




 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 

علهيم هو الامام الثامن مضن سلسةل الأمئة الاطهار عليه الصالة والسالم الامام عيل بن موىس الرضا 

جهريه ويه الس نه  ٨٤١وقد اكن مودله يف اخلامس والعرشين من شهر شوال عام الصالة والسالم 

ومن أأشهر أألقابه، الرضا وقد اكنت مدة عليه الصالة والسالم اليت استشهد فهيا جّده الامام الصادق 

مامته  بتدأأت مع هناية خالفة هارون العبايس وقد استشهد مسمومًا عىل يد الطاغيه  ٠٢ا  عامًا وا 

، السالم عليك ايمشس عليه الصالة والسالم املأأمون العبايس يف خراسان ودفن يف ارض طوس 

السالم عليك ايغريب الغرابء، ايمعني الضعفاء .. بأأرض طوس الشموس، وايأأنيس النفوس املدفون 

  .والفقراء، ايعيل بن موىس الرضا ورمحة هللا وبراكته

مام الرضا  عليه الصالة والسالموهذه مخسون حديثًا لال    

 

عليه الصالة )قال يل أأبو احلسن الرضا : عدة من أأحصابنا، عن سهل بن زايد، عن معمر بن خالد قال

ىل بعض من يطيعك يف هذه النوايح اليت قد : قال يل املأأمون(: والسالم  اي أأاب احلسن لو كتبت ا 

منا دخلت يف هذا الامر اذلي : قلت هل: فسدت علينا، قال ن وفيت يل وفيت كل ا  اي أأمري املؤمنني ا 

دخلت فيه عىل أأن ال أ مر وال أأهني  وال أأويل وال أأعزل وما زادين هذا الامر اذلي دخلت فيه يف 

النعمة عندي شيئا ولقد كنت ابملدينة وكتايب ينفذ يف املرشق واملغرب ولقد كنت أأركب حامري وأأمر 

ال قضيهتا هل،  يف سكك املدينة وما هبا أأعز مين وما اكن هبا أأحد مهنم يسأألين حاجة ميكنين قضاؤها هل ا 

أأيف كل: فقال يل: قال  

٨٥٨الصفحة  - ١ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

قال( عليه الصالة والسالم )حيىي، عن أأمحد بن دمحم، عن معمر بن خالد، عن الرضا  دمحم بن  

ن رسول هللا  ذا أأصبح قال( صىل هللا عليه وأ هل)ا  يعين به الرؤاي. هل من مبرشات: لأحصابه: اكن ا   



٠٢الصفحة  - ١ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

كنت مع : الصلت، عن رجل من أأهل بلخ قالعدة من أأحصابنا، عن أأمحد بن دمحم، عن عبد هللا بن 

يف سفره ا ىل خراسان فدعا يوما مبائدة هل جفمع علهيا مواليه من ( عليه الصالة والسالم )الرضا 

ن الرب تبارك وتعاىل واحد : جعلت فداك لو عزلت لهؤالء مائدة؟ فقال: السودان وغريمه فقلت مه ا 

 والام واحدة والأب واحد واجلزاء ابالعامل

٠٣٢الصفحة  - ١ج  -الش يخ اللكيين  -اكيف ال  

عن دمحم بن سامل بن أأيب سلمة، عن احلسن بن شاذان [ مجيعا]احلسني بن دمحم، ودمحم بن حيىي 

ىل أأيب احلسن الرضا : الواسط  قال أأشكوا جفاء أأهل واسط ومحلهم (عليه الصالة والسالم )كتبت ا 

 عيل واكنت عصابة من العامثنية تؤذيين

هفوقع خبط  

ا ن هللا تبارك وتعاىل أأخذ ميثاق أأوليائنا عىل الصرب يف دوةل الباطل فاصرب حلمك ربك، فلو قد قام 

اي ويلنا من بعثنا من مرقدان هذا ما وعد الرمحن وصدق املرسلون: " س يد اخللق  لقالوا   

٠٤٢الصفحة  - ١ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

 

(: عليه الصالة والسالم )قلت لأيب احلسن الرضا : م قالاحلسني بن أأمحد بن هالل، عن ايرس اخلاد

ذ وقع القفص فتكرست القوارير، فقال ا ن صدقت : رأأيت يف النوم اكن قفصا فيه س بعة عرش قارورة ا 

براهمي ابلكوفة مع أأيب . رؤايك خيرج رجل من أأهل بييت ميكل س بعة عرش يوما مث ميوت خفرج دمحم بن ا 

مث مات الرسااي مفكث س بعة عرش يوما  

٠٥٢الصفحة  - ١ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   



( عليه الصالة والسالم )لأيب احلسن الرضا : قلت: عنه، عن أأمحد بن هالل، عن دمحم بن س نان قال

نك قد شهرت نفسك هبذا الامر وجلست جملس أأبيك وس يف هارون يقطر ادلم، : يف أأايم هارون ا 

ن أأخذ أأبو هجل من(: صىل هللا عليه وأ هل)فقال جراين عىل هذا ما قال رسول هللا  ا   

ن أأخذ هارون من رأأيس شعرة فاشهدوا أأين : رأأيس شعرة فاشهدوا أأين لست بنيب وأأان أأقول لمك ا 

مام  لست اب 

٠٥١الصفحة  - ١ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

س يف عن ذي الفقار ( عليه الصالة والسالم )سأألت أأاب احلسن الرضا : عن صفوان بن حيىي قال

