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 اآلخر مع الحوار
 () الرضا موسى بن علي اإلمام عند

 

 القيسي فيد محمد. د                         السويطي عمي حسين محمد. د  
 واسط جامعة/اآلداب كمية                        واسط  جامعة/ التربية كمية    

 
 المقدمة

 عمػيمـ) البيػت أهػؿ أئمػة السػيما اإلسبلمي، الفكر ألعبلـ والبحثية األكاديمية الدراسات قصور ُيعد
 تقػؼ التػي األسػباب أفّ  ومػ  اإلسػبلمية، األكاديميػة المكتبػة تكتنػؼ التػي الضػعؼ عوامػؿ أهـ مف ،(السبلـ
 التػػي بالقدسػية تمثػؿ الػذي العقائػػدي العامػؿ أهممػا لعػؿ لػب، ذي عمػػ  تخفػ  ال واضػحة القصػور ذلػؾ وراء

 خوفػاً  المجػاؿ بمػذا البحػث فػي يتػرددوف البػاحثيف مػف الكثيػر جعمت التي ،(السبلـ عميمـ) األئمة بما حظي
 .قصد غير مف خطأ أو بسمو الوقوع مف

 اإلسػػػبلمي الفكػػػر معػػػالـ عمػػػ  الضػػػوء تسػػػميط األعػػػبلـ، هػػػ الء دراسػػػة تقدمػػػ  أف يمكػػػف مػػػا أهػػػـ إف
 واحترامػػ  واقعيتػػ  خػػبلؿ مػػف اإلنسػػانية، المجتمعػػات أحػػواؿ معالجػػة فػػي رائعػػاً  أنموذجػػاً  مثػػؿ الػػذي األصػػيؿ
 أوردهػا التػي لممعمومػات األسػاس المنبػ  كػونمـ عػف فضػبلً  وأسػماها، المخموقػات أفضػؿ عػد  الػذي لئلنساف

 بػف عمػي اإلمػاـ البيػت أهػؿ أئمػة ثػامف األعػبلـ هػ الء طميعػة فػي ويقػؼ. المتقدميف والعمماء المفكريف كبار
 مػتقف الروايػة، واسػ  والفمػـ، والحمػـ األدب غزيػر كػاف: "بػاالتي صػفات  أجممػت الذي ،() الرضا موس 
 .(ٔ)"والمروءة والفتوة والورع الزهد كامؿ الحمـ، في أميناً  العمـ، في مكيناً  الدراية،

 اإلسػػبلمية،إذ العربيػة الدولػة عمػر مػػف حرجػة مرحمػة فػي اإلمامػػة بممػاـ( ) الرضػا اإلمػاـ ُكمػؼ
 العناصػر واختمطػت والسػبلـ، األمػف وتحقيػؽ النػاس بإنصػاؼ وعودها عف الفتية العباس بني دولة تراجعت
 فكريػة تيػارات وظمػرت المجتمػ ، ألفػراد األخبلقيػة المنظومػة انحػراؼ إل  أدى ما األمـ، مف بغيرها العربية

 بػػيف وقػػ  كثيػػرة طوائػػؼ إلػػ  األمػػة فتشػػعبت اإلسػػبلمية، والمػػذاهب الدينيػػة والممػػؿ الفػػرؽ فانبثقػػت متنوعػػة،
 ومسػائؿ والقػدر، الخالؽ،والقضػاء وصػفات ، القػرنف خمؽ: منما كثيرة، مسائؿ حوؿ والجدؿ الخصاـ أفرادها
 المعقػػدة والمشػػكبلت الظػػروؼ وهػػذ  والػػديف، الحقيقػػة إلػػ  الوصػػوؿ فػػي العقػػؿ والعقػػاب،ودور والثػػواب الغيػػب
 م  بناء حضاريا حوار واعتماد اإلسبلمية الشريعة بتطبيؽ عالجما ان  إال ،() اإلماـ مممة كثيراً  أثقمت

 مبػػدأ تراجػػ  وبعػػد الحػػديث العصػػر وخػػبلؿ. األزمػػات حػػؿ فػػي واإلداريػػة المعرفيػػة مماراتػػ  بتوظيػػؼ اآلخػػر،
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 بأنواعمػػػػػا األزمػػػػات حػػػػؿ فػػػػي المػػػػػادؼ أهميػػػػةالحوار إلػػػػ  قادةالمجتمعػػػػات تنبػػػػػ  األقػػػػوى، وهيمنػػػػة الوصػػػػاية
 أحػد وأصػب  العمػـ، مػف لفػرعا هػذا كثيراً  تطور لذلؾ المثمر،( ) اإلماـ نتائج ولمسوا كافة وتخصصاتما

 فػي الخبػراء والمتنوعة،وأضػح  الفائقػة الممػارات وذوي الموهوبػوف بػ  يتخصص الذي اإلدارة عمـ فروع أهـ
 .العالـ في الكبرى والم سسات الدوؿ إدارات في متقدمة مراتب يحتموف المجاؿ هذا

 األصيؿ اإلسبلمي كرالف في اآلخر م  البناء الحضاري الحوار منمج أساسيات فمـ ولضرورة
 كسياسة الراهنة، األزمات حؿ في من  اإلفادة لغرض(، ) الرضا موس  بف عمي اإلماـ مثم  الذي

 إثبات وألجؿ حضاراتما، وزواؿ األمـ تفكؾ أسباب أهـ أحد ُتعد التي والتمميش، واالضطماد اإلقصاء
 األسس ما: أهمما أسئمة جممة عف ةاإلجاب محاولة خبلؿ مف المجاؿ، هذا في منمج  وبياف( ) ريادت 
 األحداث م  التعامؿ في اعتمدها التي وماالمبادئ الحوار؟ في( ) الرضا اإلماـ عند المتبعة

 الموسومة هذ  البحثية محاولتنا جاءت أزقما؟ أوفكـ عامة مصمحة لتحقيؽ الظروؼ سّخر الِجساـ؟وكيؼ
 (. الرضا اإلماـ عند اآلخر م  الحضاري الحوار)

 اقتضت وتنوعما، أساليب  واختبلؼ وظروف ، اآلخر م ( ) اإلماـ حوار موضوعات لتنوعو 
 م  االماـ حوار االوؿ المحور في بحثنا  المقدمة، بمذ  صدرناها ، محاور عم  البحث تقسيـ الضرورة
  الثالث والمحور،   النصارى م ( ) الرضا اإلماـ حوار الثاني المحور في واستعرضنا ، اليمود
   م  االماـ حوار الخامس والمحور،  المتكمميف م  االماـ حوار  الراب  والمحور،   المجوس   م  الحوار
 م ( ) لحوار  الساب   المحور وجعمنا الواقفية، م ( ) حوار  السادس  المحور في وبينا الغبلة،
 استعراضاً  تضمنت بخاتمة حثالب وقفينا، عصر  حكاـ م  حواراإلماـ ل ،والثامف المبغضيف ارحام  بعض
 .االستنتاجات ألهـ

 ( :ع)الرضا االمام عند االخر مع الحوار منيجية
 أصحاب ل  يجم  أف سمؿ بف الفضؿ أمر المأموف عم (  ع)  الرضا موس  بف عمي قدـ لما 
 و زردهشت أصحاب و األكبر والمربذ الصابئيف ر ساء و الجالوت رأس و الجاثميؽ مثؿ المقاالت

 المأموف أعمـ ثـ سمؿ بف الفضؿ فجمعمـ كبلممـ و كبلم  ليسم  المتكمميف و الرومي اسنسط
  لمـ قاؿ ثـ المأموف بمـ فرحب ففعؿ عمي أدخممـ فقاؿ باجتماعمـ

 بكرة كاف فإذا عمي القادـ المدني هذا  (ٕ)  عمي ابف عمي تناظروا أف أحببت و لخير جمعتكـ إنما إني
 .هللا شاء إف مبكروف نحف الم منيف أمير يا الطاعة و السم  فقالوا أحد نكـم يتخمؼ ال و عمي فاغدوا

