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 املقّدمة

 الرحيم الرمحن اهلل سمب

  واملرسدي، األنبيدم  إمدم  األمد،  املكدّ   األّمد  حممد  عىل اهلل وصىل

 املطيبد،  الطيبد، وآلد  العدممل،  يف تعدمى اهلل رمحة أمجع،  اخلالئق وسي 

 تسديي    وسدي   العدممل، بقية دون تطهريا   الرجس من  املطهّرين الطمهرين

 ..كثريا  

 البد ا  يف يقفدنن - تعدمى اهلل هد اه  - املسديم، بسطم  من كثريا   نّ إ

 مسدي  كدّ   عدىل جيد  عقي ةالب ا   ن يكننأ فإّمم ؛..متقمطع، ح ين عن 

 برهدمم  تعمى اهلل أنمر - الشيعة يقنل  ك  وتعمى سبحمن  اهلل إى هبم التعّب 

 لديس األمدر أنّ  مد  ..السدنّة أهد  جهيدة يقدنل  ك  بمطية عقي ة هن أو  -

 المدمر لناله الذي  الب ا  جمن  يعرف أن مسي  كّ   عىل جي  إذ كذلك؛

 عدن نمهيدك  ووعيد ه تعدمى اهلل بنعد  يتعّيق مم سي  بملكيّية؛ القرآن نظم 

 وأكثدر ومصد ايّيت   القدرآن صد   إكسدري هن الب ا  إذ ورشائع ؛ أحكمم 

 تعدمى اهلل يد  أنّ  اليهدند افرتضد  الدذي العجز عن تعمى اهلل تنزي  ذلك من

 مدن املسدتفمد هدن كد  - البد ا  فيدنال ؛..يملنا ب  أي هي  تيّ غ  ب   مغينلة 
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 هدذه املتناضدعة وريقمتنم يف املبثنثة وشيعة سنّة الفريق، عي   كبمر كي ت

 ..تعمى اهللّ كتمب يف حجر عىل حجر بق  ملم -

 بمعندد  يقنلددنن - ووهمبّيددة وسددنّة شدديعة - الكددّ   أنّ  لينظددر وامليفددت

 ويعظمدنن بد   يعتقد ون ريد  دون فملسدنّة لفظ   يف تسمجينا وإن الب ا 

 معنددمه  يعددرف ال اجلددّ   نددر  النيددت ذات لكددن  ..خاللدد  مددن تعددمى اهلل

 .العيم  رسم  أو املنطق  حّ ه عن نمهيك

 عدن ليندت  تنضيح   يف أيالمه  تعّثرت ي  العي   بعض أنّ  يؤمل وممّم

 ..اإلسالمّية السمحة يف حممند غري ارتبمكم   ذلك

 مدن الب ا  عقي ة عّ وا السنّة أه  فئمت بعض أنّ  ذلك كّ   من وأكثر

  – أفتد ند  إف  سدنر  فدي  الكبدمر عي ئهد  بعدض إالّ  الشيعة  معمي  أكرب

 كدنم  عدن نمهيدك بمعندمه  يقدنل ال مدن بكفدر - الب ا  لفظ يذكر مل وإن

 ..متممم   مثينم ب  يت يننن

يف فصنل ثالثة   بإجيمز هذا كّ   لتبيمن  املتناضعة النريقمت هذه كتبنم

 لنب،:

 .واجبة عقي ة وأّن  واصطالحم   لغة الب ا  معن : أوال  
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 .الب ا  يف السنّة أه  رواه مم: ثمنيم  

 .الب ا  يف الشيعة رواه مم: ثملثم  

خنتندم إن ينفد  بد  أنسأل اهلل   وي منم يبيهم مجية من األمنر التمهي ية

تد  اهلل أال مدن إ  ن جيعي  ذخرا  لنم يدن  ال ينفد  مدمل وال بندننأو  املؤمن،

 بقي  سيي .

 أّيدم  يف العمجية الرسملة هذه كت  أّن  إى القمرص هذا يشريويف اخلتم  

 العقيد ة هدذه بدأطراف ييد ّ  كتدمب تصدني  هدن الغرض يكن مل إذ يالئ ؛

 وإيقدمفه  هبدم  وشديعة سدنّة الفدريق، من البسطم  تعري  وإّن  الضخمة 

 .التنفيق نستم  تعمى اهلل ومن كال   وأوجز عبمرة بأبسط عييهم 

 واحلم  هلل رب العممل،.

 بمس  احليل                                                                                        
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 التنبيه األّول:

رسدنم األحمديث بأسمني هم ملم كمن غرضنم هن االست الل واالحتجمج  

املتصية املرفنعة  ب  ي  أدرجنم يف أص  األحمديث ترمجة الرواة ودرجمهت  يف 

 فعىل سبي  املثمل .. اجلرح والتع ي  ب، ينس،  هبذه الصنرة ..؛

)اإلمم  الثقة الكبري يمل اإلمم  ابن سع : ح ثنم عيل بن حمم  

 يمل ح ثنم ... .  امل ائن (

إْن وج  مثي  يف هذا الكتمب ب  يف   ب، القنس،ارتكبنمه فهذا الذي 

تسهيال  ليبمحث، واملحقق،  ومصمدره يف اجلمية ه  هتذي   ممنّ عمّمة كتبنم  هن 

التهذي  ليحمفظ ابن حجر العسقالين  وتمريخ بغ اد ليخطي  البغ ادي  

 .ة  املتسممل عييهموغريهم من مصمدر الرجمل السنّي   وسري أعال  النبال  ليذهب

 ب  احت  ملم يرمزون (تعمى اهلل ه اه ) السنّة أه  أنّ  أيضم   ننّب  ك 

 ب  احت  مم ولكنن  ( : )بحرف مسي  واإلمم   (خ: )بحرف البخمري

 ب، لنذكره هذا  يف تمبعنمه  عن ه   الصحيح مرات  أعىل هن كالمهم 

 .ليفمئ ة اهلالل،

واألمر هن األمر في  لن تعمطينم ذلك يف أسمني  أخبمرنم الشيعّية  إذا مم 
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 .رأينم رضورة

 : التنبيه الثاين

؛ أن تصحيح وتضعي  األسمني  ي ور -أيضم   -ومم ييز  التنبي  عيي  

م ار تع ي  الرواة وجترحيه   وال خيف  أّن األنظمر يف هذا متفموتة عن  عي   

واملصطيح  حس  مم يعتربون  من األدلة والقرائن  ولطمملم اختيفنا في  النق  

 هن معترب منهم ومم هن ليس بمعترب )رضنان اهلل تعمى عييه (..

وملم كمن ليعب  اآلث  الصغري نظر في  جي  يبنل  من القرائن ومم ال 

مم رجح  جي   ف  جي ه القمرئ الكري  يف هذا الكتمب وبقّية كتبنم  فإّن  هن

 عن ي ممّم هن حّجة بين  وب، ريّب ..

فمن ذلك أبن  عىل تصحيح كّ  مم يصّح عن أصحمب اإلمجمع إذا 

  وعىل حسن ورب  وثمية كّ  من يروي عن  مبمرشة عنعننا إى املعصن  

أمح  بن حمم  بن عيس  األشعري  وأمح  بن أيب نرص البزنط   وابن أيب عمري  

حمبنب  وابن ينلني   وعيّل بن إبراهي  )رضنان اهلل  والنجميش  واحلسن بن

 عييه ( ..

ومن ذلك أّن كّ  رواة ابن ينلني  يف الكمم   وعيّل بن إبراهي  يف 

   تفسريه ه  ثقمت عن ي  برشط، ال يتسن  التفصي  فيه  اآلن ..
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ك  أبن  عىل يّنة  ب  حسن حمل  ورب  تنثيق من يرتىض عن  الص و   

يخ اإلجمزة املعروف، املعتم ين  الذين ترج  هل  الطنيس والنجميش وكذا مشم

من دون تنثيق  ومن هذا القس  من رو  عن  األجال  فأكثروا  رشط إالّ يرد 

 فيمن ذكرنم من الننع، أّي طعن ..

وعن ي أيضم  أّن كّ  إسنمد يف الكت  األربعة  ب  يف عممة األصنل 

  جمهنل احلمل  مل يرد في  أّي طعن  ال ينزل عن األربع ئة  وي  في  راٍو إممم

 مرتبة القنّي  وكذا وكال  األئّمة )عييه  السال ( بملرشط أعاله.

والقني ه : املرتبة املشككة ب، احلسن والضعي  ك  ال خيف  عىل 

 أه  الفّن. وغري ذلك ممم ال يسعنم اآلن.
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 البداء بلغة يفهمها حتى البسطاء

آملنم أّن الكّ   شيعة وسنّة ووهمبّية  يف النيت الذي يقنلنن في  

بملب ا   ويعتق ون ب   ويعظمنن اهلل تعمى من خالل ..  نر  اجلّ  ال 

يعرف معنمه  نمهيك عن حّ ه املنطق  أو رسم  العيم ؛ وممّم يؤمل أّن 

تعّثرت أيالمه  يف تنضيح   لينت  عن ذلك ارتبمكم  غري  بعض العي   ي 

 حممند عن  هذا اجلّ ..

وأكثر من كّ  ذلك أّن بعض فئمت أه  السنّة عّ وا عقي ة الب ا  

من أكرب معمي  الشيعة  م  أّم  ذات النيت يت يننن ب   ب  أّن بعض 

ال يقنل  بكفر من - وإن مل يذكر لفظ الب ا  -عي ئه  في  سنر  أفت  

 بمعنمه.

  وي  ب ا هلل تعمى أي ظهدر لد   : الظهنرلغة هن البداءفملكّ  يعي  أّن 

 لكن مم معن  ظهر هلل تعمى وب ا ل  سبحمن ؟!!.  
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  املكننن بعيم  األزيل ة جّ ا  هن أّن اهلل تعمى يىض  الب ا  ببسمطة ش ي

 ظهر له من العبااد  ثنابم  أو عقمبم   رمحة  أو غضبم   إالّ إذا ال ُيظِهر لعبادهأن 

 عمال  صمحلم  أو سيئم ..؛ هذا هن أص  معن  الب ا ..  وهن جمم  عيي .. 

 : جممنع الظهنرين أعاله.-بأوجز عبمرة -الب ا  

مبق عيمدد    يف سدديضددد إذن فحقيقددة البدد ا  تدد ور عددىل أّن اهلل تعددمى 

األزيل الذي ال يعيم  إالّ هن  أْن ال يظهر لعبمده يف عممل االبدتال   أّي يش  

مددن الثددناب والعقددمب واجلددزا   إالّ إذا أظهددر العبددمد أع هلدد  الصددمحلة أو 

الطمحلة؛ فهذا متني  عىل ذاك تني  املعيدنل عدىل العّيدة  والنتيجدة عدىل 

 السب ..

ااِديَن ِماانُْمْ  يددمل سددبحمن  وتعددمى: 
َِ ا َِ َوَلنَْبُلااَنُكُمْ  َتُتااع َكْعَلااَ  اهُْ

 .(1)َوالُصابِِريَن َوَكْبُلَن َأْخَباَرُك ْ 
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  َكْعَلا َ َتُتاع أمج  مفرسو السنة والشيعة أّن معن  ينل اهلل تعدمى: 

  أظهرنم فإذا ظهر لنم جهمده  خمرجم ؛حّت  يظهر لنم جهمد املجمه ين  أي

رمحتنم بإثمبة الصمبرين بملنرص والسكينة وحسن العميبة  لكن إذا ظهدر لندم 

 جبن املسيم، وختمذهل   فإّننم سنظهر غري ذلك..

َوَلدْن َأن  من ذلك إمجمع الفريق، سنّة وسيعة يف تفسري ينل  تعدمى: و

َقْنا َلَفَتْحنَم َعَيْيِهْ  َبرَ  َر  آَمن نا َوات   َواأْلَْرِض َوَلكِدْن َأْهَ  اْلق 
ِ
دَ   َكمٍت ِمَن الس 

ْ  بَِ  َكمن نا َيْكِسب ننَ  ب نا َفَأَخْذَنمه   .(1)َكذ 

فيق  أمج  السنّة والشيعة يف تفسريهم أّن  إذا ظهدر هلل مدن أهد  القدر  

اإليدد ن والتقددن   فددإّن اهلل تعددمى سدديظهر هلدد  بركددمت السدد   واألرض  

  التكدذي  ؛ فدإّن اهلل تعدمى سديظهر هلد  وبملعكس فدإذا أظهدر أهد  القدر

 عقمبم  ونقمة. 

ومن الب ا  ذلك أيضم  مم تناتر عن  السنّة والشيعة  أّن اهلل تعمى يظهر 

رمحت  بإطملة أع ر مدن يصد  رمحد  مدن عبدمده  ويدنق  أعد ر مدن يقطد  

 رمح ..
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الثدناب والعقدمب  كنتيجدة ملدم وه  هذا الدذي يظهدره اهلل تعدمى مدن 

يظهره عبمده من طمعة أو معصية  خمدت  بدأمنر الترشدي ؛ كملتشد ي  فيد  

ا ْ من يبي   اُدوا َتُرْمنَا َعَلْيِهْ  َطيَِّباٍت ُأِتُلْت ََلُ ََ   أ  (1)َفبُِظْلٍ  ِمَن اُلِذيَن 

يتنددمول التكنينيددمت؛ كإطملددة األعدد ر  ودفدد  ميتددة السددن  واألمددراض 

 ل؟!.العضم

الذي عيي  مجمهري املسيم، أّن  يتنمول االثند،  وإن كدمن يد  تعدنرف 

 أّن  بملتكنينيمت ألصق؛ كإطملة األع ر ودف  ميتة السن   ألصق.

الزب ة: فملب ا  بعبمرة أخر : هن نسدخ يف الترشدي  والتكدنين؛ وإّند  

طمعدة اهلل أن يظهره وحيك  ب  سبحمن ؛ نتيجة ملدم يظهدره العبدمد مدن  يضد 

 ومعصية.
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 !!ملاذا عقيدة البداء؟! جوابان

ة  وهن جناب حّق  منجزه:  ج  نَن لِين مِس َعىَل اهلل ِ ح   .(1)لَِئال  َيك 

أن ال يثيد  أو يعميد  العبدمد  - بمقتىض ع لد  –فيق  يىض اهلل تعمى 

. َوَما .؛ يمل تعمى: يف ال نيم واآلخرة  إالّ إذا أظهر العبمد طمعة أو معصية 

َن ِمنَْها ِِف َشكٍّ  إاُِل لِنَْعَل َ َكاَن َلُه َعَلْيِهْ  ِمْن ُسْلَطاٍن  َُ َمْن ُيْؤِمُن بِاْْلِخَرِة ِِمُْن 

ٍء َتِياي    ْ َْ ويد  أمجد  املفرسدون أّن معند  يدنل اهلل   (2)َوَربَُّك َعاَى ُكا ِّ 

 ن املؤمن وكفر الكدمفر خمرجدم   أي ليظهَر ل  سبحمن  إي  لِنَْعَل َ  تعمى: 

 حت  لن كمن ب  عمملم  أزال  أب ا .

اجلناب األّول  حدّق  لكند  ال يد ف  شدبعة لغنّيدة خيدق الد نيم؛ فدمهلل 

تعمى إذا كمن عمملم  عي   أزليم  ب  كمن ويكنن ومم لن كمن كي  يكدنن..؛ يد  

جلنّة ومن ه  أه  النّمر  يبد  يّ ر مقمدير عبمده  حّت  صنّ  من ه  أه  ا

خيددق الدد نيم بكددذا ألدد  سددنة  ثددّ  كتدد  ذلددك يف اليددنح املحفددن  أو أّ  
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الكتمب  ج  القي  وطنيدت الصدح   فد  الد اع  خليدق الد نيم ونظدم  

 االبتال   بع  الطني واجلفمف؟!.

نَْها اجلناب التم  كممن يف مث  ينل  تعدمى:  ُْ َر َماا 
َتنُِبانا َكَباارِ ْنَن إِْن ََتْ

ْر َعنُْمْ  َسيَِّئاُِْمْ  َوُكْدِخْلُمْ  ُمْدَخلا  . فيق  يىض اهلل تعمى (1)َكِريما  َعنُْه ُكَميِّ

أن يمحن أس   كثرٍي من أه  النّمر من يمئمة األشدقيم   ويكتدبه  يف يمئمدة 

املحتددن  واملعّيددق   القضددم ينالسددع ا   إذ اليددنح املحفددن  فيدد  جممددنع 

 وسيأيت التفصي . 

فثّمة حكمة عظيمة مطنّية يف الب ا ؛ تيك احلكمة الت  لنالهدم لكدمن 

خيق ال نيم ال معن  ل   وال فمئ ة من   لغنا  يف لغدن  وعبثدم  يف سدف   تعدمى 

 اهلل عن هذا عينا  كبريا ..

 ولق  كتبنم هذه الرسملة العمجية يف فصنل ثالثة لنبّ،..

   وأّن  عقي ة واجبة.أوال : معن  الب ا  لغة واصطالحم  

 ثمنيم : مم رواه أه  السنّة يف الب ا .
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ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (15..........................................)الَبد

 ثملثم : مم رواه الشيعة يف الب ا .

ويشري هذا القمرص إى أّن  كت  هذه الرسملة العمجيدة يف أّيدم  يالئد ؛ 

إذ مل يكن الغرض هن تصني  كتمب ييّ  بأطراف هذه العقيد ة الضدخمة  

نّة وشدديعة هبددم  وإيقددمفه  عييهددم  وإّندد  تعريدد  البسددطم  مددن الفددريق، سدد

 بأبسط عبمرة وأوجز كال   وآخر دعنانم أن احلم  هلل رب العممل،.

  



ة والشيعة ( ...............................16)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ل
ّ
 الفصل األو

 !معىن البداء ووجوبه
  



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (17..........................................)الَبد

 البداء يف اللغة واالصطالح

 الب ا  يف اليغة: الظهنر  يقمل: ب ا  أي ظهر.

ملخزون  ذاك الذي وأّمم اصطالحم   فهن: إظهمر اهلل مم سبق يف عيم  ا

 خف  عىل عبمده  وال حيتسبنن ظهنره  إى النجند؛ رمحة  هب .

فكّ  مم كمن يف سمبق عي  اهلل تعدمى  وأظهدره  لعبدمده ممّدم ال حيتسدبنن 

ظهددنره  فهددن البدد ا   ومددن ذلددك نسددخ الترشددي   وهددن معددروف  ونسددخ 

ين التكددنين  كزيددمدة األعدد ر والددرز  وغددري ذلددك  والبدد ا  بنسددخ التكددن

 ألصق..

وح ثن  حمم   ح ثنم عب  اهلل بن رجم   أخربنم أخرج البخمري يمل: 

 مهم   عن إسحم  بن عب  اهلل  يمل: أخربين عب  الرمحن بدن أيب عمدرة  أنّ 

  سم  رسنل اهلل صىل اهلل عييد  وسدي   أبم هريرة ريض اهلل عن   ح ث : أنّ 

عا  ولا   بادا هبني إرساري : أبرص وأقرع وأعماع  ثلثة ِف  إنّ »يقنل: 

 .(1) «...أن يبتليه 

                                                           
 . دار طن  النجمة.3464  ري : 171: 4صحيح البخمري )ت: زهري النمر(   (1)



ة والشيعة ( ...............................18)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

بغدري   بتخفيد  الد ال املهميدة« بادا ه» ينل يمل ابن حجر يف الفتح: 

  ظهدر لد  بعد  أن وليس املدراد أّند  فأراد إظهاره  سبق ِف عل  اهأي  :مهز

 .(1)ذلك حممل يف حق اهلل تعمى ألنّ  ؛كمن خمفيم  

هدن يف  «بادا ه»كره اإلمم  ابن حجر العسقالين يف تفسدري: ييت: مم ذ

اجلمية ع، مم يقنل  مشهنر الشيعة األعظ  يف معند  البد ا   حدذو القدذة 

 بملقذة. 

َدم إاِل  َيديمل اهلل تعمى:  دنن َس َفَيْناَل َكمَنْت َيْرَية  آَمنَْت َفنََفَعَهم إِيَ م  ْنَ  ي 

ْ  إَِى ِح،ٍ  ْنَيم َوَمت ْعنَمه  ْزِي يِف احْلََيمِة ال ُّ
ْ  َعَذاَب اخْلِ  .(2) ملَ م آَمن نا َكَشْفنَم َعنْه 

أن ينذر ينم  بنزول العذاب إذا أرصوا عىل  أمر اهلل تعمى يننس 

 الكفددر  فيددّ  ارّصوا ومل يسددتجيبنا  أنددزل اهلل تعددمى عيدديه  العددذاب يريبددم  

يف أّم  معّذبنن؛ فيق  دند  العدذاب  منه   في  يبق شّك عن  يننس 

لرتكه  طّرا  ؛ فيق  أخربه اهلل تعدمى بدذلك إذا  فعال   ورآه حّقم   وهتّيأ 

 أرّصوا..

                                                           
 .502: 6فتح البمري   (1)
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ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (19..........................................)الَبد

جأروا إى اهلل تعمى ؛ ففّرينا بد، الرضدي   - وهذا هن الب ا  –لكنّه  

وامتنعددنا عددن الطعددم  وأّمدد   واألنعددم  وصددغمرهم  والددزوج وزوجتدد   

يا تّي تني ال تاّي  ياا يياي اهانْع  ال »والرشاب  ثّ  آبنا إى اهلل يمئي،: 

فكش  اهلل تعمى عنه  العذاب؛ أي أظهدر سدبحمن  ممّدم يف  «...إله إال أكت

خمزون عيم   ومكننن فضي   ليتمئب، من عبمده  مم كمن خمفيدم  حتد  عدىل 

 .يننس 

أمر اهلل يف خيقد  ال يد ور فقدط عدىل العيد    أّن وهنم عي  يننس 

املبذول ألنبيمئ  ورسي   ب  أيضم  عىل عيم  املخزون اخلف  الذي ال يعيم  

إاُِل َأْكَت  الظُُّلَمِت َأْن اَل إَِلَه ِفإالّ هن سبحمن ؛ لذلك رصخ يننس منمديم : 

وعنده  ن اهُُ َما َيَشاُء َوُيْثبُِت َيْمُح  ؛ إذ: (1)ُسْبَحاَكَك إيِنِّ ُكنُْت ِمَن الُظاهنِِيَ 

 .أم المتاب

ييت: فهذا هن الب ا  بيحم  وعظمد  ؛ وخالصدت  فدي  نحدن فيد   أّن 

بعذاب يدن  يدننس إذا أرّصوا ؛ فيدّ  أرّصوا أظهدر غضدب   يضد اهلل تعمى 

فددأنزل عذابدد  عيدديه    لكددن ملددم تددمبنا  بدد ا هلل تعددمى أْن يظهددر هلدد  عفددنه 
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ة والشيعة ( ...............................20)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

فملب ا  هنم إظهمر  اهلل مم كمن خمفيم  حت  عىل يننس مدن عفدنه  ورمحت ..؛ 

 بسب  تنبة ينم  النصنح..

  



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (21..........................................)الَبد

 أركان عقيدة البداء

فيق  كت  اهلل تعمى مقمدير اخلالئق  ومم ه  صمئرون إلي   يب  خيدق 

حفددن  )فيدد  اخليددق بكددذا ألدد  سددنة  وأودعدد  يف أّ  الكتددمب أو اليددنح امل

خالف( جّ  القي  وطنيت الصدح   ال مبدّ ل لكي تد  تعدمى  مجيدة   أو 

تفصيال ؛ فمهلل منذ األزل عممل بتنبة ين  يدننس  كد  أّند  سدبحمن  عدممل أّمد  

سيرّصون عىل الكفر يب  التنبة  وهكذا بقّية التفمصي ؛ لكنن  أحمط بكّ  

 !.يش  عي    لكن كي  يتالئ  هذا م  الَب ا ؟

ال يتغدرّي؛ ألّن اهلل  كتمب القضم  املحتن   وهدذا ثمبدت: المتاب األّول

 تعمى عممل ب  كمن  ومم يكنن  ومم مل يكن لن كمن كي  يكنن. 

وفي  نحن في  فمهلل سبحمن  عممل منذ األزل بأّن عميبة ين  يننس 

 ري.التنبة  فال تغي

 الكتمب الثمين: كتمب القضم  املنينف واملعّيق.



ة والشيعة ( ...............................22)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

اهلل  يضدد وي  أطيق عيي  بعض العي  : كتمب املحن اإلثبدمت  فيقد  

تعمى أن يعّيق األمر عىل سع  العبد   فدإن فعد  العبد  كدذا فجدزا،ه كدذا  

وإن فع  كذا فكذا..؛ فحس  املثمل أعاله ؛ فإْن أرص ين  ين  يننس عدىل 

العذاب  وإْن تمبنا فملتمت  إى ح،  وي  حص  األمدران  الكفر فجزا،ه 

بنّ  القرآن  ومن هذا البمب يضّية آجدمل العبدمد ؛ فهندمك أجدالن: حمتدن  

 ومنينف.

عىل كّ  من القضمئ،  القضم  املحتن  والقضدم  املعّيدق؛ فكالمهدم ممّدم 

ليدنح املحفدن ( ولديس عدىل املحتدن  ج  القي  عيي  يف أ  الكتدمب )أو ا

 فقط  هبذا تن ف  شبهة تنميف جفمف القي  م  املحن واإلثبمت.

وحمص  هذا  وي  جز  ب  بعض عي   الفدريق، أّن اليدنح املحفدن  

أو أ  الكتمب  يضّ  جممنع الكتمب،  كتمب القضم  املحتن   وكتمب املحن 

 واإلثبمت.

املحفن   أو أ  الكتمب  ال يتغرّي  ال وذه  مجمعة إى أّن مم يف الينح 

حمن في  وال إثبمت  ال يعي  بك  تفمصيي  إالّ اهلل تعدمى  والدذي فيد  املحدن 

 واالثبمت  هن مم أطي  اهلل تعمى عيي  رسي  وأنبيمئ  ومالئكت ..



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (23..........................................)الَبد

من  فمألشدب  أّند  ندزاع ال ثمرة يف هذا  بع  االتفدم  عدىل األركد ييت:

 مصطيحمت.

سيتضح يف مطموي هذه الرسملة أّن الغرض من الب ا  هن املطني يف  

نَْهددْنَن َعنْدد    ينلدد  سددبحمن  وتعددمى:  َتنِب ددنا َكَبددمِئَر َمددم ت  ااْر َعاانُْمْ  إِْن جَتْ ُكَميِّ

ْ َخال   َسيَِّئاُِْم ْ  ْ  م   .(1)َكِري    َون ْ ِخْيك 

  

                                                           
 .31النسم :  سنرة  (1)



ة والشيعة ( ...............................24)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

 سعادة وشبهة تنايف علم اهلل تعاىلالشقاء وال

ثّمة شبهة طرأت عىل أذهمن العنا  أّن اهلل تعدمى إذا كدمن عمملدم  بخممتدة 

العب  الفالين وأّن  من أه  النمر األشقيم   فجريمن البد ا  يف حّقد  ليمحد  

 يف من دينان األشقيم  ويكت  يف ديدنان السدع ا   حمدمل؛ حلصدنل التغدرّي 

 عمى؟!!عي  اهلل سبحمن  وت

ي  جناب هذا ممّم ي منمه ؛ فإذا كمن هذا العب  يف عي  اهلل تعمى  يينم: ع 

املحتن  من األشقيم   فهن من األشقيم  دون كدال ؛ ألّن عيد  اهلل تعدمى ال 

يتخّي   وكذا األمر لن كمن مدن السدع ا   لكدن مدمذا لدن كدمن يف عيد  اهلل 

 تعمى األزيل مرشوطم  بملتنبة؟!

الكال  يف األج ؛ فإذا كمن األج  يف عي  اهلل تعمى كدذا   والكال  هن

َولُِم ِّ ُأُمٍة َأَل   َفإَِذا َلااَء َأَلُلُهاْ  اَل َيْتاَتْأِخُروَن َسااَعةا فملتغيري في  حممل:

واملقصند مم كمن يف عي  اهلل تعدمى حمتنمدم  يف الكتدمب    (1)َواَل َيْتَتْقِدُمننَ 

 املحتن .

                                                           
 .34سنرة األعراف:   (1)



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (25..........................................)الَبد

 عي  اهلل تعمى معّيقم   أي مرشوطم  بصية الرح  مدثال  أو أّمم إذا كمن يف

روط مسددّم  يف عيدد  اهلل تعددمى مددن دالصدد ية فددال تنددميف؛ ألّندد  معّيددق مشدد

ْرُكْ  إَِ  األسمس..  ومن ذلك ينل  تعمى:  َيْغِيْر َلُمْ  ِمْن ُذُكانبُِمْ  َوُياَؤخِّ

ع اَن اُلاِذخ َخَلَقُماْ  ى: وي  مجعه  ينلد  سدبحمن  وتعدم  (1) َأَلٍ  ُمَتمًّ َُ

ع ِعنَْدهُ  ِمْن طنٍِي ُثُ  َقََض َأَللا   وكذا السعمدة والشقموة..   (2) َوَأَل   ُمَتمًّ

  

                                                           
 .4سنرة ننح:   (1)

 .2سنرة األنعم :   (2)



ة والشيعة ( ...............................26)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

 ال يتنافيان ، ظهورانللبداء معنيان

مددّر يف أّول صددفحة أّن البدد ا  بددأوجز عبددمرة هددن جممددنع ظهددنرين 

 كمآليت..

 .اه عى العبدظهنر من +  ظهنر من العبد ه= البداء 

هذان الظهنران منجندان يف عي  اهلل األزيل؛ فمهلل تعمى عممل ب  كدمن  

ويكنن  ومم سيكنن  ومم لن كمن كي  يكنن؛ وإّن  ك  يينم مرارا  وتكرارا  

يىض اهلل تعمى أن ال يثي  وال يعمي  يف ال نيم واآلخرة إالّ إذا ظهر ل  من 

 َتُتااع َكْعَلاا َ َوَلنَْبُلااَنُكُمْ  سددبحمن :  العبدد  طمعددة أو معصددية  كدد  يددمل

ِديَن ِمنُْمْ  َوالُصابِِريَن َوَكْبُلَن َأْخَباَرُك ْ 
َِ ا َِ . ولق  أمجد  املسديمنن أّن (1)اهُْ

أي حت  تظهر لنم طمعدة املجمهد ين لنميدزه  عدن    َتُتع َكْعَل َ  معن :

 غريه ....

ن الشديعة وكدذا أهد  السدنّة  نحد عند نممم ينبغ  التنبي  عييد   هدن أّن 

  ورب  ظّن بعض خترجيمن مرضّيمن مستحسنمن ليب ا دون خالف أعيم   
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ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (27..........................................)الَبد

عي   الفريق، أّم  معنيمن متقمبالن متنمفيمن  وهن خطدأ حمدض؛ إذ البد ا  

 .يش  واح   غمية األمر أّن ل  اعتبمرين يف جهت،.

  بعيم  ورمحت   أن دمب العبمد؛ فإّن اهلل تعمى يضلغرض اجلزا  وحس

ال حيمس  العبمد إالّ إذا أظهروا لد  سدبحمن  أع هلد  منجدندة  يف اخلدمرج  

تري ّييددة   وهددذا معيددن  رضورة لكددّ  أهدد  القبيددة  شدديعة  وأشددمعرة ومددم

اَ  اْلُقاَرم نَمنُا..  ومن ذلك  ينل  تعمى: وهمبّيةومعتزلة  و َْ نا َوَلاْن َأُن َأ

  ْ َُ َقْنا َلَيَتْحنَا َعَلْيِهْ  َبَرَكاٍت ِمَن الُتَمِء َواأْلَْرِض َوَلمِْن َكاُذُبنا َفَأَخاْذَكا ُْ َوا

 . بَِم َكاُكنا َيْمِتُبننَ 

دال   مطني يف ينل :  - يف احلسمب -والغرض من هذا  س  ديَن  ر  ِ َبرشر م 

دنَن لِين دمِس َعدىَل اهلل ِ نِْذِريَن لِدَئال  َيك  دِ  َوَكدمَن اهلل   َعِزيدزا  َوم  س  دة  َبْعدَ  الرُّ ج    ح 

 .(1) َحكِي   

العي  الدذي  َتُتع َكْعَل َ هد(: 597ابن اجلنزي )السنّ  يمل اإلمم  

 .(2)عل  ولند  وبه يقع اجل اءهن 

                                                           
 .169النسم :  سنرة  (1)

 بريوت.  . دار الكتمب العريب122: 4اد املسري )عب  الرزا  مه ي( ز = تفسري ابن اجلنزي  (2)



ة والشيعة ( ...............................28)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

ْ  ينلدد  تعددمى:    ديددمل السددي  املرتضددو ددَنن ك   َحت دد  َنْعَيدد َ َوَلنَْبي 

دَن َأْخَبدمَرك  ْ املْ َجمِهِ يَن  دمبِِريَن َوَنْبي  ْ  َوالص  نحميد  عدىل أّن املدراد بد    ِمنك 

  عي  اجلهمد منجدندا  ي  حّت  نعي  جهمدك  منجندا ؛ فقب  وجند اجلهمد ال 

 وإّن  ي عي  كذلك بع  حصنل   فكذلك القنل يف البدَ ا . 