من السامء واكنت ( عليه الصالة والسالم )نزل به جربئيل : ، فقال(صىل هللا عليه وأ هل)رسول هللا 

 (حلقته فضة

٠٦٢الصفحة  - ١ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

( عليه الصالة والسالم )دخلت عىل أأيب احلسن الرضا : سهل، عن عبيد هللا، عن أأمحد بن معر قال

ان كنا فيسعة من الرزق وغضارة من : أأيب فاختة فقلت هلأأان وحسني بن ثوير بن  جعلت فداك ا 

لينا، فقال أأي شئ تريدون : العيش فتغريت احلال بعض التغيري فادع هللا عز وجل أأن يرد ذكل ا 

ال وهللا : تكونون ملواك؟ أأيرسك أأن تكون مثل طاهر وهرمثة  وأأنك عىل خالف ما أأنت عليه؟ قلت

ا فهيا ذهباما يرسين أأن يل ادلنيا مب  

٣٤٦الصفحة  - ١ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

فأأنزل هللا سكينته عىل رسوهل ( " عليه الصالة والسالم )دمحم، عن أأمحد، عن ابن فضال عن الرضا 

هكذا نقرؤها وهكذا تزنيلها: هكذا؟ قال: قلت" وأأيده جبنود مل تروها   

٣٢١الصفحة  - ١ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

مسعت الرضا : دمحم بن حيىي، عن أأمحد بن دمحم بن عيىس، عن ابن فضال، عن احلسن بن اجلهم قال 

صديق لك امرء عقهل، وعدوه هجهل: يقولعليه الصالة والسالم  . 



٨٨الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

فتذاكران العقل م عليه الصالة والسالكنا عند الرضا : ، عن أأيب هامش اجلعفري قال[عن أأبيه]عيل، 

اي أأاب هامش العقل حباء من هللا والأدب لكفة، مفن تلكف الأدب قدر عليه، ومن : والأدب فقال

 تلكف العقل مل يزدد بذكل ا ال هجال

٠٣الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

أأيب  أأبو عبد هللا العامص ، عن عيل بن احلسن، عن عيل بن أأس باط، عن احلسن ابن اجلهم، عن

ذكر عنده أأحصابنا وذكر العقل قال: قالعليه الصالة والسالم احلسن الرضا  : 

ن ممن يصف : ال يعبأأ بأأهل ادلين ممن ال عقل هل، قلت: عليه الصالة والسالم فقال  جعلت فداك ا 

ليس هؤالء ممن خاطب هللا ا ن هللا : هذا الأمر قوما ال بأأس هبم عندان وليست هلم تكل العقول فقال

أأدبر فأأدبر، فقال: أأقبل فأأقبل وقال هل: العقل فقال هل خلق  

 وعزيت وجاليل ما خلقت شيئا أأحسن منك أأو أأحب ا يل منك، بك أ خذ وبك أأعط 

٠٢الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

سامعيل، عن الفضل بن شاذان النيسابوري  دمحم بن حيىي، عن أأمحد بن دمحم بن عيىس، ودمحم بن ا 

قالعليه الصالة والسالم صفوان بن حيىي، عن أأيب احلسن الرضا  مجيعا، عن  

ن من عالمات الفقه احلمل والصمت  ا 

٣٦الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

س ناده عن أأمحد بن معر احلالل قال عليه الصالة والسالمقلت لأيب احلسن الرضا : عنه، اب    

روه عين جيوز يل أأن أأرويه عنه؟ا: الرجل من أأحصابنا يعطيين الكتاب وال يقول  

ذا علمت أأن الكتاب هل فاروه عنه: فقال: قال ا   

٥٠الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   



 دمحم بن حيىي، عن أأمحد بن دمحم، معن ذكره، عن صفوان بن حيىي قال

براهمي  عليه من ذكل،  خفناعليه الصالة والسالم وتلكم أأبو احلسن عليه الصالة والسالم ملا مىض أأبو ا 

 :فقيل هل

ان خناف عليك هذه الطاغية، قال نك قد أأظهرت أأمرا عظامي وا  ليجهد هجده، فال سبيل هل عيل: فقال: ا   

٤١٢الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

ىل أأيب : عدة من أأحصابنا، عن أأمحد بن دمحم بن خادل، عن أأمحد بن دمحم بن أأيب نرصقال جاء رجل ا 

ا ين أأسأأكل عن مسأأةل فا ن أأجبتين فهيا مبا : من وراء هنر بلخ فقالعليه الصالة والسالم احلسن الرضا 

مامتك، فقال أأبو احلسن  أأخربين عن ربك : سل عام شئت فقال: عليه الصالة والسالم عندي قلت اب 

ا ن هللا : عليه الصالة والسالم مىت اكن؟ وكيف اكن؟ وعىل أأي شئ اكن اعامتده؟ فقال أأبو احلسن 

ليه الرجل فقبل  تبارك وتعاىل أأين الأين بال أأين وكيف الكيف بال كيف واكن اعامتده عىل قدرته، فقام ا 

هل ا ال هللا وأأن دمحما رسول هللا وأأن عليا ويص رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل : رأأسه وقال أأشهد أأن ال ا 

الصادقون وأأنك اخللف من بعدمه والقمي بعده مبا قام به رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل وأأنمك الأمئة  

١١الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

عن عليه الصالة والسالم سأألت الرضا : دمحم بن أأيب عبد هللا رفعه، عن عبد العزيز بن املهتدي قال

