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Abstract: 
This study sheds light on the doctrine of initiation that Imami  Shiites believed with and the statement of origin and 

formation , And the truth of this belief and discuss the evidence for it and clarify the rule of belief in it And to clarify 

that this belief is invalid because it accused God Almighty of ignorance, and He, Glory be to Him, knows everything 

in this universal  knows the small and the big and things how they will be and which were not and which if they 

were how they will be and which is not hidden by anything, neither in the earth nor in the heavens and who knows 

the secret and the hidden ،Therefore, the majority of scholars said that whoever believes this belief is an infidel. 
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 :الملخص
راسة إلى تسليط وء على عقيدة الب   هدفت هذه الد ِّ يعة اإلماميَّة، وبيان منشئها وأصلها، وحقيقتها، مع مناقشة أهم أدلَّتهاء اد  الض  ا، لتي يعتقدها الش ِّ

ما ا كان، و ، مع أنَّه سبحانه عالم باألشياء كل ها، دقيقها وجليلها مهلل تعالى (1)ألنَّها عقيدة نسبت الجهل   ؛دها، وأنَّها عقيدة باطلة ُمنكرةوبيان حكم معتق
ماء، يعلم السرَّ وأخفى ، ال يخفى عليه شيء في األرض وال(2)لم يكن أ ْن لو كان كيف كان يكون يكون، وما   (3)كفرالعلماء ب ، ولذلك حكم جمهورفي السَّ
 .من يعتقدها

 .الشيعة، المعرفة ،الكفر ، البداء :المفتاحّيةالكلمات 

 :المقدمة
ن شرور ، ونعوذ باهلل مإنَّ الحمد هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره

 من ي هده هللا فال مضلَّ له، ومن ُيضلل فال ،أعمالناأنفسنا وسي ِّئات 
ا د  هللا وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ محمَّ ه  إِّالَّ ، وأشهد أن ال  إِّل  هادي له

ا الَِّذين  آم ُنوا اتَُّقوا ّللاَّ  ﴿ ، وصفيُّه وخليلهعبده ورسوله اقَّ ُتقاِتِ  يا أ يُّه   ح 
ا النَّاُس ، [102]آل عمران :  ﴾و ال ت ُموُتنَّ ِإالَّ و أ ْنُتْم ُمْسِلُمون   يا أ يُّه 

بَُّكُم الَِّذي  ب  اتَُّقوا ر  ها و  ْوج  ل اق  ِمْنها ز  خ  ٍة و  ُكْم ِمْن ن ْفٍس واِحد  ل ق  ثَّ ِمْنُهما خ 
ُلون  ِبِ  و اْْل ْرحام  ِإنَّ ّللاَّ   ِنساًء و اتَُّقوا ّللاَّ  الَِّذي ت سائ  ِثيرًا و   كان  ِرجااًل ك 

ِقيباً  ل ْيُكْم ر  ا الَِّذين  آم ُنوا اتَُّقوا ّللاَّ  ،  [١]النساء :  ع  ُقوُلوا ق ْواًل  و  يا أ يُّه 
ِديداً   . [٧٠]األحزاب :  س 
صناه للحديث عن عقيدة الب  أمَّا بعد  عند  اءد  : فهذا بحث خصَّ

يعة اإلماميَّة رة في أصح ِّ الكتب ع(4)الش ِّ ، والتي منده، تلكم العقيدة المقرَّ
ص، وعقيدة من صميم عقائدهم .. من أصولهمأصال   ُتعد    . فقد خصَّ

يه اء( ذكر فد  سمَّاه )باب الب   اا خاص  باب   (5)ني في "الكافي"إمامهم الكلي
وايات المنسوبة إلى أئمَّتهمالعديد من ا وايات التي بالر ِّ لغت في ، تلك الر ِّ

-م هللا نه ما ُعظ ِّ : أَّ هم رووا، لدرجة أنَّ سرد هذه العقيدة الباطلة المنكرة
، ولو علم اءد  بشيء مثل الب   -تعالى- ، وما ُعبِّد  هللااءد  بمثل الب   -تعالى

 .اء من األجر ما فتروا عن الكالم فيهد  اس ما في القول بالب  النَّ 
 : اآلتيوكان من أسباب اختيارنا لهذا الموضوع 

  َّص   انا لم نجد بحث  أن ، في بحث هذه المسألة رغم أهميتها امتخص ِّ
يعة حاولوا من خاللها تنزيه األئمَّة وتبرئتهم  مَّا نسبه مذلك أنَّ الش ِّ

وايات ومن ضمنها  اعون الذين وضعوا عليهم آالف الر ِّ إليهم الوضَّ
وايات المتعل ِّ  هم عن ءاء، ونسوا أنهم وإن نزَّهوا علماد  قة بالب  الر ِّ
 ... ، فقد نسبوا الجهل هلل رب  العالمينالكذب المشين

  يعة يؤمنف على حقيقة هذه العقيدة الباطلةالوقو ون ، وهل الش ِّ
 .بها

 بيان حكم من يعتقدها ويدين بها. 
يعة  وألجل الوقوف على حقيقة هذه العقيدة وأهميتها في دين الش ِّ

ة عند ألهم األفكار الحاضر  النَّقديسلكنا المنهج االستقرائي  ،اإلماميَّة
ي ة وأنَّ الكالم على هذه العقيدة الباطلة الُمْنكرة ... خاصَّ  عة حاولوا الش ِّ

، هم ودينهمعن عقيدت إلى هللا تعالى ن نسبة الجهلاء المتضم ِّ د  نفي الب  
وهاوع، اءد  حة بعقيدة الب  صوص المصر ِّ حيث عمدوا إلى تأويل النُّ  من  دُّ

لذي يعني سخ اهذا بعيد وال ينسجم مع حقيقة النَّ  سخ ... مع أنَّ باب النَّ 
 ، وهو رحمة من هللار عنهم بدليل شرعي متأخ ِّ رفع حكم شرعي متقد ِّ 

ومان هلل اسخ معلج في األحكام ... فالحكم المنسوخ وكذا النَّ رُّ تعالى وتد
ْيٌء ِفي ا﴿مطلق  تعالى ، فعلم هللاتعالى أزال   ل ْيِ  ش  ْْل ْرِض ال ي ْخفى ع 

ما ، وهو واقع في األحكام ال في االعتقادات [5]آل عمران: ﴾ءو ال ِفي السَّ
سبق  ه يستلزماء فإنَّ د  ا الب  ، أمَّ ا إذا اقتضت حكم  وال في األخبار إالَّ 
 . حاالن عليه تعالى، وهما مُ الجهل وحدوث العلم

يعة ينفون عن اعتقادهم عقيدة الب   ونها، فقد اء ويرفضد  ولمَّا كان الش ِّ
دة وبصراحة في أصح ِّ الكتب ، وأنَّها موجو هدف البحث إلى إثباتها

، ولذا فقد تميَّزت هذه الدراسة عن سابقاتها التي طرحت عندهم
وقد اشتمل  ،ا على كتب الشيعة المعتبرة عندهمباعتماده هنفسوضوع الم

 :والمباحث اآلتية البحث على مقدمة وتمهيد
لُ  ُث اْلوَّ ح: الم ْبح  ال  اء فِّي اللغ ةِّ و االْصطِّ  .م ْعن ى الب د 
ُث الثَّاِني اء :الم ْبح  يعة فِّي الب د  ُة الش ِّ  .ع قِّْيد 
ُث الثَّاِلثُ  اء :الم ْبح   .الف ْرُق ب ْين  النَّسخ و الب د 
ُث الرَّاِبعُ  يَّة :الم ْبح  م امِّ يعة اإلِّ ْند  الش ِّ يَّة عِّ ق دِّ اء الع   .م ك ان ُة الب د 

اِمُس  ُث الخ  ل ى هللا: الم ْبح  اء ع  ْيُز الب د   .الىتع ُحْكُم م ْن ُيجِّ
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اتِّم ة ا أ ه م ن ت ائِّجِّ الب ْحثالخ  فْيه    .: و 
 ِمْينال  الع   بِّ ر   للِ  دُ مْ الح  و  

يعلم المتابعون والمهتمُّون من أهل العلم في هذا الباب أنَّ عقيدة  :ت ْمِهْيد
البداء في أصلها عقيدة يهوديَّة ... ومن يستقرئ نصوص التَّوراة يجد 
العديد من النُّصوص التي تدل ِّل بوضوح على عقيدة البداء عند اليهود 

 : ، ومن تلك النُّصوص
ُثر  فِّيالتكوين: " جاء في سفر انِّ ق ْد ك  ْنس  رَّ اإلِّ ر أ ى الرَّبُّ أ نَّ ش  ،  و  األ ْرضِّ

ْلبِّهِّ إِّنَّ  رِّ أ ْفك ارِّ ق  وُّ ر ِّيٌر ُكلَّ ي ْوم  و أ نَّ ُكلَّ ت ص  زِّن  الرَّبُّ أ نَُّه ع مِّل   .م ا ُهو  شِّ ف ح 
ان  فِّي األ   ْنس  ْلبِّهِّ اإلِّ ف  فِّي ق  ت أ سَّ ، و    . ْرضِّ

:  ف ق ال   االرَّبُّ ل ْقُتُ ، اإِلْنس  ان  الَِّذي خ  ْجِ  اْل ْرِض اإِلْنس  ن  م ع  أ ْمُحو ع ْن و 
ِمْلُتُهمْ  ِزْنُت أ نِّي ع  اِء، ْل نِّي ح  م  ُطُيوِر السَّ بَّاب اٍت و  د  اِئم  و   .(6)«ب ه 

ِّ سيجد أنَّه يدلُّ بصراحة على أنَّ هللا  فمن تمعَّن في مفردات النَّص 
علمها، وبسبب ذلك حزن مور لم يكن يأ له بدت قد –عندهم–تعالى 

م ، ولو أنَّه علم في حينه ما سينجا حين رأى معاصي البشرا شديد  حزن  
ْعله في األرض لما خلق اإلنسان، وهذا هو معنى عن خلقه اإلنسان و  ج 

 .، والعياذ باهلل تعالىاء، فهو يعني الظُّهور بعد الخفاءد  الب  
أنَّ  ،ت على نسبة الجهل إلى هللا تعالىومن النُّصوص التي نصَّ 

 ال يعلم األمر إال بعد وقوعه: ما ورد في سفر التكوين: تعالى هللا
ق ال  ل ُه: " م  و  لُه آد  : »ف ن اد ى الرَّبُّ اإلِّ ؟ ف ق ال  ْوت ك  ِفي »أ ْين  أ ْنت  ِمْعُت ص  س 

ِشيُت،  نَِّة ف خ  ْعل م ك  أ نَّك  ُعْري اٌن  م ْن أ  »ال : . ف ق  ْل نِّي ُعْري اٌن ف اْخت ب ْأتُ اْلج 
ُم:  ال  آد  ا  ف ق  ْيُتك  أ ْن ال  ت ْأُكل  ِمْنه  ج ر ِة الَِّتي أ ْوص  ه ْل أ ك ْلت  ِمن  الشَّ

ر ِة ف أ ك ْلُت"» ج  ا م ِعي ِهي  أ ْعط ْتِني ِمن  الشَّ ع ْلت ه  ْرأ ُة الَِّتي ج  اْلم 
(6). 

