
 

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

315 

 دور اإلمام الرضا )ع( في مواجهة حركات التطرف اإلسالمي
 فرقة الواقفة أنموذجا

 

 زهير يوسف عميوي.م
 كمية التربية /جامعة القادسية   

 الخالصة:
 

 

تعددالواقوة ددحلقومدداكلرددللوق ددشلوا ددشملواةددلعلحلوار ةددضحل)عددبلو رددة لواش ددةلم  ل عددالق ددةكلو لدد لو رددة ل
شلو سةسد ل د لترللدولاقشلوارعةش دحل دا ل)عدبلوللذدذقشلردذ لوا شةدحلرقسبلواقةظ لم  ل،لوذلاع تلواداقل

ر ذلولدة لورةردحلواقدةظ لم  ل ت دةة لا شردةل عدالق ةتد ل ردةلوللتدق  لمتدبل)رعدتلذةرداكل)عدبلوا دة لو رةردحل
رللواش دةلم  لقت ملتد لر  دةل قدولواقسدةفول،ل ةدقعتلرم دحلةةسدلحل د ل)مدش ل)دة بلر  دةلرذترد لو رةردحل

لبلوللو س ةبلقشو لذاكلقة تلقللشكل ر  ةلرةلقةللرةالًةل،لقر  ةلرةلقةللسلةسلًةل.لقرللا شرةل،ل)ع
لمددةقولوا مددللتسددعل لوا ددق ل)عددبلاقشلو رددة لواش ددةل دد لواتمدداهلا ددذ لوا شةددحلق لشرددةلرددللوا ددشمل
وارت ش حلقور لواررةشسةتلوات لةة ل  ةل ار لر لواتأقلال)عدبلا شردةلقردةلاد لردللوررلدحل د ل قدشلو رةردحل
قتةشلا ةلقرةلقلمةقولوا مللذقدشلورد لو مةالدللوادقوشاكلردللة دولو ردة لواش دةم  ل مض د لقردةلةدة ل د لردلل
سلةسحلواةاكلقت للملواا ةملققةفلوااقو  لقشو لرذ لوامشقدةتلواتد لمةقادتلوا لدولردللرقة دحلو ردة لم  ل

ل.
 المقدمة

قدةتلوات دشفلقوا عدق،لقةدالواتعدفلر ًّ لو فرحلم)عل  لواسال  لقوارذترد لو سدالر ل دةاقللشلردللمشل
اقو  لتعكلوامشقةتلت عًةل اتالفلورقو لوممة  ة،ل ر  ةلرةلقدةلل دةتعل)دلل رد لردةاهل د لواملدةك،لقر  دةل
رددةلقددةلل)ضةفدداهلتددألشل ردديلشوتلاةشذلددحلت ددافلواددبلوسددضة لرقلددحلواتةددل ،لقوااددشق ل)ددللوامددقوبلقواترسددكل

 ، رةلوللتددق  لومددار لو لقظ ددشتل عددا ل ددشملةددلعلحل ةا ددا لقوامذددعلوار ش ددحل ددالو فرددحلم)عددل  لواسددال 
اشذتل)للرسةشلو رةرحلوامملح،ل)عدبلوللمةادحلو  ةد ةشلواتد لتظ دشلتتسدتشل   دة لادةمل  دةللعردول

لوابلقسبلرةة)شلوار شملللرللواةلعح.
ققة ددتلواقوة دد لقومدداكلرددللتعددكلوا ددشملواةددلعلحلوار ةددضحل عددالق ددةكلو رددة لرقسددبلواقددةظ لم  ،لقةددال

عبل)ةتض ةلواترسكل ر األواشذعحلق  ة لا ةلققمذحلتتس ال  ل  لو  ةولورةرحلواش ةلم  ،ل ةا)قولواذتل)
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وممةبلواقةفلوللواقةظ لم  لرقلوار اهلوار تظش،لقوللو رة لواش ةلم  لا لتمول  لو رةردحلقو د لادل ل
لرلل سولو فرحلقا للقللرللقاالواقةظ لم  .

امةفملق)ضةفالواقوة  ،لر لذقشلاقشلو رة لواش ةلم  لوللوا مللرمةقاحلاعقةقفل)عبلوراوفلقل
  لواتماهلا ذ لوا شةحلوااةشذلدحلقواقةدقفل قذد لا)ةت دةلرردللسدقاتل  سد لولللععدلل)مدلة  ل دالو ردة ل
قرةلق  لواقةتل  س للأت لواتأقلال)عل ةلرللاالولو  ال ل)عبلوارمةاشلواتد لت ةقادتلردذ لوا شةدحلقمةادحل

لو  ة ةشلوات لقاات ة.

 فرق الشيعة بعد وفاة االمام الكاظم )ع( 
 رؤية في حالة االنشطار

ترلددولورةرددحلرقسددبلواقددةظ لم  لرشمعددحلر رددحل دد لتددةشل لورددولوا لددت،لقةددالتشقددتلةامددلت لولشرددةل
واقو دحل د لوارذترد لو سدالر ،لقاعدولردشالذادكللعددقال ةااشذدحلو سدة لوادبلواداقشلواضلدةاهلوادذهلاع د ل دد ل

لشلواق لشل)عبلةلعت لقرم ل ،لقرةلوللرذتر لو رةرحل  لولةر لسةشل)عبلوار  ة لولة لملةت ،لتشكل ل لو 
و قابل  ضلوا ظشل)لل عضلواشقو ضلقمقرد لقوةةرتد ل قدةلل ةا لدحلواةدلعحلةدةاقول ةرةرتد لقا دأقولورةردحل

ل ٔم لش .
و رةردحلقةللاسعقق لقمسللتا لش لو لشلو ق شل ات ةفلو رحلمقا ،لقرقل ذاكلمة ظل)عبلر ةائل

قوسةسدلةت ة،لرردةلذععد للقدقللشرديًول د لو ردحلو سدالرلح،لقة دتلاد لر يادحلش لعدحل د لرذترعد لولدةشتلم لظددحل
واع ةسددلقللولددة لواشةددلا،ل عددشفل) دد لو دد لواقددةظ لقوارددأرقللقوا لب،قواسددلالقواع ددالوامددةاحلاع ةاتدد لقوذت ددةاُ ل

ل ٕمقةلةر ل ةاعلو
اتع تل)عل لر ذلولة لم س ل)للواشةلا،ل قة تلتعكلر ل)عبلواش  لررةلتضا ل لذقشلوللواةلعحلةالو

 رددةلوللل ٖم ددقواشلو  ةدد ةشلواا ددش،ل دد لوا ددشملواةددلعلحلواتدد لولددشتلتددأللشًولقو ددمًةلولددة لورةرددحلواش ددةلم  ل
تق  لو رة لرقسبل للذع شلمتبلظ شتلواتعاالحلقو محل رسمةتلراتع حلقة تل ةلةت ةلرتعااكلذرعتل

لاا لةرةل اسشتلواشت ة.
رععددق لوللوردد لوا ددشملواتدد لظ ددشتل عددالق ةتدد لقة ددتلذددّولواتال  ددةلرددقلمددقولو رةرددحلرددلل عددا ،لقل

قومضلدددحلو ردددة لواش دددةلم  ل ة رةردددحلاقللسدددقوُ ،لاعدددولورددد لوا دددشملواريلددداكلاالردددة لواش دددةلم  لقة دددتل شةدددحل
اش ددةلم  لمواض علددح ل  ددذ لوا شةددحلرلع ددةلةددلعحلو رددة لرقسددبل ددللذع ددشلو مدد لة لردد   لقمددمة حلو رددة لو

واّاُعملر   لردللوقدالوا لعدحل شقولدةت  لقسدة لار ل دذقشلرد   لاوقال دللقللدشلواشةد ،لقرمردال دللوسدمةمل دلل
)رددددددةش،لق)عدددددد ل ددددددلللض ددددددلل،لق مددددددشل ددددددللةددددددة ق ،لقاوقال ددددددلليشلدددددد ،لقليلددددددال ددددددللسددددددعل ،لقيلددددددةال ددددددلل