لك من قرأأ قل هو هللا أأحد وأ من هبا فقد عرف التوحيد، قلت: التوحيد فقال : 

ابب الهني  عن [. )كذكل هللا ريب]ؤها الناس وزاد فيه كذكل هللا ريب كام يقر : كيف يقرؤها؟ قال

 (الالكم يف الكيفية

٠٠الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

دريس، عن أأمحد بن دمحم بن عيىس، عن عيل بن س يف، عن دمحم بن عبيد قال كتبت ا ىل : أأمحد بن ا 

رؤية وما ترويه العامة واخلاصة وسأألته أأن يرشح أأسأأهل عن العليه الصالة والسالم أأيب احلسن الرضا 

ذا جاز أأن يرى : يل ذكل، فكتب خبطه اتفق امجليع ال متانع بيهنم أأن العرفة من هجة الرؤية رضورة فا 



ميان فا ن اكنت  مياان أأو ليست اب  هللا ابلعني وقعت املعرفة رضورة مث مل ختل تكل املعرفة من أأن تكون ا 

ميان لأهنا تكل املعرفة من هجة الرؤي مياان فاملعرفة اليت يف دار ادلنيا من هجة الاكتساب ليست اب  ة ا 

ن مل تكن تكل املعرفة اليت من هجة  ضده، فال يكون يف ادلنيا مؤمن لأهنم مل يروا هللا عز ذكره وا 

مياان مل ختل هذه املعرفة اليت من هجة الاكتساب أأن تزول وال تزول يف املعاد فهذا دليل عىل  الرؤية ا 

ذ العني تؤدي ا ىل ما وصفناه  أأن هللا عز وجل ال يرى ابلعني ا 

٠٦الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

عليه الصالة والسالم دمحم بن حيىي، عن أأمحد بن دمحم، عن أأيب هامش اجلعفري، عن أأيب احلسن الرضا 

ال : " أأما تقرء قوهل تعاىل: بىل قال: أأما تقرء القرأ ن؟ قلت: سأألته عن هللا هل يوصف؟ فقال: قال

ما يه؟ : بىل، قال: فتعرفون الابصار؟ قلت: بىل، قال: ؟ قلت"تدركه الابصار وهو يدرك الابصار 

ن أأوهام القلوب أأكرب من أأبصار العيون فهو ال تدركه الأوهام وهو يدرك : قلت أأبصار العيون، فقال ا 

 الأوهام

٠١الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

سامعيل بن بزيع، عن دمحم بن زيد قالدمحم جئت ا ىل :  بن احلسن، عن سهل بن زايد، عن دمحم بن ا 

نشاء، ومبتدعها : أأسأأهل عن التوحيد فأأمىل عيلعليه الصالة والسالم الرضا  امحلد هلل فاطر الأش ياء ا 

ما شاء كيف ابتداعا بقدرته وحمكته، ال من شئ فيبطل الاخرتاع وال لعةل فال يصح الابتداع، خلق 

شاء، متوحدا بذكل الظهار حمكته وحقيقة ربوبيته، ال تضبطه العقول وال تبلغه الأوهام وال تدركه 

الابصار وال حييط به مقدار، جعزت دونه العبارة ولكت دونه الابصار وضل فيه تصاريف الصفات، 

صورة ونعت احتجب بغري جحاب حمجوب واس ترت بغري سرت مس تور، عرف بغري رؤية ووصف بغري 

هل ا ال هللا الكبري املتعال  بغري جسم، ال ا 

٨٢٥الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   



دريس، عن احلسني بن عبد هللا، عن دمحم بن عبد هللا وموىس بن معر،واحلسن بن عيل بن  أأمحد بن ا 

عليه الصالة والسالمسأألت أأاب احلسن الرضا : عامثن، عن ابن س نان قال  : 

يراها ويسمعها؟: نعم، قلت:  عز وجل عارفا بنفسه قبل أأن خيلق اخللق؟ قالهل اكن هللا  

ما اكن حمتاجا ا ىل ذكل لأنه مل يكن يسأألها وال يطلب مهنا، هو نفسه ونفسه هو، قدرته انفذة : قال

ذا مل يدع ابمسه مل  فليس حيتاج أأن يسم  نفسه، ولكنه اختار لنفسه أأسامء لغريه يدعوه هبا لأنه ا 

العيل العظمي لأنه أأعىل الأش ياء لكها، مفعناه هللا وامسه العيل العظمي، هو : ف، فأأول ما اختار لنفسهيعر 

 أأول أأسامئه، عال عىل لك شئ

٨٨٣الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

اعمل علمك هللا اخلري أأن : قال: قالعليه الصالة والسالم عيل بن دمحم مرسال عن أأيب احلسن الرضا 

 تبارك وتعاىل قداو والقدم صفته اليت دلت العاقل عىل أأنه ال شئ قبهل وال شئ معه يف دميوميته، هللا

قرار العامة معجزة الصفة أأنه ال شئ قبل هللا وال شئ مع هللا يف بقائه وبطل قول من  فقد ابن لنا اب 

أأن يكون خالقا هل لأنه مل زمع أأنه اكن قبهل أأو اكن معه شئ وذكل أأنه لو اكن معه شئ يف بقائه مل جيز 

يزل معه، فكيف يكون خالقا ملن مل يزل معه ولو اكن قبهل شئ اكن الأول ذكل الشئ ال هذا، واكن 

ذ خلقهم وتعبدمه  الأول أأوىل بأأن يكون خالقا للأول مث وصف نفسه تبارك وتعاىل بأأسامء دعا اخللق ا 