ل من نسب الب    إلى هللا تعالى ... والرب عندهم اءد  فاليهود هم أوَّ
م ول ،كن يعلم هل سيكون فيهم خير أو شربعد أن خلق الخلق لم ي

 يرى  –لىباهلل تعا والعياذ–، ثمَّ إنَّه يكن يعلم قبح أعمالهم من حسنها
ف ين رأي ثم يبدو له فيه رأي آخر غير الذي رآه قبل ... وهوال دم ويتأسَّ

ويعتقد  يتعالى عنه العليم الخبير ... ، وهذا كله نقصعلى فعله بالعباد
أن أول من أدخل هذه العقيدة الفاسدة إلى حظيرة اإلسالم هو عبد هللا 

 مختلف ، وأخذ يتنقَّل فيالذي تظاهر باإلسالم (8)بن سبأ اليهوديا
القت  دإلسالم والمسلمين والمكر بهم ... وقباالبلدان اإلسالمية للكيد 

بئيَّة قبوال   ة في البصرة ... فأععند الرافضة  أفكاره السَّ لن عقيدة خاصَّ
لَّم  واألئمة وشيعتهم سيرج، وأنَّ محمَّد  (9)جعةالرَّ  س  ل ْيهِّ و  ُ ع  لَّى َّللاَّ عون ا ص 

 .للحياة من جديد لالنتقام من الظَّلمة والتَّشف ِّي بهم
ل  ثم أظهر عقيدة الوصاية، وأنَّ علي   لَّى َّللاَُّ ع  ْيهِّ ا وصي محمد ص 

لَّم  والخليفة من بعدهو    ، وسطَّروارهاالرافضة تلك العقائد وغي لفَّقت. وقد س 
وايات كذب     .منهم على األئمَّة افيها ولها آالف الر ِّ

 لفِّرق اإلسالميَّة : الكيسانيَّة، أتباع المختاراء من اد  ن قال بالب  وممَّ 
نه تظاهر أ اء على هللا تعالى، ذلكد  أول من قال بالب   عد  الثقفي، الذي ي

 ابالتشيُّع، وقال بإمامة محمد بن الحنفيَّة، وزعم أنه يوحى إليه، وأخير  

سفراييني: ا لغزوه، قال اإلالزبير جيش  ، فبعث مصعب بن ادَّعى النبوَّة
ب ب الَّذِّي جوزت الكيسانية الب   و اْعل م" ال ى أ ن اء على هللا ت ع  د  أ ن السَّ

ي  عسكر  ُمصعب اْبن الزبير بعث إِّل ْيهِّ  ار إِّل ى قِّت الهْم ف بعث اْلُمْخت   ،اا ق وِّ
ف من اْلُمق اتل ة ث ة آال  ق ال  ل ُهم أوحى إِّ  ،أ ْحمد بن شميط م ع  ث ال  ل ي  أ ن و 

اد إِّل ْيهِّ ف ق ال  أ ْين  ه ف ع  ان  م ع  الظفر يكون لكم ف هزم  اْبن شميط فِّيم ن ك 
ان  قد و ع   :ْخت ارف ق ال  ل ُه اْلمُ  ،الظفر الَّذِّي قد وعدتنا ني ثمَّ بدا ه ك ذ ا ك  د 

ال ى قد ق ال  فانه  ت ع  ان ُه و  ُيْثبِ ﴿: ُسْبح  ُ م ا ي شاُء و  ُُ ُأمُّ ي ْمُحوا ّللاَّ ُت و ِعْند 
 اثمَّ خرج اْلُمْخت ار إِّل ى قتال ُمصعب و رجع مهزوم   [39]الرعد: ﴾اْلِكتاِب 

ا  .(10)إِّل ى اْلُكوف ة ف ق ت ُلوُه به 
اء على د  سبب ادعاء المختار القول بالب   ااإلمام البغدادي مبي ِّن  وقال 

ان ة يوفهللا تعالى: " ب ب كه  ْلُمْخت ار ودعواه ا ه ذ ا الَّذِّي ذ كْرن اُه ب ي ان س 
و از البدء على هللا عزَّ أو  ،ليهإالوحى  ب ب ق ْوله بِّج  ف ُهو  أ ن  ،لَّ و ج ما س 

 ،اليهإ و ْحين و اد عى نُزول الْ ُمْخت ار تكه  براهيم بن األشتر لما بلغه أ ن الْ إ
د الجزيرة هِّ على بِّال  م ُمصعب اْبن و عل ،قعد ع ن نصرته و اْستولى لن فسِّ

ْند ذ لِّك فِّين ابراهيم بن األأالزبير  قهر  شتر ال  ينصر اْلُمْخت ار فطمع عِّ
لحق بِّهِّ عبيد هللا بن اْلحر الجعفى ،اْلُمْخت ار م د بن ا ،و  ُمح  شعث الو 
ات اْلُكوف ة غيظ  أو  ،اْلكِّْندِّي   اد  ْنُهم على اْلُمْخت اركثر س  الستيالئه على  ؛ا مِّ

ج ُمصعب ف خر  ،اا فِّي أ خذ اْلُكوف ة قهر  طمعوا مصعب  أو  ،موالهم وعبيدهمأ
مَّ اليه من  ْنده سوى من اْنض  ف رجل من عِّ ْبع ة آال  من اْلب ْصر ة فِّي س 

ات اْلُكوف ة اد  ت ِّب اعه بى صفر ة م ع  اأمقدمته اْلُمهلب بن و جعل على  ،س 
يل  ،من األزد نَّة اْلخ  و جعل  ،لى عبيد هللا بن معمر التيمىإو جعل أ عِّ

ل مَّا اْنتهى خبرهم  ،اأْل ْحن ف بن قيس على خيل ت مِّيم اْلُمْخت ار اْخُرج  لىإف 
احبه  ف رجل منإْحم د اْبن شميط أص  ث ة آال   لى قتال ُمصعب فِّي ث ال 

د نزل و زعم أ ن الوحى ق ،ن الظفر يكون ل ُهمأو أْخبرهْم ب   ،نخبة عسكره
ل ْيهِّ بذلك م  ف التقى الجي ،ع  ز  ائِّنِّ و اْنه  قتل صحاب اأشان بِّاْلم د  ْلُمْخت ار و 

ق اُلوا لى الْ إو رجع فلولهم  ،كثر قواد اْلُمْخت ارأو  ،ميرهم اْبن شميطأ ُمْخت ار و 
ان  قد و  إف ق ال   ،ى عدونال ُه لم تعدنا بالنصر عل ال ى ك  ني ذ لِّك ن هللا ت ع  ع د 

ُ م ا ي شاُء  : و جلَّ  لكنه بدا ل ُه و اْستدلَّ على هللا بقول هللا عزَّ  ي ْمُحوا ّللاَّ
ُُ ُأمُّ اْلِكتابِ  ُيْثِبُت و ِعْند  ب ب ق ول الكيسانيَّ  ،[39]الرعد: و  ان  س  ذ ا ك   ةف ه 

 .(11)بالبدء"

ثُ  لُ  الم ْبح   :اْلوَّ
ح اء ِفي اللغ ِة و االْصِطَل  ْعن ى الب د   :م 

اللغة معناه الظُّهور بعد الخفاء، أو ظهور رأي جديد اء في د  الب  
ا وُبُدو   ،اكان خافي   ة  وُبُدو  يقال: ب د  اء  ، و اا وب داء  وب د  ر  ْيُته. وب داو ُة : ظ ه  أ ْبد 

ُل ما ي ْبُدو منه. وبادِّي الرَّ  : ظاهِّرُ الشيء: أ وَّ ا له فيْأيِّ  ااألمرِّ ب ْدو   ُه. وب د 
اء  وب داة   أ  له فيه ر ْأٌي"وب د   .(12): ن ش 

 .(13)أي بعد أن لم يكناء ظهور الرَّ د  فالب  
اء يطلق في الى ما جاء في معاجم اللغة العربيةوبناء عل لغة ، فإنَّ الب د 

 : على معنيين
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ب دا ل ُهْم ِمن  ّللاَِّ ﴿ ى:تعالومنه قوله  ،الظهور بعد الخفاء : لُ اْلوَّ   م ا و 
ون العقوبات : ظهر لهم من فن[، أي47]الزمر: ﴾ل ْم ي ُكوُنوا ي ْحت ِسُبون  

  .(4)غاية من الوعيد ال غاية وراءها  ، وهذهما لم يكن في حسابهم
مر ومنه قولهم: بدا لي في هذا األ، : تغيُّر الرأي عمَّا كان عليهيانِ الثَّ 

 .تغيَّر رأيي عمَّا كان عليه ، أي :اءد  ب  
لمهم كسبي ألن ع ؛ بالمكلَّفيناء بمعنييه المتقدمين ال يليق إالَّ د  والب  

 :كان بعد أن لم يكن، قال تعالى ،حادث، محدود، وطارئ على وجودنا
ع ل  ل ُكُم السَّ ﴿ ج  ْيئًا و  ُكْم ِمْن ُبُطوِن ُأمَّهاِتُكْم ال ت ْعل ُمون  ش  ج  ُ أ ْخر  ّللاَّ ع  مْ و 

ة  ل ع لَُّكْم ت ْشُكُرون   اء في حق ِّ هللا د  ، والب  [78]النحل: ﴾و اْْل ْبصار  و اْْل ْفِئد 
بحانه أو ليه سألنه يستلزم سبق الجهل ع ؛ةتعالى محال بات ِّفاق األمَّ 

، القديم، ق، الذاتيلعلم هللا تعالى المطل ، وهو مناف  الغفلة وحدوث علمه
لحقه وال ي ،الذي لم يسبقه جهل وال غفلة، األزلي، المحيط بكل شيء

ضح وقد و  .ن النقائص التي ال تليق به تعالى، وال غير ذلك مندم
كم هو أن تأتي بحلشعراوي المعنى االصطالحي للبداء، فقال: "اإلمام ا

فيعدل  ،ثم يأتي التطبيق فيثبت قصور الحكم عن مواجهة القضية
قلنا : وهذا  .(15)وتعالى" محال بالنسبة هلل سبحانه الحكم ... وهذا

 .مامتعريف في غاية الجالء والحسن والتَّ 

ُث الثَّاِني  :الم ْبح 
اء يعة ِفي الب د  ُة الشِّ ِقْيد   :ع 

اء عندهم أصل  يعة اإلماميَّة أن عقيدة الب د  يجد القارئ في كتب الش ِّ
وا، ولذلك سطروا في أمَّهات كبرةمن األصول المعت يات تبهم مئات الر ِّ

 : ومن رواياتهم في ذلك ،وفيها عنها
الم، قال عن زرارة بن يء ما ُعبد  هللا بش: أعين عن أحدهما عليهما السَّ

اء. وفي رواية ابن أبي ُعمير، عن هشام بن سالم بي ، عن أمثل الب د 
الم اء(16)عبد هللا عليه السَّ م هللا بمثل الب د  . وعن مالك (17): ما ُعظ ِّ

الم يقول: سمعت ، قال(18)الجهني لناس : لو علم اأبا عبد هللا عليه السَّ
 .(17)من األجر ما فتروا عن الكالم فيهاء د  ما في القول بالب  

الموعن الريان بن الصلت قال : ما يقول (16): سمعت الرضا عليه السَّ
 .(17)اءد  وأن يقرَّ هلل بالب   ،ا قط إال بتحريم الخمربعث هللا نبي  

الم يقولسمعت  :وعن مرازم بن حكيم قال ما  :أبا عبد هللا عليه السَّ
 ،جودوالسُّ  ،والمشيئة ،اءد  : بالب  بأ نبي قط حتَّى يقرَّ بخمس خصالتن

 .(17)والطاعة ،والعبودية
اء ع ابقة وغيرها الكثير تدلُّ بوضوح علىوايات السَّ فالر ِّ  قيدة الب د 

يعة، وهي منسوبة إلى أئمَّتهم دعن بهم وهو كتس ، ومسطَّرة في أقدالش ِّ
. ومن المعلوم أن تعاليم األئمَّة المعصومين عندهم كتاب الكافي للكليني

تى في كل زمان ومكان حوالعمل بها  ،هي كتعاليم القرآن يجب اتباعها
 ال تخصُّ  ،ألئمَّة كتعاليم القرآنتعاليم ا إنَّ بعد وفاتهم، قال الخميني: "

وم عصر ومصر إلى ي وإنما هي تعاليم للجميع في كل ِّ  ،ا خاص  جيال  
 .(23)القيامة يجب تنفيذها واتباعها"

وايات التي نسبوها لألئمَّ  يعة عند الر ِّ عدوا ذلك ة بل تولم يقف الش ِّ
ل ْيهِّ لَّ إلى االستشهاد بالعديد من آيات القرآن وأحاديث الرَّسول ص   ُ ع  ى َّللاَّ

لَّم   س  ة ويالت باطنيَّ ألوها بت، فأوَّ صوص، حيث عملوا على لي ِّ أعناق النُّ و 
اء الذي ن الب د  كي تسعفهم في االستشهاد على ما يعتقدونه م ؛باردة

 : ، ومن تلك اآلياتنسبوه هلل تعالى
ُُ ُأمُّ اْلِكتاِب ﴿: قوله تعالى ُيْثِبُت و ِعْند  ُ م ا ي شاُء و   ﴾ي ْمُحوا ّللاَّ

الم أنه قال . وفي ذلك رووا عن أبي عبد هللا علي[39]الرعد: ي فه السَّ
 .(17)ا وهل يثبت إال ما لم يكنهذه اآلية: "وهل ُيمحى إال ما كان ثابت  

اء ال يسعفهماالستشها مع العلم أنَّ  : "ق ال تِّ ازي ، قال الرَّ د باآلية على الب د 
ْيئ ا ُثمَّ  ال ى، و ُهو  أ ْن ي ْعت قِّد  ش  ِّ ت ع  ل ى َّللاَّ ائٌِّز ع  اء ج  ُة: الب د  ُر ل ُه الرَّافِّض   ي ْظه 

ُ م ا ُكوا فِّيهِّ بِّق ْولِّهِّ: ي ْمُحوا َّللاَّ ت م سَّ ُه، و  فِّ م ا اْعت ق د  ي شاُء  أ نَّ اأْل ْمر  بِّخِّال 
ْن ل و ازِّمِّ ذ اتِّهِّ اْلم ْخُصو  ِّ مِّ ْلم  َّللاَّ ٌل ألِّ نَّ عِّ ُيْثبُِّت. و اْعل ْم أ نَّ ه ذ ا ب اطِّ ةِّ، و  ص 

