
  

 22/12/92، 92055آرايي، عجمي، پالتويي عربي،  صفحهو گيري  ، غلط4پرينت 

 

  
  

  

  

  البداء

  دراسة في مرويات اإلمامية

  وأقوال علمائهم

  

  

  سيد جاسم الموسوي

 
 
 



 22/12/92، 92055آرايي، عجمي، پالتويي عربي،  گيري و صفحه ، غلط4پرينت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22/12/92، 92055آرايي، عجمي، پالتويي عربي،  گيري و صفحه ، غلط4پرينت 

 
 
 
 



  

 22/12/92، 92055آرايي، عجمي، پالتويي عربي،  صفحهو گيري  ، غلط4پرينت 

 
 

 



 

 22/12/92، 92055آرايي، عجمي، پالتويي عربي،  صفحهو گيري  ، غلط4پرينت 

 
 
 
 

  لمة المعهدك

 ��� � ���	  �
�� ����	� 
� �	  �� �������	 ���� �
�����	 ����� 

  �!�����	 "!#$	�  %& ������	� '(�)*	� '(+	 �,-
 .�!/�01	 2!3�4 5 6!7 8� ,:�1	 �!;� 
� ��<=;� >�? 2 ��@��	

A&��	�:  B>!� �!? ��!�C� �*-  *�!&��	� D!�E�	 F	G!0-�
 �!#$ H�I JK� ��0L �*- ,�/$ 	=MC�)	 �? ,�/4� J?N1	 4  �$(+	
 �? ��4 �? JOPM0L 2 ���%P�	 D�E�	�  �0����	 ����L QC�)	

RJC��	 J�.�;��� 

 ;2!�/T����	 2��! NP�	 B>!� �� U2;��) 2�/?(&V	 2 �?N1	 �E7 8�
RW�)N1	� 2�/M�	 4 �OX��4L 4 DY�� '(+	 ,�E$ 

 Z?(!&V	 [�����	 �? \D# N] ^  �$(+	 HC7 "0_`	 �`�
 U	��E$L a���	 Z����4Y4 �CP�	 
� <=�7 * Ub �I�c� U2$ ����?! \.Z 

                                                                        
ـُم {: تعالی قال) ١(

ْ
ِعل

ْ
 مِْن َنْعِد مـا جـاَءُهُم ال

�
ِكتاَب إِال

ْ
وتُوا ال

ُ
ِيَن أ

�
َف ا�

َ
َو َما اْخَتل

 بَيَْنُهمْ 
ً
 ).١٩(آل عمران:  }َنْغيا



 البداء                                         � � �         ٦ 

 22/12/92، 92055آرايي، عجمي، پالتويي عربي،  گيري و صفحه ، غلط4پرينت 

 �������	
 ���
���
 ������� ,������ ���� ���
 �� !� "#$
 %&'��( ��)*)+�� ���,-�.�
� 

 /,�
 0!( 1��� � 2�3 4 � �56
 ��7 ��5�$�  &8��9�: ;<�� 
�)���
 =�>7? @� A���B
 C#>9 3 ���
�D�
� E�
)!�
� )FG
 HI��

;K�>�7�
 4�: �+L� ,�
M�N	
� O.��( PQ
)7(
� ���$
 ��D�
 �
 R�6
 <-�$� I �#.� � S�5��
 I��5 T5 �&U ,� ��V	
� O7D�
�
 T�9
#5� ,��-�	
 � �# W	
 R�6
 <-�$� XYW7( P�Z*� 
#5�9
 �������
 )-�F!�
 O7� A�[\] ^] 
�)  <( %��X_� ,`�LaL6


�!	
 Q�+L]� ,���$
I)�
 ����	
 3 C�N�b� ��(a� ��!5�c
� )�
 d��e �'�5 `� ��f g�7h ,� ��.7	
� \ �)+7	
 �D,�
 � /5 C���7D�
 i

j ;�5�h /H
�� j� P� �5k l)hB O9��  l<D�+( & m8�(�7� ` W��
 )9� 
���#n#5���( �R�, E �)+�
�,  ,i*��[o
 p� ����W�
 & �V'7�
�

 >!�
 qN��
 �'�5 i \�!7(r
� ,��sL6
 R)�t 3  <-�W	

 i5 �u R
�7�r
 Ov t7�
 w��!�
 �&�� �S� R#>!	
 i5� ,������

 ��L�5B
 E��
�5 t�� ,S 2I��F	
 x)�-�F!�
 ��D,�
 3 qh���
 <2�/9
 ,y�����
� ��G
 Q
\�� ,HI#�
� ,S����
� z�Z�
� <F��
 3 ��� >!�


 :&*�D�
 y(�7� |� |��!�� yL�N�$ A�9 }�} ُِيَن يَْسَتِمع


 ا�
َ
َقْول

ْ
وَن ال

اِب 
ْ

�
َ ْ
وا األ

ُ
ول

ُ
و�َِك ُهْم أ

ُ
ِيَن َهداُهُم اُهللا َو أ


و�َِك ا�

ُ
ْحَسَنُه أ

َ
َيتبُِعوَن أ

َ
 }ف

 :�5��
~���% 
 ,��� ��B
� I���7r
 ��!( ��9�,��r
 <-�W	
 ^] ����
 t���*�



 ٧             � � �  كلمة المعهد

 22/12/92، 92055آرايي، عجمي، پالتويي عربي،  گيري و صفحه ، غلط4پرينت 

 W�!!� o��!!M�	� F=!!�N1	 ^ .�!!#��*	� g	_!!c*	 ��!!#0 �,�!!$
� �CP�	Z  �3eL �=!?N1	 B>�� ,i	_$*	� '(�)*	 ��#0 �?

 2!$���	 ^ �!O�? .�!�	 fC��� Z��	 2�4�3�	 b���#�	 24�3�4 2e_Y�	
 �/����	R2�/?(&V	 2 

 s!? A!?����	 ^ 2�/�=!~=�	 r	G!��	� '�!�0V	 �? ��4* %e
 '(+�$ ,2�/?(&V	 D�	>�	 2 ��XL 4 b<=;=�	 2�/$(+	 AX�P�	

 z2�6P?  ���EM�	 ����	 bG/? =�� ,2�/�/�k }!��] �!�? =CT * A4 ,
 U.	=& ;�]	=�	 D�>�	 ����L  R 	<�#��*	 �L �#M�	 ^ 

 2!�=0�3�	 �<�!��	 
� h<%��*	 '��;V	� JC��	 �? �,L %e
 ,�!/C� �<�!�	 �L ���>? ,�/4 �$ �)�	 '���	 ��� b�����	 uK�

uK 2�/$(+	 ���w#��4 ����]*	 �L  �? ��4* A4 ,B��� �� JlCP�	
�����	 �<���	  �O �?NL x- o=;��	b  f!$� �/C� ����]*	� ����

 R�7�/����? 
 �Z?(&V	 �]����4 ����  ��!k .	�� �!? �!$�� ,=E� ,L

 \2�6P? �Ae  \2�/�C�  �!���	 < 5�!� ,L * ,2!#/#�	� �f!�	 DCk =�
 zA ��� =��  ,�< �!? �!��� 2��C!P�	 2#h�P�	 r�E]1	�  ���� h#��4

�!O�� �!/�	 s!$�� <	���&*	 �� ,=E� ,L:x�!�7 F�!` ; } ْو
َ
ا أ َو إِنـ

ْو 1ِ َضالٍل ُمبِ-ٍ 
َ
َع4 ُهدًى أ

َ
 ����R&�6:  }إِياُكْم ل

�� ����  ��	
 ���  ������
�C]�? U2 ���; Ub ^  �	=!�	 ��4
P�	�� �<��	� F	 �O�!Y�	 �!C�,   U�!�����?V	!?=?>�	  	��!t2  �



 البداء                                         � � �         ٨ 

 22/12/92، 92055آرايي، عجمي، پالتويي عربي،  گيري و صفحه ، غلط4پرينت 

s*�h P� I��7$
 |>E  �D,	
 A#F!�
�E ����.�
 �#�,��
��  ���N>�, 
 �)F� |7�
 �-�FG
 |> �7,�7�$I)5 �'5� �`���
 <�:  ����$��
� 

 j�!>��%Te 

 E �\���� p�� X��WL S� | �[#��7L ����$
I)�
 ����� 3 i��NL�
 }�� ,��'� �
��NLr
� �����
 R)�� ,��sL6
 � C
#s�


)�7W	
� E@7!	
 ���>F��
 � ��\B
 \}7
 | �[#7L ����W�
� C�7D�
 ^] E
 ����>F!�
 �� ��\B
 |��] ���n6�( � >W	
 Q}> T�e �'>�F* t7�
�
 3 Ar)7�$r
 � q�N��
 3 ��$B
 �VG
 #� 
��� %� DN	

 �#�N��
 i5 �# V	
 ��� �S� |�] X+L S� �)(r� ,I}Z	
 
��
 ,<�n��B
 ��h����
 i�5 �# � i5 l� �b�[ l��c |� � �)m� )9

L� �>�W>W�
 ��� R �)FL� Qr#� �<D� <*�c
 �D+��( R �)F7L k] iN
 �*�: Q�� S� #��L ,&*�D�
 �I�F�
 |�] ��$
I)�
 i5 � ��F�

 ��� �5B
 )���h#� 3 PE#��.[ S#��D� S�� ,�-���FG
 i�� ��h�����


%���5�$6
 

 �������	
� � 

�����
� ��� ���� 

������  ���
� ��  



 

 22/12/92، 92055آرايي، عجمي، پالتويي عربي،  صفحهو گيري  ، غلط4پرينت 

 
 
 
 

  )١(أمهية البحث وضرورته

 �������� ���	 
������ ����� ����������	 ��� � ��������  
����� ���� ,��� !"��� �#�$�� �� %��&' (����� �) *��+, ���' -$��.��  

:0,"� 
1 2� ��,�3"� 4�56' �7".�� 8� �*9*: � ;<=, ������ �">:? �

 ��	 2� @"&� ,�,�.*�� A � � 	 B�C "� DE� F	 @"&�� ;�"��
GH�D�I H� �$ 	 J�K 

L�� �'"C? �� ��&�� MN, @? O3P, Q�">:? � -N�+, �� � �"	�
 J �+, ��� R"�*�"'� ,� 	 �' S� "� �� ��"T �D�E, �� @"&� 2�
2� @? ���"� ! � ��� �C$� ���	 ���� ��� U��V D�W H"I$ X  
A�� &, "����6	 �"��Y&�� F�	 ��Z[� � B3\*��X ����:�� ,@"�&�  
 ��&' ]3��[�� �"�*^_� `$ �+� ���:�� ,�	$a+� DW �*'$� ��N'

GJ�K 
                                                                        

السـيد كمـال احليـدري    ) بعض مطالب هذا املقال اُخذت من موسوعة العالمة ١(
، التوحيد (حبوث حتليلية يف مراتبه ومعطياتـه)، تقريـر: جـواد    ١(زيد عزه)، ج

 ، وقد أشرنا يف اهلامش عند الرجوع.٤علي كسار، فصل



 البداء                                         � � �         ١٠ 

 22/12/92، 92055آرايي، عجمي، پالتويي عربي،  گيري و صفحه ، غلط4پرينت 

  لبحث وآثارهفوائد ا

:��"*�� b".6�� �ac 
���� d��ae Af� gh � �>a, 
 �\,[�� ������ ��N+� F	 ����<i� �7�$5�� %&' -"j? �>a,

:��"*�� b".6�� �ac �' 
1 ���a&�� DeN��� k"��l: �a��c Q�f$��C � �������� ; �����*, ���

 QD�Y� ��N�' Q�&�=, "�� �m 
T ,�"+:[� DY� F	 n"+:[�
 Q�a	 -$!� �"�l&�"' ��&�l�� `�$�'� o"*5:� ���� ,Q�' Qp��

G�&�l�� 8� �*�q	 r$:� �I$ X F	 �a*&� d"Is��� 
 ��? �"t� "�� 4u[� �,�.*�� 3 ��&� �� A,�>�� �v�.�� �*�e� \m

w��� �f� � �a7�^  DY� ��� F	 �IP� ,������ ��N+� -q^ ��
n$>�� �"�6�� 8� ��q&�� ���� ,Q�' �"+:[� ���q	 x�+6� �&'"� 

 ��	"l�� M"�X� F�	 �a7"� ��q&�� w:"I \� >m ,��'� 8� �"+:[�
 ��>�� ,�� 	 "y�Dh' %5�� ,��? 3".6� �&�l�� ��zm 3".:_��
 ; ����*�� ,�"�Y&��� 3 ��a*�� M"X� F	 �a7"� ��q&�� w:"I �K?

 :�7".�� n$	�5�� xl6i�� �q{�� $f)��� ���E�� k"l: �} 
َ
نَـا أ

 
َ


	��������  }َرب�ُكُم األْ���  � ��aI"|� ��:$>�� �6�+�� ��z�m
 �"+:[� ��.*X �,$>*�� �"�:} َِد

َ
ْن �

َ
 َول

ً
َِد لُِسن�ِة اهللاِ َيْبِديال

َ
ْن �

َ
ل
َ
ف

 
ً
ِْويال  ]	�[فاطر/  }لُِسن�ِة اهللاِ &َ

L A �>�*��� �"�>�z' ���� ]}�m": �"�+:[� �"��� U*5, ������ �
 s	 DYi"' ~�����z' ]"|� B�� ��"�� �S,� ,O3��[� �a&��



 ١١           � � �  البداء

 22/12/92، 92055آرايي، عجمي، پالتويي عربي،  گيري و صفحه ، غلط4پرينت 

 F�	 J�K ����m ,H��'�� H\7�3 2"' �"C��� �6�Pi� `$ � � 
&��
 x�e$, "�� d"�	"l�� �$�6m� �s��� `��� d"���Y��� �"	���
 ������� F	 �T$*5� H"V�m ��"�� 8�,� ,�:"��X �.�"h' �*�q	

GDYi� �,�&*� 
� (C$, �����"' -$.�"m ��'"C? ��� !� ,2� @? ���&�� r"�l.:

G�Y&i� �	 Q3"&'?� �	"l � �.m$�� �� �\�� �,"5I� �6� �7"	3 
 �7"�I �,�.*�� A � �' B�C "� ��N' ��)*�_�� ������ �">:? ��?�
 ��'"C? �	 ]�.&�� Q}� �.*&i� MN, ��) , ,�"6�*X� ��3 ��"� _

"I �? ��'� �� ��&�� �� l, "� ��zm ,�7"	3 �,��.*�� A� � B�C �� �
 �"I �?� ,� �X$*��� �"	� � �C"T _� ,��"� _ �7"I $�m QK"5:z'

Gr ��*��� �"	��� �&56, �� H��'� 8., � �mqh' B�C �� 
,���.�"{ r�� ��*�� ; ����� ���7"	3 ���'"C? ���� ����&�� ����, �K?�  
 d�3"���&�� �7"��X � -"��|� J�}��I� ,J���K � ]���7"m _ 
��T

 d3�� 4*�� d"��Y�����$Y&i� �	^  ��a&�� � ��,)� " ���
 � 3�� "�� �� $f �}f� G��&�� �� l, "�� J�K DW �� k#��� � ��

w��� �f� �	 ]D�I d",��� ������� 	
��  �N�=' �\*�f_� ��
������)١(G 
��  ��P, ��� ,�. li� �u[� ]��.�� �f"�� �� ���� ������

 � ��6� �A��m ,�. li� ]��.�� Q}� �� �,�,� 2"' ��P, \�:? �����"'
                                                                        