ىل أأن يدعوه هبا فسمى نفسه مسيعا، بصريا، قا درا، قامئا، انطقا، ظاهرا، ابطنا لطيفا، خبريا، وابتالمه ا 

قواي، عزيزا، حكامي، علامي وما أأش به هذه الأسامء، فلام رأأى ذكل من أأسامئه القالون املكذبون وقد 

ذا زمعمت أأنه ال  -أأخربوان : مسعوان حندث عن هللا أأنه ال شئ مثهل وال شئ من اخللق يف حاهل قالوا ا 

شاركمتوه يف أأسامئه احلس ىن فتسميمت جبميعها؟ فا ن يف ذكل دليال عىل كيف  -مثل هلل وال ش به هل 

ذ مجعمت الأسامء الطيبة؟  أأنمك مثهل يف حاالته لكها أأو يف بعضها دون بعض ا 

ا ن هللا تبارك وتعاىل أألزم العباد أأسامء من أأسامئه عىل اختالف املعاين وذكل كام جيمع الامس : قيل هلم

ليل عىل ذكل قول الناس اجلازز عندمه الشائع وهو اذلي خاطب هللا به الواحد معنيني خمتلفني وادل

لكب وحامر وثور : اخللق فلكمهم مبا يعقلون ليكون علهيم جحة يف تضييع ما ضيعوا فقد يقال للرجل



وسكرة وعلقمة وأأسد لك ذكل عىل خالفه وحاالته مل تقع الأسايم عىل معانهيا اليت اكنت بنيت عليه، 

ليس بأأسد وال لكب فافهم ذكل رمحك هللا الن الانسان  

منا مس  هللا تعاىل ابلعمل بغري عمل حادث عمل به الأش ياء، اس تعان به عىل حفظ ما يس تقبل من أأمره  وا 

والروية فامي خيلق من خلقه، ويفسد ما مىض مما أأفىن من خلقه مما لو مل حيرضه ذكل العمل ويغيبه اكن 

ذ اكنوا فيه هجةل، ورمبا فارقهم جاهل ضعيفا، كام أأان لو رأأينا ع منا مسوا ابلعمل لعمل حادث ا  لامء اخللق ا 

منا مس  هللا عاملا لأنه ال جيهل شيئا، فقد مجع اخلالق واخللوق امس  العمل ابلأش ياء فعادوا ا ىل اجلهل، وا 

 العامل واختلف املعىن عىل ما رأأيت

، كام أأن خرتنا اذلي به نسمع ال نقوى به ومس  ربنا مسيعا ال خبرت فيه يسمع به الصوت وال يبرص به

عىل البرص ولكنه أأخرب أأنه ال خيفى عليه شئ من الأصوات، ليس عىل حد ما مسينا حنن، فقد مجعنا 

 الامس ابلسمع واختلف املعىن

وهكذا البرص ال خبرت منه أأبرص، كام أأان نبرص خبرت منا ال ننتفع به يف غريه ولكن هللا بصري ال حيمتل 

ليه، فقد مجعنا الامس واختلف املعىنخشصا م  نظورا ا  . 

وهو قامئ ليس عىل معىن انتصاب وقيام عىل ساق يف كبد كام قامت الأش ياء ولكن قامئ خيرب أأنه حافظ 

القامئ بأأمران فالن، وهللا هو القامئ عىل لك نفس مبا كسبت، والقامئ أأيضا يف الكم : كقول الرجل

مق بأأمر بين فالن، أأي أأكفهم، والقامئ منا : عن الكفاية كقوكل للرجلالبايق والقامئ أأيضا خيرب : الناس

 قامئ عىل ساق، فقد مجعنا الامس ومل جنمع املعىن

وأأما اللطيف فليس عىل قةل وقضافة وصغر، ولكن ذكل عىل النفاذ يف الأش ياء والامتناع من أأن 

خيربك أأنه مغض فيه : لطف عين هذا الامر ولطف فالن يف مذهبه وقوهل: يدرك، كقوكل للرجل

العقل وفات الطلب وعاد متعمقا متلطفا ال يدركه الومه فكذكل لطف هللا تبارك وتعاىل عن أأن يدرك 

 حبد أأو حيد بوصف واللطافة منا الصغر والقةل، فقد مجعنا الامس واختلف املعىن



ياء فعند التجربة وأأما اخلبري فاذلي ال يعزب عنه شئ وال يفوته ليس للتجربة وال لالعتبار ابلأش  

والاعتبار علامن ولوالهام ما عمل الن من اكن كذكل اكن جاهال وهللا مل يزل خبريا مبا خيلق واخلبري من 

 الناس املس تخرب عن هجل املتعمل، فقد مجعنا الامس واختلف املعىن

ن ذكل لقهره وأأما الظاهر فليس من أأجل أأنه عال الأش ياء بركوب فوقها وقعود علهيا و تس من ذلراها ولك

ظهرت عىل أأعدايئ وأأظهرين هللا عىل خصم  خيرب عن : ولغلبته الأش ياء وقدرته علهيا كقول الرجل

الفلج والغلبة، فهكذا ظهور هللا عىل الأش ياء ووجه أ خر أأنه الظاهر ملن أأراده وال خيفى عليه شئ وأأنه 

ال تعدم صنعته حيامث توهجت  مدبر للك ما برأأ فأأي ظاهر أأظهر وأأوحض من هللا تبارك وتعاىل، لأنك