ان  ُدُخوُل التَّغ يُّرِّ  ذ لِّك  ك  ان  ك  م ا ك  "و   و  اال  لِّ فِّيهِّ ُمح  وا كما استدلُّ  .(25)التَّب دُّ
ي رواه الذ، بقصة الثالثة من بني إسرائيل: األبرص واألعمى واألقرع

: أ ْبر ص  و أ ْقر ع  و أ عْ البخاري، وفيه ا : " إِّنَّ ث ال ث ة  فِّي ب نِّي إِّْسر ائِّيل  م ى، ب د 
ِّ ع زَّ  لَّ أ ْن ي ْبت لِّي ُهْم " هللَِّّ و ج 

(26). 
اء بالمعنى الذي تقول إمامهم الخوئي: " الق على الجملة: فإن الب د 

يعة اإلماميَّة هو من اإل اء " حقيقة، وإطالق لفظ الب  ظهاربداء "اإلبه الش ِّ د 
ق بهذا طلأنزيل واإلطالق بعالقة المشاكلة. وقد عليه مبني على التَّ 

وايات من طرق أهل السُّ  بإسناده  ري ة. روى البخانَّ المعنى في بعض الر ِّ
لَّى َّللاَُّ ع  عن أبي عمرة، أن أبا هريرة حدثه أنَّ  ل ْيهِّ ه سمع رسول هللا ص 

: أ ْبر ص  و أ ْقر ع  و أ ْعم   لَّم  يقول: إِّنَّ ث ال ث ة  فِّي ب نِّي إِّْسر ائِّيل  س  ا و آلِّهِّ و  ى، ب د 
لَّ أ ْن ي ْبت لِّي ُهْم، ف ب ع ث  إِّل ْيهِّ  ِّ ع زَّ و ج  "ا، ف  ْم م ل ك  هللَِّّ وقد وقع  .أ ت ى األ ْبر ص 

اْْلن   ستعماالت القرآنية، كقوله تعالى:نظير ذلك في كثير من اال
ْعفاً  ِلم  أ نَّ ِفيُكْم ض  ْنُكْم و ع  ُ ع  ف  ّللاَّ فَّ ، وقوله تعالى: [66]األنفال: خ 

 ًدا ْعل م  أ يُّ اْلِحْزب ْيِن أ ْحصى ِلما ل ِبُثوا أ م  ،  وقوله تعالى: [12]الكهف: ِلن 
 ًُن ع م َل ْبُلو ُهْم أ يُُّهْم أ ْحس  وايات من طرق [7]الكهف: ِلن  . وما أكثر الر ِّ

نَّة في أن   . (27)الصدقة والدعاء يغي ِّران القضاء"أهل السُّ
 : وفي مناقشة الخوئي نقول

أمَّا عن استشهاده باآليات القرآنية ... فقد أجاب عنها العلماء  :أ وَّال ً 
 : باآلتي

ِلم  أ نَّ ِفيُكمْ أمَّا عن استشهاده بقوله تعالى :  ْنُكْم و ع  ُ ع  فَّف  ّللاَّ  اْْلن  خ 
ْعفاً  ل ى ق ْولِّهِّ إِّ ازي بقوله: "، فقد أجاب عنه الرَّ ض  اٌم ع  نَّ َّللاَّ اْحت جَّ هِّش 

ا بِّق ْولِّهِّ: ه  ْند  ُوُقوعِّ ال ى ال  ي ْعل ُم اْلُجْزئِّيَّاتِّ إِّالَّ عِّ ْنُكمْ ا ت ع  فَّف  َّللاَُّ ع   آْلن  خ 
ْعف   لِّم  أ نَّ فِّيُكْم ض  لِّم  َّللاَّ او ع  : ف إِّنَّ م ْعن ى اآْلي ةِّ: اآْلن  ع  أ نَّ فِّيُكْم  ، ق ال 

قْ  ل  إِّالَّ فِّي ه ذ ا اْلو  ْم م ا ح ص  ْعفِّهِّ ُه بِّض  ْلم  ي أ نَّ عِّ ْعف ا و ه ذ ا ي ْقت ضِّ . ض  تِّ
اُبوا  ال ى ق ْبل  ُحُدوثِّ و اْلُمت ك ل ُِّمون  أ ج  ْيءِّ ال  بِّأ نَّ م ْعن ى اآْلي ةِّ: أ نَُّه ت ع   الشَّ

ْند  حدوثه وو  ي ْحُدُث، أ مَّا عِّ ْنُه أ نَُّه س  ا، ب ْل ي ْعل ُم مِّ ال  و اقِّع  اصِّ قوعه ي ْعل ُمُه ح 
لِّم   ْنُكْم و ع  ُ ع  فَّف  َّللاَّ ا، ف ق ْوُلُه: اآْلن  خ  ث ا و اقِّع  ادِّ ْعف  نَّ فِّيُكْم أ   فإن ي ْعل ُمُه ح   اض 



  2022-األول العدد –و العشرون  الثانيالمجلد -مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية

196 

ان   ق ْبل  ذ لِّك  ف ق ْد ك  هِّ و ُحُصولِّهِّ، و  ْلُم بُِّوُقوعِّ ل  اْلعِّ معنا: أ نَّ اآْلن  ح ص 
ْلُم بِّأ   ُل ُهو  اْلعِّ اصِّ ي ْحُدُث"اْلح  ي ق ُع أ ْو س   .(25)نَُّه س 

ْعل م  أ يُّ اْلِحْزب ْيِن أ ْحصى : ازي في تفسير قوله تعالىوقال الرَّ  ما لِ ِلن 
ث  [: "12]الكهف: ل ِبُثوا أ م داً  ال ى إِّنَّم ا ب ع  ي أ نَُّه ت ع  ُر اللَّْفظِّ ي ْقت ضِّ ُهْم ظ اهِّ

ْلمُ  ال ى ه لْ  ،لِّي ْحُصل  ل ُه ه ذ ا اْلعِّ ُع إِّل ى أ نَُّه ت ع  ْند  ه ذ ا ُيْرج  و ادِّث  و عِّ  ي ْعل ُم اْلح 
اٌم: ال   ، ف ق ال  هِّش  ا أ ْم ال  ه  ْند  ُحُدوثِّ  ق ْبل  ُوُقوعِّ ا إِّالَّ عِّ هِّ ي ْعل ُمه  ذِّ ا و اْحت جَّ بِّه  ه 

ثِّير ٌة فِّي اْلُقْرآنِّ  هِّ اآْلي ةِّ ك  ن ظ ائُِّر ه ذِّ ، و  ب ق  ُم فِّيهِّ ق ْد س  ا اآْلي ةِّ و اْلك ال  ا م  ْنه   مِّ
ا ق ْوُلُه فِّي ُسور ةِّ اْلب ق ر ةِّ:  ْنه  مِّ ور ةِّ و  هِّ السُّ ب ق  فِّي ه ذِّ ْعل م  س   م ْن ي تَِّبعُ ِإالَّ ِلن 

ِقب ْي ِ  ِلُب ع لى ع  سول ِممَّْن ي ْنق  ، 143]اْلب ق ر ةِّ:  الرَّ ْمر ان  فِّي آلِّ عِّ [ و 
 ْالَِّذين  جاه ُدوا ِمْنُكم ُ ا ي ْعل ِم ّللاَّ ل مَّ ق ْوُلُه: 142]آل عمران:  و  ِإنَّا [ و 

ْبُلو ُهمْ  ل ى اْْل ْرِض ِزين ًة ل ها ِلن  ع ْلنا م ا ع  : ]اْلك   ج  ق ْوُلُه: 7ْهفِّ [ ، و 
 ْْعل م  اْلُمجاِهِدين  ِمْنُكم تَّى ن  نَُّكْم ح  ل ن ْبُلو  :  و  مَّد   .(29)["31]ُمح 

ُن ع م َلً وأمَّا عن استشهاد الخوئي بقوله تعالى :  ْبُلو ُهْم أ يُُّهْم أ ْحس   ِلن 
اء [7]الكهف: اُم بْ ازي: "، فقد قال الرَّ على عقيدة الب د  ك مِّ نُ ذ ه ب  هِّش   اْلح 

ل   ، ف ع  ا فِّي اْلُوُجودِّ ْند  ُدُخولِّه  و ادِّث  إِّالَّ عِّ ال ى ال  ي ْعل ُم اْلح  ى ه ذ ا إِّل ى أ نَُّه ت ع 
ال ى ل   ل ْيهِّ بِّأ نَُّه ت ع  ائٌِّز، و اْحت جَّ ع  ِّ ج  ل ى َّللاَّ اُن ع  ْمتِّح  ُء و االِّ ْبتِّال  ان  االِّ ْو ك 

لِّم  ُوُقوع ُه و اجِّ ع الِّم ا بِّاْلُجْزئِّيَّاتِّ ق ْبل  وُ  ا ل ك ان  ُكلُّ م ا ع  ه   ،ِّ ب  اْلُوُقوعُقوعِّ
ْهال   هِّ ج  ْلمِّ ب  عِّ ُه ُمْمت نِّع  اْلُوُقوعِّ و إِّالَّ ل زِّم  اْنقِّال  م  لِّم  ع د  ُكلُّ م ا ع  ذ لِّك   ،و  و 

الٌ  الِّ ُمح  ي إِّل ى اْلُمح  اٌل و اْلُمْفضِّ ب ا ف الَّ  ،ُمح  ان  ذ لِّك  و اجِّ ل ْو ك  لِّم  ذِّي ع  و 
ال  ل هُ  ْوُنُه ف اعِّ ُب ك  ل ى التَّْركِّ  ،ُوُقوع ُه ي جِّ ُه  ،و ال  ُقْدر ة  ل ُه ع  م  د  لِّم  ع  و الَّذِّي ع 

ل ى اْلفِّْعلِّ  ل   ،ي ُكوُن ُمْمت نِّع  اْلُوُقوعِّ و ال  ُقْدر ة  ل ُه ع  ُم أ ْن ال  ي ُكون  و ع  ى ه ذ ا ي ْلز 
ْيء  أ ْصال  ب   ل ى ش  ر ا ع  ُ ق ادِّ ب ا بِّالذَّاتِّ َّللاَّ ُم أ ْن ال   ،ْل ي ُكوُن ُموجِّ ا ف ي ْلز  و أ ْيض 

ل ى التَّْركِّ  ل ى اْلفِّْعلِّ و ال  ع  ْبدِّ ُقْدر ٌة ال  ع  ُ ُوُقوع ُه ألِّ   ؛ي ُكون  لِّْلع  لِّم  َّللاَّ نَّ م ا ع 
ْبدِّ ت ْرُكهُ  ْنُه فِّعْ  ،اْمت ن ع  مِّن  اْلع  ُه اْمت ن ع  مِّ م  د  لِّم  َّللاَُّ ع  ا ع  م  ْونِّهِّ و  ُلُه، ف اْلق ْوُل بِّك 

فِّي اْلعُ  ُبوبِّيَّةِّ و  ُح فِّي الرُّ ا ي ْقد  ه  ال ى ع الِّم ا بِّاأْل ْشي اءِّ ق ْبل  ُوُقوعِّ ذ لِّك  ت ع  يَّةِّ و  ُبودِّ
لٌ  ا ،ب اطِّ ه  ْند  ُوُقوعِّ ال ى إِّنَّم ا ي ْعل ُم اأْل ْشي اء  عِّ يرِّ  ،ف ث ب ت  أ نَّهُ ت ع  ل ى ه ذ ا التَّْقدِّ و ع 

: ي ْجرِّي ق   ْند  ه ذ ا ق ال  ل ْيهِّ و عِّ ائٌِّز ع  ْختِّب اُر ج  اُن و االِّ ْمتِّح  ُء و االِّ ْبتِّال  ْوُلُه ف االِّ
ل ى ظ اهِّرِّهِّ. و أ مَّا ُجْمُهوُر ُعل م اءِّ  ُن ع م ال  ع  ال ى: لِّن ْبُلو ُهْم أ يُُّهْم أ ْحس   ت ع 

مِّ ف ق دِّ اْست بْ  ْسال  ال ى مِّن  اأْل ز  اإْلِّ ق اُلوا: إِّنَُّه ت ع  ُدوا ه ذ ا اْلق ْول  و  لِّ إِّل ى اأْل ب دِّ ع 
ل ْيهِّ  نِّ ع  اال  اُن ُمح  ْمتِّح  ُء و االِّ ْبتِّال  مِّيعِّ اْلُجْزئِّيَّاتِّ ف االِّ الٌِّم بِّج  ْت  ،ع  د  ر  و أ ْين م ا و 

