شنن  سلفكنن  سلع بننل سالةننممل سلصننييح هنناف باعننوسو سعيننال مننن  وف س دمنناف سالمنناف سل ضننا ولشنن

سلعمماق ود بيدمف ليي صوس عمنى صنيا   سلدن سث سالةنممل   وياومنوس بمممن   شن  سلفكن  سالةنممل  نل كا ن  
عنن سالمنا سل ضنا  س عاق سلعالف سالةنممل و يمدمنوس بد بين  سعينال ديمنل  ةنالد  سلفك ين    سذ بمنر عنوو سلن وسف

   35    سويا 367  سلى  313 يو . 
كدناب سلمةن و  سلعويو من سلمؤلفا   ل سيكناف سلشن يع  و سلفان    ولن   وكان لمماف سل ضا 

عمنى مةنائل    وسل ةنال  سلذ بين   نل سلهنب سذ لنف دادصن  عمومن   وضنم   منا سثن  عنن سل بنل ميمنو 
ف وسلمع    وم منا سلهنب سذ كنان عالمنا مدم ةنا  ين    وهنو سهمن  سلفا  وسلش يع  بل شمم  شدى ص و  سلعم

منا يصنمح بنون سال ةنان ومنا ياين  منن  سلمأمون عميمنا سل ةنال  سلذ بين    وهنو وضن   يمنا سالمناف سل ضنا 
سالم سك وييف  صيد    سما ةبب دأليف  لما  نو منا كنان ينوو   نل معمن  سلخميفن  سلعباةنل سلمنأمون  نل 

  معمة  من عمماق وسهباق ي اهشون  ل مخدم  ص و  سلعمف وسلمع    وم ما سلهنب   م ا  س  وما ييدوي
سذس كان يوو  سليويث يول سال ةان وبو   وخمياح وما ييوث  ي  من  عاليا  . وعمى سل غف منن سن بنمه 

خشندو   سلخميف  سلعباةل سلمأمون كان يا م بأشنم  سالهبناق ل نذس  سمثنال  يوي نا ماةنوي   و  عب ينل بنن ب
سبنن ز ف عميعننا بعممنن  و ضننم  ومع  دنن  يي مننا همننب م نن  سلمننأمون سن  وغينن  ف   سال سن سالمنناف سل ضننا 
 .  36 ييوث  بما يع   من عمف سلهب 
كنان يعنو بينن  موةنوع   ك ين  وعممين  س ناو  م ن  سال ةنا ي  عمعنناق  وبمنذس  نان سالمناف سل ضنا 

ومدانو يشنن   ننو  وعمننف ومع  ن  وعممنن  بنناهل يةنندفاو ولني  سلعمننف سالةننممل  يةننب  منو صننايب  كنن  و ننام 
 م   سالعيال  ل كل زمان .
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 وفاتـو :
ف   نننل موي ننن  هنننو  وو نننن  يمنننا  نننل وس  يمينننو بنننن 818 نننن   213 نننل عننناف   كا ننن  و ادننن  

 .  38   و ل  ف  سلوس  سلدل و ن  يما سلخميف  سلعباةل  ا ون سل شيو   37 هيهب 
 منن مف منن سشننا  سلنى سن سالمنناف     نل ةننبب و ناف سالمنناف سل ضنا وهنو سخدمانن  سل وسينا  سلدا يخينن

  و سبنن خمكنان   41   وسيوح  ل ذل  كل منن سليعانوبل   39 هو ما  مود  هبيعي  عمى سث  سكم  سكمما  
 . 44   وسبن سلعب ي  43   وسبن سالثي    42   وسلهب ي   41 

ي مننن خم ننا  ةياةنني  وصنن سعا  عمننى سال سن   ننا  بعننك سل وسيننا  دشنني  سلننى سن مننا كننان يعنن  
سلةننمه  ل ننذس  ععمنن  سلخميفنن  سلعباةننل سلمننأمون يننو  لنن  سلةننف  ننل سلهعنناف لينندخم  م نن  بعننو سن كننان هننو 

 .  45  سعهاح والي  سلعمو
سلزسخ ف بالعمف وسلمع    وسلثاا   سلوسةع  سلدل سةنداا ا منن سبائن   وبمذس دكون يياف سالماف سل ضا 

لوسة  هو س دم  بمود    سال عمم  و ك ح سلذي سةة  وس دش   ل عمين  س عناق سلعمنو ف لنف وسعوسوح وسهمع  س
 ي دمل وباهل بااق سلو يا .