 لردللةدلعحلو ردة لرشقول،قوارايقر ،لقرمرال للس ةللق لشر ،لقري  لر للضة حلقومولوادقش لقواععد لقوا ضد
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واش ةم  ل ضالشّقهل)للاوقالواّشة لةقا لمةعتلأل  لو شورل لم  لذععتل اوك،لو  لةالق شلس  ل ادذل لداهل
قو ضذ  لرللوا ةش،لردللمدةم  ةل عداكلةدةول ةةدةشلوادبلو  د لو د لوامسدللواش دةم  ل ضدةولردذولمدةم ق لردلل

لل ٗم عاه 
  ددذ لوا شةددحلق رقة  ددةلر ددذلولددة لملةتدد لقمدد  ت  لل دداقلذعلددًةلوللو رددة لرقسددبلواقددةظ لقددةللةددال ةددشل

قو رةلسرقول ذاكل    لة عقول ردقتلرقسدبلم  لقي)ردقولوللو ردة لردللل ٘مقتبلوا شمل ة   لمو ل ةل)ةشلح 
ل. ٙم عا لس   لو رة لواش ةلم  

الوردولقرذ لوا شةحل ل  ةشل)عل ةلقر لمةم حلوار  ة لو قابل  لرسةشلو رةرحلقو تضةا دةل دلللو دشو
لوا لتلقوسترشتل  لتسعسع ةلمتبلوار اهلوار تظشلم)ع .

ق لرةل)اولرذ لوا شةحلظ شلوات شفلقو مًةلقو ضسدرتلوا دشملواةدلعلحلوادبل شةدحلشو  دحل رةردحلو د ل
وامسللواش ةلم  لقرلعتلوتذة لواشقو ضل قولرعة لح،لقلشقىلوللو رة لرقسبل للذع شلةالت  ألوادبلردذ ل

مددذشلرددللا شرددة،لقوقلددشلرددللرلددولوتذددة لرددذ لوا شةددحلردد لواقوة ددحلواتدد لردد لرق دد للوا ددشملق قولةرددةل ل ددو
وا مددل،لققددذاكلوا ةددشلحلواتدد لذر ددتل ددةاضقولوللو رددة لرقسددبل ددللذع ددشلم  للادد للرددتلقادد للمدد  ل ددولرددقل

ققدذاكل شةدحلموا  ملدح لقرد لواضةفعدحل ةرةرردحلل ٚمواضةف لقوستاعفل)عبلو رشلرمرالو لل ةلشلقذععد لقمدلح
 ددللرقسددبل ددللذع ددشلوقمددبلوالدد لقواددبلواش ددةم  لقوذددةيقولو رةرددحل دد لو اددقلللقوللواقمدد لرددقلومرددال

واش ددةلم  ل)عددبلوللر ددةكل ددشملقوسدد ل ددلللر ددةائلواقوة ددحلقلوا  ملددحللقرددللوللوا  ملددحلقددة قولوةددشبلواددبل
ل. لٛملل ةرةرت  وامملرللواقوة حلقو الشكلو عالرللواممل للوا  ملحل لل قشقلل ضلحلو فرحلوذلقة قوللضقاقل

واددبلذة ددبلرددذ لوا ددشملو دداشذتل ددشملشو  ددحلواددشىلترددتلرددذ لواتلددةشوتلوارعةش ددحلاالرةرددح،لقة ددتل
 ةا لددحلو قددةشلرددذ لوا ددشملردد لو  تعددةال)ددللوامددقوبلق شلددملو رددة لوامددملمحلقوا)ددتلوللو رددة لرقسددبل

و رة لواقدةظ لم  لقردللواقةظ لقةللرقلواضةف لوار اه،ل)عبلوللرذولو اتالفلا للظ شلو ل عالوللم  ل
ل لق ةت ،ل رةلوللسر لواةلعحل ذشلق ةت لمتبلظ شلو  ةضةملقو مًةل ل ة،للشقهلوا  شسد ل د لا دشلق دةكل
و رة لواقةظ لم  لمارةلوستة ال)عل لواسال ،لوااولواس اهل)عل لوا ض ة لرللوا ة ،لقذر لوا ة لرللورول

  لردللذدشوولق لا دمللد لقمد ق ل)عدبلواذسدشل د ل  داوا،لل  اوا،لق ل  لوا لل ل لل)اهل  ظشقولوال ل لولش
قورددشللملددبل ددللاةاددال  ددقاهلردددذولرقسددبل ددللذع ددشلواددذهلتددي) لواشو  دددحلو دد ل للرددقتلةددالرددةتل دددة ظشقول

،قة تل)ضةفدالقو قدةشلردذ لوا دشملوار ةالدحلتاتعدفل)دللواردأاقفلوا)دتلوللرقسدبل دللذع دشلاد للردتل ٜموال  
اضددةف لواددذهللردد لو شضلةسدد ًةلق)دداً ل عددالوللرعفددتلظعرددًةلقذددقشًو،لقردد ل ددولقددةللملددًةللددشيم،لقرددقلوار دداهلو

ل  ذولوا  علت  تلر األوامعقولقوات ةس لواذهلظ شتلو قةش لقو محل  لرذ لوارشمعح.
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قرةلوللوا عضلر   لاش ل)للرسةشلو رةرحل  شوضلرةالحلورعت ةلواظشقفلوات لتعلة ةل  لتعكل
قددةشلادد لتعرددّشل ددقلاَلًلل ددوليواددتل عددال تددشكلير لددحلرعل ددحلاظددشقفلمددةا ت ةلوارشمعددح،لو لولل ةا لددحلرددذ لو  

قمدددد قكلواضددددقولولل)مددددشلو رددددة لواش ددددةلم  للعددددال)مددددشل ل دددد شوبلوا قددددشهلقظ ددددقشلواتلددددةشوتلوا قشلددددحل
وارعةش ح،لوذللالمظلظ قشلوااالفلقو مًةل  لواشأهل الو رةرح،لقةال)ة بلو رة لواش ةلم  لرللتعكل

ل مح.وامشقةتلرعة ةكلقو

 الوقف والواقفه
 االصطالح والداللة

ل عملرم عحلواقةفل)عبلقول شةحلتضفل  لة قولشوهلو  ع لح،لمقولرسأاحلرللرسةفولوااالفل
  دددقلقوامدددةولردددذولوسددد ل)عدددبللقدددول شةدددحلوشواكلواادددالفلل لٓٔمقةإلرةردددحلق لشردددةل)عدددبلادددالفلشأهلواذر دددقش،

ة ول)رق لواذر قشلمقولرسأاحلرعل دحلق رع دبلقوستضشتل شأهلاةمل  ةل ةةضل ضلحلوآلشو لوار شقمحلرلل
لواشلرقلمةاحلو  ة ةشلقو   شوال ةاشوهلقواقةفل)عبلر ةائلاةمحل  شةحلوقلذرة)حلرعل ح.

