
 الباب الثالث

 والتفسير عن آيتو عندىما واإلستنباط منوالمراد عن البداء عند أىل السنة والجماعة والشيعة، 

 تعريف البداء عند السنيين والشيعيين . أ

 البداء عند السنيين .1

هلل مساوي  ويظن السنيوف أف البداء 1إف ىف أىل السنة واعبماعة، مل يعرؼ ىذه العقيدة واللفظة.

منو. فلذالك، حيذر  اآلخرأف جد لو تعاىل رأي جديد بعد أف قدر شيئا، فيمحوه ويثبت  بالبداء للخلق،

السنيوف على طوائفها حذرا شديدا وانتقادا جارحا من ىذه العقيدة، ألف ىذه العقيدة جيعل ذليلة دنيئة ىنيئة 

 2غَت الئقة لذات اهلل جل وعال.

فسأؿ السنيوف عن تسمية ىذه العقيدة، ألف ىف اآلية اؼبذكورة الىت كانت دليال لثبوت البداء للشيعة 

واإلتصاؿ بالبداء. وىف عهد نزوؿ الوحي مل يعرؼ اؼبسلموف هبذه اللفظة  ،واإلرتباط ،التعلقمل يوجد 

 47واإلصطالح. وكاف لفظ البداء دبعٌت الظهور يوجد ىف كثَت من اآلية القرأنية، مثال من سورة الزمر آية 

هم ما كانوا بو وبدا لهم من اهلل ما لم يكونوا يحتسبون. بدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق ب) 48و

، (بدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا بو يستهزءون) 33، ومن سورة اعباثية آية (يستهزءون

، وىف سورة (قد بدت البغضاء من أفواىهم وما تخفي صدورىم أكبر) 118ومن سورة آؿ عمراف آية 

ت اؼبذكورة يوجد لفظة البداء . إف ىف كل اآليا(فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما) 22األعرؼ آية 

دبعٌت الظهور، ولكن مل يذكر بو النيب عليو الصالة والسالـ والصحابة كلهم عليهم رضواف اهلل على شيء 
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ـبصوص، وفضال على العقيدة ىف ىذا الدين القوًن. وغَت ذالك، يكوف اؼبخاَطب ىف تلك اآليات القرأنية 

 3اؼبخلوؽ، ليس اػبالق جال وعال.

ة البداء دبعٌت جّد الرأي أو نشأ ىف الرأي فلم يوجد من اآلية القرأنية إال آية واحدة, وىي وأما لفظ

. ولكن، كاف اؼبخاَطب (ثم بدا لهم من بعد ما رأوا اآليات ليسجننو حتى حين) 35من سورة يوسف آية 

 . فلذالك، ليس أحدػبالق جال وعالىف ىذه اآلية القرأنية نسب إىل اؼبخلوؽ كما ىف اآلية األخرى، ليس ا

من السنيُت، أي من علماءىم، يروف أف هلل البداء، ألف ىذا البداء صفة ذليلة دنيئة ىنيئة غَت الئقة لذات 

اهلل جل وعال. بل، يشبهوف ىذه العقيدة للشيعة بعقيدة اليهودية، بأف اهلل لو رأي جديد الذي كاف خافيا 

رأى الرب أن شر اإلنسان قد كثر فى األرض، وأن كل ة "من علمو قبلو. كما يوجد ىف التوراة ىذه اآلي

تصور أفكار قلبو  إنما ىو شرير كل يوم، فحزن الرب أنو عمل اإلنسان فى األرض وتأسف فى قلبو، 

فقال الرب: أمحو عن وجو األرض اإلنسان الذي خلقتو، اإلنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، 

من آياهتا األخري الىت تدؿ على ندامة اهلل تعاىل  الك، يوجد فيها كثَتوغَت ذ 4".ألني حزنت أني عملتهم

 عن إرادتو وقدره، ألنو جاىال عنها من قبلو، فيمحوىا ويثبت األخرى عنها.