 عمينا دخؿ إذ(  ع) الرضا الحسف أبي عند لنا حديث في نحف فبينا النوفمي محمد بف الحسف قاؿ
 و السبلـ يقرئؾ الم منيف أمير إف سيدي يا ل  فقاؿ(  ع)  الحسف أبي أمر يتول  كاف و الخادـ ياسر
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 في فرأيؾ الممؿ جمي  مف المتكمميف و األدياف أهؿ و المقاالت أصحاب إل  أجم  إن  أخوؾ اؾفد يقوؿ
ف تتجشـ فبل ذلؾ كرهت إف و كبلممـ أحببت إف إلينا البكور  . عمينا ذلؾ خؼ إليؾ نصير أف أحببت وا 

 قاؿ هللا اءش إف بكرة إليؾ صائر أنا و أردت ما عممتما قد ل  قؿ و السبلـ أبمغ : الحسف أبو فقاؿ
 غير العراقي ورقة عراقي أنت نوفمي يا لي قاؿ ثـ إلينا التفت ياسر مض  فمما النوفمي محمد بف الحسف
 يريد فداؾ جعمت فقمت المقاالت أصحاب و الشرؾ أهؿ عمينا عمؾ ابف جم  كفي عند فما غميظة

 .بن  ما هللا و بئس و البنياف وثيؽ غير أساس عم  بن  لقد و عندؾ ما يعرؼ أف ويحب االمتحاف
 اف ذلؾ و العمماء خبلؼ البدعة و الكبلـ أصحاب إف: قمت الباب هذا في بنا   ما و لي فقاؿ

 إف مباهتة و إنكار أصحاب الشرؾ أهؿ و المتكمموف و المقاالت أصحاب و المنكر غير ينكر ال العالـ
 أثبت قالوا(  ص)  هللا رسوؿ امحمد أف قمت إف و وحدانيت  ص  قالوا واحد هللا بأف عميمـ احتججت
 قاؿ. فداؾ جعمت فاحذرهـ قول  يترؾ حت  ويغالطون  بحجت  عميمـ يبطؿ هو و الرجؿ يباهتوف ثـ رسالت 
 ؟(ٖ) حجتي عمي يقطعوا أف أتخاؼ نوفمي يا لي قاؿ ثـ فتبسـ

 أهؿ  عم احتجاجي سم  إذا قاؿ نعـ ؟قمت المأموف يندـ مت  تعمـ أف أتحب: نوفمي يا لي فقاؿ
 و بعبرانيتمـ الصابئيف عم  بزبورهمو الزبور أهؿ عم  و بإنجيممـ اإلنجيؿ أهؿ عم  و بتوراتمـ التوراة
 كؿ قطعت فإذا بمغاتمـ المقاالت أصحاب وعم  بروميتمـ الروـ أهؿ عم  و بفارسيتمـ المرابذة أهؿ عم 

 بمستحؽ ليس سبيم  هو الذي الموض  المأموف قوليعمـ إل  رج  و مقالت  ترؾ و حجت  دحضت و صنؼ
 .العظيـ العمي باهلل إال قوة ال و حوؿ ال و الندامة يكوف ذلؾ فعند ل 

ني قط عميؾ ماخفت وهللا ال : فقمت       .  تعال  هللا إنشاء بمـ هللا يظفرؾ أف ألرجو وا 
 : عم  قائمة وهي االخر م ( ع) االماـ حوار منمجية نعرؼ وهنا 
 .والعممي السياسي لمتسقيط هو المأموف قبؿ مف مع  الحوار طمب مف الغرض اف ال  االماـ التفات -1

 تعتقد الذي لممنمج وفقا جمة كؿ حوار خبلؿ مف الحوار في العممي المنمج اتباع ال  االماـ التفات -2
 .ب 

،  العممي او السياسي التسقيط قبيؿ مف شريف  غير ألغراض والنقاش الحوار يستخدـ مف كؿ معاقبة -3
 "الندامة تكوف ذلؾ فعند" المأموف يقصد وهو(  ع) قول  خبلؿ مف وذلؾ

 
 

 : النصارى مع االمام حوار
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 بف محمد قاـ و المأموف قاـ،  المأموف الي  دعا  التي المناظرة مجمس ال (  ع)  الرضا  دخؿ لما
 فمـ فجمسوا وسبالجم أمرهـ حت  المأموف م  جالس(  ع) الرضا و وقوفا زالوا فما هاشـ بني وجمي  جعفر
 بف عمي عمي ابف هذا جاثميؽ يا فقاؿ  (ٗ) الجاثميؽ إل  التفت ثـ ساعة يحدث  عمي  مقببل المأموف يزؿ

 أو تكمم  أف فأحب(  ص)  طالب أبي بف عمي ابف و نبينا بنت فاطمة ولد هومف و جعفر بف موس 
 .تنصف  و تحاج 

 ب  الأومف نبي و منكر  أنا بكتاب عمي تجيح رجبل أحاج كيؼ الم منيف أمير يا الجاثميؽ فقاؿ
 رف  عم  أقدر وهؿ الجاثميؽ قاؿ ب  تقر أ بإنجيمؾ عميؾ احتججت فإف نصراني يا(  ع)  الرضا ل  فقاؿ
 (ع)  لمالرضا فقاؿ أنفي رغـ عم  ب  أقر هللا و نعـ اإلنجيؿ ب  نطؽ ما
 .الجواب اسم  و لؾ بدا عما سؿ

 بنبوة مقر أنا: الرضا ؟قاؿ شيئا منمما تنكر هؿ كتاب  و عيس  نبوة في تقوؿ ما:  الجاثميؽ فقاؿ 
 ص)  محمد بنبوة يقر لـ عيس  كؿ بنبوة كافر و الحواريوف ب  أقرت و أمت  ب  بشر ما و كتاب  و عيس 

 .أمت  ب  يبشر لـ و بكتاب  و( 
 :خبلؿ مف الحوار في المنطقي االسموب االماـ استخدـ وهنا

 . ل  المحاور(  االخر) وبيف بين  ركةمشت مساحات ايجاد .1

 يدعوف ممف اثناف اوجد عندما كبلم  مضموف في ذلؾ ونجد والتصنيؼ التفري  عممية ال  المجوء .2
 إنما أليس الجاثميؽ قاؿ(.ص) بنبوت  كفر الذي والثاني( ص) محمد بنبوة اقر الذي االوؿ(  عيس )

)  محمد نبوة عم  ممتؾ أهؿ غير مف شاهديف ـفأق قاؿ بم (  ع)  قاؿ عدؿ؟ بشاهدي األحكاـ نقط 
 . ممتنا أهؿ غير مف ذلؾ مثؿ سمنا و النصرانية تنكر  ال ممف(  ص

 عيس  المسي  عند المقدـ العدؿ مني تقبؿ أال يانصراني بالنصفة جئت أالف( :  ع)  الرضا قاؿ
 بخ بخ:  قاؿ. الديممي حنايو  في تقوؿ ما قاؿ لي؟ سم  العدؿ منمذا و الجاثميؽ ؟قاؿ(  ع)  مريـ ابف

 أخبرني المسي  إنما: قاؿ يوحنا أف اإلنجيؿ نطؽ هؿ عميؾ فأقسمت قاؿ. المسي  إل  الناس أحب ذكرت
 .ب  فآمنوا الحوارييف ب  فبشرت بعد  مف يكوف أن  ب  بشرني و العربي محمد بديف

 بإتيان   طمب ما ال  رالمحاو  اجابة خبلؿ مف الحوار في المنطقي االسموب االماـ استخدـ وهنا
 االمر وهذا.  الجاثميؽ بمـ يعترؼ الذيف الثقات مف شاهدا جمب( ع) ان  كما( ، ع) كبلم  عم  لمشمود

 .والحوار النقاش عند القوة منتم  في
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 لـ و وصي  و بيت  بأهؿ و رجؿ بنبوة بشر و المسي  عف يوحنا ذلؾ ذكر قد:الجاثميؽ قاؿ 
 مف اراد  ان  اال بالحقيقة جزئيا الجاثميؽ اعترؼ وهنا.  فنعرفمـ القوـ لنا تسـ لـ و يكونذلؾ مت  يمخص
 . ادؽ بشكؿ ايضاحما االماـ