قوملة ًةللذربلوا عضلوابلو) دة لوارمد عحلو عدةالوادشىل لأادذلر  قردًةلوقلدشلذداً لقت دقشًولوذللدشال
 رددللت  ددبلو قددةشلاددةش لوامدداقالواعةرددحلل ٔٔمةددحلوااةشذددح) ددالواقتددةبل ددةللواقوة ددحلوقلواقةددفلل عددمل)عددبلوا شل

اعرددقملذ ددقالوارسددعرللل)ددّالقوة ددًةل)عددبلتعددكلوآلشو لأهلاةشذددًةل)ددللوارددأاقفلقةدداللقددقلل ددرللوارمدد عحل
اعقةفلرقلواتعمبلوقلوات شفلاشأهلرعلللوقلوار األ  قلقوامةولرذولوارست ال دةاشأهلوار تعدال)دللوامدقوبل

لحلاعرق لوا ة .وارتيرتل)عبلو شو لواراةا 
شّقهل)لل)ع ل لل) الهللالوايرشهلقرقلرللوممةبلو رة لواش دةم  لقردلللضةتد لةدةو،لقت دتلوادبل
و  لوامسللواش ةلم  لوسدأا ل)دللواقوة دحل قتدبلوادّ لةدةفاًللمواقوةدفل)ة دال)دللوامدم،لقرضدل ل)عدبلسدلف ل لل

ادشق ل)دللر دةائلوادالللوامدملح،لاذوللرقدللواضدقولواقةدفللع د لوا لٕٔمرةتل  ةلقة تلذ   لرآقو لوارملش 
قواقوة دحلرد لوااةشذلدحل)دلل ة)دحلو ردة لق)دللوادالللو سدالر ،لوردةلردللملدللواا ادحلا دذولوارمد عحل ردلل
االولوارمةاشل للرقللواضقولوللرم عحلواقةفلوقلواقوة  للضتمشل ض ل)عبلواذرة)حلوار ةدضحل)دللوردة ل

ةددضحل)ددللوامددقوبل   ةاددكلواقللددشلرددللوا ددشملو سددالرلحلو دد لواش ددةلم  ل ددوللأاددذل دد لو عددةا لقددولوا ددشملوار 
ذقشتلو  ةلقوة دحلقت  دتلو قدةشلواتع دتل)دللواردأاقف،ل ضدالل عدملردذولوارمد عحل)عدبلذرة)دحلردللواادقوش ل
وا ل لدد ،لقر ةاددكلواقوة ددحلواذ رلددحل ضددةاقول ل ضددقولو لواضددشمللراعددقملق لددشلراعددقم،لقواقوة دد لوارعتياددحل ضددةاقول

للومدددددمةبلو ددددد ل)عددددد لواذ دددددةف لق لدددددش ،لققدددددذاكلواقوة دددددحلردددددللوا دددددشملوارتمدددددق حل دددددةاقةفل ددددد لاعدددددملواضدددددشم
،وابلذة بلردذ لوا دشملظ دشتلوا دشملواةدلعلحلواقوة دحلقواتد ل)دّاكل درللومد الولوادشقو ض،لوقل ٖٔموار  عح

قللددشلردددةلوادددتملرمددد عحلواقةددفلوقلواقوة دددح،ل)عدددبلوا دددشملواةدددلعحلوارت ش ددحلقوار ةالدددح،لادددذول دددةللرمددد عحل
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)عبلواقوة حلو رةرلحلواذلللةدةاقول ةرةردحل)عد لم  لقوامسدللقوامسدلللم)عدل  لواسدال  لققة دقولواقوة حلوةتمشل
) الو رة لواش ةم  ل  ةا ًةلرةللةةشلاعذرة)حلوار ةضحل)  ل ةاقوة ح،ل    لقة قول)عبلرقسبل للذع شم  ل

ل ٗٔمقا للذةقيلوابل لش .
 اسباب الوقف

فلقوامدددملولل)مدددشلو ردددة لواش دددةلم  لةدددالر ددد لت ق)دددتلوآلشو ل ددد لت سدددلشللوسددد ةبلظ دددقشلواقةددد
 ددةاقللشلرددللمةاددحلوات ددشفلقوا عددقلقواقةددف،ل قددةللو رددة لم  للعرددولذةردداًول)عددبلواتمدداهلاتعددكلوامشقددةتل

ل ةتبلواقسةفولقوا ةلةتلقةال ةشل سق ل)ةة حلواقةفل قولوةقةا .
ت قلشلواعشةدد لاددد عضللددشقىلوللرددللوسدد ة  لر  ددةلرددةلقددةللرةالددًةلقر  دددةلرددةلقددةلل)ضةفددالًةللتععددمل ددةا

واذرة)دددةتلقامقمدددًةلتعدددكلت  دددتلو قدددةشلواشذعددد للقو ردددة لواضدددةف لردددللر ظدددقشلرت دددشفلر دددةا ،ل)عدددبلولل
لل ٘ٔمو س ةبلوارةالحلقة تلر لوا ةا حل  لظ قشلو عبلوا شملواقوة ح

قاددذوللرقددللواضددقولوللوا ردد لقمددبلواددُا لةلقرعددذوت ةلقواش  ددحل دد لواترتدد ل رددةل ل ددةلرددللر ددةر لقل قتدد ل
للرللورد لو سد ةبلقشو ل ت  د لوا دة لو قدةشلواقةدف،لل دةفلوادبلذادكلوللو )تداوال دةا   لقمدبلوادذوتلقة

ذعددولواقللددشلرددللوا ددة لو  اددشو لقشو لواش  ددةتلقواةدد قوتلقو   رددة ل رعددذوتلواملددةكلقواش ددبلواددبلواتددشفل
رددذ لو سدد ةبلوااددشق ل)ددللرسددةشلواددالللوامددملحل قة ددتل دديقوت  لوا ة)ددللو قول)عددبلواقةددف،لل ددةفلواددبل

ققذاكلسرحل لٙٔملم شلسللو فرحلم  لواذهلا  ل)ةرحلوا ة لوابلواتاع ل)للتةللال ع   لا ملو رةرح
 مددمةبلوا  ددق لوا ددعل حلتقددذلبلوادد   ل ة رةرددحل)عددل  لو رددشلواددذهللومدداللوةددقةً لق لددشًول دد لرذتردد ل

اترددشال ددالو فرددحلقرددقل   لعددحلو رةرددح،ل)عددبلواسدد بلواضةفددول دد لسددللو رددة ،لقددةلللرلددول) ةمددشلواتددذرشلقو
وامةوللرلول دذشكلو  ةد ةشل دلللوا دشملواةدلعحل  ةا دًةلردةل دشىلوللواقللدشلردللوا دشملقة دتلتةردول د لواادشق ل
)للورةر ةلرتبلسرحلوارذدةولا دة،لق للواظدشقفلواتد لتعلةد ةل د لظدولو ردة ل لتسدرحلا دةل دذاكل ت تظدشل

ل)عل لرا)لحلم شلس  . عالق ةت لو)الللواترشال)عبلو رة لوار مقمل
ورةلرللوا ةملحلواعضةفالحل ضالقدةللات  د لر داألوامعدقولقوات ةسد ل) دال عدضلوا دالكلولدش لواقو دحل د ل
وذقة لشقولواقةفل الو رة ل  ذقشلوللردللوسد ةبلظ دقشلواقوة دح،لو  د لةدةاقول دةللرقسدبل دللذع دشلم)علد ل

 مدقشكلوادشىل  دقلواضدةف لوار تظدشلوادذهل،قل ٚٔمواسال  لا للردتلقاد للمد  لمتدبللرعدكلةدشملو شضلق ش  دة
سلرعئلوألشضلةس ًةلق)اً ل عالوللرعفتلظعردًةلقذدقشًو،لقمد قكلواضدقولوللو سد ةبلوارقذ دحلاظ دقشلواقةدفل
قة دددتلرذترعدددحل دددلللرةالدددحلقا لقلدددحلوذلاددد لتقدددللردددذ لو   الةدددةتل ةةدددفحل)دددللرمدددضلو)تضدددةالقوةت دددة لردددلل

ولدشتل د ل  قسد  ل ة مش دتل  د لوادبلواضمدال)دللوا شلدمللوممة  ةل ولر لش  ةتلرةالح،لق)قوردولا لقلدح،
لل ٛٔموارستضل 
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 عقائد الواقفة
ذددة لواقوة ددحل ددةشو لق)ضةفددالرلدديت  ل)ددلل ضلددحلوا ددشملواةددلعلحلوارعةمددشكلا دد ل قة ددتلر ددةاف  لاةشذلددحل