 .(1): وهذا وج  حسن جّ ا  يمل الشيخ الطنيس

اإلمم  ابن اجلنزي   من كبمر أه  السنّة ييت: وّمن رّصح ب

  وبه يقع عل  ولندالعي  الذي هن  َتُتع َكْعَل َ : القمئ  هد(597)

 وسيأتيك غريه من تصمريح كبمر عي   أه  السنّة يريبم ..  .(2)اجل اء

  

                                                           
 ي .  . ستمرة496: 2)ت: حمم  رضم األنصمري(  الع ة يف أصنل الفق  ليشيخ الطنيس  (1)

 بريوت.  . دار الكتمب العريب122: 4تفسري ابن اجلنزي=زاد املسري )عب  الرزا  مه ي(   (2)



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (29..........................................)الَبد

أّن اهلل هدن مدن أظهدر ب ا هلل تعمى بمعن  ظهر من  ال لد ؛ والنجد  فيد  

ليعبمد مم كمن خمفيم  عنه   وأوج  مم كمن مع ومم  فيه   وحمد  برمحتد  مدم 

اَن اهُِ َماا َ ْ أثبت  بع ل  عيديه ؛ واملسدتن  فيد  يدنل اهلل تعدمى:  ا  مِّ َوَباَدا ََلُ

َتِتُبننَ   .(1) َيُمنُكنا ََيْ

  يف يددنل يددمل الشدديخ املفيدد  رضددنان اهلل عييدد  يف التصددحيح: فددمملعن

  ولدديس املددراد مندد  تعقدد  الددرأي ظهاار منااهيف كددذا  أي:  باادا هاإلممميددة 

ووضنح أمر كمن ي  خف  عن  تعمى...  فه  معينمة ل  في  مل يدزل  وإّند  

ينص  منهم بملب ا  مم مل يكن يف االحتسمب ظهدنره  وال يف غملد  الظدّن 

 .(2) وينع 

ب، املعنيد، إطاليدم   فيقد  أوضدحنم بد  ال يبقد  معد   ييت: وال تنميف

ظهنر مان +  ظهنر من اهه  جممنع الظهنرين =  البداءتردي  أّن حقيقة 

 .العبد

                                                           
 .47الزمر:  سنرة  (1)

 لبنمن.  بريوت  دار املفي  .66حس، دركمه (  ت:)ليشيخ املفي  يح االعتقمد تصح  (2)



ة والشيعة ( ...............................30)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

ومن أجىل األمثية القرآنّية عدىل جممدنع الظهدنرين يف ينلد  تعدمى مدن 

تِد   َيم : يّصة منس   َسدَة ال  ي نا اأْلَْرَض املْ َق   دْ  َيْنِ  اْدخ  َكَتدَ  اهلل   َلك 

ينَ  ب ددنا َخددمرِسِ
ْ  َفَتنَْقيِ وا َعددىَل َأْدَبددمِرك  نا َيددم...  َواَل َتْرَتدد ُّ ددم َلددْن  َيددمل  نَسدد  إِن  م 

َيَهم َأَب  ونَ  ا  َنْ خ  نَدم َيمِعد   دَك َفَقدمتاَِل إِن دم َهمه  نا فِيَهم َفمْذَهدْ  َأْندَت َوَربُّ  َمم َدام 

ْ  َبْينَنَددم َوَبددْ،َ اْلَقددْنِ  َيددمَل َربر إيِنر اَل َأمْ  (24) يِددك  إاِل  َنْفِ دد َوَأِخدد  َفددمْفر 

نَن يِف اأْلَْرِض َفداَل 25اْلَفمِسِقَ، ) َمة  َعَيْيِهْ  َأْرَبِعَ، َسنَة  َيتِيه  َر  َم حم  ( َيمَل َفإِم 

 ..وكذا مم مّر يف يضّية يننس  .(1) َتْأَس َعىَل اْلَقْنِ  اْلَفمِسِق،َ 

أو أطيق عي   السنة والشيعة عىل هذا العي : عي  الفع ؛ أو الفعدمل  

عي  النجند  أو عي  الشهند  أو عي  الشهمدة  أو عي  الظهدنر  أو عيد  

رتتد  ياجلدزا  الر،ية  أو عي  النينع  وبعضه  س ه: عي  اجلدزا ؛ كدنن 

  فهددمك بعددض يبددمل عيدد  الددذات  الددذي ال حيديط بدد  غددريه سددبحمن عييد   

 تصمرحيه  يف عي  اجلزا  أو الفعمل..

  

                                                           
 .26-24سنرة املمئ ة:   (1)



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (31..........................................)الَبد

ة مبعىن 
ّ
 البداء= ظهر هلل تعاىلتصاريح أهل السن

 ُتااع َكْعَلاا َ َت  َوَلنَْبُلااَنُكُم ْ : الكيبدد  ابددن جددزياإلمددم  املفرّسدد يددمل 

ااِديَن ِماانُم ْ  َِ ا َِ اا  ما ظاااَراا ِف النلااندعلااأي نعيمدد   اهُْ ِّ ة ْقاانم بااه ا 

وي  عيد  اهلل األشديم  يبد  كنمدم  ولكنّد  أراد إيممدة احلجدة عدىل  ؛عليم 

 .(1)عبمده 

َحت د   هدد(: ينلد : 333) يمل إمم  املمتري ّية  أبن منصدنر املمتريد ي

ممل عد؛ كد  يدمل اهلل تعدمى: حتد  نعيمد  منجدندا   َنْعَيَ  املْ َجمِهِ يَن ِمدنك  ْ 

نَجد . وعيد  الشدهمدة  َعيِدَ  بد   الغي  والشهمدة عي  الغي   عي  أّند  م 

 .(2) منجندا  

ْ  هددد(: 399) ويددمل ابددن أيب زمدد، َحت دد  َنْعَيددَ  املْ َجمِهددِ يَن ِمددنك 

مبِِرينَ  َن َأْخَبدمَرك  ْ هذا عي  الفعمل   َوالص  أي: نختدربك ؛ فدنعي   َوَنْبي 

 .(3)ي ن ومن يكذبمن يص   في  أعط  من اإل

                                                           
 . دار األري   بريوت.284: 2عب  اهلل اخلمل ي(  ت:)هد 741تفسري ابن جزي الكيب   (1)

 .بريوت  . العيمية545: 1)ت: جم ي بمسين (  تفسري اإلمم  املمتري ي  (2)

 .مرص  الفمرو  احل يثة .45: 4حمم  الكنز(   حس، عكمشة  ابن أيب زم،)ت:تفسري  (3)



ة والشيعة ( ...............................32)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

العيد  الدذي هدن  َتُتع َكْعَلا َ هد(: 597يمل اإلمم  ابن اجلنزي )و

 .(1)عل  ولند  وبه يقع اجل اء

علا   :(2)املْ َجمِهدِ ينَ  َتُتع َكْعَلا َ  هد(:864) يمل اإلمم  السينط و

 .(3)ظهنر

اِديَن ِمانهد( يف تفسدريه: 150ويمل مقمت ) َِ ا َِ   ُم ْ َتُتاع َكْعَلاَ  اهُْ

 .(4)من جيمه  منك  ومن يصرب من الصمبرين كي كرميعن  

أي  ؛علاا  النلااند َتُتااع َكْعَلاا َ هددد(: 510ويددمل اإلمددم  البغددني )

 .(5) املجمه  والصمبر عىل دين  من غريه يتبنيحت  

ْ  َتُتع َكْعَلاَ  هد(: 606الرازي )اإلمم  ويمل  أي املْ َجمِهدِ يَن ِمدنك 

؛ فإّن  تعمى ي  عل  الشهادةن غري املجمه ين وي خ  يف نعي  املجمه ين م

 .(6) عيم  عي  الغي 

                                                           
 بريوت.  . دار الكتمب العريب122: 4تفسري ابن اجلنزي=زاد املسري )عب  الرزا  مه ي(   (1)

 .31 :حمم   سنرة  (2)

 . دار احل يث  القمهرة.677تفسري اجلالل،:   (3)

 . إحيم  الرتاث العريب  بريوت.50: 4متة( تفسري مقمت )ت: عب  اهلل شح  (4)

 بريوت.  . إحيم  الرتاث العريب218: 4)عب  الرزا  مه ي(  تفسري البغني  (5)

 بريوت.  . إحيم  الرتاث العريب60: 28تفسري الرازي   (6)



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (33..........................................)الَبد

ااِدينَ هددد(: 373ويددمل اإلمددم  السددمرين ي) َِ ا َِ  أيَتُتااع َكْعَلااَ  اهُْ

 . (1)املجمه ين والصمبرين كمّي 

أي ..َتُتاع َكْعَلاَ .املراد من ينلد : هد(: 741) ويمل اإلمم  اخلمزن

 .(2)عل  النلند والظهنر

اِديَن ِمانُم ْ هد(: 710) ويمل اإلمم  النسف  َِ ا َِ   ...َتُتع َكْعَلاَ  اهُْ

 .(3)  مم عيمنمه أّن  سيكننكعل  كارناا عىل اجلهمد؛ أي 

هد(: العي  الذي يرتت  عيي  1421ويمل إمم  النهمبية ابن العثيم، )

  تعدمى: ؛ وذلدك كقنلدلنعل  علما يرتْب علياه اجلا اءاجلزا  هن املراد  أي 

ِديَن ِمنُْمْ  َوالُصابِِرينَ 
َِ ا َِ فقب  أن يبتيينم ي    َوَلنَْبُلَنُكُمْ  َتُتع َكْعَلَ  اهُْ

عي  من هن املطي  ومن هن العميص  لكدن هدذا ال يرتتد  عييد  ال اجلدزا  

لددنعي  عيدد  ظهددنر ومشددمه ة؛ يرتتدد  عييدد  وال الثددناب  فصددمر املعندد : 

 .(4)اجلزا 

                                                           
 .305: 3تفسري السمرين ي   (1)

 .بريوت  . العيمية149: 4)ت: حمم  عيل شمه،(  تفسري اخلمزن  (2)

 بريوت.  . دار الكي  الطي 330: 3)ت: ينس  ب يني(  تفسري النسف   (3)

 .السعندّية  دار ابن اجلنزي .24تفسري سنرة الكه  البن العثيم،:   (4)



ة والشيعة ( ...............................34)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

دِذيَن آَمن دنالزجمج يف معمنيد : وتأويد  ويمل اإلمم  ا  َولِدَيْعَيَ  اهلل   ال 

عز  وج   ي  عيمه  يب  ذلك: معنمه يعي  ذلك وايعم  مدنه  كد  يدمل  واهلل 

أي ليقدد  مددم عيمنددمه غيبددم   َحت دد  َنْعَيددَ  املْ َجمِهددِ يَن ِمددنك  ْ عددز وجدد : 

من اخليق  ىل مم َعيَِم  اهلل مشمه ة لينمس  ويق  منك ؛ وإّن  تق  املجمزاة ع

 . (1)وينعم  

وهدذا لديس القرطبد    هدد437ويمل القرطبد  مكد  بدن أيب طملد )

عيد  مشدمه ة حتد  نعيد  ذلدك مدنك   َتُتع َكْعَل َ املعروف(: ومعن : 

 من الطمعدة واملعصديةه يق  عييهم اجلزا   وي  عي  تعمى مم يكنن من عبمد

 .(2)يب  خيق اخليق

هد(: ال يعذب اهلل تعمى اخليق بعيم  فديه  حتد  774 )ويمل ابن كثري

اِديَن ِمانُم ْ يعمينا ب  يعيم  منه   ك  يمل سبحمن :  َِ ا َِ  َتُتع َكْعَلاَ  اهُْ

وإن كددمن العيدد  السددمبق حمصددال  بدد  يبدد   فهددذا عيدد  بملعدد  بعدد  كنندد  

 .(3)وجنده

                                                           
 بريوت.  العيمية .471: 1معمين القرآن وإعراب  )ت: عب  اجليي  الشيب (  (1)

 جممعة الشمرية.. 6971: 11زهرة التفمسري)ت: الشمه  البنشيخ (   (2)

 بريوت.  العيمية .354: 6تفسري ابن كثري)ت: حمم  حس،(   (3)



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (35..........................................)الَبد

خددرج  أي نعيمهدد  جممهدد ين  يدد  َحت دد  َنْعَيدد َ ويددمل ابددن حيددمن:

 .(1)جهمده  إى النجند

ة تقسيم علم اهلل تعاىل إىل
ّ
 علم الذات وعلم الفعل :عل

يىض اهلل أّن الثناب والعقمب واحلسمب واجلزا   يد ور مد ار ببسمطة 

..؛ لد  مندذ األزلمم يظهر ل  سدبحمن  مدن فعد  العبد  منجدندا  ال معينمدم  

ُسا ِ  لَِئُل َيُمنَن لِلنُاِس َعَى يىض هبذا سبحمن   ة  َبْعَد الرُّ ُِ هدذا   (2) اهِّ ُت

 .أوال  

وثمنيم : لريح  سبحمن  كثريا  من األشدقيم  لديجعيه  سدع ا   وسديأيت 

 .ال لي  عىل الثمين

  

                                                           
 بريوت.  . دار الفكر476: 9)ت: ص ي  مجي ( هد 745األن ل  تفسري ابن حّيمن   (1)

 .165النسم :  سنرة  (2)



ة والشيعة ( ...............................36)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

 عقيدة واجبة وعبادة عظيمة الـَبـداء

   أمههم اثنمن....  ذات خطرلعّ ة أمنر عق ّية جي 

ص مدن النيدنع يف رشاك عقيد ة ال بّ  من الب ا   وإالّ فال منم األّول:

اَن ِِف َشاْأنٍ اليهند املكّذبة لقنلد  تعدمى:  َُ َماا  َيْمُحان اهُ و:   ُكاُ  َياْنٍم 

دن طِدٍ،  و:   َيَشااُء َوُيْثبِاُت َوِعناَدُه ُأمُّ اْلمَِتاااِب  دد  مر دِذي َخَيَقك  دَن ال  ُثااُ  ه 

ع ِعنَدهُ  قضاع تمًّ ونث    َأندت ْ   َأَللا َوَأَل   مُّ ّن اهلل أ  فيقد  زعمدنا: (1) َمَتْدرَت 

ي ْت َأْيدِ هيِْ  إثبمتم   فال حمن:  فرغ من األمر ند  َي   اهللِّ َمْغي نَلة  غ  َوَيمَلِت اْلَيه 

نَطَتمنِ  نْا َبْ  َيَ اه  َمْبس  ِعن نْا بَِ  َيمل   عينا  كبريا .عن ذلك ..  تعمى اهلل (2) َول 

يف األرض  بد  تكدذي  القدرآن يف  المتحدمنوا االبدتال الثمين: لغنّية 

د ْ ينل :  نيِن َأْسَتِجْ  َلك  إاِل  َمدن َتدمَب وينلد  تعدمى:  َوَيمَل َربُّك    اْدع 

ل  اهلل   َسديرَئمهِتِْ  َحَسدنَمٍت َوَكدمَن اهلل    َبد ر ْوَلِئدَك ي  َوآَمَن َوَعِمَ  َعَمال  َصدمحِلم  َفأ 

ِحددي    ددنرا  ر  ددْ  إِ و: (3)َغف  ددَك َولِددَذلَِك َخَيَقه  ِحددَ  َربُّ ومئددمت   (4)ال  َمددن ر 

                                                           
 .2 :األنعم  سنرة  (1)

 .64املمئ ة:  سنرة  (2)

 .70الفريمن:  سنرة  (3)

 .119 :هند  سنرة  (4)



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (37..........................................)الَبد

اآليمت الرشيفة األخر   وسيأيت بعض البسط؛ ألمهّية وخطنرة مم نحدن 

 .في 

إذا اّتضح هدذا فدمألظهر األيدن  أّن البد ا  يتندمول النسدخ الترشديع  

اجلددزا  يددن  احلسددمب أيضددم   وإْن كددمن املتبددمدر مندد  نسددخ بدد    والتكددنين 

القددمرص أّن أر  أنددم لتكددنين يف األرزا  واألعدد ر يف هددذه الدد نيم..؛ ويدد  ا

أرشف أغراض الب ا  ع ا تنزي  اهلل تعمى  مدم يتعيدق بملسدعمدة والشدقموة  

 بيمن ذلك..

بأه  السعمدة والشدقموة  مدن  -يف األزل-إّن اهلل تعمى وإْن كمن عمملم  

  ابدتال    دي  يض - برمحته ومنّه -استحّق اجلنّة ومن استحّق النمر  إالّ أّن  

الّ يتفّضد  يف أويّ ر امتحمنم   أالّ يثي  وأالّ يعميد   وأالّ يمدّن يف الد نيم و

وجدد ( طمعددة أو معصددية مددن العبدد  يف  = إذا ظهددر لدد  ) قددقاآلخددرة  إالّ 

اخلددمرج..؛ فهددذا هددن رّس تسددميت  بملدَبددد ا ..  ويدد  مضددت كيدد ت عيدد   

 الفريق، يب  ييي ..

وبعبمرة ثمنّية: ي  تفّضد  اهلل تعدمى ي سد  عدىل اخلالئدق أن يزيد  أهد  

ثبِت أه  الشدقموة عدىل الشدقموة  السعمدة سعمدة بمبتال  وامتحمن  وأن ال ي 



ة والشيعة ( ...............................38)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

والعقمب  إالّ بمبتال  وامتحمن  م  رمحة ليفدريق،  أوسد  مدن السد وات 

َْاَب... َوَكاَن اهُُالسب  واألرض، السب =   ..  َفُينراا ُرِتيما إاُِل َمن 

أو يددن   وبعبددمرة ثملثددة: كتدد  اهلل تعددمى يددن  العهدد  وامليثددم  يف الددذر 

هدؤال  عدن يمد، العدر   أس   أه  اجلندة وأسد   أهد  الندمر   التق ير  

تقد يره طنيت الصح  وج  القي   لكدن كدمن مدن وأولئك عن ش ل   

سعمدة أه  السعمدة تفضدال  وإن سبحمن  وتعمى  أْن يزي  ّيق، املعيضمئ  و

أثبتهم يف الينح ع ال   وكذا األمر فديمن طمبدت طينتد  مدن أهد  الشدقموة  

 عديلّ املنى سي   من آل بيت رسنل الرمحة  بملبال  والشفمعة ومندة القرب 

 (1) . 

                                                           
يف السنة مم أخرج  احلمك  )يف ورد هذا من رضوريمت ال ين ومسي ت القرآن املب،  ولق    (1)

بريوت(  بإسنمده عن ابن   . العيمية4712  ري : 162: 3ت:مصطف  عب  القمدر عطم   املست رك

ألَ  بيت لن أّن رللا صين بني الركن واهقام فصّى  وصام ث  لقي اه وَن مبغض »...عبمس: 

 ووافق  الذهب .  صحيح عىل رشط مسي  :يمل احلمك  «يمد دخ  النار

ال َيبك إال »و: « من مات عى تب نل يمد مات سعيداا » :وكذا الصحيح من ينل احلبي 

 وغري ذلك ممم هن متناتر  معين  رضورة. «وال يبغضك...  مؤمن



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (39..........................................)الَبد

 شبهات عويصة ال يدفعها إاّل البداء !!

العدنا  أّن املقصدند بملبد ا   هدن مدم ال يعد و يدنل اهلل ر يف أفهم  دانتش

ْثبِدت  َوِعنْدَ ه  أ  ُّ اْلكَِتدمِب  سبحمن  وتعمى:  ن اهلل   َمم َيَشدم   َوي  وال   (1) َيْمح 

ل  اهلل    م  َصدمحلِ  إاِل  َمدْن َتدمَب َوآَمدَن َوَعِمدَ  َعَمدال  ينل  تعمى:  َبد ر َفأ وَلِئدَك ي 

نرَسيرَئمهِتِْ  َح  ومدم جدر  جمدر  ذلدك مدن   (2) َرِحي    ا  َسنَمٍت َوَكمَن اهلل   َغف 

 آي الذكر احلكي ..

ييت: هذا وإن كمن صدحيحم  يف نفسد   إالّ أّند  ال يد ف  شدبهة لغنّيدة 

 خيق ال نيم  أو شبهة كذب القرآن أو...  همك لرت  اآليت..

: أمج  السنّة والشيعة  ب  هن معيدن  رضورة  عدىل أّن حمص  الشبهة

اهلل تعمى ي  يّ ر مقمدير اخلالئق  أه  الشقموة وأه  السعمدة  أهد  اجلنّدة 

عن يم، العر   وأه  النّمر عن ش ل   يب  خيق ال نيم بكذا ألد  سدنّة  

وكت  سبحمن  كّ  ذلك يف أ  الكتمب الذي ال يغمدر كبرية وال صدغرية يف 

                                                           
 .39 :الرع  سنرة (1)

 .70 :الفريمن سنرة(2) 



ة والشيعة ( ...............................40)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

مليددك والتدد بري إالّ أحصددمهم  جددّ  القيدد  وطنيددت الصددح   ال مبددّ ل ا

 لكي ت اهلل تعمى..

لكن إذا كمن القي  ي  جّ  عن عي  اهلل تعمى الذي أحمط بكّ  يش   

الددذي ال مبدد ل لكي تدد  سددبحمن   يف أهدد  اجلنّددة السددع ا   وأهدد  النددمر 

 ال نيم وأهيهم مدن األشقيم    يب  خيق ال نيم بكذا أل  سنة  في  خيق اهلل

 ط،؟!!.

 ال جناب إالّ الب ا .

نح َيميمل تعمى:  ِذيَن آَمن نا ت نب نا إَِى اهلل ِ َتْنَبة  َنص  َم ال  دْ   م  َأهيُّ َعَس  َربُّك 

ِري مِ  ْ  َجن مٍت جَتْ ْ ِخَيك  ْ  َوي  ْ  َسيرَئمتِك  َر َعنْك  َكفر تَِهم اأْلَْمَمر  َأْن ي   .(1) ْن َ ْ

َفأ وَلِئدَك  م  َصدمحلِ  إاِل  َمدْن َتدمَب َوآَمدَن َوَعِمدَ  َعَمدال   ويمل سبحمن :  

دنر ل  اهلل   َسيرَئمهِتِْ  َحَسنَمٍت َوَكمَن اهلل   َغف  َب ر ومدم جدر  جمدر    (2) َرِحدي    ا  ي 

 ذلك من آي الذكر احلكي  وه  كثرية..

                                                           
 .8التحري :  ةسنر (1)

 .70 :الفريمن سنرة (2)



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (41..........................................)الَبد

إذا كمن القي  ي  جّ  عن أه  اليم، وأه  الش ل   حمص  الشبهة:

أه  اجلندة والندمر  يبد  خيدق الد نيم بكدذا ألد  سدنة ؛ فتكفدري السديئمت  

 جت ع النقيض، وهن حممل.اوتب ييهم إى حسنمت كذب؛ وإالّ لز  

 وال خمي  من هذا إالّ القنل بملب ا .

َوإَِذا َسدَأَلَك ِعَبدمِدي َعنرد  َفدإيِنر َيِريد   أ ِجيد   َدْعدَنَة  يمل اهلل تعمى: 

ونَ  دد   ددْ  َيْرش  اِع إَِذا َدَعددمِن َفْيَيْسددَتِجيب نا يِل َوْلي ْؤِمن ددنا يِب َلَعي ه  . ويددمل (1)الدد  

نيِن َأْسَتِجْ  َلك  ْ  تق ست أس ،ه:  ويمل سدبحمن : . (2)َوَيمَل َربُّك    اْدع 

ددمر  ملَِددْن َتددمَب َوآَمددَن َوَعِمددَ  َصددمحلِ  دد   اْهَتددَ   م  َوإيِنر َلَغف  وعرشددات   (3) ث 

اآليددمت التدد  مددن هددذا القبيدد   كّيهددم كددذب مدد  جفددمف القيدد  وطددني 

 الصح .

حمص  الشبهة: إذا كمن القي  ي  جّ  يب  خيدق الد نيم عدن عيد  اهلل 

وينلد   إيّن لغيااراهلل سبحمن  وتعدمى:  تعمى يف أه  اجلنة والنمر؛ فقنل

                                                           
 .186البقرة:  سنرة (1)

 .60 :غمفر سنرة (2)

 .82 :ط  سنرة (3)



ة والشيعة ( ...............................42)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

ْب َلُم ْ تعملت ي رت :  ِِ ُأِليُب َدْعاَنَة الاُداِع إَِذا  وينل :   اْدُعنيِن َأْسَت

 وأمثمل ذلك من آيمت الكتمب  كذب بّ،.  َدَعانِ 

 حمي  عن  وال مفّر. الب ا  هن املخرج  ال

ْثبِت  َوِعنَْ ه  أ  ُّ اْلكَِتدمِب يمل اهلل تعمى:  ن اهلل   َمم َيَشم   َوي  . كد  (1) َيْمح 

َن يِف َشْأنٍ  ي  يمل تعمى:  َ َواِت َواأْلَْرِض ك    َيْنٍ  ه   .(2) َيْسَأل    َمْن يِف الس 

ْ  إَِى  : ويمل ْرك  دَؤخر ْ  َوي  ن نبِك  ْ  ِمْن ذ  َسدم  َيْغِفْر َلك  . ويدمل عدز  َأَجدٍ  م 

د    من يمئ :  دْ  ِمدْن طِدٍ، ث  دِذي َخَيَقك  َن ال  َسدم    َأَجدال   يضدد ه  َوَأَجد   م 

 وكذا السعمدة والشقموة..  ِعنَْ ه  

 ييت: عىل منكري الب ا   تعطي  هذه اآليمت وعرشات غريهم.

  

                                                           
 .39 :الرع  سنرة (1)

 .29 لرمحن:ا سنرة (2)



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (43..........................................)الَبد

ب بالبداء 
ّ
 قول اإلمام ابن حزم األندلسي  فيمن كذ

هدد( يف 456مم  عيل بن أمح   ابن حدز  األن ل د الظدمهري )يمل اإل

  َيْمُحن اهُُ َما َيَشاُء َوُيْثبِاُت َوِعنْاَدُه ُأمُّ اْلمَِتااِب   يمل تعمى:الفص  يمل: 

ومدن املحدمل أن يمحد  مدم مل يكدن   مم كمن ي  كتبد    ال يمحن إالّ فصح أنّ 

  وكذلك ند  ينلد  تعدمى:  وهلل احلم  وهذا بطالن ينهل  يقينم    مكتنبم  

 ألنّ  ؛وبطالن ينهل   فهذا ن  ينلنم  أولئك يبدل اه سيئاهت  تتناتف

والسيئمت مذمنمة عن ه تعمى بدال   اهلل تعمى سم  أفعمهل  املمضية سيئمت

فمدن   وب هلم حسدنمت مرضدية)أي حّنهلم(   أحمهلم أخرب تعمى أنّ  ث ّ   شك

 .(1) واهلل تعمى مكذب ل   أنكر هذا فهن مكذب هلل تعمى

أج  مطيق يعيمد    واألج  أجالنهد(: 728يمل ابن تيمية احلّراين )

مان رسه » وهبذا يتب، معن  ينل  صدىل اهلل عييد  وسدي : .وأج  مقي   اهلل

أن فإن اهلل أمر امليك . (2)«أن يبتط له ِف رزقه وينتأ له ِف أثره فليص  رمحه

وامليدك ال يعيد   «إن وصا  رمحاه زدْاه كاذا وكاذا»ويمل:  يكت  ل  أجال  

                                                           
   مكتبة اخلمنج  القمهرة.49: 4الفص    (1)

   رواه البخمري وغريه.ح يث صحيح ب  متناتر معن  عن النب    (2)



ة والشيعة ( ...............................44)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

يعي  مم يستقر عييد  األمدر فدإذا جدم  ذلدك ال يتقد    أيزداد أ  ال؛ لكن اهلل

 .(1)وال يتأخر

ييت: مم حرره ابن تيمية  هن الب ا  الذي تقنل  الشيعة اإلمممّيدة أندمر 

نه  أّم  يعيبنن  عيينم  ب  اهلل برهمم   بشحم  وحلم  وعظم   وعج  م

 بعضه  رب  كّفرنم دون أدن  دراية  واهلل املستعمن عىل جه  أه  الزممن.

  

                                                           
 . جمم  امليك فه .517: 8)ت: عب  الرمحن يمس ( جممنع الفتمو   (1)



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (45..........................................)الَبد

 
 
د علي

ّ
 يف رواية البداء عن النبي   تفر

بقّيدة عديّل دون املنحد ين أمدري املدؤمن، تفدّرد مدنى تيدز  اإلشدمرة إى 

برشدد  السدد وّية هددذه العقيدد ة اإلهلّيددة الكبددرية  والالصددحمبة يف روايددة 

إالّ بناسدطة  مسدن ة عند   ريد  تدؤثَ ف ؛ رسدنل اهلل  عدن العظيمدة

طهدرين مدن الدرجس ئمدة االثند  عرشد امل  وإّن  أرّص الشيعة  تبعدم  لأعيلّ 

م برشد  هلد   ووعد ا  عىل بثهدم واالعتقدمد هبدم والتسديي  هلدم؛ لكنمد 

سددهم شددبهة عك   وألنّ (1)خلصددنص حمّبدد  حممدد  وآل حممدد  عيدديه  السددال 

ظهددرت مددرة أخددر  يف التددمبع،  َلدددب َست عددىل   ي يمددة هيندّيددة ميعننددة

  جعيدت مدن يد  اهلل مغينلدة يف العد ل  ال تقد ر عدىل املسيم، أّي  تيبيس

َن ِِف َشْأنٍ  َ ُكّ  يش  من الفض   كّذبت رصيح القرآن  َُ ومنعدت  (2) َيْنٍم 

ُل اهُُ رجددم  الفريددمن:  ااَك ُيَباادِّ
ويضددم  ربنددم  (3) َساايَِّئاهِتِْ  َتَتاانَاٍت  ُأْوَلئِ

حّت  صّفق هلم   (4)  َيْمُحن اهُّ َما َيَشاُء َوُيْثبُِت َوِعنَدُه ُأمُّ اْلمَِتاِب  الرمحن: 

 أغييمة الكفران وشجرة الشيطمن..  تعمى اهلل عّ  يفرتون  عينا  كبريا ..

                                                           
   بمستثنم  النناص  طبعم .أنم أعتق  أّن كّ  أه  السنّة حيّبنن حمم ا  وآل حمم    (1)

 .29 :الرمحن سنرة  (2)

 .70الفريمن:  سنرة  (3)

 .39: الرع  سنرة  (4)



ة والشيعة ( ...............................46)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

لبد ا  ؛ حتد  واألده  من ذلدك أّن هدذا الكثدري  يد  حدمر يف معند  ا

تنمهنا  أّن معن  ب ا هلل: ظهر هلل تعدمى مدم كدمن جيهيد   تعدمى اهلل عدن هدذا 

عينا  كبريا ..  فتع، عيينم إجيمز البيمن وإيممدة الد لي  والربهدمن. فإّند  يدرد 

 عىل هؤال : من أين تنمهنا أّن الز  كّ  ظهنر هلل تعمى هن اجله ؟!!.