 الخاتمـة
سكون هو دوصنم  سلنى عممن  منن   ل  ماي  بيثل  ذس سلذي يد اول سالث  سلفك ي لألماف سل ضا 

ةننممل سلصننييح سلننذي س دننوى م نن  عننن مةنندمو مننن سلفكنن  سال سل دننائا مننن س ممننا سن  كنن  سالمنناف سل ضننا 
منن   و دعةيو لما كان ينوعوس سلين  عنوح  ةنول    ه ي  سبائ  وسعوسوح  عميمف سلةمف    وسن  ك ح 

ين  وعوسلنن  وينب ومةنناوسف بننين سلمةنممين ال نن   بنين سيننو وسخنن  عمنى سةننا  سلمنون وسلعنن   وسال دمنناق . سال 
 بالداوى

موةننوعيا شننامم ييننيه بعمينن  س ننوس  سلعمننف وسلمع  نن  ةننوسق كننان  كنن س  وسن  كنن  سالمنناف سل ضننى
كا نن  عمننوف صنن    كالهننب سو عمننوف وي ينن  كالفانن  وسلشنن يع  وعمننف سليننويث وغي  ننا مننن سلعمننوف سلكثينن ف سلدننل 

 . دميز بما 
يف و ويدصوى ويعا و بالاول وسلفعل كل من دةول ل   فة  سن يوخل عمى  كان سالماف سل ضا 

  سو  لصييح ما لي   ي  ةوسق كان ذلن  عنن ه ين  و  سالياوينث عنن سل بنل ميمنو سلوين سالةممل س
 بدأةيةمف أل كا  بعيوف كل سلبعو عن سلوين سالةممل سلي  .

مو ة   ك ي  مب ي  عمى سة  هوي  وثابد  من سلعايوف سالةممي  سلةمي   سة  سالماف سل ضا 
  ل مخدم  سصاا  سلمعمو ف . ن ةا موس ب ش   ك ح   وكان لمو ةد  سلفك ي  سلعويو من سلهمب سلذي
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ي دصنن  عمننى عينن  سلمدبننا ين معنن   ننل مخدمنن  معنناال  سلعمننف   ويدفننو   كننان لألمنناف سل ضننا 
عمننيمف  ننل م ننا  سدمف سلدننل كا نن  دعاننو  ننل معمنن  سلخميفنن  سلعباةننل سلمننأمون . و  نن س لفضننم  وعممنن  و كنن ح 

عمي  من يدبا ى مع  من سلعمماق وسلمفك ين  ضم عن سصياب  وثاا د  وكمم  سلذي يومر باليع  سلثابد 
سال وسق وسل يل لذس  او سخدا ح سلخميف  سلعباةنل سلمنأمون ولينا لمعمنو أل ن  وعنوح س نم لنذل  منن عمن    و  ن س 
لما كان ةائو  ل ذل  سلعصن  منن صن سعا  منن عمن  سخن ى   سال سن سخدينا ح  نذس لنف يةند ى لن  سن يندف سذ 

لي  ف سلى  كب سلشموسق وسلصوياين  ل عميين ع و ع   ع ضما  س   سلم ي  سالماف سل ضا ة عان ما و 
 سلةموس  وسال ك .

بين ميد  هبيع  سو ةف و  لن   نل سلهعناف . وبنين  نذس وذس   وم  سالخدم   ل ةبب و اد  
  مدصنويا العنوسق من سلو يا   وخة  سلعالف  عنم عالمنا   و عنا   صناوها   عناوال   يل سالماف سل ضا 

 سلوين سالةممل ومن ي يو ب  ةوقس .

 الهوامش
ف    سلثاا  965 ن   354سبن ييان   سبو يادف ميمو بن يبان بن سيمو يبان بن معاذ معبو سلدميمل سلةبدل     : .1

سبل ؛ سال بمل   عمل بن عيةى بن  456 8ف    1982 ن  1412  وسئ ف سلمعا   سلعثما ي     ييو  سباو    1  ه
 ن   1415  وس  سالضوسق    بي و     2ف    خمص  كش  سلام   ل مع    سالئم    ه1293 ن 693سلفدح     :

 . 53 3ف    1985

  مؤةة  سلبم     4ف    سلموسي  سلكب ى   ه945 ن   334سلخصيبل   سبو عبو   سليةين بن يموسن     :  .2
 . 295ف     1991 ن   1411 بي و    

ف    سال شاو  ل 1122 ن   413سبو عبو   يمو بن ميمو بن سل عمان بن عبو سلةمف سلعكب ي     :  سلمفيو  .3
مع    يعا   عمى سلعباوف   دح: مؤةة  لل سلبي   عميمف سلةمف  لدياي  سلد سث   وس  سلمفيو    بي و  : و.     

2 276 . 