  .٤٤ و ٤٣صص، رسالتان يف البداء) ١(



 البداء                                         � � �         ١٢ 

 22/12/92، 92055آرايي، عجمي، پالتويي عربي،  گيري و صفحه ، غلط4پرينت 

 �������� ,�. li� �u[� ]��.�� x�� @? (f}, �>5��� ]�.&��
 (+: ��� ,�:"6' � �$.,� �	�$.�� �� �>5�� �}f �"I�� `�,

 A,�>�� �v�.��A,��>�� �4�6�� 
,3"T��’ w���� ��f��^ 
 �$�6�P, �$:"�I �,}��� 3$��� @? �T�Z �>5�� �� `��� �}f
 ,-#�� }�6� ��}��� ��a 	 � �$���� � ��� "��6	 �:"��X 2� ��N'
 ,� ���� "�� �D�E, �� �+5: 2 �>a, _� � ��� \' ��C �� A .�� ��zm

 :@"&� -"�َُهوُد يَُد اهللاِ {
ْ

ِت ا(
َ
ال

َ
ِعُنـوا بَِمـا َوق

ُ
يْـِديِهْم َول

َ
ْت أ

�
ل

ُ
ٌة غ

َ
ول

ُ
 َمْغل

ْيَف يََشاءُ 
َ
 يََداهُ َمبُْسوَطَتاِن ُفْنِفُق ك

ْ
وا بَل

ُ
ال

َ
 �����������G  }ق

  البداء يف اللغة

 :O��f��5�� �� {� -"� ,�$���� �6&a' �E �� � ������ ����
��� 	
 ������ ������ ���� ����)١(}�I ���� � �� ��'� , ��� ���C :�
�>, � �� �&' ���� O�� �m)٢( � n"�5�V�� (�W���� -"��� ,

 :d�3�5i�������� ������ ��� : ������ ��� ��� ���� ���)٣( 
 ���$.I ,H�D��I A,��>�� �v��.�� � ��6&i� �}� �a&*X� ���

ـْم يَُكونُـوا Cَْتَِسـُبونَ (�&"@: 
َ
ُهْم ِمَن اهللاِ َما ل

َ

	�������  )َوَبَدا ل�� ,

                                                                        
، مادة (بدو، بدء). انظـر أيضـاً:   ٨٣، ص٨كتاب العني، اخلليل الفراهيدي، ج )١(

، ١٤، ابـن منظـور، ج  لسـان العـرب   ؛٣١، ص ١الزبيـدي، ج ، تاج العروس
  .٢٢٧٨، ص٦، اجلوهري، جالصحاح ؛، مادة (بدا)٦٥ص

، جممـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة، الطبعـة اخلامسـة، طهـران        املعجم الوسـيط ) ٢(
  .٤٥و ٤٤صص، ١٤١٦

  ، ماده (بدا).٤٠) املفردات، الراغب األصفهاين، ص٣(



 ١٣           � � �  البداء

 22/12/92، 92055آرايي، عجمي، پالتويي عربي،  گيري و صفحه ، غلط4پرينت 

 :@"&� ��$�َسـُبوا(�
َ
ُهْم َسيFئاُت َمـا ك

َ

	�������  )َوَبَدا ل� ���$�� ,

ـُهَما َسْوآُيُهَما(�&"@: 
َ
َبَدْت ل

َ
ـا (, ��$�� �&�"@: ����	����  )ف �م

َ
ل
َ
ف

ْيِهَمـا ِمـْن َوَرِق 
َ
ُهَما َسـْوآُيُهَما َوَطِفَقـا Nَِْصـَفاِن َعل

َ
َجَرةَ بََدْت ل �ا الش

َ
اق

َ
ذ

َن�ةِ  ْTا(  �������	��� :@"&� ��$�وُا (, �
َ
ُهْم ِمْن َنْعـِد َمـا َرأ

َ
م� بََدا ل

ُ
ع

 ٍXِح �Zُه َح�يَْسُجُنن
َ
يَاِت ل

ْ
 G���	�����  )اآل

 ,������ O� ���� w,�'�� ,H"�,� �"��[� �6&a' �a&*X��
 :�$�6� �'� -"��� ���
 :�!
 �"���
)١( 

 \�6��' k����Yi�� x���l*�� � ��q*��^� ;"��6f� �$������ �
 :-"�., "���6&m ,�$�� � "�l'�� �q�� �T": �� �N, � �"��[��
 "� ��� ,��6	 H"��5� �"�I "�� �� ��� :Q"6&am ,�O���� � �� ��' ��,#�
 ��� ���� :Q"6&am ,��	"9=�� �� �� ���m 0	 #�'� :-"., "��6	

GM"6�� �	 H"�5� �"I "� �*	"9t 
 � �� �&' ���� �$�� 46&a' ������� �� ��&' A� &��� ,��>,

�  2� F�	 ��*�+� ��� $f ,��C �.�+, O}�� A &�� O� ,A &�,
G@"&� 2"' ��P� � �T$� ��"	 �' �)* , _ ,�:"��X 

 ��6&a' $�f \�:z�m ������� ��� �:N�t ���C 2� @? (�+6, "��
 �q^ F	� ,M"6�� F	 �45� $f "� @"&� 2� ���� O� �"��[�

X \I �$�+� "�GHqY5� �:"' �N 
                                                                        

    ، مادة (بدا).٦٥، ص١٤ج، ابن منظور، لسان العرب )١(



 البداء                                         � � �         ١٤ 

 22/12/92، 92055آرايي، عجمي، پالتويي عربي،  گيري و صفحه ، غلط4پرينت 

  البداء يف أقوال علماء اإلمامية

1  �d� k��Y��  =�� -"� ��¡1 :�$�"�� 3$���� ��? :��f
 � $�f �$�, ��I @"�&� $�f �' :"6 � ,����� �� ¢�m �� 2� ��?�
 ,k#��,� x� £� w�a,� 4�� ,�N�t �	 �Nt � E=, _ ,�Nt

 w����,� �"��=, "��� 2� $���a, :"��6 �� ,�"��=, "��� ���&5,� Q���6	�
 ���  ,��>, � "�� _? w���, _� �"I "� _? $�a, _ ��:? � ,`"*>��

 � 3$���� "6*��+6m ,A�	"���� 3$��� w�"� \I ,����' �� �}f�
 ��f� ��� "�65�"^ �� J�K F	 A�&'"�� ,�����"' -$.�� @? J�K

k3"Y�� -"�� ,�. *hi� ��$f��×¤ : #�"$ %�& ���! '� ()� �*
�&+� ��,- ./0� ��* � �/1�� 2�)  '� �34� ,6��!7� 8,/� 9�6��)��� ��

���� �* : ��;�� ����¥�=' �"�>T��� 8,�¦��  +:� ,� "�6�: �&,�
 -"���� ,J���K ���� �v�.�"��' (��*>��  ��+:� ,J���K ���� ���a�

k3"Y��×¤ : <�*
 ��=,)� > :���� �? @ �� ��� '� �3
 A-B C*
��* �D���E¥-"�� ,×¤ :� ��� '� �3
 A-B C*@ � �?  ,9�*��! ����

A�F)�� '�� �E�G �!��- ��EG¥)١( 
 \�I ������� ��� :������� d"�,��� (.	 �^v 8c$� � -"��
 (�§ �>�� ,J�K �	 2� @"&� ;����: ���' ��:N' M"6�� -" ��C ��6�,
 ��� ©=' ���, �� �� �� Q"6&� ,������ �� ��N' ��C� �)	 2 ��.: �� "6 	

ª ��� �. hm �. ^=�� J�K ��&, Ae �� ,QD�W x� h' ���,� �4
                                                                        

  ، باب اإلعتقاد يف البداء.  ٤١اإلعتقادات يف دين اإلمامية، الشيخ الصدوق، ص )١(



 ١٥           � � �  البداء

 22/12/92، 92055آرايي، عجمي، پالتويي عربي،  گيري و صفحه ، غلط4پرينت 

 "�� ���a' ��N�, Ae �ª �	 ��6, �� � �� �	 ��6, Ae ��N' ��N, ��
=��  +: ��� J�K� ,�6	 ��� «$�*i� ] ���	� �� �.�� �,$¬� 87��

 ��� A� &, $f� _? "� w�� � ��N' Q3"�	 2� ��N, _� ,"�C�# "�6	
f��N�, �� � w��$�� J�K � Au oqY�� � ��� A� &,� ,J�}�' A

 �Kz�m ,��' Af���� "�� ��� �	 Af"�6, �� � Au oqY�� �^v w��
 ��� ��N' ��C� �)	 2 ���� �am ,A�� Y, \' Af��� w�$�� J�K �"I
 "�� � ���.,� ,�"�=, "� �:">� x £� �"=, "� ��&,� �"=, "� �&5, ��

��"' ���� �.m �"t �I �"t \' ��N,� ,�"=, "� � �̂ P,� �"=, "��� ,���
 ,������ x� {� ��� ��N' ����_� �� ��m� ©=' ��C� �)	 2� A��	

G�"I �� "� $�� �>, � "� d"�e?� ,D^N*��� ,A,�.*��� 
 ��� ¢��m ��� 2� �?� :�$�"� A ��� 3$��� F	 3� $f �������
 k#��,� w�a,� ��� ,�N�t � �$�, ��I 2� ��? :"�6 .m �����

���� ,�"=, "� �&5,� -$�., ;���� �$�� $f� ,����: �� �� ���
 : ���C� �)�	 2� -"�� ,��� O� 4.,�! � ght R ��' :`�&��

ْم يَُكونُوا Cَْتَِسُبونَ {
َ
ِ َما ل �ُهْم ِمَن اب

َ

	�������  }َوَبَدا ل� � ���� O�

 ,Q��a	 � 3�# �®�� � V ��	 �� Q�IK @"&� 2 ��� �*�� ,Au
 �&l� �6� �� ��� �*�� ��� ���� ��*�� ,Q�a	 �� g.: �®��

 ��6� ��� ���� ��*�� ,Q�a	� ��#� �� g.: ":)�� �"�? ��	 ��
GQ�a	� ��#� � 3�# ":)�� �	 ��5&*��)١( 

                                                                        
  ، باب يف البداء.  ٣٣٥التوحيد، الشيخ الصدوق، ص )١(



 البداء                                         � � �         ١٦ 

 22/12/92، 92055آرايي، عجمي، پالتويي عربي،  گيري و صفحه ، غلط4پرينت 

 ����, ��C� �)	 2� ��� A	# �� ":�6	� :�^v 8c$� � -"��
 \I ,��C�� �6� ]��s��� �m"I $�m ,��� �a &, � �ª � �$�� ��

k3"Y�� �	 O��×G)١( 
L �d� �5i�  =�� -"� �¯1��"�I �? :��f  ������� x� &*�

�N�' @"�&� 2� $f  ��6&a' ������� �$�>, ~}��6�m ,2 ���' -$�.:
 �� �&�= � ���'� Hq��� -$.: �N' M"6�� �. &*� �"I �?� ,���'[�
 ��:� � �$>=, _ �$:"I "� �&' �+|� �6'� $f O3"u� �"�[� °�

 � \I� ��a� �6'� :@"&� ��$�ـْم يَُكونُـوا {
َ
ُهْم ِمـَن اهللاِ َمـا ل

َ
َوَبَدا ل


	������  }Cَْتَِسُبونَ ��G �45^ ��� �$�� �6&a' �����"m ,)٢( 
� �d� ±��i� �+�� -"� �¯�² ��6&i� ��IK �� ��&' ���f

 ,@"�&� 2� F�	 #$�§ _ Q":3��T "� F	 ������� :���� � O$E ��
 #$§ _ ,�+56' �"	 ��:� ��� ���, �� _� ,H"i"	 �:$I 3�9*, �� ��

 ������� �"�I �K?� :�$�"�� �}�u� ;H��f"�� �>, � "� d"�$ &i� ��
_  ��� ��*., �� ,������ F	 -�, "� � 	 H"�,� )§ � � 	 #$§

 4��6i�� �$�N�i�� ,��*�� � ��C� F	 �' ��� "� �5: �	 4�6��
 (�C$� _ 3"Tv �"�^� d3�� ��� ,��T����*.� _� , H\� 	� 4

 F�	 "6'"��V� �$�..� "� ®� ,@"&� 2� @? ������ �m"cz' ,H"&l�
�= �  �+6�� "��m ������ ��5 ' 3��i� ���� ��' �q�^ _� ,87��
                                                                        

  .٦٩كمال الدين ومتام النعمة، ص )١(
  .٣٢٩) أوائل املقاالت، الشيخ املفيد، ص٢(



 ١٧           � � �  البداء

 22/12/92، 92055آرايي، عجمي، پالتويي عربي،  گيري و صفحه ، غلط4پرينت 

G87�¦ �  +6�� #�$C � �\ &��)١( 
¯ �d� ³$�l��  �=�� -"�� �¯²´ @"�&� A,��.��� :���f

_  G-"T F	 ������ � 	 #$§)٢( 
 -"�� :@"&� ��$� �"' � �^v 8c$� لَِمـا {� 

ٌ
ـال �ع

َ
إِن� َرب�ـَك ف

����  }يُِريدُ 	���� #$�§ _ ���:� ,�� &m "�t 3��� \ I ��:� Q"6&� :
 �}�&*, _� Q3���� ��� 8�6i� _� ,Q3��� \	 r$C��"' ������ � 	

G��"&m� �� ]3��z' ����I 8� �6� ©t � 	)٣( 
 "��6	 
�"e 8c$� � -"�� ���µ� ��5�� �,��� �IK¤ �"�I

�"�=, "� 4*,�K � �&' �&5,� 2� Q�^Nm �� ���� �}f :¥ ��C$�"m
 2� �$�>, �� 86*a, _ ��:? � w�V �? � -$.: �� �"�^�� Q}f �
 "�� 3 ���¶ �\ m ,d�IK 4*�� d"���� � ��_� �}f w��� �� @"&�

v ~w�� @? QD^N� w�*��� �� Yi� d �DE� 3 ��¶ J�}�I� ,��^
 � �̂ P�, �� #$�§ w��� ��I� ,-��� w��$�� �$�>,� ,��&' \m
 ©�§ �� @? QD^N�� �� �Yi� S*., "� 3 ��9*, _ �N' ,H"!�¦�

GH"�$*� �$>m ©t QDE, _ O}�� w�$�� 
 "��y"��� ���	 �\��	�� D^N�� � O�� "��� - ��N��*, �}��f F�	�

                                                                        
  البداء وحقيقته. ، مسألة١١٦، ص١) رسائل املرتضى، ج١(
) اإلقتصاد اهلادي إىل طريق الرشاد، شيخ الطائفة الفقيه األكرب أبو جعفر حممـد  ٢(

  .٨١بن احلسن الطوسي، ص
  .٧٠، ص٦) التبيان يف تفسري القرآن، ج٣(



 البداء                                         � � �         ١٨ 

 22/12/92، 92055آرايي، عجمي، پالتويي عربي،  گيري و صفحه ، غلط4پرينت 

�"�T��� � �V� ·d"���Y���¸ �"	��� �6	 "�m ]3",)��� "��� ,
 A� ��� ��&m ��6	 � �� "� @? "y"��� �	 �\	�� g.6� � O��
 qm ,�,��_"' "i"	 �"I �?� @"&� $f� ,J�K DW� AT��� 8l��
 Q}�f� , ~b� q' �^µ�� ~b¦' H"�$ &� "��T� �$>, �� 86*a,

G-�&�� �f� �' "�m �q^ _ � a¹� 
i� "�:�"�^� ��� O�� "� "�,� -�N*, �}f F	� º�5 � �6a��*

 \�m -�&�� �f� 8j Q�,�, "� F	  +6�� "f"6&� ��� ��, � ������
 ��	 s�{� "��.,�! �"�I �? "��!�� D�E� �� , +6�� �m #$§
 "6� ���, �� 86*a, qm ,�$���� $f �E �� � ������ ��� ,d"67">��
 G��!� A &: _� A &: �� ,�mq^ ��: "6I "� @"&� 2� -"&m� ��

Ae  � ��C$��� :���$.' "���.&�� ��µ� ������ d",��� %&' 3���
 "�7"��*��� ,��m �� �Yi� D�E� �� Q�IK "6��� "� �"�^�� Q}f
 ��� ���_� �$��� ��3 ,Q"�6' "�� F�	 �^v w�� @? ���� D^N�
 �$� 	 J��K ��	 2� @"�&� ,Q# �$�9: _� ��' -$�.: _ "�:zm ,@"&�

GH�D�I)١( 
»a� @$i� -"� � �d� n���:#"i� U�"V �1´¡1f  ������ :�

 ��' A &�� -$YT� �"5{� �&' ���� �$�� �E �� � �i�� U*5�"'
 _? �:"���X 2� F�	 J��K r"6*�� F	 � ���� w.5���� ��¹� �&'

                                                                        
  .٢٣١ـ  ٢٢٩صص) الغيبة، ١(



 ١٩           � � �  البداء

 22/12/92، 92055آرايي، عجمي، پالتويي عربي،  گيري و صفحه ، غلط4پرينت 

 ,H"'}�I B<�m� �.m ��"�[� F	 J�K B<m� ��� ,�' ��*&, _ ��
� "� F	 ��&�� �� ,���' �6� ��"�[�� �\� &�� �qI �� d�5*X

 "��6� ,@"&� �.T � U�V "� I ~�"&� F	 x l, 
,�|� �a7��
 ]3��? x� &�� ¼3"T �,�.*' Q3$C$' A>|�� �e��T?� �ª ���'?