أف أبا ىريرة رضي اهلل يذكر ىذه اللفظة الىت كانت نسبت إىل اهلل جال وعال ىف صحيح البخاري "

اهلل عليو وسلم يقوؿ: إف ثالثة ىف بٍت إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا هلل عنو حدثو أنو ظبع رسوؿ اهلل صلى 

جر العسقالين عن لفظة البداء ىف ىذا اغبديث فشرح ابن ح 5".عز وجل أف يبتليهم فبعث إليهم ملكا...
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أنو ظهر  ( بتخفيف الداؿ اؼبهملة بغَت مهز أي سبق ىف علم اهلل فأراد إظهاره، وليس اؼبرادأف )بدا هللبقولو "

لو بعد أف كاف خافيا ألف ذالك ؿباؿ ىف حق اهلل تعاىل. وقد أخرجو مسلم عن شيباف بن فروخ عن مهاـ هبذا 

اإلسناد بلفظ )أراد اهلل أف يبتليهم(، فلعل التغيَت فيو من الرواة... وأوىل ما حيمل عليو أف اؼبراد )قضى اهلل أف 

 6".مر عما كاف عليو فاليبتليهم(، وأما البدء الذي يراد بو تغَت األ

وكاف أوؿ ظهوره عند السنيُت أنو يكوف ىف الكيسانية أواؼبختارية. فإف اؼبؤسس من ىذه الفرقة، وىو 

اؼبختار بن أىب عبيد الثقفي يقوؿ ـبربا عبنوده أف اهلل أوعد عليهم بالفتح من جنود مصعب بن الزبَت. ولكن 

ىكذا وا عليو لطلب الوعد من اهلل عليهم بالفتح، فقاؿ "بالعكس، فيكوف اؼبغلوب منهم. فلذالك، قِدم

وىو  .)يمحو اهلل ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب): وعدين ريب، مث بدا. فإنو سبحانو وتعاىل قد قاؿ

يقوؿ هبذا القوؿ ألنو قاؿ من قبلو أنو قد يعلم األمور اؼبغيبة، فإذا كاف علمو وقولو ـبالفا دبا وقع، فيعلل 

 7باغبجة والعذر، لكي مل يذىب اإلئتماف من أتباعو إليو. فيقدـ تلك اآلية الكردية لتكوف حجة عليو.

لذالك اإلماـ. إال اغبسُت عليو السالـ،  وأما اإلمامية، يعتقدوف أف اإلمامة يوصى إىل اإلبن الكبَت

 8".اغبسن واغبسُت إماماف قاما وقعدايو وسلم عنو كما روي ىف كتاهبم "ألف قد أشار رسوؿ اهلل صلى اهلل عل

ىذا اإلعتقاد يستمر إىل اإلماـ السادس، وىو اإلماـ جعفر الصادؽ. وكاف قد أوصى البنو الكبَت، إظباعيل 

بن  الكاظم ىف حياتو. فلذالك، يوصى تلك اإلمامة ألخيو الصغَت، وىو موسى بن جعفر. ولكن، قد مات

 جعفر.
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ة اإلعتقاد األوؿ، بأف اإلمامة يوصى إىل ابن الكبَت. فيعللوف باغبجة ومن ىنا، فنفيت ىذه الوقع

 :، كما قالووالعذر ليجرجهم من ىذه اؼبسألة. فيتخذوف حديث البداء اؼبنسوب إىل اإلماـ جعفر الصادؽ

 9".ما بدا هلل بداء كما بدا لو ىف إظباعيل إبٍت ....... إذ اخًتمو قبلي ليعلم بذالك أنو ليس بإماـ بعدي"

وىم حيزنوف هبذه اؼبسألة. وكاف ىذه اؼبسألة ذبعلهم بشدة اإلستحياء. ألف قد ازبذوا عقيدة بأف 

ف ما كاف وما يكوف وال خيفى عليهم يعلمو إمامهم معصوموف ويعلموف األمور اؼبغيبة، كما يُكتب ىف كتبهم "

ولكن، فإذا كاف اإلماـ جعفر الصادؽ الذي كاف معصوما خيالف من ىذه العقيدة، فيكوف  10".الشيء

ف هلل رأيا جديدا الذي كاف خافيا من قبلو. فهذا أوؿ ظهور البداء داء أحسن ـبرجا ؽبم. بأف يقولوا إالب