ر ل ةااشذحلو سة ،لقت  دقولو قدةشلوات دشفلو سدالر ل قدولوةدقة  لقرد ل دذاكل)دّاقلردللوا دالكل قة دتلو قدةشل
تددا)قولواددبلواق ددشلقواةددشكلقوااددشق ل)عددبلورددة لواعمددشلقة دد لو رةرددحل)علدد ل،ل ضددالشقهل)دد   لو  دد لل قددشقلل

ل ٜٔمرقتلرقسبل للذع شم  لقلي)رقللو  ل ل رة ل عا ل
اضالت  بلذرة)حلواقوة حل)ضةفالراتع حل)لل)ضةفالواةلعحلقوا)قولومةالللقةذ حل سد قرةل ردولوا لدتل

اش ةلم  ،لقةللّذولمشور لرقلوللو رة لرقسبل للذع شلا للرتل ولردقلمد لت افلاعقةقفل الو رة لو
قردةلي)ردقولولل)عد ل دللرقسدبلواش دةلم  لققدولردللوا)دبلو رةردحلل ٕٓملشيملقرقلوار داهلوار تظدشم)ع ل

رددللقاددالرقسددبلر  عددلللقددةذ لل،ل لددشل ل دد لواددق اكلق  ددقشر ل)ددللو سددة   لقق ددشقر لاددا)قور لو رةرددح،لقرددةل
رللل دددا)قت  ،لقوسدددتمعقولاردددةف  ،لقوردددقوا  ،لقي)ردددقولوللوا دددشضل)عدددل  لردددللهللال ةةردددحلوامدددعقوتلق دددشقولواضدددةف

وااردد ،لقمددق لةدد شلشر ددةل،لقو قددشقولوايقددةكلقوامددع،لقسددةفشلوا ددشوفضلقةددةاقول ة ةمددحلوارمددةش لرددللوا ددشق ل
َناثًاقوا عرةللقو)تعقول  لذاكلةقولهللال] ةةاقول ةات ةس ،ل ة فرحل) ار لقومال ت ضولقللل ٕٔم[َأْو ُيَزوُِّجُهْم ُذْكرَاًنا َواِ 

ق  ذول أللواقوة حل)رعقول)عبلل ٕٕمشقم  لرللذسالوابلذسالقوارقوسةكل   لقوماكل  لقولرأققا لرةٍولق شو 
لتق لشلا)ةكلو رة لواش ةلم  .

قمداّاقولوا ددشقضلواا لدحل)عددل  ل  ضدق لرمدداقاك،لق للاقو دد لواقةدفلقة ددتلرةالدحل ةااشذددحلو سددة ل
لضالو قشقولوايقةك،لارةل ل ةلرللو شوشلرةاهل مض  لقا)قولوابلو  ةملحلمتبل  لوا عرةل.اذول 

)عدددبلوللوات ةسددد لقدددةللردددقلوامددد حلوا ةا دددحل)عدددبل)ضةفدددار ،ل ضدددةاقول ت ةسددد لو شقوول ددد لو ذسدددةا،ل
ل لٖٕمقو  تضةولرللةاملآلاش،لقرةلةةاقول ةا ل حلقوا او كلقواتة ل  

رولوا لتلوشواقول  ةلتل لتلممحل)ضةفار ل دشققول)دللو ردة لوامدةاملقرةل ضعقولومةالللقةذ حل)للول
م  لةقا لارةلقاالا لرقسبل للذع شم  لااولو قل) الهللال)عبلمرلا لوا ش شلحلو لرقسبلم  ل ضةولا دةللدةل
مرلاكل  ل  لمولوارعكل  ل لتك،لقرةلي)رقولو   لسأاقولوامةامل)للواضةف ل ضةولوسر لوس لمالا لوامدالمل

للع  ل ذاكلرقسبل للذع شلم  ل،لقذر قول ة  لرقلواضةف لوار تظشلوارق)قا.لل ٕٗم
اضددالقشاتلواقللددشلرددللو مةالددلل مددملواقوة ددحلة ددولظ ددقشر لولددة لواش ددةلم  لوذلّ  دد لو فرددحلم)عددل  ل
واسال  ل ا شلواقةفلقو قةش ،لشقهل)للو رة لذع دشلوامدةاملم  ل شقولدحل)ردشل دللليلدالةدةولااعدتل)عدبل

لم  ل مدال  لرعلفدًةل د ل  دةفولواةدلعح،للد لةدةولوللواةدلعحل عدا ةلرد   لةدشلردللوا مدةبلةعدتلو  ل) دالهللا
ل ٕ٘مذععتل اوكل ّلللا ةل عش   لاّعع ةلر   لةةولقالللةل)رشلرةلو تلر   ل  رةلر لةقٌ ُللل ت قلل رقسبلم  
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 عدالرقتد لقرةلشقهل)للو رة لرقسبل للذع شلم  لو  لقةللردللوارتقسدرللل ععد لردلللضدفل)علد ل
ل ٕٙمقلذمالو رة ل عالورةرت ل قةلللقظ ل لظُ ل)عل  ل سر ل ةاقةظ لم  .

اضال األواقةفل)عبللالذرة)حلقة قوليرللو رة لرقسبل للذع شم  لقةالشق ل  ذ لوا قشلوممةبل
و رددة لرقسددبلم  لقردد لرددلل)عدد ل ددللو دد لمردديكلوا  ددةف  ،لقيلددةال ددللرددشقوللواض دداه،لق)لرددةلل ددلل)لسددبل

ل لٕٚمقلعت شلري  لوالاللحلوقولرللو تا لوارذربلقوظ شلو )تضةالقواا)قكلوال .لواشقوس ،
قةال)رولري  ل)عبل ضولوا ةشلقةذ حل)دللوامدةاملقواقدةظ لم)عدل  لواسدال  لالل تدقولاع دة لمدمحل
ا)ددقور ،لاضددالقددةللرددي  لوالاللددحلوالددالوا ددقابل دد لتل لددتلوذقددةشلواقةددفلقق دد لأسسدد لقتدد ع  لواقللددشلردددلل

ل ٕٛمةتواةامل
)عبلوللو س ةبلوات لا)تلري  لوابلواضلة ل ةاقةفلقة تلرةالدحل ةااشذدحلو سدة ،ل ع دارةلتدق  ل
و رددة لرقسددبلواقددةظ لم  لقددةلل) دددال)عدد لو ددللمردديكلوا  ددةف  للاللدددقللواددفلال ةش،ق) دداليلددةال ددللردددشقولل

 دةي)ت  ل  قسد  ل د لواض اهلس عقللوافلال ةش،لق) ال)لرةلل لل)لسبلواشقوس ،للاللدقللوادفلا لدةش،لقةدال
تسعل لرذ لو رقوولاقاا لواضةف لرلل عالو رة لواش ةلم  ل تملعقول)عل ل ة قةشر لرقتلرقسبل للذع شلم  ل

قة دتل اولدحلواتدأرشل) دار لر دذلوللمد  لرقسدبلواقدةظ لم  ل ،ٜٕمقو  لم لقاد للسدعرقولو ردقوولمتدبللشذد ل
كلقةدددةرقول مددددشفلتعدددكلو رددددقوول)عدددبلمسددددة   ل ددد لسدددذللواشةددددلال  ردددقول ددددةااشق ل)علددد لق)دددداقولواعدددّا لاددددذا

ق)ضاقولواعضقالقوةتشلةلوا الكل عرةلتق  لو رة لواقةظ م  لق)عرةل ذاكلو قشقولرقتد لقةدةاقولو د ل لل ٖٓموااةم
لرقتل دولردقلواضدةف ،لقتد ع  ل د لذادكلذرد لقللدشلردللواةدلعح،لقو تةدشلةدقا  ل دلللوا دة ،لق) دارةل دةا قر ل

قادل لم دًةل ٖٔمبلواقةظ لم  ل ت دلللاعةدلعحلو  د لوا)دقولذادكلمشمدًةل)عدبلواردةو ةشذة لوارةولوابلقشلحلرقس
ارقسبل للذع ش،لاضدال)ردولوا  دةف  لقواض داهلقردللتد ع  ،لولللض دةل قذد لرالمضدحلو ردة لواش دةلم  لا ردةل

)عدل  لمشردحلواسدشةحللق)عدبلولدشلذادكلل تدتل لٕٖمقر ةا ت لولةر ل ةارةول ة قةشر لقذقالأهلرةولاال رةلأل ل ل
لقو تمةبلو رقوولقواقةقفل الو رة لواش ةلم  .