 وفيك من أ اثره ما يغنيك والظاهر منا البارز بنفسه واملعلوم حبده، فقد مجعنا الامس ومل جيمعنا املعىن

وأأما الباطن فليس عىل معىن الاستبطان للأش ياء بأأن يغور فهيا ولكن ذكل منه عىل استبطانه 

يعين خربته و علمت مكتوم رسه، والباطن منا أأبطنته : للأش ياء علام وحفظا وتدبريا، كقول القائل

 الغائب يف الشئ املس ترت وقد مجعنا الامس واختلف املعىن

وأأما القاهر فليس عىل معىن عالج ونصب واحتيال ومداراة ومكر، كام يقهر العباد بعضهم بعضا 

 أأن مجيع ما خلق واملقهور مهنم يعود قاهرا والقاهر يعود مقهورا ولكن ذكل من هللا تبارك وتعاىل عىل

كن فيكون والقاهر : ملبس به اذلل لفاعهل وقةل الامتناع ملا أأراد به مل خيرج منه طرفة عني أأن يقول هل

ن كنا مل  منا عىل ما ذكرت ووصفت فقد مجعنا الامس واختلف املعىن، وهكذا مجيع الأسامء وا 

ليك وهللا عونك  رشادان وتوفيقنانس تجمعها لكها فقد يكتف  الاعتبار مبا أألقينا ا  وعوننا يف ا   

٨٠٢الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

 

قال عليه الصالة والسالم قال أأبو احلسن الرضا : دمحم بن حيىي، عن أأمحد بن دمحم عن أأيب نرص قال

ابن أ دم مبش يئيت كنت أأنت اذلي تشاء لنفسك ما تشاء، وبقويت أأديت فرائيض وبنعميت [ اي: ]هللا

معصييت، جعلتك مسيعا، بصريا، قواي، ما أأصابك من حس نة مفن هللا، وما أأصابك من قويت عىل 



سيئة مفن نفسك وذاك أأين أأوىل حبس ناتك منك وأأنت أأوىل بسيئاتك مين، وذاك أأنين ال اسأأل عام 

 أأفعل ومه يسأألون

٨٥٠الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

عليه الصالة احلسني بن دمحم، عن معىل بن دمحم، عن احلسن بن عيل الوشاء، عن أأيب احلسن الرضا 

ىل العباد؟ قال: سأألته فقلت: قالوالسالم  جفربمه عىل : هللا أأعز من ذكل قلت: هللا فوض الامر ا 

مث قال: هللا أأعدل وأأحمك من ذكل، قال: املعايص؟ قال : 

 حبس ناتك منك وأأنت أأوىل بسيئاتك مين، معلت املعايص بقويت اليت اي ابن أ دم أأان أأوىل: قال هللا

 جعلهتا فيك

٨٥٢الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

براهمي، عن أأبيه، عن ا سامعيل بن مرار قال كتب احلسن بن العباس املعرويف ا ىل الرضا : عيل بن ا 

فكتب أأو : رسول والنيب والامام؟ قالجعلت فداك أأخربين ما الفرق بني ال: عليه الصالة والسالم 

الفرق بني الرسول والنيب والامام أأن الرسول اذلي يزنل عليه جربئيل فرياه ويسمع الكمه ويزنل : قال

براهمي  ، والنيب رمبا مسع الالكم ورمبا عليه الصالة والسالم عليه الويح ورمبا رأأى يف منامه حنو رؤاي ا 

ذلي يسمع الالكم وال يرى الشخصرأأى الشخص ومل يسمع والامام هو ا  

٨٢٦الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

براهمي، عن دمحم بن عيىس، عن دمحم بن الفضيل، عن أأيب احلس نالرضا  عليه الصالة والسالم عيل بن ا 

مام؟ قال: قلت هل: قال عليه الصالة فاان نروي عن أأيب عبد هللا : ال، قلت: أأتبقى الأرض بغري ا 

ال أأن يسخط هللا تعاىل عىل أأهل الأرض أأو عىل العباد، فقالوالسالم  مام ا  ال، ال : أأهنا ال تبقى بغري ا 

ذا لساخت  تبقى ا 

٨٢٠الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   



عليه كنت قامئا عىل رأأس الرضا : وهبذا الاس ناد، عن مروك بن عبيد، عن دمحم بن زيد الطربي قال

: خبراسان وعنده عدة من بين هامش وفهيم ا حساق بن موىس بن عيىس العبايس فقالالة والسالم الص

ان نزمع أأن الناس عبيد لنا، ال وقرابيت من رسول هللا صىل هللا : اي ا حساق بلغين أأن الناس يقولون ا 

الناس : كين أأقولعليه وأ هل ما قلته قط وال مسعته من أ ابيئ قاهل وال بلغين عن أأحد من أ ابيئ قاهل، ول

 عبيد لنا يف الطاعة، موال لنا يف ادلين، فليبلغ الشاهد الغائب

٨١٢الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

احلسني بن دمحم الأشعري، عن معىل بن دمحم، عن أأمحد بن دمحم، عن أأيب مسعود، عن اجلعفري قال 

ة خلفاء هللا عز وجل يف أأرضهالأمئ: يقولعليه الصالة والسالم مسعت أأاب احلسن الرضا   

٨٠٣الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

عن قول هللا عليه الصالة والسالم سأألت الرضا : احلسني بن دمحم، عن معىل بن دمحم، عن الوشاء قال