ُلُهْم مُ  امِّ ال ى ُيع  هِّ اأْل ْلف اُظ ف اْلُمر اُد أ نَُّه ت ع  ل ة  ل  ه ذِّ ام  ام ل ُة ع  ْت تِّْلك  اْلُمع  ر  د  ْو ص 
بِّيلِّ  ل ى س  " ع ْن غ ْيرِّهِّ ل ك ان  ذ لِّك  ع  انِّ ْمتِّح  ءِّ و االِّ ْبتِّال   .(25)االِّ

ة بعدَّ  الثة فقد أجاب عنه العلماءوأمَّا عن استشهاده بحديث الثَّ  :اث اِنيً 
اله الرَّسول قالذي  نفسه اللفظب: أنَّ الحديث روي بالمعنى ال أجوبة، منها

لَّم . ومنهاص   س  ل ْيهِّ و  : قضى ، بمعنىا هلل: أراد هللاد  معنى ب   : أنَّ لَّى َّللاَُّ ع 
أ هللا( د  ب  : ورفع كلمة هللا )بالهمز همبعضهللا أن يبتليهم، وقد ضبطه 

: عنىإظهاره، أو الم: سبق في علم هللا فأراد المعنى وذكر بعضهم أنَّ 
 .هحكم هللا وأظهر ذلك وأوقع

 :ذلكطائفة من أقوال العلماء في  أتيوفيما ي

يهم، "بدا هللا أن يبتليهم"، معناه قضى هللا أن يبتل قوله:قال الخطَّابي: "
اء في شيء، القضاء سابق ، ألنَّ وهو معنى البدء  ،وليس ذلك من الب د 

 .(31)لٌط"ا هلل، وهو غد  : ب  ئز. وقد رواه بعضهماء على هللا غير جاد  والب  
أ  هللا ق وْ القاضي عياض: " وقال دِّيث أ قرع وأبرص وأعمى: ب د  له فِّي ح 

ذ ا ضبأ ن يبتليهم أ  هللا، ك   طناه على متقني ُشُيوخن ا مهموزا، أ ي اْبت د 
أ وابتدأ وأبدأ لغة أ ْيض  ابتالءهم، ُيق ال أ  يْبد  ن ُشُيوخ كثير م، و  ا: ب د 

ارِّي  ي ْرُوون ُه ب  اْلُمحدثين ألِّ نَُّه من البد  ؛ا و ُهو  خطأا م ْقُصور  د  ، ورواة الُبخ 
ْيء بعد أ ن لم يكن ظهر قبل ذ لِّك  ال  ي ،أ و ُهو  الظُُّهور للشَّ جوز على و 

ال ى يط علم   ،هللا ت ع  يف  يكا بِّم  إِّْذ ُهو  اْلُمحِّ م ا لم يكن ك  ان  و  ، ال  ون ا ك 
ْيء فِّي األ ْرض إِّالَّ أ ن ُير اد  ل ْيهِّ ش  ى أ ر اد  على باللفظة ُهن ا معنيخفى ع 

و اي ة ُمسلم: أ ر اد  هللا أ ن يبتليهم اء  فِّي رِّ قد ج  أما و   .تجوز فِّي اللَّْفظ. و 
يث ُعْثم ان دِّ ذ   ،ا لي أ ال أ تزو جد  : ب  ق ْوله فِّي ح  هر لي م ا لم ا بِّم ْعنى ظف ه 

ْنُه  ،ا بعد أ ن لم يرهو إِّن يرى ر أي   ،، و ه ذ ا ي لِّيق بالبشريْظهر ْسم مِّ و االِّ
يقصر و اْلمد  أ كثر"ا  .(32)لبدء يمد و 

يثِّ اأْل ْقر عِّ واألبرص واألعمى وقال ابن األثير: " دِّ فِّي ح  ا هللا ع زَّ ب  »و  د 
لَّ أ ْن ي ْبت لِّي هم اء ها هنا، ألِّ  « وج  ، وهو م ْعنى الب د  ى بِّذ لِّك  نَّ أ ْي ق ض 

اء اْستِّْصو  ابٌِّق. والب د  اء  س  ْيء  ُعلم بعد  أ ْن ل ْم ُيْعل  اْلق ض  ل ى اب ش  ذ لِّك  ع  م، و 
 ِّ " َّللاَّ ائِّز  لَّ غ ْيُر ج   .(4)ع زَّ و ج 

الِّ اْلُمهْ وقال ابن حجر العسقالني: " ِّ بِّت ْخفِّيفِّ الدَّ ا هللَِّّ م ل ةِّ بِّغ ْيرِّ ق ْوُلُه ب د 
ار هُ  ،ه ْمز   ِّ ف أ ر اد  إِّْظه  ْلمِّ َّللاَّ ب ق  فِّي عِّ ل يْ  ،أ ْي س  ر  ل ُه ب ْعد  س  او  ْلُمر اُد أ نَُّه ظ ه 

افِّي ا ان  خ  ال ى ؛أ ْن ك  ِّ ت ع  ق ِّ َّللاَّ اٌل فِّي ح  ُه ُمْسلٌِّم و   ،ألِّ نَّ ذ لِّك  ُمح  ق ْد أ ْخر ج 
ُ أ ْن ي   ْسن ادِّ بِّل ْفظِّ أ ر اد  َّللاَّ ذ ا اإْلِّ وخ  ع ْن ه مَّام  بِّه  ْيب ان  ْبنِّ ف رُّ  ،ْ ْبت لِّي ُهمع ْن ش 

ل ع   ا ن ظ ر اف  و اي ةِّ أ ْيض  و اةِّ م ع  أ نَّ فِّي الر ِّ ألِّ نَُّه ل ْم ي ز ْل  ؛لَّ التَّْغيِّير  فِّيهِّ مِّن  الرُّ
ا مْ  ،ُمرِّيد  ُ ذ لِّك  فِّيهِّ قِّيل  م ْعن ى أ ر ا ،و اْلم ْعن ى أ ْظه ر  َّللاَّ ىو  ق ال   .د  ق ض  و 

ل ى ُمْتقِّنِّي ُشُيوخِّ  ب ْطن اُه ع  ُب اْلم ط الِّعِّ ض  احِّ ُ أ ْن ن ا بِّاْله  ص  أ  َّللاَّ ْمزِّ أ يِّ اْبت د 
ط أٌ  ،ي ْبت لِّي ُهمْ  ُيوخِّ بِّغ ْيرِّ ه ْمز  و ُهو  خ  ثِّيٌر مِّن  الشُّ و اهُ ك  ر  ب ق   .اْنت ه ى ق ال  و  س  و 

طَّابِّيُّ  ا اْلخ  ئ ةِّ أ ْيض  م ا ق ال  ألِّ نَُّه ُمو جَّ  ،إِّل ى التَّْخطِّ ل ْيس  ك  م ا ت ر ى و   ،ٌه ك 
ُ أ ْن ي ْبت لِّي ُهمْ و أ ْول   ى َّللاَّ ل ْيهِّ أ نَّ اْلُمر اد  ق ض  و أ مَّا اْلب ْدُء الَّذِّي  ،ى م ا ُيْحم ُل ع 

"ُير اُد بِّهِّ ت غ يُُّر اأْل مْ  ل ْيهِّ ف ال  ان  ع   .(34)رِّ ع مَّا ك 
نَّة وأمَّا عن قول الخوئي: " :اث اِلثً  وايات من طرق أهل السُّ وما أكثر الر ِّ

وئي هنا استدالل الخ: عاء يغي ِّران القضاء"، فنقولدقة والدُّ الصَّ  في أنَّ 
باب ؤال من األسعاء والسُّ ألنَّ هللا تعالى جعل الدُّ  ؛ليس في موضعه

ا عبد خير  زق ... وإذا قدَّر هللا للحمة والر ِّ التي ينال بها العبد المغفرة والرَّ 
بالتَّقدير ط مر مرتب، ولذا فاألعاءعاء لم يحصل عليه بدون الدُّ يناله بالدُّ 

ع  األزلي قبل خلق الخلق، قال ابن تيمية ل  الدُّ ع  اء  : " ... ألِّ نَّ َّللاَّ  ج 
ن   اهُ و  ر ْحم ت هُ و ُهد  ت هُ و  ْغفِّر  ا م  ْن اأْل ْسب ابِّ الَّتِّي ي ن اُل بِّه  ؤ ال  مِّ ْزق ُه. و السُّ رِّ ْصر هُ و 

ْير ا ي ن اُلُه بِّ  ْبدِّ خ  ر  لِّْلع  ع اءِّ ل ْم ي ْحُصْل بُِّدونِّ الو إِّذ ا ق دَّ ع اءِّ الدُّ ُ  ،دُّ ر ُه َّللاَّ م ا ق دَّ و 
مْ  ب ادِّ و ع و اقِّبِّهِّ ْن أ ْحو الِّ اْلعِّ ُه مِّ لِّم  ُ بِّ  ،و ع  ر هُ َّللاَّ ير  ف إِّنَّم ا ق دَّ أ ْسب ابِّ ي ُسوُق اْلم ق ادِّ

ْيٌء إالَّ  ،إل ى اْلم و اقِّيتِّ  ر ةِّ ش  ْني ا و اآْلخِّ ل ْيس  فِّي الدُّ الُِّق بِّ  ف  َُّ خ  َّللا  ب بِّ و  س 
" بَّب اتِّ  .(35)اأْل ْسب ابِّ و اْلُمس 
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ع  وقال ابن القيم ْن أ ْسب ابِّهِّ الدُّ مِّ ، و  ر  بِّأ ْسب اب  ْقُدور  ُقد ِّ اُء، : " أ نَّ ه ذ ا اْلم 
ب بِّهِّ، ف م ت ى أ ت ى اْلع   ر  بِّس  ل كِّْن ُقد ِّ ب بِّهِّ، و  ا ع ْن س  د  رَّ ْر ُمج  ل ْم ُيق دَّ ،  ْبدُ ف  ب بِّ بِّالسَّ

م ا ُقد ِّ  ْقُدوُر، و ه ذ ا ك  ب بِّ اْنت ف ى اْلم  م ت ى ل ْم ي ْأتِّ بِّالسَّ ْقُدوُر، و  ق ع  اْلم  ب ُع و  ر  الش ِّ
ْربِّ  ر  ُحُصولُ  ،و الر ِّيُّ بِّاأْل ْكلِّ و الشُّ ُقد ِّ ، و  ْطءِّ ل ُد بِّاْلو  ر  اْلو  ُقد ِّ ، و  ْرعِّ بِّاْلب ْذرِّ  الزَّ

ر  ُخُروُج ن ْفسِّ  ُقد ِّ نَّةِّ  و  ر  ُدُخوُل اْلج  ذ لِّك  ُقد ِّ ك  هِّ، و  ي و انِّ بِّذ ْبحِّ ، اْلح   بِّاأْل ْعم الِّ
ا ُه السَّ ، و ه ذ ا الَّذِّي ُحرِّم  قُّ ، و ه ذ ا اْلقِّْسُم ُهو  اْلح  ُدُخوُل النَّارِّ بِّاأْل ْعم الِّ ئُِّل و 

فَّْق ل هُ  ل ْم ُيو   .و 
ْن أ ْقو ى اأْل ْسب ابِّ الدُّ  ين ئِّذ  ع اُء مِّ ْن أ ْقو ى اأْل سْ  : و حِّ ع اُء مِّ ر  ف الدُّ ، ف إِّذ ا ُقد ِّ ب ابِّ

، ك   ع اءِّ ة  فِّي الدُّ : ال  ف ائِّد  حَّ أ ْن ُيق ال  ع اءِّ ل ْم ي صِّ ْدُعو ِّ بِّهِّ بِّالدُّ م ا ال  ُوُقوُع اْلم 
ل يْ  ، و  ك اتِّ و اأْل ْعم الِّ ر  مِّيعِّ اْلح  ْربِّ و ج  ة  فِّي اأْل ْكلِّ و الشُّ  س  ُيق اُل: ال  ف ائِّد 

، و ال  أ بْ  ع اءِّ ْيٌء مِّن  اأْل ْسب ابِّ أ ْنف ع  مِّن  الدُّ "ل غ  فِّي ُحُص ش   .(36)ولِّ اْلم ْطُلوبِّ

ُث الثَّاِلثُ   :الم ْبح 
اء ْرُق ب ْين  النَّسخ و الب د   :الف 

اء هو الظهور بعد الخفاء، ومنه قولنا: ذكرنا فيما سبق أ ن الب د 
ن األمر غير ما كنا نتوقع، ومنه ا لنا أ، وبدت الطريق بعد خفائهاد  ب  

ِ م ا ل ْم ي ُكوُنوا ي ْحت ِسُبون  : قوله تعالى ب دا ل ُهْم ِمن  ّللاَّ [، 47]الزمر: و 
تَّى ِحينٍ : وقوله  ُثمَّ ب دا ل ُهْم ِمْن ب ْعِد م ا ر أ ُوا اْْلياِت ل ي ْسُجُننَُّ  ح 