�=�� (�+�' �e3"T� 3"�§? ���.�� �}�f ���� ,U�"�Yi�� b��
GGGG��$�� ¼3�$|�)١( 

² �d� 47${� �+�� -"� �1¯11 �6&i"' ������ :��f O}���
 ,��..T ��"���[�� ����'[� ��� $�f ���"�[� �&�=�� �' -$.�
 ���q&' kq�![�� ��,)6*�� F�	 46�� � 	 ������ º5� kq!?�

G� I"=i�)٢( 
 ��.�� �}� "65*I� ��� ,��"�[� �\ 	 -�$�� �� J�K DW @?
 ,J���K 3��� ���� F��	 "���&�*� �'$&��V ����	� "�T$��c$� "���6�

$I}i"' ��E�� -$YT� ��� ��� e -�$�� _? �.6: � " �:? K? ;"�6� �
GA &��� ��5�"' Au 3$�=i� �57"l�� �q	� 

  حاصل أقوال علماء اإلمامية يف البداء

 ������� � ���"�[� �\ 	 -�$�� �� H"5:v � ��.� "� � �'�*i� ��?
 @"�&� 2� F�	 ������� #�$�C ���	 F	 A��"5�� ��"� o$c$' �§

                                                                        
  .٢٤٠ـ  ٢٣٦صص، ٤حممد صاحل املازندراين، ج ) شرح أصول الكايف، موىل١(
  .٤٦. رسالتان يف البداء، ص٣٩٣يف تفسري القرآن، ص) البيان ٢(



 البداء                                         � � �         ٢٠ 

 22/12/92، 92055آرايي، عجمي، پالتويي عربي،  گيري و صفحه ، غلط4پرينت 

 @"�&� ;��,3<�� �� ���? ��¹� ��+: �) *+, O}�� �X"5�� Q"6&a'
 U��Y�� Q"�6&a' @"�&� ���? Q$��+: \�:?� ,H�D�I H�$ 	 J�K �	
 :@"�&� ���$� ��� �$��5i� ��6&i� ��5: �� �"���[� 46&, O}��

ِكَتاِب {
ْ
م� ال

ُ
بُِت َوِعْنَدهُ أ

ْ
ُ َما يََشاُء َويُث ���  }َفْمُحوا اب����	���,  ��:��

 ,�����' ��� �}�f� ,�>, � "� _? w��, _� �"I "� _? $�a, _
 -$�� (�X"6, J��K � 3$���� -$.m ,A�	"���� 3$��� w�"� \I

G�. *hi� ��$f�� �f� �� "65�"^ �� 

  البداء يف مرويات اإلمامية

w���� ��f� ��a7� ��	 ]3��$�� �5,¦�� d",����� ��?^  �
� �eqe @? A+.6� ������ � �:"���� ,������ d"�e� � @�_� ,8�"

 Q}��f @? D��=6X� ,�������� 4��5: � �����"���� �������� 8���$� �"��'
 �� 4�E�6, "��� "f�:"�X� �"�' 8� ��"*�� b".6�� �ac 8�"9i�

:"�m -"., 

  إثبات البداء (�عناه الصحيح) الف)

 �������� d"���e? � d"��,����� %��&' ����"�[� $e���� B��
:4f� ,@"&� 2� F	 ��q!?� 

H� I���B 9���� 
 ��®� �	 ,�� �' �a� �	 �">�� � 46 >��  =�� B��

� ��	 ,��� &e k"��X? ½� ��	 ,-"9|� �	 ,�+	 �' �a� �'



 ٢١           � � �  البداء

 22/12/92، 92055آرايي، عجمي، پالتويي عربي،  گيري و صفحه ، غلط4پرينت 

2� ���	 "�'�� �5&C "'� 46&,� "��T� �	 ,�	� �' ]���#‘�, 
 :-"�¤������ JK* ��� '� ��- �*¥)١(G 

U�V Q3"6X?: 
 �"�l&�� ��5&C $�'� ��� ��' ��a� $�m ,�� �' �a� " ���

 :�6	 ª"96�� -"� �.m ,4 �a.�� ,L- ,9;M ,�!�*B @ ����NO
 P�Q
(��R� SKG)٢(G�Vq{� � ��q&�� �&'"�� ,)٣( 

��a7�� �� �T�� �	 ¾��, � �� �\X� �  =�� Q�IK�^ ,
 :-"��,T���,U�� ���- V�� ,���W)�� #��X C�� �=Y  S�KG ,T�=&

�9������)٤( 
 :��"C� � 3���3 -"���9;M 9������ SKG)٥( 

 ��' ��a� ��' ��®� $��m ��+	 ��' ��a� ��' ��®� " ����
���+	 ���' ¿$��T�� ���' J���"� ���' �&��X ���' 2� ����	 ���'  

�$�	 �' ���^K 46' �� ,O�&t�� ��"	 �' J�"� �' (7"+��  
� :��"C� � ª"96�� -"� ,�5&C "'� �6>, ,�&t�� �' �f\¹� �'

 S��Z ,A�����;E� ,A����[�� ,L���=;�� P���Q '� ���\� ���])[ ����

                                                                        

  ، باب البداء.١، ح١٤٦، ص١) الكايف، الشيخ الكليين، ج١(
  .٩٤٦، رقم ٣٥٣) رجال النجاشي، ص٢(
، حممـد،  ١، يف امليم، ب ٢٣، القسم االول، الفصل ٢٦٠) خالصة االقوال، ص٣(

  .١١٠رقم 
  .٢٤/ ٦٢٧٤، رقم ٤٣٩) رجال الشيخ الطوسي، ص٤(
  .١٥٣٣، رقم ١٨٦) رجال ابن داوود، ص٥(



 البداء                                         � � �         ٢٢ 

 22/12/92، 92055آرايي، عجمي، پالتويي عربي،  گيري و صفحه ، غلط4پرينت 

8E��*)١(wX��5�� �  =�� �&'"�� ,)٢( ½� `"��V� � Q��K� ,
"c��� �X$� �' 0	 n"��� �+|�× :-"�� , C�� �=Y C� �\


^"G �� ,9;M ,T �=;�� 	�)Q7� #_�-�)٣( 
 ª"�96�� -"�� ,O�X�� �a� �' 2� ��	 $�m -"9|� " ����

 :�Vq{� � ��q&��� ��"C� ��`�M ,9;M 9;M)٤( 
���' 0��	 n"����� ���+|� ½� `"���V� �  ��=�� Q���IK�  

"c��� �X$�× :-"�� ,2�* ,a�bR� �=Y C� '� ��-  ,'� A� 
�9;M)٥( 

�6' @$� �$a� �' �� &e $�m �� &e " ���� 4�6' @$�� ,��X� 4
 :�6	 ª"96�� -"� ,O$�6�� k"�X? $'� ,A�6� ��qX ���[� 3�G

 C�_$ 3��G� ,9����� ,�����c� ,�����N! ,�����;E ,���d��& ,����NO
 @
��ef��� I6��)�� SKG ,J=)��)٦( 

 �a� �' �5&C 2� ��	 ½� `"�V� � ]�"� �  =�� Q�IK�
k3"Y��×

 )٧( ��5&C �' �X$� �+|� ½� `"�V� � ]�"�� ,
                                                                        

  .١٩٨، رقم ٨٢) رجال النجاشي، ص١(
  .١٣/ ٧٥، رقم ٦٨) الفهرست، الشيخ الطوسي، ص٢(
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  .١٧/ ١٤٢٢، رقم ١٣٦) رجال الشيخ الطوسي، ص٤(



 البداء                                         � � �         ٢٤ 

 22/12/92، 92055آرايي، عجمي، پالتويي عربي،  گيري و صفحه ، غلط4پرينت 

k3"���Y��‘
)١( ����' ����X$� ����+|� ½� `"����V� �� ,

�5&C‘
)٢(G 

 ���:"�# � "6'"���V�  ��t :���Vq{� � ����q&�� -"����
 w�&a*C� ��� ,H"��,3� H��	"t H\ >*� H"�.m H"7�"� �"I� ,A���.*��
 ��IK ���� ,��,��, \�m k3"�V ��.e ,�,����� ��5�� -q^ �m

T� �>�� 
�,3"T�� J� � w�c�"	� ,��*���	 F	 �-�� 
,3"
 ,D��>�� "�6'"*I � "�f":�IK ��� ,��m o�.�� F	 �-�� �^�� �"�^�

G�,����� -$�.� O�6	 �C���� ,"�6	 ¿q{� �C� ":�IK�)٣( 
 :���"C� � 3���3 ��'� -"�� ��!�*B J�e
 i��O
 3��G I���B

A�,lE
�)٤(G�T�� � d",��� ] ��	 �IK Ae , 
 $'� Q���� ��' ��X$� ��' ��+|� ��' 0�	 �' �a� �5&C

 "6e�T :-"� ,�'� �	 �T$*�� � �k��Y��  =��� 4a.�� �,$'"'
 ��	 ,��+	 ��' ��a� ��' ��®� ��	 ,�"�l&�� ��� �' �a�
 4�6&,� "���T� �	 ,]���# �	 ,�� &e k"�X? ½� �	 ,-"9|�

2� ��	 "'�� �5&C "'�‘�, � ��)٥(G 
                                                                        

  .٩٠/ ٢٧٤٤، رقم ٢١٠) املصدر نفسه، ص١(
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  .١٩/ ٣٩٢، رقم ١٥٧) الفهرست، الشيخ الطوسي، ص٤(
  .٣٤/ ٦١٩١، رقم ٤٣٢ ) رجال الشيخ الطوسي، ص٥(
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  .  ١٣، علي، رقم ١العني، ب
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  ، باب بدء خلق االنسان وتقلبه يف بطن أمه.٤، ح١٤، ص٦) الكايف، ج٥(
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  .١٨، حممد، رقم ١ب
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  .١٧/ ٤٧٤٩، رقم ٣١٨) رجال الشيخ الطوسي، ص٦(
  .٢/ ٥١٥٤، رقم ٣٤٥) املصدر نفسه، ص٧(
  .١/ ٧٨٢، رقم ٢٥٧) الفهرست، الشيخ الطوسي، ص٨(
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  .١/ ٥٢٩٣، رقم ٣٥٧) رجال الشيخ الطوسي، ص٥(
  .١/ ٥٦٩٢، رقم ٣٨٦) املصدر نفسه، ص٦(
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  .٢/ ٢٩٥، رقم ١٢٩) الفهرست، الشيخ الطوسي، ص١(
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 -"��� 
��T ,O3#�� `$��,� ���' ��"���m $���m ��"���m "�� ����

 :ª"96��Im�o�� g��"G ��� ,����6 @ �k�;"�_* ,�K��$ @ 9;M)٢( ,
�Vq{� � ��q&�� � �� �IK�)٣(G 

A�"�>�� �"��[� `"�V� � ]�"�  =�� Q�IK�× :-"��� ,
�q9��;M)٤( ���� ���T�� ���	 ¾����, � ���� �\��X� � B���^�� ]�"���� ,

�a7��^
)٥(G 

� �T���� ���* 9���� 
 ��	 ,��a� ��	 , �0�	 ��	 �"�>�� � 46 >��  =�� B��

 :-"� ,46�¹� J�"� �	 ,�:$, ���
 `)=j'� ���-×  :a��;�
¤ :m�U�� C�- ��y�E �* �[7� C* ������� a�;�� @ �*  ���� A,- ��

��E�)٦(G 
:46�¹� J�"�� �a�a' �&c Q3"6X? 

 ,��X$� �' �l., �' ��	 �' �+	 �' �a� $�m �a� " ���
                                                                        

  .١٠٧١٥، رقم ٧٤ـ  ٧١ص، ص١٧ج ،) معجم رجال احلديث، السيد اخلوئي١(
  .٨٥٠، رقم ٣١١ و ٣١٠صص) رجال النجاشي، ٢(
، فضالة، رقم ٣ب  ،، يف٢٠، القسم االول، الفصل ٢٣٠ألقوال، ص) خالصة ا٣(

١.  
  .١/ ٥٠٩٢، رقم ٣٤٢) رجال الشيخ الطوسي، ص٤(
  .٤/ ٦٢٣٧، رقم ٤٣٦) املصدر نفسه، ص٥(
  ، باب البداء.١٢، ح١٤٨، ص١) الكايف، ج٦(
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 "�� O��� _ :-"��� ,��a>|� �3�$�: -"�C� ��	 ��,$'"' �' 0	
]qE�� (f}� (f}, �"I ��:? :��� ,��",���' g*£)١(G 

 "�� :���$�� �'� �	 ,�,$'"' �' �5&C ½� �	 ª"96�� -"��
 ��a*&, _ ���,�T� �:$�, (�*I ��� ��+	 ��' �a� �' 3�5�

� 	)٢(G 
 $�m 46�¹� J�"� " ����  ,"=i� Q�IK ,46�¹� �	� �' J�"�

 �"��[� `"��V� � ]�"�� ³$�l��  =�� Q ��	 �.m ,Q$.e$, ��
��"���× k3"Y�� �"�[� `"�V� � B�^�� ]�"��×

)٣( ���� ,
k3"�Y��� ��"���� ��"�[� �	 B��‘ d"�,��� ����� �&�=� 

�+T� ,Q�.*&� ��� �IK �+�� 47${�  ���C Q}�f d"�,����� � 
�a9&� �ac ��*j�� ,��� "���.&�� ���$.' : L�-
 C�� ����* �34

 8�*� ,I��;)�� C_$ ,���*�*4 ,���)�Q �!�G @ ���� Tc��� + T����
��t {- I6����� :�)� ;�"&�M�� AUX + ��t)٤(G 

 ��' ��®� ��' �0�	 ��	 ��T$*�� � k��Y��  =�� Q����
                                                                        

  .٢٦/ ٦١١، رقم ٢١٦) الفهرست، الشيخ الطوسي، ص١(
  .٨٩٦، رقم ٣٣٣) رجال النجاشي، ص٢(
/ ٤٤٣٣، رقـم  ٣٠٢ص ،١١/ ١٥٨٠، رقـم  ١٤٥) رجال الشيخ الطوسي، ص٣(

٤٥٨.  
  .٩٨١٦، رقم ١٦٤، ص١٥) معجم رجال احلديث، السيد اخلوئي، ج٤(
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�a�  :-"�� ,`$�.&, ��' ��a� "6e�T :-"� ,k"���� ���a	 �'
 ��' �:$�, ��	 ,��+	 ��' ��a� �	 ,Af��'? �' �0	 "6e�T

2� ���	 "�'� w&a�X :-"�� ,46�¹� J�"� �	 ,�®�����	× 
Q$�: -$.,)١(G 

 ��.� ��� ,46�¹� J�"�� �+	 �' �a�a' �&c Q3"6X?
G\�m �q>�� 

¢�A�U$ C� :B��* 9���� 
 �d� 4�s�� B��LÎ¯f  ,"6'"�V� %&' �	 �X"�i� � �

 A�>T ��' �#��� w&aX :-"� ,�� 4^� �$>�� �' �a� �	
 :-$.,�� ��� ��	 
��×  :����� ���� ���� ���� ��  � ��� !��"#

$��%&�' ,$�)���&�' ,)�*+&�' ,$,-.�' ,/���&�� : 0$+�1�23)٢( 
G�X�� Q3"6X? 