حنن العالمات والنجم رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل: قال" وعالمات وابلنجم مه هيتدون : " تعاىل  

٠٢٢الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  -يف الاك  

: فقلت هلعليه الصالة والسالم سأألت الرضا : احلسني بن دمحم، عن معىل بن دمحم، عن الوشاء قال

ن كنمت ال تعلمون " جعلت فداك  حنن أأهل اذلكر وحنن املسؤولون، : " ؟ فقال"فاسأألوا أأهل اذلكر ا 

حقا : نعم، قلت: حقا علينا أأن نسأألمك؟ قال: نعم، قلت :فأأنمت املسؤولون وحنن السائلون؟ قال: قلت

ن شئنا مل نفعل، أأما تسمع قول هللا تبارك وتعاىل: عليمك أأن جتيبوان؟ قال ن شئنا فعلنا وا  لينا ا  : ال ذاك ا 

هذا عطاؤان فامنن أأو أأمسك بغري حساب"    

٠٨٢الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

كتااب فاكن يف عليه الصالة والسالم كتبت ا ىل الرضا : دمحم بن أأيب نرص قالأأمحد بن دمحم، عن أأمحد بن 

ن كنمت ال تعلمون : " قال هللا عز وجل: بعض ما كتبت : " وقال هللا عز وجل" فاسأألوا أأهل اذلكر ا 

ذا وما اكن املؤمنون لينفروا اكفة فلوال نفر من لك فرقة مهنم طائفة ليتفقهوا يف ادلين ولينذروا قوهمم ا  



لهيم لعلهم حيذرون  قال هللا : فقد فرضت علهيم املسأأةل، ومل يفرض عليمك اجلواب ؟ قال" رجعوا ا 

 تبارك وتعاىل

 " فا ن مل يس تجيبوا كل فاعمل أأمنا يتبعون أأهواء مه ومن أأضل ممن اتبع هواه "

٠٨٠الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

حلسن، عن أأمحد بن معر قالاحلسني بن دمحم، عن معىل بن دمحم، عن ا : 

مث أأورثنا الكتاب اذلين : " عن قول هللا عز وجلعليه الصالة والسالم سأألت أأاب احلسن الرضا 

والسابق ابخلريات علهيا الصالة والسالم ودل فاطمة : فقال: ال ية، قال" اصطفينا من عبادان  : 

يعرف الامام اذلي ال: العارف ابالمام، والظامل لنفسه: الامام، واملقتصد  

٠٨٥الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

 :دمحم بن حيىي، عن أأمحد بن دمحم بن عيىس، عن احلسن بن حمبوب قال

وللك جعلنا موايل مما ترك : " عن قوهل عز وجلعليه الصالة والسالم سأألت أأاب احلسن الرضا 

منا عىن : قال" الوادلان والأقربون واذلين عقدت أأميانمك  هبم عقد علهيم الصالة والسالم بذكل الأمئة ا 

 هللا عز وجل أأميانمك

٠٨٦الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

عيل، عن أأبيه، عن القامس بن دمحم، عن الزايت، عن عبد هللا بن أأابن الزايت واكن مكينا عند الرضا 

هللا يل ولأهل بييت فقالادع : عليه الصالة والسالم قلت للرضا : قالعليه الصالة والسالم  : 

ن أأعاملمك لتعرض عيل يف لك يوم وليةل، قال أأما : فاس تعظمت ذكل، فقال يل: أأو لست أأفعل؟ وهللا ا 

هو وهللا عيل : ؟ قال"وقل امعلوا فسريى هللا معلمك و رسوهل واملؤمنون : " تقرء كتاب هللا عز وجل

عليه الصالة والسالمبن أأيب طالب    

٠٠٢الصفحة  - ٨ج  -لكيين الش يخ ال  -الاكيف   



ليه الرضا  براهمي، عن أأبيه، عن عبد العزيز بن املهتدي، عن عبد هللا بن جندب أأنه كتب ا  عيل بن ا 

أأما بعد، فان دمحما صىل هللا عليه وأ هل اكن أأمني هللا يف خلقه فلام قبض صىل : عليه الصالة والسالم 

هللا يف أأرضه ، عندان عمل البالاي واملنااي، وأأنساب  هللا عليه وأ هل كنا أأهل البيت ورثته، فنحن أأمناء

ن ش يعتنا  ذا رأأيناه حبقيقة الاميان، وحقيقة النفاق، وا  ان لنعرف الرجل ا  العرب ، ومودل الاسالم، وا 

ملكتوبون بأأسامهئم وأأسامء أ ابهئم، أأخذ هللا علينا وعلهيم امليثاق، يردون موردان ويدخلون مدخلنا، ليس 

غريان وغريمه، حنن النجباء النجاة، وحنن أأفراط الأنبياء وحنن أأبناء الأوصياء، وحنن  عىل مةل الاسالم

اخملصوصون يف كتاب هللا عز وجل، وحنن أأوىل الناس بكتاب هللا، وحنن أأوىل الناس برسول هللا 

ادلين ما  من( اي أ ل دمحم)رشع لمك : " صىل هللا عليه وأ هل، وحنن اذلين رشع هللا لنا دينه فقال يف كتابه

ليك ( قد وصاان مبا وىص به نوحا)وىص به نوحا  براهمي وموىس ( اي دمحم)واذلي أأوحينا ا  وما وصينا به ا 

أأن أأقميوا ( فقد علمنا وبلغنا عمل ما علمنا واس تودعنا علمهم حنن ورثة اويل العزم من الرسل)وعيىس 