  العددممل،  ولعظددي  آثمرهددم يف يجاللددة هددذه العقيدد ة يف تنحيدد  إلددف

أّمم برش  خلصدنص شديعة عديّل امليدمم،  بد  الس وات واألرض،  سي  

بعدد  أن أمجينددم  بإجيددمز  مهتم  نسددتطرد لبيددمن عنيصددعمددن  حمّبيدد  الطددمهرين

 ..معنمهم بمختصمر

  



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (47..........................................)الَبد

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
ة يف البداء

ّ
 ما رواه أهل السن

  



ة والشيعة ( ...............................48)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

  البداءيف حديث أمري املؤمنني علي 

هدد( يف احلييدة يدمل: حد ثنم سديي ن بدن أمحد  430) أبدن نعدي   أخرج

)اإلمم  الثقة الطدرباين صدمح  املعدمج  فدن  النصد (  ثندم احلسدن بدن 

جرير الصنري )إمم  حم ث كبري الشدأن(  ثندم إسد عي  )ابدن أيب أويدس  

  عبد)اإلمم  مملك  خ  ( عن أيب الزنمد من أه  وادي القر   ثقة عن غري

الرمحن بن أيب الزنمد القريش  ثقة حمفظ عممل بملتفسري  تغري حفظ  بدأخرة( 

ح ثن  إبراهي   شيخ من أه  الشدم  )إبدراهي  بدن أيب سدفيمن  وثقد  أبدن 

مسهر ك  نق  أبن نعي  ذي  هذا احل يث( عن األوزاع  )إمدم  كبدري فقيد  

ن احلسد، ثقة  فن  النص (  يمل: ي مت امل ينة فسألت حمم  بن عيل بد

َيْمُحان اهُّ َماا َيَشااُء َوُيْثبِاُت  بن عيل بن أيب طمل   عن ينلد  عدز وجد : 

ه عيل بن أيب طمل  فقمل: نع   ح ثني  أيب  عن ج ّ   (1) َوِعنَدُه ُأمُّ اْلمَِتاِب 

 كر  اهلل وجه  يمل: سألت عنهم رسنل اهلل فقمل:

الص ية عىل وجههم   ألبرشّنك هبم يم عيّل؛ فبرش هبم أمت  من بع ي » 

واصطنمع املعروف  وبر النال ين  وصدية الدرح    دّنل الشدقم  سدعمدة  

 «. وتزي  يف العمر  وتق  مصمرع السن 

                                                           
 .39الرع :  سنرة  (1)



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (49..........................................)الَبد

وإبراهي  بن أيب  .أيب الزنمدن عيمل أبن نعي : غري  تفرد ب  إس عي  

سفيمن. يمل أبدن زرعدة: سدألت أبدم مسدهر عند  فقدمل: مدن ثقدمت مشدمخينم 

 .(1)وي ممئه 

هد( يف الفديض: إبدراهي  هدن 1031يمل املنموي ) ييت: إسنمده جّي . 

واحل يث أعاله نّ  ظمهر رصيح يف معند  البد ا    .(2)ابن أيب سفيمن  ثقة

 يشه  ل  من أحمديث الصحمبة..

  

                                                           
 بريوت.  ريبدار الكتمب الع .145: 6حيية األوليم   (1)

 .مرص  . املكتبة التجمرية الكرب 5146. ري : 237: 4فيض الق ير   (2)

أنب  إى أّن اإلمم  األلبمين ضّع  اإلسنمد  ؛ لع   معرفت  بإبراهي  في  يمل  وهذا من  ذهنل غري   

 .فأبن نعي  رصح ب   نمهيك عن ترصيح اإلمم  املنموي



ة والشيعة ( ...............................50)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

 حديث ابن مسعود يف البداء

ثنم املثن )بن إبدراهي  اآلمديل  ح يمل: هد( يمل: 310أخرج الطربي )

)األن طد  حد ثنم احلجدمج بدن املنهدمل   يمل: (1)ثقة  وثق  ابن كثري ضمنم ( 

  عدن خملد  )بن سيمة البرصي  ثقة عمب  خ  ( يمل: ح ثنم محمدثقة خ  ( 

)عب  اهلل بن زي  اجلرم      عن أيب يالبة)خمل  بن مهران ثقة خ  ( احلذا 

للُهُ  إِْن ُكنَْت َكَتْبَتنِاي ِِف ا»  كمن يقنل: مسعند  أنّ   عن ابن ثقة ثبت خ  (

ِ  الُتَعاَدةِ  َْ ِ  الُشَقاِء َفاْيُنِي  َواْثُبْتنِي ِِف َأ َْ  .(2)«َأ

 ييت: إسنمده حسن صحيح. ل  حك  املرفنع  وسيأيت مم ي ل عيي .

)اإلمددم  احلددمفظ حممدد  بددن العددال  يدد  حدد ثنم أبددن كريددمل الطددربي: 

  عددن )بددن عدديل الكدداليب ثقددة( يددمل: حدد ثنم عثددم اهلمدد اين  ثقددة خ  ( 

                                                           
  :. ت: سمم  سالمة. دار طيبة لينرش(254 :1يمل ابن كثري )يف تفسريه   (1)

  ح ثنم إسحم   ح ثنم أبن داود احلفري  عن سفيمن عن ابن أيب نجيح  اهثنعوح ثن   :يمل الطربي

 .وَذا سند صحيحعن جممه   يمل: ك  ظن يف القرآن فهن عي . 

 يرادف تنثيق .وجاللة شأن  ب   اعت د الطربي عيي  وإكثمره عن   يفي  عين مقمم أض  إلي  أّن 

 . مؤسسة الرسملة.20482. ري : 483: 16تفسري الطربي )ت: اإلمم  أمح  حمم  شمكر(   (2)



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (51..........................................)الَبد

ائد  و)بدن سديمة  أبدن   عن شدقيق )سيي ن بن مهران  ثقة خ  (األعمش

األس ي  الفقي  الكبري اإلمم  الثقة  من تالمدذة  بدن مسدعند الكبدمر خ  ( 

ُهُ   إِْن ُكنَْت َكَتْبَتنَا َأْشِقَياَء َفاْيُُه  َواْكُتْبنَا اللُ  » كمن يقنل:)ابن مسعند(   أنّ 

ْثبِااُت  ُْ َشاااُء َو َْ ُْحاان َمااا  ََ ُسااَعَداَء  َوإِْن ُكنْااَت َكَتْبَتنَااا ُسااَعَداَء َفَأْثبِْتنَااا  َفإُِكااَك 

 .(1)«َوِعنَْدَك ُأمُّ اْلمَِتاِب 

أي ييددت: إسددنمده صددحيح  رجملدد  ثقددمت. وينلدد : أّندد  كددمن يقددنل ؛ 

 الصحميب ابن مسعند  ي ل عىل ذلك.. 

)بن عيل الفالس  إمم  ثقدة خ  ( ح ثنم عمرو مم أخرج الطربي يمل: 

يدمل: حد ثنم األعمدش  عدن )اإلمم  الشهنر الثقة خ  ( يمل: ح ثنم وكي  

م يكثدر ممّ )أي الصحميب ابن مسعند( يمل: كمن )كنية شقيق نفس ( أيب وائ  

لُلُهُ   إِْن ُكنْاَت َكَتْبَتنَاا َأْشاِقَياَء َفاْيُاُه  َواْكُتْبنَاا ا» أن ي عن هبؤال  الكي ت:

ْثبِااُت  ُْ َشاااُء َو َْ ُْحاان َمااا  ََ ُسااَعَداَء  َوإِْن ُكنْااَت َكَتْبَتنَااا ُسااَعَداَء َفَأْثبِْتنَااا  َفإُِكااَك 

 .(2)«َوِعنَْدَك ُأمُّ اْلمَِتاِب 

 ييت: إسنمده صحيح عىل رشط الشيخ،.. 

                                                           
 . مؤسسة الرسملة.20476. ري : 481: 16تفسري الطربي )ت: اإلمم  أمح  حمم  شمكر(   (1)

 . مؤسسة الرسملة.20477. ري : 481: 16تفسري الطربي )ت: اإلمم  أمح  حمم  شمكر(   (2)



ة والشيعة ( ...............................52)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

  هدن شاقيق  حمم  شدمكر  يف هدممش احلد يث، أعداله: يمل اإلمم  أمح

  كد  يف اإلسدنمد الثدمين  أبان وارا شقيق بن سيمة األس ي الكنيف  وهدن 

فقنلد : كدمن يكثدر أن  ؛كمن أعي  أه  الكنفة بح يث عب  اهلل بن مسدعند

ي عن  الضمري يف ذلك إى عب  اهلل بن مسعند. وسمي  ابن كثري يف تفسدريه 

  شدقيق بدن سديمة نفسد  الدذي كدمن يكثدر أن يد عن  ويد  أّندينه   مسميم  

 .(1)...أسم 

)حممدد  بددن خددمز   حدد ثنم أبددن معمويددةوأخددرج ابددن أيب شدديبة يددمل: 

)األنصددمري  ضددعي   عددن عبدد  الددرمحن بددن إسددحم  األعمدد   ثقددة خ  (

)اهلدذيل  بدن عبد  الدرمحن عدن القمسد  احل يث  لكنّ  صملح يف الشدناه (

 مدم دعدم يدط عبد  هبدذه الد عنات إالّ »عن عب  اهلل بن مسعند  يدمل:  ثقة(

ااَلِل  »وسدد  اهلل عييدد  يف معيشددت :  َيااا َذا اهَْاانِّ َفااَل ُيَمااُن َعَلْيااَك  َيااا َذا اجْلَ

ْكَعااِم  اَل إَِلاَه إاُِل َأْكاَت  َظْهارُ  ْكَراِم  َياا َذا الُطاْنِل َواْْلِ الُلِلئِانَي  َوَلااُر  َواْْلِ

ِينَي  إِْن َكَتْبتنِي ِعنَْدَك ِِف ُأمِّ اْلمَِتااِب َشاِقيّ 
ارِ رِييَن  َوَمْأَمُن اْْلَ ِِ   َفااْمُح اا اهُْْتَت

                                                           
 . 481: 16هممش تفسري الطربي )ت: اإلمم  أمح  حمم  شمكر(   (1)



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (53..........................................)الَبد

ُقاانُل ِِف  اا ُمَنُفقاا اا َعنِّااي اْسااَ  الُشااَقاِء  َوَأْثبِْتنِااي ِعنْااَدَك َسااِعيد َْ لِْلَخاارْيِ  َفإُِكااَك 

 (1). اهُُ َما َيَشاُء َوُيْثبُِت َوِعنَْدُه ُأمُّ اْلمَِتاِب  َيْمُحن  :كَِتابَِك 

 ييت: إسنمده صملح يف الشناه .

أخربنددم أبددن احلسددن عدديل بددن املسددي  هددد( 571أخددرج ابددن عسددمكر )

 )سيق متمبعدة  عفيد  مسدتنر( وعيل بن زي  السيي ن)ثقة ثبت( الفريض 

زاد  )املق يس  ثقدة فقيد  عظدي  الشدأن( نم أبن الفتح نرص بن ابراهي أ :يمال

نبأ أبدن احلسدن بدن أ :يمال)ثقة( الفريض وأبن حمم  عب  اهلل بن عب  الرزا  

)يدمل  أنبدأ أبدن عديل بدن مندري (مدأمنن)حمم  بن عدنف املدمزين  ثقدة  عنف

ندم ثقدة(  )العقدييل ي  رنم أبن بكدر حممد  بدن خدأ الذهب : الشيخ الص و (

عب  الرمحن بدن سدعي   رفمغنم أبن  )السيم  ثقة ص و  خ( هشم  بن ع ر

ندم النليد  بدن عبد   )البرصي  ترج  ل  الذهب  وغريه دون طعن(بن بشري

)يظهدر أّند  معتمد  عند  سدفيمن بدن اهلل املزين ابن أخد  الدنع ن بدن مقدرن 

  ذكدر ل أظنّديدم)البرصي  إمم  ثقدة خ  ( عن احلسن بن أيب احلسن عيينة( 

يد عن عييد  الصدالة والسدال  عب  اهلل بن مسعند يدمل كدمن ادريدس النبد  

                                                           
 مكتبة الرش   الريمض. .29530  ري : 68: 6مصن  ابن أيب شيبة )ت: ك ل احلنت(   (1)



ة والشيعة ( ...............................54)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

يااا ذا »: يعيمنهددم السددفهم  فيدد عنن هبددم فكددمن يقددنل بدد عنة كددمن يددأمر أالّ 

ولااار   ظهاار الللئااني  ذا الطاانل ال الااه اال أكاات ويااا  اجلاالل واالكاارام

أن  المتااب شاقياا  ن كنات ِف أمإ أسألك يّن إ  وأكيس اْلاريني  اهتتِريين

كناات ِف أم  نْ إو  وْثبتنااي عناادك سااعيداا   َحاان ماان أم المتاااب شااقاوي

ن َحن من أم المتاب ترماين واقتاار أ  ِف رزقي علّ  مقرتاا  المتاب يروماا 

. ييت: إسدنمده صدملح يف (1)«هللخري كلّ  منفقاا  وْثبتني عندك سعيداا   رزقي

 الشناه .

 )بدن إسدحم  األهدنازي  صدملح صد و ( ح ثنم أمح يمل الطربي: 

يدمل:  )اإلمم  الثقة حممد  بدن عبد  اهلل الدزبريي  خ  ( يمل: ح ثنم أبن أمح 

   عن هالل بن محي )القميض  ثقة  سم  حفظ  بأخرة   خ  ( ح ثنم رشيك

َكدْي   عن عبد  اهلل بدن )النزان  وهن نفس  ابن مقالص  ثقة( )اجلهند    ع 

  كدمن يقدنل:   أنّ )ابن مسعند ريض اهلل عن (   عن عب  اهللصحميب صغري(

                                                           
 .385: 34تمريخ م ينة دمشق   (1)



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (55..........................................)الَبد

ك َحان ماا الله  إن ُكنْات كتبتناي ِف التاعداء فاأثبتني ِف التاعداء  فإّكا»

 ييت: إسنمده حسن. .(1) «ْشاء وْثبت  وعندك أم المتاب

    يتقدنرجمل  ثقدمت لدنال ضدع  حفدظ رشيدك؛ لكنّديمل األلبمين: 

 )بدن مهدران ثقدة خ  (  عن خمل  احلدذا  )ثقة خ  (  بطريق محمد بن سيمة

عن ابن مسعند ريض اهلل  )عب  اهلل بن زي  اجلرم  ثقة خ  (  عن أيب يالبة

كناات كتبتنااي ِف أَاا  الشااقاوة  فااايني   اللهاا  إنْ  »  كددمن يقددنل:عندد  أّندد

 .(2)«وأثبتني ِف أَ  التعادة

   ثمبت الصّحة.حسن صحيح -بطريقي -ييت: فهن 

وجممنع هذه النصنص الصحيحة  ن   أّن املحن يعدرض حّتد  عدىل 

مم هن املكتنب يف الينح املحفن   أو لنح الت بري  وي  أوضحنم أّن القي  

وإن ج  عىل املحن أيضدم  ؛ أي أّن املحدن ممدم يد ره اهلل تعدمى ليتدمئب، مدن 

 عبمده يب  خيق ال نيم بخمس، أل  سنة..

                                                           
 . مؤسسة الرسملة.20481. ري : 481: 16تفسري الطربي )ت: اإلمم  أمح  حمم  شمكر(   (1)

 . دائرة املعمرف  الريمض.5448  ري : 763: 11الضعيفة لألبمين (2)



ة والشيعة ( ...............................56)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

 وح وكتابة التدبريكتابة الل

حدد ثنم   حدد ثنم أبددن معمويددةهددد( يددمل: 241أخددرج أمحدد  بددن حنبدد  )

عن زي  بن وهد  عدن عبد  اهلل يدمل: حد ثنم رسدنل اهلل  وهدن   األعمش

و :   أح ك  جْيَم  َخْيق  يف بطن أ مد  أربعد، ينمدم   ثد ّ  إنّ »الصمد  املَْص  

رَسد  إليدْ  املَيدك  ي يكنن مضغة  مث  ذلدك  ثد ّ  يكنن عيقة  مث  ذلك  ث ّ 

فينفخ في  الروح  ويؤمر بأرب  كي ٍت: رزي   وأجيد   وعميد   وشدقّ  أ  

 . «...سعي 

 .(1)يمل اإلمم  أمح  حمم  شمكر: إسنمده صحيح

ييددت: صددحح  يمطبددة أهدد  السددنّة. ويدد  روينددم مثيدد  أو يريدد  مندد   

   وسيأيت يف الفص  الالحق..بأسمني  صحمح عن أه  البيت 

غ  الشّك أّن هنمك كتمب،  األول: هن اليدنح املحفدن   أو أّ  وال ينب

أل  سنة من  الكتمب  ذاك الذي ي ر اهلل تعمى في  مقمدير اخلالئق يب  كذا

خيق ال نيم. والثمين: كتمب الت بري  وهن الذي يضّ  كتمبة املالئكة بأمر اهلل 

كدة هبدذا ؛ ألّمدم هد  تعمى ملدم جيدري عدىل العبد   وإّند  أمدر اهلل تعدمى املالئ

                                                           
 دار احل يث  القمهرة. .3624  ري : 517: 3مسن  أمح  )ت: أمح  شمكر(  (1)



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (57..........................................)الَبد

املبمرشة يف ت بري اخليق الطين ؛ فمهلل تعدمى وإن كدمن هدن املميدت  ال مميدت 

غريه إالّ بإذن   لكنّ  هن من أوك  يبض األرواح لعزرائيد  عييد  السدال ؛ 

  قيقم  لنظم  االبتال  يف عممل الط،..

صحف  يف اهلل يكت  ليعب  أجال   واجلناب املحقق: أنّ يمل ابن تيمية: 

عمدد  مددم ينجدد   وإنْ   فددإذا وصدد  رمحدد  زاد يف ذلددك املكتددنب؛ اهلرمااة

املحن واإلثبمت  فيهذا يمل العي  : إنّ ...؛ النق  نق  من ذلك املكتنب

 .(1) ...م عي  اهلل سبحمن  فال خيتي وأمّ   يف صح  املالئكة

ييددت: وهددن رصيددح يف املطيددنب  وسددنعرض الحقددم  لددت   كيمتدد ؛ 

 رتق .ألمهيتهم  فم

  

                                                           
 . جمم  امليك فه   السعندية.492: 14جممنع الفتمو  )ت: عب  الرمحن يمس (  (1)



ة والشيعة ( ...............................58)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

 حديث عمر بن اخلطاب يف البداء

يدمل: )الربعد  ثقدة خ  ( يمل  حد ثنم معدمذ بدن هشدم  أخرج الطربي 

  عدن )عصمة العب ي  ثقة حمي  الص  ( عن أيب حكيمة )ثقة(  ح ثنم أيب

عمدر بدن اخلطدمب    أنّ )عب  الدرمحن بدن مد   ثقدة خ  ( أيب عث ن النه ي

 شقنة أو ذنبدم   كنت كتبت عيل     إنْ اليه»وهن يطنف بملبيت ويبك :  :يمل

ك متحدن مدم تشدم  وتثبدت. وعند ك أ  الكتدمب  فمجعيد  سدعمدة فمحم   فإنّ 

 .(1)«ومغفرة

 ييت: إسنمده حسن صحيح  روات  أه  ص   ثقمت. يشه  ل ..

)بن سيي ن بن طرخمن  ثقدة خ  ح ثنم معتمرمم أخرج  الطربي يمل: 

عن أيب حكيمة  عن أيب عث ن يمل:   )سيي ن بن طرخمن ثقة(   عن أبي  (

 .(2) وأحسبن  ي  سمعت  من أيب عث ن  مثي 

 ييت: إسنمده حسن صحيح.

                                                           
 . مؤسسة الرسملة.20478ري : . 481: 16تفسري الطربي )ت: اإلمم  أمح  حمم  شمكر(   (1)

 . مؤسسة الرسملة.20479. ري : 481: 16تفسري الطربي )ت: اإلمم  أمح  حمم  شمكر(   (2)



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (59..........................................)الَبد

ح ثنم أبن عممر يمل  ح ثنم يرة بن خملد   الطربي: يمل معتمر:  يملو

 ..(1)عن عصمة أيب حكيمة  عن أيب عث ن النه ي  عن عمر رمح  اهلل  مثي 

)بددن إبددراهي  حدد ثن  املثندد  أيضددم : ويددمل اإلمددم  الطددربي يف تفسددريه 

)بن املنهمل األن ط   ثقدة خ  ( يمل  ح ثنم احلجمج اآلميل  مىض أّن  ثقة( 

يمل  حد ثنم أبدن  )بن سيمة البرصي إمم  ثقة حمفظ خ  ( يمل  ح ثنم محمد

يدمل: سدمعت أبدم عدث ن النهد ي يدمل: سدمعت )ص و  صملح( حكيمة 

اليه  إن كندت كتبتند  يف  »لكعبة: عمر بن اخلطمب  يقنل  وهن يطنف بم

كنت كتبدت عديل الدذن  والشدقنة فدمحمن   أه  السعمدة فأثبتن  فيهم  وإنْ 

ك متحددن مددم تشددم  وتثبددت  وعندد ك أ  وأثبتندد  يف أهدد  السددعمدة  فإّندد

 .(2)«الكتمب

 ييت: إسنمده حسن.

هدد( يف رشح 418وأخرج  اإلمم  أبدن القمسد   هبدة اهلل  الاللكدمئ  )

  )ثقدة مدأمنن( أخربنم حمم  بدن عبيد  اهلل بدن جدمم قمد يمل: أصنل االعت

يدمل: ثندم  )اجلنجزاين ثقة ص و (  يمل: أخربنم حمم  بن أمح  بن يعقنب

                                                           
 . مؤسسة الرسملة.20480. ري : 481: 16تفسري الطربي )ت: اإلمم  أمح  حمم  شمكر(   (1)

 ؤسسة الرسملة.. م20485. ري : 483: 16تفسري الطربي )ت: اإلمم  أمح  حمم  شمكر(   (2)
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َ
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  يدددمل: ثندددم أمحددد  بدددن إسدددحم  )السددد وديس ثقدددة( يعقدددنب بدددن شددديبة

  يمل: )البرصي  ثقة عمب  خ  (   يمل: ثنم محمد بن سيمة)ثقة  (احلرضم 

  يمل: سمعت أبدم عدث ن عصمة العب ي ثقة ص و () سمعت أبم حكيمة

  يدمل: سدمعت عمدر بدن اخلطدمب )عب  الرمحن بن مّ   ثقدة خ  ( النه ي

كنت كتبتني ِف التعادة فاأثبتني فيهاا   الله  إنْ وهن يطنف بملبيت يقنل: 

ك َحان وإن كنت كتبتني عى الشقنة فايني منها واثبتني ِف التعادة  فإّكا

 .(1)«وعندك أم المتابما ْشاء وْثبت  

 أخربنددم أمحدد  بددن عبيدد يشدده  لدد  مددم أخرجدد  الاللكددمئ  أيضددم  يددمل: 

  يدمل: ثندم )الزعفراين  ثقة(   يمل: أخربنم حمم  بن احلس،)الناسط  ثقة(

  يدمل: ثندم منسد  بدن )ابن أيب خيثمة  إمم  فدن  النصد ( أمح  بن زهري

كنات  اللها  إنْ بيفدظ:  بد يدمل: ثندم محدمد   )التبدنذك  ثقدة خ  (  إس عي 

 .(2)فايني كتبتني شقياا 

أينل: اإلسدنمد الثدمين صدحيح دون كدال   واألول حسدن. هلدذا يدمل 

 .(3)اإلمم  األلبمين: ثبت عن عمر

                                                           
 .دار طيبة السعندّية.1207  ري : 735: 4رشح أصنل إعتقمد أه  السنّة )ت: أمح  الغمم ي(  (1)

 .دار طيبة السعندّية.1206  ري : 734: 4رشح أصنل إعتقمد أه  السنّة )ت: أمح  الغمم ي(  (2)

 . دائرة املعمرف  الريمض.5448  ري : 763: 11الضعيفة لألبمين (3)
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َ
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ة يف الشقاوة والسعادة
ّ
 تصاريح بعض أئمة السن

هدد( أبدن 1307يمل اإلمم  السيف  )الحقم   األشعري احلنف  سدمبقم   

 من البخمري يف تفسريه املعروف: الطي  حمم  ص يق خ

فييدت شدعري كيد  ذهد   ؛متاناْر ومجيع ذلك عى اخاتل  داللتاه

أحكدم  اهلل ويضدم ه     ويدملنا: إنّ مجمعة من أه  العي  إى خمملفة ذلك كيّ 

َما ُيَبُدُل فإن است لنا بمث  ينل  تعمى:  ؟!!. أصال  غرّي تيف سمبق عيم  ال ت

  يد  جد  ورد يف الينح املحفن   ومم كتد  فيد   وأّند  ومم اْلَقْنُل َلَدخُ 

اْدُعاانيِن  القضددم   ونحددن ذلددك  فددأي فمئدد ة يف مثدد  ينلدد  عددز وجدد : 

ْب َلُم ْ  ِِ  اهُّ َيْمُحنفمئ ة يف ينل  عز وج   خمربا  لعبمده  وأّي  !!.؟َأْسَت

 ؟!!!.اْلمَِتاِب  ُأمُّ  َوِعنَدهُ  َوُيْثبُِت  َيَشاءُ  َما

يف ال عنات املجمبدة مدن الصدحمبة فيينظر   أو بعض   ومن جه  هذا

ريض اهلل عنه   وك  وي  من مجمعدة كثدرية مدن السدي  رمحهد  اهلل تعدمى 

اللهاا  إن كناات قااد كتبتنااي ِف دياانان   كددمننا يقنلددنن يف أدعيددته : أّمدد

بعبددمرات خمتيفددة هددذه إحدد اهم   .فاااكقلني إ  دياانان التااعداء  األشااقياء



ة والشيعة ( ...............................62)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

تددرد عيدديه  ردا  أوضددح مددن الع ياا  والتاانة اهتااناْرة فالمتاااب  :وبمجلميددة

 .(1)شمس النهمر

ذهد  هد( يف اإل مف: 1033ويمل اإلمم  مرعّ  بن ينس  احلنبيل )

العمر يزي  وينق   وكذا القنل يف السدعمدة  إى أنّ   وج  غفري  مج  كثري

هُُ َيْمُحان ا الرشديفة والشقموة  واإلي ن والكفر؛ متسكم بظمهر هذه اآليدة

  وب  يمل عمر بن اخلطمب  وعب  اهلل بن مسعند  وأبدن وائد  ...َما َيَشاءُ 

وهدن يدنل     وكع  األحبمر  ومملك بن دينمر وغريه )شقيق بن سيمة(

 .(2) )اإلمم  املفرس حمم  بن السمئ (الكيب  

اهلل يمحدن مدن الدرز  ويزيد  فيد   وكدذلك  يدملنا: إنّ ويمل الدرازي: 

وهدن مدذه  عمدر   والسعمدة والشقموة واإلي ن والكفرالقنل يف األج  

رعنن إى اهلل دوالقددمئينن هبددذا القددنل كددمننا يدد عنن ويتضدد وابددن مسددعند.

أشقيم   وهذا التأوي  رواه جمبر عن رسنل  جيعيه  سع ا  ال  تعمى يف أنّ 

 .(3)اهلل

                                                           
صي ا   املكتبة العرصية  .159: 14تح البيمن يف مقمص  القرآن)ت: عب  اهلل األنصمري( ف (1)

 بريوت.

 . منشنرات منت يمت ك  السيفي،. 30إ مف ذوي األلبمب )ت: عيل األثري(:  (2)

 بريوت.  . إحيم  الرتاث العريب51: 19تفسري الرازي (3)
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ّ
اء بين السن

َ
 (63..........................................)الَبد

ح بالبداء؛ حمتجًا حبديث عمر
ّ
 ابن تيمية يصر

بملنق  النق  من العمر املكتنب كد  يدراد وي  يراد يمل ابن تيمية: 

  يدمل: بملزيمدة الزيدمدة يف العمدر املكتدنب. ويف الصدحيح، عدن النبد  أّند

وي  يدمل  «فليص  رمحه  (1) وينتأ له ِف أثره  من رسه أن يبتط له ِف رزقه»

املراد ب  الربكة يف العمر بأن يعم  يف الزمن القصري مم ال  بعض النمس: إنّ 

 .(2)الرز  واألج  مق ران مكتنبمن يف الكثري يملنا: ألنّ  ه إالّ يعمي  غري

 هد  أيضدم    يف العمد  والنفد  ال ياادةوه    فيقمل هلؤال  تيك الربكة

 .(3)وتتنمول جلمي  األشيم   مقدرة ممتنبة

فدإذا   يف صح  املالئكدة اهلل يكت  ليعب  أجال   واجلناب املحقق: أنّ 

عم  مم ينج  الدنق  نقد  مدن  . وإنْ وص  رمح  زاد يف ذلك املكتنب

. ونظري هذا مم يف الرتمذي وغريه عن النب  صىل اهلل عييد  (4)ذلك املكتنب

آد  ملم طيد  مدن اهلل أن يريد  صدنرة األنبيدم  مدن ذريتد  فدأراه  نّ أ» وسي :

                                                           
 والكّ  بمعن   وسنعرض لذلك الحقم . «عمره »و أخر :  « ألله»يف بعض املصمدر:   (1)

 هذه ه  شبهة منكري الب ا   وه  تنميف تق ير اهلل يب  خيق ال نيم  م  املحن بع  خيق ال نيم.  (2)

هذا جناب الشبهة  وهن ع، مم ذكره حمققن السنة والشيعة  من أّن اهلل تعمى ي  يّ ر املحن يب    (3)

 ستأيت  فمنتظر. هذا نصنص صحيحة عن النب   خيق ال نيم  ك  يّ ر اإلثبمت  ويف

هن الذي اصطيح عيي  عي   الفريق،: األج  املعّيق؛ أي املرشوط بسع  العب  وعمي . وهذا   (4)

 أيضم  مقّ ر يب  خيق ال نيم.
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ّ
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َ
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فقدمل  !.فقدمل مدن هدذا يدم رب؟ وبي  من ننرإيمه  فرأ  فيه  رجال ل  

 !.يمل أربعدنن سدنة. يدمل: وكد  عمدري؟ !.ابنك داود. يمل: فك  عمره؟

يمل: أل  سنة. يمل فق  وهبدت لد  مدن عمدري سدت، سدنة. فكتد  عييد  

في  حرضت  النفمة يمل ي  بقد  مدن عمدري   كتمب وشه ت عيي  املالئكة

. (1) ستنن سنة. يملنا: وهبتهم البنك داود. فأنكر ذلدك فدأخرجنا الكتدمب

ره. فهذا داود كمن عمدره املكتدنب   كم  آلد  عمره ول اود عموروي أنّ 

الله  »  يمل: وهذا معن  مم روي عن عمر أنّ   جعي  ست، ث ّ   أربع، سنة

ك َحاان مااا ْشاااء فإّكاا  واكتبنااي سااعيداا   فااايني كناات كتبتنااي شااقياا  إنْ 

 «. وْثبت

ومم مل يكن لدن   ومم يكنن  واهلل سبحمن  عممل ب  كمنيمل )ابن تيمية(: 

  مه بعد  ذلدكومدم يزيد ه إّيد  ؛ فهدن يعيد  مدم كتبد  لد كمن كي  كمن يكنن

  واهلل يعيد  األشديم  يبد  كنمدم  مهد  اهللمدم عيّ  واملالئكة ال عيد  هلد  إالّ 

  املحدن واإلثبدمت يف صدح  املالئكدة فيهذا يدمل العيد  : إنّ   وبع  كنمم

حمن في  فال   ب  مم مل يكن عمملم   وال يبدو لهم عي  اهلل سبحمن  فال خيتي  وأمّ 

                                                           
 . يمل الرتمذي: حسن صحيح.3076  ري : 117: 5)ت: بشمر(  سنن الرتمذي  (1)
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َ
 (65..........................................)الَبد

م الينح املحفدن  فهد  فيد  حمدن وإثبدمت عدىل يدنل،. واهلل وال إثبمت. وأمّ 

 .(1) سبحمن  وتعمى أعي 

ييت: من أراد أن يق  عىل عقي ة الشيعة يف الب ا   فعيي  بكيمة ابدن 

بغددري ذلددك  وإن اختيدد  لسددمن  -يف اجلميددة-تيميددة هددذه؛ فيسددنم نقددنل 

 البيمن..