 .[35]يوسف:
، عنه ربدليل شرعي متأخ ِّ م أمَّا النَّسخ فهو رفع حكم شرعي متقد ِّ 

 رهللا يعلم الحكم المتأخ ِّ  وأنَّ  ،ج في األحكاموهو رحمة من هللا وتدر  
اد، اسخ شرعهما هللا لمصلحة العب، فالحكم المنسوخ وكذا النَّ موالمتقد ِّ 

ال ي ْخفى ، وهو سبحانه وهما معلومان لديه أزال ، فعلمه تعالى مطلق
ْيٌء ِفي اْْل ْرِض  ل ْيِ  ش  ماءِ ع   .[5]آل عمران: و ال ِفي السَّ

اء والنَّ قال ابن حزم: " قيل له  سخ،فإن قال قائل ما الفرق بين الب د 
اء هووفيق: الفرق بينهما الئحوباهلل تعالى التَّ  أن يأمر  ، وهو أن الب د 

ر سخ هو أن يأمر باألم، والنَّ ألمر ال يدري ما يؤول إليه الحالباألمر وا
عمله  سبق ذلك في ، وال بد قدسيحيله في وقت كذا هواألمر يدري أنَّ 

 ،، فلما كان هذان الوجهان معنيين متغايرين مختلفينوحتمه من قضائه
واحد منها اسم يعبر به عنه غير اسم  ق على كل ِّ وجب ضرورة أن يعل ِّ 

 ،تعالى اء ليس من صفات الباري د  فالب   ،فاهم ويلوح الحق  اآلخر ليقع التَّ 
 ما نعني المعنى الذي ذكرنا من أنوإنَّ  ،ال واأللفاء والدَّ ولسنا نعني الب

واء وس ،جلفهذا مبعد من هللا عز و  ،يأمر باألمر ال يدري ما عاقبته
ن ا النَّسخ فمن صفات هللا تعالى موأمَّ  ،اء أو ما أحبواد  ا أو ب  سموه نسخ  

ة جهة أفعاله كل   ها وهو القضاء باألمر قد علم أنه سيحيله بعد مدَّ
 .(37)وجلَّ كما سبق في علمه تعالى" علومة عنده عزَّ م

ْلمِّ ب ْعد  اوقال اآلمدي: " اء و أ نَّهُ ُمْست ْلزٌِّم لِّْلعِّ ْهلإِّذ ا ُعرِّف  م ْعن ى الب د   ،ِّ ْلج 
ف اءِّ  ا ،و الظُُّهورِّ ب ْعد  اْلخ  ِّ ت ع  ق ِّ َّللاَّ يٌل فِّي ح  ل ى م ا ب يَّنَّاُه و أ نَّ ذ لِّك  ُمْست حِّ ل ى ع 

يَّةِّ  مِّ ذ لِّك  ف إِّنَُّه ال  ي ْبُعدُ  ،فِّي ُكُتبِّن ا اْلك ال  ال ى ف النَّْسُخ ل ْيس  ك  ُ ت ع   أ ْن ي ْعل م  َّللاَّ
لِّ اْستِّْلز ام  اأْل ْمرِّ بِّفِّْعل  مِّن  اأْل ْفع الِّ لِّ  يَّن  ْلم ْصل ح  فِّي اأْل ز  ْقت  ُمع   ،ةِّ فِّي و 

ْقتِّ ا ُه فِّي اْلو  خ  ، ف إِّذ ا ن س  ر  ْقت  آخ  ةِّ فِّي و  هِّ لِّْلم ْصل ح  لَّذِّي و اْستِّْلز ام  ن ْسخِّ
ُه فِّيهِّ  لِّم  ن ْسخ  ر  ل ُه م ا ك   ،ع  ُم مِّْن ذ لِّك  أ ْن ي ُكون  ق ْد ظ ه  فِّي ا ف ال  ي ْلز  ان  خ 

ْنُه، و ال  أ ْن ي ُكون   ٌة، و ال  ن ه ى ع مَّا فِّيهِّ  ع  د  ٌة، ق ْد أ م ر  بِّم ا فِّيهِّ م ْفس   م ْصل ح 
ارِّهِّ  هِّ فِّي ن ه  ت ْحرِّيمِّ ان  و  تِّهِّ اأْل ْكل  فِّي اللَّْيلِّ مِّْن ر م ض  إِّب اح  ذ لِّك  ك   .و 

لِّم  اْستِّْمر ار  أ   ال ى ق ْد ع  : ال  ي ْخُلو إِّمَّا أ ْن ي ُكون  اْلب ارِّي ت ع  رِّهِّ مْ ف إِّْن قِّيل 
ْأُمو  لِّم  أ نَُّه ال  ي ُكوُن م  ، و ع  يَّن  ْقت  ُمع  ا، أ ْو إِّل ى و  يَّنِّ أ ب د  ر ا ب ْعد  بِّاْلفِّْعلِّ اْلُمع 

ْقتِّ   .ذ لِّك  اْلو 
، ْهال  هِّ ج  ْلمِّ بِّ عِّ ال  ن ْسُخُه لِّم ا فِّيهِّ مِّنِّ اْنقِّال  ل  اْست ح  ان  اأْل وَّ و إِّْن  ف إِّْن ك 

، ف الْ  ْقتِّ ك ان  الثَّانِّي  هِّ فِّي ذ لِّك  اْلو  ي ا بِّن ْفسِّ ُر  ،ُحْكُم ي ُكوُن ُمْنت هِّ وَّ ف ال  ُيت ص 
ي ا بِّن فْ  ان  ُمْنت هِّ ، و إِّذ ا ك  ْهال  ْلُم اْلب ارِّي ج  ل ب  عِّ ْنق  هِّ ف النَّْسُخ ب ق اُؤُه ب ْعُد، و إِّالَّ ال  سِّ

ِّ ت ع   ْلمِّ َّللاَّ ال ةِّ عِّ ث ِّر ا فِّيهِّ ال  فِّي ح  ْأُمور ا ال ى أ نَّ ال  ي ُكوُن ُمؤ  ُه ي ُكوُن اْلفِّْعُل م 
ا فِّيهِّ مِّنِّ  ا لِّم  ْأُمور ا فِّيه  ِّ أ نَُّه ال  ي ُكوُن م  ْلمِّ َّللاَّ ال ةِّ عِّ ا، و ال  فِّي ح  بِّ فِّيه   اْنقِّال 
ُر ن   وَّ ث ِّر ا فِّيهِّ ف ال  ُيت ص  ُخ ُمؤ  ، و إِّذ ا ل ْم ي ُكنِّ النَّاسِّ ْهلِّ هِّ إِّل ى اْلج  ْلمِّ  .ْسُخهُ عِّ

ي بِّالنَّاسِّ ُقْلن   لِّم  أ نَّ اأْل ْمر  بِّاْلفِّْعلِّ ي ْنت هِّ خِّ فِّي ا: اأْل ْمُر ُمْطل ٌق، و اْلب ارِّي ع 
لِّم  أ نَّ النَّسخ ي ق ُع فِّيهِّ  ْقتِّ الَّذِّي ع  لِّم  اْنتِّ  ،اْلو  ْقتِّ ال  أ نَُّه ع  ُه إِّل ى ذ لِّك  اْلو  اء  ه 

ُه بِّالنَّْسخِّ  اء  لِّم  اْنتِّه  ي  ف   ،ُمْطل ق ا ب ْل ع  ْلُمُه ل ْو ل ْم ي ُكْن ُمْنت هِّ ل ب  عِّ ْنق  ا بِّالنَّْسخِّ ال 
ْقتِّ بِّالنَّسْ  اءِّ اأْل ْمرِّ فِّي ذ لِّك  اْلو  ُم مِّنِّ اْنتِّه  ل ى ه ذ ا ف ال  ي ْلز  ، و ع  ْهال  خِّ أ ْن ج 

ا"ال    .(37) ي ُكون  اأْل ْمُر م ْنُسوخ 
م بيانه يتبيَّن لنا أنَّ الفرق بين ا  :هوسخ والبداء لنَّ فمن خالل ما تقدَّ

اء فيه تغي ٌر لعلمه د  ، والب  خ ليس فيه تغيير لعلم هللا تعالىالنَّس نَّ إ :أ وَّال ً 
 ، وهذا العن ظهور رأي محدث لم يظهر من قبلألنه عبارة  ؛تعالى

باهلل الذي  قُ فين الذين يجهلون عواقب األمور، وال يلييليق إال بالمكلَّ 
 ... يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون 

اء يستلزم سبق الجهل وحدوث العلم، وهما محاالن على نَّ الب د  إ :اث اِنيً 
ا النَّسخ فال يستلزمهما ألنَّ هللا تعالى حمة في لرَّ اه مندرج تحت باب "، أمَّ

 م القرآنيَّة ال فيفي األحكا ، وهو واقع فعال  "التَّدرُّج في األحكام
  .ا إذا اقتضت حكم  االعتقادات وال في األخبار إالَّ 

ُث الرَّاِبعُ   :الم ْبح 
اِميَّة يعة اإِلم  ِديَّة ِعْند  الشِّ اء الع ق   :م ك ان ُة الب د 

ي اء عند الش ِّ ي أصل ، فهعة اإلماميَّة مكانة سامية سامقةلعقيدة الب د 
اء عندهم ينتظم في أصيل من اإليمان عندهم ... وحاصل مك انة الب د 

 :اءد  بالب  التي استقرأناها من رواياتهم المتعل ِّقة  اآلتيةالن قاط 
يعة عقيدة من العقائد التإ :أ وَّال ً  اء عند الش ِّ إيمان اإلنسان  ي ال ُيقبلنَّ الب د 

ا يدينون ودين   ابدونها، انعقدت عليها قلوبهم وجزمت بها، فاتَّخذوها مذهب  
 .جهنَّم، خالٌد مخلٌَّد في نار وتاركها عندهم كافربه، 
اء ... مع العلم أنَّ هذه إ :اث اِنيً  م  بمثل الب د  نَّ هللا تعالى ما ُعبد  وال ُعظ ِّ

لم هللا عالعقيدة تصطدم مع عشرات اآليات الكريمات التي دلَّلت على 
 ... من األزل إلى األبد تعالى بكل ِّ شيء تفصيال  
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ألنَّ  ؛رة ُتضيف الجهل إلى هللا تعالىالعقيدة الباطلة الُمْنك  كما أنَّ هذه 
اء هو استصواب شيء ُعلِّم  بعد أن لم ُيْعل م ... وذلك ال يجوز على  الب د 

 .تعالىهللا 
اءإ :اث اِلثً  ذلك أنَّ إمامهم  ،نَّ عقيدة المهدويَّة قائمة على عقيدة الب د 

وهذه طامَّة كبرى  الحسن العسكري مات من دون أن يولد له ...
يعة ... فقد ذكرت أصحُّ الُكتب عن سكري دهم أنَّ الحسن العأحاطت بالش ِّ

وا ... ، مع أنَّهم فتَّشوا وبحثوا ونقَّبلم ُينجب، ولم ُيعثر على مولود له
ن أنَّه قال خاقا فقد روى الكليني في الكافي عن أحمد بن عبيد هللا بن

ة طويلة: " السلطان وأصحابه في وقت وفاة  ... ولقد ورد علىفي قصَّ
وما ظننت أنه يكون وذلك أنه لما  ،الحسن بن علي ما تعجبت منه

اعتلَّ بعث إلى أبي أن ابن الرضا قد اعتلَّ فركب من ساعته فبادر إلى 
دار الخالفة ثم رجع مستعجال  ومعه خمسة من خدم أمير المؤمنين 

ن وتعرف م دار الحسكلهم من ثقاته وخاصته فيهم نحرير، فأمرهم بلزو 
ليه هم باالختالف إوبعث إلى نفر من المتطببين فأمر  ،خبره وحاله

ومساء ، فلما كان بعد ذلك بيومين أو ثالثة أخبر أنه  اوتعاهده صباح  
قد ضعف، فأمر المتطببين بلزوم داره وبعث إلى قاضي القضاة 

في  ثق بهه أن يختار من أصحابه عشرة ممن يفأحضره مجلسه وأمر 
لى دار الحسن وأمرهم ينه وأمانته وورعه فأحضرهم، فبعث بهم إد

المفلم يزا ،ا ونهار  بلزومه ليال   فصارت  ،لوا هناك حتى توفي عليه السَّ
ة واحدة وبعث السلطان إلى داره من فتشها وفتش  ،سرَّ من رأى ضجَّ

عرفن وجاؤوا بنساء ي ،حجرها وختم على جميع ما فيها وطلبوا أثر ولده
فدخلن إلى جواريه ينظرن إليهن فذكر بعضهن أن هناك جارية  الحمل،

ووكل بها نحرير الخادم وأصحابه ونسوة  ،بها حمل فجعلت في حجرة
معهم، ثم أخذوا بعد ذلك في تهيئته وعطلت األسواق وركبت بنو هاشم 

ا يه  ، فكانت سرَّ من رأى يومئذ شبوالقواد وأبي وسائر الناس إلى جنازته
ما فرغوا من تهيئته بعث السلطان إلى أبي عيسى ابن ، فلبالقيامة