 دور االمام الرضا )ع( في مواجهة تمرد الواقفة الممطورة
وظ ددشتلواقوة ددحلواعمددلةللقواترددشالر ددذلوالددق لو قولاق ددةكلو رددة لرقسددبلواقددةظ لم  لقو)ع ددقولو  دد ل ل

تل) ددا ل قة دددقول)علددد لاضددال)ردددولو ردددة لواش دددةلم  للض عددقول قدددولوردددة لواددشل دددةلل عدددا ل ددولوللو رةرددد لو ض عددد
ل ةاتماهلا ذ لوا شةحلقواقةقفل قذ لوشوف  لوارت ش ح.

قو  الةًةلرللرسيالةتلو رة لواش ةم  لواةدش)لحلوارعضدةكل)علد لقوذ د لردذ لوامشقدحلرقوذ دحلةدالاك،ل
رةاد لردقلوار ةا دحلق ذولةمةشىلذ قا ل  لواتماهلا ةل ذرل لمشقةتلوا عقلقوات شف،ل قدةللردللوقادبلو)

 ةارددةولوارسددشقملواددذهلقددةلل) ددالشذددةولواقوة ددحلر ددذلولددة لرقسددبل ددللذع ددشلم  لوذلوللرضارددحلذاددكلوارددةولادد ل
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لقددللاالرددة لرقسددبم  لقرددقل   عددحلاددل لررددلللذردد لوارددةو،لقاقددللرددذ لو رددقوولوذترعددتلاالدد لر ددذلولددة ل
بلواضعلددولرددللوا ددة لررددللللددمل  دد ل دد لواشةددلا،لققللددشلو)دداو لو رددة لقادد للددترقللرددللت شلددملو رددقوولو ل)عدد

قترةللواسشل ةذرعتلرذ لو رقوول ذوللذاك،لقوشوالولل للمضمل)عبل  س لةقولرللقةلللسعبل  لواشةلال
قلضقولو  للمرولوال لو رقوولقلعتضالا لو رة لقلمرول)عدبلواادشق ل)علد ،ل)عدبلو  دةلاد لتقدللوردقوولوا ضدشو ل

لل ٖٖمققللا لوقشورًةلر   لا لق شًولر   ل  ل)عل لواسال  ولقة تلورقوولتمع ل  ةلرقوال لال
اذول ضالواذلو رة لواش دةلوار ةا دحل  دذ لو ردقوولقوسدتشذة) ةلل ضدالقوذد لو ردة لواش دةلردذ لوا شةدحل
قت ًةلقةقً لقت سلشًولمتبللت حلورشلري  لااىلةلعت  لقاق للماالوارقةفلوامملحلرد   لألللو ردة لقذدال

قردذولردقلردللقوذ دةتلو ردة لوذلشقهلل ٖٗموارمعمحل  لشا)  ل راتعفلوامدل لقواع دةشوتل  لذاكلأللوترة 
ادذولل ٖ٘م)للوامةاملم  لموذولظ دشتلوا دا ل ععدبلواعدةا لولللظ دشل)عرد ل دةللاد لل عدولسدعبل دقشلو لردةل 

لقةللو رة للتمذشلرللا شر ل،لقلةاالواا ةمل)عل  ل ة) ة لم ةت  لواا شك.
حلقة قولرللوةالوا ة ل) ةاًولاعمملأل   ل للير دقلل ةد  لادةافل)ضلدات  لقادقلل اقلذعلًةلوللواقوة 

قةلل ل ًةلقةاةر ل  لشوفعحلوا  ةش،لقرععق لو   لو قشقول)ةشوتلو ااحلقواة ةاوتلوارتقوتشكل)عبلق ةكلو رة ل
ل. ٖٙمواقةظ لم  
 دااول)علد لذرة)دحلوذلشّقهل)للومالوممةبلو ردة لواش دةلم  لقو دللوارقدةشهل ضدةولو ردة لم  لل

واقوة حلر   ل)ع ل دللو د لمرديكلقو دللوارقدةشهل ضدةولو دللو د لمرديكلوادبلو ردة لردةل عدولو دقك،ل ضدةولر دبل
 ضةولرقتًةلةةول ع ل ضةولوابلرلل) الةةولاّ لةةولو أ تل رة ل  تشضل ة)ت لوابلهللالةدةول عد ل  د للمداةقول

لل ٖٚمرةلةةا لو رة لواقةظ لم  لوا  
ر ددةظشوت  لردد لو رددة لواش ددةلم  ل مددعلقورلددحل ددعل حلترقددللو رددة لرددللرقوذ ددحللقةددالوسددت اقول دد 

وا)ةت  ل ةااحلرقلقةح،لاضالو قشقول)عبلو رة لم  لو ردقوولواتد لوادذقرةلقو قدشقولورةرتد ل)عدبلو ردحلردا)للل
لوللو رةرحلقة تل)عبلواقةظ لم  ل ض .

ردد   لقرددللا دددشر ل  ددقلواضةفدددوللاددةضلو رددة لرع ددد لواقللددشلرددللرذدددةا لواذدداولقوار ددةظشكلقمدددذش
ََْنَعماِم َبمْل ُهمْم َأَضمِل َسمِبيالً مواقوة لحلر لمرلشلواةدلعحللد لتداللوآللدحلواضشم لدحل] ق)دار لردللل ٖٛم[لِإْن ُهمْم ِإال  َكا

ل لٜٖم شةحلوا الكلقوااةشذلحل ضالشقهل)  لةقا لموللوايلالحلقواقوة حلقوا مةبل) ا ل ر ياحلقوماك 
  ل ةاقدذبلقوا مدبلققدولوةدقةولو متلدةولققدذاكلقدةللل رد لق)د لومدمة  لقةللو ردة لم  للمد 

قل ددلللا دد لمضلضددحلمددةولرددي  ل ددشقىل)ددللوا ددق ع لقرددقلرددللومددمة  لو رددة لةددةولوتلددتلو رددة ل سددعرتل)علدد ل
قةعتلذععتل اوكلوللو ةسًةللي)رقللوللو ةكلم ل ضةولقذ قولاع   لهللال   لقهللالذوملوارقتلقردةلذوةد ل)عد ل

ل ٓٗم ةابلم  ل للو  
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قرةلقة تلرمةقشوت لر لوة ةبلواقوة حلرعشق ح،ل قةللا لمقوشلر لو للوارقدةشهلقردقلق لدشلواقوة دح،ل
قمقوش لر لوسرة)لول للو  لسرةو،لققذاكلر ل) الهللال للوار لش لقذاكلرد لوامسدللل دلل ةدةشلققدذاكلرد ل

ل لٕٗمةامذعلوااور حققتبلشسةاحلوابلوامسللل للر شول،لول تلقذبلوا)ةف ل ل ٔٗمو للةلةرة
قا للضفلوامةول) الذاكل ولوقالوللواقللشلردللوآللدةتلواضشم لدحل يادتل مدملواقوة دحل دشقىل) د لم  ل