 11ة أواؼبختارية.لإلمامية عند السنيُت، كما يكوف للكيساني

قاؿ شيخ اؼبفسر اإلماـ القمي ىف جواب ما يقولو اإلماـ إذا كاف يقع وىف جواب ما يقولو إذا مل 

إذا حدثناكم بشيء فكاف كما نقوؿ فقولوا: صدؽ اهلل ورسولو، وإف كاف خبالؼ ذالك فقولوا: صدؽ " :يقع

فهكذا إعتقد الشيعيوف بأف هلل البداء، أي لو رأي جديد الذي كاف خافيا من  12".اهلل ورسولو، تأجروا مرتُت

قي ىل الضرحية لإلماـ علي اؽبادي النقبلو. فهذه العقيدة تستعمل ىف أعماؽبم اليومية، مثال، إذا كانوا يزوروف إ

، فيسلموف عليهما عسكري وىو اإلماـ اغبادي عشروىو اإلماـ العاشر ىف اإلمامية، والضرحية لإلماـ حسن ال
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". ألهنما يكوف البداء عليهما كما يكوف على اإلماـ السالـ عليكما يا من بدا اهلل ىف شأنكماهبذه اللفظة "

 13جعفر الصادؽ واإلماـ موسى بن جعفر.

" فكأنو يقوؿ إف اهلل هلل البداءإف "، ألف من قاؿ السنيُت صفة مستحيلة هلل جل وعالالبداء عند 

م دبا يقع من عواقبو بعد أف قدر شيئا. فإف اهلل سبحانو وتعاىل قد أخرب بأنو يعلم ما ىف وعال مل يعل جل

وما يعزب عن )السماوات واألرض وما بينهما، سرا وجهرا، غيبا وظهورا كما أكده ىف اآليات القرأنية، منها 

اوات وال فى ال يعزب عنو مثقال درة فى السم)  ،14(ربك من مثقال ذرة فى األرض وال فى السماء

وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال ىو )، 15األرض وال أصغر من ذالك وال أكبر إال فى كتاب مبين(

ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إال يعلمها وال حبة فى ظلمات األرض وال رطب وال 

 يعلم ما ىف ف اهلل تعاىل كافلنا أ . ومن ىذه اآليات القرأنية الكردية، فواضح16(يابس إال فى كتاب مبين

 من علمو. السماوات واألرض، وال يفوتو شيء

 البداء عند الشيعيين .2

وذكر  17البداء لغة مصدر من كلمة بدا يبدو بدوا وبداء وبداءة وبداوة، دبعٌت ظهر يظهر ظهورا.

السيد مرتضى العسكري أف للبداء ىف اللغة معنياف، اؼبعٌت األوؿ كما ذكر، واؼبعٌت الثاين أف البداء دبعٌت جد 
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فالبداء هبذا اؼبعٌت يستحيل  19ء.طالح، البداء ىو الظهور بعد اػبفاأما ىف اإلص 18الرأي، أو نشأ ىف الرأي.

فالبداء اؼبنسوب إىل اهلل جل وعال ىو  20عٌت ىف حقو تعاىل.لذات اهلل تعاىل، والشيعة تتربأ من البداء هبذا اؼب

 21دبعٌت ظهر هلل من اؼبشيئة ما ىو ـبفي على الناس، وعلى خالؼ ما حيسبوف.

كاف البداء صفة ثابتة منسوبة إىل اهلل جل وعال، ولكن البداء هلل ـبتلف بالبداء للخلق. فالبداء 

إف اهلل مل يبدو لو : "كما جاء ىف رواية عمرو بن عثماف أنو قاؿاؼبنسوب إىل اهلل جل وعال خيلو عن اعبهل،  

د أخطأ أف ق "البداء"وأما البداء اؼبنسوب إىل اػبلق فال خيلو عنو. مث ذكر العسكري ىف كتابو  22".من جهل

هلل ىف أمر بداء جّد لو ىف ذالك األمر غَت األمر الذي كاف لو قبل البداء، تعاىل من ظن أف اؼبقصود من بدا 

ف البداء هلل ليس البداء كما يظنو جهاؿ الناس بأنو بداء إوقاؿ إبن بابويو القمي:" 23اهلل عن ذالك علّوا كبَتا.