 �"6'"�V� %&' �	� :O����� -$� ��? :-"., _ ]3"��t $�f
 }��6�m ,
,��|� ���V� ���q¹�� ��.��"' ��.�l�� J� *� �6�

_  -"X�[� A>T "6f (+6��� AX_� ��"�C (C$�)٣(G 
 w����"' g*�� $��m �a �+� ��m F	 J�K ��? :-"., ��:�

                                                                        
  (البداء). ٥٤، ب٧، ح٣٣٤) التوحيد، الشيخ الصدوق، ص١(
(ما ال  ٢٠، ب ١٩٠، ح٢٣٤، ص١) احملاسن أمحد بن حممد بن خالد الربقي، ج٢(

  جهله).ال يسع الناس 
) انظــر: معجــم مصــطلحات الرجــال والدرايــة، حممــد رضــا جديــدي نــژاد  ٣(

  .١٢١(معاصر)، ص
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 ��6>� �+5: � �.e �"I �?� 4�s�� ��"^ �' �a� �' �®�� ,�.���
-"�X�[� D��I� �"5&���� ��	 O���, �"�I � ª"��96�� -"�� ,

 :��"C�J�j��v� �="-�� ,��])l�� C- 	���)١(G 
 ���	 ���,����� ����I� :w��X��5�� � ³$��l��  ��=�� -"����

�X��i� �a*	�� ,�"5&���)٢(G 
 ���� ,�� 	 �$a.�� �&! :��"C� � O�7"�E�� �'� -"��
 �� �a	 R"��, _ �"I ��:zm ;�6	 O��, �� � �&l�� \�:? ,�m �&l��

 ,}^N,�"�^�� �f� �.,�! F	)٣(G 
� :4��s�� ���"^ ��' �a� �' �®� -$� ��"&, "6f ��� C�-

q����NO
 £)� G�X�i� � �"&� 
 �d� 46 >��  =�� Q�����LÏ �� ]�	 �	 �">�� � ��f

 ��	 ,"6'"�V� %&' �	 ,��"^ �' �a� �' �®� �	 ,"6'"�V�
,A�>T ��' �#��� �	 ,�� 4^� �$>�� ��a	 �' �a�  :-"��

2� ��	 "'� w&aX× Q$�: -$.,)٤(G 
 É�?� $��m ,4��s�� ���"^ ��' �a� �' �®N' �&c Q3"6X?
 ,-"�X�[� D��I� �"5&��� �	 O��, �"I �6>� �+5: � �.e �"I

                                                                        
  .١٨٢، رقم ٧٦) رجال النجاشي، ص١(
  .٣/ ٦٥، رقم ٦٢) الفهرست، الشيخ الطوسي، ص٢(
  .١٠/ ١٠، رقم ٣٩) رجال ابن الغضائري، ص٣(
  ، باب البداء.١٣، ح١٤٨، ص١) الكايف، ج٤(
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� :��$� ��"&mq����NO
 £)� C- G� ��.� \I �X�i� � �"&� 
 �d� k����Y��  ��=�� Q�����¡1 ���	 ���T$*�� � ����f

])® a� �' ,A�t"f ��' Af��'? �' �0	 ":s^� :-"� ,O$ &�� �
 w&a�X :-"�� ,A>T �' �#��� �	 ,Da	 ½� �'� �	 ,�'� �	

2� ��	 "'�× Q$�: -$.,)١(G 
:�+T Q3"6X? 

 A�t"f ��' Af���'? ��' �0�	� O$� &�� ��a� ��' ])® " ���
 � ���.*m ,�D�a	 ½� �' �a�� Da	 ½� �'�� At"f �' Af��'?�

GA�.e$� 
 A�>T ��' �#���� ��' ��a� $��m A�>T ��' �#���� " ����

� :�6	 ª"96�� -"� ,O3#�� 4!"'"+��q9�;M)٢(  �=�� Q��IK� ,
k3"��Y�� �"���[� `"���V� �×

)٣( �"���[� `"���V� �� ,
A�">��×� :-"�� ,q9;M)٤(G 

¤�  3�;* 9���� 
 ,�'� �	 ,Af��'? �' �0	 �	 �">�� � 46 >��  =�� B��

2� ��	 �	  ��	 ,����� ��' A��u� ��	 ,AV�� �®��� ��	 �'
2� ��	 ½� �	 ,��.�× :-"�� , a��& C�* a�
 ^�,�Wv� ���- 34

                                                                        
  (البداء). ٥٤، ب٥، ح٣٣٣الصدوق، ص) التوحيد، الشيخ ١(
  .٩٨٦، رقم ٣٦٥) رجال النجاشي، ص٢(
  .٦٣٨/ ٤٦١٣، رقم ٣١١) رجال الشيخ الطوسي، ص٣(
  .٦/ ٥١٠٥، رقم ٣٤٢) املصدر نفسه، ص٤(
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 9*��;�� :�� ()�� ,�������
����!7�)١(G 

 -"��� ,A��V�� �®����� ����	 ���' 2� ����&' �&��c Q3"6��X?
 :ª"96����� <�� , ¦a�Z ,u�)���T)٢( , � 3���3 ��'� ��&'"��

��"C�)٣(G 
 :�����"C� � O�7"����E�� ����'� -"�����8���] �* ,u�)���� 

a�;��)٤(G 
�Y' :�Vq{� � 0|� ��q&�� -"��� , ~-"�W ,�&�c ,O�

=' ��� A��	 
��^ F�	 �-��, d��"�,)�� � `"�*I ��� ,�4
]p��� �f� �'�}I �� �"I� ,wm"�*� (f}��)٥(G 

§� �=- C� Jl]v� 9���� 
  =�� B�� ��'� �	 ,"6'"�V� %&' �	 �">�� � 46 >��

 ���	 ,`"��7� ���'� ���	 ,`$���� ���'� ���	 ,���'� ���	 ,�$���j
�®�������	  ���	 ,���a	 ���' ����5i� ���	 ,Æ"��9|� ���'

½� ��	 2�× :-"� ,¤ ���� ���,- ,p��$� �9 �*
 ^,�Wv� ��- ()��
                                                                        

 ووفاته. ’، باب مولد النيب٢٣، ح٤٤٧، ص١) الكايف، ج١(

  . ٥٦٦، رقم ٢١٧) رجال النجاشي، ص�٢
  .٢٨١رقم ، ٢٥٤) رجال ابن داوود، ص٣(
  .١٢/ ٨٧، رقم ٧٦) رجال ابن الغضائري، ص٤(
ــوال، ص٥( ــاين، الفصــل ٣٧٢) خالصــة األق ، ٢، يف العــني، ب١٦، القســم الث

  .٢٢عبداهللا، رقم 
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 Q3"6X?:�$�j �'�� ,�$�j �'"' �&c� ,�X�� 

 :ª"96�� -"� ,�$�j �' �a� $�m �$�j �'� " ��� @ u�)�
^e.v� �j�E ,(��R�)٢(G 

"��c��� `"���V� � ³$��l��  ��=�� Q���IK�× :-"���� ,
�q ¦a�Z)٣(G 

,
,���|� ���X"m , ~-"��W :����"C� � O�7"���E�� ���'� -"����  
� ���m ��� � H��&��t ���� w��,�� ,����,�T (��*>, _2� d"����  

 ��C� �)	)٤(G 
 Q��IK ��� ,xe$, � ,09&�� �®� �' �$�j $�m ,�$�j " ����

k3"Y�� �"�[� `"�V� �  =��×
)٥(G 

 ,�$��j ��'� �	 ,"6'"�V� %&' �	 H"�,� �">�� � Q����
 ,�"6�X ��' ��a� ��	 ,`"7� �'� �	 ,`$�� �'� �	 ,�'� �	

2� ���	 ½� ��	 ,��a	 ��' ��5i� �	×�� , ��,��� $��: -"
Æ"9|� �' �®�����	 )٦(G 

                                                                        
 ووفاته. ’، باب مولد النيب٢٤، ح٤٤٧، ص١) الكايف، ج١(

  .٢٨١، رقم ٢٥٤رجال ابن داوود، ص ؛٩٠١، رقم ٣٣٧) رجال النجاشي، ص٢(
  .١٧/ ٥٤٠٤، رقم ٣٦٤الشيخ الطوسي، ص) رجال ٣(
  .١٦/ ١٣١، رقم ٩٢) رجال ابن الغضائري، ص٤(
  .٦٦/ ٢١٢٨، رقم ١٧٨) رجال الشيخ الطوسي، ص ٥(
 ووفاته). ’، (باب مولد النيب٢٤، ح٤٤٧، ص١) الكايف، ج٦(
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 ,�!0Q

"[�$ Jj� '��� :a�& ,�h
 {- �.� A,_ � �])[×�)١(G 
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�������� 9�+6 
 : �"X �' �"=f� ,]���# 4*��V ��?� '� qA��F ª-s ��� ª- ��*

������ JK* ����*�Z ,"  ;<�=� �p6	 ������ ��� F	 ��_���
                                                                        

وأىب  ×، باب (القول عند قرب أىب احلسن موسـى ١، ح٥٧٨، ص٤) الكايف، ج١(
 ��^زئ من القول عند كلّهمجعفر الثاين وما جي

، ٢١٦. الفهرست، الشيخ الطوسي، ص٨٩٦، رقم ٣٣٣) رجال النجاشي، ص�٢
  .  ٢٦/ ٦١١رقم 
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  التحليل الفلسفي للبداء

 ��+: D+5� �� x l6, ]�f"� � Hq &� 45+ 5�� 
���� � ��.,
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  .  ٥٢٣، رقم٨٤) رجال ابن داوود، ص٤(
  .٤٤١، رقم ١٦٧) رجال النجاشي، ص٥(
، ربعـي،  ٣، يف الراء، ب١٠، القسم االول، الفصل ١٤٦) خالصة األقوال، ص٦(

  .٣رقم 
  .٦١٠، رقم ٩٤) رجال ابن داوود، ص٧(
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  .٣٩/ ٢٦٣٤، رقم ٢٠٥) رجال الشيخ الطوسي، ص١(
  .١/ ٢٩٤رقم  ،١٢٨) الفهرست، الشيخ الطوسي، ص٢(
  .٨٤٦، رقم ٣٠٩) رجال النجاشي، ص٣(
  .٤٣١، رقم ٥٠٧، ص٢) اختيار معرفة الرجال، ج٤(
  .١٥/ ٣٨٦٨، رقم ٢٦٩) رجال الشيخ الطوسي، ص٥(
ــوال، ص٦( ــة األق ــل ٢٢٨) خالص ــم االول، الفص ــاء، ب ١٩، القس ، ١، يف الف

  .١الفضيل، رقم 
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 0��	 ���' ���a� ���5&C ½� `"���V� �  ��=�� Q���IK�

n"���‘
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 �,�����]D�I H"�*I �6V� ,�X��i� �a*	�� �"5&��� �	)٥(G 
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�6	 O��, �� �)٦(G 
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=� ,�*.e �O�6	� O$.,� ,�m� � ��+	 ��' ��a� ��' �®� 4
                                                                        

 ٢٤، ب١٣١، ح٢٤٣ص ،١) احملاسن، أمحـد بـن حممـد بـن خالـد الربقـي، ج      ١(
  (العلم).

  .١٨٢، رقم ٧٦) رجال النجاشي، ص٢(
، أمحـد،  ٧، يف اهلمـزة، ب ١، القسـم االول، الفصـل   ٦٣) خالصة األقوال، ص٣(

  .٧رقم 
  .٨/ ٥٥٢١، رقم ٣٧٣) رجال الشيخ الطوسي، ص٤(
  .٣/ ٦٥، رقم ٦٢) الفهرست، الشيخ الطوسي، ص٥(
  .١٠/ ١٠، رقم ٣٩) رجال ابن الغضائري، ص٦(
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 :�a9&� � 47${�m��(=� .(	 j#(O�� n(#'Ao _"� Lp�#E�)٤( ,

G�m �q>�� ��.� ��� 
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GA�.e$� � ��.*m 
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 :-"� ,�"+, �' ��5�� �	 ,2���	0<=$ �	� >=��×  :@A"�
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� ��� �4A�A� �A�� �A�h� ��

��O� ��!)٥(G 
G��"C� xe$� � ��.� ��� ,U�V Q3"6X? 

 ��	 ,3"�® ��	 ,��'� ��	 H"��,� �X"�i� � 4�s�� Q����
                                                                        

  .١٢٢، رقم ٤٣) رجال ابن داوود، ص١(
  .٤/ ٥٣٩١، رقم ٣٦٣) رجال الشيخ الطوسي، ص٢(
، يف املـيم،  ٢٣، القسـم األول، الفصـل   ٢٣٨ و ٢٣٧صصـ ) خالصة األقوال، ٣(

  .١٥، حممد، رقم ١ب
 ،٧٤ـ    ٧١صصـــ، ١٧ج ،) معجـــم رجـــال احلـــديث، الســـيد اخلـــوئي٤(

  .١٠٧١٥رقم 
  البداء.، باب ٧، ح١٤٧، ص١) الكايف، ج٥(
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  (العلم). ٢٤، ب١٣٢، ح٢٤٣، ص١) احملاسن، الربقي، ج١(
يعلمـون مجيـع العلـوم الـيت      ^، باب أن األئمـة ١، ح٢٥٥، ص١) الكايف، ج٢(

 �^خرجت إىل املالئكة واألنبياء والرسل

  .٤٩٠، رقم ١٨٥رجال النجاشي، ص  )٣(
  .٤/ ٣٣٩، رقم ١٤٢) الفهرست، ص٤(
  .١١/ ٦٥ ، رقم٦٧) رجال ابن الغضائري، ص٥(
، يف السـني،  ١١القسم الثـاين، الفصـل    ،٣٥٧ و ٣٥٦صص) خالصة األقوال، ٦(

  .٢، يف اآلحاد، سهل، رقم٧ب 
  .  ٥٦٣٩، رقم ٣٥٦، ص٩) معجم رجال احلديث، ج٧(
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�� 0<=$ �	 K�� ����� 
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 ��' ��a�� A�X".�� ��' �X$� �	 ,3",# �' ��X �	 ,�+|�

                                                                        
، يف السـني،  ١١، القسم الثـاين، الفصـل   ٣٥٧ و ٣٥٦صص) خالصة األقوال، ١(

  .٢، يف اآلحاد، سهل، رقم٧ب 
  .  ٥٦٣٩، رقم ٣٥٦، ص٩) معجم رجال احلديث، ج٢(
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 �� `��A�=/� QL� 0��"*��� ,���#� �� 6�0/� � z6����� ,��#� ��
 �(� Pk(/� Ae ��;���	 ��;"��� ,D�*��� D�M�#� �c�#VAo� �c�#X<o

���`�A=</�!)٢(G 
                                                                        

يعلمـون مجيـع    ^، باب أن األئمة١، ذيل حديث رقم ٢٥٥، ص١) الكايف، ج١(
 �^العلوم اليت خرجت إىل املالئكة واألنبياء والرسل

  ، باب البداء.١٦، ح١٤٩ و ١٤٨صص، ١) الكايف، ج٢(
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  .١١١٧، رقم ٤١٨) رجال النجاشي، ص١(
، القسـم  ٤٠٩خالصـة االقـوال، ص   ؛٥٠٧، رقـم  ٢٧٩ص) رجال ابن داوود، ٢(

  .٢، معلى، رقم ٥، يف امليم، ب ٢٢الثاين، الفصل 
  .٢/ ٧٣٤، رقم ٢٤٧) الفهرست، الشيخ الطوسي، ص٣(
  .٣/ ٥٩١٩، رقم ٤٠٥) رجال الشيخ الطوسي، ص٤(
  .٢٦/ ١٤١، رقم ٩٦) رجال ابن الغضائري، ص٥(
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، رقــم ٢٨١و ٢٨٠صصــ ،١٩) معجــم رجــال احلــديث، الســيد اخلــوئي، ج١(
١٢٥٣٦.  