ف    سعمف سلو ى باعمف سلموى   مؤةة  1153 ن   548 سلهب ةل   سبو عمل سلفضل بن سليةن بن سلفضل ن   : .4
 . 41 2ف    1997 ن  1417لل سلبي     هف  

ف    دا يخ موسليو سالئم  وو يادمف   1171 ن   567سبن سلخشاب سلبغوسوي   سبو ميمو عبو   بن سل ص      : .5
 . 37ف     1986 ن   1416مكدب  سي    سلم عشمل    هف   

ف    سلكا ل   دح: عمل سكب  941 ن   329  سبو ععف  ميمو بن ميمو بن يعاوب بن سةيا  سل سزي     :  سلكمي ل .6
 . 486  1ف    1969 ن   1388سلفاا ي   وس  سلكدب سالةممي     هم سن   
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 . 19 4سله ييل   معم  سلبي ين    .7

 . 166 3سلا ووزي   ي ابي  سلمووف    .8

 . 41 2سلهب ةل   سعمف سلو ى    .9

 . 486 1سلكمي ل   سلكا ل    .11

ف    و يا  سالعيان وس باق سب اق سلزمان 1282 ن   681سبن خمكان   سبو سلعبا  شم  سلوين سيمو بن ميمو     :  .11
 . 371  3ف    1968 ن   1388  دح: سيةان عبا    وس  سلثاا      بي و    

هالب عميمف سلةمف   مه: سالوسب    سل ع  سالش      سلا شل   باه  ش ي    يياف سالماف سليةين بن عمل بن سبل .12
 . 28 1ف    1975 ن   1395

 . 231 8سلكمي ل  سلكا ل    .13

ف   وعائف سالةمف وذك  سليمل 953 ن   363سبو ي يف    سل عمان بن ميمو بن م صو  بن ميمو بن ييون     :  .14
يمف س ضل سلصمف وسلةمف   دح: سص  بن عمل سصغ    وسلي سف وسلاضايا وساليكاف عن س ل بي   ةول   عمي  وعم

 . 121 2ف    1963 ن   1383وس  سلمعا      سلاا  ف   

ف    م اهب سل 1992 ن   588سبن شم  سشوب   سبو عبو   بن ميمو بن عمل سلة و ي سلماز و س ل     :  .15
 . 471 3ف  1956 ن 1375  سالش      هالب دح: لع   من سةادذف سل ع  سالش     سلمكدب  سلييو ي    سل ع

 . 64 2سلهب ةل   سعمف سلو س    .16

 . 126 3سال بمل   كش  سلغم     .17

 . 288 2ف    يياف سالماف سل ضا   1373 ن   775سلا شل   ميمو عبو سلااو  بن ميمو سلي فل     :  .18

 ل دا يخ سلممو  وسالمف   دح: ف    سلم د ف 1211 ن   577سبو سلف م   عبو سل يمن بن عمل بن ميمو      :  .19
 . 119 11ف    1992 ن   1412مصهفى عبو سلااو  عها   وس  سلكدب سلعممي     بي و    

ف    كفاي  سالث   ل سل   عمى سالئمم  سالث ل 1119 ن   411سلخزسز   عمل بن ميمو بن عمل سل سزي سلامل     :  .21
 ف    1981  ن  1411عش    دح: عبو سلمهي  سليةي ل    هف   

 . 758سلصوو    سالمالل     .21

ف    دفةي   و  سلثامين  دح:  اشف سل ةولل 1711 ن   1112سليويزي   عبو عمل بن عمع  سلع وي     :  .22
 . 444 4ف   1992 ن   1412سلميمدل   مؤةة  سةماعيميان    هف  



 
األثر                                                                                        اسم د.حنان عيسى ج

 الفكري لإلمام الرضا عليه السالم

 

363 
 

المجلد                                                             نسانية     مجلة القادسية للعلوم اإل
 م2102/ 4الخامس عشر: العدد 

 . 182 2سلا شل   يياف سالماف سل ضا    .23

  سلمع   سلثاا ي  لممؤدم  سلعالمل لمماف سل ضا    سالماف عمل بن موةى سل ضا ييفو ل   ةميمان   بيث  ل عمف  .24
 . 29ف     1984 ن 1414 مشمو   

 . 461 2بن شم  سشوب   م اهب سل هالب    .25

ف    من ال ييض ح سلفاي    دح: عمل 991 ن  381سلصوو    ميمو بن عمل بن سليةين بن بابوي  سلامل     :  .26
 . 514 4ف    1984 ن   1414  عماع  سلمو ةين  ل سليوزف سلعممي     2سكب  غفا ي   ه

ف    عوس   سلكمف 1849 ن   1266سلعوس  ي   ميمو يةن بن باه  بن عبو سل ييف بن ميمو صغي  سل عفل     :  .27
 . 617 41  وس  سلكدب سالةممي     هم سن   و.      6 ل ش ح ش سئ  سالةمف   دح: ميمو سلاوعا ل   ه

ف     و  سلب س ين  ل سخبا  1711 ن   1112سلعزسئ ي    ب    بن عبو   بن ميمو بن يةين سليةي ل     :  .28
 . 325 1ف    1997 ن   1417  مؤةة  سل ش  سالةممل    هف   1سلةاوف سلها  ين   دح: سلةيو سل عائل   ه

 . 421  1سلصوو    من ال ييض ح سلفاي     .29

  2ف    1966 ن   1386ام   دح: ميمو باه  سلخ ةان   وس  سل عمان    سل ع  سالش     سلهب ةل   ساليدع .31
197 . 