َ ِ َمْلُموَلمٌة ُ م ممْت َأْيممِديِهْم َوُلِعُنموا ِبَممما َقماُلوا َبممْل َيممَداُ  و د لةدةوملرددةللضدقولوا دة ل دد لوآللدحل] َوَقاَلممْت اْلَيُهموُد َيممُد ا
 أذة ق لواتعفل ل ةل ةذة   لو  دةل يادتل مدملواقوة دحللو  د لةدةاقول ل رةردحلل ٖٗم[ُينِفُق َكْيَف َيَشاءُ  َمْبُسوَطتَانِ 

اضدالاعد   لو رددة لل ٗٗم عدالرقسدبلم  ل دشالهللال)عدل  لَ دْولَلدَاوُ لَرْ ُسدقَ َتةِللقوالدالردقلو ردة ل د ل دة للواقتدةب
قرةل  بلو رة لواش ةم  لل ٘ٗمقلرقتقللي ةاةحلم  ل  لواقللشلرللوارقو  لققم   ل أ   للعلةقللملةشى

)ددددللرذةاسددددحلواقوة ددددحلاةددددلحلواتددددألشل ة قددددةشر لوذلشقهل)ددددللرمرددددال ددددلل)ةمدددد لقرددددقلرددددللومددددمةبلو رددددة ل
واش ةم  ،لةةوملسأا  لواش ةلم  لةقا ل ع   لو كلتذةا لواقوة ح؟لةعتل ع لوذةاس  لقو ةلراةافلا  لةةول

َ ِ ُيْكَفُر ِبَهما َوُيْسمَتْهزَُأ َوقَ  تذةاس  ل إللهللال)يلقذوللضدقول] َل َعَمْيُكْم ِفي اْلِكتَاِب َأْن ِإَذا َسِمْعُتْم آَياِت ا ْد َنز 
 ةقردولو ردة لم  للع د ل ة لدةتلل ٙٗم[ِبَها َفاَل َتْقُعُدوا َمَعُهْم َحت ى َيُخوُضوا ِفي َحمِديٍث َ ْيمرِِ  ِإن ُكمْم ِإًذا ِممْثُمُهمْ 

ل لٚٗم  ةلواقوة حللو قملة لواذلللق شقو
قردةل ددلملو رددة لم  لواا ددةمل)عددل  لرددللوا ةملدحلو ةتمددةالحل مددةش   لقمددشضلواةددلعحل)عددبل)ددا ل
ا  لو رقوولا  ل   د ل لدشلرةدرقاللل ردقوشالو سدتمضةملقوقدال)عدبلة د لوامدعحل دلللردي  لقواةدلعحل دشّقهل

للللي)ردقللوللو دةكلمد لةدلفًةل)لللقسفل لللعضقبلةقاد لةعدتلاالردة لو د لوامسدللم  لمو) د لردي  لوادذ
اضدددالو) دددبلو ردددة لوامددد ةتلواقةرعدددحلا دددي  لل ٛٗمردددللوايقدددةك؟لةدددةول لتع دددل  ل دددأ   لق دددةشلرةدددشققللي ةاةدددحل

َمْمُعمموِنيَن َأْيَنَممما ثُِقفُمموا ُأِخممُذوا َوُقتِّمُمموا  ة ااددحلواضشم لددحلواتدد ل ياددتل مض دد ل ددشقهلو دد لسددأول)ددللواقوة ددحل أذددةب]ل
َ ِ َتْبِديالً َتْقِتياًل ُسن َة ا قهللالقهللال لل الا ةلمتبللضتعدقول)دلل لٜٗم[َ ِ ِفي ال ِذيَن َخَمْوا ِمْن َقْبُل َوَلْن َتِجَد ِلُسن ِة ا

 أذةبلو  دةل يادتلل ٔ٘م[ُوُجوٌ  َيْوَمِئٍذ َخاِشَعٌة َعاِمَمٌة َناِصَبةٌ قرةلسأولو رة لواش ةم  ل)للوآللحل] لٓ٘مواشر ل
ُمَذْبَذِبيَن َبْيَن َذِلمَك اَل ِإَلمى َهمُؤاَلِء َواَل ِإَلمى ق)للت سلشلو لحل]ل ٕ٘مقواقوة حلرللوا مةبلل  لوا مةبلقوايلالح

 ةذددة   لو  ددةل ياددتل مددملواقوة ددح،لقةددةولاددل لرددللوارددير لللق لرددللوارسددعرللل،لردد لررددللقددذبلل ٖ٘م[َهممُؤاَلءِ 
لل ٗ٘ما  لرللواعاوق لرةلوست عت . آلةتلهللا،لق مللوة شلرععقرةت،ل اللذاوول ل ةلق ش ل،لو م قول

قة دددتلردددذ لذ دددقالو ردددة ل دددار ،لقاددد للضدددفلو ردددشل) دددا ل ضددد ل دددولقة دددتلواةدددلعحلوادددبلذة  دددحل ددد ل
واتمدداهلا دد ،لقامقمددًةلواض علددحلردد   لوذللددذقشلوللواقوة ددحلقة ددتلتسددربل دددلموارر ددقشك لقواسدد بل دد لرددذ ل

واش دةلم  لرد   للدق  ل دلل) دالوادشمرل،للواتسرلحلا  ،ل س بلوار ةظشكل ل  لق لللواض علحلوممةبلو رة 
ق)ع ل للوسرة)لولواترلر ل ملللاشذقولار ةظشوت  لةةاقولا  لرةلو ت لو لقالبلرر دقشكلتمضلدشًولا د ل عدير  ل
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قواذلددف،لق ضددبلواعضددبل)عددل  لمتددبلل ٘٘مرددذولواعضددبل للواقددالبلوذولومددة  ةلوار ددشلمددةشتل دد ل ةلددحلوا ددتل
لمةشلم حلا  ل لللوا شملوار ةضح.

للوارالمدددظلوللوردددةلةدددة ل ددد لواقوة ددد للرلدددولواتردددشال دددالو رةردددحل ددداو  لردددةاهلوشواقولت لدددشلو ردددقشلرددد
امدددةام  لق ردددةللادددا لوردددقوا  ل ددد لوادددذلو ردددقوولقواتمدددشفل  دددة،لقوا ة ردددةل)دددللو ردددة لواش دددةلم  ل ةدددتبل

عدقولقوات ةسد لواقسةفو،لقرةلقدةللو ادتالفلقو دمًةل ل  دةلق دلللوا دشملوار ةدضحلو ادشى،ل ضداللقدقللر داألوام
لواتمتل  لواقوة  لاقللوا شملوار ةضح،لورةلوااقو  لوارةالح،ل قة تلرللوس ةبلظ قشلواقوة  لممشًو.

قة تل)ضةف  ل عل حلقريلعحلام  ةلو رة لواش ةلم  ل ةامذعلوااور ح،لقمذشلرللا شرة،ل  د ل
و  لقواددشقو ضلقوا عددقولقادد لي اةددحلقق ددشل ر  ددة لذالددال رةددأ  ةلةددأللمشقددةتلواترددشالو اددشىلقةا مددةبلقوا ددا

تقللترتعدكل)ضلداكلتةرع دةلاع ضدة لقللدشًو،وذلسدش)ةللردةلو  دشتلمشقدحلواقةدفل  ةلدحلوةظة  دة،ل  دولوللقللدشًولردلل
وة ة  ةلتةبلل  لماشلةتلولةرد لق دا ل)ردةل ععد لرد لو لدة لواش دةلم  ل أست مدشقول رذدشالو ة دة ل ا دةبل

قرددذولواةدد  لوللّاوللدداول)عددبلولل ٙ٘م،لق) ددالهللال ددللوار لددش و رددة لم  لرع دد ل،قردد   لو ددقل مددشلوا لي  دد 
وامشقحل د لقوةع دةلترلدولواداقو  لوارةالدحل مدمة  ةلقواملدةيكل ةاردةول قلدالةدالرسدت ة ل قدةللو  ةد ةشلردلل