إى اختالف العي   يف ح وث املحن؛ أهدن  وي  نبهنم يف الفص  األول 

يف الينح املحفدن  أ  يف كتد  املالئكدة؟! ويد  ييندم: بعد   ترتد  أّي أثدر 

عق ي عىل هذا  فمألص  هن حد وث املحدن بدإذن اهلل تعدمى الدذي أحدمط 

ّ  الكتددمب؛ ملددم بكدد  يش  عيدد    سددنا  أكددمن اسددم  اليددنح املحفددن   أ  أ  

ال خيدرج عدن تقد ير اهلل الدذي  حدن واإلثبدمت أوضحنم من أّن كدال  مدن امل

أحمط بكّ  يش  عي    يب  خيق ال نيم وبع  خيق ال نيم..؛ فمجلمي  ممّم يد  

 ج  عيي  القي .. 

                                                           
 . جمم  امليك فه   السعندية.492-490: 14 لرمحن يمس (جممنع الفتمو  )ت: عب  ا  (1)
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 اليهوديوقفة مع حديث كعب األحبار 

ح ثن  املثن  يدمل: حد ثنم احلجدمج يدمل: حد ثنم أخرج الطربي يمل: 

  عدن   احل يث يكت  ح يثد ()ميمنن األعمر  ضعي محمد  عن أيب محزة

يمل لعمر رمحة اهلل عيي : يم أمري  كعبم     أنّ )النخع   إمم  ثقة خ  ( إبراهي 

املؤمن،  لنال آية يف كتمب اهلل ألنبأتك مدم هدن كدمئن  إى يدن  القيممدة يدمل: 

يمحددن اهلل مددم يشددم   ويثبددت وعنددَ ه  أ  يددمل: يددنل  اهلل:  !.ومددم هدد ؟

 .(1)الكتمب

مده ضددعي   وعددىل فددرض ثبنتدد  عددن كعدد  ييددز  تأوييدد  ييددت: إسددن

  فقد  بأصنل املغّيبمت الت  أخرب هبم أنبيم  اهلل تعمى  سي  نبيندم حممد  

رو  السنّة والشيعة ذلك؛ أي مم تعّيق بملفتن وأرشاط السمعة وغري ذلك 

 ..؛ ممّم ي ّل عيي .. من العي  املبذول لينمس عن طريق األنبيم  

أخربنددم الفضدد  بددن احلبددمب اجلمحدد   يددمل: من يددمل: أخددرج ابددن حبدد

يمل: ح ثنم برش بن املفض   عن عبد  الدرمحن بدن إسدحم   ح ثنم مس د  

لقد  يدم  رسدنل  »عن حذيفة يمل:  عن الزهري  عن أيب إدريس اخلنالين

فح ثنم مم هن كمئن بيننم وبد، السدمعة مدم يب  اهلل صىل اهلل عيي  وسي  مقممم  

                                                           
 . مؤسسة الرسملة.20481. ري : 481: 16تفسري الطربي )ت: اإلمم  أمح  حمم  شمكر(   (1)
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َ
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حفدظ ذاك مدن حفظد    كنت وح ي لق  كمن معد  غدريي أينل لك : إيّن 

 .(1)«ونسي  من نسي 

ييت: إسدنمده صدحيح عدىل رشط الشديخ،. وخيسدأ كهد  اليهدندي 

وأمثمل  أن يكنن يمص ا  غدري هدذا!! وأيدم  كدمن ففد  حد يث كعد  ظهدنر 

يف -  يف هدذا رصيح يف الب ا ..  ورب  سنعرض إى عي  أه  البيت 

  م  الفسحة..  الحقم   -الفص  الثملث

                                                           
 . الرسملة  بريوت.6637  ري : 6: 15صحيح ابن حبمن )ت: األرنؤوط(   (1)
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ّ
 (ال يرد القدر إالّ الدعاء) :حديث ثوبان عن النبي

أخربنم عب  الرمحن بن محد ان اجلدالب  هد( يمل: 405أخرج احلمك  )

الدرازي  ثندم يبيصدة بدن عقبددة   س هبمد ان  ثندم أبدن حدمت  حممد  بدن إدريد

 وأخربنم أبن بكر بن أيب نرص ال رابردي بمرو  ثنم حمم  بن غمل   ثندم أبدن

حذيفة  يمال: ثنم سفيمن الثنري  عن عب  اهلل بن عيسد   عدن عبد  اهلل بدن 

 ال يرد القادر إالّ »أيب اجلع   عن ثنبمن ريض اهلل عن  يمل: يمل رسنل اهلل: 

الرلاا  ليحاارم الاارزن بالااذكب  الاا   وإنّ  الاادعاء  وال ي يااد ِف العماار إالّ 

  «.يصيبه

 .(1) رجمههذا ح يث صحيح اإلسنمد  ومل خييمل احلمك : 

حد ثنم وكيدد   حدد ثنم سدفيمن  عددن عبدد  اهلل بددن وأخرجد  أمحدد  يددمل: 

 إنّ »عيس   عن عب  اهلل بن أيب اجلع   عدن ثنبدمن يدمل: يدمل رسدنل اهلل:  

الادعاء  وال ي ياد  الرل  ليحرم الرزن بالذكب يصيبه  وال يارد القادر إالّ 

 .«ال  ِف العمر إالّ 

  

                                                           
 العيمّية  بريوت.. 1814  ري : 670: 1مست رك احلمك  )مصطف  عب  القمدر(   (1)
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ّ
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َ
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 .(1) يمل شعي  األرنؤوط: ح يث حسن

 ال ياارد القاادر إالّ »باااب مااا لاااء هددد( يددمل: 279وأخرجدد  الرتمددذي )

 .«الدعاء

ح ثنم حمم  بن محي  الرازي  وسعي  بدن يعقدنب  يدمال: حد ثنم يمل: 

حيي  بن الرضديس  عدن أيب مدندود  عدن سديي ن التيمد   عدن أيب عدث ن 

ال يارد »النه ي  عن سي ن يدمل: يدمل رسدنل اهلل صدىل اهلل عييد  وسدي : 

 . ويف البمب عن أيب أسي «: الِ ّ  الدعاء  وال ي يد ِف العمر إالّ  لقضاء إالّ ا

 .(2)وهذا ح يث حسنيمل الرتمذي: 

ييت: ثمة بعض املبت ئ، يف عين  النق  مدن أهد  السدنة  يد  ضدّع  

احل يث بأيب مندود  ظنّم  من  أّن  الضعي  وليس الثقة  ومصديبة املصدمئ  

 منددمبر الددنعظ  دون إحمطددة وفهدد   أو أدندد  مددن عددىل املبتدد ئأن يتفيقدد  

 مراجعة..

                                                           
 . الرسملة  بريوت.22386  ري : 68: 37مسن  أمح  )ت: األرنؤوط(   (1)

 .2139  ري : 16: 4سنن الرتمذي )ت: بشمر عناد(   (2)
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هدد( فيقد  يدمل: 321حسبنم اآلن اإلمم  املشهنر  احلنف  الطحموي )

هن عب  العزيز بن أيب سيي ن منى هذي     أبن مندودذي  احل يث أعاله: 

 .(1)ثقة :وهن عن  أه  احل يث

يف صح   جال  اهلل يكت  ليعب  أ واجلناب املحقق: أنّ يمل ابن تيمية: 

عمدد  مددم ينجدد   وإنْ   فددإذا وصدد  رمحدد  زاد يف ذلددك املكتددنب؛ املالئكددة

 .(2) النق  نق  من ذلك املكتنب

وي  مّرت كيمة ابن تيمية أيضم  أّن الزيمدة والنقيصدة يف األعد ر  هد  

 من ي ر اهلل تعمى وتق يره  ال خيرجمن عن ذلك..

 الزب ة: ح يث ثنبمن رصيح يف حقيقة الب ا . 

  

                                                           
 . الرسملة  بريوت.3068  ري : 78: 8رشح مشك  اآلثمر )ت: شعي  األرنؤوط(   (1)

 م  امليك فه   السعندية.. جم492: 14جممنع الفتمو  )ت: عب  الرمحن يمس (  (2)



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (71..........................................)الَبد

 يدفع شبهة التنايف هـ(321)اإلمام الطحاوي 

عن ثنبدمن ريض اهلل عند  يدمل: يدمل رسدنل يمل اإلمم  الطحموي:... 

 الا   وال يارد القضااء إالّ  ال ي ياد ِف العمار إالّ »اهلل صىل اهلل عيي  وسدي : 

عن أنس بن مملك ريض اهلل عن  أند  سدم  رسدنل اهلل يقدنل: ...  «الدعاء

 .«له ِف أثره  وينسع عليه ِف رزقه  فليص  رمحه من رسه أن ينتأ»

اه ع  ولا  إذا أراد أن للاق كتامة أمار  أنّ » :يرو  عن رسنل اهللو

يف ح يث « اهلك بأربع كلمت: رزقها  وأللها  وعملها  وشقي أو سعيد

ابن مسعند. ويف ح يث حذيفة بن أسي  مث  ذلدك وزيدمدة عييد   وهد : 

  «.نق  من فال يزاد عىل ذلك وال ي»

فكمن جنابنم ل  يف ذلدك ؛ وهذا اختالف ش ي يمل اإلمم  الطحموي: 

م ال اختالف في   إذ كدمن يد  حيتمد  هذا ممّ  نّ إبتنفيق اهلل عز وج  وعنن : 

برت كذا   جع  أجيهم إنْ   أن يكنن اهلل عز وج  إذا أراد أن خييق النسمة

 ال عم  رد عنهدم كدذا   وإنْ كمن منهم  مل ترب كذا  ملم هن دون ذلك  وإنْ  وإنْ 

مل  عميدت كدذا حرمدت كدذا   وإنْ  مل يكن منهم الد عم  ندزل هبدم كدذا   وإنْ 



ة والشيعة ( ...............................72)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

م يثبت يف الصحيفة الت  ال يزاد عدىل مدم تعمي  رزيت كذا  ويكنن ذلك ممّ 

 .(1)فيهم وال ينق  من   ويف ذلك بحم  اهلل التئم  هذه اآلثمر واتفميهم

تيمية احلّراين في  نقينم عن  يب   ييت: هذا هن ع، الذي يمل  ابن

ييي   وعىل هذا مجهنر أه  السنة ه اه  اهلل  نمهيك عن إمجمع الشيعة 

 أنمر اهلل برهمم  وس د رميته .

  

                                                           
 . الرسملة  بريوت.3068  ري : 78: 8رشح مشك  اآلثمر )ت: شعي  األرنؤوط(   (1)



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (73..........................................)الَبد

ره بالدعاء
ّ
اس: ميحو اهلل ما قد

ّ
 ابن عب

بدن  الطمهر أمح  بدن عمدرو مسي  يف صحيح  يمل: ح ثن  أبنأخرج 

اخلدنالين  عدن أيب  هد   أخدربين أبنهدمين عب  اهلل بن رسح  ح ثنم ابن و

بددن العددمص  يددمل: سددمعت  عبدد  الددرمحن احلددبيل  عددن عبدد  اهلل بددن عمددرو

قباا  أن للااق التااموات  كتااب اه مقااادير اْللرااق»رسددنل اهلل  يقددنل: 

 .(1)«واألرض بخمتني ألف سنة  قال: وعرشه عى اهاء

أي يبد   ييت: إسدنمده صدحيح دون كدال   وينلد  عرشد  عدىل املدم  

أي يف الينح املحفدن   ال  خيق الس وات واألرض،  وكت  اهلل املقمدير 

يكنن  ومدم مل يكدن مم عممل ب  كمن  ووتعمى لتق ير؛ إذ اهلل سبحمن  العي  بم

 سبحمن  وتعمى. لنكمن كي  يكنن 

ثندم أبدن عبد  لكن ال يسنغ التمسك بإطالي   ملم أخرج  احلمك  يدمل: 

قنب احلمفظ  ثنم حمم  بن حممند  ثندم إسدحم  بدن سديي ن اهلل حمم  بن يع

س  عدن ابدن عبدمس ريض اهلل عدنه   يدمل: والرازي  ثنم حنظية  عن طمو

 «.القدربالدعاء ما يشاء من  يمحنال ينيع ا ذر من القدر  ولمن اه »

                                                           
 .إحيم  الرتاث العريب  بريوت. 2653  ري : 2044: 4فؤاد عب  البمي (  )ت: صحيح مسي (1)



ة والشيعة ( ...............................74)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

  ووافقدد  هددذا حدد يث صددحيح اإلسددنمد ومل خيرجددمهيددمل احلددمك : 

 .(1)الذهب 

أن يمحن مدم يدّ ره عدىل العبدمد  يضد أّن اهلل تعمى ي   ييت: وهن ن   

 بمل عم   وهذا هن الب ا  الذي نقنل  ونعتق ه بيحم  وشحم  وعظم .

وال منمفمة ب، احل يث، إطاليم  ؛ فإّم  جيمعدمن بدأّن اهلل تعدمى يد  يدّ ر 

بمل عم   واهلل يفعد   -بع  خيقهم -يب  خيق الس وات  أن يمحن مم يّ ر 

 م يشم .م

اإلمدم  يدمل هد(: 387يمل اإلمم  عبي  اهلل بن حمّم  بن بطة العكربي )

اهلل  كمن أصدحمبنم يقنلدنن: إنّ  هد(:127بن هب لة الكنيف ) عمص املقر   

 .(2)عز وج  يمحن بمل عم  مم يشم  من الق ر

 ؛ وكّ  أه  القبيدة تقريبدم  مندذ وعمص  الكنيف من أجّية أه  اإلسال

عه  أتبمع التمبع، حت  الين  يقرأون القرآن بقرائتد  املشدهنرة مدن طريدق 

                                                           
 . العيمية  بريوت.3333. ري : 380: 2مست رك احلمك  )ت: مصطف  عب  القمدر(   (1)

 . دار الراية  الريمض.1419. ري : 35: 4اإلبمنة الكرب  )رضم معط  وآخرون(   (2)



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (75..........................................)الَبد

حفدد   وهدد  القددرا ة التدد  يف مصددمح  العددرا  ومرصدد والسددعندّية 

 وغريهم..

وي  مّرت تصمريح بعض العي   يف أّن هذا التق ير اإلهل  هن يف عي  

ق عىل سع  العب ..  إْن وص  رمح  مدثال  زاد اهلل األزيل الثمبت  تق ير معيّ 

 أجي   وإن مل يفع  نق   يشه  ل  العننان اآليت..

  



ة والشيعة ( ...............................76)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

 الفرار من قدر اهلل إىل قدر اهلل، وكالهما مكتوب

ح ثنم ابن أيب عمر  يمل: ح ثنم سفيمن  عن مم أخرج  الرتمذي يمل: 

سدنل اهلل صدىل اهلل عييد  الزهري  عن أيب خزامة  عن أبيد  يدمل: سدألت ر

وسي  فقيت: يم رسنل اهلل  أرأيت ري  نسرتييهم ودوا  نت او  بد  وتقدمة 

 .«َي من قدر اه» النبّ : يمل ؟!.نتقيهم  ه  ترد من ي ر اهلل شيئم  

 .(1)يمل الرتمذي: هذا ح يث حسن 

ح ثنم عب  اهلل بن ينس   أخربنم مملدك  عدن يمل: وأخرج البخمري 

ابن شهمب  عن عب  احلمي  بن عب  الرمحن بن زي  بن اخلطمب  عن عبد  

عمدر بدن  اهلل بن عب  اهلل بن احلمرث بن ننف   عن عب  اهلل بدن عبدمس: أنّ 

فدأخربوه      حت  إذا كمن برسغ لقي  أمرا  األجنمدماخلطمب خرج إى الش

 مصدبح عدىل فنمد  عمر يف النمس: إيّن ...   موي  بأرض الش النبم  ي  أنّ 

 !.مدن يد ر اهلل؟ عبيد ة بدن اجلدراح: أفدرارا   فأصبحنا عيي . يدمل أبدن ظهرٍ 

                                                           
 . الغرب اإلسالم   بريوت.2065ري : . 468: 3سنن الرتمذي )ت: بشمر عناد(  (1)



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (77..........................................)الَبد

كعا  كيار مان قادر اه إ  قادر  !.لن فريك قاَلا يا أباا عبيادة  »فقمل عمر: 

 .(1)«...اه

ليدنح عدىل ييت: وهن نّ  أّن ي ر اهلل تعمى ويضدمئ   ومدم كتد  يف ا

يسددم،  كالمهددم يف عيدد  اهلل ال يعزبددمن عندد  تعددمى  أحدد مهم: ثمبددت يف أ  

الكتمب  واآلخر معّيق يف كتمب املحن  متغرّي بسع  العبمد..  وسيأيت عن 

أّن الكتدمب كتمبدمن  كد  ذكرندم أكثدر مدن مدّرة   حرب األّمة ابن عّبمس 

 فمرتق .

  

                                                           
   دار طن  النجمة.5729.ري : 130: 7صحيح البخمري )ت: زهري النمر(   (1)



ة والشيعة ( ...............................78)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

 ر مع احملواإلمام الغزايل يدفع شبهة تنايف التقدي

القضم   فإن يي : مم فمئ ة ال عم  م  أنّ  هد(:505) الغزايلاإلمم  يمل 

  !.ال مرد ل ؟

 الدبال   لدرد سدب  فملد عم   بالادعاء الابلء رد القضاء من فمعي  أنّ 

 خلدروج سدب  واملدم   السه  لرد سب    الرتس أنّ  ك   الرمحة واستجالب

 فكددذلك فيتدد افعمن  السدده  يدد ف  الددرتس أنّ  فكدد   األرض مددن النبددمت

 ال أنْ  تعمى اهلل بقضم  االعرتاف رشط من وليس يتعمجلمن  والبال  ال عم 

وا: تعمى يمل وي  السالح  حيم  ذ   األرض يسدق  ال وأن  ِحدْذَرك  ْ  خ 

 ..!!البذر بث بع 

 بد   ينبدت مل يسبق مل وإنْ  البذر  نبت بملنبمت القضم  سبق إنْ  :فيقمل

 هدن أو ردالبصد كيمح هن الذي األول القضم  هن مملسببمتب األسبمب ربط

 التد ري  عدىل  األسدبمب تفمصدي  عىل  املسببمت تفصي  وترتي  أيرب 

 يد ر الرش ي ر والذي  بسب  ي ره اخلري ري ّ  والذي  الق ر هن  والتق ير

 .(1)بصريت  انفتحت من عن  األمنر هذه ب، تنميض فال  سببم   ل فع 

                                                           
 ب العريب  بريوت. . دار الكتم592: 3إحيم  عين  ال ين   (1)



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (79..........................................)الَبد

 بن عباس إالّ الشقاوة والسعادةوقفة مع حديث ا

ح ثن  أيب  هد( يف السنّة يمل: 291أخرج عب  اهلل بن أمح  بن حنب  )

نم وكي   نم ابن أيب ليىل  عن املنهمل بن عمدرو  عدن سدعي  بدن جبدري  عدن 

الشااقاء والتااعادة  إالّ »يددمل:  يمحاان اه مااا يشاااء ويثباات :ابددن عبددمس

 .(1)«وا ياة واهنت

  لكن أمج  أهد  النقد ؛ عي   فرجمل  وإن كمننا ثقمة  سنمده ضييت: إ

أّن ابددن أيب لدديىل وإْن كددمن ثقددة ال يكددذب  لكنّدد  ضددعي  احلدد يث  لدديس 

بملقنّي في   يّس  احلفظ  فمحش اخلطأ  ب  ي  يمل احلمك : عمّمدة أحمديثد  

 مقينبة. وي  انفرد بمليفظ أعاله  فال يطمئن بص وره  ثّ  هن معمرض..

إلمم  هبة اهلل بن احلسن  أبن القمس  الاللكمئ  ب  أخرج  ا

)بن عث ن الناعظ  ال بأس ب   معتم ( أخربنم احلسن هد( يمل: 418)

)بن يمل: ثنم برش )مقبنل حسن احل يث( يمل: أخربنم أمح  بن مح ان 

األزدي  )بن عمرو يمل: ثنم معموية منس  األس ي  إمم  حمفظ ثقة( 

)إبراهي  بن حمم  الفزاري  إمم   ن إسحم يمل: ثنم أبحمفظ ثقة خ  ( 

  عن )األس ي ثقة خ(   عن سفيمن  عن املنهمل بن عمروحمفظ ثقة خ  (

  عن ابن عبمس يف ينل  عز )اإلمم  املفرس الثقة الفقي  خ  ( سعي  بن جبري

                                                           
 . دار ابن القّي   ال مم .897  ري : 411: 2السنة )ت: حمم  القحطمين(  (1)



ة والشيعة ( ...............................80)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 
الشقاء والتعادة »الكتمب يمل:  وج : يمحن اهلل مم يشم  ويثبت وعن ه أ ّ 

 . (1)«واهنت

: إسنمده مقبنل. ويمكن اجلم  ب، احل يث،  بأّن مم كمن حمتنمدم  ييت

ال يمح   ومم كمن معيقم  مرشوطم  يمح   وسديأيت عدن ابدن عّبدمس أّن هلل 

تعمى كتمب،  أح مهم: أ  الكتمب  وفي  عي  اهلل تعدمى بدمخلناتي   والثدمين: 

اهلل بكييه  يف   دكتمب املحن  املعّيق عىل سع  العب  واختيمره..  وي  يض

 القرآن.. 

  

                                                           
 . دار طيبة  السعندّية.974  ري : 609: 3رشح أصنل أه  السنة )ت: أمح  الغمم ي(  (1)



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (81..........................................)الَبد

 ): دعاء إمامنا احلسن 
َ
ت
ْ
ي
َ
ض
َ
ا ق
َ
 م
َّ
ر
َ
قِنِي ش

َ
 (و

ح ثنم وكي  حد ثنم هد( يمل: 241أخرج إمم  احلنمبية أمح  بن حنب  )

يننس بن أيب إسحق عن بري  بن أيب مدري  السدينيل عدن أيب احلدنرا  عدن 

نت الدنتر: احلسن بن عيل: يمل: عيمند  رسدنل اهلل كيد ت أيدنهلن يف يند

ْيدَت » نِ  فِديَمْن َتَنل   الي ه    اه ين فيمن ه يت  وَعمفِنِ  فِيَمْن َعمَفْيَت  َوَتَنل 

 قضددد َوَبددمِرْك يِل فِدديَ  َأْعَطْيددَت  إِن ددَك َتْقِيدد َواَل ي    َوقِنِااي ََُّ َمااا َقَضااْيَت 

نَ  ْبَحمَنَك َرب   . «م َتَبمَرْكَت َوَتَعمَلْيَت َعَيْيَك  إِن    اَل َيِذلُّ َمْن َواَلْيَت  س 

 .(1) يمل اإلمم  أمح  حمم  شمكر: إسنمده صحيح

ييت: احل يث صحيح بإمجمع أه  السدنّة  لد  أكثدر مدن طريدق. وهدن 

 ن  أّن اهلل تعمى ي  يىض أّن يغرّي رّش يضمئ  بمل عم ..  وهذا ب ا .. 

  !!!.وال يقال: بأّن الرّش ال يقع من اه ْعا   ب  من العبد

يينددم: بددىل  لكنّدد  ال يقدد  إالّ بإذندد  سددبحمن   غددري خددمرج عددن سدديطمن  

وي رت  وعيم  وحكمت  وإجيمده  ب  ال يمكن ليرّش أن ينجد  لدنال يضدم  

  غميددة األمددر أّن العبدد  يدد  اختددمره  ..اهلل تعددمى يف إجيددمده حلكمددة االبددتال 

هذه األّمة الذين نفنا  ويّبح اهلل مقملة ي رّية  وبإجيمز فمهلل خملق كّ  يش ..

                                                           
 . دار احل يث  القمهرة.1718  ري : 343: 2مسن  أمح  )ت: أمح  شمكر(  (1)



ة والشيعة ( ...............................82)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

أن تكددنن الرشددور بددإذن اهلل تعددمى؛ وكددأّن هنددمك إهلددم  ثمنيددم  يددأذن بصدد ور 

 الرشور  غريه سبحمن   تعمى اهلل عّ  يقنلنن عينا  كبريا ..

وهينن اخلط  أّن هؤال  الضمل، ال وجدند هلد  اليدن  يف أكدرب ظنّد   

 وه  فرية من املعتزلة األوائ   ي  انقرضنا..

  



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (83..........................................)الَبد

ر اآلجال
ّ
 صلة الرحم تغي

ح ثنم حمم  بدن أيب يعقدنب الكرمدمين  حد ثنم أخرج  البخمري يمل: 

حسمن  ح ثنم يننس  يمل حمم  هن الزهري: عن أنس بن مملك ريض اهلل 

ُه َأْن »عن   يمل: سمعت رسدنل اهلل صدىل اهلل عييد  وسدي   يقدنل:  َماْن رَسُ

 .(1)« َأَثِرِه  َفْلَيِصْ  َرمِحَهُ ِفُه ال نَْتأَ اُه ِِف ِرْزقِِه  َأْو يُ اُيْبَتَط لَ 

   ي ّل عىل ذلك..ألله أي «أثره ينسأ ل  يف »ييت: إسنمده صحيح و: 

أخربندم أبدن هدد( يف صدحيح  يدمل:  354مم أخرج  اإلمم  ابن حبمن )

يعىل  يمل: ح ثنم كمم  بن طيحة اجلح ري  يمل: ح ثنم ليدث بدن سدع   

سم  أنس بدن مملدك  يقدنل: يدمل رسدنل   عن عقي   عن ابن شهمب  أنّ 

  ويبتاط لاه ِف ِف أللاهمان أتاب أن ينتاأ لاه »اهلل صىل اهلل عيي  وسدي :  

 .«رزقه  فليص  رمحه

                                                           
 . دار طن  النجمة.2067  ري : 56: 3)ت: زهري النمر( صحيح البخمري   (1)



ة والشيعة ( ...............................84)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

غددري   إسددنمده صددحيح عددىل رشط الشدديخ،يددمل شددعي  األرنددؤوط: 

كمم  بن طيحة اجلح ري  فق  وثقد  املؤلد  وأمحد  والد اريطن   ويدمل 

 .(1) أبن حمت  وغريه: ال بأس ب 

َولُِما ِّ  ينميف ينلد  تعدمى:  -يف ظمهره–ييت: أشك  البعض أّن هذا 

 .(2) ُأُمٍة َأَل   َفإَِذا َلاَء َأَلُلُهْ  اَل َيْتَتْأِخُروَن َساَعةا َواَل َيْتَتْقِدُمننَ 

ُقنُه َوَأطِيُعنِن )ييت: جناب  يف ينل  تعمى:  ُْ ( َيْغِيْر 3اْعُبُدوا اهَُ َوا

عَلُمْ   ْرُكْ  إَِ  َأَلٍ  ُمَتمًّ ؛ رضورة وجند أجي،؛ (3)ِمْن ُذُكنبُِمْ  َوُيَؤخِّ

فأج  ال يعيم  إالّ اهلل تعمى مكتنب يف الينح أو أّ  الكتمب  وآخر معّيق 

 عىل اختيمر العبمد طمعة أو معصية..

يث يعدمرض ينلد  فإن ييد : هدذا احلد   ابن بطمل: عل بن خلفيمل 

..  مضااغة اا ه أربعااني ينماابطاان أّماا جيمااع خلااق أتاادك  ِف»عييدد  السددال : 

وجد  اجلمد  بيدنه   يمل املهيد : اختيد  العيد   يف«. فيمتب رزقه وألله

 عىل ينل،:

                                                           
 . 438  ري : 180: 2صحيح ابن حبمن )ت: شعي  األرنؤوط(   (1)

 .34األعراف:  سنرة  (2)

 .4-3ننح:  سنرة  (3)
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ّ
اء بين السن

َ
 (85..........................................)الَبد

  أيمربد  صد ية  تَ دَيدِص  رزيد  هدن الربكدة؛ ألنّ  معند  البسدط يف :فقي 

 وينتاأ ِف»ويزكن. ومعند  ينلد : اململ وتزي  في   فينمن هبم  والص ية ت ريب

  مل عىل األلسنة  فكأّند ا  : يبق  ذكره الطي  وثنم،ه اجلمي  مذكنريأ« أثره

  ....يمت

 فدإنّ  وصد  رمحد    إنْ بطن أم  أنّ    جينز أن يكت  يف: أنّ القنل الثمينو

يصة ندنح:  مل يص  رمح  فكذا  ب اللة ينل  تعمى يف رزي  وأجي  كذا  وإنْ 

بِ،  ) َيمَل َيم  ْ  َنِذير  م  دنِن )2َيْنِ  إيِنر َلك  يع 
دنه  َوَأطِ ق  وا اهلل َ َوات  ( 3( َأِن اْعب د  

َسدم   إِن  َأَجدَ  اهلل ِ إَِذا َجدمَ  اَل  ْ  إَِى َأَجدٍ  م  ْرك  َؤخر ْ  َوي  ن نبِك  ْ  ِمْن ذ  َيْغِفْر َلك 

ننَ  نْت ْ  َتْعَيم  ر  َلْن ك  َؤخ  يدؤخرك    أطعدت    ب  لكد  إنْ دي  يض يري  أجال   ي 

 ..ال يؤخر عنك   حمل معصيتك  أج  اهلل إذا جم  يف ألنّ  ؛إلي 

َفَلْناَل َكاَكْت َقْرَية  نَمنَْت َفنََيَعَها إِيَمُُنَا إاُِل َقاْنَم ُيانُكَس هَُاا  يمل تعمى: 

ْكيَ  َياِة الدُّ ْ ِخ ِِف اْ َ
وهن اهلدالك عدىل الكفدر  ا نَمنُنا َكَشْينَا َعنُْهْ  َعَذاَب اْْلِ

ْ  إَِ  ِتنيٍ   َُ األجيد،  ّي    أبطدن أّمديف    مدن املكتدنبفهذا كيّ   َوَمُتْعنَا

َيْمُحن اهُُ َما َيَشاُء َوُيْثبِاُت   استحق ال يؤخر عن   ويؤي  هذا ينل  تعمى: 

ذه هلد وي  رو  عن عمر بدن اخلطدمب مدم هدن تفسدري؛  َوِعنَْدُه ُأمُّ اْلمَِتاِب 

عنادك  ياللها  إن كنات كتبتنا»دعمئد : يف    كدمن يقدنلرو  أنّ  ؛ فق اآلية



ة والشيعة ( ...............................86)
ّ
اء بين السن

َ
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يمحان اه ماا يشااء ويثبات ك ْقانل:   فإّكااا واكتبنع سعيد ي  فاينشقياا 

 .(1)وعنده أم المتاب

ييت: واضح أّن اإلمم  ابن بطمل ممئ  ليقنل الثمين  وهن الراجح ب  

هر..؛ يشه  مليالن  ترصدحي  يف دفد  املتعّ، ؛ إذ األّول متكي  خالف الظم

 شبهة التنميف املمّرة ؛ فهمك ينل  رصحيم  فصيحم ..

أجيد   ويد  يف  نسدأ لد يي  كي  ي   فإنْ يمل يف منض  آخر من رشح : 

دْ   يمل تعمى:  دٍة َأَجد   َفدإَِذا َجدمَ  َأَجي ه  وَن َسدمَعة  َواَل َولِك  ر أ م  اَل َيْسدَتْأِخر 

ننَ  بطدن أمد  أثدره وأجيد   ابدن آد  يكتد  يف إنّ : » ويمل النب  (2) َيْسَتْقِ م 

 ؟!.«ورزي 

 يل  عىل مم كمن ل  من العم  الدذ فع  ذلك ب  جزا      إنْ فمجلناب: أنّ 

   يبد  تكنيند مل يكدن لد  عمملدم   عي  اهلل تعمى شديئم  يف    غري زائ يرضمه  فإنّ 

 هن زائد   ب  العب  فمع  وبملزيمدة الت   ب  مل يزل عمملم  وال نمي  من  شيئم  

                                                           
 . مكتبة الرش   الريمض.206: 6رشح ابن بطمل )ت: يمرس إبراهي (    (1)

 .34األعراف:  سنرة  (2)



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (87..........................................)الَبد

ندمي    هن بقطعد  رمحدة مدن عمدره يبصية رمح   والنق  الذ  عمرهيف 

 .(1)من ذلك  يعزب عن  يش يب  خيق  ال

الربكدة   البسدط يف الدرز  معن يمل اإلمم  أمح  بن حمم  القسطالين: 

ويف العمدر   فينمدن هبدم  وتزيد  فيد   إذ الصية ص ية وه  تدريب املدمل ؛في 

 فكأن  مل يمت  أو يبق  ثنم،ه اجلمي  عىل األلسنة  حصنل القّنة يف اجلس 

  )هذا ينل(.