 أت مف أمت  و بيت  أهؿ و محمد ذكر عميؾ فتبل اإلنجيؿ يقرأ بمف جئناؾ فإف(:  ع)  الرضا فقاؿ
 مف الثالث لمسفر ظؾحف كيؼ: الرومي لنسطاس(  ع)  الرضا قاؿ،  ذلؾ ال  الجاثميؽ فأجاب   ؟ ب 

 قاؿ لعمري بم  قاؿ اإلنجيؿ؟ تقرأ ألست فقاؿ (٘)الجالوت رأس إل  التفت ثـ. ل  أحفظني ما قاؿ اإلنجيؿ
 تشمدوا فبل ذكر  في  يكف لـ إف و لي فاشمدوا أمت  و أهمبيت  و محمد ذكر في  كاف فإف السفر عم  فخذ:

 بحؽ أسألؾ إني نصراني يا:  قاؿ ثـ وقؼ(  ص)  النبي ذكر بمغ حت  الثالث السفر(  ع)  قرأ ثـ (ٙ) لي
 تقوؿ ما قاؿ ثـ أمت  و بيت  أهؿ و محمد ذكر عمينا تبل ثـ نعـ قاؿ باإلنجيؿ عالـ أني أتعمـ أم  و المسي 

 ع)  وعيس  موس  كذبت فقد اإلنجيؿ ب  ينطؽ بما كذبت فإف(  ع)  مريـ ابف عيس  قوؿ هذا يانصراني
 ال الجاثميؽ قاؿ وبكتابؾ نبيؾ و بربؾ كفرت قد تكوف ألنؾ القتؿ عميؾ وجب الذكر هذا أنكرت مت  و( 

 .  إقرار  عم  اشمدوا(  ع)  الرضا قاؿ ب  لمقر إني و اإلنجيؿ في لي باف قد ما أنكر
 : وذلؾ حوار  في منطقي اسموب ال  لجأ قد االماـ نجد وهنا

 نسطاس مثؿ االخر عم  الحجة إلتماـ ذلؾو ،  الحوار في يدخموا اف متخصصيف مف االماـ طمب .1
 .  الجالوت وراس الرومي

 بالحجة تأتي اف لآلخر مفحـ اسموب وهذا،  األصمية بمغات  االنجيؿ قراءة عم  قدرت  االماـ اظمر .2
 . المحاور ب  يعتقد الذي المصدر نفس مف

 لمجاثميؽ االماـ يرتخي خبلؿ مف وذلؾ،  Internal conflict  داخمي صراع حالة في المحاور جعؿ .3
 .ل  الصورة وضوح بعد يغير  اف او،  القديـ اعتقاد  عم  يبق  اف بيف ل  الحجة وضحت اف بعد

 بحكـ القتؿ او الحؽ االعتقاد بيف االخر تخيير خبلؿ مف المبطف التمديد ألسموب االماـ استخداـ .4
 .االنجيؿ في صري  حكـ نقض ألن  ممت 

 و اإلنجيؿ في لي باف قد ما أنكر ال:  الجاثميؽ بقوؿ( ع) االماـ بما جاء التي لمحجة االخر اذعاف .5
 . ب  لمقر إني

 . االماـ برأي االخر اقتناع عم  حضر لمف االماـ اشماد .6
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 عيس  حواري عف أخبرني: الجاثميؽ قاؿ. بدالؾ عما سؿ ياجاثميؽ: فقاؿ حوار  االماـ واصؿ ثـ
 كانوا؟ كـ نجيؿعمماءاإل وعف عدتمـ كاف كـ(  ع)  مريـ ابف

 وأفضممـ أعمممـ وكاف رجبل عشر اثني فكانوا الحواريوف أما، سقطت الخبير عم (: ع)الرضا قاؿ
، الديمميبرجاز ويوحنا بقرقيسيا وحنا باجوي األكبر يوحنا رجاؿ ثبلثة فكانوا النصارى عمماء وأما ألوقا
 ل  قاؿ ثـ،  ب  إسرائيؿ وبني عيس  م أ بشر وهوالذي وأمت  بيت  وذكرأهؿ(  ص)  النبي ذكر كاف وعند 

 وقمة إالضعف  شيئا عيساكـ عم  ننقـ وما(  ص)  بمحمد الذيآمف بعيس  لن مف إنا وهللا يانصراني:
   (ٚ)وصبلت  صيام 

، اإلسبلـ أهؿ أعمـ أنؾ إال ظننت كنت ما و أمرؾ ضعفت و عممؾ هللا و أفسدت الجاثميؽ قاؿ
 و الصبلة قميؿ الصياـ قميؿ ضعيفا كاف عيس  أف قولؾ مف الجاثميؽ ؿقا ذاؾ كيؼ و( : ع)  الرضا قاؿ
 كاف فممف(  ع)  الرضا قاؿ الميؿ قائـ الدهرو صائـ زاؿ ما و قط بميؿ ناـ ال و قط يوما عيس  أفطر ما

 . انقط  و الجاثميؽ فخرس قاؿ يصمي و يصوـ

 لفكرة النقض اسموب ال  لجأ فقد ارالحو  في الحرفية غاية وفي(  ذكية مناورة) االماـ استخدـ وهنا
 مف ادانت  ال  عمد وصيام  عيس  صبلة وهو بأمر المقابؿ مف صريحا اعترافا انتزع اف بعد ثـ معينة
 فاذا واض  حرج في فأوقع ،  يصوـ او عيس  يصمي كاف لمف سأل  ان  وذلؾ،  - يقولوف كما - فم 
 ان  يدعوف كما ال لعيس  رب وجود اثبت ان  أي ؟ يصمي عيس  كاف فممف وصيام  عيس  بصبلة اقر
 . ايضا ال 

 قاؿ أجبتؾ عممما عندي كاف فإف سؿ: قاؿ، مسألة عف أسألؾ نصراني يا( : ع)  الرضا قاؿ ثـ
 أنكرت: الجاثميؽ قاؿ. جؿ و عز هللا بإذف الموت  يحيي كاف(  ع)  عيس  أف ماأنكرت(  ع)  الرضا
  ( ع)  الرضا قاؿ، يعبد ألف مستحؽ رب فمو األبرص و األكم  رأأب و الموت  أحيا مف أجؤلف مف ذلؾ
 واألبرص األكم  أبرأ و الموت  وأحيا الماء عم  مش (  ع)  عيس  صن  ما مثؿ صن  قد اليس  فإف: 
 صن  ما مثؿ( ع) النبي حزقيؿ صن  ولقد،جؿ و عز هللا دوف مف أحد يعبد  لـ و ربا أمت  تتخذ  فمـ

 الجالوت رأس إل  التفت ثـ، سنة بستيف موتمـ بعد مف رجؿ ألؼ ثبلثيف و خمسة يافأح مريـ ابف عيس 
 بني سبي مف بختنصر  اختارهـ التوراة في  إسرائيؿ بني شباب في ه الء أتجد الجالوت رأس يا:  ل  فقاؿ

 في هذا فأحياهـ إليمـ جؿ و عز هللا فأرسم  بابؿ إل  بمـ انصرؼ ثـ المقدس بيت غزا حيف إسرائيؿ
 يا قاؿ ثـ، صدقت : قاؿ. عرفنا  و ب  سمعنا قد: الجالوت رأس قاؿ، منكـ كافر إال يدفع  ال التوراة
 و يترججمقراءت  اليمودي فأقبؿ نيات التوراة مف عمينا(  ع)  فتبل التوراة مف السفر هذا خذعم  يمودي
 ان  كما، حجت  ثبات ال وتالجال رأس وهو بالتوراة مختص اخر بشخص االماـ استشمد وهنا. (ٛ)يتعجب
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 اذا ان  أي،  واحد يجوز ال وما يجوز فيما االمثاؿ حكـ اف عم  تنص التي المنطقية القاعدة استخدـ
 فمؿ وبالتالي( ، ع) عيس  قبؿ العمؿ بمذا قاـ مف وجد فقد الموت  احياء هي العبادة في الضابطة كانت
 .                     ايضا عبادتمـ تمت