ل ٚ٘موذولواعملةلل تعكلو رقوولقو قةشرةل)عبلو رة لم  

 الخاتمة
ةتللرقدللولل اعدملردللوا تدةفعل قذيردةلرللاالولرسلشكلوا مللق)عبل دق لردةلتدقو شلردللرععقرد

ل ةآلت م
أقً لملترلولمشقحلواقوة  لقوماكلرللوق شلمشقةتلواترشالو   مةال ل  لم قفلواةلعحلولة لواش ةل

لم  لقةالواذتلو عةاًولوةتمةالحلولشتل)عبلقوة لوارذتر لو سالر ل  لتعكلوا تشك.
ردةاهل ةااشذدحلو سدة للقردلل د ل)مدلة   لللة لًةملقةللواس بلوار ةةشلاظ قشلذرة)حلواقوة د لردق

لاالرقوولوارقّا) ل) ار لر ذلولة لرقسبل للذع شلم  .
لةالًةملقة تل)ضةفالواقوة  ل  ل مقورةلترلولواق شلقو امةالقواي ةاةدحلقواادشق ل)دللو ردة لوارعمدق ،ل

ة لواش دةلم  لقوامدضقولقةال)رعقولوة ة  ةل)عبلواسع ل سضة لو رةرحلقة ع دةل قدولواقسدةفو،ل مدةش قولو رد
ل)عل لوات  لوا ة عحلرمةقالللوا لولر  .

 ددةلم  لرع دد لولشرددةلواقو ددحل دد لتق لددشر لقت  لدد لوارسددعرلللرددلللشو عًةملقةللارمةشقوتلو رة لواش
ا شر لقةالامضلذرل لواات  ل ةامذعلوااور حلرللواضدشمل،لقردةلو) دبلمد ةت  ،لقرقدة ت  لقر ديات  ل دللل

ل ر ياحلوا مةبلقوايلالحلق لشر لرلل شملواشقو ض.وا شملوااةشذلحل   ل
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اةرسًةمللرقللواضقولوللواقوة  لا للقق قولوممةبل)ضلاكللة لحلوذولو ت دتلو قدةشل ق دةكلشذدةولواقةدفل
قوة ة دد ل  ددولوللوادد عضلردد   لتشوذدد ل)ددللرقوة دد لقتددشكللذرة)تدد ل رذددشالوارمددةقشكلردد لو رددة لواش ددةلم  ل

ل لرتذ ذ للل  لوارقوةفل للست اقللل  لا)قور لوابلمذحلرض عح.قرذولواة  لوللاوللاول)عبلو  
سةاسًةملا للضتمشلوس لواقوة  ل)عبلواذرة)حلوات لو ةضتلولة لو لة لواش دةلم  ل دولوللوارمد عحل
ةددرول ددشملقوة ددحلواددشىلقشالذقشرددةل دد لوارمددةاشلر  ددةل ددشملواذ رلددحلواقوة ددح،لقوامددق لحلقواقوة دد ،لقوارعتياددحل

لم عحلل عمل)عبلوا شملوااةشذلحل  لو سال .واقوة  ،ل  قلر

 الهوامش 
 

                                                 

رددد ،لوارضددة تلقوا ددشمل،لتمضلددملرمرددالذددقوالرةددققش،ل  ددشولل،لٖٓٔو دد لاعددفلو ةددضشهلمتلواضردد ملسددعال ددلل) ددالهللال  .ٔم
ل.ٚٛ ،لمٖٜٙٔر  عحلملاشه،ل

ردد،لٕٚٗٔ،لٔردد ل،لتدذقشكلواادقوم،لةد ،لريسسدحلذقهلواضش دب،ل ٗ٘ٙس  ل للواذقيه،لةر لواالللو قلوارظ دش،لمتل  .ٕم
ل.ٖٙٗم

ل.ٕٓ٘،لمٜٜٗٔ،لاوشلواريشخلواعش  لٔ ل  لعحل) الوار ع لاوقا،ل ةةكلواةلعحلو رةرلح،ل لشقت،ل  .ٖم
ردد لو شةدةا،لتمضلدملمسدلللو )عرد ،لريسسدحلوا  دشو لاع  ة)دح،لوا ذدفلٖٔٗوار لال،لرمرال للرمرال للوا عرةللمتل  .ٗم

ل.ٕٔٔ،لمٕٔٓٓ،ل٘و ةشفل،ل 
ل.ٖٗرد لوا شمل لللوا شم،ل لشقتلاوشلواقتبلواععرلحل،ملٜٕٗو ظشملوا  اواه،ل) الواضةرشل لل ةرش،لمتل  .٘م
اشويهملو  لمةت ،لومرال للمراول،لوايل حل  لواقعرةتلو سالرلح،لتمضلمل) الهللالسدعق لواسدةرشوف ،ل  داوا،لاوشلقوسد ،لو  .ٙم

رددددددد ل،لرضددددددة تلٕٖٗ،لققددددددذاكلو ةددددددضشه،لو دددددد لوامسددددددلل)عدددددد ل ددددددللوسددددددرة)لولمتللٜٕٔمل-ٜٕٓملٜٛٛٔ،لٖ 
ل.ٜٕ،لمٜٓٛٔ،لمٖو سالرللل،لقواتالفلوارمعلل،لتمضلملررعقتلشلتش،ل شو يلةتةلشي،ل 

وا  قات ل،لو  لرمرالوامسللو للرقسب،ل شةحلواةلعحل،لتمضلم،لرمرالمةامل مشلواععق ،لوار  عدحلواملاشلدح/لوا ذدفل  .ٚم
 .ٖٜ ،لمٜٜٙٔ،لٗو ةشف،ل 

ل.ٖٖ،لمٔ،ل ٜٓٗٔ،لٔوا ةمشه،لشلةضلرمرالم لب،لواقوة لح،لاشوسحلتمعلعح،لة ،ل   .ٛم
ة)ال لوا دداى،لتضددال لرمرددالر دداهلمسددللوااشسددةل،لوا ذددف،لوا  شسدد ملو دد ل)عدد لوا  ددول ددللوامسددل،لو)ددال لواددقشىل دد  .ٜم

ل.ٖٔٔ،لمٜٓٚٔوارقت حلواملاشلحل،ل
،لتشذردحل)عد لرةةد لٜٜ٘ٔ،ل لدشقتلرذرد لوا مدقللو سدالرلحلٔرةققش،لرمرالذقوا،لرقسق)حلوا شملو سالرلح،ل   .ٓٔم

ل.ٚٔ٘،لم
ل.ٕٚٙ،لمٜٙٛٔ،ل لشقت،لاوشلو  قو لٔو رللملةشلفللملب،لرعذ لوا شملو سالرلح،ل   .ٔٔم
قش ال لريسس لو )الر لل–تمضلملواسلالومرالوامسل  لل–شذةولواقشلل–و  ل)رشقلرمرال لل) اواعيليلل–واقة ل  .ٕٔم

،لٔوا قس ملو للذع شلرمرال للوامسل،لواتلةشلرعش حلواشذةو،لتمضلملذقوالو م  ة  ،ل لٖٛٛمل–اعر  ق)ةتل
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اللل دللوارددقابل) ةلددحلهللال دلل)عدد ل،لرذردد ل،لواض  دةف ،ليقدد لواددٖٔٛرددد/لمٕٚٗٔولدشول،لريسسددحلوا ةدشلو سددالر ،ل
ل.ٙٛٔ،لمٙرد،ل ٖٗٙٔواشذةول،لولشول،لريسسحلوسرة)علةل،ل