معناه أف لو أف يبدأ بشيء  ندامة، تعاىل اهلل عن ذالك، ولكن جيب علينا أف نقر هلل عز وجل بأف لو البداء،

 24".من خلقو فيخلقو قبل شيء مث يعدـ ذالك الشيء ويبدأ خبلق غَته

وىكذا القوؿ ىف بدا هلل فيو بدا من اهلل فيو،  كما ذكر القمي فقاؿ الطوسي ىف معٌت البداء هلل بأف

ا يظنوف ىف إظباعيل بن جعفر صبيع ما يروى من أنو بدا هلل ىف إظباعيل معناه أنو بدا من اهلل، فإف الناس كانو 

فهذا اؼبعٌت يأكده بالتعريف حملمد حسُت علي كاشف  25أنو اإلماـ بعد أبيو، فلما مات علموا بطالف ذالك.

                                                             
 .7، البداءالسيد مرتضى العسكري،  18
 .9، حبث حوؿ لبداءعبداهلل حسن اؼبوسوي البحراين احملرقي،  19
 .16ىػ(،  1395، )جنف: منشورات جامعة النجف الدينية، البداء عند الشيعة اإلماميةالسيد ؿبمد سلطاف كلنًت،  20
 .20، مسألة ىف البداءؿبمد جواد البالغي،  21
 .13، باب البداء وإثبات جدوى الدعآءنرباس الضيآء وتسوآء السوآء ىف شرح ؿبمد باقر الدماد،  22

 .7، البداءالسيد مرتضى العسكري،  23 
 .335، التوحيدأبو جعفر ؿبمد بن علي بن بابويو القمي،  24
 .55(، مػ 1981، )بَتوت: مؤسسة أىل البيت، الغيبةأبو جعفر ؿبمد بن حسن بن علي الطوسي،  25



البداء، وإف كاف ىف جوىر معناه ىو ظهور الشيء بعد ": "الدين واإلسالـالغطاء، كما ذكره ىف كتابو "

هلل جل شأنو. وأي ذي حرجية ومسكة يقوؿ هبذه اؼبضلة، بل  خفائو، ولكن ليس اؼبراد بو ىنا ظهور الشيء

اؼبراد ظهور الشيء من اهلل ؼبن يشاء من خلقو بعد إخفائو عنهم. وقلنا بدا هلل أي بدا حكم اهلل أو شأف 

 26".اهلل

وأما من يعتقد بأف البداء هلل كالبداء للمخلوؽ فهو قد أخطأ عن الشيعة وما فيها. وىذا ليس 

فتربأ الشيعيوف عن ىذه العقيدة، كما روي عن اإلماـ جعفر الصادؽ عليو  27وخارج من طريقتهم.دبذىبهم 

"، وىف رواية أخرى عنو عليو السالـ مل يعلمو أمس فأبرؤا منو زعم أف اهلل تعاىل يبدو لو ىف شيءمن السالـ "

ما بدا هلل "، وىف األخرى "العظيمبداء ندامة، فهو عندنا كافر باهلل  زعم أف اهلل تعاىل يبدو لو ىف شيءمن "

 28".ىف شيء إال كاف ىف علمو قبل أف يبدو لو

يعرؼ ىف أىل السنة  مية خصوصا. ولكن ملىف الشيعة، ىف اإلما واجبةفهذا البداء أحد من عقيدة ال

كاف وف. و اءه وقدره تعاىل، كما فهمو السنيواعبماعة. ىذه العقيدة تتعلق وتتكلم عن احملو واإلثبات ىف قض

ا أف احملو ، كمشريع والبداء ىف التكوينىف الت التكوين كمنزلة النسخ ىف التشريع. النسخ منزلة البداء ىف

 29عند أىل السنة واعبماعة. واإلثبات ىف التكوين
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ألعالـ اإلسالمي، ، )طهراف: معاونية العالقات الدولية ىف منظمة االبداء ىف ضوء الكتاب والسنةاألستاذ الشيخ جعفر السبحاين،  28