  (البداء). ٥٤، ب٩، ح٣٣٤) التوحيد، الشيخ الصدوق، ص٢(
، إنه عز وجل لـيس جبسـم   ٦، ب٨، ح١٠٠، ص٧، ح٩٩) املصدر نفسه، ص٣(

  وال صورة. 
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  .٣١٣، رقم ٦٣ص داوود،) رجال ابن ١(
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  .١١رقم 
  .٣١٢، رقم ٦٣) رجال ابن داوود، ص٣(
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  .٢١٩٥، رقم ٤٧، ص٥) معجم رجال احلديث، السيد اخلوئي، ج١(
  .٢١٩٧، رقم ٤٨ و ٤٧صص، ٥) املصدر نفسه، ج٢(
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  .٢١٩٨، رقم ٤٩و  ٤٨صص، ٥) املصدر نفسه، ج١(
  .٥١٧، رقم ١٩٤و ١٩٣صص) رجال النجاشي، ٢(
  .١٩٦/ ٢٩٥٨، رقم ٢٢١) رجال الشيخ الطوسي، ص٣(
  .٤/ ٥٠٢١، رقم ٣٣٧) املصدر نفسه، ص٤(
، يف ٧، يف السـني، ب ١١، القسـم الثـاين، الفصـل    ٣٥٦) خالصة األقوال، ص٥(

  .١اآلحاد، مساعة، رقم 
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  .٥٥٥٤ ، رقم٣١٣، ص٩) معجم رجال احلديث، ج١(
  .١١٨٧، رقم ٤٤١) رجال النجاشي، ص٢(
  .٣/ ١٦٥١، رقم ١٤٩) رجال الشيخ الطوسي، ص٣(



 ٨٧           � � �  البداء

 22/12/92، 92055آرايي، عجمي، پالتويي عربي،  گيري و صفحه ، غلط4پرينت 

A�">�� �5&C‘, -"��� :Zi<���)١( �a�*, "� �>�� B��� ,
J�K)٢( ��' ��+|� �' �0	 -NX ��:� 3$&+� �' �a� �	 -"�� ,

 :-".m ,DY' ½� �	 -" ��m :A(�~�� �( K�� :@�("4 ?A�~��(	 Cc*� �e
 D�G�J ��  �,�� ,CcK*� H ,.4)٣(G 

 :���$.' "��.&�� -�$��� Q}f �Vq{� � ��q&�� �>T ���
 D����4 �eL� ��  ��� ,�*���0	 ��=�� Q��� \L���)٤(G 

 n�0G��:^�(S��  ��' ��a� ��' ��®� ��	 ,"6'"��V� �� ]�	
 ��' (�f� ��	 ,�\�	 �' �5&C �	 ,Da	 ½� �'� �	 ,�+	

GDY' ½� �	 ,g5T 
:xe$� Q3"6X? 

 g�5T ��' (�f� ��' ;<�=� $�m g5T �' (f� " ���
 O��,�¹� x�e �� ��� ,M"h6�� g5T �' (f� �'� ,O�,�¹�
 � ª"�96�� ��6	 -"� ,"�3"¬� $f UC��� �>� ,M"h6�� ��3

 :��"C� a�� ,�(�� i(�	 +A� ,\0�0l� K�� A	� �<E �	 f#e�
�:g� b�� 
� �� b� ��‘*  [�V� ,�"' �� � ,[��� , :D�(

�� � )�* � ��0"�� {:<o )�* ( ,&(:g� �(Mk1� ,)A(� F-� 
                                                                        

  .١٦/ ٥١٧٢، رقم ٣٤٦) املصدر نفسه، ص١(
  .٩٠١، رقم ٧٧٢، ص٢) اختيار معرفة الرجال، ج٢(
  ضمن ترمجة حممد بن مسعود. ٢٩٦، رقم ٤٠٥، ص١) املصدر نفسه، ج٣(
، يف اليـاء،  ٢٦، القسـم الثـاين، الفصـل    ٤١٧ و ٤١٦صص) خالصة االقوال، ٤(

  .٣، حيىي، رقم ١ب
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  .١١٥٩، رقم ٤٣١) رجال النجاشي، ص١(
  .١١٦٠، رقم ٤٣١) املصدر نفسه، ص٢(
  .١/ ٧٨٠، رقم ٢٥٧) الفهرست، الشيخ الطوسي، ص٣(
  .٢٧/ ٤٧٣٢، رقم ٣١٧) رجال الشيخ الطوسي، ص٤(
  .١٦٥٤، رقم ١٩٨) رجال ابن داوود، ص٥(
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  .١٣٢٣٦، رقم ٢٣٩و ٢٣٨صص، ٢٠رجال احلديث، ج ) معجم١(
انه صار إليهم مجيع العلـوم   ^(يف األئمة ٢١، ب١٣٠) بصائر الدرجات، ص٢(

  اليت خرجت إىل املالئكة واألنبياء وامر العاملني).
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  .٨٦٢، رقم ٣١٥) رجال النجاشي، ص١(
  .١/ ٥٧٤، رقم ٢٠١) الفهرست، الشيخ الطوسي، ص٢(
، ١، يف القــاف، ب١٩، القســم الثــاين، الفصــل ٣٨٨) خالصــة االقــوال، ص٣(

  .١القاسم، رقم 
  .٢/ ١٦٩٦، رقم ١٥٣) رجال الشيخ الطوسي، ص٤(
  .١/ ٥٠٩٥، رقم ٣٤٢) املصدر نفسه، ص٥(
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  .١٢اآلحاد، عبد العظيم، رقم 
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  .٦٥٩١، رقم ٥٤، ص١١احلديث، السيد اخلوئي، ج) معجم رجال ١(
  .٦٦٣، رقم ٢٥٢) رجال النجاشي، ص٢(
  .١١/ ٣٨٤، رقم ١٥٣) الفهرست، الشيخ الطوسي، ٣(
  .٢٣/ ٥٣٣٧، رقم ٣٦٠) رجال الشيخ الطوسي، ٤(
  .١٠٦١، رقم ٨٣٥، ص٢) اختيار معرفة الرجال، ج٥(
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، علـي،  ١العـني، ب  ، يف١٨، القسم االول، الفصل١٨٦) خالصة األقوال، ص١(

  .٣٨رقم 
  .٣٣٣، رقم ٢٦٠) رجال ابن داوود، ص٢(
  .٧٩٣٧، رقم ٢٨٦، ص١٢) معجم رجال احلديث، السيد اخلوئي، ج٣(
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  .٥٥٩، رقم ٢١٤) رجال النجاشي، ص١(
  .٦٨٣/ ٣٧٧٤، رقم ٢٦٤) رجال الشيخ الطوسي، ص٢(
  .٨/ ٤٤٠، رقم ١٦٨) الفهرست، ص٣(
  .٩٠٧، رقم ١٢٤) رجال ابن داوود، ص٤(
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  ، باب يف ليلة القدر.٨، ح١٥٩ و ١٥٨صص، ٤) الكايف، ج١(
، ٢١٦الفهرست، الشيخ الطوسي، ص ؛٨٩٦، رقم ٣٣٣) رجال النجاشي، ص٢(

  .  ٢٦/ ٦١١رقم 
  .  ٤٥٣، رقم ١٧٢) رجال النجاشي، ص٣(
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  .٤٢١، ح٤٣١ و ٤٣٠صص) الغيبة، ١(
  .  ٤٥٣، رقم ١٧٢) رجال النجاشي، ص٢(
  .  ٥٩٣، رقم ٩١) رجال ابن داوود، ص٣(
  .  ٤/ ٥٢٩٠، رقم ٣٥٧) رجال الشيخ الطوسي، ص٤(
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  . ١/ ٥٨٤٧، رقم ٣٩٩) املصدر نفسه، ص٢(
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، داوود، ١، يف الـدال، ب ٨، القسم االول، الفصـل  ١٤٢) خالصة االقوال، ص٤(
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  .٤٢١، ح٤٣٠) الغيبة، ص١(
  .١/ ٣١٦، رقم ١٣٥) الفهرست، الشيخ الطوسي، ص٢(
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  (ما ال يسع الناس جهله). ٢٠
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 ���a� ���' ���5&C 2� ����	 ½� `"���V� �  ��=�� Q���IK�
k3"Y��‘, -"�� ��5&C $�'� ,45.��� o"'� �' A +� �' �a� :

\�6�	 B�� ,Æ���T3 D�Y� ,��6	 �6�X� ,�$	�� �"�l��‘ ,
                                                                        

  ، باب البداء.٣، ح١٤٧، ص١) الكايف، ج١(
  .٨٨٢، رقم ٣٢٣) رجال النجاشي، ص٢(
  .٤٣١، رقم ٥٠٧، ص٢) اختيار معرفة الرجال، ج٣(
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� }=	 ��
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  ٣١٨/ ٤٢٩٣، رقم ٢٩٤ص ) رجال الشيخ الطوسي،١(
، حممـد،  ١، يف املـيم، ب ٢٣، القسم األول، الفصل ٢٥١) خالصة األقوال، ص٢(

  .٦٠رقم 
  (البداء). ٥٤، ب٣، ح٣٣٣) التوحيد، الشيخ الصدوق، ص٣(
ــا  ٤( ــار الرض ــون اخب ــن    ٣٠، ب٣٣، ح١٧، ص١، ج×) عي ــاء ع ــا ج (فيم

  من االخبار املنثورة). ×الرضا
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 ��' �0	 �	 B�� �Q� M��� k��Y�� ��6	 B��� ,Af���'?
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:��"*�� b".6�� �ac "u"j? �>a, ��Z d__3 ,������ � 
                                                                        

، ب ٦، ذيل حديث رقـم  ٣٦٩النعمة، الشيخ الصدوق، ص) كمال الدين ومتام ١(
٣٤.ما روى عن أيب احلسن موسى بن جعفر يف النص ،  

، أمحـد،  ٧، القسم االول، الفصل األول، يف اهلمزة، ب٧٠) خالصة األقوال، ص٢(
  .٣٧رقم 

  .٥٨٣، رقم ١٢٨، ص٢) معجم رجال احلديث، السيد اخلوئي، ج٣(
هذه الروايات اُخذت من موسوعة العالمـة السـيد    ) املطالب الواردة يف دالالت٤(

  .  ٣٣٣ـ  ٣٢٥صص، ٤، فصل١كمال احليدري (زيد عزه)، ج
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َ
 ـق
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َجـال
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 وَأ
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 :@�((� ,B �(($�� PA((*W �(($� :�.(($� �((¤
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:-"��� ,���:"��� �"��+, ���' ����5�� �����V ��  >=�((�
                                                                        

  ، باب البداء.٤، ح١٤٧، ص١) الكايف، ج١(
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ــه، ج ١( ــدر نفس ــي، ج  ٧، ح١٤٧، ص١) املص ــن، الربق ــاب البداء.احملاس ، ١، ب

  (العلم).  ٢٤، ب١٣٢، ح٢٤٣ص
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ــبري ) ١( ــري الك ــرازي، ج التفس ــر ال ــ، ١٢، الفخ ــحيح  .١٥٤ و ١٥٣صص تص

  .٩، ص٧، جامليزان يف تفسري القرآن .٢٠٠، الشيخ املفيد، صاالعتقاد
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، باب البداء. احملاسن، أمحـد بـن حممـد بـن خالـد      ٦، ح١٤٧، ص١) الكايف، ج١(
  (العلم). ٢٤، ب١٣١، ح٢٤٣، ص١الربقي، ج

 ١٢٩صصـ بصـائر الـدرجات،   ؛ ، بـاب البـداء  ٨، ح١٤٧) املصدر نفسه، ص٢(
انه صار إلـيهم مجيـع العلـوم الـيت خرجـت إىل       ^(يف األئمة ٢١، ب١٣٠و

  املالئكة واألنبياء وامر العاملني). 
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احملاسن، أمحد بـن حممـد بـن خالـد      ؛، باب البداء٦، ح١٤٧، ص١) الكايف، ج١(

  (العلم). ٢٤، ب١٣١، ح٢٤٣، ص١الربقي، ج
 ١٢٩صصــبصــائر الــدرجات، ؛ ، بــاب البــداء٨، ح١٤٧، ص١) الكــايف، ج٢(

انه صار إلـيهم مجيـع العلـوم الـيت خرجـت إىل       ^(يف األئمة ٢١، ب١٣٠و
  املالئكة واألنبياء وامر العاملني). 
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 Ä4�6�� ~���$�� ~w��� ~��W @? ��� ,Hq&m 4. *�� � ~M"�*���

!3"6&��� �C"9 �� M"X� F	 
 ���"�[� ��� �$a	), �	"���� �a� �'� �9: J�K AW� �>�
 @? ��,3<��� ���¹� �) *�+, O}�� ���� � �!"��� �6&i� �$�+6,

GH�D�I H�$ 	 J�K �	 @"&� 2� 
 �$>, "� �&'� ��:�� ,A	)�� �}f 3"+m ��.� "� J� U��� ���

G�$�}i� ( �Y&*��� B$u� �.7"X ���� ,8��$��� �..|� �	 
 ~�}��	 �O� ���.�, _ 4��>� ;�µ� ����: �3����� � H"��.a&��  
 ]��X"5�� ���$.i� Q}�f ���+6' ���"�[� F�	 O �<m� �i J�K �&'

:A��? 
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اطالق لفظ الـ (بداء) عىل الباري تعـاىل يف مرويـات الف) 

  السنة

 � 3�� ���� �:"����X �2� F��	 ������'� ����� º��5� kq��!? ��?
�+�� $e��� "��C�^� ]D�I 
,3"T� �g*�£ _� ,A��"� �5T� �6

 J�?� ,�&=�� �\ 	 d",��a' @"&� �x|� F	 º5 �� �}f kq!�
:3�$i� � �6+�� d",��� �� �57"! 

L Mr�"�J Y� s"�0 
 "6e��T ,k"��X? ��' ��®� �	 ���V � O�"h��� Æ�^�
 :-"�� ,2� ��	 �' k"�X? "6e�T ,�"� "6e�T ,AV"	 �' ��a	

 �' �®��� ��	 46e�T 8a�X ���:� :�e�T ]�,�f "'� ��� ,]�a	 ½�
G�A X� � 	 2� FV� 4�6�� 

 ��	 ,�"�� "�:s^� ,�"C� �' 2� ��	 "6e�T ,�a� 46e�T�
 ��� ,]��a	 ½� ��' �®��� ��	 ns^� :-"� ,2� ��	 �' k"�X?