وص  رمح  فرزي   إنْ     جينز أن يكت  يف بطن أم بأنّ )القنل الثمين( و

 فكذا.رمح  يص   مل وإنْ   وأجي  كذا

يف كتمب الرتغي  والرتهي  ليحمفظ أيب منس  امل ين  من ح يث و

  اْلكتان ليص  رمحاه نّ إ»عب  اهلل بن عمرو بن العمص عن النب  أن  يمل: 

 وإنّ   في يد اه ْعا  ِف عمره ثلثاني سانة  ثلثة أيام وما بقي من عمره إالّ 

فينقص اه ْعا  عمره   سنة الرل  ليقطع رمحه وقد بقي من عمره ثلثنن

 .اهد.(2) يمل: ح يث حسن ث ّ « ثلثة أيام تتع ال يبقي منه إالّ 

                                                           
 . مكتبة الرش   الريمض.206: 6)ت: يمرس إبراهي (   رشح ابن بطمل  (1)

 . األمريّية الكرب   مرص.17: 4إرشمد السمري ليقسطالين   (2)
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ّ
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َ
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ألنس  دعنة النب  ييت: وي  رّجح القنل الثمين ؛ فيق  يمل  ت بمب

 بطنل العمر  مم نّص : 

اآلجمل ال يدزاد فيهدم وال  ف  معن  دعمئ  ل  بطنل العمر  وي  عي  أنّ 

  !.بطن أّم ؟ كت  يفعىل مم   ينق  منهم

أطدمع  إنْ   اهلل تعمى يكتد  أجد  عبد ه يي : معن  ذلك واهلل أعي  أنّ 

مل يطد  اهلل وعصدمه كدمن أجيد  أيد   اهلل واتقمه فيكنن عمره م ة كدذا  فدإنْ 

يصة ندنح حد، يدمل لقنمد :  ي ل عىل صحة ذلك ينل  عز وج  يف؛ منهم

ُقنُه َوَأطِيُعنِن  ُْ ْرُكْ  إَِ  َأَلاٍ  اْعُبُدوا اهَُ َوا ان ُذُكانبُِمْ  َوُياَؤخِّ َيْغِيْر َلُما  مِّ

ع َتمًّ عصديت  مل يدؤخرك   يري  أجال  ي  يىض ب  لك  إن أطعدت   فدإنْ    مُّ

عىل مدم يكدنن مدن   عي  اهلل مق ار أجي يف  ي  سبق إى ذلك األج   وك   

   وأنّ « مالصدقة ْدفع القضاء اها» يمل ابن يتيبة: ومثي  مم روي أن. فعي 

املدر     ال راد لقضم  اهلل  ومعن  ذلك أنّ وي  ثبت أنّ « الدعاء يدفع البلء»

هدن تصد   دفد  عدن نفسد  مدم  ي  يستحق بملذننب يضدم  العقنبدة  فدإنْ 

 وكذلك ال عم  يرتف  إى اهلل تعمى فينافدق الدبال  ندمزال    استحق من ذلك
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ّ
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َ
 (89..........................................)الَبد

  عي  اهلل تعدمى يف القل ذلك قد لرم به  وكّ  من الس   فيزيي  ويرصف   

 . (1)وبال،ه  عن  غضباهلل   أو دعم  رصف   إن تص ّ أنّ 

يد  جد  هبدم القيد    فإن يمل يمئ : ألست  تزعمنن أن املقمدير سدمبقة

 !.وليس األمر بأن   فكي  يستقي  م  هذا املعن  املحن واإلثبمت؟

مدم  فدال يمحدن إالّ   ا لف باه القلا ِمّ  اهحن واْلثبات أيضاا : ذلك يينم

 .(2)سبق يف عيم  ويضمئ  حمنه

وَااذا اهحاان   ال تبدد ي  لقضددم  اهلل  والعقيدد ة أّندديددمل يف تفسددريه: 

 م يكدنن وايعدم  مدن القضدم  مد   ويد  تقد   أنّ ا سبق به القضااءواْلثبات ِمّ 

 بأسبمب  وهن املمحن.    وهن الثمبت  ومن  مم يكنن مرصوفم  حمتنمم  

إلحمطدة  ؛خرج عن الغي   مم يف الينح : وعن ي أنّ (3)ويمل الغزنني

إحمطة اخليق بجمي  عي  اهلل حمدمل   ألنّ  ؛بعض املالئكة  فيحتم  التب ي 

                                                           
 . األمريّية الكرب   مرص.107: 10إرشمد السمري ليقسطالين   (1)

 . إحيم  الرتاث العريب  بريوت.52: 19تفسري الرازي   (2)

 هد.582براهي   فقي  حنف  مفرس تنيف سنة: امليق  بتمج الرشيعة  عيّل بن إ  (3)
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ّ
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أص  مم كت   تابوعنده أم المومم يف عيم  من تق ير األشيم  ال يب ل 

 .(1) من اآلجمل

ييدت مدذه  أهد   نْ إفيمل اإلمم  عيل بن إبراهي  اخلمزن يف تفسريه: 

إى يدن  القيممدة   القيد  بد  هدن كدمئن   ويد  جدّ    املقدمدير سدمبقة السنة أنّ 

 ؟!.فكي  يستقي  م  هذا املحن واإلثبمت

فدال يمحدن   وسدبق بد  القد ر ا لف به القلا حن واْلثبات ِمّ اه ييت:

وعييد  يرتتد  القضدم    مم سبق ب  عيمد  يف األزل إالّ  وال يثبت شيئم   شيئم  

 .(2)والق ر

هلل  عيد  أنّ يمل اإلمم  احلس، بن عبد  اهلل الطيبد  يف رشح املشدكمة: ا

 ..خيق  يضمئ،  مربمم  ومعيقم   تعمى يف

                                                           
 . دار الكت  املرصّية  القمهرة.332: 9تفسري القرطب  )ت: أمح  الربدوين(   (1)

 . العيمّية  بريوت.24: 3تفسري اخلمزن )ت: حمم  عيل شمه،(   (2)
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ّ
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َ
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 ي ره يف األزل معيقم  بفع   ك  يمل: فهن عبمرة عّ  : قا القضاء اهعلّ أمّ 

إن فع  الع  الفالين كمن كذا وكدذا  وإن مل يفعيد  فدال يكدنن كدذا وكدذا 

فهن من يبي  مم يتطر  إليد  املحدن واإلثبدمت  كد  يدمل اهلل تعدمى يف حمكد  

 .ما يشاء ويثبتمحن اه يخطمب : 

مدن غدري أن    ي ره سدبحمن  يف األزلفهن عبمرة عّ   :ا القضاء اه مأمّ 

وال   بحيدث ال يتغدري بحدمل  ق  بفع   فهن يف النينع نمفذ غميدة النفدمذيعيّ 

    من عيم  ب  كمن ومم يكدننألنّ  ؛قىض ل وال امل    عيي  يتني  عىل املقىض

م ال يتطدددر  إليددد  املحدددن وخدددالف معينمددد  مسدددتحي  يطعدددم   وهدددذا ممّددد

فقنل النب  صىل اهلل عييد   ال معق  حلكم يمل اهلل تعمى: ..؛ واإلثبمت

مددن القبيدد  الثددمين  ولددذلك مل جيدد   «إذا يضدديت يضددم  فددال يددرد»وسددي : 

 .(1)إلي 

  

                                                           
 . نزار البمز  مكة املكرمة.5751  ري : 3638: 11رشح املشكمة ليطيب    (1)
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واملحدن ذهدمب م  النيسدمبنري: يمل اإلمم  نظم  ال ين  احلسن بن حم

  سددبحمن  وأّندد  م عممددةأّمدد أثددر الكتمبددة ونحنهددم. ويف اآليددة يددنالن: األول

  والسعمدة والشدقموة  وكذا القنل يف األج   ويزي  في   يمحن من الرز 

وهدن مدذه  عمدر وابدن مسدعند  ويد  رواه جدمبر عدن   واإلي ن والكفر

رعنن دهبنن إلي  كمننا ي عنن ويتضوالذا رسنل اهلل صىل اهلل عيي  وسي .

: النبدد  يددنل إى اهلل يف أن جيعيهدد  سددع ا  إن كددمننا أشددقيم  وهددذا ال ينددميف

 .(1) من مجلة ما قَض به اهحن واْلثبات أيضاا  ألنّ « لف القل »

يف الينح املحفن  فيكدنن  مممّ     يمحن مم يشم فمملراد من اآلية أنّ يمل: 

عىل حس  مدم   فيجري في  يضم،ه وي ره  م في كملع    ويثبت مم يشم  ممّ 

تقتضي  مشيئت   وهذا ال ينميف مم ثبت عن  صىل اهلل عيي  وسدي  مدن ينلد : 

 اهحاان واْلثبااات َاان ماان مجلااة مااا قضاااه اه وذلددك ألنّ « لااف القلاا »

 .(2)سبحمن 

                                                           
 . دار الكت  العيمية  بريوت.165: 4 النيسمبنري )ت: عمريات( تفسري  (1)

 . دار ابن كثري  دمشق.106: 3فتح الق ير   (2)
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ر د   ال يسدعهم خمتصدد هدذا ال  صدييت: وأينل أئمدة أهد  السدنة يف

 مقممنم. 
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 ملا خلق له): تفسري قول النبي 
ٌ
 ميسر

ٌ
 (كل

ح ثنم أمح  بن يدننس  حد ثنم أخرج  اإلمم  مسي  النيشمبنري يمل: 

زهري  ح ثنم أبن الزبري  ح وح ثنم حيي  بن حيي   أخربنم أبدن خيثمدة  عدن 

بن جعش  يمل: يم رسدنل  أيب الزبري  عن جمبر  يمل: جم  رساية بن مملك

أفددي  جفددت بدد   !.اهلل بدد، لنددم ديننددم كأنددم خيقنددم اآلن  فددي  العمدد  اليددن ؟

  !.األيال   وجرت ب  املقمدير  أ  في  نستقب ؟

ال  باا  فايم لياات بااه األقالم ولاارت بااه : »النبدد  عييد  السددال  يدمل

 .«اهقادير

بعد  مل أفهمد      أبدن الدزبريتكّيد يمل زهري: ثد ّ  !.يمل: ففي  العم ؟

  !.فسألت: مم يمل؟

 .(1)«  ميّس  اعملنا فم   : »النب  عيي  السال  فقمل

معموية  ح ثنم األعمش  عن سع  بدن  ح ثنم أبنأخرج  أمح  يمل: و

عبي ة  عن أيب عب  الرمحن السيم   عن عيل  يدمل: كدمن رسدنل اهلل ذات 

ماا مانم  مان »مل:   ويف ي ه عند ينكت ب   يمل: فرف  رأس  فقين  جملسم  

                                                           
 . إحيم  الرتاث العريب  بريوت.2648  ري : 2040: 4صحيح مسي )حمم  فؤاد عب  البمي (   (1)
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يمل: فقملنا: يدم رسدنل اهلل  فيد  « ة والناروقد عل  من َلا من اجلنّ  كيس إالّ 

َقاع َأْعَطاع َمان َأُمافَ  :ميس ها خلق له اعملنا  فم   »يمل:   !.نعم ؟ ُْ   َوا

ْتنَع َوَصُدَن  اهُ   بِاْ ُ ُ ام َفَتنَُيسِّ  َكاُذَب وَ   َواْساَتْغنَع َبِخاَ   َمان َوَأُماا  لِْلُيْسَ

ْتنَع هُ   بِاْ ُ ُ م َفَتنَُيسِّ  . لِْلُعْسَ

 .(1)يمل شعي  األرنؤوط: إسنمده صحيح عىل رشط الشيخ،

ييت: هذا احل يث الرشي   ممّم ي  اعتمص عىل كثري من العيد    مد  

 أّن تفسريه واضح ملن تأمي  من احلّذا .  

ل   أراد إبطمل ينل وتفسريه بإجيمز: أّن النبّ  صينات اهلل عيي  وعىل آ

اجلربّية واملعتزلة الق رّية بسطر واحد   وإثبدمت أّن اهلل تعدمى عدممل بد  كدمن 

 ومم يكنن  ي  أحمط بكّ  يش  عي    ال يعزب عن  مثمل ذرة  ..

مد  ينلد   «كاّ  ميّسا »فأّمم إبطمل يدنل اجلربّيدة ؛ فدأّن يدنل النبدّ : 

َقع َأْعَطع َمن َأُمافَ تعمى:  ُْ ْتنَع َوَصُدَن   َوا هُ   بِاْ ُ ُ ام َفَتنَُيسِّ  َوَأُماا  لِْلُيْسَ

ْتاانَع َوَكااُذَب   َواْسااَتْغنَع َبِخااَ   َماان ااهُ   بِاْ ُ ُ اام َفَتنَُيسِّ نددّ  يف  لِْلُعْسَ

 االختيمر والتخيري التكنيني،..

                                                           
 بريوت.  . الرسملة621  ري : 56: 2مسن  أمح  )ت: األرنؤوط(  (1)
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وإّمم إبطمل ينل الق رّية القمئي، أّن الرّش غري مقّ ر من يب  اهلل تعمى   

 «ال  ب  فيم ليت به األقلم ولرت به اهقادير»قنل النب  عيي  السال : في

خريا  كمن العمد  أ  رّشا  ؛ فكالمهدم يد  يدّ رمهم اهلل تعدمى ؛ أي ال خيرجدمن 

عن سديطمن ؛ وال ينجد ان إالّ بعيمد  ومشديئت  ويد ره ويضدمئ  وإمضدمئ  

 وإذن ..

أيضدم   وهدن ميرّسد  الزب ة: املحن كمإلثبمت  ممّم يد  جد  القيد  عييد 

لك  اخلالئق بمل عم  والعم  الصملح؛ نظريه الفدرار مدن يد ر اهلل إى يد ر 

 اهلل  رضورة أّن كييه  ال خيرجمن عن سيطمن اهلل تعمى.

أصد    وهذا احل يثولق  أجمد اإلمم  ابن حجر العسقالين يف ينل : 

فيدد  رد عددىل و  السددعمدة والشددقم  بتقدد ير اهلل القدد ي  ألهدد  السددنة يف أنّ 

وال يدأيت   عدن كدره اجلرب ال يكنن إالّ  ألنّ  ؛التيسري ض  اجلرب ألنّ  ؛اجلربية

أفعمل العبمد  ويف أحمديث هذا البمب أنّ ...  اإلنسمن الع  بطريق التيسري

ففيهم بطالن  ؛هم ي  سبق عي  اهلل بنينعهم بتق يرهلكنّ   وإن ص رت عنه 

 .(1)رصحيم   ينل الق رية

  

                                                           
 .497: 11ح البمري فت  (1)
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األول: تيسري اهلل تعمى اخلدري  ملدن أراد عميد  مدن العبدمد  وهدن ندّ  

هُ  اآلية:  ُ م َفَتنَُيسِّ  .لِْلُيْسَ

الثمين: تيسدري اهلل تعدمى الرّشد  ملدن أراد عميد  مدن العبدمد  وهدن ند  

هُ  اآلية:  ُ م َفَتنَُيسِّ  .لِْلُعْسَ

فمملقصند من  إبطمل يدنل اجلربّيدة والق رّيدة  هذا هن تفسري احل يث  

وال داعدد  الرتبددمك بعددض العيدد   فيدد ..  كدد  أّندد  ميتددئ  متددم  االلتئددم  مدد  

أّن معندد  احلدد يث: كددّ  اخلالئددق  البدد ا ..  وسدديأيت عددن أهدد  البيددت 

 ميرسون لعبمدة اهلل سبحمن  وتعمى.. ؛ فمنتظر.
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ة 
ّ
م اجلوزي

ّ
ة البن القي

ّ
 ـ(ه751)كلمة تام

  ال يمتن  م  الطب  واخلت  عي  أنّ م ينبغ  أن ي  وممّ يمل يف كتمب  الشفم : 

الددذي خددت  عددىل  بددأن يفددّك  ؛حصددنل اإليدد ن )عددىل القيددنب(  والقفدد 

   ويرشد ه بعد  غّيد  ويعيمد  بعد  جهيد   وهي يد  بعد  ضدالل  ... القي 

جبيند    لن كت  عىل حتّ ف ؛الت  ه  بي ه  ويفتح يف  ييب  بمفمتيح تنفيق 

 ....مل يمتن  أن يمحنهم ويكت  عيي  السعمدة واإلي ن  الشقموة والكفر

  فااايني كناات كتبتنااي شااقياا  اللهاا  إنْ »وكددمن عمددر يقددنل يف دعمئدد : 

فملرب تعمى فعمل ملم يريد  ال « ك َحن ما ْشاء وْثبتفإكّ   واكتبني سعيداا 

 .حجر عيي 

  :فريقانَهنا ض  وقد  

وال ي خ   دت   ليرب ذلك ليس مق ورا   حيث زعمت أنّ  :القدرية

 .لنميض جنده ولطف   ل  ومنع  العب  إذ لن كمن مق ورا   ؛فعي 

  فإّند  شديئم   أو عيد   ر ي را    سبحمن  إذا ي ّ حيث زعمت أنّ  :واجل ية

 .ره وعيم بخالف مم ي ّ   وال يترصف في   ه بع  هذاال يغرّي 
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ومجيد    أح  أصدال   والطمئفتمن حجرت عىل من ال ي خ   ت حجر

  وهدذه املسدألة مدن أكدرب مسدمئ  القد ر  ويد را   خيق   ت حجدره رشعدم  

واملقصند   مم يشفيك فيهم  وسيمر بك إن شم  اهلل يف بمب املحن واإلثبمت

أممناه فاك ذلاك اْلات    لدن تعدرض العبد     م  الطب  واخلدت  والقفد نّ أ

وأسدبمب الفدتح   يش   من بيد ه مفدمتيح كد  وذلك القف  يفتح    والطابع

 .(1)غري ممتنعة عيي   مق ورة ليعب 

ا هاا خلاق لاه»: ييت: فهدذا هدن التفسدري التدم   لقنلد    « كا   ميس 

 يشه  ل  مم سيأيت يف الفص  الثمين بإسنمد صحيح عن منالندم الكدمظ  

 ببيمن ليس بع ه بيمن  فمرتق .

  

                                                           
 . دار املعرفة  بريوت  لبنمن.90شفم  العيي :   (1)
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 تصاريح العلماء: األجل أجالن، والقضاء قضاءان

 اعَقضا : ينلد  تعدمى: - واليفظ البن تيميدة -جّ  عي   األئّمة يمل 

ع ِعنْاَدهُ  َأَللا   قضااع فهدذا األجد  الدذي هدن أجد  املدنت  َوَأَل   ُمَتمًّ

ع ددد: م أجد  القيممدة الوأمّ   عيم  اهلل ملن شم  من عبمدهي  ي     َأَللا  ُمَتامًّ

 .(1)هن فال يعيم  إالّ  ِعنَْدهُ 

 ينل  عز وج : هد(: 1014نف  املال اهلروي القمري )يمل اإلمم  احل

 قضااع فمإلشمرة بمألجد  األول   (2) متمع عنده وأل    أللا  قضاع ث ّ 

إى مم يف الينح املحفن   ومم عن  ميك املنت وأعناند   وبمألجد   أللا 

وينلد    (3) عنده أم المتاب إى مم يف ينل  تعمى:  عوأل  متمّ   الثمين

 .(4) ذا لاء ألله  فل يتتأخرون ساعة وال يتتقدمننإ عمى: ت

م القضدم  املدرب    وأّمدالقضم  املعيق يتغدرّي  نّ إ  واحلمص يمل اهلروي: 

 .(5)فال يب ل وال يغري

                                                           
 . جمم  امليك فه   السعندية.492: 14جممنع الفتمو  )ت: عب  الرمحن يمس (  (1)

 .2األنعم :  سنرة  (2)

 .39الرع :  سنرة  (3)

 .49يننس:  سنرة  (4)

 كر  بريوت..  دار الف2233. ري : 1528: 4رشح مريمة املفمتيح   (5)
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اَراٍب ُثاُ  ييت: أصي  يف القرآن  يف ينل  تعدمى:   ُْ َواهُُ َخَلَقُماْ  ِماْن 

ََْضاُع إاُِل بِِعْلِماِه َوَماا  اا َأْزَوال ِمْن ُكْطَيٍة ُثُ  َلَعَلُم ْ  ِماُ  ِماْن ُأْكَثاع َواَل  َوَما ََتْ

ُيَعُمااُر ِمااْن ُمَعُمااٍر َواَل ُياانَْقُص ِمااْن ُعُمااِرِه إاُِل ِِف كَِتاااٍب إُِن َذلِااَك َعااَى اهُِ 

َيِتري  
(1). 

وال بدد  مددن اإلشددمرة إى أّن نفددس القضددم  املددرب  عددىل يسددم،؛ فتددمرة 

يف الفصد   اإلمضم   وتمرة ال  وسديأيت ذلدك عدن أهد  البيدت  ييحق 

 الالحق.. 

َن اُلِذخ َخَلَقُمْ  ِمْن طنٍِي ُثُ  ويف ينل  سبحمن  وتعمى:   َأَللا  قضاعَُ

ونَ  رَْتُ ََ ع ِعنَْدُه ُثُ  َأْكُتْ   َيْغِيْر َلُمْ  ِماْن . ويمل ننح لقنل : (2) َوَأَل   ُمَتمًّ

عُذُكنبُِمْ  وَ  ْرُكْ  إَِ  َأَلٍ  ُمَتمًّ  .(3)ُيَؤخِّ

 وهن دلي  ثبدنت هد( يف اآلية:631) يمل اإلمم  سي  ال ين اآلم ي

 .(4)أجي،

                                                           
 .11فمطر:  سنرة  (1)

 .2األنعم :  سنرة  (2)

 .4ننح:  سنرة  (3)

 . دار الكت  واآلثمر القنمية  القمهرة.215: 2أبكمر األفكمر   (4)
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ييددت: واأليددنال يف هددذا كثددرية  حسددبنم مددم رسدنددمه وعرضددنمه  عييدد  

يمطبة مجهنر أه  السنّة في  أعيد   وإن شدّذ خمدمل  فديه   فدال عدربة بد  ؛ 

 لشذوذه..
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ا
ّ
 س: كتابان: أم الكتاب، وكتاب احملوابن عب

ح ثنم أبن العبمس حمم  بن يعقنب  ثنم هد( يمل: 405أخرج احلمك  )

حمم  بن إسحم  الصدغمين  ثندم روح بدن عبدمدة  ثندم محدمد بدن سديمة  عدن 

سيي ن التيم   عن عكرمة  عدن ابدن عبدمس ريض اهلل عدنه   يف يدنل اهلل 

 مهدم كتمبدمن:. مل: مدن أحد  الكتدمب،يد  (1) يمحن اه ما يشااء عز وج :

أي مجيدة   ويثبات وعناده أم المتاابمدن أحد مهم   يمحن اه ما يشاء

  .الكتمب

وهدن . ي  احت  مسي  بحد د واحدت  البخدمري بعكرمدةيمل احلمك : 

 .(2)  ووافق  الذهب غري  صحيح من ح يث سيي ن التيم  ومل خيرجمه

امليك بن عمرو القي   ثقدة خ  (  )عب ح ثنم أبن عممر  الطربي: يمل

)سيي ن بدن    عن سيي ن التيم )إمم  ثقة خ  ( يمل: ح ثنم محمد بن سيمة

)ثقدة إمدم  يف التفسدري  مدته  كنند     عدن عكرمدةطرخمن   ثقة ثبت خ  (

 .(3)مثي رمح  اهلل   عن ابن عبمس خمرجيم   (

                                                           
 .39الرع :  سنرة  (1)

 . العيمية  بريوت.3332. ري : 380: 2مست رك احلمك  )ت: مصطف  عب  القمدر(   (2)

 . مؤسسة الرسملة.20475. ري : 480: 16مم  أمح  حمم  شمكر( تفسري الطربي )ت: اإل  (3)
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حدد ثنم يددمل  )ثقددة( حدد ثن  املثندد  هددد( 310يددمل اإلمددم  الطددربي )

 احلجمج يمل: ح ثنم محمد  عن سيي ن التيم   عن عكرمة  عن ابن عبمس

 .(1)مثي 

 ييت: إسنمده صحيح.

وي  أعينّم سمبقم  أّن  ال ثمدرة عيمّيدة فدي  فيد  املحدن مدن الكتد   أهدن 

الينح املحفن  أ  هن أّ  الكتمب ؛  واالحتيمط يقي بمملصري إى ينل ابدن 

ذي ال حمن في  هن أّ  الكتمب؛ سي  أّن  مروي عن عّبمس  من أّن الكتمب ال

ك  سنر  الحقم ..؛ لكن عىل أي تق ير  فيق  جّ  القيد   أه  البيت 

 عىل القضم  بمملحن والب ا  يف أّ  الكتمب..  فمحفظ.. 

ل  حد ثنم يدم )القي  ثقة  ( ح ثنم حمم  بن عب  األعىليمل الطربي: 

  )  ثقدة خ  (   عدن أبيد )بن طرخمن التيمد   ثقدة خ  ( املعتمر بن سيي ن

يمحدن اهلل مدم يشدم  ويثبدت وعند ه أ  عن عكرمة يمل: الكتدمب كتمبدمن  

 .(2)الكتمب

                                                           
 . مؤسسة الرسملة.20473. ري : 480: 16تفسري الطربي )ت: اإلمم  أمح  حمم  شمكر(   (1)

 . مؤسسة الرسملة.20476. ري : 480: 16تفسري الطربي )ت: اإلمم  أمح  حمم  شمكر(   (2)
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 ييت: إسنمده صحيح عىل رشط مسي . 

ومهم: كتمب القضم  املرب  املمىض من يب  اهلل تعمى وهدن أ  الكتدمب  

: كتمب املحن املتضّمن لقضدم  اهلل املعّيدق يبد  اإلمضدم   وكالمهدم وثمنيه 

.  مقّ ران بتق ير اهلل الذي أحمط بكّ  يش  عي  

 أي أّن كال  من القضمئ، ممّم ي  جّ  ب  القي . 

حد ثنم عمدرو بدن عديل يدمل: حد ثنم سده  بدن وأخرج الطدربي يدمل: 

 .(1) مثي  ينس  يمل: ح ثنم سيي ن التيم   عن عكرمة

 ييت: إسنمده صحيح.

  

                                                           
 . مؤسسة الرسملة.20474. ري : 480: 16شمكر(  تفسري الطربي )ت: اإلمم  أمح  حمم   (1)
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 الفصل الثالث 
 ما رواه الشيعة يف البداء
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 البداء ظهور من اهلل وله سبحانه

أّن معن  الب ا  لغدة هدن  -وال بأس بملتذكرة–ذكرنم يف الفص  األّول 

 الظهنر.

 يف االصطالح هن:  البداءك  ي  ذكرنم أّن منجز معن  

 سابق علمه األز،ي  ما خيي عى عباده  ِمّاا إظهار اه ْعا   ما كان ِف

 .إ  النلند  ال َيتتبنن ظهنره

َتِتُبننَ  لقنل  تعمى:  ْ  ِمَن اهُِ َما َ ْ َيُمنُكنا ََيْ  .(1) َوَبَدا ََلُ

أّن حقيقة الب ا  ه  جممدنع  -وي  نبهنم عيي  يف الفص  األّول-لكن 

ر واحد  هلل كد  هدن املشدتهر ظهنرين انض مي، أو ا دمدي،  ولديس ظهدن

 خطأ ..؛ كمآليت: 

                                                           
 .47الزمر:  سنرة (1)



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (109..........................................)الَبد

اِديَن ِمانُْمْ  َتُتع َكْعَلَ  َوَلنَْبُلَنُكُمْ   ي ّل عييه  معم  ينل  تعمى: 
َِ ا َِ اهُْ

تتاع  ّن وي  أمج  مفرسو السدنة والشديعة أ  َوالُصابِِريَن َوَكْبُلَن َأْخَباَرُك ْ 

أي حت  يظهر لنم فع  العب  منجندا  يف اخلمرج  طمعة أو معصية؛   كعل 

فإذا ظهرت الطمعة أو املعصية هلل تعدمى خمرجدم   أظهدر اهلل تعدمى ثنابد  أو 

عقمبدد   ترشدديعم  أو تكنينددم  بنددم   عييهددم..؛ ومددن ذلددك يف التكنينّيددمت ينلدد  

َ  اْلُقَرم نمَ  تعمى:  َْ َقْنا َلَيَتْحنَا َعَلْيِهْ  َبَرَكااٍت ِماَن الُتاَمِء َوَلْن َأُن َأ ُْ نُنا َوا

ْ  بِااااَم َكاااااُكنا َيْمِتااااُبننَ  َُ . ويف (1)  َواأْلَْرِض َوَلمِااااْن َكااااُذُبنا َفَأَخااااْذَكا

اااُدوا َتُرْمنَااا َعَلااْيهِ  الترشدديعيمت:  ََ ْ  َطيَِّباااٍت ُأِتُلااْت َفاابُِظْلٍ  ِمااَن اُلااِذيَن 

 .(2)ََلُ ْ 

عبددمرة أخددر : فملبدد ا  هددن النسددخ يف الترشددي  والتكددنين  ومهددم وب

 مرتتبمن عىل أفعمل العبمد  طمعة أو معصية.

                                                           
 .96األعراف:  سنرة (1)

 .160النسم :  سنرة (2)



ة والشيعة ( ...............................110)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

الزب ة: فملب ا  ظهنر هلل تعدمى  وظهدنر مند  سدبحمن   ومثيندم لدذلك 

وينم ..؛ فمهلل تعمى مل يظ  ين  يدننس بعدذاب إالّ  بقّصة النب  يننس 

و  يننس ملم أظهروا التنبدة  ذ  ك  أّن يبع  أن أظهروا اإلرصار عىل الكفر

أظهر اهلل سبحمن  الرضم  ب  مدتعه  إى حد، كد  ندّ  القدرآن الكدري ..  

جممنع الظهنرين  ال ظهنر واح  ك   -ك  يينم مرارا  –فهذا هن الب ا   إّن  

 هن املشتهر خطأ ..

  



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (111..........................................)الَبد

 البداء بلسان علمائنا رضوان اهلل عليهم

يددن  يف شددأن  حييدد  ويميددت  اهلل كددّ   إنّ يددمل يدد س رسه الرشددي :  

ويرز  ويفع  مم يشم   والب ا  ليس من ن امدة  و هدن ظهدنر أمدر  يقدنل 

وبد ا هلد   العرب: ب ا يل شخ  يف طريق  أي ظهر  يمل اهلل عز وجد :

ى تعدمسبحمن  وأي ظهر هل   ومت  ظهر هلل   من اهلل مم مل يكنننا حيتسبنن

نقد    زاد يف عمره  ومت  ظهر ل  من  يطيعدة لرمحد   من عب  صية لرمح 

نقد  مدن رزيد  وعمدره    من عمره  ومت  ظهر لد  مدن عبد  إتيدمن الزندم

 .(1)ومت  ظهر ل  من  التعف  عن الزنم زاد يف رزي  وعمره

 عن ع راأل تأخري يف روي مم يتأول هذا وعىلعيي  يف الغيبة: يمل 

 روي ومدم األرحدم   وصدية والص يمت ال عم  عن  فيهم والزيمدة  أويمهتم

 الدرح  ويطد   الظيد  فع  عن   يبي  مم إى أويمهتم عن االع ر تنقي  يف

 أح مهم يكنن أن يمتن  فال  مرينبمأل عمملم   كمن وإن تعمى فمهلل ذلك  وغري

                                                           
 . جممعة امل رس،  ي . 236التنحي  ليص و  )ت: همش  الطهراين(:  (1)



ة والشيعة ( ...............................112)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

 أهد  بد، فيهدم خدالف ال ميدةاجل وهدذه  رشط بال واآلخر برشط معينمم

 البد ا  ليفدظ املتضمنة أخبمرنم من روي مم أيضم   يتأول هذا وعىل .(1)الع ل

 النسخ  في  جينز في  الع ل أه  مجي  يري ه مم عىل النسخ معنمهم أنّ  ويب،

 اليغدة يف البد ا  نّ أل ؛ الكمئنمت عن اخلرب طريقهم كمن إنْ  رشوطهم تغري أو

  خالفد  نظدن مكنّ  مم تعمى اهلل أفعمل من لنم يظهر أن تن يم ال   الظهنر هن

 .(2)رشط  نعي  وال نعي  أو

ْ  ينلددد  تعدددمى:   يددمل السدددي  املرتىضدددو دددَنن ك   َحت ددد  َنْعَيددد َ َوَلنَْبي 

دَن َأْخَبدمَرك  ْ  دمبِِريَن َوَنْبي  ْ  َوالص  ملدراد بد  نحميد  عدىل أّن ا  املْ َجمِهِ يَن ِمدنك 

  عي  اجلهمد منجدندا  ال ي  حّت  نعي  جهمدك  منجندا ؛ فقب  وجند اجلهمد 

 وإّن  ي عي  كذلك بع  حصنل   فكذلك القنل يف البدَ ا . 