 حزقيؿ و اليس  تتخذوا أف لكـ جاز ربا عيس  اتخذتـ فمت ( : ع) االماـ قوؿ لؾذ وعزز
 منبني قوما إف و،  غير  و الموت  إحياء مف(  ع)  مريـ ابف عيس  صن  ما مثؿ صنعا قد رباألنمما
 أهؿ فعمد ساعةواحدة في هللا فأماتمـ الموت حذر ألوؼ هـ و الطاعوف مف ببلدهـ مف خرجوا إسرائيؿ

 مف نبي بمـ فمر، رميما وصاروا عظاممـ نخرت حت  فيما يزالوا فمـ حظيرة عميمـ فحظروا القرية تمؾ
 لؾ أحييمـ أف تحب أ إلي  جؿ و عز هللا فأوح  العظامالبالية كثرة مف و منمـ فتعجب إسرائيؿ بني أنبياء

 و عز هللا بإذف قومي البالية العظاـ أيتما فقاؿ نادهـ أف إلي  جؿ و عز فأوحىاهلل رب يا نعـ قاؿ فتنذرهـ
 الطير أخذ حيف(  ع)  الرحمف خميؿ إبراهيـ ثـ،  (ٜ)رءوسمـ عف التراب ينفضوف أجمعوف أحياء جمفقاموا
(  ع)  عمراف بف موس  ثـ إلي  سعيا فأقبمف ناداهف ثـ جزءا منمف جبؿ كؿ عم  وض  ثـ قطعا فقطعمف

 كما فأرنا  سبحان  هللا رأيت قد إنؾ ل  فقالوا الجبؿ  إل مع  صاروا اختارهـ الذيف السبعوف أصحاب  و
 نخرهـ عف فاحترقوا الصاعقة فأخذتمـ جمرة هللا نرى حت  لؾ ن مف لف فقالوا أر  لـ إني:  لمـ فقاؿ رأيت 
 فكيؼ وحدي وأرج  بمـ فجئت إسرائيؿ بني مف رجبل سبعيف اخترت رب يا فقاؿ وحيدا موس  بقي و

 هللا فأحياهـ منا السفماء فعؿ بما تممكنا أ إياي و قبؿ مف أهمكتمـ شئت فمو ب  هـأخبر  بما قومي يصدقني
 الزبور و اإلنجيؿ و التوراة ألف دفع  عم  التقدر هذا مف لؾ ذكرت  شيء كؿ و موتمـ بعد مف جؿ و عز
 دوف مف ربا يتخذ المجانيف و األبرص و األكم  أبرأ و الموت  أحيا كممف كاف فإف ب  نطقت قد الفرقاف و
 . هللا إال إل  ال و قولؾ القوؿ: الجاثميؽ فقاؿ.  أربابا كممـ ه الء فاتخذ هللا

 عمماء كبير بإقناع االخر م  الحوار في المنطقي االسموب وباتباع  الرضا االماـ استطاع وهنا
 .  الخالص التوحيد ال  وكسب ،  ممت  في العقائد بعض ببطبلف النصارى

 :لييودا مع االمام حوار
 بالعشر أسألؾ عمي أقبؿ يمودي يا: فقاؿ الجالوت رأس( ع) االماـ التفت المناظرة هذ  نفس في

 إذا أمت  و(  ص)  محمد بنبإ مكتوبا التوراة في تجد هؿ(  ع)  عمراف بف موس  أنزلتعم  التي اآليات
 بنو الجددفميفرغ الكنائس يف جديدا تسبيحا جدا جدا الرب يسبحوف البعير راكب أتباع األمةاألخيرة جاءت
 أقطاراألرض في الكافرة األمـ مف ينتقمونبما سيوفا بأيديمـ فإف قموبمـ لتطمئف ممكمـ إل  و إليمـ إسرائيؿ
 مف الحجة االماـ استخدـ وهنا.(ٓٔ) كذلؾ لنجد  إنا الجالوتنعـ رأس قاؿ مكتوب التوراة في هو أهكذا

 .االخر م  الحوار في اقناعا االساليب اكثر فم وهذا،  المحاور ب  يعتقد الذي الكتاب
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 يحيي كاف قد و مريـ ابف اإلقراربعيس  مف يمنعؾ فما الجالوت رأس يا( :  ع)  الرضا  قاؿ ثـ
 تعال ؟ هللا بإذف طيرا فيكوف في  ينفخ ثـ الطير الطينكميئة مف يخمؽ و األبرص و األكم  يبرئ و الموت 

 أليس شاهدت  اآليات مف موس  ب  جاء ما ارأيت( : ع)  الرضا قاؿ. د نشم لـ و فعمذلؾ إن  يقاؿ:  قاؿ
 أتتكماألخبار أيضا فكذلؾ قاؿ بم :  قاؿ ذلؾ فعؿ أن  موس  أصحاب ثقات مف األخبار إنماجاءت
 قاؿ جوابا يحر فمـ بعيس  تصدقوا لـ و بموس  صدقتـ فكيؼ(  ع)  مريـ ابف عيس  فعؿ بما المتواترة
 يتيما كاف أن  نيات  الممومف بعث  نبي كؿ أمر و ب  جاء ما و(  ص)  محمد أمر لؾوكذ(  ع)  الرضا
 و(  ع)  األنبياء قصص في  الذي بالقرنف جاء معممثـ إل  يختمؼ لـ و كتابا يتعمـ لـ أجيرا راعيا فقيرا

 في يعمموف ام و بأسرارهـ يخبرهـ كاف ثـ القيامة يـو إل  منبقي و مض  مف أخبار و حرفا حرفا أخبارهـ
)  محمد خبر ال و عيس  خبر عندنا يص  لـ:  الجالوت رأس قاؿ. تحص  ال كثيرة بآيات جاء و بيوتمـ
)  لمحمد و لعيس  شمد الذي فالشاهد(  ع)  الرضا قاؿ يص  ال بما لمما نقر أف لنا يجوز ال و(  ص
 .  جوابا يحر فمـ شاهدزور(  ص
 االتفاؽ هذا وبعد،  صحتما عم  االخر مع  اتفؽ مقدمات وبن  قيةمنط اقيسة( ع)االماـ استخدـ وهنا    
 . قدمما التي المقدمات حسب نفس  ب  الـز بما االخر الزاـ ال  عمد
 :المجوس مع االمام حوار

 نبوت ؟ عم  حجتؾ ما نبي أن  تزعـ الذي زردهشت عف أخبرني: (ٔٔ)األكبر لممربذ(  ع)  الرضا قاؿ 
 لـ ما لنا أحؿ بأن  عمينا وردت أسبلفنا مف األخبار لكف و نشمد  لـ و قبم  أحد يأتنا لـ بما أت  إن : قاؿ
 السالفة األمـ سائر فكذلؾ قاؿ بم : قاؿ ؟ فاتبعتمو  األخبار أتتكـ إنما أفميس:قاؿ. فاتبعنا  غير  يحم 
 اإلقرار ترؾ في عذركـ فما(  ص)  محمد و عيس  و موس  ب  أت  و النبيوف ب  أت  بما األخبار أتتمـ
 المربذ فانقط   غير ؟ ب  يجئ بمالـ جاء بأن  المتواترة األخبار قبؿ مف بزردهشت أقررتـ إنما كنتـ إذ لمـ

 .مكان 
،  الكريـ القراف مف بامور المجوسي يمـز لـ فمو،  الحوار في العقمي المنمج االماـ استخدـ وهنا

 االجابة يستط  لـ ان  حت  ومنطقي عممي بشكؿ لمقابؿا افحاـ عف اثمرت عقمية لضوابط وفقا ناقش  بؿ
 . 