 :�e�T ��6	 2� È�� ]�,�f "'� *� i(l^ *�  �(�5 ��(� 1(3��
 : �((!" \�((�& 1((�,# t�((��& u�((�� P((�8�vG �((+� O N((�9� 3%G

 : �!- ,u��e� w[4- ,��7� �T��G s��- ,�T�6�" %� * ��� ,w�,�&
 x5>(� �(� ,�(<0 �(�& ,�<0 %�� : �� ?H��G 3y0� �R z�

MMM{�+��E)١(G 
                                                                        

(مـا ذكـر    ٥١، كتاب األنبياء، ب٣٢٧٧، ح١٢٧٦، ص٣) صحيح البخاري، ج١(
  عن بين اسرائيل).



 ١٣٥           � � �  البداء

 22/12/92، 92055آرايي، عجمي، پالتويي عربي،  گيري و صفحه ، غلط4پرينت 

 46e�T :-"� ,])® �' Af��'? �	 H"�,� ���V � Æ�^��
� �	 �,), �	 ,O3�������� �#"T ½� �'� ��	 ,Af��'? �' �a

 2� -$�X� 8a�X ���:� ,]��,�f ½� �	 ,�®��� ��	 �' �a X ½�
 :-$., �A X� � 	 2� FV�¤ �Q�(0� =�(�� ���(| 3%� �(� �6"�5�

1(�5] �(� �!�" H�I  �![ �� ��<} B�" 3PQ 1�- P<6~"E ; :����(� ?
 : �� ,����� 1�5] �� w!�"# *� �(K�" d�j� q��b�� PD� H�>-

��"�2j� �E )١(G 
 ,
� "6e�T ,�&X �' ��*� �	 ���V � A +� �C�^��
 ,3"�u� ��'� ��	 "�qI ,��� �'� 46&,� �>' "6e�T ��*� -"��
 ½� ��	 ,�®������	 ��' �a �X ½� ��	 ,Af��'? �' �a� �	
 
,��T ��� -"�� �A �X� � 	 2� FV� 2� -$X� ��� ,]�,�f

 2� -$X� 8aX ��:� �>'G�Q$�: -$., �A X� � 	 2� FV�)٢( 
 ��'� �	 ,
 �� "6e�T ,��*� �	 �66X � O}�<�� �C�^��
 ��	 ,�®���� ��	 �' �a X ½� �	 ,Af��'? �' �a� �	 ,3"u�

Q$�: ,]�,�f ½�)٣(G 
                                                                        

 ٥، كتــاب مواقيــت الصــالة، ب  ٥٠٥، ح١٩٧، ص١) املصــدر نفســه، ج ١(
  فارة).(الصلوات اخلمس ك

(بـاب   ٥١، كتـاب الصـالة، ب  ٦٦٧/ ٢٨٣، ح٤٦٢، ص١) صحيح مسلم، ج٢(
  املشي إىل الصالة متحى به اخلطايا وترفع به الدرجات).

(مثل الصـلوات   ٥، كتاب األمثال، ب٢٨٦٨، ح١٥١، ص٥) سنن الترمذي، ج٣(
  اخلمس).



 البداء                                         � � �         ١٣٦ 

 22/12/92، 92055آرايي، عجمي، پالتويي عربي،  گيري و صفحه ، غلط4پرينت 

n"���� �}I� Q3"6X? O}�<�� U ��V ���)١(G 
 ��'�� ���*�� `$�,� �' �� �	 ���V � A +� Æ�^��
 "6e��T `$�,� ��'� :-"�� ,��5&C ��' �	\X? �	 H"&j ,�9T
 2� -$�X� ��� ,]�,�f ½� �	 ,�'� �	 ,�q&�� ns^� ,�	\X?

 :-"�� �A �X� � 	 2� FV�# 1(� *� �(K�" �(� i(, �(73�]� ;�
q��5��� 1� �-�"& �"�2j�E : �� ,*�  ��5 �" i� :����� ?# ����G

& ,C5�7�� i, ������ ��� r9b�� 5��6��& ,���<�� fG �2j� r�DQ
������ �7�>- r9b��E)٢(G 

 "��:s^� ,���9T ���' �0��	 ���	 �66��X � O}���<�� ���C�^��
,��'� ��	 ,�®���� ���	 ��' �q�&�� ��	 ,��5&C �' �	\X?  

½� ���	  -"��� �A ��X� ��� 	 2� F��V� 2� -$��X� �� ,]���,�f
Q$�:)٣(G 

Q3"6X? n"���� U ��V ���)٤(G 

S M&��, �� *� ��, s"�0 
 x�,�! ��� ��®� ��'� �6�+� F�	 Q�7��# � 2� ��	 Æ�^�

                                                                        
  ) املصدر نفسه، االحاديث مذيلة بأحكام األلباين عليها.١(
(فضـل   ١٤، كتاب الطهـارة، ب ٢٥١/ ٤١، ح٢١٩، ص١ مسلم، ج) صحيح ٢(

  إسباغ الوضوء على املكاره).
(ماجاء يف اسـباغ   ٣٩، أبواب الطهارة، ب٥١، ح٧٢، ص١) سنن الترمذي، ج٣(

  الوضوء).
  ) املصدر نفسه، االحاديث مذيلة بأحكام األلباين عليها.٤(
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 4�6&, Af��'? �' �	\X?� ��	 ,�"�T $�'� "6e��T ,�� 	 ��'
½�  :-"� ,�,�C �' ��a	 �' �	�# F�(<�� �� ��� N�9� d�

 �&�(: �(	 3&� 3%� q�("�� O � 3�� �J& C���<- N+"���� %�&�� fG
, � 3����  z>(��� C�� 3�K- &��, �� *� ��, fG ��+�� ����- : ��

 �� ,����� %�&�� P!" / :*� ��,  �!- ,q�"�� O %�&�� �� C����
 ��D"�(0 H(�I P(D� O \��& 1�, *� il^ *�  ��5 �� ���0

/  : �(!" \�(�& 1�, *� il^ *�  ��5 ���� ,��� 1<��# 3%G
� ���&�: q�"��  3&� N(3����� �&�(:& ,�(��~� �(� d�(@�� t�

�J��� i, W�:e�- �T6�0�l P�� ���Q .T6"4- , �wK�E  �(� �(� ,
 d�(@�� t�(� ��(�&�: �J;&� 3���& :y67�� ��!" %�Q& *� ��,
 q��(<- ��(��� �(� �([� �(��� .(3Q � 3|� H�I& ���~� ��

* ��� �IG w60 ,t����� O �	 %I4- ,t����� O ��I46��&  �2[ %�
 q��(<- ��(��� �(� �([� P(��[ ���Q .Q ��- ���~� ��

MMM�R �T�, 3]�" �- ,t����� O ��I46��-)١( G 
 b� F���	 Q3"6���X? b�P���:��� (&���t U �����V ������

�h=��)٢(G 
u� º��5 �� �}��� Q���� ��)������ ���®� ���	 Q���7��# � 4��a�

                                                                        

الصـحابة، مسـند   ، مسند املكثرين مـن  ٦٨٨١، ح٢٠١، ص٢) مسند أمحد، ج١(
  عبد اهللا بن عمرو.

  ) املصدر نفسه، األحاديث مذيلة بأحكام شعيب األرنؤوط عليها.٢(
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 :��$.' ��.&�� D�>�� � n�sl����'���& �Z� C�&5 O x��(2��& 5
��Kb��  ��5 1���5& n�7��)١(G 

` Mz���e� w��� Y� s"�0 
 ��� ���6T ��' �®� �'� �6+� F	 Q�7��# � 2� ��	 Æ�^�
 ��	 ,�a X �' 3"® "6e�T :_"� ,�"5	� �X$� �' �+T x,�!
 ,O�&�t�� �X$� ½� �	 ,]3�' ½� �	 ,]�\	 �	 ,�,# �' �0	

 :-"� *�  ��5  �� :\��& 1�, *� il^# 3P(�& 3'(, *� �(��
 1!: F� t�b" %� 3P�& 3', * ��� �I?- N���!�� B�" ���l O ��e�
 �(� 5�(+�� �|��K!" w60 �|���6�- %&���" ����Q �� B�� P7� PD�
 : �!+- ?�6�� �� : �!�- ��-5 %�7� i, �K�& 3P�& 3', �+ 3�5 �+�[4"

[ �� : �!�- ,%��<�� �K� 3P�& 3', �+ 3�5 ��6+� :%���!�- ?%&��6+
 : �(!�- ,�(�� :%�(��!�- ?C�(�6"�5 %G 1(��-��[ PJ& : �!�-  ��
 �(+� i 3�6(�- ;1�  �, ; 13�G ,��� :%���!�- ?C&�[ /& 1��-��[ ��Q
 ;� �(0� �7+(� d�(� 1(3�?- ,%��(<�� ��� �&��� : �!�- ��70��

 ������� &� ��"]�� 5�+�� O 1��7� ���E)٢(G 
 ,��X$� ��' ��+|� ��	 Q�6�+� � �® �' ��	 �C�^��

                                                                        
(طلـوع   ٨٤، تـابع كتـاب الفـنت، ب   ١٢٥٧٩، ح١٨، ص٨) جممع الزوائـد، ج ١(

  الشمس من مغرا).
، مسند الكوفيني، حـديث أيب موسـى   ١٩٦٧١، ح٤٠٧، ص٤) مسند أمحد، ج٢(

  األشعري.
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 ,]3��' ½� �	 ,]�\	 �	 ,�,# �' �0	 �	 ,�a X �' 3"® "6e�T
 �� 	 2� F�V� 2� -$�X� -"� :-"� ,O�&t�� �X$� ½� �	

Q$�: ,�A X�)١(G 
�,# �' �0	 ��C �� Q�6X � �q>�� 8�� ���)٢( �0�	 $f� ,

�2� ��	 �' �,# �'  ª��.�� �"	��C ��' 2� ���	 ��' Df# �'
�Y��� ��+|� $�'� 4a*��� � B�"�h��� ��� B�� ,�$�5>i� O�

 O}��<��� 3���3 $'�� ,n"6��� w'"�' H":��.� A +� � ,�`3���
 :O)i� -"�� ,�C"� �'�� 47"+6��� ,N(!�^ :N��(� �� =�!�"  ��&

.3�5 13�� ;G k&�l^ :W>����  ��& MMM\s"�X� ���l � �-5�@� �
 �(� ���(0� 5� /^ :z�(, �� �Z� ���  ��& MMM\Cn� \1���"^ z>��

�bر�� N�(� �(��  �(�& MMM\1(+, N("�&��� �(� ���+6�� �Jn�& F"
 �(� : �(!" �("a �� i, ��_" y�J& %�Q^ :P�,.�G �� w���
 : �!- ,N�� �� ].X H�I q�Q>- : �� !?�"a �� 3�, �, y67"

; %�Q �"a �� 3�,  �(�� : �(!" %�(Q& : �(� ,���e� ;G 1(<���
 �(,a :N�(� �(� ].X ��^ : �� N"�&5 �& ,\��78�0 %�Q y�J&
 y(�J& %�(Q �"� �� : �� ,s"�X� ��� ; �"a �� 3�, 3%� y�J&
  �(�&MMM\{�+�� C�(�& ���, d��� %�Q .3�G , 3�, N<��  i, 5�!"

                                                                        
ــد  ١( ــند عب ــد، ج ) مس ــن محي ــى   ١١١، ب ٥٤٠، ح١٩١، ص١ب ــو موس (أب

  األشعري).
  ) املصدر نفسه، األحاديث مذيلة بأحكام شعيب األرنؤوط عليها.٢(
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� ����^ :�"a �� ]�Z �, ,���: �� ���: : �!" W�"�U� ���
 s�(�e�& ,�"a �� 3�,& ,r]�6� :N�9� ������, r���� ��T!- ��l�

x��X�)١(G 
�Ø"�5|� ��T�� :4�f}�� -"��)٢( :��^v 8�c$� � -"��� ,

� �"	 Ù�a	�� Op��� ª�.�� 4a*�� �+|� $'� �"�[�Yر�� GG]
A &�� �	�� �� $f� ,�a	� ���)٣(G 

 :4C"�+�� ��	 nq.+&�� �9T �'� ºm"|� -"�� �(� %�(Q
k�b�� PJ�)٤(G 

d".��� �m�&� � 09&�� Q�IK�)٥(G 

m M{�2<� �� �Z��� ��, �� ���, s"�0 
 �¿��{� `"�' ,]"I)�� `"*I� �56Y� � k�#��� ��	 Æ�^�
 M"l�+: ��' �®���� ��	 �' ��"	 ns^� :-"� ,Í,�C �'� �	

�� "���*m :-"� ,s^ �	 w�:"I� �A �X� �� 	 2� F�V� 4��6
 �A �X� �� 	 2� FV� 4�6 � �>, �� ,"� h:� "�e�T �� �"&j
 F�	 3$��� �A X� � 	 2� FV� 4�6�� U�"Ym x�� �'"�V��

                                                                        
  .٤٠٧٠، رقم ٤٤٣ـ  ٤٣٨صص، ٢٠) ذيب الكمال، املزي، ج١(
  .٣٩١٦، رقم ٤٠، ص٢) الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة، ج٢(
  .١٣٣، رقم ١٤١ و ١٤٠صص، ١) تذكرة احلفاظ، ج٣(
  .٥٤٥، رقم ٢٨٤، ص٧) ذيب التهذيب، ابن حجر، ج٤(
، ٢) معرفة الثقات، أمحد بن عبد اهللا بن صاحل أبو احلسـن العجلـي الكـويف، ج   ٥(

  .١٢٩٨، رقم ١٥٤ص
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 2 ���' "�� AI ����� �� F�	 �a��� �lt A>�� �a&�� ":$5>� A>�:�
��'� �A �X� �� 	 2� F�V� 4��6�� 
&' �T J�}m ,��$X�� 
 -)�, A� m ,�a��� 3$Ô d}^� Af �D^ \ m ,A�6' "�V�£ �T���
 ���*T �A �X� �� 	 2� F�V� 4�6�� U V F	 3$��� �' s^
 2� F�V� 4�6�� "6|"Y, �� :3$��� w�".m ,A�C�^Nm �a	 �"I
 2 ���' "�� AI ��.: �� F	 ,F' :-"� !?�}I� �}I F	 �A X� � 	

R ��' �T �}�m ��$X��� ��' "�a� �+� �Ae A�C�^Nm ;A>C��^? 
 �� �A �X� �� 	 2� F�V� 4�6�� 8� "f$�**m� �,}�� �a +i�
 �$a �+i� �µ� "�� fNm :-"�� ,"��T"**m� �� � H��T� "�6� Ì&,

3$��� "�m ��)١(G 
 `"�' ,r$��� `"*I � 3"6X[� �}� H"�,� �56Y� � �C�^��

: ,�I�"=i� d�"C �K? �}��� �acQ$�)٢(G 
G�X�� Q3"6X? 

q�"�&��� N�;] 
 :]���,�f ½� 
,���T � ����$�¤�T�((6�" %� * ��((�E U��,Z ,

 � ���$� �}�I� ,@"�&� 2� F�	 ������� º�5� kq!? F	 ��_���
 :�X$� ½� 
,�T¤1(!: F(� t�(b" %� 3P�& 3', * ��� �I?-E ,

                                                                        
  ، كتاب الزكاة، باب اخلرص.٧٢٠٧، ح١٢٤، ص٤) مصنف عبد الرزاق، ج١(
البيوع، باب ضمن البذر إذا ، كتاب ١٤٤٨٥، ح١٠٢، ص٨) املصدر نفسه، ج٢(

  جاءت املشاركة.
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 :���a	 ��' 2� ���	 
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 ��' ��"	 
,�T � ��$� �}I� ,�'"�Y�� �6+�� F	 H",�"C �"I @"&�
� :M"l+: �' �®��� ��	 �� �Q�!� %� i, ,i�\1�����& * ���G 
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  تغّ) القضاء غ) املحتوم يف مرويات السنة ب)

 �"	������ �����Y�"' �$��*�i� D��W 4��u[� �"���.�� �D��E� ��?
 �6�+�� $e��� "��C�^� ]D�I 
,3"T� � 3�� �� , �s�� `���
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S M��, ��� s"�0 
 46e��T ,k"�X? �' `$.&, �	 ÌX��� � n�sl�� Æ�^�
 ��	 ,8m"�: ��	 ,F�� ½� ��'� ��	 ,�'"�C �' �a� "6e�T ,½�

��'  :-"�� ,�a	 : �(!" \�(�& 1(�, *� i(l^ �(�+�� ���(�
                                                                        

، كتاب التفسري، تفسري ٣٣٣٢، ح٣٨٠، ص٢) املستدرك على الصحيحني، ج١(
  سورة الرعد.