ل.ٜٕٙل-ٖٚٙ،لققذاكلو رلل،لرعذ لوا شمل،لمٚٔ٘رةققشلرقسق)حلوا شم،لم  .ٖٔم
ل.ٕٛو ةعشهملرضة تلو سالرلل،لم  .ٗٔم
ل.ٛٔ٘رةققشل،لرقسق)حلوا شمل،لم  .٘ٔم
ل.ٔٛ،لمٔوا ةمشه،لواقوة لح،ل   .ٙٔم
،لققددذاكلو رددة ل اددشلواددشويه،لو)تضددةاوتل ددشملوارسددعرلللقوارةددشقلل،لتمضلددمل،لٕٛتلو سددالرلل،لمو ةددعشهملرضددة   .ٚٔم

ل.ٗ٘ ،لمٖٜٛٔ)ع لسةر لوا ةةش،لواضةرشك،لرقت حلوا   حلوارمشلح،ل
ل.ٓٚ ،لمٖٜٚٔ،لة ل،لاوشلواقتةبلو سالر ل،لٔ  ولهللا،لرمرالذقوا،لو رة لواش ةلم  ل،لتةشل لقاشوسحل،ل   .ٛٔم
ل.ٜٖٛذةول،لموا ذةة ل،لواشل  .ٜٔم
،ل لددددشقتل،الوشلو  ددددقو ،لٗرددددد لوا مددددقولواراتدددةشكلرددددللواعلددددقللقوارمةسدددلل ٖٔٗوار لددداملرمرددددال ددددللوا عردددةللمتل  .ٕٓم

ل.ٖٕ٘،لمٜ٘ٛٔ
ل.ٓ٘سقشكلواةقشىل،لملحل  .ٕٔم
ل.ٜٓواضر ،لوارضة تلقوا شملم  .ٕٕم
رمردالش دقولللرد لوارعولقوا مو،لتمضلدملومردالمذدةيهلواسدضة،ٛٗ٘واة شستة  ،لو  لوا تحلرمرال لل) الواقشل لمتل  .ٖٕم

ل.ٖ٘ٔ،لمٔ،لوار مقشلح،لرقت حلو لرةل،ل ٔر  ة،ل 
ل.ٕٗ٘و ظشلواشقولحلقةرعح،لوار لا،لوا مقولواراتةشك،لم  .ٕٗم
ل.ٜٖٓواقة ملواشذةو،لم  .ٕ٘م
رددد ل،ل)لددقللوا ددةشلواش ددةلم  ل،لولددشوللو تةددةشوتلذل ددةل،لٖٔٛو دلل ة قلدد ل،لرمرددال ددلل)عدد ل ددللوامسددللواضرد ،لمتل  .ٕٙم

ل.ٕٔٔ،مٔ 
ل..ٜٙس ل،لم  ولهللا،لوارشذ ل    .ٕٚم
،لقرددةلتالرددةلققددذاكلوا ةمددشهل،لٜٖ٘اريلددالرددللوات ةمددلول)ددللوسددرة لشذددةولواقةددفلل ظددشلملوا ذةةدد ل،لواشذددةو،لم  .ٕٛم

 .ٜٕٕ،لمٜٕٓ،لمٔواقوة لحل 

ل.ٛٛ،لمٕٜٜٔ،ل لشقتل،لوااوشلو سالرلحلٔوا ة عس مل) لف،لو رة ل)ع لواش ةلم  ،ل)شضلقتمعلول،ل   .ٜٕم
ل.ٖٔٔ،لمٔ و لل ة قل ل،ل)لقللوا ةشلواش ةلم  ،ل  .ٖٓم
ل.ٜٖوا ذةة ل،لواشذةول،لم  .ٖٔم
ل.ٜٛوا ة عس ل،لوارشذ ل  س ل،لم  .ٕٖم
ل.ٕٜ،لمٔو لل ة قل ل،ل)لقللوا ةشلواش ةل   .ٖٖم
ل.ٖ٘ٔ،لمٔوا ةمشه،لواقوة لح،ل   .ٖٗم
ل.ٕٜ،لمٔو لل ة قل ،وارماشل  س ،ل   .ٖ٘م
ل.ٙٙٔرد،للٕٕٗٔ،لة ل،لرشقيلواشسةاحل،لٔواذر  مل) ة ،لو رة لواش ةلم  ،لسلشكلقتةشل ،ل   .ٖٙم
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ل.٘٘ٔواقوة لح،لملوا ةمشه،  .ٖٚم
ل.ٗٗسقشكلوا شةةلل،لوآللحل  .ٖٛم
ل.ٜٖٔواقة ملواشذةول،لم  .ٜٖم
ل.ٜ٘،لملٕوا  شس ملو)ال لواقشىل،ل   .ٓٗم
ل.ٛٙٔمل-ٚ٘ٔ،لمٔو ظشلت ةملولذاكلوا ةمشه،لواقوة لح،ل   .ٔٗم
ل.ٓٙ،لمٔو ظشلواشسةاحلقةرعحلوا ةمشه،لوارشذ ل  س ل،ل   .ٕٗم
ل.ٗٙسقشكلوارةفاك،لولحل  .ٖٗم
ل.ٖٛٛواقة ملواشذةول،لم  .ٗٗم
ل.ٖٗٛشلرعش حلواشذةول،لموا قس ملواتلة  .٘ٗم
ل.ٓٗٔسقشكلوا سة لملحل  .ٙٗم
ل.ٜٖٛواقة ملواشذةول،لم  .ٚٗم
ل.ٖ٘ٛوا قس ل،لوا ةشلرعش حلواشذةو،لم  .ٛٗم
ل .ٕٙل-ٔٙسقشكلو ميوبل،لوآللحلم  .ٜٗم
 .ٜٖٛواقة ملواشذةول،لم  .ٓ٘م

ل.ٖ/لٕسقشكلوا ةةلحل،لولحل  .ٔ٘م
ل.ٜٖٔواقة ملواشذةول،لم  .ٕ٘م
ل.ٖٗٔسقشكلوا سة ل،لولحلل  .ٖ٘م
ل.ٕٜٖواقة ملواشذةول،لم  .ٗ٘م
ل.ٜٕٛ،لققذاكلواشويه،لقتةبلوايل ح،لمٜٕرضة تلو سالرلللل،لمو ةعشهمل  .٘٘م
ل.ٙٙٔواذر  لملوارشذ ل  س ل،لم  .ٙ٘م
لذقشلوللوامسللل لل  ةولقةلليق ل  تلومرال للو  لواسشو ،لقورقلومالق ةشلواقوة  ل لضقو،لق تل) الواسدشو لاردةل  .ٚ٘م

 مشرتلو  د ل)  دةل عدالرقتد لقةد اتللم شت لواق ةكلةةولا لو  لقةلل) اهل)ةشكلو فلقالعحلارقسبل للذع شلم  
و دد لادد للرددت،ل ددةنلهللالامددعق  لرددللوا ددةشلقسددرعقرةلاعش ددةلم  ل ددقلهللالرددةلواشذ ددةلم دد ،لقاضددالتشق ددة للمددع ل دد ل ددةشل

ل.ٚٚذ   ،لو ظشل  ولهللا،لو رة لواش ةلم  ل،لم
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Abstract 
 

Al-Waqifa movement is the largest Shia sect that broke away from Imam Al-Idha 

(peace be upon him) after his father's death Imam Musa Al-Kadhum (peace be upon him), and 

went on taking the role of appendence against him.  

This movement became more and more dangerous through time.. the leaders and 

influential people of that movement tried hard to ignore Imam Al-Ridha (peace be upon him) 

the right of being Imam, and wanted to keep him off. As a result, Imam Al-Ridha (peace be 

upon him), and the people of his era began undergoing a very hard tribulation. We can say 

that some of the reasons of that situation were materialistic and others political. 

This research tries to cast light on the role of Imam Al-Ridha (peace be upon him) in 

facing and fighting not only that sect but also other extreme ones; he also warned people of 

the danger of those sects. And the research also deals with the most important talks of the 

Imam Al-Ridha about Al-Waqifa movement, and the ways he followed in fighting them, 

besides revealing the main impulses behind the extreme movements which tried to lessen 

Imam Al-Ridha high standing. 