 : (ٕٔ) المتكممين  مع االمام حوار
 لـ مسألتؾ إل  دعوت أنؾ ال لو الناس عالـ يا(: ع) الرضا االماـ مخاطبا  الصابي عمراف قاؿ 

 أحد عم  أق  فمـ المتكمميف لقيت و الجزيرة و الشاـ و البصرة و بالكوفة دخمت فمقد بالمسائؿ عميؾ أقدـ
 الجماعة في كاف أف( :  ع)  الرضا قاؿ أسألؾ؟ أف لي أتأذف بوحدانيت  قائما غير  ليس واحدا لي يثبت



 
 بن علي اإلمام عند اآلخر مع الحوار                                       فهد دمحم. د&  علي حسين دمحم. د

 () الرضا موسى

 

199 
 

المجلد                                                             نسانية     مجلة القادسية للعلوم اإل
 م1021/ 4الخامس عشر: العدد 

ياؾ بالنصفة عميؾ و عمراف يا سؿ: قاؿ هو أنا: قاؿ. (ٖٔ) هو فأنت الصابي عمراف  الجور و الخطؿ و وا 
 فازدحـ لؾ بدا عما سؿ: قاؿ،  أجوز  فبل ب  أتعمؽ شيئا لي تثبت أف إال أريد ما سيدي يا هللا و فقاؿ
 ؟ خمؽ عما و األوؿ الكائف عف أخبرني:  الصابي عمراف فقاؿ،  بعض إل  بعضمـ انضـ و الناس
 كذلؾ يزاؿ ال و أعراض ال و حدود ببل مع  ء شي ال كائنا واحدا يزؿ فمـ الواحد أما فافمـ سألت ل  فقاؿ
 عم  ال و حد  شيء في ال و أقام  شيء في ال، مختمفة دودح و بأعراض مختمفا مبتدعا خمقا خمؽ ثـ

 و ذوقا و وألوانا ائتبلفا و واختبلفا صفوة غير و صفوة ذلؾ بعد مف الخمؽ فجعؿ ل  مثم  و حذا  شيء
 و زيادة خمؽ فيما لنفس  أرى ال و ب  إال يبمغما لـ منزلة لفضؿ ال و ذلؾ إل  من  كانت لحاجة ال طعما

 خمؽ ما خمؽ كاف لو أن  عمراف يا اعمـ و: قاؿ. سيدي يا هللا و نعـ: قاؿ ياعمراف؟ هذا ؿتعق، نقصانا ال
 كمما األعواف ألف خمؽ ما أضعاؼ يخمؽ أف ينبغي لكاف و حاجت  عم  ب  يستعيف مف إال لميخمؽ لحاجة
 في  حدثت الإ شيئا الخمؽ مف يحدث لـ كاف ألن  يسعما ال عمراف يا الحاجة و، أقوى صاحبمـ كاف كثروا
 فضؿ و بعض إل  بعضمـ الحوائج بالخمؽ نقؿ لكف و، لحاجة الخمؽ يخمؽ لـ أقوؿ لذلؾ و أخرى حاجة

 ياسيدي: عمراف قاؿ.  خمؽ فممذا، منأذؿ عم  من  نقمة لوال منفض ال  من  ببلحاجة بعض عم  بعضمـ
 وليكوف خبلف  لنفي بالشيء المعممة يكوف إنما( ع) الرضا قاؿ نفس  عند نفس  افي معموـ الكائف كاف هؿ

 الشيءعف ذلؾ نفي إل  الحاجة فتدعو  يخالف  شيء هناؾ يكف اولـ موجود عن  نفي بما نفس  الشيء
 أـ أبضمير ماعمـ عمـ شيء بأي فأخبرني ياسيدي وهللا نعـ قاؿ ياعمراف أفممت منما ماعمـ بتحديد نفس 

 إلي  تنتمي حدا الضمير لذلؾ يجعؿ أف بدامف ليجد ير بضم عمـ إذا أرأيت(  ع)  الرضا قاؿ بغيرذلؾ
 ع)  الرضا قاؿ جوابا يحر ولـ فانقط  الضمير ذلؾ فما( ع)الرضا قاؿ ذلؾ مف البد عمراف قاؿ المعرفة

 ودعواؾ قولؾ عميؾ أفسدت نعـ قمت فإف نخر بضمير تعرف  نفس  الضمير عف سألتؾ إف البأس( 
 وصن  وعمؿ فعؿ مف أكثر ل  يقاؿ وليس بضمير يوصؼ ليس الواحد أف تعمـ أف ينبغي أليس ياعمراف
 قاؿ صوابا ماعممت عمي  وابف ذلؾ فاعقؿ وتجزيتمـ المخموقيف كمذاهب وتجزية مذاهب من  يتوهـ وليس
 سألت قد: قاؿ ؟ يكوف نوع كـ وعم  معانيما ما و هي كيؼ خمق  حدود عف تخبرني أال سيدي يا:عمراف
 :  أنواع ستة عم  خمق  حدود أف فاعمـ

 و وزف ل  ليس و إلي  منظور منما و الروح هو و ذوقم  ال ما و إلي  منظور و موزوف و ممموس
 العمؿ منما و العرض و الطوؿ و الصور و األعراض و التقدير ذوقو ال و لوف ال و حس ال و لمس ال
 . تنقصما و زيدهات و حاؿ إل  حاؿ مف تغيرها و تعممما و األشياء تصن  التي الحركات و

 الشيء مف فرغ فإذا إلي  يحتاج ما قدر مف أكثر لما وقت ال ألن  تنطمؽ فإنما والحركات األعماؿ فأما
 ال أ سيدي يا: قالعمراف. أثر  يبق  و يذهب الذي الكبلـ مجرى يجرى و األثر بقي و بالحركة انطمؽ
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 الرضا ل  قاؿ الخمؽ بخمق  تغير قد أليس ع م شيء ال و غير  ء شي ال واحدا كاف إذا الخالؽ عف تخبرني
 شيء فبأي سيدي يا عمراف قاؿ بتغير  يتغير الخمؽ لكف و الخمؽ بخمق  جؿ و عز يتغير لـ قديـ(  ع) 

 كؿ و ذلؾ أشب  ما و صفت  و اسم  و مشيت (  ع)  الرضا قاؿ غير  شيء فأي قاؿ بغير  قاؿ عرفنا 
 . مدبر مخموؽ محدث ذلؾ

 و السماء أهؿ مف خمق  هاد أن  بمعن  نور هو: قاؿ هو؟ شيء فأي سيدي اي: عمراف قاؿ
 الخمؽ قبؿ ساكتا كاف قد ليس أ سيدي يا: عمراف قاؿ، إيا  توحيدي مف أكثر عم  لؾ ليس و أهبلألرض

 يقاؿ ال أن  ذلؾ في المثؿ و قبم  نطؽ عف إال السكوت يكوف ال(:  ع)  الرضا قاؿ ؟ نطؽ ثـ ينطؽ ال
 السراج مف الضوء ألف بنا يفعؿ أف يريد فيما ليضيء السراج أف يقاؿ ال و ينطؽ ال ساكت هو لمسراج
 ب  استضأنا حت  لنا أضاء قد قمنا لنا استضاء فمما غير  شيء ليس هو إنما و كوف ال و من  بفعؿ ليس
 .أمرؾ تستبصر فبمذا

 باالستعانة وذلؾ،  الصابي عمراف بما ي مف التي المباني و المنمج نفس االماـ استخدـ وهنا
 لوقت الصابي وعمراف االماـ بيف الحوار استمر وقد، المقابؿ بما ي مف التي والعقمية المنطقية باالقيسة
 تعال  هللا أف أشمد و فممت قد سيدي يا نعـ:  عمراف قاؿ  النماية وفي،  المسائؿ مف عديد وناقش طويؿ
 ساجدا خر ثـ،  الحؽ ديف و بالمدى المبعوث عبد  ( ص)  محمدا أشمدأف و وحدت و وصفت ما عم 
 .(ٗٔ)أسمـ و القبمة نحو
 عف يقطع  لـ جدال كاف و الصابي عمراف كبلـ إل  المتكمموف نظر فمما النوفمي محمد بف الحسف قاؿ

 الحوار نتائج بانت وهنا. شيء عف يسألو  لـ و منمـ أحد(  ع)  الرضا مف يدف لـ،  قط منمـ أحد حجت 
 وعم . تقميدا ال واقتناعا كرها ال طوعا الحقة بالفكرة المقابؿ اقناع خبلؿ مف االخر م  والعممي اريالحض
 . خراساف متكممي مف واحد وكاف (٘ٔ)المروزي سميماف  االماـ حاور المنمج نفس
 :(1ٔ) الغالة  مع االمام حوار