  ) املصدر نفسه، مع الكتاب: تعليقات الذهيب يف التلخيص.٢(
ــاب التفســري، تفســري ســورة ٣٣٣٣، ح٣٨٠، ص٢) املصــدر نفســه، ج٣(   ، كت

  الرعد.
  ع الكتاب: تعليقات الذهيب يف التلخيص.) املصدر نفسه، م٤(
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ُ َما يََشاءُ {# 
 G)١( ;GE��& r�!@��& r]��<�& r��X���q }َفْمُحوا اب
�'"�C ��' �a� ��C �� Q�6X � �q>�� 8�� ���)٢( $�f� ,

 2� ���	 $�'� 4�56|� 4a�+�� x ! �' �"X �' �'"C �' �a�
 ��9T ��'� ºm"�|� -"��� ,�C"� �' 3���3 $'� �� B�� ,4�\��

 :(,�.*�� � nq.+&�� �(�+X� k5�(� �� 5��� �� ���� �� ��£
� �� 1l� ,*� ��, ��� ��.��� ��(<- 1(�6Q ��JI ,k&�l ,N-�7�

 �� i, �[�0 ��� 1K�5& ,�¤!" 5�b- ��,& ,��nDQ ¥:& ,1��0
N��	)٣(G 

 F�	 �'"�C ��' ��a� ��5, k"�X? �"I� :O�	 �'� -"��
 �'"C �' �a� �	 B�� ��� ,xe��� �6� ��m� Af Å$t �	"j
 �"�+T ��' �"�=f� �$�	 ��'�� `$�,� �"��>�� ��� d�IK \I

 O�$���� ��� _$��� ,Ay��IK ��� AfD�W� ��6	 �'�� ��&t�
 ,A���3 $f �,}�� �_Pf �6	 ¾��, � ��i� J�K � �'"C �' �a�
 (�*>, A� >� ��� ��m A� >� "�� 8��� ,
,3"T� � ��"^ ���

��,�T)٤(G 
                                                                        

  ، من امسه يعقوب.٩٤٧٢، ح١٧٩، ص٩) املعجم األوسط، ج١(
ــد، ج٢( ــع الزوائ ــري، ب١١٠٩٤، ح٤٣، ص٧) جمم ــاب التفس ــورة  ١٤، كت (س

  الرعد).
  .٥٧٧٧، رقم ٤٧١، ص١) تقريب التهذيب، ابن حجر، ج٣(
بـن حممـد أبـو أمحـد      ) الكامل يف ضعفاء الرجال، عبداهللا بن عدي بن عبـداهللا ٤(

  .١٥٣، ص٦اجلرجاين، ج
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 ��' �a� �	 ,`"�t �'� �	 ,�:$, ns^� ,(f� ��' D��C
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 �®����� ����	 ���' �&��X ���	 �66��X � O}���<�� ���C�^��
 ��' D��C ��' �a� �	 ,O�f)�� �	 ,�"5X "6e�T ,4��)hi�

                                                                        
) اجلوهر النقي، عالء الدين بن علي بن عثمان املارديين الشهري بابن التركمـاين،  ١(

  .٧٨، ص٢ج
  .١٠٦٠٩، رقم ٤٠٢، ص٧) الثقات، ابن حبان، ج٢(
(مـا جـاء    ١٥، كتاب املناقب، ب٣٣٣٩، ح١٢٩٩، ص٣) صحيح البخاري، ج٣(

، كتـاب  ٤٦١٤، ح١٨٥٨، ص٤اهللا عليه وسلم). جيف أمساء رسول اهللا (صلى 
  (سورة الصف). ٣٧١التفسري، ب

ما ( ٣٤، كتاب الفضائل، ب٢٣٥٤/ ١٢٥، ح١٨٢٨، ص٤) صحيح مسلم، ج٤(
  أمسائه (صلى اهللا عليه وسلم). جاء يف
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(مـا جـاء يف    ٦٧، كتـاب األدب، ب ٢٨٤٠، ح١٣٥، ص٥) سنن الترمـذي، ج ١(

  .أمساء النيب (صلى اهللا عليه وسلم)
  ) املصدر نفسه، االحاديث مذيلة باحكام األلباين عليها.٢(
ــل، ج ٣( ــن حنب ــن  ٣٦٧٢، ح٣٨٧، ص١) مســند أمحــد ب ــرين م ــند املكث ، مس

  الصحابة، مسند عبد اهللا بن مسعود.
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، مسـند عبـد اهللا بـن مسـعود، مـرة      ٢٠٢٦، ح٣٩٢، ص٥) مسند البـزار، ج ١(

  اهلمداين عن عبد اهللا بن مسعود.
 ١، كتـاب الزهــد، ب ١٧٦٩٧، ح٢٢٨، ص١٠ج ) جممـع الزوائـد، اهليثمـي،    ٢(

  (جامع يف املواعظ).
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  ، من امسه مطلب.٨٦٣٥، ح٢٧٩، ص٨) املعجم األوسط، ج١(
 ٢٥، كتـاب األدعيـة، ب  ١٧٢٥١، ح٢٣٧، ص١٠) جممع الزوائد، اهليثمـي، ج ٢(

  (أوقات اإلجابة).
ــلم، ج ٣( ــحيح مس ــالة  ٧٥٨/ ١٦٩، ح٥٢١، ص١) ص ــاب ص ــافرين ، كت املس

  (الترغيب يف الدعاء والذكر يف آخر الليل واإلجابة فيه). ٢٤وقصرها، ب



 ١٤٩           � � �  البداء

 22/12/92، 92055آرايي، عجمي، پالتويي عربي،  گيري و صفحه ، غلط4پرينت 

® MN��� �� rn~�� s"�0 
�=' ��	 Ì�X���� D��>�� � n�sl�� Æ�^�� ��X$� ��' �

 ½� ��' ]���m "6e��T :_"�� ,��t ½� �' �\�	 �' �a�� ,����Ei�
 ��	 ,k"��X� ��' �®��� ��	 �	 ,n)i� J�"� �' AX".�� "6e�T

�\&6��  :-"�� ,��&t �' ]DEi� w&aX :-"� ,�&X �'  �(�5  �(�
 :\��& 1�, *� il^ *�#(3+U� %�:�(�- 5�(+�� �(� B�(� ��h ,N

 3�<�- ,�(�;� H�I �T+,  �� %� *� %�,��- ,N+ 3U� O %���3+U� %�
� �K��-¯"��� ��+" .Q ��6�� 5�+�� �� ����: �I�- ,�T+, *E)١(  G 

 ���' �®����� ����	 ����C ���� Q�6��X � �q��>�� 8���� �����
k"���X?)٢(� :-"���� ,d"��.��� � 0��9&�� Q���IK ����� , '8�((�
\s"�X�)٣(G 

q�"�&��� N�;] 
 :����>	 x�,�! �� M"�	 �'� 
,�T � ��$�¤ �"�'"*I "��

ُ َما يََشاءُ { 
�� �� w���,� "��T	O� `"�*>�� ��� Q��6  }َفْمُحوا اب
                                                                        

، من امسـه حممـد. املعجـم الكـبري،     ٥٥٠٧، ح٣٤٦، ص٥) املعجم األوسط، ج١(
(بــالل بــن ربــاح مــؤذن رســول اهللا  ٩٧، البــاء، ب١٠٢٧، ح٤٢٥، ص٢٠ج

  (صلى اهللا عليه وسلم) شهد بدراً يكىن أبا عبد اهللا).
 ٢١، كتـاب البعـث، ب  ١٨٥٣١، ح٦٨٩، ص١٠مع الزوائد، اهليثمـي، ج ) جم٢(

  (منه يف الشفاعة). ٢(أبواب الشفاعة)، ب
، ٢) معرفة الثقات، أمحد بن عبد اهللا بن صاحل أبو احلسـن العجلـي الكـويف، ج   ٣(

  .١٠١٨، رقم ٧٢ص
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، حممد بن حممـد بـن النعمـان العكـربي     أوائل املقاالت يف املذاهب املختارات) ١(
  .٩٣و ٩٢صصبغدادي (الشيخ املفيد)، ال
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، ٤، فصـل  ١انظر: موسوعة العالمة السيد كمـال احليـدري (زيـد عـزه)، ج     )١(
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  المصادر

اإلتقان يف علوم القرآن، جالل الـدين السياسـي، حتقيـق سـعيد      .١
 هـ.١٤١٦ـ ١الفكر، طاملندوب، نشر دار 

أحكام القرآن، أبو بكر أمحد بن علي الرازي اجلصاص أبو بكـر،   .٢
هــ، حتقيـق:   ١٤٠٥ ،الناشر: دار إحياء التراث العريب ـ بـريوت  

  حممد الصادق قمحاوي.
اختيار معرفة الرجال املعروف برجال الكشي، أبو جعفـر حممـد    .٣

يح بن احلسن الطوسي املشهور بشيخ الطائفـة، حتقيـق: تصـح   ا
وتعليق: مري داماد األسترابادي، السـيد مهـدي الرجـائي، سـنة     

 إلحياء التراث :الناشر: مؤسسة آل البيت ،هـ١٤٠٤الطبع: 

االستبصار، أبو جعفر حممد بن احلسن الطوسي، حتقيق: حتقيـق   .٤
وتعليق: السيد حسن املوسوي اخلرسان، الطبعة: الرابعـة، سـنة   

 إلسالمية ـ طهرانش، الناشر: دار الكتب ا ١٣٦٣الطبع: 

االعتقادات يف دين اإلمامية، أبو جعفر حممد علي بن احلسني بن  .٥
بابويه القمي املعروف بالشـيخ الصـدوق، حتقيـق: عصـام عبـد      

الناشر: دار املفيد  ،هـ١٤١٤السيد، الطبعة: الثانية، سنة الطبع: 
 للطباعة والنشر والتوزيع ـ بريوت.
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، حتقيق حسن األمني، نشر دار أعيان الشيعة، السيد حمسن األمني .٦
 التعارف ـ بريوت.

اإلقتصاد اهلادي إىل طريق الرشاد، أبو جعفـر حممـد بـن احلسـن      .٧

الناشر: منشورات مكتبة جامع  ،هـ١٤٠٠الطوسي، سنة الطبع: 
 چهلستون ـ طهران.

التبيان يف تفسري القرآن، حتقيق: حتقيق وتصحيح: أمحـد حبيـب    .٨

، سـنة الطبـع: رمضـان املبـارك     قصري العاملي، الطبعـة: األوىل 
هـ، املطبعة: مطبعة مكتب اإلعـالم اإلسـالمي، الناشـر:    ١٤٠٩

 مكتب اإلعالم اإلسالمي.

حممــد صــاحل املازنــدراين، ضــبط  شــرح أصــول الكــايف، املــوىل .٩
وتصحيح: السيد علـي عاشـور، الطبعـة: األوىل، سـنة الطبـع:      

هــ، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العـريب ـ بـريوت/ مـع         ١٤٢١

 الكتاب: تعليقات املريزا أيب احلسن الشعراين.

ــم   .١٠ ــن املعل ــن نعمــان اب ــن حممــد ب ــاالت، حممــد ب ــل املق   أوائ

ــدادي ا  ــربي البغ ــد اهللا العك ــد، أيب عب ــيخ املفي ــروف بالش   ملع

حتقيق: الشيخ إبراهيم األنصاري، الطبعة: الثانيـة، سـنة الطبـع:    
هـ، الناشر: دار املفيد للطباعة والنشر والتوزيع ـ بـريوت   ١٤١٤

 ـ لبنان.

رســائل املرتضــى، علــم اهلــدى علــي بــن احلســني املوســوي  .١١
البغدادي املعروف بالشريف املرتضـى، حتقيـق وتقـدمي: السـيد     

احلسيين، إعـداد: السـيد مهـدي الرجـائي، سـنة الطبـع:       أمحد 

 هـ، الناشر: دار القرآن الكرمي ـ قم. ١٤٠٥
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إيثار احلق على اخللق يف رد اخلالفـات اىل املـذهب احلـق مـن      .١٢
أصول التوحيد، حممد بن إبـراهيم بـن علـي بـن املرتضـى بـن       

املفضل احلسين القامسي، الناشر: دار الكتب العلميـة ـ بـريوت،    

 م.١٩٨٧ ،لطبعة الثانيةا
إيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل، حممد بـن إبـراهيم    .١٣

 ،بن سـعد اهللا بـن مجاعـة، الناشـر: دار السـالم، الطبعـة األوىل      

  م، حتقيق: وهيب سليمان غاوجي األلباين.١٩٩٠
(املعروف بالعالمة السـي)،   لمجلسيحبار األنوار، حممد باقر ا .١٤

هـــ، الناشــر: ١٤٠٣الطبعــة: الثانيــة املصــححة، ســنة الطبــع: 

 مؤسسة الوفاء ـ بريوت.

بصائر الدرجات، حممد بن احلسن الصـفار، حتقيـق: تصـحيح     .١٥

وتعليق وتقدمي: احلاج مريزا حسن كوچـه بـاغي، سـنة الطبـع:     

 هـ، الناشر: منشورات األعلمي ـ طهران.١٤٠٤

 تفسري القرآن، السيد أبـو القاسـم املوسـوي اخلـوئي،     البيان يف .١٦

هــ، الناشـر: دار الزهـراء    ١٣٩٥الطبعة: الرابعة، سـنة الطبـع:   

  للطباعة والنشر والتوزيع ـ بريوت.
تاج العروس، مرتضى احلسيين، دراسة وحتقيـق علـي شـريي،     .١٧

 هـ ١٤١٤م /  ١٩٩٤نشر دار الفكرـ بريوت، طبعة عام 

ن خرج له البخاري يف اجلـامع الصـحيح،   التعديل والتجريح مل .١٨
سليمان بن خلف بن سعد أبو الوليد الباجي، الناشر: دار اللواء 

هـ، حتقيق: د. ١٤٠٦للنشر والتوزيع ـ الرياض، الطبعة: األوىل،  

  أبو لبابة حسني.
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تفسري العياشي، حممـد بـن مسـعود العياشـي، حتقـق هاشـم        .١٩
 ـ طهران. الرسويل احملاليت، نشر املكتبة اإلسالمية

تفسري القمي، علي بن إبراهيم القمي، تصحيح السـيد طيـب    .٢٠

 هـ.١٤٠٤ـ ٣اجلزائري، نشر مؤسسة دار الكتاب ـ قم ط

تقريب التهذيب، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين  .٢١

ــة: األوىل،       ــوريا، الطبع ــيد ـ س ــر: دار الرش ــافعي، الناش الش

  هـ، حتقيق: حممد عوامة.١٤٠٦
اس اهلدايــة)، تلخــيص وحتقيــق: علــي اكــرب تلخــيص (مقبــ .٢٢

  ش ـ قم.١٣٦٩الغفاري، نشر: صدوق، الطبعة: االوىل، 

ذيب األحكام، أبو جعفر حممد بن احلسن الطوسـي، حتقيـق:    .٢٣
حتقيق وتعليق: السيد حسن املوسوي اخلرسان، الطبعة: الثالثـة،  

 ش، الناشر: دار الكتب اإلسالمية ـ طهران. ١٣٦٤سنة الطبع: 

التهذيب، أمحد بن علي بن حجـر أبـو الفضـل العسـقالين      ذيب .٢٤
  هـ.١٤٠٤الشافعي، الناشر: دار الفكر ـ بريوت، الطبعة: األوىل، 

ذيب الكمال، يوسف بن الزكي عبدالرمحن أبو احلجاج املزي،  .٢٥

هــ،  ١٤٠٠الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بـريوت، الطبعـة: األوىل،    
  حتقيق: د. بشار عواد معروف

اللغة، حممد بن أمحد األزهـري، دار الكتـاب ـ بـريوت،     ذيب  .٢٦

  م.١٩٦٧
التوحيد، أبو جعفر حممد علي بن احلسني بـن بابويـه القمـي،     .٢٧

حتقيق وتصـحيح وتعليـق: السـيد هاشـم احلسـيين الطهـراين،       

  الناشر: منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم.
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التميمـي البسـيت،   الثقات، حممد بن حبان بن أمحـد أبـو حـامت     .٢٨
هــ، حتقيـق: السـيد    ١٣٩٥الناشر: دار الفكر، الطبعـة: األوىل،  

  شرف الدين أمحد.