المتوكل فأمره بالصالة عليه: فلما وضعت الجنازة للصالة عليه دنا أبو 
عيسى منه فكشف عن وجهه فعرضه على بني هاشم من العلوية 
والعباسية والقواد والكتاب والقضاة والمعدلين وقال: هذا الحسن بن علي 

حتف أنفه على فراشه حضره من حضره من بن محمَّد بن الرضا مات 
خدم أمير المؤمنين وثقاته فالن وفالن ومن القضاة فالن ، ووفالن من 
المتطببين فالن وفالن، ثم غطى وجهه وأمر بحمله فحمل من وسط 
داره ودفن في البيت الذي دفن فيه أبوه ، فلما دفن أخذ السلطان والناس 

قسمة  نازل والدور وتوقفوا عوكثر التفتيش في المن ،في طلب ولده
مل ح، ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية التي توهم عليها الميراثه

يراثه قسم م ، فلما بطل الحمل عنهنَّ الزمين حتى تبين بطالن الحمل
بين أمه وأخيه جعفر، وادعت أمه وصيته، وثبت ذلك عند 

 .(17)القاضي"
ن مات من دو  -مهو اإلمام الحادي عشر عنده-فالحسن العسكري 

رداب، وأنه ، ومع ذلك تحروا الكذب فولد كذبوا وقالوا بأنه دخل الس ِّ

ة توقيتات كلها كان اسيرجع قريب   ت إلى شيعته ... وقد وقَّتوا لخروجه عدَّ
 ، وأن هللااءد  كاذبة ... وكان المخرج من تلك األكاذيب هو القول بالب  

  .تعالى بدا له أن ال يخرج
اء سبيٌل أمثل للتَّملُّص والتَّخلُّص من المشاكل العويص نَّ إ ا :ر اِبعً  ة الب د 

بب ما !!! بسائدهم وأقوال أئمَّتهم المعصومينالتي اشتملت عليها عق
 . تضمَّنتها تلك العقائد واألقوال من تناقضات

يعة كانوا يقولون بأنَّ اإلمامة كانت إلسماعيل بن  فمن المعلوم أنَّ الش ِّ
يَّنه ع، وقد كان أبوه ه مات في حياة أبيهلكنَّ  ،ادقاإلمام جعفر الصَّ 

ا هلل ما بدولذلك رووا عن الصادق أنَّه قال: " ،على أنَّه اإلمام من بعده
سبحانه  : ما ظهر هللشيء كما بدا له في ابني إسماعيل"، فإنه يقول في

ليعلم  ،شيء كما ظهر له في ابني إسماعيل، إذ اخترمه قبلي أمر في
 .(40)ام بعدي"إمأنه ليس ب

يع ، همة لم يقبل بهذا التَّعليل البارد، فانشقُّوا عن أصحابلكن بعض الش ِّ
، وسمُّوا عيل وزعموا أنَّه المهدي المنتظروتوقَّفوا على إسما

 . باإلسماعيليَّة
ر هذا األمر مرَّة ُأخرى ... فقد حصل أن مات محمَّ  د بن علي وتكرَّ

ل قب من بعده لكنَّه مات اكان أبوه عيَّنه إمام   ، وقدالتَّقي اإلمام العاشر
، قال: كنت عند أبي الحسن عليه أبيه ... فعن أبي هاشم الجعفري 

الم بعد ما مضى ابنه أبو جعفر، وإني ألفكر د أن في نفسي أري السَّ
 في هذا الوقت كأبي الحسن -أعني أبا جعفر وأبا محمَّد-أقول: كأنهما 

الم وإن قصتهما  موسى وإسماعيل ابني جعفر بن محمَّد عليهما السَّ
الم ،  كقصتهما، إذ كان أبو محمَّد المرجى بعد أبي جعفر عليه السَّ

بدا هلل  -يا أبا هاشم -ن أنطق فقال: )نعم فأقبل في أبو الحسن قبل أ
في أبي محمَّد بعد أبي جعفر ما لم يكن يعرف له، كما بدا له في 

عن حاله، وهو كما حدثتك  موسى بعد مضي إسماعيل ما كشف به
 الخلف من بعدي، عنده -ابني -سك وإن كره المبطلون، أبو محمَّدنف

 .(17)يحتاج إليه، ومعه آلة اإلمامة " علم ما
تها  هذا مع العلم أن بعض علمائهم لم ينكر المصائب التي جرَّ

يم ل، وطالب أتباعهم بالقبول والتسهذه العقيدة الباطلة الُمْنك رة عليهم
وايات ، ادة عظيمةالتسليم والقبول لها عب، واعتبر للتناقض الواقع في الر ِّ

الم، قال: قلت: لهذا فقد روى الكليني  بسنده عن أبي جعفر عليه السَّ
: كذب الوقَّاتون، كذب الوقَّاتون، كذب الوقَّاتون، إنَّ االمر وقت؟ فقال

الم لما خرج وافد  م ا، فلما م  ثين يو إلى ربه، واعدهم ثال اوسى عليه السَّ
زاده هللا على الثالثين عشرا، قال قومه: قد أخلفنا موسى فصنعوا ما 
صنعوا، فإذا حدثناكم الحديث فجاء على ما حدثناكم به فقولوا: صدق 

لوا: فقو  هللا، وإذا حدثناكم الحديث فجاء على خالف ما حدثناكم به
 .(17)صدق هللا تؤجروا مرتين"

اِمسً  ا : اخ  هم تء سبيل لحفظ ما تبقَّى من ماء الوجه لعلمائهم وأئمَّ أنَّ الب د 
ها األئمَّة ى بالذي أريق بسبب األكاذيب التي نجمت عن الوعود التي منَّ 

اء د  يعلمون الغيب ... فكان القول بالب   –كما يزعمون -شيعتهم ، ألنهم 
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ك، فقالوا امخرج   فيه   : هذا أمٌر قد بدا هللخرجوا به من دائرة اللوم والشَّ
ين بلَّة هم عن ءاء نزَّهوا علماد  ذلك أنَّهم بالب   ؛مع أنَّهم بهذا زادوا الط ِّ

  .، ونسبوا الجهل هلل رب العالمينالكذب المشين
 أمر أنهقال: يا أبا حمزة إن حدثناك عن  أبي حمزة الثمالي فعن

دثناك حيجيء من هيهنا فجاء من هاهنا، فإن هللا يصنع ما يشاء، وإن 
 .(43)، فإن هللا يمحو ما يشاء ويثبتهبخالف اديث وحدثناك غد  اليوم بح

الم يقول: يا  وعن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر عليه السَّ
ثابت إن هللا تبارك وتعالى قد كان وقَّت  هذا األمر في السبعين، فلما 

هل أ  غضب هللا تعالى على أن قتل الحسين صلوات هللا عليه اشتد  
ره إلى أربعيناألرض، فأ  ومائة، فحدثناكم فأذعتم الحديث فكشفتم خَّ
 ما يشاء ويمحو هللا ،عندنا اولم يجعل هللا له بعد ذلك وقت   ،قناع الستر

ثت بذلك أبا عبد هللا  .ويثبت وعنده أمُّ الكتاب ليه عقال أبو حمزة: فحدَّ
الم فقال: قد كان كذلك  .(17)السَّ

فروى عن سليمان بن جرير ، ذلك إمامهم النُّوبختي وقد أكَّد على
يعي، قال : "  ن إن أئمة الرَّافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين ال يظهرو الش ِّ

 .ةاء، وإجازة التقيد  ، وهما القول بالب  امعها من أئمَّتهم على كذب أبد  
اء فإن أئمَّتهم لما أحلوا أنفسهم من شيعتهم محل   ألنبياء من ا فأمَّا الب د 

رعيتها في العلم فيما كان ويكون، واإلخبار بما يكون في غد، وقالوا 
ك يام كذا وكذا، فإن جاء ذللشيعتهم: إنه سيكون في غد وفي غابر األ

على ما قالوه، قالوا لهم: ألم نعلمكم أن هذا يكون. فنحن نعلم  الشيء
 لمن قبل هللا عز وجل ما علمته األنبياء، وبيننا وبين هللا عز وجل مث

ن  ما علمت، وإن لم يكتلك األسباب التي علمت بها األنبياء عن هللا
ا هلل د  الذي قالوا إنه يكون على ما قالوا، قالوا لشيعتهم: ب   ذلك الشيء

 .في ذلك بكونه
وأما التقية، فإنه لما كثرت على أئمَّتهم مسائل شيعتهم في الحالل 

ين فأجابو  نهم ا فيها، وحفظ عوالحرام وغير ذلك من صنوف أبواب الد ِّ
نوه، ولم يحفظ أئمَّتهم تلك األج بة و شيعتهم جواب ما سألوهم وكتبوه ودو 

ألن مسائلهم لم ترد في يوم واحد، وال  ؛بتقادم العهد وتفاوت األوقات
فوقع  ،شهر واحد بل في سنين متباعدة وأشهر متباينة وأوقات متفرقة

ائل فة متضادة، وفي مسفي أيديهم في المسألة الواحدة عدة أجوبة مختل
الختالف وا إليهم هذا امختلفة أجوبة متفقة، فلما وقفوا على ذلك منهم رد  

ا وسألوهم عنه، وأنكروا عليهم، فقالوا: من أين هذ إجاباتهموالتخليط في 
قالت لهم أئمتهم: إنما أجبنا بهذا للتقية،  االختالف وكيف جاز ذلك؟

ألن ذلك إلينا، ونحن أعلم بما ولنا أن نجيب بما أحببنا وكيف شئنا 
يصلحكم وما فيه بقاؤكم وكف عدوكم عنا وعنكم، فمتى يظهر من 

 .(45)كذب؟ ومتى يعرف لهم حق من باطل" هؤالء على
ًا : اِدس  اء هو المانع ألئمتهم من الكالم فيإ س  ب أمور الغي نَّ الب د 

ثوا شيعتهم والمسائل المستقبلية اء لحدَّ ما هو كائن إلى ب، وأنه لوال الب د 
 .يوم القيامة

الم قالفقد رووا في كتبهم عن زرار  كان  :ة عن أبي جعفر عليه السَّ
الم يقول : لوال آية في كتاب هللا ل دثتكم حعلي بن الحسين عليه السَّ

ي ْمُحوا  : قول هللا :بما يكون إلى يوم القيامة، فقلت له: أيَّة آية ؟ فقال
ُيْثبِ  ُ م ا ي شاُء و  ُُ ُأمُّ اْلِكتابِ ّللاَّ  [ .39]الرعد: ُت و ِعْند 

 أمور في كالمال من لهم المانع هو –باهلل والعياذ–فتغيُّر علم هللا تعالى 
ألنهم لو تكلَّموا وجاء األمر  القيامة، يوم إلى كائن هو وما الغيب

 ... بخالف ما قالوا لوقعوا في ورطة مع شيعتهم
نسخ  ألن اآلية الكريمة تتكلَّم عن ؛ليس في موضعهواستشهادهم باآلية 

 ... األحكام الشرعية ال عن المسائل العقدية التي ال يدخلها نسخٌ 
اِبعً  اء سبيل لتسلية من طال انتظارهم في حصول إ :اس  لفرج انَّ الب د 

، شفى صدورهم بانتقامهم من أعدائهم، فتالذي سيكون مع خروج المهدي
 ... وبذلك يزول همُّهم وغمُّهم

ن أجل الترويح عن قلوب شيعتهم رووا عن فضيل بن يسار، قال: وم
الم يقول: من مات وليس له إمام فميتته  سمعت أبا جعفر عليه السَّ
م هذا األمر  ميتة جاهليَّة، ومن مات وهو عارف إلمامه لم يضر ه تقدَّ

ر، ومن مات وهو عارف إلمامه كان كمن هو قائم مع ال قائم أو تأخَّ
 .(17)في فسطاطه

يعة الذين سطَّروا على األئمَّة آالف  ومن المعلوم أنَّ علماء الش ِّ
وايات المكذوبة  كانوا على علم يقين بأنَّ ما سطَّروه ليس إالَّ سبيال   ،الر ِّ

يأتي وال .. فال فرج سمن ُسُبلِّ تخدير أتباعهم الذين أسلموا لهم القياد .
قلوبهم،  ظَّفر لتسُكنووعدوهم بال ،باألماني ، فقد علَّلوهممهدي سيظهر

رور والحبور ، ولم يبالوا بما انطوى عليه كذبهم من كي يدخلها السُّ
  .عظائم األمور

واية: عن الحسن يدلُّ على ذ ن علي بلك ما اشتملت عليه هذه الر ِّ
ال لي : قالحسين عن أبيه علي بن يقطين قالبن يقطين عن أخيه ا

المأبو الحسن علي يعة ه السَّ ال: باألماني منذ مائتي سنة قتربى : الش ِّ
لكم فلم  ل: ما بالنا قيل لنا فكان وقيوقال يقطين البنه علي بن يقطين