 .11، مػ( 1986ىػ/ 1406
 .17 ،حبث حوؿ البداءد عبد اهلل السيد حسن اؼبوسوي البحراين احملرقي، السي 29



أبو عبد اهلل ؿبمد بن ؿبمد بن نعماف البغدادي اؼبشهور بالشيخ ولقد أشار معلم الشيعة الشيخ 

، كما قاؿ 30ختالؼ بُت السنيُت والشيعيُت عن مسألة البداء يكوف لفظيا وليس معنويااؼبفيد، أف النزاع واإل

نو ليس بينو وبُت كافة اؼبسلمُت ىف ىذا الباب خالؼ. وإمنا خالف من خالفهم ىف اللفظ دوف ما سواه، إ

ن اللفظ وقد أوضح من علتو ىف إطالقو دبا يقصر معو الكالـ. وكل من خالفو فهو ينكره على ما وصفو م

ويقوؿ ىف معٌت البداء ما يقولو اؼبسلموف بأصبعهم ىف النسخ وأمثالو من اإلفقار بعد اإلغناء،  31دوف اؼبعٌت.

واإلمراض بعد اإلشفاء، واإلماتة بعد اإلحياء، وما يذىب إليو أىل العدؿ خاصة، من الزيادة ىف اآلجاؿ 

وإف كاف البداء هلل باؼبعٌت اؼبذكور اؼبختلف بالبداء للخلق فهو ما  32واألرزاؽ والنقصاف منها باألعماؿ.

 33يعتقده أىل السنة واعبماعة عن احملو واإلثبات.

ما ننسخ من آية أو ) 106آية كما يتخذ بعض السنيُت دليال عن النسخ قطعة من سورة البقرة 

 39ىذه العقيدة من سورة الرعد آية ، فيتخذ الشيعيوف دليال رئيسيا عن ا(ننسها نأت بخير منها أو مثله

وف ىف تفسَت ىذه اآلية (. فيختلف الشيعيوف والسنييمحو اهلل ما يشآء ويثبت وعنده أم الكتاب)

واستنباطها. فيستنبط الشيعيوف من ىذه اآلية أف تكوف دليال لثبوت عقيدة البداء هلل تعاىل. فلذالك، ظبي 

لو تعاىل.  وف منها أف تكوف دليال لثبوت احملو واإلثباتتنبط السنيداء عند الشيعيُت. ويسىذه اآلية آية الب

ما عبد اهلل بشئ مثل رواية كثَتة من األحاديث الشريفة اؼبروية من أئمتهم، مثل "وغَت ذالك، يوجد أيضا 

                                                             
 .12، البداء ىف ضوء الكتاب والسنةاألستاذ الشيخ جعفر السبحاين،  30
 .132، أوائل اؼبقاالتأبو عبد اهلل ؿبمد بن ؿبمد بن نعماف البغدادي،  31
 .39، والسنةالبداء ىف ضوء الكتاب األستاذ الشيخ جعفر السبحاين،  32
 .13، البداء ىف ضوء الكتاب والسنةاألستاذ الشيخ جعفر السبحاين،  33



عن مراـز بن حكيم قاؿ ظبعت ، و"35"عن أيب عبد اهلل عليو السالـ ما عظم اهلل مثل البداء، و"34"البداء

أبا عبد اهلل عليو السالـ يقوؿ ما تنبأ نيب قط حىت يقر اهلل خبمس خصاؿ: بالبداء، واؼبشيئة، والسحود، 

عن الرياف بن الصلت قاؿ ظبعت الرضا عليو السالـ يقوؿ ما بعث نيب قط إال ، و"36"والعبودية، والطاعة

ف هلل علمُت: علم مكنوف نو قاؿ: إفر الصادؽ عليو السالـ أعن جع، و"37"بتحرًن اػبمر وأف يقر هلل بالبداء

 38".ـبزوف ال يعلمو إال ىو، من ذالك يكوف البداء، وعلم علمو مالئكتو، وأنبيائو، ورسلو، فنحن نعلمو

 وغَت ذالك من الرويات اؼبتنوعة عن ىذه العقيدة اؼبروية من أئمتهم ومن علماء السنيُت، منطوقا ومفهوما.