ما ( من أأرشك بوالية عيل)ىل املرشكني كرب ع( وكونوا عىل جامعة)وال تتفرقوا فيه ( اي أ ل دمحم)ادلين 

ليه  ليه من ينيب ( اي دمحم)ا ن هللا ( من والية عيل)تدعومه ا  عليه من جييبك ا ىل والية عيل " هيدي ا 

  الصالة والسالم

٠٠٣الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

عليه الصالة والسالم  دمحم بن حيىي، عن أأمحد بن دمحم، عن الوشاء، عن مسافر أأن أأاب احلسن الرضا

نعم جعلت فداك، فقال: اي مسافر هذا القناة فهيا حيتان؟ قال: قال هل : 

اي عيل ما عندان خري كل: ا ين رأأيت رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل البارحة وهو يقول  

٠٦٢الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

سأألت الرضا : احلسني بن دمحم، عن معىل بن دمحم، عن احلسن بن عيل الوشاء، عن أأمحد بن معر قال

ىل أأهلها : " عن قول هللا عز وجلعليه الصالة والسالم  مه : قال" ا ن هللا يأأمرمك أأن تؤدوا الأماانت ا 

ال خيص هبا غريه وال الأمئة من أ ل دمحم صىل هللا عليه وأ هل أأن يؤدي الامام الأمانة ا ىل من بعده و

 يزوهيا عنه



٠٢٦الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

اكن : قالعليه الصالة والسالم دمحم بن حيىي، عن دمحم بن احلسني، عن صفوان، عن أأيب احلسن الرضا 

منا مثل السالح فينا مثل التابوت يف بين ا رسائيل حيامث دار عليه الصالة والسالم أأبو جعفر  يقول ا 

ال: فيكون السالح مزايال للعمل؟ قال: التابوت أأوتوا النبوة ، وحيامث دار السالح فينا فمث الامر، قلت  

٠٣١الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

: عليه الصالة والسالم قلت لأيب احلسن الرضا : دمحم بن حيىي، عنأأمحد بن دمحم، عن ابن أأيب نرص قال

ذا ماات المام مب يعرف ا ذلي بعده؟ فقال لالمام عالمات مهنا أأن يكون أأكرب ودل أأبيه ويكون فيه ا 

ا ىل من أأوىص فالن؟: الفضل والوصية، ويقدم الركب فيقول  

ا ىل فالن، والسالح فينا مبزنةل التابوت يف بين ا رسائيل، تكون اال مامة مع السالح حيامث اكن: فيقال  

٠١٤الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

براهمي، عن دمحم بن عيىس، عن يونس، عن أأمحد بن معر، عن أأيب احلسن الرضا عيل عليه الصالة  بن ا 

الكرب والفضل والوصية، : ادلالةل عليه: سأألته عن ادلالةل عىل صاحب هذا الامر، فقال: قالوالسالم 

ذا قدم الركب املدينة فقالوا، ا ىل من أأوىص فالن؟ قيل السالح حيامث فالن بن فالن، ودوروا مع : ا 

 دار، فأأما املسائل فليس فهيا جحة

٠١٥الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

عليه دمحم بن حيىي، عن أأمحد بن دمحم بن عيىس، عن دمحم بن ا سامعيل بن بزيع، عن أأيب احلسن الرضا 

: ال، قلت: فف  أأخ؟ قال: ال، فقلت: أأنه س ئل أأتكون اال مامة يف مع أأو خال؟ فقالالصالة والسالم 

يف ودلي، وهو يومئذ ال ودل هل: فف  من؟ قال  

٠١٦الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   



أأخربين من : عيل بن دمحم، عن سهل بن زايد، عن دمحم بن الوليد، عن حيىي بن حبيب الزايت قال

ا أأاب جعفر فسلموا أألقو : جالسا، فلام هنضوا قال هلمعليه الصالة والسالم اكن عند أأيب احلسن الرضا 

نه اكن ليقنع بدون هذا: عليه وأأحدثوا به عهدا، فلام هنض القوم التفت ا يل فقال يرمح هللا املفضل ا   

٣٠٢الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

وذكر عليه الصالة والسالم مسعت الرضا : دمحم بن حيىي، عن أأمحد بن دمحم، عن معمر بن خالد قال

ان أأهل بيت : اجتمك ا ىل ذكل، هذا أأبو جعفر قد أأجلس ته جمليس وصريته ماكين وقالما ح: شيئا فقال ا 

 يتوارث أأصاغران عن أأاكبران القذة ابلقذة

٣٠٢الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

عدة من أأحصابنا، عن أأمحد بن دمحم، عن جعفر بن حيىي، عن ماكل بن أأش مي، عن احلسني بن بشار 

ىل أأيب احلسن كتب أأبن قي: قال كتااب يقول فيهعليه الصالة والسالم اما ا  : 

ماما وليس كل ودل؟ فأأجابه أأبو احلسن الرضا  : -ش به املغضب  -عليه الصالة والسالم كيف تكون ا 

وما علمك أأنه ال يكون يل ودل وهللا ال متيض الأايم والليايل حىت يرزقين هللا ودلا ذكرا يفرق به بني 

 احلق والباطل

٣٠٢الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  - الاكيف  

مسعت أأاب احلسن : عدة من أأحصابنا، عن جعفر بن دمحم، عن ابن فضال، عن الراين بن الصلت قال