 ،: إن الذي قيل لنا ولكم كان من مخرج واحديكن؟ قال: فقال له علي
 وإن أمرنا ،غير أن أمركم حضر فأعطيتم محضة فكان كما قيل لكم

 إلى هذا األمر ال يكون إالَّ : إنَّ باألماني فلو قيل لنا لم يحضر فعللنا
مائتي سنة أو ثالثمائة سنة لقست القلوب ولرجع عامة النَّاس من 

ا ريب  ا لقلوب النَّاس وتقولكن قالوا: ما أسرعه وما أقربه تألف   ،اإلسالم
  .. وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم(17)للفرج

اِمُس  ُث الخ   :الم ْبح 
ْن ُيِجْيُز  ل ى هللاُحْكُم م  اء ع   :الب د 

من المعلوم أنَّه من الواجب على المكلَّف تنزيه هللا تعالى عن كل ِّ 
نَّةما ي رات الكتاب والسُّ  ، مع االعتقاد الجازم بأنَّه ال يجوزخالف مقرَّ

حانه ال يشبه ، وأنَّه سبالتَّغيُّر في ذاته وال في صفاتهعلى هللا تعالى 
فات حوادثال ، بل هو مخالف لها في جميع سماتها ... ومن تلك الص ِّ
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 : الجهل أو عدم العلم ... فمن وصفالتي يجب تنزيه هللا تعالى عنها
 هل العلم أ هللا تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر ... ولذلك حكم 

اء إلى هللا تعالىبكفر من قا  ي نسبةاء يعند  ألنَّ القول بالب   ؛ل بنسبة الب د 
بحال،  قائص ال ُتضاف إليه تعالى، والجهل نقص والنَّ الجهل إليه تعالى

ين بالضرورةوهو تعالى منزَّه عن النَّقائص   .، وهذا معلوم من الد ِّ
اء على هللا  وهذه طائفة من أقوال العلماء في تكفير من قال بجواز الب د 

 :تعالى
اص: " ِّ قال الجصَّ ل ى َّللاَّ اء ع  ز  الب د  وَّ م ْن ج  او  ال ى ف ُهو  خ  لَّةِّ رِّ  ت ع  ٌج ع ْن مِّ

مِّ" ْسال   .(48)اإْلِّ
يرازي: " اء فيما لم لوزعم بعضهم أنَّه يجوز على هللا تعالى اوقال الش ِّ ب د 
ه من أنَّ  ناههم إن أرادوا بالبداء ما بيَّ وهذا خطأ ألنَّ ، يطلع عليه عباده

عن ذلك  وجلَّ  وتعالى هللا عزَّ ، فهذا كفر، عنه ايظهر له ما كان خفي  
هذا ال ننكره ف ،وإن كانوا أرادوا به تبديل العبادات والفروض ،اا كبير  علو  

اء ما ؛اءد  إالَّ أنَّه ال يسمَّى ب   ذا القول بينَّا ولم يكن له ألنَّ حقيقة الب د 
 .(49)وجه"

اءوقال الغزالي: " هم وألجل قصور ف ،فليس إذا في النَّسخ لزوم الب د 
ا وألجل قصور فهم الروافض عنه ارتكبو  ،نكروا النَّسخاليهود عن هذا أ

اء ونقلوا عن علي رضي هللا عنه أنه كان ال يخبر عن الغيب  الب د 
نه وحكوا عن جعفر بن محمَّد أ ،مخافة أن يبدو له تعالى فيه فيغيره

 ،ا له في إسماعيل أي في أمره بذبحهد  ا هللا في شيء كما ب  د  قال ما ب  
ونسبة اإلله تعالى إلى الجهل والتغير ويدل  ،لصريحوهذا هو الكفر ا

 يس محال  ا، وأنَّه لعلى أنَّه محيٌط بكل ِّ شيء علم   على استحالته ما دلَّ 
 .(50)للحوادث والتَّغيُّرات"

م ُه َّللاَُّ وقال النَّووي: " ي اٌض ر حِّ ي عِّ ال ى م ْن : م ا ع ر ف  َّللاَّ  ق ال  اْلق اضِّ  ت ع 
ُه و ج سَّ  بَّه  اف  إِّل ْيهِّ ش  اء أ ْو أ ض  ل ْيهِّ الب د  از  ع  ُه مِّن  اْلي ُهودِّ أ ْو أ ج  ْنُهْم م  ل د  مِّ  اْلو 

ْنتِّق ال  واال ل ْيهِّ و االِّ از  اْلُحُلول  ع  ل د  و أ ج  ب ة  و اْلو  احِّ اف  إِّل ْيهِّ الصَّ متزاج أ ْو أ ض 
 .(51)أو وصفه ممَّا ال  ي لِّيُق بِّهِّ"من النَّصارى 
ين محمَّدوقال صفي  ت وذهببن عبد الرَّحيم األرموي الهندي: " الد ِّ

اء فلزمهم التَّسوية بينهما  وافض، واليهود: إلى أنَّ النَّسخ يستلزم الب د  الرَّ
 .في الجواز وعدم الجواز

فذهبت اليهود إلى عدم جوازهما، وقالوا: ال يجوز النَّسخ من هللا تعالى 
اء عليه  .الستحالة الب د 

الى ء على هللا تعاد  وافض إلى جوازهما وقالوا: بجواز الب  وذهبت الرَّ 
 .لجواز النَّسخ منه

ل يقتضي إنكار نبوَّة  .من المذهبين، وإن كان كفر ا فكلُّ واحد إذ األوَّ
الم  .نبي ِّنا عليه السَّ

 .للحوادث على هللا تعالى، وكونه محال  والثَّاني: يقتضي جواز الجهل 
ر ال يمكن أن ُيحمل على وجه ال يلزم منه الكف لكن الثَّاني: كفٌر صريح

ل: فإنَّه يمكن أن يُ   .(52)حمل على وجه ال يلزم منه الكفر"بخالف األوَّ

اء على هللامَّد بن مفلح الصالحي الحنبلي: "وقال مح - وال يجوز الب د 
د العلم  .  (53)إِّالَّ عند الرَّافضة، وهو كفر" -وهو تجد 

ركشي: " ق ال  وقال الز  و ازِّ النَّ و  ل ْيهِّ لِّج  اء ع  ُة: ي ُجوُز الب د  ْنُه. ْت الرَّافِّض  سخ مِّ
و اْلُكلُّ ُكْفٌر"

(54). 
ين أبي بكر بن   يجوز الزايد الجراعي المقدسي الحنبلي: "وقال تقي الد ِّ

د العلم، عند عامَّة العلماء وكفرت الرَّافضة د  على هللا الب   اء، وهو: تجدُّ
ماء، كان يكون، ال  .بجوازه يخفى عليه شيء في األرض وال في السَّ

د هلل تعالى علم فإنَّ هللا سبحانه وتعالى عالم  .يعلم السرَّ وأخفى ال يتجدَّ
باألشياء كل ها، دقيقها وجليلها ما كان، وما يكون، وما لم يكن أ ْن لو 
ماء،  كان كيف كان يكون، ال يخفى عليه شيء في األرض وال في السَّ

 .أخفىيعلم السرَّ و 
اء عبارة عن يء بعد خفائه، وكفرت الرَّافضة  فإن الب د  ظهور الشَّ

اءبقوله ظَّالمون علو ا ا يقول التعالى هللا عمَّ  -م: إنَّه يجوز على هللا الب د 
 . (55)كبير ا"

ا ين الصَّ هرت ق اُلوا: إِّنَّ نسخ لحكمة ظ  لحي الحنبلي: "وقال عالء الد ِّ
دد  بعد أ ن لم تكن ف ُهو  الب   اء على هللا و ُهو  تجدُّ ْلعلم، ا اء، و ال  يجوز الب د 

ْند الرَّافضة ل   -إِّالَّ عِّ ال ى تتر ع  م لعائن هللا ت ع  ُهو  كفر بِّإِّْجم اع ، و  -ى ْيهِّ
 : م ام أ ْحمد: من ق ال  أ ئِّمَّة اْلُمسلمين المعتبرين ال  يشكُّ فِّيهِّ ُمسلم. ق ال  اإلِّ

ال ى لم يكن ع الم  إِّ  هِّ علم   انَّ هللا ت ع  تَّى خلق لن فسِّ افِّر"ف   اح    .علم بِّهِّ ف ُهو  ك 
د ا: "اوقال أيض   اء على َّللاَّ تعالى، وهو تجدُّ علم خالف ا لوال يجوز الب د 

 .(56)للرَّافضة، وهو كفر"
و  وقال الشوكاني: " ، لِّج  لَّ ل ْيهِّ؛ ع زَّ و ج  اء ع  وَّز تِّ الرَّافضة الب د  ق ْد ج  ازِّ و 

 ، خِّ هِّ م ق ال ٌة تُ النَّس  ه ا"و ه ذِّ دِّ ُب اْلُكْفر  بِّم ْجر   .(57)وجِّ

ةُ  اِتم   :الخ 
نَّة  بعد يعة اإلماميَّة وكتب أهل السُّ هذا التطواف في كتب الش ِّ

 :وهي ،نخلص الى أهم النتائج
:ً يعة وأصبحت أصال   أ وَّال  اء عقيدة يهودية أخذها عنهم الش ِّ أصل الب د 

عتهم لهم أمام شي عقائدهم، وكانت سبيال  ن أصولهم وعقيدة من صميم م
وايات المتناقضة التي  تها عليهم الر ِّ للتخلص من المصائب التي جرَّ

 أئمَّتهم.رووها عن 
اء تستلزم سبق الجهل وحدوث علم وكالهما محال  :اث اِنيً  عقيدة الب د 

على هللا عز وجل ، فإنَّ علمه تعالى أزلي وأبدي محيط بكل شيء ، 
بقه جهل وال غفلة وال يلحقه ندم وال غيره من النقائص التي ذاتي لم يس

 . ال تليق بتنزيه هللا تعالى
ا ن  إث اِلث ًا:  قد نزهوا ، فء أوقعت الرَّافضة في ورطة عويصةعقيدة الب د 

األئمَّة عن الخلف في الوعد والتغير في الرأي ونسبوا الجهل الى هللا 
 .والشهادةتعالى عالم الغيب 

اء من الرَّافضة عادوا ورجعوا فف ن  إ :ار اِبعً  روا سَّ من أنكر عقيدة الب د 
اء بالنَّسخ ع حكم اء في النَّسخ الذي يعني رفد  ، مع أنَّه ال ب  روايات الب د 
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ر  عنه م بدليل متأخ ِّ تدرٌُّج في و  ،من هللا تعالى ، وهو رحمةٌ شرعي متقد ِّ
لحة هللا تعالى لمصشرعهما األحكام ... فالحكم المنسوخ وكذا النَّاسخ 

 ... ، وهما معلومان لديه تعالى أزال  العباد
اِمسً  اءإ :اخ  عند الرَّافضة سبيل لتسلية من طال انتظارهم في  نَّ الب د 

 فتشفى المهدي، خروج مع –بزعمهم–حصول الفرج الذي سيكون 
 .ومبغضيهم أعدائهم من بانتقامهم صدورهم
اِدسً  غيُّر في لى عن التَّ المكلَّف تنزيه هللا تعانَّ من الواجب على إ :اس 

ها في بل هو مخالف ل ،ذاته وصفاته، وأنَّه سبحانه ال يشبه الحوادث
فات التي يجب تنزيه هللا عنها. ومن تك الجميع صفاتها الجهل أو  :ص ِّ

الى بمعنى من صفات البشر فقد عدم العلم ... فمن وصف هللا تع
اء إلى هللا تعالىم ، ولذلك حكم العلماء بكفركفر ألنَّ  ؛ن نسب الب د 

ص ال والنقائ، اء يعني نسبة الجهل إليه، والجهل نقصد  القول بالب  
ين بالضُتضاف إلى هللا بحال، فهو منزَّه عنها  رورة، وهذا معلوم من الد ِّ

ِ العَالَِمْين  .َوالَحْمُد هلِل َرب 
 

Footnotes: 

1. (1)Ignorance: the antithesis of knowledge. We 

say: He is ignorant of his right, and he was 

ignorant on me, and he is ignorant of this matter. 

And ignorance is: to do something without 

knowledge. See: Al-Farahidi Alkhalil Bin 

AhmadThe Book of Al Ain, (3/390). 

2. (2)See: al-Qurashi al-Basri and then the 

Damascene, Tafseer the Great Qur'an Abu Al-

Fida Ismail Ibn Omar Ibn Kabir (4/166) 

3. (3)Disbelief: antithesis of faith, for we have 

disbelief in some of what the Messenger knew of 

his coming is a necessity. See: Al-IJI The Book 

of Al-Mawaqif, (3/544). 