 ين الشيعيين والسنيينالتفسير عن آية البداء عند المفسر  . ب

كما ذكرنا ىف اؼباضي، أف للشيعة عقيدة رئيسية واجبة نسبت لذات اهلل جل وعال. ىذه العقيدة 

ولكن، ىذا البداء هلل ـبتلف بالبداء  39س.ظهر هلل من اؼبشيئة ما ىو ـبفي على النايسمى بالبداء، وىو 

 .ر لوقُد  للخلق، ألف البداء للخلق قد يكوف مع ندامة فيو، وكاف اػبلق مل يعلم دبا يقع من عواقبو بعد أف 

فالبداء هبذا اؼبعٌت باطل ومستحيل لذات اهلل جال وعال.ألنو سبحانو وتعاىل عامل دبا قدر من عواقبو، وليس 

 لو ندامة فيما قدر. سبحانو وتعاىل عن ذالك.

                                                             
 .146، 1الكايف ج. العالمة احملدث ؿبمد بن يعقوب الكليٍت،  34
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 39من سورة الرعد آية ف دليال رئيسيا عن ىذه العقيدة من اآلية القرأنية، وىو فازبذ الشيعيو 

. من ىذه اآلية الكردية، فسرىا الشيعيوف بروايات واردة 40(يمحو اهلل ما يشآء ويثبت وعنده أم الكتاب)

سوب إليهم. من النيب صلى اهلل عليو وسلم اؼبروية من أئمتهم، وبرأيهم اؼبأخوذ من مشاخيهم وأئمتهم واؼبن

ومن اؼبفسرين الشيعيُت الذين صنفوا كتابا ىف التفسَت منهم العالمة ؿبمد بن مسعود بن عياش السلمي 

، والعالمة أبو اغبسن علي بن إبراىيم القمي بكتابو تفسَت العياشيباؼبشهور  التفسَت السمرقندي بكتابو

، وشيخ عبد علي بن صبعة البياف ؾبمع، وشيخ العالمة فضل بن حسن الطربسي بكتابو تفسَت القمي

، وأبو القاسم فرات بن منهج الصادقُتبكتابو ومال فتح اهلل الكاشاين ، نور الثقلُتالعروسي اغبويزي بكتابو 

، وؿبمد بن فالربىاف ىف تفسَت القرأ ، و السيد ىاشم حبراين بكتابوتفسَت فرات الكويفبكتابو إبراىيم الكويف 

 ىف تفسَت القرأف اؼبيزاف، والعالمة السيد حسُت الطباطبائي بكتابو تفسَت الصايفابو اغبسن اغبور العاملي بكت

 وغَتىم.

ذرا شديدا وانتقادا جارحا على طوائفها حولكن، رد السنيوف عن ىذه العقيدة اؼبضلة. وحيذروف 

كانت ازبذىا الشيعيوف ورأوا أف آية الىت   جيعل ذليلة دنيئة ىنيئة غَت الئقة لذات اهلل جل وعال. منها، ألهنا

 ،التعلقدليال لثبوت البداء خارجة من تفسَتىا وـبالفة من إرادة اهلل تعاىل ىف معناىا، وال يكوف فيها 

، واإلتصاؿ بالبداء هلل جال وعال. بل، يّدعوف بأف الشيعيُت قد كذبوا ىف روايات اؼبروية من أئمتهم واإلرتباط

 41اؼبتعلقة هبذه العقيدة.

                                                             
 .11، اءحبث حوؿ البدالسيد عبد اهلل السيد حسُت اؼبوسوي البحراين احملرقي،  40

41
 Tim Penulis Pustaka Sidogiri, Mungkinkah Sunnah-Syiah Dalam Ukhuwah, 276. 



ولكن فسرىا بعض السنيُت ىف ثبوت احملو واإلثبات هلل جل وعال. وفسرىا بعضهم ىف التقدير 

اؼبتغَت. ومن اؼبفسرين السنيُت الذين صنفوا كتابا ىف التفسَت منهم اإلماـ أبو جعفر ؿبمد بن جرير الطربي 