 . 219 2ف   1991 ن   1378سلصوو    عيون سخبا  سل ضا   س دشا س  سلش ي  سل ضل    هف    .31

عمل سيمو  اصح ف    سلغيب    دح: عباو   سلهم س ل و 167 ن   611سلهوةل   سبو ععف  ميمو بن سليةن     :  .32
 . 65ف     1991 ن   1411  مؤةة  سلمعا   سالةممي     هف ن  1  ه

سلهوةل   سخديا  مع    سل عال   دح: ميمو باه  سليةي ل   مؤةة  سل سلبي  عميمف سلةمف اليياق سلد سث    هف    .33
 . 759 2ف    1984 ن   1414

ف    دي  سلعاول   سل 391 ن   381ين سليمبل     : سبن شعب  سلي س ل   سبو ميمو سليةن بن عمل بن سلية .34
 . 415ف     1984   1414  مؤةة  سل ش  سالةممل    هف    2سل ةول   دح: عمل سكب  سلغفا ي   ه

 . 352سلهوةل   سخديا  مع    سل عال     .35

 . 199  1سلا شل   يياف سالماف سل ضا    .36

ن هو ولل سهميف سلعزي ف  ل زمن سلخميف  سلعباةل سلم صو  ثف ولل يميو بن هيهب     و سيو سلااوف سلعباةيين وكا .37
ف  765 ن   148ف  ووع  لفدح س مي يا عاف  761 ن   143خ سةان وسه ح سلمموي عميما يدى و اد  وولل مص  عاف  
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المجلد                                                             نسانية     مجلة القادسية للعلوم اإل
 م2102/ 4الخامس عشر: العدد 

مل   ف    ي    : سلز ك775 ن   195ف  وبال عمى والي  خ سةان يدى و اد  عاف  769 ن   152و دح كابل عاف  
 . 283 1ف    1981 ن   1411خي  سلوين   سالعمف   وس  سلعمف لممميين    بي و    

 . 218  2سلصوو    عيون سخبا  سل ضا    .38

ف    سلعب  وويون سلمبدوأ وسلخب   ل سيا سلع ب 1415 ن   318سبن خموون   عبو سل يمن بن ميمو سليض مل     :  .39
ف  1971 ن   1391ةمهان سالكب   مؤةة  سالعممل لممهبوعا     بي و    وسلععف وسلب ب  ومن عاص ح من ذوي سل

  3 251 . 

ف    دا يخ 914 ن   292سليعاوبل   سيمو بن سبل يعاوب بن سةيا  بن ععف  بن و ب بن وسضح سلبغوسوي     :  .41
 . 318 2ف    1999 ن   1419سليعاوبل   وس  سلكدب سلعممي     بي و    

ف    و يا  سالعيان وس باق 1282 ن   681لعبا  شم  سلوين سيمو بن ميمو بن سبل بك      : سبن خمكان   سبو س .41
 . 271 3ف    1968 ن   1338سلزمان   دح: سيةان عبا    وس  سلثاا      بي و  

 و  ف    دا يخ سالمف وسلممو    وس  سلكدب سلعممي     بي922 ن    311سلهب ي   سبو ععف  ميمو بن ع ي      :  .42
 . 146 5ف    1987 ن   1417  

ف    سلكامل  ل 1232 ن   631سبن سالثي    سبو سليةن عمل بن سبو سلك ف   ميمو بن عبو سلك يف سلشيبا ل     :  .43
 . 448  5ف    1995 ن   1415سلدا يخ   دح: سبو سلفوس عبو   سلااضل   وس  سلكدب سلعممي     بي و    

   2ف    دا يخ مخدص  سلوول   ه1286 ن   685بن  ا ون بن دوما سلممهل     : سبن سلعب ي   غ يغو يو   .44
  134ف     1958 ن   1378سلمهبع  سلكاثوليكي     بي و    

 . 271ف     1985 ن   1415سالويب  عاول   سالئم  سالث ا عش    مؤةة  سالعممل لممهبوعا     بي و     .45

 

 
 
 
 

 