 لحد نفيكما ويتجاوزو نفيكـ ايغمو قوـ أف بمغني الحسف ياأبا(  ع) الرضا لبلماـ المأموف قاؿ
 عف عمي بف محمد أبي  عف محمد بف جعفر عف أبي  جعفرعف بف موس  أبي حدثني( ع) الرضا ؟فقاؿ
 هللا رسوؿ قاؿ قاؿ( ع) طالب أبي بف عمي أبي  عف عمي بف الحسيف أبي  عف الحسيف بف عمي أبي 
:) وتعال  تبارؾ هللا قاؿ نبيا يتخذني أف ؿقب عبدا اتخذني تعال  تبارؾ هللا فإف حقي فوؽ الترفعوني( ص)
ِلَبَشر   كان ما ُثمَ  َوالنُُّبَوة َواْلُحْكمَ  اْلِكتابَ  اّللَُ  ُيْؤِتَيوُ  َأنْ  ََ  َولِكنْ  اّللَِ  ُدونِ  ِمنْ  ِلي ِعبادا   ُكوُنوا ِلمَناسِ  َيُقولَ  ََ

ُتَعمُِّمونَ  ُكْنُتم ِبما َرَباِنيِّينَ  ُكوُنوا َتْدُرُسونَ  ُكْنُتم َوِبما اْلِكتابَ  َْ  َوالَنِبيِّينَ  ااْلَمالِئَكةَ  َتَتِخُذو َأنْ  َوالَيْأُمَرُكمْ  َْ
 ( .ُمْسِمُمونَ  َأْنُتمْ  ِإذْ  ِباْلُكْفِرَبْعدَ  َأَيْأُمُرُكمْ  َأْربابا  
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 وتعال  تبارؾ هللا إل  أبرأ وأنا( مفرط ومبغض مفرط محب لي والذنب اثناف في يممؾ(:) ع) عمي وقاؿ
ذ:) تعال  هللا قاؿ النصارى مف( ع) ابنمريـ عيس  كبراءة حدنا فوؽ ويرفعنا فينا مويغ ممف قالَ  َواِ   اّللَُ  َْ

ي اَتِخُذوِني ِلمَناسِ  ُقْمتَ  أََأْنتَ  َمْرَيمَ  اْبنَ  ياِعيَسى  َأنْ  ِلي ماَيُكونُ  ُسْبحاَنكَ  قالَ  اّللَِ  ُدونِ   ِمنْ  ِإلَيْينِ  َوُأمِّ
ماِفي َأْعَمم َوال َنْفِسي ماِفي َتْعَممُ  َعِمْمَتوُ  َفَقدْ  ُقْمُتوُ  ُكْنتُ  ِإنْ  َحقّ  بِ  ِلي ماَلْيَس  َأُقولَ   َعاَلم ْنتَ أََ  ِإَنكَ  َنْفِسكَ  َُ

اْلُغُيوبِ  َشِييدا   َعَمْيِيم َوُكْنتُ  َوَرَبُكمْ  َربِّي اّللََ  اْعُبُدوا َأنِ  ِبوِ  ماَأَمْرَتِني ِإالَ  َلُيمْ  ُقْمتُ  ما َُ  َفَمَما ِفيِيمْ  ماُدْمتُ  َْ
َوَأْنتَ  َعَمْيِيم الَرِقيبَ  َأْنتَ  ُكْنتَ  َتَوَفْيَتِني  َيْسَتْنِكفَ  َلنْ ( :وجؿ عز وقاؿ (ٚٔ)(  َشِييد   ء   َشيْ  ُكلِّ  َعمى َْ
 َرُسول   ِإالَ  َمْرَيمَ  نُ ابْ  اْلَمِسيحُ  َما:) وجؿ عز وقاؿ(ٛٔ)(اْلُمَقَرُبونَ  اْلَمالِئَكةُ  اَل  وَ  ّلِلَِ  َعْبدا   َيُكونَ  َأنْ  اْلَمِسيحُ 

يَقة   ُأمُّوُ  وَ  الرُُّسلُ  َقْبِموِ  ِمنْ  َخَمتْ  َقدْ   ادع  فمف يتغوطاف كانا أنمما معنا  و (ٜٔ)( الَطعامَ  َيْأُكالنِ  كانا ِصدِّ
 .اآلخرة و الدنيا في براء من  فنحف إمامة األئمة لغير أو نبوة أو ربوبية لؤلئمة ادع  و ربوبية لؤلنبياء

 الحوار لنجاح االسباب اهـ مف وهذا،  ب  ي مف المحاور الف الكريـ بالقراف االماـ استشمد اوهن
 . ومصادر  لمباني  وفقا االخر تناقش اف وهو
 : (ٕٓ)الواقفية مع اإلمام حوار

 وقد أبي ، أصحاب انقساـ منما كاف قاسية، محنة مف بأكثر أبي  وفاة بعد الرضا اإلماـ مني لقد
 إضعاؼ في طموحاتما لتحقيؽ سبيبلً  ذلؾ في وجدت التي الحاكمة السمطة قبؿ مف نقساـاال ذلؾ غذي

 المعارضيف سمي وقد ،  العباسية السمطة عم  خطراً  يشكؿ الشرعي إماممـ حوؿ التفافمـ ألف الشيعة،
 دخؿ ة،النجا طريؽ نحو وهديمـ رشدهـ ال  ه الء إرجاع وألجؿ(.الواقفية)بػ الرضا موس  بف عمي إلمامة
 بف وعمي المكاري وابف السراج ابف: )ومنمـ عممائمـ، وكبار ر وسمـ م  عديدة حوارات في الرضا اإلماـ
 قاؿ أبوؾ؟ فعؿ ما: ل  فقاؿ حمزة أبي بف عمي يوماً  عمي  دخؿ ان : الحوارات تمؾ ومف ،(البطائني حمزة
 فأنت: ل  فقاؿ إلي، عمد(: ) ماـاإل فقاؿ بعد ، مف عمد مف ال : ل  فقاؿ موتًا، مض (: ) اإلماـ
(: ) اإلماـ قاؿ بغداد، تأت لـ وأنت وكيؼ قاؿ نعـ،(: ) اإلماـ قاؿ هللا، مف الطاعة مفترض إماـ
نما عمي ذلؾ ما وهللا الطاعة؟ مفترض إماـ أنا لماروف وأقوؿ بغداد نتي أف أتريد ويمؾ  لكـ ذلؾ قمت وا 
 حمزة أبي ابف واستمر. عدوكـ يد في سركـ يصير لئبل ركـأم وتشتت كممتكـ اختبلؼ مف بمغني عندما
 مف الشؾ تقبؿ ال التي الدامغة والمنطقية العقمية األدلة مستخدماً  وتعقؿ أدب بكؿ يحاور  واإلماـ يسأؿ
 أبي ابف ل  فقاؿ ، عميما القضاء يريدوف لمف افشائما وعدـ االمامة قضية في الحذر اخذ ضرورة قبيؿ
 خير تكمـ لقد بم (: ) اإلماـ قاؿ ب ، يتكمـ وال نبائؾ مف أحد يظمر  كاف ما شيئاً  أظمرت لقد: حمزة
 رجبلً  أربعيف بيت  أهؿ مف جم  فمقد األقربيف، عشيرت  ينذر أف تعال  هللا أمر  لما( ) هللا رسوؿ نبائي
 إف: النبي لمـ فقاؿ ب،لم أبو عم  عمي  وتأليباً  ل  تكذيباً  أشدهـ فكاف إليكـ، هللا رسوؿ أنا: لمـ وقاؿ
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 خدشاً  هاروف خدشني إف: أقوؿ وأنا النبوة، نيات مف لكـ أبدع ما أوؿ فمذا بنبي، فمست خدش خدشني
 .اإلمامة نية مف لكـ أبدع ما فمذا بإماـ فمست

 اإلماـ فقاؿ مثم ، إماـ اال أمر  يمي ال اإلماـ إف نبائؾ عف روينا إنا: حمزة أبي بف عمي ل  قاؿ ثـ
( :)اإلماـ فقاؿ إمامًا، كاف لقد: فقاؿ ال؟ أـ إماماً  كاف عمي بف الحسيف عف أخبرني ( :)ولي فمف 

 بف هللا عبيد يد في أسيراً  الحسيف بف عمي كاف لقد(: ) اإلماـ قاؿ الحسيف، بف عمي ولد  قاؿ أمر ؟
 بف عمي أمكف لذيا فاف ورج ، أبي  أمر ولي حت  كرببلء ال  يعمموف ال وهـ فخرج الكوفة في زياد