رازي فخر الدين بن العالمة ، واإلماـ ؿبمد البتفسَت الطربياؼبشهور  جامع البياف ىف تأويل القرأفبكتابو 

، والشيخ مفاتيح الغيبأو  بتفسَت الفخر الرازياؼبشهور  التفسَت الكبَتضياء الدين عمر اػبطيب بكتابو 

أنوار التنزيل وأسرار القاضي ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن ؿبمد الشَتازي البيضاوي بكتابو 

ماـ اغبافظ عماد الدين أبو الفداء إظباعيل بن عمر بن كثَت الدمشقي ، واإلبتفسَت البيضارياؼبشهور  التأويل

، والعالمة جالؿ الدين ؿبمد بن أضبد احمللي والشيخ بتفسَت ابن كثَتاؼبشهور  تفسَت القرأف العظيمبكتابو 

، بتفسَت اعباللُتاؼبشهور  تفسَت القرأف العظيمجالؿ الدين عبد الرضبن بن أيب بكر السيوطي بكتاهبما 

تفسَت مراح أو  بتفسَت النواوياؼبشهور  التفسَت اؼبنَت ؼبعامل التنزيلوالعالمة الشيخ ؿبمد نواوي اعباوي بكتابو 

 وغَتىم. صفوة التفاسَت، والعالمة الشيخ األستاذ ؿبمد علي الصابوين بكتابو لبيد

ذكورتُت لتبيُت وتوضيح وىف ىذه الرسالة العلمية، سنأخذ ثالثا من كتب التفاسَت من كل الفرقتُت اؼب

لنا ماؼبراد باحملو واإلثبات ىف ىذه اآلية الكردية، وما تفسَتىا. وغَت ذالك، ؼبنع لنا أف نكفر عن أيّة الفرقة، 

للعالمة علي بن إبراىيم القمي  تفسَتتعصبا لفرقتنا. فأما من كتب التفاسَت للشيعة فنأخذ تفسَتىا من 

للعالمة الطباطبائي، مث حنلل تلك التفاسَت ونوفقها دبا  اؼبيزاف، والعياشيللعالمة  العياشي تفسَتو، القمي

يستنبطو الشيعيوف من احملدثُت، واؼبتكلمُت، واؼبفسرين اأُلَخرين. وأما من كتب التفاسَت ألىل السنة واعبماعة 

صفوة ، والرازيلإلماـ الفخر مفاتيح الغيب ، ولإلماـ إبن جرير الطربي تفسَت الطربيفنأخذ تفسَتىا من 

، مث حنلل تلك التفاسَت أيضا ونوفقها دبا يستنبطو السنيوف من احملدثُت، للشيخ ؿبمد علي الصابوين التفاسَت



واؼبتكلمُت، واؼبفسرين اأُلَخرين. وبعد ذالك، فنرى معا نتيجة من ربليل ىذه اآلية الكردية مع تفسَتىا 

 اؼبفسرين، واحملدثُت، واؼبتكلمُت وغَتىم. واستنباط من تفسَتىا عند الشيعيُت والسنيُت من

 إلستنباط منو عند الشيعيين األَخرينالتفسير عن آية البداء عند المفسرين الشيعيين وا .1

 تفسَت القمي للعالمة علي بن إبراىيم القمي . أ

ىذا الكتاب صنفو العالمة القمي، وىو العالمة الشيخ أبو اغبسن علي بن إبراىيم بن ىاشم 

من  307أنو قد تويف سنة بعرؼ ومل يكتب حاؿ والدتو ووفاتو، ولكن قاؿ بعض اؼبؤرخُت القمي. مل ي

والفقهاء للشيعة ىف القرف الثالث من اؽبجرة. ويعيش ىف زماف  ،واؼبفسرين ،احملدثُت وكاف من كبار 42اؽبجرة.