 .(3): وهذا وج  حسن جّ ا  يمل الشيخ الطنيس

                                                           
شك  ييت: وهذا ع، مم يرره أه  السنّة  وي  مىض ترصيح اإلمم  الطحموي احلنف  يف كتمب  م(1) 

 اآلثمر وغريه.

 مؤسسة املعمرف اإلسالمّية  ي . .431الغيبة ليطنيس)ت: عبمد الطهراين(: (2) 

 ي .  . ستمرة496: 2الع ة يف أصنل الفق  ليشيخ الطنيس)ت: حمم  رضم األنصمري(   (3)



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (113..........................................)الَبد

 َتُتاع َكْعَلا َ هدد(: 597)مدن أهد  السدنّة يمل اإلمم  ابن اجلدنزي و

 .(1)  وبه يقع اجل اءولندعل  العي  الذي هن 

يددمل الشدديخ املفيدد  رضددنان اهلل عييدد  يف التصددحيح: فددمملعن  يف يددنل 

  ولدديس املددراد مندد  تعقدد  الددرأي ظهاار منااهيف كددذا  أي:  باادا هاإلممميددة 

ووضنح أمر كمن ي  خف  عن  تعمى...  فه  معينمة ل  في  مل يدزل  وإّند  

  مم مل يكن يف االحتسمب ظهدنره  وال يف غملد  الظدّن ينص  منهم بملب ا

 .(2) وينع 

ومن األمثية عيي  ح يث آد  وداود  وي  رواه كّ  من السنة والشيعة 

 بإسنمد صحيح..

  

                                                           
 بريوت.  . دار الكتمب العريب122: 4تفسري ابن اجلنزي=زاد املسري )عب  الرزا  مه ي(   (1)

 لبنمن.  بريوت  دار املفي  .66حس، دركمه ( ت:)ليشيخ املفي  تصحيح االعتقمد   (2)



ة والشيعة ( ...............................114)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

 البداء يف عمر آدم وداود 

عن   عن أمح  بن حمم  بن خمل   ع ة من أصحمبنمرو  الكيين  عن 

سدأل ابدن شدربمة   بدن سدنمن يدمل:عدن عبد  اهلل  عن خي  بدن محدمد  أبي 

يدم أبدم عبد  اهلل يف يدمل: مدم تقدنل عيي  السال  الصمد  عب  اهلل  مأبالقميض 

سألن  عن أول كتمب ..؛ في  يكن عن ي في  يش   يش  سألن  عن  األمري

 ؟!.كت  يف األرض

اه ع  و لا  عارض عاى ندم علياه التالم ذريتاه  كع  إنّ  »: قال 

  فمؤمنااا  ومؤمنااا   فملمااا  لمااا مو  فنبيااا  كبيااا   ر الاذرِف صان  عرض العاني

مان َاذا الاذخ كبأْاه  :فلم اكتهع إ  داود عليه التالم قاال  فمافراا  وكافراا 

فأوتع اه ع  و ل  إليه َذا ابنك داود عمره   !.وكرمته وقرصت عمره

ء وأكا أين ما أشا  و قتمت األرزان   قد كتبت اْللالوإيّن   أربعنن سنة

قاال  .من عمرك أ قت له لعلت له شيئاا  فإنْ   و أثبت وعندخ أم المتاب

فقاال اه عا  و  .يا رب قد لعلت له من عمرخ ستني سانة َاام اهاراةندم: 

 .ه سينتاعفإّكا اكتبانا علياه كتابااا : ل  جل ريا  و ميماريا  وملاك اهانت

رضات ندم ت فلامّ   وختمنه باألنحته  مان طيناة علياني فمتبنا عليه كتاباا 

لئت  :قال  !.يا ملك اهنت ما لاء بك :ملك اهنت فقال ندم أْاه  النفاة



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (115..........................................)الَبد

ملاك فقاال  .قاد بقاي مان عمارخ ساتنن سانةندم: قاال  .ألقبض روتاك

  .«وك ل عليه ل ري  وأخرج له المتاب .ك لعلتها البنك داودإكّ اهنت: 

ى فمن أل  ذلك إذا خرج الصاك عا» :فقال أبن عبد اه عليه التلم

 .(1)«اهدينن فقبض روته اهدينن ذّل 

ييت: إسنمده صحيح دون كال . وي  رواه أه  السنة بإسنمد صحيح 

 أيضم   كمآليت..

  

                                                           
 بمب أول صك كت  يف األرض. .الكميف  (1)



ة والشيعة ( ...............................116)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

 ما رواه أهل السنة يف آدم وداود

عدن عديل بدن   حد ثنم محدمد  حد ثنم روحأخرج   أمح  بن حنب  يمل: 

الد ين يدمل: ابن مهران عن ابن عبمس يمل: ملم نزلت آيدة  عن ينس   زي 

 يمل رسنل اهلل صىل اهلل عيي  وسي : 

اه ها خلاق  إنّ   أول من لحد ندم عليه التلم  قاَلا ثلث مرات إنّ »

ندم عليه الصلة والتالم متاح ظهاره  فاأخرج مناه ماا َان ذارم إ  يانم 

ي َار  فقاال أخ رب  أخ  القيامة  فِعليعرضه  عليه  فرأم فيه  رلالا 

قال: ساتنن  !.ذا ابنك داود  قال: أخ رب  ك  عمره قال: َ !.بني َذا 

أن ْ ياده أكات مان عمارك   قال: أخ رب  زد ِف عمره  قاال: ال  إالّ  سنة 

  فمتاب اه عا  فمان عمر ندم ألف عام  فنَب له من عمره أربعني عامااا 

 ..  وأشهد عليه اهلرمةول  عليه كتاباا 

ه : إّكاندم تقبض روته  فقاالفلم ترضندم عليه التلم  أْته اهلرمة ل

ك قاد وَبتهاا فقاالنا: إّكا .أربعانن سانة خ  َيرض ألل  قد بقع من عمار

  وأبارز اه عا  ولا  علياه البنك داود  قال: ما فعلت وال وَبت له شيئاا 

 «. المتاب  فأقام عليه اهلرمة



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (117..........................................)الَبد

 . (1)يمل اإلمم  أمح  حمم  شمكر: إسنمده صحيح

م أبن عب  اهلل حمم  بن عب  اهلل الزاه   ثندم أخربنوأخرج  احلمك  يمل: 

أمح  بن مهران  ثنم أبن نعي   ثنم هشم  بن سع   عدن زيد  بدن أسدي   عدن 

 .(2)عن النب  مثي . ويمل: صحيح اإلسنمد أيب صملح  عن أيب هريرة

هذا احل يث ن   ظمهر أّن هلل تعمى  يضمئ،  وكتدمب،  وآلد  وداود 

 أجي،  ك  أّن هلل تعمى عيم،.

فمهلل تعمى وإن كمن عمملم  يف األزل ب  كمن ومم يكنن ومم لن كمن كيد  

أن ال حيت  عىل عبمده هبذا العي  األزيل  ب  بد   يضد يكنن  لكنّ  سبحمن  

بذل  من عي  ملالئكت  وأنبيمئ  ورسي  وأوصيمئ ؛ لدئال تكدنن آلد  وذرّيتد  

 عىل اهلل حّجة..

بقضدمئ،  وال  يضدد ك  ي  اّتضح أّن اهلل تعمى مم حكد  بدأجي، وال 

كت  كتمب،  إالّ ألّن عبمده خمتمرون  إْن فعينا الص ية مثال  زادت آجدمهل  

                                                           
 . دار احل يث القمهرة.3519  ري : 470: 3مسن  أمح  )ت: أمح  حمم  شمكر(  (1)

 ريوت.. العيمية  ب4132. ري : 640: 2مست رك احلمك )ت: مصطف  عب  القمدر(  (2)



ة والشيعة ( ...............................118)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

وإن فعينا العكدس نقصدت آجدمهل ...  وكد  هدذا مد ون يف أ  الكتدمب ؛ 

 فف  أ  الكتمب جممنع األمرين ؛ إذ ي  جّ  القي  عىل كييه ..

؟!!. ذا اتضح هذا ف  ه  أركمن الب ا  وح وده عن  أه  البيت إ

م  التنبي  أّننم ال نقص  من األركمن إالّ مم كمن من يبي  الرشح والبيدمن  ال 

قم  لي هّية يف الطرد والعكس..؛ فهذا ال جممل ل  اآلن..  مم كمن حمقر

 يف ذلك كمآليت: فهمك جممنعة من األخبمر الصحيحة عنه  

  



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (119..........................................)الَبد

ل للبداءا
ّ
 لركن األو

 مل يبد هلل من جهل، تعاىل اهلل علوا كبريًا !!

عن احلسد، بدن   عن أمح  بن حمم   حمم  بن حيي رو  الكيين  عن 

عن أيب عب  اهلل عيي    عن عب  اهلل بن سنمن  عن احلسن بن حمبنب  سعي 

 .(1)«كان ِف علمه قب  أن يبدو له ما بدا ه ِف ْء إالّ » السال  يمل:

 ييت: إسنمده صحيح.

عل بن إبراَي  عن يماد بان عيتاع عان يانكس عان وروم المليني 

منصنر بن تازم قال سألت أبا عبد اه عليه التلم َ  يمانن اليانم ْء 

   !!.  يمن ِف عل  اه باألمس

  «.من قال َذا فأخ اه اه  ال»: قال 

أ لايس ِف علا    أ رأيت ما كاان وماا َان كاارن إ  يانم القياماة قلت:

  !.اه

  

                                                           
 بمب الب ا . .9  ري : 148: 1 الكميف(1) 



ة والشيعة ( ...............................120)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

 .(1)«بىل يب  أن خييق اخليق»: يمل 

 ييت: إسنمده صحيح.

  عن احلسن بن عديل بدن فضدمل  عن أمح حمم  بن حيي   عن ورو  

عدن عمدرو بدن عدث ن اجلهند  عدن أيب عبد  اهلل عييد    عن داود بدن فريد 

 .(2)«اهلل مل يب  ل  من جه  إنّ » : السال  يمل

 رب.ييت: إسنمده معت

  

                                                           
 بمب الب ا . .11  ري : 148: 1 الكميف(1) 

 بمب الب ا . .10  ري : 148: 1 الكميف(2) 



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (121..........................................)الَبد

 الركن الثاني للبداء

 حمو ما كان ثابتًا، وإثبات ما مل يكن

عدن   عدن ابدن أيب عمدري  عن أبي   عيل بن إبراهي رو  الكيين  عن 

الصدمد  وحف  بدن البخدرتي وغريمهدم عدن أيب عبد  اهلل   هشم  بن سممل

ْثبِددت  َوِعنْدد  عييدد  السددال  يف هددذه اآليددة: ددن اهلل   َمددم َيَشددم   َوي  َ ه  أ  ُّ َيْمح 

 ؟!!.(1)اْلكَِتمِب 

 .(2)«مم مل يكن وه  يثبت إالّ   مم كمن ثمبتم   وه  يمح  إالّ »: يمل 

 ييت: إسنمده حسن صحيح بإمجمع.

عددن   عددن صددملح بددن السددن ي  عدديل بددن إبددراهي عددن رو  الكييندد  

 :عفدر عييد  السدال  يقدنليمل سمعت أبدم ج  عن رضيس  جعفر بن بشري

  فإّند م املبدذول:فأّمد: مكفدنف هلل عز و ج  عيم، عي  مبذول وعيد  إنّ »

                                                           
 .39الرع :  سنرة  (1)

 . بمب الب ا .147: 1الكميف   (2)



ة والشيعة ( ...............................122)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

 :م املكفنف فهنوأمّ . نحن نعيم  ليس من يش  تعيم  املالئكة والرس  إالّ 

 .(1)«إذا خرج نفذ  الكتمب الذي عن  اهلل عز وج  يف أ ّ 

السدن ي مدن ييت: إسنمده صحيح  عىل األظهر  رجمل  ثقمت  وابن 

 رواة ابن ينلني   وه  ثقمت.

  

                                                           
 . بمب: األئمة يعيمنن مجي  العين  الت  خرجت إى املالئكة.156: 1الكميف   (1)



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (123..........................................)الَبد

 الركن الثالث للبداء

 علم اهلل تعاىل علمان: خمزون ومبذول

عن محمد   عن الفض  بن شمذان حمم  بن إس عي  رو  الكيين  عن 

سدمعت أبدم  :يمل  عن الفضي  بن يسمر  عن ربع  بن عب  اهلل  بن عيس 

  عند اه خم ون   يطلع عليه فعل :العل  علمن» :جعفر عيي  السال  يقنل

  فام علماه ملرمتاه ورساله  مه ملرمته ورسالهوعل  علّ   من خلقه أتداا 

وعلا  عناده خما ون   وال ملرمته وال رساله  ه سيمنن ال يمذب كيتهفإكّ 

ييدت: إسدنمده  .(1)«يقدم منه ما يشاء ويؤخر منه ماا يشااء ويثبات ماا يشااء

 صحيح.

ح ثنم يعقنب بدن يزيد   رجمت يمل: يف بصمئر ال ورو  الصفمر 

عدن فضدي  بدن   عن عمر بن اذيند   عن ابن اب  عمري  وحمم  بن احلس،

قد  وعلما   يعلمه فريه ال ه علما  نّ إ » :جعفر عيي  السال  يمل يبأيسمر عن 

 .(2) ث  اشمر بي ه إى ص ره« كبياره ورسله فنحن كعملهأاعلمه ملرمته و

                                                           
 بمب الب ا .. 6  ري : 148: 1 الكميف(1) 

 .. مطبعة األمح ي  طهران5  ري : 130بصمئر ال رجمت )ت: بمغ (: (2) 



ة والشيعة ( ...............................124)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

 ييت: إسنمده صحيح.

 يبأعن حيي  بدن   ح ثنم ابراهي  بن همش خرج الصفمر أيضم يمل: وأ

 الصدمد  اهلل عبد  بدمأسدمعت  :عن بشري ال همن يدمل  عن يننس  عمران

قااد علمااه  وعلااما   تااد فااريهأيعلمااه  ال ه علااما  نّ إ» : عييدد  السددال  يقددنل

 .(1) «ملرمته ورسله فنحن كعلمه

ت يف هددذا متددناترة ال ييددت: إسددنمده صددحيح عددىل األظهددر  والروايددم

  ىص بيرس.

  

                                                           
 .. مطبعة األمح ي  طهران8  ري : 130بصمئر ال رجمت )ت: بمغ (: (1) 



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (125..........................................)الَبد

 الركن الرابع للبداء

 أجالن: حمتوم وموقوف
ُ
 األجل

  عن ابن فضدمل  عن أمح  بن حمم   حمم  بن حيي رو  الكيين  عن 

: عدن أيب جعفدر عييد  السدال  يدمل  عدن محدران  عدن زرارة  عن ابن بكري

 !.؟ وأج  مسم  عن ه يىض أجال   : سألت  عن ينل اهلل عز وج 

 .(1)«منينف وأج     حمتن  أج    : مهم أجالن» :يمل

  عندم يف الفصد  األّول أّن اليدنح دييت: إسدنمده صدحيح. ويد  مضد

املحفن  أو أ  الكتمب ي  ط نيدم عدىل كدّ  مدن األجيد،  كد  أن القيد  يد  

 جّ  عىل كييه   ال عىل أح مهم.. 

عدن   عدن الفضد  بدن شدمذان  حمم  بن إس عي ورو  الكيين  عن 

عييدد  )عددن ربعدد  عددن الفضددي  يددمل سددمعت أبددم جعفددر  محددمد بددن عيسدد 

يقد   منهدم مدم يشدم    مدن األمدنر أمدنر منينفدة عند  اهلل» :يقنل (السال 

 .(2)«ويؤخر منهم مم يشم 

                                                           
 بمب الب ا . .4  ري : 148: 1 الكميف(1) 

 بمب الب ا . .7  ري : 148: 1 الكميف(2) 



ة والشيعة ( ...............................126)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

 ييت: إسنمده صحيح.

عان أمحاد بان يماد بان   سعد بن عباد اهقال الطنيس لازماا: روم 

كرص  عن أيب ا تن الرضا عليه التالم عيتع  عن أمحد بن يمد ابن أيب 

قال: عل بن ا تني وعل بن أيب طالب قبله  ويمد بن عل  ولعيار بان 

َيْمُحانا اهُُ ماا   يمد عليه  التلم: كياف لناا با اديع ماع َاذه اْلياة:

اليشاء ا من قال بأن اه ْعا  ال يعلا  فأمّ   َيشاُء َو ُيْثبُِت َوِعنَْدُه ُأمُّ اْلمِتاِب 

 .(1) بعد كنكه فقد كير إالّ 

ييدددت: إسدددنمده صدددحيح؛ فطدددر  الشددديخ هلدددؤال  الدددرواة األعدددمظ  

 صحيحة. 

  

                                                           
 مؤسسة املعمرف اإلسالمّية  ي . .431نيس)ت: عبمد الطهراين(: الغيبة ليط(1) 



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (127..........................................)الَبد

 ال يعلمون إالّ علم اهلل املبذول   أهل البيت 

  عن أمحد  بدن حممد  بدن عيسد   ع ة من أصحمبنمرو  الكيين  عن 

ي  عن أيب بصري ووه  عن س عة  عن جعفر بن عث ن  عن ابن أيب عمري

هلل عيم،  إنّ » :عن أيب عب  اهلل عيي  السال  يمل  عن أيب بصري  بن حف 

مد  عيّ  وعيد     البد ا  من ذلك يكدنن ؛هن ال يعيم  إالّ عي  مكننن خمزون 

 .(1)«فنحن نعيم   مالئكت  ورسي  وأنبيم ه

 ييت: إسنمده صحيح.

ورو  احلمددريي يف يددرب اإلسددنمد عددن أمحدد  بددن حممدد  بددن عيسدد  

 أبدن يدمل»يدمل:  عن أمح  بن أيب نرص البزنط   عن الرضدم  األشعري 

 بدن واحلسدن  عديل بدن واحلسد،  احلسد، بدن وعيل  جعفر وأبن  اهلل عب 

 اهلل كتددمب يف آيددة لددنال واهلل: »السددال  عيدديه  طملدد  أيب بددن وعدديل  عدديل

 ويثبددت يشددم  مددم اهلل يمحددنا   :السددمعة تقددن  أن إى يكددنن بدد  حلدد ثنمك 

 .(2)«الكتمب أ  وعن ه

 ييت: إسنمده صحيح.

                                                           
 بمب الب ا . .8  ري : 148: 1 الكميف(1) 

 مؤسسة آل البيت إلحيم  الرتاث  ي . .354يرب اإلسنمد : (2) 



ة والشيعة ( ...............................128)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

  ال يعيمدنن إالّ مدم هذه ه  عق يتنم نحن الشيعة يف أهد  البيدت 

بذل  اهلل تعمى هل  من عي   وهن العي  الذي أفمض  سدبحمن  عدىل مالئكتد  

وأنبيمئ  ورسي   وأّمم عيم  املخزون الدذي مند  البد ا   فدال يعيمد  إالّ هدن 

التح يث في  احتمد  املحدن ؛ فيقد  يدملنا  سبحمن  ؛ آية ذلك سكنهت  عن

 .«السمعة تقن  أن إى يكنن ب  حل ثنمك  اهلل كتمب يف آية لنال واهلل »: 

ومدرّد ذلددك إى عيمد  األويل  أو إى البدد ا  ؛ فقدد  يظهدر هلل تعددمى مددن 

أفعمل العبمد  طمعة أو معصية  مم يغرّي يضم ه املعين  هل  بدملعي  املبدذول؛ 

  اهلل تعمى يف أّ  الكتمب بملب ا  يف ذلك.. إذ ي  يىض

  



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (129..........................................)الَبد

 البداء يف األشقياء والسعداء

 النليد  بدن أمحد  بن احلسن بن حمم  ح ثنميمل:  أخرج الص و  

  مجيعدم   اهلل عبد  بدن وسع   الصفمر احلسن بن حمم  ح ثنم: يمل اهلل  رمح 

  سدممل نبد هشدم  عدن  عمدري أيب بدن حمم  عن  ننح بن أينب ح ثنم: يمال

 ينقدد  وتعدمى تبددمرك اهلل إنّ : »يدمل السددال  عييد الصددمد   اهلل عبد  أيب عدن

 .(1)«الشقم  إى السعمدة من ينقي  وال  السعمدة إى الشقم  من العب 

أينل: إسنمده صحيح بإمجمع أصحمبنم  وي  مىضد يف الفصد  اآلند  

 -ة ويقيندم  كد  عيد  رضور–بمعنمه عن أه  السنة  وهن نّ  أّن اهلل تعدمى 

ال خييدد  وعدد ه يف السددع ا  ؛ لكنندد  نقصددم  حمددمال   نمهيددك عددن اسددتيزام  

لِااُف اهُُ اهِْيَعاااَد  كددذب القددرآن يف:  حمشددم كتددمب ربنددم  َوْعااَد اهُِ اَل ُلْ

 سبحمن ..

ي  خييد  وعيد ه يف األشدقيم   بد  ثّمدة  -بفضي  ورمحت  ومنّ –لكنّ   

أّن اهلل تعمى يد  خييد  وعيد ه  -ناترةلعّيهم مت-نصنص صحيحة ظمهرة 

يف جّ  األشقيم ؛ سي  أه  الكبمئر؛ بملشفمعة وغريهدم  ولدن هييدك مدنه  

 آخر األمر  إالّ من حمض الكفر  أو النفم   أو النص   حمضم ..

                                                           
 .بمب السعمدة والشقموة .358 :تنحي  الص و  (1)



ة والشيعة ( ...............................130)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

اَك  ُرِتا َ  َمن إاِلُ وأص  هذا يف ينل اهلل تعمى:    َخَلَقُها ْ  َولِاَذلَِك  َربُّ

يدن  الدذر  أو يدن  التقد ير يف أ  الكتدمب  أو  وإْن لّف ي  ومقتضمه أّن الق

الينح املحفن   يف أه  اجلنّدة السدع ا  وأصدحمب النّدمر األشدقيم   لكنّد  

سددبحمن  أراد أن يددرح  األشددقيم  يف الدد نيم؛ لددذلك خيقهدد  فيهددم وأنددزهل  

إليهم؛ ليمحدنه  مدن ديدنان األشدقيم  ويد رجه  بمند  ورمحتد  ولطفد  يف 

 بن  آية املحن وغريهم.. فالقل  لّف عى َذا أيضاا ع ا ..؛ دينان الس

أخرج الكيين  عن الع ة  عن أمح  بن حممد  الربيد   عدن إسد عي   

عددن أيب بصددري عددن أيب عبدد  اهلل عييدد    بددن أيب محددزة عددن عدديلّ بددن مهددران  

ت من يمل يف دبر صالة الفجر ودبر صالة املغرب سب  مدرا» :السال  يمل

دف  اهلل عز   بمهلل العيل العظي  بس  اهلل الرمحن الرحي  ال حنل وال ينة إالّ 

  من أنناع الدبال  أهنمدم الدريح والدربص واجلندنن وج  عن  سبع، ننعم  

 .«وكت  يف السع ا شقيم  حم  من األ وإن كمن شقيم  

 أينل: صحيح  وهذا اإلسنمد صحيح عىل األرجح..؛ يشه  ل .. 



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (131..........................................)الَبد

عن أبي  عن أمح  بن إدريس عن حمم  مم أخرج  الص و  يف الثناب 

عدن احلسدن بدن   عدن إسد عي  بدن مهدران  عن حمم  بن حسمن  بن أمح 

يدمل مدن يدرأ »عن احلس، بن أيب العال  عن أيب عب  اهلل عيي  السال    عيل

ض غفدر اهلل لد  ئي  يم أهيم الكمفرون وي  هن اهلل أح  يف فريضة مدن الفدرا

ثبددت يف أ  حمد  مدن ديدنان األشدقيم  و وإن كدمن شدقيم    ولنال يد  ومدم ولد ا

 «.دينان السع ا 

أينل: إسنمده حسن  رجمل  منثقنن  وحمم  بن حسدمن هدن الدرازي  

   البهبهمين وعّ ل  غريه.وثقّ  .يمل النجميش: ب، ب،

هلل ومجمعدة مشدمخي   عدن بن ينلني  يمل: حد ثن  أيب رمحد  ااوأخرج 

سع  بن عب  اهلل  عن أمح  بن حمم  بن عيس   عن أمح  بدن حممد  بدن أيب 

نرص  عن بعض أصحمبنم  عن أبمن  عن عب  امليك اخلثعم   عن أيب عب  

يا عبد اهلك  ال ْدع زيارة ا تني بن عال علايهم »اهلل عيي  السال   يمل: 



ة والشيعة ( ...............................132)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

ِف عمارك  وي ياد اه ِف رزقاك   التلم  ومار أصاحابك باذلك  يماّد اه

 .(1)«وَيييك اه سعيداا  وال َنت إالّ سعيداا  ويمتبك سعيداا 

أينل: إسنمده صحيح عىل األظهر؛ لإلمجمع عىل أّن أمح  بدن أيب نرصد 

البزنط   ال يروي إالّ عن ثقة  نمهيك عن اإلمجمع عىل تصحيح مدم يصدح 

 .ع الدَبد ا  فيمن كمن شقيم  ظمهر يف وين« ويمتبك سعيداا »:عن . وينل 

أينل: النصنص كثرية جّ ا   ب  متناترة معن   ال يسعنم البسط فيهدم  

 وزب هتم  الَب ا   وي  مضت مرويمهت  بأسمني  جيمد يف الفص  األول..

األخبدمر  يمل االسرتابمدي يف الفنائ  امل نّية: تناترتيمل املمزن راين: 

وال   اهلل خيدرج العبد  مدن الشدقموة إى السدعمدة عنه  عيديه  السدال  بدأنّ 

.ييدت: يقصد  التدناتر املعندني  كد  ال (2) خيرج  مدن السدعمدة إى الشدقموة

 خيف . 

                                                           
 .285 :كمم  الزيمرات  (1)

 .65: 5 رشح أصنل الكميف لي زن راين  (2)



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (133..........................................)الَبد

 بأعماهلم شقوا

ح ثنم حمم  بن احلسن بن أمح  بدن أخرج  الص و  يف التنحي  يمل: 

  بن احلسدن الصدفمر  يدمل: حد ثنم حممد  النلي  رمح  اهلل  يمل: ح ثنم حمم

بن احلس، بن أيب اخلطمب  عن عيل بن أسبمط  عن عيل بن أيب محزة  عدن 

يدملنا ربندم  أيب بصري  عن أيب عب  اهلل عيي  السال  يف ينل اهلل عدز وجد :

 .(1)«قنابأع هل  ش  : » يمل ؟!!.غيبت عيينم شقنتنم

معة مدن األعدال ؛ فروايدة أينل: إسنمده صحيح  عىل األرجح عن  مج

أجّيددة الثقددمت عددن البطددمئن  امليعددنن  إّندد  هدد  يبدد  ارتدد اده وجحددنده؛ 

 فالحظ!!. 

  

                                                           
 ي .   . بمب االبتال  واالختبمر. جممعة امل رس،356 :التنحي  ليص و  (1)



ة والشيعة ( ...............................134)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

 حديث الشقي شقي يف بطن أمه

أعظ  مصمئ  ال ين  أن خينض اخلمئضنن يف دين اهلل تعمى من دون 

  وال استقصدم  كدمف ملجمدنع  بأخبمر أه  بيدت العصدمة إملم  مرضٍ 

أّند  شدكك عيد   ت اهلل عييه   حت  وص  األمدر بدبعض الأيناهل  صينا

ص ور هذا احل يث عنه  سال  اهلل عييه ؛ لكنن معنمه في  زعد   ظدمهر 

 اخلالئق عىل االختيمر.  منمف لع ل اهلل تعمى الذي فطر يف اجلرب  وهن

رشي ؛ إذ احل يث ثمبت  ييت: ليس هذا الكال  بس ي   وال هن

 ذلك.. معن ..؛ ي ّل عىل ولن

مم أخرج  الكيين  عن: حمم  بن حيي   عن أمح  بدن حممد  وعديل بدن 

إبراهي   عن أبي   عن ابن حمبدنب  عدن ابدن رئدمب  عدن زرارة بدن أعد، 

إذا وقعات النطياة ِف الارت  »يمل: سمعت أبم جعفر عيي  السدال  يقدنل: 

ْمانن مضااغة اساتقرت فيهاا أربعاني ينمااا  وْمانن علقاة أربعاني ينمااا  و

أربعني ينماا  ثّ  يبعع اه ملمني خلقاني فيقاال َلام: اخلقاا كام يرياد اه 

واكتباا  ساعيداا  أو أكثع  صنراه واكتبا ألله ورزقه ومنيتاه وشاقياا  أو ذكراا 

ه اهيثان الذخ أخذه عليه ِف الذر بني عينيه  فإذا دكا خروله من بطان أماه 



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (135..........................................)الَبد

لر  في لره فيي ع ف عاا فينتع اهيثان  ويقاع بعع اه إليه ملماا يقال له زا

 .(1) «إ  األرض يبمي من زلرة اهلك

 ييت: إسنمده حسن صحيح دون أدن  كال  عن  كبمر األعال   وهدن

رصيح يف أّن الشق  شق  يف بطن أّم   والسدعي  سدعي  يف بطدن أّمد ؛ فدال 

 التشكيك بص وره  سي  م  اعتضمده.. جممل إلنكمره أو

ب  رواه الكيين  عدن حممد  بدن حييد   عدن أمحد  بدن حممد   عدن ابدن 

فضمل  عن احلسن بن اجله  يمل: سمعت أبم احلسن الرضدم عييد  السدال  

إّن النطفدة تكدنن يف الدرح  أربعد، »جعفدر عييد  السدال :  يقنل: يمل أبن

ينمم   فدإذا كمد  ينمم   ثّ  تصري عيقة أربع، ينمم   ثّ  تصري مضغة أربع، 

 أو أربعة أشهر بعدث اهلل ميكد، خاليد، فيقدنالن: يدم رب مدم ختيدق ذكدرا  

!. فيؤمران. فيقنالن: ؟سعي ا   أو شقيم  أنث ؟!. فيؤمران. فيقنالن: يم رب 

يم رب مم أجي  ومم رزيد   وكد  يش  مدن حملد   وعد د مدن ذلدك أشديم . 

بعث اهلل ميكدم  فزجدره   ألج ويكتبمن امليثم  ب، عيني   فإذا أكم  اهلل ل  ا

 زجرة فيخرج وي  ن  امليثم .

                                                           
 . بمب ب   خيق اإلنسمن.7  ري : 14: 6الكميف (1) 



ة والشيعة ( ...............................136)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

اهلل فيحدنل األنثد   أفيجنز أن ي عن فقمل احلسن بن اجله  فقيت ل :

 .(1)اهلل يفع  مم يشم  والذكر أنث ؟!. فقمل إنّ  ذكرا  

أينل: إسنمده صدحيح دون كدال   ومعندمه يف اجلميدة متدناتر. وكدال  

اجله  يف اجلرب  ينل جيّل فص   ليس  يف دف  إشكمل أه  أه  البيت 

بمهلزل..؛ فكتمبة املالئكة ملم جيري عىل العب  يف هذا العممل  ال يندميف جفدمف 

ملدم يدّ ر سدبحمن  أي يبيد ؛  يدن  الدذر  أو -عن عيد  البدمري تعدمى-القي  

 املقمدير يف الينح املحفن ؛ إذ اجلرب م فنع متممم  بمشرتاط الب ا ..

جلرب؛ فمحل يث ظمهره سدي  االختيدمر عدن العبدمد لكن بق  إشكمل ا

..  والسدعمدة مرشدوطمن بملبد ا   الشقمبع  والداهت   وي فع  أّن كال  من 

 ي ل عيي  يف األخبمر الصحيحة..