 في ليس وهو أبي  أمر ليمي بغداد يأتي أف األمر هذا صاحب أبي  أمر فيمي كرببلء ال  يأتي أف الحسيف
 .  أسر وال حبس

 لجأ االماـ اف أي، االخر بما ي مف والتي حوار  في المنطقية االقيسة نفس االماـ استخدـ وهنا
 الحسيف بف عمي عم  يص  فالذي،  واحد يجوز ال وما يجوز فيما االمثاؿ حمؾ تقوؿ التي القاعدة ال 

 .     موس  بف عمي عم  يص 

 : لو المبغضين ارحامو بعض مع االمام حوار
 أخوت  بعض حقد ال  أدى أمر وهو الرضا، عمي اإلماـ لولد  استشماد  قبؿ الكاظـ اإلماـ أوص 

 بف العباس بأخي  الحد ووصؿ لبيت،ا ألهؿ والمبغضيف العباسية الحكومة مف بدف  ذلؾ وكاف عمي ،
 ينـ ال كبلماً  وأسمع  المدينة، قاضي ال  واشتكا  والخاتـ، الوصية أمر في شكؾ اف الكاظـ موس  اإلماـ
 ىذا عمى حممكم إنما انو أعمم أنا أخي يا": بقول  حاور  الرضا اإلماـ ولكف البيت، أهؿ أخبلؽ عف

 ما لي عين سعيد يا: لغالمو قال ثم عميكم، التي الديونو  الغرائم -وأخوتو العباس يعني– الموقف
 مواساتكم أدع ال وهللا: وقال إلييم، وتوجو البراءة ليم وخذ حقوقيم زكاة وأقبض عنيم وأقض عمييم
 حوار  في وموضوعيت  الرضا اإلماـ قمب رقة ونمحظ ،"شئتم ما فقولوا األرض وجو عمى مشيت ما وبركم
 . النبيمة وعاطفت  الكريـ خمق  كستع التي العباس، أخي  م 

 شئتم ما قولوا": ألخوت  فقاؿ ورسالت ، واقع  م  ينسجـ الذي باألسموب حوار  الرضا اإلماـ وتاب 
 بأنو تعرفون إنكم وهللا رحيم، غفور هللا فان تسيئوا وان هللا عند لكم فذاك تحسنوا فان عرضكم فالعرض

 ،"إليكم ومرجعو لكم ىو فإنما ادخرتو أو تظنون مما شيئا   حبست فمئن غيركم، وارث وال ولد لي ما
 حقد عم  دؿ بكبلـ العباس بادر  حت  طيبة، بنتائج يأت لـ أخوت  م  اإلماـ حوار أف مف الرغـ وعم 
 بيم، وأصمح أصمحيم الميم": فقاؿ حوار ، في المادئ الحميـ بالموقؼ ممتزماً  بقي اإلماـ لكف وحسد،
 .    "الراحمين أرحم يا لرشدك ووفقيم طاعتك عمى وأعنيم الشيطان رش وعنيم عنا واخسأ
 :عصره حكام مع اإلمام حوار
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 بني حكاـ مف ثبلثة فعاصر منما، تزيد أو عاماً  عشريف أبي  بعد () الرضا اإلماـ بقي لقد
 المأموف اآلخر وابن ( هػٜٛٔ -ٖٜٔ) األميف وابن ( هػٖٜٔ -ٓٚٔ) العباسي هاروف: هـ العباس

 اإلماـ عم  شمور عّدة وقدمّرت،  والمضايقات اآلالـ أنواع ه الء مف اإلماـ تجرع وقد ،(هػٕٛٔ -ٜٛٔ)
 ووالية الخبلفة، عرض: المأموف عرضي كبل ورفض; السمبية المأموف مواقؼ عف يتحّدث وهو مرو في

 ليواج  الطريؽ مّمد قد اإلماـ يكوف المواقؼ بمذ  و بالقتؿ، مرة مف أكثر المأموف هّدد  حت ; العمد
ّنما الدنيا في يزهد لـ موس  بف عمي افّ  الناس يخبر أف يريد اّن : صارح  حيث بالحقيقة المأموف  الدنيا وا 

 يكؼ أف عمي  يجب ولذلؾ عمي ، تنطمي لـ لعبت  افّ  المأموف اّتمـ قد يكوف وبذلؾ في ، زهدت التي هي
 عمؿ ألي مطمئف غير وجعم  بذلؾ المأموف أقمؽ اليوبالت المستقبؿ، في ومخططات  م امرات  كؿّ  عف
 . ب  يقوـ

 قموب في الشؾ ألق  أّن  إل  مضافاً ،  االفعاؿ دوف بالمقاؿ الحوار اسموب االماـ استخدـ وهنا
 ي كد أف دوف تمر فرصة يدع ال كاف بؿ كّم ، بذلؾ اإلماـ يكتؼ ولـ، وأفعال  وأعمال  المأموف حوؿ الناس
 يخبر كاف اّن  لذلؾ مضافاً  ب ، يقبؿ لـ إف بالقتؿ وهّدد  األمر هذا عم  أكره  قد مأموفال أفّ  عم  فيما

 وال المأموف إالّ  يقتم  ال بأّن  يصرح كاف لقد حت  ب ، ويغدر العمد ينكث سوؼ المأموف افّ  أحياناً  الناس
بلـ عمي  ػ يكتؼ ولـ األمر، بمذا المأموف نفس واج  وقد غير ، يسّم   حالت  كانت فقد القوؿ بمجّرد ػ السَّ
 .(ٕٔ)عمي  مجبر واّن  األمر بمذا رضا  عدـ إل  تشير العمد والية فترة في عاـ بشكؿ

 جدؾ عف اخبرني الحسف أبا يا: يوماً  ل  قاؿ المأموف أف عصر ، حكاـ م  حوارات  جممة ومف
 عف أبيؾ عف ترو ألـ الم منيف أمير يا: اإلماـ فقاؿ والنار، الجنة قسيـ هو وج  بأي طالب أبي بف عمي
 المأموف قاؿ كفر، وبغض  إيماف عمي حب: يقوؿ هللا رسوؿ سمعت: قاؿ ان  عباس بف هللا عبد عف نبائ 
 أشمد الحسف أبا يا بعدؾ هللا أبقاني ال: المأموف ل  فقاؿ والنار، الجنة قسيـ كاف بذلؾ: الرضا فقاؿ بم ،
 .       هللا رسوؿ عمـ وارث انؾ

 األنبياء أف قولؾ مف أليس هللا رسوؿ ابف يا: الرضا لئلماـ المأموف قاؿ نخر حوار وفي
َرَبوُ  آَدم َوَعَصى... : }تعال  قول  معن  فما: فقاؿ بم ،: فقاؿ معصوموف،  اإلماـ فقاؿ ،(ٕٕ){َفَغَوى َُ

اْلَجَنة كَوَزْوجُ  َأنتَ  اْسُكنْ  َياآَدمُ  َوُقْمَنا}:آلدـ قاؿ وتعال  تبارؾ هللا إف:  الرضا َوُكالَ  ََ َحْيث َرَغدا ِمْنَيا ََ  َ 
ِشْئُتَما الَشَجَرةَ  َىـِذه َواَلَتْقَرَبا َُ اْلَظاِلِمينَ  ِمن َفَتُكوَنا َِ  مما وال الشجرة هذ  مف تأكبل ال لمما يقؿ ولـ ،(ٖٕ){ََ