ال يرى جسمه، وال يسمى امسه: فقال -وس ئل عن القامئ  -يقول عليه الصالة والسالم الرضا   

٣٣٣الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

ابنا، عن سعد بن عبد هللا، عن أأيوب بن نوح قالعدة من أأحص  

ا ين أأرجو أأن تكون صاحب هذا الامر، وأأن يسوقه : عليه الصالة والسالم قلت لأيب احلسن الرضا 

ليك بغري س يف، فقد بويع كل ورضبت ادلرامه ابمسك، فقال ليه الكتب، : هللا ا  ما منا أأحد اختلفت ا 



ليه ابلأصابع، وس ئل عن املسائل ال اغتيل أأو مات عىل فراشه، حىت وأأشري ا  ليه الأموال، ا  ، ومحلت ا 

 يبعث هللا لهذا الامر غالما منا، خف  الوالدة واملنشأأ، غري خف  يف نس به

٣٤٠الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

دمحم بن حيىي وأأمحد بن دمحم، عن دمحم بن احلسن، عن أأمحد بن احلسني، عن دمحم بن الطيب، عن عبد 

بعد ما هجدت  -قايض سامراء  -مسعتيحىي بن أأكمث : لوهاب بن منصور، عن دمحم بن أأيب العالء قالا

بينا أأان ذات يوم دخلت أأطوف بقرب : به وانظرته وحاورته وواصلته وسأألته عن علوم أ ل دمحم فقال

ه، فناظرته يف يطوف بعلهيام الصالة والسالم رسول هللا صىل هللا عليه وأ لهفرأأيت دمحم بن عيل الرضا 

ين وهللا لأس تحيي من : مسائل عندي فأأخرهجا ا يل، فقلت هل وهللا ا ين أأريد أأن أأسأأكل مسأأةل وا 

أأان هو، : هو وهللا هذا، فقال: أأان أأخربك قبل أأن تسأألين، تسأألين عن الامام، فقلت: ذكل، فقال يل

 :فقلت

مام هذا الزما: عالمة؟، فاكن يف يده عصا فنطقت وقالت ن موالي ا  ن وهو احلجةا   

٣٥٣الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

دخلت : دمحم بن حيىي، عن أأمحد بن دمحم أأو غريه، عن عيل بن احلمك، عن احلسني ابن معر بن يزيد قال

وأأان يومئذ واقف وقد اكن أأيب سأأل أأابه عن س بع مسائل فأأجابه يف عليه الصالة والسالم عىل الرضا 

وهللا لأسأألنه عام سأأل أأيب أأابه، فا ن أأجاب مبثل جواب أأبيه اكنت : فقلت ست وأأمسك عن السابعة،

دالةل، فسأألته فأأجاب مبثل جواب أأبيه أأيب يف املسائل الست، فمل يزد يف اجلواب واوا وال ايء 

ا ين أأحتج عليك عند هللا يوم القيامة أأنك زمعت أأن عبد : وأأمسك عن السابعة وقد اكن أأيب قال لأبيه

ماما، فوضع يده عىل عنقه، مث قال هلهللا مل يك نعم احتج عيل بذكل عند هللا عز وجل مفا اكن فيه : ن ا 

مث فهو يف رقبيت، فلام ودعته قال نه ليس أأحد من ش يعتنا يبتيل ببلية أأو يش تيك فيصرب عىل : من ا  ا 

ال كتب هللا هل أأجر أألف شهيد، فقلت يف نفيس وكنت يف وهللا ما اكن لهذا ذكر، فلام مضيت : ذكل ا 

بعض الطريق، خرج يب عرق املديين فلقيت منه شدة، فلام اكن من قابل جحجت فدخلت عليه وقد 

ليه وقلت هل : جعلت فداك عوذ رجيل وبسطهتا بني يديه، فقال يل: بق  من وجع  بقية، فشكوت ا 



 ليس عىل رجكل هذه بأأس ولكن أأرين رجكل الصحيحة فبسطهتا بني يديه فعوذها، فلام خرجت مل

ال يسريا حىت خرج يب العرق واكن وجعه يسريا  أألبث ا 

٣٥٤الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

عدة من أأحصابنا، عن أأمحد بن دمحم، عن احلجال ومعرو بن عامثن، عن رجل من أأهل املدينة، عن 

ويل عليه أأربعة أ الف درمه، فقلت يف عليه الصالة والسالم مىض أأبو احلسن الرضا : املطر يف قال

يل أأبو جعفر : نفيس ذا اكن غدا فأأتين وليكن معك مزيان عليه الصالة والسالم ذهب مايل، فأأرسل ا  ا 

مىض أأبو احلسن وكل عليه أأربعة : فقال يلعليه الصالة والسالم وأأوزان، فدخلت عىل أأيب جعفر 

يلنعم فرفع املصىل اذلي اكن حتته ف: أ الف درمه؟ فقلت ذا حتته داننري فدفعها ا  ا   

٤٠٢الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

 عيل بن دمحم وغريه، عن سهل بن زايد، عن أأمحد بن دمحم بن أأيب نرص قال

دفنت يف بيهتا فلام : فقالعلهيا الصالة والسالم عن قرب فاطمة عليه الصالة والسالم سأألت الرضا 

املسجد زادت بنو أأمية يف املسجد صارت يف  

٤٦٨الصفحة  - ٨ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

(دمحم عبد الكراو الغضبان ) مجع وتأأليف   

مدينة س ياتل/ مؤسسة وحس ينية السالم   
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