  

                                                           
 . بمب ب   خيق اإلنسمن.3  ري : 14: 6الكميف  (1)



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (137..........................................)الَبد

 «الشقي شقي يف بطن أمه»يف: اشرتاط البداء 

أخرج الكيين  يمل: ح ثنم حمم  بن حيي   عدن أمحد  بدن حممد  وعديل 

  عدن زرارة  عن ابدن رئدمب  عن ابن حمبنب  مجيعم    ن أبي ع  بن إبراهي 

إّن اه ع  ولا  إذا أراد أن للاق النطياة »عن أيب جعفر عيي  السال  يمل: 

لاه فياه  وجيعلهاا ِف  يبادو ماا أو التي ِمّا أخاذ عليهاا اهيثاان ِف صالب ندم 

تتاع   وأوتاع إ  الارت  أن افتحاي باباك  ك الرل  للِمعالرت   ترّ 

فتص  النطية   ج فيك خلقي وقضاري النافذ وقدرخ  فتيتح الرت  باهبايل

ثاّ  ْصاري   إ  الرت   فرتدد فيه أربعني ينماا  ثّ  ْصري علقة أربعاني ينمااا 

مضغة أربعني ينماا  ثّ  ْصري  ما َترخ فيه عرون مشاتبمة  ثاّ  يبعاع اه 

حمن ِف بطن اهرأة من للقان ِف األرتام ما يشاء اه  فيقت  ملمني خّلقني

فيصالن إ  الارت   وفيهاا الاروق القديماة اهنقنلاة ِف أصالب   ف  اهرأة

الرلااال وأرتااام النتاااء  فينيخااان فيهااا روق ا ياااة والبقاااء  ويشااّقان لااه 

التمع والبرص ومجيع اجلنارق  ومجيع ما ِف البطن بإذن اه  ثاّ  يانتي اه 

فايم  واشارتطا ،ي الَباداء قدرخ وكافذ أمرخ إ  اهلمني اكتبا عليه قضاري و

  .ْمتبان



ة والشيعة ( ...............................138)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

فيقنالن: يم رب مم نكت ؟!!. فيدنح  اهلل إلديه  أن ارفعدم ر،وسدك  

فإذا الينح يقرع جبهة أّم   فينظدران فيد     إى رأس أّم  فريفعمن ر،وسه 

ومجيد   سدعي ا   أو شدقيم  فيج ان يف الينح صدنرت  وزينتد  وأجيد  وميثميد  

 «.شأن 

 فدديميل أحدد مهم عددىل صددمحب  فيكتبددمن مجيدد  مددم يف اليددنح  : ليددم

  ثّ  خيدت ن الكتدمب وجيعالند  بد، عينيد   ثدّ  ويشرتطمن الب ا  في  يكتبمن

يقي ن  يمئ   يف بطن أم   فرب  عتم فمنقي   وال يكنن ذلك إالّ يف ك  عمت 

اهلل عز وجد  غري تم   أوح   أو إذا بيغ أوان خروج النل   تممم  فممرد   أو

إى الرح  أن افتح  بمبك حت  خيرج خيق  إى أريض  وينفذ فيد  أمدري  

فيبعث اهلل إلي  ميكم  يقمل   فق  بيغ أوان خروج   فيفتح الرح  بمب النل 

ل : زاجر فيزجره زجرة فيفدزع منهدم النلد   فينقيد  فيصدري رجداله فدن  

وعدىل النلد  اخلدروج  رأس  ورأس  يف أسف  البطن  ليسه  اهلل عىل املدرأة 

فددإذا احتددبس زجددره امليددك زجددرة أخددر  فيفددزع منهددم فيسددقط النلدد  إى 

 .(1) «األرض بمكيم  فزعم  من الزجرة

 ييت: إسنمده صحيح دون أدن  كال .

                                                           
 . بمب ب   خيق اإلنسمن.4  ري : 14: 6الكميف (1) 



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (139..........................................)الَبد

واحل يث ن  رصيح فصيح يف اشرتاط الب ا  في  كت  املالئكدة مدن 

 السعمدة والشقموة والرز  واألج  وغري ذلك.. 

ك نم يف الفص  األول أّن شبهة تندميف تقد ير اهلل تعدمى يف عدممل ولطمملم أ

الذر أو عممل التق ير  م  اشرتاط الب ا  في  يكتب  املالئكة  ليست بع ..؛ 

 فإّن الب ا  نفس  ي  ي ره اهلل تعمى يب  خيق ال نيم من ط،..

عدن هشدم  بدن   عن ابدن أيب عمدري  عن أبي   عيلورو  الكيين  عن 

مدم بعدث اهلل » :عن أيب عب  اهلل عيي  السال  يمل  عن حمم  بن مسي   سممل

  وخيد  األند اد  اإليرار لد  بملعبنديدة :حت  يأخذ عيي  ثالث خصمل نبيم  

 .(1)«اهلل يق   مم يشم  ويؤخر مم يشم  وأنّ 

 ييت: إسنمده صحيح.

  

                                                           
 .. بمب الب ا 3  ري : 147: 1الكميف (1) 



ة والشيعة ( ...............................140)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

 حصول البداء واحملو واإلثبات يف ليلة القدر

عدن فضدملة   عن احلس، بدن سدعي   ن حمم أمح  برو  الكيين  عن 

عن حممد  بدن مسدي  عدن أحد مهم عيديه    عن العال  بن رزين  بن أينب

 ؟!. سألت  عن عالمة ليية الق ر: السال  يمل

علمتهااا أن ْطيااب رَيهااا وإن كاكاات ِف باارد دفئاات وإن »: فقااال 

  ء الادكياْن ل فيها اهلرمة والمتبة إ  التم..  كاكت ِف تر بردت فطابت

  وأمره عنده منقن  له  وما يصيب العباد  فيمتبنن ما يمنن ِف أمر التنة

ويمحن ويثبت وعنده   فيقدم منه ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء  وفيه اهشيئة

 .(1)«أم المتاب

 ييت: إسنمده صحيح.

عن عمر بن   عن ابن أيب عمري  عن أبي   عيل بن إبراهي ورو  أيضم  

  سأل أبم جعفدر عن محران أنّ   ضي  وزرارة وحمم  بن مسي عن الف  أذينة

  !.إكا أك لناه ِف ليلة مباركة   :عيي  السال  عن ينل اهلل عز وج 

                                                           
 . بمب ليية الق ر.3ري :  159: 4 الكميف(1) 



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (141..........................................)الَبد

سددنة يف شددهر رمضددمن يف  وهدد  يف كددّ    نعدد  لييددة القدد ر»: يددمل  

 : يدمل اهلل عدز وجد  ؛يف لييدة القد ر في  ينزل القرآن إالّ   العرش األواخر

يش  يكدنن  ر يف ليية الق ر كّ  يق ّ » :  يمل     أمر حكي فيهم يفر  ك

ومنلدند   وطمعدة ومعصدية  خدري ورش ؛يف تيك السنة إى مثيهم مدن يمبد 

وج   وهلل عز  فهن املحتن   ف  ي ر يف تيك السنة ويي  أو رز   وأج 

 «.في  املشيئة

 ؟!.أي يش  عن  بذلك ؛ليية الق ر خري من أل  شهرمحران: يمل 

  وأندناع اخلدري  والزكمة   العم  الصملح فيهم من الصالة»: قمل ف

ولنال مدم يضدمع  اهلل   ليس فيهم ليية الق ر  من العم  يف أل  شهر خري  

ولكددن اهلل يضددمع  هلدد  احلسددنمت   تبددمرك وتعددمى ليمددؤمن، مددم بيغددنا

 .(1)«نمبحبّ 

 ييت: إسنمده حسن صحيح بإمجمع.

                                                           
 . بمب ليية الق ر.6ري :  159: 4 الكميف(1) 



ة والشيعة ( ...............................142)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

عدن حممد  بدن   عن حمم  بن أمح   حمم  بن حيي ورو  الكيين  عن 

سدمعت  يقدنل  :عن إسحم  بدن عد ر يدمل  عن أيب عب  اهلل املؤمن  عيس 

 ؟!.األرزا  تقس  ليية النص  من شعبمن :يقنلنن؛ ونمس يسألنن 

 يف لييددة تسدد  عرشددة مددن شددهر واهلل مددم ذاك إالّ   فقددمل ال»: يددمل 

يف لييدة تسد  عرشددة  فدإنّ  ؛وإحد   وعرشدين وثدالث وعرشدين  رمضدمن

ويف لييدة   أمر حكدي  يفر  كّ    ويف ليية إح   وعرشين  ييتق  اجلمعمن

وهد  لييدة القد ر   مم أراد اهلل عدز وجد  مدن ذلدك ثالث وعرشين يمي

ييت مدم إسحم  بن ع ر:  يمل «.الت  يمل اهلل عز وج  خري من أل  شهر

جيمد  اهلل فيهدم مدم أراد مدن »: يدمل ؟!. ييتقد  اجلمعدمن :معن  ينل 

ييت ف  معن  يمضدي  يف إسحم : يمل . «تق يم  وتأخريه وإرادت  ويضمئ 

ويكدنن   وعرشدين   يفري  يف ليية إح  إنّ »: يمل ؟!. ثالث وعرشين

أمضدمه فيكدنن مدن املحتدن    فإذا كمنت ليية ثالث وعرشين  ل  في  الب ا 

 .(1)« و ل  في  تبمرك وتعمىالذي ال يب

                                                           
 . بمب ليية الق ر.8ري :  159: 4 الكميف(1) 



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (143..........................................)الَبد

ييت: إسنمده صحيح  ومم يي : من ضدع  اإلسدنمد بزكريدم املدؤمن  

فتفريط مردود ؛ لكنن  من رواة ابن ينلني   وه  ثقمت عىل األظهر؛ عدىل 

  وهدن ال أّن املؤمن من مشدميخ أمحد  بدن حممد  بدن عيسد  األشدعري 

 يروي إالّ عن ثقة عىل األظهر األين .

  



ة والشيعة ( ...............................144)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

 القضاء وقد أبرم إبراماً الدعاء ي
ّ
 رد

عدن   عدن ابدن أيب عمدري  عن أبي   عيل بن إبراهي رو  الكيين  عن 

ينقضه كام   الدعاء يرد القضاء إنّ » يقنل: يمل سمعت    محمد بن عث ن

 .(1)«و قد أبرم إبراماا   ينقض التلك

ييددت: إسددنمده صددحيح. وهددن ندد  فصدديح يف أّن الدد عم  سددب  يف 

ي سب  ألن يغدرّي اهلل تعدمى يضدمئ   ويظهدر يضدم   آخدر حصنل الب ا  ؛ أ

مرشوطم  بحصنل ال عم   وهذا القضم  الثمين املرشدوط  ممدم يد  جد  بد  

القي  يف سمبق عيم  سبحمن  ؛ فف  الينح املحفن  أن ال عم  يرّد القضم   

وأّن يضم ان أحد مهم مدن دون دعدم   واآلخدر غدريه مد  الد عم   وال راد 

 لقضمئ .

عن أبيد  عدن ابدن أيب عمدري أي )عيل بن إبراهي ( عن  الكيين : و يمل

عن هشم  بن سممل عن عمر بن يزي  يمل سمعت أبدم احلسدن عييد  السدال  

 .«ومم مل يق ر  مم ي  ي ر ال عم  يردُّ  إنّ »: يقنل

  

                                                           
 . بمب ال عم  يرّد البال  والقضم .1. ري : 469: 2 الكميف(1) 



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (145..........................................)الَبد

 .(1)«تتع ال يمنن»: يمل  ؟!.مم ي  ي ر عرفت  ف  مل يق ر :ييت

 دن  كال .ييت: إسنمده صحيح  دون أ

عدن   عن حمم  بن عب  اجلبدمر  عيل األشعري أيبورو  الكيين  عن 

 إنّ » عددن أيب عبدد  اهلل عييدد  السددال  يددمل:  عددن بسددطم  الزيددمت  صددفنان

 .(2)«ي  أبر  إبرامم   و  وي  نزل من الس    القضم  ال عم  يردّ 

ييت: إسنمده صحيح. والنّ  رصيح يف  وجند يضمئ،  أح مهم م  

   واآلخر غريه من دون دعم   وهذا هن الب ا  في  اتضح..ال عم 

  

                                                           
 . بمب ال عم  يرّد البال  والقضم .2. ري : 469: 2 الكميف(1) 

 . بمب ال عم  يرّد البال  والقضم .3. ري : 469: 2 الكميف(2) 



ة والشيعة ( ...............................146)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

ه الدعاء القضاء املربم؟!!.
ّ
 كيف يرد

 ييت: يرّده إذا مل ييحق  اإلمضم   بيمن ذلك..

 القضاء املربم على قسمني

 اا َلْيِهْ  َمَطارَوَأْمَطْرَكا عَ  وأمثيت  ال  ىص منهم ينل  تعمى يف ين  لنط: 

  مدن ديرّده ال عم  ؛ لكنند  أمضد . وهذا القضم  ال(1) َفَتاَء َمَطُر اهُْنَْذِرينَ 

 يب  اهلل تعمى؛ أي وج  و قق؛ نظري حممولة إنقمذ امليت من املنت.

يف  وهذا يرّده ال عم   بدنّ  القدرآن  كد  يف يدن  يدننس؛ فيقد  تدناتر

طر  السنة والشيعة  ب  عي  رضورة أّن اهلل تعمى أظّيه  بملعذاب وأنزلد  

عييه  ملم أرّصوا عىل الكفر  ب  ي  كمد أن يأخدذه  لدنال أّمد   تدمبنا آخدر 

                                                           
 .56النم :  سنرة(1) 



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (147..........................................)الَبد

َفَلْناَل َكاَكْت َقْرَية  نَمنَْت َفنََيَعَها إِيَمُُنَا إاُِل َقْنَم ُينُكَس  حلظة..؛  يمل تعمى: 

ْ  إَِ  ِتنيٍ هَُا نمَ  َُ ْكَيا َوَمُتْعنَا َياِة الدُّ ْ ِخ ِِف اْ َ
 ..(1)نُنا َكَشْينَا َعنُْهْ  َعَذاَب اْْلِ

 ك ول العذابفملقضم  هيهنم مرب ؛ أي هن منجند متحقق  ب لي  

فعال . لكّن اهلل تعمى مل يمض ؛ أي مل يأخذه  ب  بسب  تنبته  ودعمئه   

 القضاء الدعاء يردّ  إنّ  » يمل:يف ينل :  وهن الذي أشمر إلي  الصمد  

فمملقصند بمإلبرا  هن أّن اهلل تعمى  « قد أبرم إبراماا و  التمء من وقد ك ل

 -ك  يف يضّية ين  يننس–  سبحمن ؛ أي أوج ه فعال  وحّقق  لكنّ  مل يمض

 مل يعمي  ب .

  

                                                           
 .98يننس:  سنرة(1) 



ة والشيعة ( ...............................148)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

 النص يف احتياج القضاء إىل إمضاء

عدن   عن أمح  بن حمم  بن عيسد    حمم  بن حييرو  الكيين   عن 

 يددمل أبددن احلسددن منسدد  عييدد  السددال : :عددن أيب والد يددمل  ابددن حمبددنب

ر ويد  يد ّ   الدبال  يدردّ   الد عم  هلل والطيد  إى اهلل فدإنّ  ؛عييك  بملد عم »

فإذا دع  اهلل عز و جد  وسدئ  رصف الدبال    إمضم،ه ومل يبق إالّ   ويي

 .(1)«رصفة

 ييت: إسنمده صحيح.

 عن أيب احلسدن الرضدم  عن يننس بن عب  الرمحنأخرج الربي  و

 إالّ  ال يمنن»: فقمل  .ويىض  وأراد  مم شم  اهلل ييت ال يكنن إالّ  :يمل

: يددمل  ؟!.فدد  معندد  شددم  :ييددت« قضاااعو  روقااّد   وأراد  مااا شاااء اه

 :ييدت .«الثبانت علياه»: يدمل  ؟!.ف  معند  أراد ييت .«ابتداء اليع »

فد   :ييدت «ْقادير اليشاء مان طنلاه وعرضاه»: يمل  ؟!.عن  ي رف  م

 .(2)«له إذا قضاه أمضاه فذلك الذخ ال مردّ »: يمل  ؟!.معن  يىض

                                                           
 . بمب ال عم  يرّد البال  والقضم .8. ري : 469: 2 الكميف(1) 

 .237  ري : 242املحمسن: (2) 



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (149..........................................)الَبد

ييت: إسنمده صحيح  واملقصدند إذا أمضدمه  بعد  أن يضدمه  بشدهمدة 

 أحمديث البمب.

األّول:  : يسد ن العيد  وبمجلميدةيف رشح الكدميف:  يمل املمزن راين 

 واإلرادة املشديئة حدمل يف  إمضمئهم يب  بمألشيم  العي  وهن  منقن  عل 

 هبدذا تعّيدق فدإذا البد ا   حمد  يف املراتد  هدذه يف فإّمدم ؛والقضم  والتق ير

القتا  . األعيمن يف ودخيت الب ا  ح ّ  عن خرجت  القضم  بع  اإلمضم 

 .(1)اإلمضم  تعّيق بع  بمألشيم  العي : وهن مبذول وعل الثاين: 

  

                                                           
 . إحيم  الرتاث العريب  بريوت. 33: 6رشح الكميف لي زن راين )ت: عيل عمشنر(  (1) 



ة والشيعة ( ...............................150)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

 القضاء بالدعاء
ّ
 من القضاء احملتوم، رد

عدن   عدن محدمد بدن عيسد   عدن أبيد   عيل بن إبدراهي رو  الكيين  

أ ال أدلاك عاى » جعفدر عييد  السدال : نأبديمل: يدمل يل   عن زرارة  حريز

 . بىل :ييت ؟!.«ْء   يتتثن فيه رسنل اه صى اه عليه ونله

 .(1)«وض  أصمبع  بر  إبرامم  ال عم  يرد القضم  وي  أ»: يمل 

 ييت: إسنمده صحيح.

: إن شم  اهلل  وهن يفي  أّن رّد القضم  بمل عم  من أي مل يق  النب  

أن يستثن  فدي  فيد  املشديئة ؛  املحتن   بيمن ذلك أّن اهلل تعمى أمر النب  

ددنلقنلدد  تعددمى:  إيِنر َفمِعدد   َذلِددَك َغدد َواَل َتق 
ٍ
دد  ( إاِل  َأْن َيَشددمَ  23) ا  َلن  لَِعْ

   تعّ، القنل بمحلت .  في  مل يستثن النب    (2)اهلل 

عن أيب مهدم    عن حمم  بن عيس   حمم  بن حيي ورو  الكيين  عن 

يمل عيل بدن احلسد، عييد  : عن الرضم عيي  السال  يمل  إس عي  بن مهم 

                                                           
 . بمب ال عم  يرّد البال  والقضم .6. ري : 470: 2 الكميف(1) 

 .23الكه :  سنرة(2) 



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (151..........................................)الَبد

الدد عم  لددريد  إنّ  ؛الدد عم  والددبال  ليرتافقددمن إى يددن  القيممددة إنّ » :السددال 

 .(1)«وي  أبر  إبرامم    البال 

ييت: إسنمده صحيح. والروايدمت يف ذلدك كثدرية جد ا   تكدمد تكدنن 

متناترة عن الفريق، سنة وشيعة  ب  ه  كذلك  ال يسعهم مقممندم  وهد  

مغتن  رمحة ربندم التد   ال يعيدن رصحية يف حتمّية تغيري القضم  بمل عم ..  ف

 عييهم غريه  سبحمن  وتعمى.. ؛ نع  الرب ربنم  وبئس العبي  نحن.

                                                           
 . بمب ال عم  يرّد البال  والقضم .4. ري : 470: 2 الكميف(1) 



ة والشيعة ( ...............................152)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

 أدعية البداء وأعمال حمو القضاء

أخرج ابن ينلني  يمل: ح ثن  حمم  بن احلسن بن النلي   عدن حممد  

عن أبي   عن عب  اهلل بن  بن احلسن الصفمر  عن أمح  بن حمم  بن عيس  

املغرية  عن عب  اهلل بن ميمنن الق اح  عن أيب عب  اهلل عيي  السال   يمل: 

ييدت لدد : مدم ملددن أتدد  يدرب احلسدد، عييد  السددال  زائددرا  عمرفدم  بحقدد   غددري 

يمتااب لااه ألااف تِااة وألااف عماارة : »مسددتكرب وال مسددتنك   يددمل 

 ل لاانض ِف رمحااة اه عاا  و  ياا وإْن كااان شااقياا كتااب سااعيداا ماا ورة  

 .(1)«ول 

 ييت: إسنمده صحيح.

رو  الكيين  عن الع ة  عن أمح  بن حمم  بن خملد   عدن  إسد عي  

بددن مهددران  عددن عدديل بددن أيب محددزة  عددن أيب بصددري عددن أيب عبدد  اهلل عييدد  

                                                           

 .307 :كمم  الزيمرات  (1)



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (153..........................................)الَبد

فجددر و دبددر صددالة املغددرب سددب  مددن يددمل يف دبددر صددالة ال» السددال  يددمل:

  بدمهلل العديل العظدي  بس  اهلل الرمحن الرحي  ال حدنل و ال يدنة إالّ  :مرات

و   أهنمدم الدريح  مدن أندناع الدبال  دف  اهلل عدز و جد  عند  سدبع، ننعدم  

 .(1)«السع ا  و اجلننن  وإْن كمن شقيم  حم  من الشقم  وكت  يف  الربص

 .األين  ييت: إسنمده صحيح عىل األظهر

فملبطمئن  مل يرو أصحمبنم عن  بع  انحراف   وهن يب  االنحدراف كدمن 

 .   ثقة مستقي  

  عن حمم  بن عطية  ابن أيب عمريرو  الكيين  رضنان اهلل عيي  عن 

: لييدة تقدنلعن أيب عب  اهلل عيي  السال  يف ال عم  يف شهر رمضمن يف ك  

  ِف األمار ا ماي   من األمر اهحتانم   أسألك فيم ْق ي وْقدرالله  إيّن »

  أن ْمتبناي مان تِااج بيتاك ا ارام  وال يبادل من القضاء الذخ ال ياردّ 

  اهشامنر ساعيه   اهغيانر ذكانهب   اهمير عنه  سيئاهت   اه ور تِه 

ِف ليلاة    األمار ا ماي ِف  وأن َتع  ِف ما ْق ي وْقدر من األمار اهحتانم

                                                           
 . بمب ال عم  ليية الق ر  والعرش األواخر.8ري :  162: 4 الكميف(1) 



ة والشيعة ( ...............................154)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

 وأن ْنسع علّ   ْطي  عمرخ أنْ   ال يبدلو من القضاء الذخ ال يرد  القدر

 .(1)«وال ْتتبدل يب فريخ  ْنترص به لدينك نْ وأن َتعلني ِمّ   ِف رزقي

 ييت: إسنمده صحيح. 

عدن أمحد  بدن   م  بن أمحد عن حم  حمم  بن حيي ورو  الكيين  عن 

عن ع ر بدن   عن مص   بن ص ية  عن عمرو بن سعي   احلسن بن عيل

إذا كدمن أول لييدة » :(عيي  السال )يمل أبن عب  اهلل  منس  السمبمط  يمل:

  :فق   من شهر رمضمن

الدذي   هدذا شدهر رمضدمن  ومندزل القدرآن  رب شهر رمضمن اليه ّ 

 اليهد ّ   يدمت بيندمت مدن اهلد   والفريدمنوأنزلت في  آ  أنزلت في  القرآن

  م  منموتسيّ   وسيمنم في   م  لنماليه  سيّ   م عىل ييمم وأعنّ   ارزينم صيمم 

فدي      وتق ر مدن األمدر املحتدن دواجع  في  تقض  منك ومعمفمة يف يرٍس 

  من القضم  الذي ال يرد وال يبد ل  يف ليية الق ر  يفر  من األمر احلكي 

  املشدكنر سدعيه   املدربور حجهد   مدن حجدمج بيتدك احلدرا أن تكتبن  

                                                           
 ب ال عم  عن  االصبمح واإلمسم .. بم25  ري : 531: 2 الكميف(1) 



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (155..........................................)الَبد

أن تطيد    واجع  في  تقيد وتقد ر  املكفر عنه  سيئمهت   املغفنر ذنبه 

 .(1)«من الرز  احلالل وتنس  عيلّ   يل يف عمري

 ييت: إسنمده منثق صحيح.

 عيل عن  حمبنب ابن عن   أبي عن  إبراهي  بن عيلرو  الكيين  عن 

 يف الد عم  هبدذا ادع: »يدمل (السدال  عييد ) صدملحال عبد ال عدن  رئمب بن

 يف تصدب  مل خميصدم   حمتسدبم   بد  دعدم من؛ السنة دخنل مستقب  رمضمن شهر

 يدأيت مدم رش ذكدره عز اهلل وويمه وب ن  دين  هبم يرض آفة وال فتنة السنة تيك

 .السنة تيك ب 

 التااي وبرمحتااك ء ْ كاا  لااه دان الااذخ باساامك أسااألك إين اللهاا 

 التاي وبعظمتاك ء ْ كا  هباا قهارت التاي وبع ْاك ء ْ كاّ   وسعت

 التاي وبِ وْاك ء ْ كا  َلاا خضاع التي وبقنْك ءْ ك  َلا ْناضع

 ياا  قادوس ياا كانر ياا  ْء بما  أتاط الذخ وبعلمك  ء ْ ك  فلبت

 عى ص   اه يا رمحن يا ها يا  ء ْ ك  بعد باقي ويا  ء ْ ك  قب  أول

                                                           
 . بمب ال عم  مستقب  رمضمن.2   ري : 72: 4 الكميف(1) 



ة والشيعة ( ...............................156)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

 التي الذكنب ،ي وافير  النع  ْغري التي الذكنب ،ي وافير  يمد ونل يمد

 التاي الاذكنب ،ي وافيار  الرلااء ْقطع التي الذكنب ،ي وافير  النق  ْن ل

 التاي الاذكنب ،ي وافير  الدعاء ْرد التي الذكنب ،ي وافير  األعداء ْدي 

 وافير  التمء فيع َتبس التي الذكنب ،ي افيرو  البلء ك ول هبا يتتحق

  الينااء ْعِا  التاي الاذكنب ،ي وافيار  الغطااء ْمشاف التاي الذكنب ،ي

  العصا  هتتك التي الذكنب ،ي وافير  الندم ْنرث التي الذكنب ،ي وافير

 بالليا  أتااذر ماا َّ مان وعاافني  ْارام ال التاي ا صينة درعك وألبتني

 «.َذه يسنت متتقب  ِف والنهار

 بيانهن وماا فايهن وماا التابع واألرضاني التابع التموات رب الله 

 إرسافيا  ورب  العظي  والقرنن اهثاين التبع ورب  العظي  العرش ورب

 ساايد بيتااه وأَاا   ونلااه عليااه اه صااى يمااد ورب ول رياا  وميمارياا 

 الاذخ أكات  عظاي  ياا  ساميت وبام بك أسألك  النبيني وخاْ   اهرسلني

 ماان وْضاااعف  ل ياا  كاا  وْعطااي يااذور  كااّ   وْاادفع  بااالعظي  َاان

  رتي  يا رمحن يا اه يا  قدير يا ْشاء ما وْيع   والمثري بالقلي  ا تنات

 وكرضا  سارتك التانة َاذه متتقب  ِف وألبتني  بيته وأَ  يمد عى ص 

  كرامتاك وَّياف  رضاناكك وبلغني  بمحبتك وأتبني  بننرك ولهي

 مان أتاداا  معاط أكات ماا خاري ومان  عنادك ماا خاري من  عطارك ول ي 



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (157..........................................)الَبد

 كا  شااَد ويا  شمنم ك  منضع يا عافيتك  ذلك مع وألبتني  خلقك

  العيان كاري  ياا  بلية من ْشاء ما كّ   دافع ويا  خيية ك  عا  ويا  كِنم

  وسنته يمد دين وعى  وفطرْه إبراَي  ملة عى ْنفني التِاوز  تتن يا

 .ألعدارك معادياا   ألوليارك منالياا  فنيفتن  وفاة خري وعى

 مناك يباعدين  فع  أو قنل أو عم  كّ    التنة َذه ِف ولنبني الله 

 أرتا  ياا التانة َذه ِف منك يقربني فع  أو قنل أو عم  كّ   إ  واللبني

 رضر أخاا  يمنّا يمانن قانل أو فعا  أو عم  كّ   من وامنعني  الرامحني

  يعنّا الماري  ولهك ْرص  أنْ  تذراا   يهعل اخإيّ  مقتك وأخا   عاقبته

 .رتي  يا رؤو  يا عندك ،ي ت ٍ  من كقصاا  به فاستنلب

  وكنياك  ولانارك تيظك ِف  التنة َذه متتقب  ِف العلني الله ّ 

 ولهاك ثنااء ولاّ   لاارك عا ّ   كرامتاك ،ي وَب  عافيتك سرت ولللني

 .فريك إله وال

 هباا  وأ قنااي  يارااكأول ماان مَضاا ماان لصااالح ْابعاااا  العلنااي اللهاا ّ 

 َتايط أن إَلاي يا بك وأعنذ  منه  عليك بالصدن قال هن ما متلّ  والعلني

 واشااتغا،ي  َلااناخ واْباااعي  كيساا عااى وإرساِف  وظلمااي خطيئتااي بااه

  عندك منتياا  فأكنن  ورضناكك رمحتك وبني بيني ذلك فيحنل  بشهناي



ة والشيعة ( ...............................158)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

 باه ىضْار صاالح عما  لما  وفقناي اللها  .وكقمتاك لتخطك متعرضاا 

 .زليع إليك به وقربني  عني

 وفرلات  عدوه َنل ونله عليه اه صى يمداا  كبيك كييت كم الله 

 اللها ّ   بعهادك منعدك له وأكِ ت  وعدك وصدقته  فمه وكشيت  ههّ 

  وَّورَاا وفتنتهاا  وأساقامها ونفاهتاا  التانة َاذه َانل فااكيني بذلك

 دوام بااتمم العافيااة كاامل برمحتااك وبلغنااي  فيهااا اهعاااش وضاايق وأت اُنااا

 وظلا  أسااء مان ساؤال أساألك  ألال منتهاع إ  عندخ النعمةو  العافية

 ترصااهتا التااي  الااذكنب ماان مَضاا مااا ،ي ْغياار أن وأسااألك  واعاارت 

 الاذكنب مان إَلاي ْعصمني وأن  علّ  ملرمتك كرام وأتصتها  تيظتك

 عاىو  يماد ىعا صا  رمحان يا اه يا  ألل منتهع إ  عمرخ من بقي فيم

 أمرْناي فإكاك  فياه إلياك ورفبات ساألتك ماا كّ   ونْني  يمد بيت أَ 

 .(1)«باْللابة ،ي  لَت وْميّ  بالدعاء

 ييت: إسنمده صحيح في  هن واضح.

  

                                                           
 . بمب ال عم  مستقب  رمضمن.3   ري : 72: 4 الكميف(1) 



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (159..........................................)الَبد

 
ّ
ر ملا خلق له): قول النبي

ّ
 ميس

ٌّ
 (كل

هذا من األحمديدث التد  عدّ هم أكثدر العيد    سدي  أهد  السدنّة  مدن 

األمر كذلك لن كمننا ي  ويفنا عىل أينال أهد  البيدت العنيصمت  وليس 

..؛ إذ كّ  مرويمت أه  السنّة في  نحن في   إّمم مبهمة ومم روي عنه  

 اليفدظ  وإّمدم مبتددنرة املدتن  فهددمك مدم كدمن تممددم  مند  عددن أهد  البيددت 

 كمآليت..