4. (4)The origin of the Shia band of people, located 

on singular, plural, masculine and feminine with 

one pronunciation, and one meaning. This name 

has overtaken all those who claim to hold Ali, 

may Allah be pleased with him, and the people of 

his house, as a messenger of The God until they 

have a special name if it is said that person of the 

Shiites knew that he was one of them.  Ibn al-

Atheer Majd al-Din al-Mubarak bin Muhammad 

al-Shaibani al-Jazari Alnehaya Fe Ghareeb 

ALhadeeth (2/520). 

5. (5) The Book of al-Kafi is considered to be one 

of the holiest and most important books in the 

Shia Imamate, and some Shi'ite scholars believe 

that it was offered on the list of the Mahdi time 

and he liked it. See: Alfaydh Alkashany 

Mohammad Mohsen AlkashanyTafseer al-Safi 

(1/4). 

6. And from the words of their scientists in it: 

A. Al-Majlisy said:" Al-Kavi book: I adjust 

the assets and collect them, and the best 

and greatest compositions of the surviving 

band." See:  Ala’alamah ALmajlesi 

Mra’at Ao’qool (1/3). 

B. "We have heard from our elders and 

scholars that it is not classified in Islam as 

a book that parallels or condemns him," 

said Mohammed Amin al-estrabadi in the 

civil benefits. See: Altobrosy Husain 

ALnoory Mostadrek Alwasa'al (3/532). 

C. ALshaheed Mohammed bin Makki said in 

his agreement to Ibn al-Khazen: "the book 

of Alkavi in the hadith, which did not 

work imamiyah like him." See: Majlisi 

Mohammad-Baqer Behar Alanwar 

(25/67). 

D. Ali bin Abdul ali Al-Karki said in his 

Agreement to judge Safi al-Din Issa: "the 

great book in the Hadith called AlKavi, 

which hadn't written like it, this book has 

collected of legitimate Hadith and 

religious secrets, what is not in the other". 

See: Rawdat Al-Jannat (6/108). 

6. See: Genesis (5-6:7). 

6. See: Genesis (3: 12). See: Genesis (1:10)  ،

(1:12)  ،(1:18)  ،(8:21) 

8. Ibn a'asaakir said: Abdullah ibn Saba’a, who 

attributed to him al-saba'aiyah and they are 

the majority of refusals origin of the people of 

Yemen he was Jewish and showed Islam, he 

visited the countries of Muslims to teach them 

about obedience to imams and he spread evil 

among them, he has entered Damascus for 

this aim in the time of Osman Ibn Affan. See: 

Ibn a'asaakir Abu Alqasem Tareekh 

Demasheq (3/29) 

9. Returning in the Shia'ah Imamate means: the 

return of Imams and others to the world after the 

establishment of the state of their purported 

Mahdi. Alhor Al-Amali, Ale'iqaz Mna Alhaja'ah 

Belborhan A'ala Alraja’ah, 1st edition, no. 

10. See: Imam Al-Asfraini Abi Al-Mudhaffar 

Shahfour bin Taher Altabsir Fi Aldean (p. 34). 

11. See: Al-Baghdadi Abu Mansur AL Alfarq Bayna 

Alfarq (pp. 35-36), and see: Shahrastani -Ibn 

Hazm Al-Milal wa al-Nihal (1/149). 
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12. See: Fairuzabadi Al-Qamus Al-Muhit (1261-

1262). 

13. See: Al-Jurjani Al-Sharif “Jurjani Definitions” 

(p. 43). For more information, see: Ahmed Ibn 

Faris Mu’jam Maqayis al-Lughah (1/212), Ibn 

Duraid Muhammad ibn Al-Ḥasan Jamharat al-

lughah (pp. 1302-1303), Sihahh (6/109). 

14. See:  See: Ibn Al-Atheer Ali Al Nihaiah (1/109). 

15. See: Al-Shaarawi Mohammed Mitwali Tafsir Al-

Shaarawi (1/509). 

16. See: He Is Ja'far ibn Muhammad Bin Ali Al-

Hashemi, Ibn Al-Shaheed Abu Abdullah Rehana 

al-Nabi - peace be upon him-and his beloved Al-

Hussein bin Ameer Almo'minen Abu al-Hassan 

Ali bin Abi Talib Abdul Manaf bin Shiba, he is 

Abdul Muttalib bin Hashim, and his name: Amro 

bin Abd Manaf bin Qusay. Aldahabi Shams 

Aldeen Seyar A’alam Alnobala’a (6/255) 

17. See: Al-Kulayni Muhammad ibn Ya'qub Al-Kafi 

1/146), Al-Shaykh al-Saduq Al-Tawhid Al-

Saduq (p. 332). 

18. He is Malik ibn ' Ayn al-Juhani Hijazi.He 

lamented Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq and He 

was died in two hundred and forty-eight CE. See: 

Mo'ojam Alsho'ara'a (P. 366). 

17. See: Al-Kulayni Muhammad ibn Ya'qub Al-Kafi 

(1/148), Al-Shaykh al-Saduq Al-Tawhid Al-

Saduq (p. 334). 

16. He Is Ali Reza ibn Musa al-Kadhim, al-Hashimi 

al-Alawi, Al-Imam, al-Sayyid, Abu al-Hassan 

Ali al-Ridha ibn Musa Al-Kazim Ibn Jafar Al-

Sadiq Ibn Muhammad al-Baqir ibn Ali Ibn al-

Husayn al-Hashimi al-Alawi, Al-Madani See: 

Aldhabi Shams Aldeen Seyar Ala’alam 

Alnobala’a (9/387) 

17. See: Al-Kulayni Muhammad ibn Ya'qub Al-Kafi 

(148), AL-Tusi Abu Ja'far Muhammad Ibn Hasan 

Tahdheeb Al-Ahkam (9/103). 

17. See: Al-Kulayni Muhammad ibn Ya'qub Al-Kafi 

(1/148), Al-Shaykh al-Saduq Al-Tawhid Al-

Saduq, (p. 333). 

23. See: Ruhollah Khomeini The Islamic 

Government (p. 97). 

17. See: Al-Kulayni Muhammad ibn Ya'qub Al-Kafi 

(1/146). 

25. See: Al-Razi Fakhr al-Din Tafsir al-Razi (19/52), 

and see: Al-Baghdādī Alī ibn Muḥammad 

Khāzin  Tafseer al-Khazen (4 / 28-29). 

26. Collected by Al-Bukhari (4/171 No. 3464). 

27. See: AL-Khoei Abu al-Qasim Al-Bayan fi 

Tafseer of the Qur’an (p. 393). 

25. See: Al-Razi Fakhr al-Din Tafsir Al-Razi (15 / 

506-507). 

25. See: Al-Razi Fakhr al-Din Tafseer Al-Razi 

(21/430), and see Al-Razi Fakhr al-Din Tafseer 

Al-Razi (4 / 89-90). 

25. See: T Al-Razi Fakhr al-Din Tafsir Al-Razi 

(21/427). 

31. See: Al-Khattabi Abu Sulaiman Hamad bin 

Muhammad A`lam al-Hadith (3/1569). 

32. See: Qadi Iyad Ibn Musa Mashareq Al-Anwar 

ALA Sahih Al-Athar (1/81). 

 (4) See: Ibn al-Atheer Majd al-Din al-Mubarak 

bin Muhammad al-Shaibani al-Jazari Al- Nihaiah 

Fi Gharib al-Hadith wa Al-Athar (1/109). 

34. See: Ibn Hajar Al-Asqalani Fath Al-Bari (6/502). 

For more information, see: Al-Madani 

Muhammad bin Omar bin Ahmed Al-Asbahani 

Al-Majmoo 'Al-Mughit in Gharibi Al-Qur’an 

and Hadith (1/138), Al-Jawzi Jamal Al-Din Abu 

Al-Faraj Abdul Rahman Kashf Al Moshkil Min 

hadith Al-Sahihin (3/407), Al-Kandahlawi 

Rashid Ahmed Al-Kankouhi Muhammad Yahya 

bin Muhammad Ismail Al-Kawakeb Al-Darari 

(14/94), Ibn Al-Malqin Omar bin Ali bin Ahmed 

Al-Ansari AlTawtheh LSharh Al-Jami Al-Sahih 

(19 / 619-620), al-Qurashi Muhammad bin Abi 

Bakr bin Omar bin Abi Bakr bin Muhammad, 

Makhzoumi, Badr al-Din known as Damamini Al 

Misbah Al -Jami (7) / 167-168), Badr Al-Din Al-

Aini Mahmoud bin Ahmed bin Musa bin Ahmed 

bin Hussein Al-Gheitabi Al-Hanafi Omdat Al-

Qari (16/48), Al-Qastalani Ahmed bin 

Muhammad bin Abi Bakr bin Abd al-Malik al-

Qastlani al-Qutaybi al-Masri Irshad As-Sari (5 / 

424-425). 

35. See: Al-Harrani Bin Taymiyyah Taqi Al-Din 

Abu Al-Abbas Ahmed Bin Abd Al-Halim 

Majmoo 'Al-Fataawa (8 / 69-70). 

36. See: Al-Jawziyya Ibn Al-Qayyim Al Jawab Al-

Kafi` (p. 17). 

37. See: Al Andalusi Ibn Hazm Al-Ihkam Fi Usul Al-

Ahkam (4/471). 

37. See: Al Andalusi Ibn Hazm Al-Ihkam Fi Usul Al-

Ahkam (3/111). 

38. See: Al-Kulayni Muhammad Ibn Ya'qub Al-Kafi 

(1/505). 

40. See: Ale’atqadat Fi Deen Alimameyah(p.41) 

https://www.google.jo/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%CA%BBAl%C4%AB+ibn+Mu%E1%B8%A5ammad+Kh%C4%81zin+al-Baghd%C4%81d%C4%AB%22
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17. See: Al-Kulayni Muhammad Ibn Ya'qub Al-Kafi 

(1/327), Al-Rashid (2/319), Sheikh Abdullah Al-

Hariri Al-Sirat Al-Mustaqim (2/170). 

17. See: Al-Kulayni Muhammad Ibn Ya'qub Al-Kafi 

(1/368), Al-Nu'mani Abu Abdullah Muhammad 

bin Ibrahim Al-Ghaybah (p. 305), Majlisi 

Mohammad-Baqer Bahir Al-Anwar (13/228). 

43. See: Ayyashi Muhammad Ibn Masoud Tafseer 

Al-Ayashi (2/217), Al-Thumali Abi Hamza 

Thabet Bin Dinar Tafseer  Abi  Hamza Al-

Thamali (p. 217), Howayzi  Abdul Ali Aroussi 

Tafseer  Noor Al-Thaqalin (2/513). 

17. See: Al-Kulayni Muhammad Ibn Ya'qub Al-Kafi 

(1/368), Al-Tabarsi Mirza Hussein Al-Nouri 

Mustadrak Al-Wasail (12/301). 

45. See: Al-Nawbakhti Abu Muhammad al-Hasan 

ibn Musa Firaq AL Shia (pp. 65-66). 

17. See: Al-Kulayni Muhammad Ibn Ya'qub Al-Kafi 

(1/371), Mohammad-Baqer Majlisi Bahhar Al-

Anwar (23/78), (27/127), (52/152). 

17. See: Al-Kulayni Muhammad Ibn Ya'qub Al-Kafi 

(1/369), Al-Nu'mani Abu Abdullah Muhammad 

bin Ibrahim Al-Ghaybah (pp. 305-306). 

48. See: Al-Hanafi Ahmed bin Ali Abu Bakr Al-Razi 

Al-Jasas Al-Fusul fi Al-Usool (2/207). 

49. See: Al-Shirazi Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al-

Fayrouzabadi Al-Lama’a fi Usul Al-Fiqh (1/56). 

50. See: Al-Ghazali Abū Ḥāmid Muḥammad ibn 

Muḥammad Al-Mustafa (1/211). 

51. See: Al-Nawawī Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn 

Sharaf Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim Ibn Al-

Hajjaj (1/199). 

52. See: Al-Hindi Muhammad Ibn Abd Al-Rahim 

Al-Armawi Nihait Alwosol Fi Derayat al-Usul 

(6/2239). 

53. See: Muhammad Al-Khudari Beik Usul Al-Fiqh 

(3/1119). 

54. See: Al-Zarkashi Mohammed bin Bahader bin 

Abdullah Badr al-Din  Al-Bahr AlMohid fi Usul 

Al-Fiqh (5/205). 

55. See: Al-Hanbali Abu Bakr bin Zayed al-Jarai al-

Maqdisi Taqi al-Din Al Sharh ALMoktasar Fi 

Usul Al-Fiqh (3 / 139-140). 

56. See: Al-Mardawi Ali Bin Suleiman, Alaa Al-Din 

Abu Al-Hasan Tahrir Al-Manqoul waTahdheeb 

Elm Al-Usul (p. 261). 

57. See: Al-Shawkani Muhammad bin Ali bin 

Muhammad bin Abdullah Irshad Al Fohowl 

(2/53). 
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