اجلــامع الصــحيح املختصــر (صــحيح البخــاري)، حممــد بــن  .٢٩
إمساعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفـي، الناشـر: دار ابـن كـثري،     

هـ، حتقيق: د. مصطفى ١٤٠٧اليمامة ـ بريوت، الطبعة: الثالثة،  

بغا أستاذ احلـديث وعلومـه يف كليـة الشـريعة ـ جامعـة       ديب ال
  دمشق.

اجلامع الصحيح (سنن الترمذي)، حممد بن عيسى أبـو عيسـى    .٣٠

الترمذي السلمي، الناشر: دار إحياء التـراث العـريب ـ بـريوت،     
حتقيق: أمحد حممد شـاكر وآخـرون، األحاديـث مذيلـة بأحكـام      

  األلباين عليها.

بـن أيب حـامت حممـد بـن إدريـس       اجلرح والتعديل، عبد الرمحن .٣١
أبوحممد الرازي التميمي، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العـريب ـ      

  هـ.١٢٧١بريوت، الطبعة: األوىل، 

احلدائق الناضرة، يوسف بن أمحد بن إبراهيم البحراين املعروف  .٣٢
باحملقق البحراين، نشر مؤسسة النشر اإلسالمي التابعـة جلماعـة   

 إيران، بدون تاريخ. املدرسني ـ قم املقدسة ـ

خالصة األقوال، أبو منصـور احلسـن بـن يوسـف بـن املطهـر        .٣٣
األسدي املعروف بالعالمة احللي، حتقيق: الشيخ جواد القيومي، 

هــ، الناشـر:   ١٤١٧الطبعة: األوىل، سـنة الطبـع: عيـد الغـدير     

 مؤسسة نشر الفقاهة.



 البداء                                         � � �         ١٦٢ 

 22/12/92، 92055آرايي، عجمي، پالتويي عربي،  گيري و صفحه ، غلط4پرينت 

 وت.الدر املنثور، جالل الدين السيوطي، نشر دار املعرفة ـ بري .٣٤

رجال ابن الغضائري، أمحد بـن احلسـني الغضـائري الواسـطي      .٣٥

البغدادي، حتقيق: السيد حممد رضا اجلاليل، الطبعة: األوىل، سنة 

 هـ، الناشر: دار احلديث.١٤٢٢الطبع: 

رجال ابن داوود، ابـن داوود احللـي، حتقيـق: حتقيـق وتقـدمي:       .٣٦

  السيد حممد صادق آل حبر العلوم.

ر حممد بن احلسن الطوسـي، حتقيـق:   رجال الطوسي، أبو جعف .٣٧
جواد القيومي اإلصفهاين، الطبعة: األوىل، سنة الطبـع: رمضـان   

هــ، الناشـر: مؤسسـة النشـر اإلسـالمي التابعـة       ١٤١٥املبارك 

 جلماعة املدرسني بقم.

رجال النجاشي، النجاشـي، الطبعـة: اخلامسـة، سـنة الطبـع:       .٣٨

 هـ.١٤١٦

املوسوي اخلـوئي، الشـيخ    رسالتان يف البداء، السيد أبو القاسم .٣٩
حممد جواد البالغي، إعداد: السيد حممد علـي احلكـيم، بـدون    

 تاريخ ونشر.

سنن ابن ماجه، حممد بن يزيد أبو عبداهللا القزويين، الناشـر: دار   .٤٠
الفكر ـ بريوت، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، مع تعليق حممـد   

   عليها.فؤاد عبد الباقي، واألحاديث مذيلة بأحكام األلباين

سنن أيب داوود، سليمان بـن األشـعث أبـو داوود السجسـتاين      .٤١
األزدي، الناشــر: دار الفكــر، حتقيــق: حممــد حميــي الــدين      

عبداحلميد، مع تعليقـات كَمـال يوسـف احلـوت، واألحاديـث      

  مذيلة بأحكام األلباين عليها.
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صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، حممد بن حبـان بـن أمحـد     .٤٢
التميمي البسيت، الناشر: مؤسسـة الرسـالة ـ بـريوت،     أبو حامت 

هـ، حتقيق: شعيب األرنؤوط، األحاديـث  ١٤١٤الطبعة: الثانية، 

  مذيلة بأحكام شعيب األرنؤوط عليها.
صحيح مسـلم، مسـلم بـن احلجـاج أبـو احلسـني القشـريي         .٤٣

النيسابوري، الناشر: دار إحياء التراث العريب ـ بريوت، حتقيـق:   

 الباقي، مع تعليق حممد فؤاد عبد الباقي. حممد فؤاد عبد

ــاحملقق   .٤٤ صــالة املســافر، حممــد حســني االصــفهاين املعــروف ب

االصفهاين، حتقيق: جلنة التحقيق، الطبعة: الثانية، سـنة الطبـع:   

اإلسـالمي التابعـة جلماعـة     لنشرهـ، الناشـر: مؤسسـة ا  ١٤٠٩
 املدرسني بقم.

 بـن بابويـه   علل الشرائع، أبو جعفر حممـد علـي بـن احلسـني     .٤٥

القمي، حتقيق: تقدمي: السيد حممـد صـادق حبـر العلـوم، سـنة      
هـ، الناشر: منشورات املكتبة احليدرية ومطبعتـها  ١٣٨٥الطبع: 

 ـ النجف.

، أبو جعفر حممد علي بـن احلسـني بـن    7عيون أخبار الرضا .٤٦
بابويه القمي، حتقيق: تصحيح وتعليق وتقـدمي: الشـيخ حسـني    

، الناشــر: مؤسســة األعلمــي  ه١٤٠٤ األعلمــي، ســنة الطبــع:

 للمطبوعات ـ بريوت.

الغنية يف أصول الدين، أبو سعيد عبدالرمحن بن حممد، الناشـر:   .٤٧

 ،مؤسسة اخلدمات واألحبـاث الثقافيـة ـ بـريوت، الطبعـة األوىل     

  م، حتقيق: عماد الدين أمحد حيدر.١٩٨٧
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 الغيبة، أبو جعفر حممد بن احلسن الطوسي، حتقيق: الشيخ عبـاد  .٤٨
اهللا الطهراين، الشيخ علي أمحد ناصح، الطبعة: األوىل، سنة الطبع: 

 الناشر: مؤسسة املعارف اإلسالمية ـ قم. ، ه١٤١١شعبان 

فتح الباري شرح صحيح البخاري، أمحد بن علي بن حجر أبو  .٤٩
 ،الفضـل العسـقالين الشـافعي، الناشـر: دار املعرفـة ـ بـريوت       

ر أبو الفضل العسقالين هـ، حتقيق: أمحد بن علي بن حج١٣٧٩

 الشافعي.

الفصل يف امللل واألهواء والنحل، أبو حممد علي بن أمحـد بـن    .٥٠

  سعيد بن حزم الطاهري، الناشر: مكتبة اخلاجني ـ القاهرة.

الفهرست، أبو جعفر حممد بن احلسن الطوسي، حتقيق: الشيخ  .٥١
جواد القيـومي، الطبعـة: األوىل، سـنة الطبـع: شـعبان املعظـم       

 الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة. هـ،١٤١٧

القواعد الفقهيـة، الشـيخ ناصـر مكـارم الشـريازي، الطبعـة:        .٥٢
، الناشـــر: مدرســـة اإلمـــام  ه١٤١١الثالثـــة، ســـنة الطبـــع: 

  ـ قم. 7أمرياملؤمنني

الكايف، أبو جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاق الكليين الـرازي   .٥٣
رب املعروف بالشيخ الكليين، حتقيق و تصحيح وتعليق: علي أكـ 

ش، الناشـر: دار   ١٣٦٣الغفاري، الطبعة: اخلامسة، سنة الطبع: 

 الكتب اإلسالمية ـ طهران.

كتــاب الصــالة، الشــيخ عبــد الكــرمي احلــائري، ســنة الطبــع:  .٥٤

ش، الناشر: مركز انتشارات مکتب اإلعـالم اإلسـالمي ـ    ١٣٦٢

 قم.
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كمال الدين ومتام النعمة، أبو جعفر حممد علي بن احلسني بـن    .٥٥
بابويه القمي، حتقيق وتعليق: علي أكرب الغفـاري، سـنة الطبـع:    

اإلسـالمي التابعـة جلماعـة    لنشر اهـ، الناشـر: مؤسسـة   ١٤٠٥

 املدرسني بقم.

لسان العرب، حممد بن مكرم بـن منظـور، دار إحيـاء التـراث      .٥٦

  العريب ـ بريوت.

مليزان، أمحد بن علي بن حجـر أبـو الفضـل العسـقالين     لسان ا .٥٧
الشافعي، الناشـر: مؤسسـة األعلمـي للمطبوعـات ـ بـريوت،       

  هـ، حتقيق: دائرة املعرف النظامية ـ اهلند.١٤٠٦الطبعة: الثالثة، 

اتىب من السنن، أمحد بن شعيب أبـو عبـد الـرمحن النسـائي،      .٥٨
الطبعـة: الثانيـة،   الناشر: مكتب املطبوعات اإلسالمية ـ حلب،  

هـ، حتقيق: عبدالفتاح أبو غدة، األحاديث مذيلة بأحكـام  ١٤٠٦

  األلباين عليها.
جممع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي أيب بكـر اهليثمـي،    .٥٩

 هـ. ١٤١٢الناشر: دار الفكر، بريوت ـ 

احملاسن، أمحد بن حممـد بـن خالـد الربقـي، حتقيـق: تصـحيح        .٦٠
ـ  دين احلسـيين (احملـدث)، سـنة الطبـع:     وتعليق: السيد جالل ال

 هـ، الناشر: دار الكتب اإلسالمية ـ طهران.١٣٧٠

املستدرك على الصحيحني، حممد بن عبداهللا أبو عبداهللا احلاكم  .٦١
النيسابوري، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ بـريوت، الطبعـة:       

هـــ، حتقيــق: مصــطفى عبــد القــادر عطــا، مــع ١٤١١األوىل، 

  التلخيص. تعليقات الذهيب يف
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مسند أيب يعلى، أمحد بن علي بـن املـثىن أبـو يعلـى املوصـلي       .٦٢
التميمي، الناشر: دار املأمون للتراث ـ دمشـق، الطبعـة: األوىل،    

هـ، حتقيق: حسني سليم أسد، األحاديث مذيلة بأحكـام  ١٤٠٤

  حسني سليم أسد عليها.
مسند أمحد بن حنبـل، أمحـد بـن حنبـل أبوعبـداهللا الشـيباين،        .٦٣

الناشر: مؤسسـة قرطبـة ـ القـاهرة، األحاديـث مذيلـة بأحكـام        

  شعيب األرنؤوط عليها.
   ه ١٤٠٥املصباح املنري، الفيومي، نشر دار اهلجرة ـ قم، طبعة  .٦٤

املعجم األوسط، أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين، الناشـر:   .٦٥

هـ، حتقيق: طارق بـن عـوض اهللا   ١٤١٥دار احلرمني ـ القاهرة،  
  عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين. ، بن حممدا

املعجم الكبري، سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين،  .٦٦

الناشـر: مكتبـة العلـوم واحلكـم ـ املوصـل، الطبعـة: الثانيـة،         
  هـ، حتقيق: محدي بن عبدايد السلفي١٤٠٤

معجم رجال احلديث، السـيد أبـو القاسـم املوسـوي اخلـوئي،       .٦٧

  هـ. ١٤٠١سنة الطبع: الطبعة: اخلامسة، 
معجم مقاييس اللغة، أبو احلسني أمحد بن فـارس بـن زكريـا،     .٦٨

حتقيق وضبط: عبد السالم حممد هارون، نشـر مكتـب اإلعـالم    

  هـ.١٤٠٤اإلسالمي ـ طبعة عام 
معرفة الثقات، أمحد بن عبد اهللا بن صاحل أبو احلسـن العجلـي    .٦٩

الطبعـة: األوىل،  الكويف، الناشر: مكتبة الـدار ـ املدينـة املنـورة،     

  هـ، حتقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي.١٤٠٥
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مفردات غريب القرآن، الراغب األصـفهاين، نشـر دفتـر نشـر      .٧٠
 هـ.١٤٠٤ـ ٢الكتاب، ط

من ال حيضره الفقيه، أبو جعفر حممد علي بن احلسني بن بابويه  .٧١

القمي، حتقيق: تصحيح وتعليق: علي أكرب الغفـاري، الطبعـة:   
الناشر: مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني الثانية، 

 بقم.

املنتخب من مسند عبد بن محيد، عبد بن محيد بن نصر أبوحممـد،   .٧٢
هــ، حتقيـق:   ١٤٠٨الناشر: مكتبة السنة ـ القاهرة، الطبعـة: األوىل،   

 صبحي البدري السامرائي , حممود حممد خليل الصعيدي.

م بن تيمية احلراين، حتقيـق: د.  منهاج السنة، أمحد بن عبد احللي .٧٣
 .  ه ١٤٠٦ـ ١حممد رشاد سامل، نشر مؤسسة قرطبة، ط

املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج املشهور بشرح النووي  .٧٤

أبو زكريا حيىي بن شرف بن مري النـووي، الناشـر:    ،على مسلم
 هـ.١٣٩٢ ،دار إحياء التراث العريب ـ بريوت، الطبعة الثانية

السيد كمال احليدري، الّـد األول، التوحيـد    موسوعة العالمة .٧٥

(حبوث حتليلية يف مراتبه ومعطياته)، تقرير: جواد علـي كسـار،   
 هـ، الناشر: دار فراقد ـ إيران.١٤٢٨الطبعة: السادسة، 

امليزان يف تفسري القـرآن، حممـد حسـني الطباطبـائي، الناشـر:       .٧٦

 بقم.مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني 

الناسخ واملنسوخ، أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل املـرادي   .٧٧

 ،النحـاس، الناشـر: مكتبـة الفـالح ـ الكويـت، الطبعـة األوىل       

 هـ، حتقيق: د. حممد عبد السالم حممد.١٤٠٨
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نقد الرجال، السيد مصطفى بن احلسـني احلسـيين التفرشـي،     .٧٨
إلحيــاء التــراث ـ قــم،   :: مؤسســة آل البيــتنشرحتقيــق و

 .هـ١٤١٨الطبعة: األوىل، 
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