معمويدة  حد ثنم األعمدش  عدن  ح ثنم أبنأخرج أمح  يف مسن ه يمل: 

  يدمل: كدمن رسدنل عبي ة  عن أيب عب  الرمحن السيم   عن عيلّ سع  بن 

ماا »  ويف ي ه عند ينكت ب   يدمل: فرفد  رأسد  فقدمل: اهلل ذات ين  جملسم  

يمل: فقملنا: يم رسدنل « وقد عل  من َلا من اجلنة والنار منم  من كيس إالّ 

 َأْعَطاع َمن اَأمُ فَ  :ميرس ملم خيق ل  اعمينا  فك   »يمل:   !.اهلل  في  نعم ؟

َقع ُْ ْتنَع َوَصُدَن   َوا ام ُرهُ اَِفَتنَُيّتا  بِاْ ُ   َواْساَتْغنَع َبِخاَ   َمان َوَأُماا  لِْلُيْسَ

ْتنَع َوَكُذَب  هُ   بِاْ ُ ُ م َفَتنَُيسِّ  . لِْلُعْسَ

 .(1)يمل شعي  األرنؤوط: إسنمده صحيح عىل رشط الشيخ،

                                                           
 بريوت.  . الرسملة621  ري : 56: 2مسن  أمح  )ت: األرنؤوط(  (1)



ة والشيعة ( ...............................160)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

 بن حمم  عيل أبن الرشي  ح ثنموأجىل من  مم أخرج  الص و  يمل: 

 عيل بن احلس، بن عيل بن احلس، بن احلسن بن اهلل عب  بن حمم  بن أمح 

 يتيبددة بددن حممدد  بددن عدديل حدد ثنم: يددمل السددال  عيدديه  طملدد  أيب بددن

 سدألت: يدمل  عمدري أيب بن حمم  عن  شمذان بن الفض  عن  النيسمبنري

 صدىل اهلل رسدنل ينل معن  عن السال  عييه  جعفر بن منس  احلسن أبم

 بطان ِف ساعد مان والتاعيد أماه بطان ِف شاقي من الشقي: »وآل  عيي  اهلل

 .!!.«أمه

إسنمده صحيح  ول  شناه  كثرية يف مصمدرنم كصحيح  ذ فقمل 

 الكنمين وغريه  وحمص  اجلم  بينه  أّن التيسري عىل معني، يف آن واح ..

اهلل ودخنل اجلنّة   األّول: كّ  إنسمن  حت  الشقّ   ميرّس لطمعة

 َخَلْقُت  َوَمارصيح است الل اإلمم  الكمظ  عيي  السال  بقنل اهلل:  وهن

نُ  كَس  اجْلِ  . فمنتف  اجلرب إى ين  القيممة..لَِيْعبُُدونِ  إاُِل  َواْْلِ

الثمين: التيسري ليمعصية ملن اختمرهم من األشقيم ؛ فمملعصية وإن 

تق  إالّ بإذن اهلل  يف سيطمن . فمنتف  كمنت بمختيمر العب   لكنّهم ال 

ينل ي رّية هذه األّمة لعنه  اهلل تعمى  إى ين   التفنيض البمط   وهن

 القيممة. 



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (161..........................................)الَبد

: ك   ميرس ملدم خيدق لد   أي كد  اخلالئدق ميرسدون الزب ة: فقنل  

ليعبددمدة والطمعددة  وأن متحدد  أسدد ،ه  مددن سددج  األشددقيم  ليكننددنا يف 

 ينا صمحلم ..دينان السع ا  إذا عم

 القيد  جّ  »يمل: من طرينم صحيح البزنط  يمل: سمعت الرضم

 تبدمرك اهلل مدن والشدقموة  واتق  آمن ملن بملسعمدة اهلل من الكتمب بحقيقة

 .(1)«وعىص كذب ملن وتعمى

ييت: إسنمده صحيح  واحل يث نّ  رصيدح يف أّن القيد  جدّ  عدىل 

عىل املحتن    وعىل املرشوط بسدع  العبدمد  ننع، من القضم   فيق  جّ  

مددن القضددم  واختيددمره   ال عددىل املحتددن  فقددط  وال بددأس أن يقددمل: إّن 

 .املحتن : رّد القضم  بمل عم 

  

                                                           
 .156يرب اإلسنمد ليحمريي:  (1)



ة والشيعة ( ...............................162)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

ه ينس
ّ
 يف األجل ئالبداء يف صلة الرحم وأن

  رسدنم يف األّول من طر  أه  السنّة ه اه  اهلل عدن رسدنل اهلل 

  وعن نم مثيد  عدن أهد  البيدت عدن رسدنل اهلل مم تسنّ  لنم من ذلك  

 بنفس األلفم  أو مم يمرهبم.. 

عدن أمحد    عن أمح  بن حممد   حمم  بن حيي فيق  رو  الكيين  عن 

يمل أبن عب   :عن أيب احلسن الرضم عيي  السال  يمل  بن حمم  بن أيب نرص

باه وأفضا  ماا ْنصا    ص  رمحك ولن برشبة مان مااء» اهلل عيي  السال :

يبباااة ِف   وصااالة الااارت  منتاااأة ِف األلااا   الااارت  كاااف األذم عنهاااا

 .(1)«األَ 

عن أمح  بن حممد  بدن عيسد  عدن ورو  عن حمم  بن حيي  العطمر  

يدمل أبدن احلسدن  :أمح  بن حمم  بن أيب نرصد عدن حممد  بدن عبيد  اهلل يدمل

فيكدنن يد  بقد  مدن   يكدنن الرجد  يصد  رمحد » :(عيي  السدال )الرضم 

 .(2)«يفع  اهلل مم يشم و   فيصريهم اهلل ثالث، سنة  الث سن،عمره ث

                                                           
 صية الرح . . بمب8  ري : 151: 2 الكميف(1) 

 . بمب صية الرح .3  ري : 151: 2 الكميف(2) 



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (163..........................................)الَبد

عدن أمحد  بدن حممد  بدن   ع ة من أصدحمبنمورو  الكيين  أيضم  عن 

عن أيب محدزة عدن   عن حف  بن يرط  عن ابن أيب عمري  عن أبي   خمل 

  وتسمح الكد   صية األرحم   سن اخليق» أيب جعفر عيي  السال  يمل:

 .(1) « يف األج  ئوتنس  تزي  يف الرز و  وتطي  النفس

سمني هم صحمح كّيهم  وابن أيب عمري مدن أصدحمب اإلمجدمع  أييت: 

 ال يروي إالّ عن ثقة. واألخبمر يف هذا متناترة عن  الفريق، سنّة وشيعة.

  

                                                           
 . بمب صية الرح .3  ري : 151: 2 الكميف(1) 



ة والشيعة ( ...............................164)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

 القضاء
ّ
 البداء يف الصدقة؛ لكونها متحو شر

عدن   يب عمدريعدن ابدن أ  عن أبي   عيل بن إبراهي رو  الكيين  عن 

الصد ية  » سمعت أبم عب  اهلل عييد  السدال  يقدنل:: عب  اهلل بن سنمن يمل

و تفدك عدن   مدن أندناع الدبال  وت ف  سبع، ننعدم    بملي  تق  ميتة السن 

 .(1)«ه  يأمره أن ال يفع كيّ   حل  سبع، شيطمنم  

 ييت: إسنمده حسن صحيح دون أدن  كال .

عن الفض  بدن شدمذان وأمحد    عي حمم  بن إس ورو  الكيين  عن 

عدن   عدن صدفنان بدن حييد  عن حممد  بدن عبد  اجلبدمر مجيعدم    بن إدريس

الاا  » :ن ح ثدد  عددن أيب جعفددر عييد  السددال  يددملإسدحم  بددن غملدد  عّمد

 .(2)«ويدفعان ْتعني ميتة سنء  والصدقة ينييان اليقر وي يدان ِف العمر

استبعمد أن يدروي  ييت: معين  رضورة   وهذا اإلسنمد صحيح  وال

الكيين  عن ابن بزي   وعىل أي  التقمدير مدن أصد  كتمبد   وصدفنان مدن 

 أصحمب اإلمجمع. يشه  ل ..

                                                           
 . بمب فض  الص ية.7  ري : 3: 4 الكميف(1) 

 . بمب فض  الص ية.2  ري : 1: 4 الكميف(2) 



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (165..........................................)الَبد

عدن احلسد،  عن أبي    عيل بن إبراهي  بن همش ورو  الكيين  عن 

قاال » :عدن السدكنين عدن أيب عبد  اهلل عييد  السدال  يدمل  بن يزي  الننفيل

 .(1)«له الصدقة ْدفع ميتة لتنءرسنل اه صى اه عليه ون

 ييت: إسنمده منثق حسن  ب  صحيح عىل التحقيق.

عددن   عددن النددنفيل  عددن أبيدد   عدديل بددن إبددراهي ورو  الكييندد  عددن 

يمل رسدنل اهلل صدىل اهلل  :السكنين عن جعفر عن آبمئ  عييه  السال  يمل

  وال بييدة   ليد ف  بملصد ية الد ا  هن ال إل  إالّ الذي اهلل  إنّ » : عيي  وآل 

واجلننن و ع  صىل اهلل عيي  وآل  سبع، بمبم من   والغر  واهل    واحلر 

 .(2)«السن 

 ييت: إسنمده كسمبق .

عن احلسن   عن سه  بن زيمد  ع ة من أصحمبنمورو  الكيين  عن 

 :يدمل سدمعت أبدم عبد  اهلل عييد  السدال  يقدنل  عدن أيب والد  بن حمبنب

ف  من مؤمن يتص   بصد ية يريد  هبدم مدم   فيهم روا بملص ية وارغبنابكّ »

                                                           
 . بمب فض  الص ية.1  ري : 1: 4 الكميف(1) 

  ف  البال .. بمب الص ية ت2  ري : 5: 4 الكميف(2) 



ة والشيعة ( ...............................166)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

يف ذلدك   مدم يندزل مدن السد   إى األرض ليد ف  اهلل هبدم عند  رّش  ؛عن  اهلل

 .(1)«مم ينزل من الس   إى األرض يف ذلك الين  مه اهلل رّش ويّ  إالّ   الين 

ييت: إسنمده صحيح  رجمل  ثقمت  وسه  ثقة مدن العيد   األجدال  

يكف  أّن الكيين  رو  عن  يف الكميف أكثر من أل  رواية..؛  عظي  املنزلة 

 فقنل البعض بضع  أحمديث   اسرتواح ليس بمرض. 

عدن   عن أمح  بن أيب عبد  اهلل  ع ة من أصحمبنمورو  الكيين  عن 

عدن أيب جعفدر عييد    عدن أبيد   عن حنمن بن سد ير  عب  الرمحن بن محمد

بع، بييددة مددن باليددم الدد نيم مدد  ميتددة الصدد ية لتدد ف  سدد إنّ  » :السددال  يددمل

مد  مدم يد خر لصدمحبهم يف  صمحبهم ال يمنت ميتة السدن  أبد ا   إنّ   السن 

 .(2)«اآلخرة

أبدن   هدن عبد  الدرمحن بدن محدمدييت: إسنمده يدني  رجملد  ثقدمت  و

  من مشدمخينم املحد ث، مدن أصدحمب الكتد  واإلجدمزة مل القمس  الكنيف

سن  ب  صحيح عدىل مبند  غدري واحد  مدن يرد في  طعن  فح يث  ينّي ح

 العي  . 

                                                           
 . بمب الص ية ت ف  البال .1  ري : 5: 4 الكميف(1) 

 . بمب الص ية ت ف  البال .6  ري : 5: 4 الكميف(2) 



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (167..........................................)الَبد

 جاللة الصدقة يف البداء وحمو اآلجال 

عن غدري   عن أمح  بن حمم   عيل بن حمم  بن عب  اهللورو  الكيين  

يدمل أبدن احلسدن  :يدمل  عن احلسن بدن اجلهد   عن عيل بن أسبمط  واح 

من بني إرساريا   رللا  إنّ  » يمل أبن جعفر عيي  السال : :عيي  السال  يمل

ابنك ليلة يدخ  بأَلاه  إنّ  :فأي ِف منامه فقي  له  وكان له يباا   كان له ابن

فأصابح ابناه   ْنقع أبنه ذلك  فلم كان ْلك الليلة و بنع عليه أبنه  يمنت

  !.مان اْلاري ياا بناي َا  عملات البارتاة شايئاا  :فأْاه أبنه فقال له  سليما 

فأعطيتاه   وقاد كااكنا ادخاروا ،ي طعامااا   ع الباابأْا سارلا  أنّ  إالّ  ال  :قال

 .(1)«عنكسبحاكه هبذا دفع اه أبنه: فقال  .التار 

 ييت: إسنمده حسن صحيح.

عان ا تان   عن معى بن يمد  ا تني بن يمدوروم المليني عن 

 سمعته يقنل كاان رلا    عن أيب ا تن عليه التلم قال:  بن عل النشاء

ه يمنت ليلاة إكّ  :و قي  له  فنلد له فلم    يمن له ولدو  من بني إرساري 

  كظار إ  شايك كباري ضاعيف  فلم كان ليلة عرسه  فممع الغلم  عرسه

 :قاال .أتييتناي أتيااك اه: فقاال لاه التاار   فرمحه الغلم فدعاه فأطعمه

                                                           
 .. بمب الص ية ت ف  البال 8ري :   7: 4 الكميف(1) 



ة والشيعة ( ...............................168)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

فتاأله فخا ه بصانيعه   !.سا  ابناك ماا صانع :فأْاه نت ِف الننم فقال لاه

اه أتيا لك ابنك بم صنع  إنّ  :فقال له  اه اْلي مرة أخرم ِف الننمفأْ :قال

 .(1)بالشيك

ييت: إسنمده صحيح  ومعىل هدن ابدن حممد  البرصدي  ثقدة مدن رواه 

 عيل بن إبراهي  يف تفسريه  وه  ثقمت عىل األظهر.

  

                                                           
 . بمب الص ية ت ف  البال .9  ري : 7: 4 الكميف(1) 



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (169..........................................)الَبد

 من قضاء اهلل إىل قدر اهلل)حديث أمري املؤمنني: 
ّ
 (أفر

)حمدّ ث جييد    ثنم عيل بن عب  اهلل النرا ح أخرج  الص و  يمل: 

  وعيل بن حمم  بن احلسن املعدروف بدمبن ترىض عن  الص و  وأكثر عن (

)األشددعري  ثقددة مددن  مقددربة القزويندد  يددمال: حدد ثنم سددع  بددن عبدد  اهلل

  عدن احلسد، )ثقدة(   يمل: ح ثنم اهليث  بن أيب مرسو  النهد ياإلجال (

عن )ثقة( عن سع  بن طري   )ثقة(مبت   عن عمرو بن ث)ثقة( بن عينان

أمدري املدؤمن، عييد     يمل: إنّ ة )ثقة من األجال  اخلناص(بن نبمت غصباأل

السال  ع ل من عن  حمئط ممئ  إى حمئط آخر  فقي  ل   يم أمدري املدؤمن، 

 !.من يضم  اهلل؟ أتفرّ 

 .(1)«إى ي ر اهلل عز وج   من يضم  اهلل أفرّ : » فقمل

ه صحيح عىل األظهر األين . ومعن  الفدرار مدن القد ر ييت: إسنمد

 إى القضم  كمآليت:

                                                           
 ي . . جممعة امل رس،  370التنحي  )ت: الطهراين(: (1) 



ة والشيعة ( ...............................170)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

ورد يف األخبمر املعتربة أّن كّ  مم يىض ب  اهلل تعمى ل  مراتد  كدمآليت: 

املشيئة أوال   ثّ  اإلرادة ثمنيم   ثّ  الق ر ثملثم   ثّ  القضم  رابعم   ثّ  اإلذن أو 

  خممسم . واملشتهر عىل ألسنة العنا : القضم  والق ر  وهدن خطدأ  اإلمضم

 والصحيح: الق ر والقضم .

فدأّن   «إ  قدر اه ع  ولا   من قضاء اه أفرّ »: وإّن  يمل املنى 

القضم  أيرب يف التحقق واحلصنل مدن القد ر ؛ إذ القد ر هدن جمدّرد نظدم  

حدمط بكدّ  يش  حكمدة  وعيد   أسبمب ومسببمت يدّ رهم اهلل تعدمى الدذي أ

 ورمحة  لكّن هذا النظم  غري مفّع  عن  اهلل يب  القضم .

مفّعد  بإضدمفة مدم  -في  نحدن فيد -إذ القضم  فهن نفس النظم   لكنّ  

سيختمره العب  من طمعة أو معصية  فإذا اختدمر العبد  أحد مهم  كمملعصدية 

م ؛ أي فّعي  كي  يننج  يف مثال   يىض اهلل تعمى ب  يرتت  عىل أح مهم وأبر

اخلددمرج  لكددن مدد  مهيددة ؛ فيعددّ  العبدد  يتددنب ؛ فددإذا تددمب العبدد  رفدد  اهلل 

 .   القضم  ورج  إى جمّرد التق ير  وحسبنم لفه  هذا يضّية ين  يننس 



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (171..........................................)الَبد

 (الرقية من القدر): حديث الصادق 

ح ثنم عيل بن أمح  بن حمم  بن عمران الد يم  أخرج الص و  يمل: 

اهلل  يمل: ح ثنم حمم  بن أيب عب  اهلل الكنيف  يمل: ح ثنم منس  بدن  رمح 

بن سممل  عدن  عمران النخع   عن عم  احلس، ابن يزي  الننفيل  عن عيلّ 

  !.؟أت ف  من الق ر شيئم   أيب عب  اهلل عيي  السال   يمل: سألت  عن الري 

الدذين  وه   الق رية جمنس هذه األمة إنّ  ؛ه  من الق ر: » فقمل

 .(1)«فأخرلنه من سلطاكه  رادوا أن يصينا اه بعدلهأ

  ييت: إسنمده يني.

رور بدإذن دوالق رّية هؤال  فرية من املعتزلة األوائ   نفنا أن تق  الشد

ومدن بعدد ه أهدد   اهلل تعدمى  وهددذا عد، الضددالل  وإّندد  سد ه  النبدد  

 : ي رّيدة  وأمد  جمدنس األّمدة؛ لكدنن املجدنس البيت صينات اهلل عييه

 يقنلنن بإل  ثمن تص ر عن  الرشور والعيمذ بمهلل تعمى؛ فهذا وج  التشبي .

                                                           
 . جممعة امل رس،  ي .29  ري : 383التنحي  )ت: الطهراين(: (1) 



ة والشيعة ( ...............................172)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

؛ فيق  أكثرندم أّن القيد  واضح «من القدرالرقية »: وينل الصمد  

يددن  يددّ ر اهلل تعددمى املقددمدير  يدد  جددّ  عددىل املحددن أيضددم   كدد  جددّ  عددىل 

 اإلثبمت. 

  



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (173..........................................)الَبد

 
ُ
 بد اهلل بشيء أعظم من البداءما ع

عدن   عدن أمحد  بدن حممد  بدن عيسد   حممد  بدن حييد رو  الكيين  

عدن أحد مهم عيديه    عن زرارة بدن أعد،  عن أيب إسحم  ثعيبة  احلجمل

  .(1)«عبد اه بيشء مث  البداء مم » السال  يمل:

 ييت: إسنمده صحيح.

يم  هلل تعدمى لديس بعد ه وكنن الب ا  أعظ  العبمدات؛ لكنن  تعظي   ييب

تعظي   ووجه  أّن مرّد الب ا  إى أّن اهلل تعمى عممل ب  كمن ومم يكنن ومم مل 

يكن لن كمن كي  يكنن  أزال  وأب ا   وأّن لد  وحد ه سدبحمن  مقدم  اخليدق 

 واألمر دون سناه  يشه  ليتعظي ..

حد ثنم حممد  بدن احلسدن بدن ورو  الص و  يف كتمب التنحي  يمل: 

  بن النلي  رمح  اهلل يمل: ح ثنم حمم  بن احلسدن الصدفمر  عدن أيدنب أمح

بن ننح  عدن ابدن أيب عمدري  عدن هشدم  بدن سدممل  عدن أيب عبد  اهلل عييد  

  .(2)«ما عظ  اه ع  ول  بمث  البداء »السال   يمل: 

                                                           
 بمب الب ا . .1  ري : 148: 1 الكميف(1) 

 . بمب الب ا . مؤسسة جممعة امل رس،  ي .334التنحي  ليص و  )ت: همش  الطهراين(: (2) 



ة والشيعة ( ...............................174)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

 ييت: إسنمده صحيح يف أعىل درجمت الصّحة.

 الد يم  عمدران بدن م حم بن أمح  بن عيل ح ثنمور  الص و  يمل: 

 عدن  إبدراهي  بن عيل ح ثنم: يمل  يعقنب بن حمم  ح ثنم: يمل  اهلل رمح 

: يدمل اجلهند  مملدك عدن  الدرمحن عبد  بدن يدننس عدن  عيسد  بدن حمم 

 القددنل يف مددم مسالنّدد يعيد  لددن : »يقددنل السددال  عييد  اهلل عبدد  أبددم سدمعت

 .(1)«في  الكال  عن فرتوا مم األجر من بملب ا 

 ت: ح يث صحيح  روات  ثقمت عىل األظهر األين .  يي

واألجددر يف الكددال  يف البدد ا  وتددذاكره ؛ لكنندد  تعظددي   هلل تعددمى ؛ ملددم 

ذكرنمه من أّن  إيرار أّن هلل تعمى األمر من يب  ومن بع   وأّند  أحدمط بكد  

يش  عيد   أزال  وأبد ا   سدي  عيمد  املخدزون الدذي مل يطيعد  حتد  ألنبيمئد  

 وصيمئ   ويف هذا ك ل التنحي ..وأ

 .واحلم  هلل رّب العممل،

  

                                                           
 مل رس،  ي .. بمب الب ا . مؤسسة جممعة ا334التنحي  ليص و  )ت: همش  الطهراين(: (1) 



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (175..........................................)الَبد

 فهرست احملتويات

 3 .......................................................... املقّ مة

 6 ........................................ !!رضورّيمن تنبيهمن

 9 ................................. البسطم  حت  يفهمهم بيغة الب ا 

 9 ........ !النمس؟ بسطم  حت  يفهمهم بيغة  الب ا  هن ف  إذن 

 10 ............................................. الب ا  ضمبطة

 10 .......................... الضمبطة هذه عىل القرآين ال لي 

 12 ........................... والتكنين الترشي  يتنمول الب ا 

 13 ............................... !!جنابمن! الب ا ؟ عقي ة ملمذا

 13 ........................................ :التقيي ي اجلناب

 13 ............................................ :التم  اجلناب

 14 .................................................... الزب ة

 17 .................................. واالصطالح اليغة يف الب ا 

 17 .............................. السنة أحمديث يف الب ا  لفظ



ة والشيعة ( ...............................176)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

 18 .............  يننس ين  القرآن؛ يف ليب ا  تطبيق  مثمل

 21 .......................................... الب ا  عقي ة أركمن

 21 ........................ .تعمى اهلل لكي ت مب ل ال: األّول

 21 .......... :يضم ان أو كتمبمن عبمده  شأن يف تعمى هلل: الثمين

 22 .................... .القي  وجّ   الصح  طنيت: الثملث

 23 .......... .األشقيم  لعبمده اهلل من رمحة أعظ  الب ا : الراب 

 24 .................. تعمى اهلل عي  تنميف وشبهة والسعمدة الشقم 

 26 ........................... يتنمفيمن ال ظهنران معنيمن  ليب ا 

 27 ............................ .تعمى هلل الظهنر: األّول املعن 

 29 ......................... تعمى اهلل من الظهنر: الثمين املعن 

 29 .................................. .الظهنرين جممنع الب ا 

َنن ك  ْ : تعمى ينل  يف اهلل عي  تسمية  30 ... !!َنْعَي َ  َحت   َوَلنَْبي 

 31 ............. تعمى هلل ظهر= الب ا  بمعن  السنّة أه  تصمريح

 35 ........ الفع  وعي  الذات عي : إى تعمى اهلل عي  تقسي  عّية

 36 ............................ عظيمة وعبمدة واجبة عقي ة الدَبد ا 



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (177..........................................)الَبد

 38 ............................. واألشقيم   السع ا يف اهلل ب ا 

 39 ......................... !! الب ا  إالّ  ي فعهم ال عنيصة شبهمت

 39 .................. !!وأهيهم ال نيم خيق لغنّية شبهة: األوى

 40 ................... !!وحمشمه القرآن  كذب: ةالثمني الشبهة

 41 ......... كبريا   عينا اهلل تعمى اهلل  وع  كذب: الثملثة الشبهة

 42 ................ املغينلة اهلل ي  اليهند شبهة: الرابعة الشبهة

 43 ........... بملب ا  كّذب فيمن  األن ل  حز  ابن اإلمم  ينل

 43 ...........................!! الب ا  معن  يف تيمية ابن ن 

 45 .................  النب  عن الب ا  رواية يف  عيلي  تفّرد

 48 ....................... الب ا  يف  عيل املؤمن، أمري ح يث

 50 ................................. لب ا ا يف مسعند ابن ح يث

 50 ................. .مسعند ابن عن يالبة أبن: األّول الطريق

 50 ............. مسعند ابن عن وائ  أبن شقيق: الثمين الطريق

 52 ............. مسعند بن ا عن اهلذيل القمس : لثالثم الطريق

 53 ............ مسعند ابن عن البرصي احلسن: الراب  الطريق



ة والشيعة ( ...............................178)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

 54 ...... مسعند اين عن عكي  ابن الصحميب: اخلممس الطريق

 56 ................................... الت بري وكتمبة الينح كتمبة

 58 ............................ الب ا  يف اخلطمب بن عمر ح يث

 61 .............. والسعمدة الشقموة يف السنّة أئمة بعض تصمريح

 63 ................. عمر بح يث حمتجم   بملب ا ؛ يرّصح تيمية ابن

 66 ..................... اليهندي األحبمر كع  ح يث م  ويفة

 68 ............ (ال عم  إالّ  الق ر يرد ال) :النبّ   عن ثنبمن ح يث

 71 ................ التنميف شبهة ي ف ( هد321) الطحموي اإلمم 

 73 ........................بمل عم  يّ ره مم اهلل حنيم: عّبمس ابن

 74 ............ !! هذا عىل اإلمجمع حيك  الكنيف عمص  اإلمم 

 76 .............. مكتنب وكالمهم اهلل  ي ر إى اهلل ي ر من الفرار

 76 ......................................... !!.رييةال ح يث

 76 ... تعمى اهلل ي ر إى اهلل ي ر من فرار النبم ؛ يف عمر ح يث

 78 .............. املحن م  التق ير تنميف شبهة ي ف  الغزايل اإلمم 

 79 ............ والسعمدة الشقموة إالّ  عبمس ابن ح يث م  ويفة



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (179..........................................)الَبد

 81 ............... (َيَضْيَت  َمم رَش   َوِينِ : ) احلسن إمممنم دعم 

 83 .................................... اآلجمل تغرّي  الرح  صية

 84 ........................ (هد449) بطمل ابن اإلمم   جناب

 86 ........ الب ا  م  اهلل عي  تنميف شبهة ي ف  بطمل ابن اإلمم 

 87 ............. التنميف شبهة ي ف ( هد923) القسطالين اإلمم 

 89 ...... القي  ب  ج  ممّم واإلثبمت  املحن(: هد606) الرازي

 89 .... القضم  ب  سبق ممّم واإلثبمت املحن(: هد671)  القرطب 

 90 ........ القي  ب  ج  ممّم واإلثبمت املحن(: هد741) اخلمزن

 90 ...........واإلثبمت املحن إلي  يتطر  مم(: هد734)  الطيب

بد  اهلل يىضد مدم مجية من واإلثبمت املحن(: هد865) النيسمبنري

 .............................................................. 92 

 92 .... القضم  مجية من واإلثبمت املحن(: هد1250) الشنكمين

 94 ................. (ل  خيق ملم ميرس   ك   : ) النب  ينل تفسري

 97 .................. :يسم، عىل احل يث يف فملتيسري: الزب ة

 98 ...................... (هد751) اجلنزّية القّي  البن تمّمة كيمة



ة والشيعة ( ...............................180)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

 100 ......... يضم ان والقضم  أجالن  األج : العي   تصمريح

 103 .............. املحن وكتمب الكتمب  أ : كتمبمن: عّبمس ابن

 104 ............... كتمبمن الكتمب أنّ  التمبع، بعض أحمديث

 108 .............................. سبحمن  ول  اهلل من ظهنر الب ا 

 109 ................................. .تعمى هلل ظهنر: األول

 109 .............................. .سبحمن  من  ظهنر: الثمين

 111 ....................... عييه  اهلل رضنان عي ئنم بيسمن الب ا 

 111 .......................  الص و  شيخال بيسمن الب ا 

 111 ........................  الطنيس الشيخ بيسمن الب ا 

 112 ...............................  املرتىض السّي  بيسمن

 113 .................................  املفي  الشيخ بيسمن

 114 ..............................  وداود آد  عمر يف الب ا 

 116 ............................ وداود آد  يف السنة أه  رواه مم

 117 ............................... !!.وداود آد  ح يث فق 

 119 ....................................... ليب ا  األّول الركن



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (181..........................................)الَبد

 119 .................. !! كبريا   عينا اهلل تعمى جه   من هلل يب  مل

 121 ........................................ ليب ا  مينالث الركن

 121 ......................... يكن مل مم وإثبمت ثمبتم   كمن مم حمن

 121 ................... تعمى اهلل إالّ  يعيم  ال الكتمب أ  يف مم

 123 ....................................... ليب ا  الثملث الركن

 123 ...................... ومبذول خمزون: عي ن تعمى اهلل عي 

 125 ........................................ ليب ا  الراب  الركن

 125 ............................ ومنينف حمتن : أجالن األج   

 127 ............. املبذول اهلل عي  إالّ  يعيمنن ال  البيت أه 

 129 ............................... والسع ا  األشقيم  يف الب ا 

 130 ....................................... بصري أيب صحيح

 131 ............................. العال  أيب بن احلس، منّثق

 131 ....................................... اخلثعم  مصّحح

 132 .................. متناترة سع ا   إى األشقيم   نل أدّلة

 133 ............................................. شقنا بأع هل 



ة والشيعة ( ...............................182)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

 134 ........................... أم  بطن يف شق  الشق  ح يث

 134 ......................................  زرارة صحيح

 135 ................................ اجله  بن احلسن صحيح

 137 ............... «أم  بطن يف شق  الشق : »يف الب ا  اشرتاط

 140 ............... الق ر ليية يف واإلثبمت املحنو الب ا  حصنل

 142 ............املحتن  من فهن الق ر ليية تعمى اهلل يمضي  مم

 144 ......................... إبرامم   أبر  وي  القضم  يردّ  ال عم 

 146 ....................... !!.املرب ؟ القضم  ال عم  يرّده كي 

 146 .................................. يسم، عىل املرب  القضم 

 146 ...................... .مضم اإل بع  املرب  القضم : األّول

 146 ...................... .اإلمضم  يب  املرب  القضم : الثمين

 148 ........................ إمضم  إى القضم  احتيمج يف الن 

 150 .................... بمل عم  القضم  ردّ  املحتن   القضم  من

 150 ......... «اهلل رسنل في  يستثن مل: »  البمير ينل معن 

 152 .............................. القضم  حمن وأع ل الب ا  أدعية



ة والشيعة
ّ
اء بين السن

َ
 (183..........................................)الَبد

 152 ....................... سعمدة  الشقم  نل احلس، زيمرة

 152 ... السعمدة ويثبت الشقم  يمحن واحلنيية  البسمية دعم 

 153 ........... املحتن  القضم  في  الق ر  ليية يف الَبدَ ا  دعم 

 154 ........... املحتن  القضم  في  رمضمن  أّول الب ا   دعم 

 155 ................ الب ا  دعم  يف ظمهر آخر صحيح ح يث

 159 ...................... (ل  خيق ملم يرّس م ك   ): النبّ   ينل

 161 ....................................... القي  جّ   معن 

 162 ................. األج  يف ينسئ وأّن  الرح  صية يف الب ا 

 164 ................. القضم  رّش  متحن لكنمم  ية؛الص يف الب ا 

 167 ...................... اآلجمل وحمن الب ا  يف الص ية جاللة

 169 ........ (اهلل ي ر إى اهلل يضم  من أفرّ ) :املؤمن، أمري ح يث

 170 .......................... !!اإلهل  القضم  إمضم  مرات 

 171 ................... (الق ر من الريية: ) الصمد  ح يث

 171 ......................... !!ملجنسبم الق رّية تشبي  وج 

ب  مم  173 ........................... الب ا  من أعظ  بع  اهلل ع 



ة والشيعة ( ...............................184)
ّ
اء بين السن

َ
 الَبد

 

 175 .......................................... املحتنيمت فهرست

 