نما الشجرة تمؾ مف يقربا ولـ وأطاعا امتثبل وقد جنسما، مف كاف  لمما سوسو  أف بعد غيرها مف أكبل وا 
 ينممما لـ هللا بأف لمما وحمؼ جنسما، مف كاف مما غيرها مف يأكبل أف منمما وطمب عميمما ومو  إبميس
 باهلل يحمؼ مف يعرفاف ذلؾ قبؿ يكونا لـ ألنمما ب  فوثقا جنسما، مف كاف وما الشجرة تمؾ وافؽ ما كؿ عف
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 الصغائر مف كاف بؿ الكبائر مف يكف لـ دـا ارتكب  الذي واف كما النبوة قبؿ ادـ مف ذلؾ وكاف كاذبًا،
 يذنب ال معصوماً  كاف نبياً  وجعم  هللا اجتبا  فمما الوحي، نزوؿ قبؿ األنبياء عم  تجوز التي الموهوبة
َربُّوُ  اْجَتَباه ُثمَ }: تعال  قاؿ كبيرة، وال صغيرة  (ٕٗ){َوَىَدى َعَمْيوِ  َفتَابَ  َُ
، هادئة بسياسة ولكف،  ل  المعاصر الحاكـ فكر في عمقت التي تالشبما بعض ازالة ال  االماـ عمد وهنا
 .   الحكـ سبيؿ في اخي  قتؿ الذي وهو،  يتمدد  خطر أي الحاكـ منما يستشعر ال

 :الخاتمـة
 سبيؿ في الرمز استعماؿ وهو ،(الحاكـ) اآلخر م  حوار  في ذكياً  أسموباً ( ) الرضا اإلماـ استخدـ -ٔ

 نفس  بالوقت فمو الضرر، مف نفس  بحفظ مكمفاً  كاف اإلماـ إف فبما، المقصدو  الغاية إل  الوصوؿ
 .ذنوبمـ مف التخمص في ومساعدتمـ الناس بمداية مكمؼ

 غير كاف ان  إال الخبلفة، زماـ تقمد مف شرعية عدـ إدراك  مف الرغـ وعم ( ) الرضا اإلماـ إف -ٕ
 إل  مع  الوصوؿ لغرض اآلخر قبوؿ إل  ارةإش ذلؾ وفي، مستمر بشكؿ بمـ ويجتم  عنمـ، منقط 
 .ايجابية نتيجة

  م  حوار  مثؿ، ذلؾ ليس بما يحاور  أف دوف اآلخر، ب  يعتقد بما( ) الرضا اإلماـ حاور -ٖ
 إلزاـ خبلؿ مف الحوار منمجية سمو عم  دؿ أمر وهو، اإلنجيؿ وهو ب  يعتقد الذي بكتاب  النصراني

 .نفس  ب  يمـز بما اآلخر
 .ب  ي منوف الذي العقمي لممنمج وفقا المتكمميف االماـ حاور -ٗ
 .معمـ الرحـ قطيعة وعدـ والشفقة العطؼ لمنمج وفقا ل   المبغضيف ارحام  االماـ حاور -٘

 اليوامش
 . ٖٛٔعبد الواحد الموصمي ، مناقب نؿ محمد، ص (.ٔ)

 .٘٘ٔ ص، ٔج، الرضا اراخب عيوف، القمي بابوي  بف موس  بف الحسيف بف عمي بف محمد جعفر أبي (.ٕ)

 .ٙ٘ٔ، ص، نفس  المصدر (.ٖ)

 . جثالقة:  والجم .  اأَلساقفة مقدَّـ:  يعني الشرقية المسيحية الطوائؼ بعض عند مصطم : الجاثميؽ (.ٗ)
«. المنفػ  رئػيس» حرفيػاً  ،وتعنػي«روشػجوال » العبريػة ،وهيػب«ريشػيجالوتا» اآلراميػة لمعبػارة عربية ترجمة: الجالوت رأس (.٘)

 .وبعد  اإلسبلـ قبؿ الرافديف ببلد في اليمودية ماعةأميرالج وهولقب

 . ٛ٘ٔ ص،  الرضا اخبار عيوف (.ٙ)
 . ٜ٘ٔ ص،  نفس  المصدر (.ٚ)

 . ٓٙٔ ص،  الرضا اخبار عيوف (.ٛ)
 . ٔٙٔ ص،  نفس  المصدر (.ٜ)
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 . ٕٙٔ  ص،  نفس  المصدر (.ٓٔ)
 . النَّار بيت عم  القائـُ  المجوسي   هوالكاهفُ :  الِمْرِبذُ : االكبر المربذ (.ٔٔ)

 والماتريديػػػة واألشػػاعرة كالكبلبيػػة ; تقريرالعقيػػدة فػػػي العقميػػات عمػػ  اعتمػػدوا الػػذيف الكػػػبلـ أهػػؿ بمػػـ يقصػػد: المتكممػػوف (.ٕٔ)
 . والمعتزلة والجممية

 . ٜٙٔ  ص، اخبارالرضا عيوف (.ٖٔ)
 .ٚٚٔص،  الرضا اخبار عيوف (.ٗٔ)

 .ٛٛ -ٓٛ ص، ٔج،  اخبارالرضا عيوف:ينظر المروزي سميماف م ( ع) محاورت  تفاصيؿ حوؿ (.٘ٔ)

 . الربوبية ال  العبودية حد المعصوميف باألئمة جاوزوا الذيف وهـ:  الغبلة (.ٙٔ)

 .ٙٔٔ:    المائدة (.ٚٔ)

 .ٕٚٔ:   النساء (.ٛٔ)

 .٘ٚ:  المائدة (.ٜٔ)

 .األمة هذ  وهوممدي األئمة نخر هو الكاظـ اإلماـ أف يروف ألنمـ بذلؾ سموا:  الواقفة  (.ٕٓ)
 .ٗٗٗص، االئمة سيرة،  السبحاني جعفر (.ٕٔ)
 . ٕٔٔ: ط  (.ٕٕ)

 .ٖ٘البقرة:  (.ٖٕ)

   . ٕٕٔ: ط  (.ٕٗ)

ABSTRACT 
The palaces of academic studies and research for the flags of Islamic thought, 

especially Ahlulbait (peace be upon them), the most important vulnerabilities surrounding the 

Library Islamic Academy, although the reasons behind it palaces clear and obvious to a pulp, 

perhaps the most important factor doctrinal represent holy to given to the Imams (peace be 

upon them), that made a lot of researchers are reluctant to search this area for fear of error 

falling unintentionally. 

The most important thing to offer study these flags, highlight the landmarks of Islamic 

thought authentic like a model fantastic in the treatment of conditions of human societies, 

through realism and respect for the human being which promise better creatures and called it, 

as well as being upstream basis of information given by leading thinkers and scientists 

applicants . And stands at the forefront of these flags eighth Imam household Imam Ali ibn 

Musa Reza, who outlined the qualities as follows: "It was a prolific literature and dream and 

understanding, broad novel, elaborately know, well founded in science, secretary in the 

dream, full of asceticism and piety and bully and virility Commissioned Imam Reza tasks 

Imamate at a critical stage of Omar Arab Islamic state, as it went down the state ofBani Abbas 

young on its promise to fairly people and achieving peace and security, and mixed Arab 

elements with other nations, which led to a deflection system ethical members of society, and 

appeared streams of thought variety,  difference and religious confessions and Islamic sects, t 

nation into sects many signed between their arguments and debate about many issues, 

including: the creation of the Koran, and recipes Creator, and fate and destiny, and issues 

unseen and reward and punishment, and the role of the mind to truth and religion, and these 

conditions and complex problems weighed much Imam task, but he dealt with the application 
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of Islamic law and the adoption of a civilized and constructive dialogue with the other, 

employing his knowledge and administrative skills in resolving crises. During the modern era, 

after the decline of the principle of trust and dominance strongest, alerted community leaders 

to the importance of dialogue aimed at resolving crises types and specialties all and saw the 

results of Imam fruitful, so the development of much of this branch of science, and became 

one of the main branches of management science who specializes its talented and skilled high 

and varied , and become experts in this area occupy advanced ranks in the departments of 

State and major institutions in the world. And the need to understand the basics approach 

civilized dialogue constructively with the other in Islamic thought inherent represented by 

Imam Ali ibn Musa satisfaction, for the purpose of benefit from the solution of current crises, 

a policy of exclusion and oppression and marginalization, which is one of the main reasons 

for the disintegration of nations and the demise of civilizations, but in order to prove its 

leadership and a statement approach in this area, by trying to answer among the most 

important questions: what the regulations when Imam Reza in the dialogue? The principles 

adopted in dealing with momentous events? How ridiculed the conditions for achieving the 

public interest or decoding predicament? The research we try this tagged (civilized dialogue 

with the other at the Imam Reza). 
 