اإلماـ علي اؽبادي واإلماـ حسن العسكري، ويصاحب باإلماـ حسن العسكري، اإلماـ اغبادي عشر ىف 

ثقة اإلسالـ ؿبمد بن يعقوب الكليٍت يروي كثَتا عنو، وىو يروي كثَتا عن أبيو إبراىيم اإلمامية. وكاف اإلماـ 

، اؼبقدسة قمدينة الرجاؿ ىف اغبديث للشيعة الذي يسكن وينتشر الرواية دب كبار، الذي كاف من  بن ىاشم

دة رواية اغبديث ولو إدياف ثابت وعقيبأنو ثقة ىف عن القمي يكوف شيخ األكرب ألىل قم. قاؿ النجاشي و 

 43ومذىب سديد.

 إسحاؽ بن إبراىيم بن ىاشم يبدأ العالمة القمي ىف طلب العلم والرواية بأبيو، مث بأخيو الكبَت

أضبد و القمي. ويستمر ذالك بالشيخ ؿبمد بن عيسى، وأضبد بن ؿبمد بن خالد الربقي، وأيوب بن نوح، 

الذين كانوا يرووف  اؼبلكي وغَتىم. ولو تالميذ كثَتوف إظباعيل بن ؿبمدو أضبد بن ؿبمد، و إسحاؽ بن سعد، 

ب الكليٍت، وعلي بن بابويو القمي، وقاسم بن ؿبمد، وأضبد الرويات منو، منهم ثقة اإلسالـ ؿبمد بن يعقو 
                                                             

 .37، )بَتوت: دار التعارؼ، دوف السنة(، بُت التصوؼ والتشيعىاشم معروؼ حسن،  42
 .70ىػ(،  1416، )كربال: جامعة مدرسُت، أظباء اؼبصنف الشيعةأضبد بن علي النجاشي،  43



بن زياد بن جعفر اغبمادين، وحسن بن ضبزة العلوي، وؿبمد بن موسى بن متوكل وغَتىم. صنف القمي  

، اؼبغازي، والتوحيد والشرؾ، والشرائع، وقرب اإلسناد، وناسخ واؼبنسوخ، ونوادر القرأفكتبا كثَتة، منها 

 44وغَتىا.تفسَت القمي و، اختيار القرأفو

ب من كتب التفاسَت للشيعة. وكاف يفسر اآليات ، وىو أىم الكتتفسَت القميوكاف أكرب مصنفاتو 

فيو آية يفسرىا بفضائل أىل البيت،  يل يف تفسَته. فلذالك، يوجد كثَتالقرأنية فيو برواية واردة. ويكوف التأو 

ية. وىف تفسَته يبحث عن اؼبسائل ىف العقيدة، ويرد اآلم، الذي كاف معنا باطنيا لتلك واألشرار من عدوى

عن الفرؽ الباطلة. ويستعمل اآليات القرأنية لرد اؼبذاىب اؼبضلة، كعباد األصناـ، والزنادقة، والدىرية، 

واؼبعتزلة، والقدرية وغَتىا. وغَت ذالك، يبحث فيو عن علـو القرأف، كالنسخ واؼبنسوخ، واغبروؼ اؼبقطعة، 

 45كم واؼبتشبة وغَتىا.وآية احمل

حبديث الذي كاف حيدثو عن أبيو، وىو عن النضر بن  39عن سورة الرعد آية  فسر العالمة القمي

سويد، وىو عن حيي اغبليب، وىو عن عبد اهلل بن مسكاف، وىو عن أيب عبد اهلل عليو السالـ، وىو 

ء الدنيا، فيكتبوف ما يكوف من قضاء اهلل إذا كانت ليلة القدر نزلت اؼبالئكة والروح والكتبة إىل ظبا"يقوؿ:

تبارؾ وتعاىل ىف تلك السنة، فإذا أراد اهلل أف يقدـ أو يأخر أو ينقص شيأ أو يزيده أمر اهلل أف ديحوا ما يشاء 

 46".مث أثبت الذي أراد

 تفسَت العياشي للعالمة العياشي . ب

                                                             
 .17ىػ(،  1363، )قم: دوف اؼبطبعة، سعد السعودعلي بن موسى سيد،  44
 .84ىػ(،  1417، )دوف اؼبدينة: نشر الفقاىات، الفهرستؿبمد بن حسن الطوسي،  45
 .366، 1تفسَت القميج. أبو اغبسن علي بن إبراىيم القمي،  46



ؿبمد بن مسعود بن عياش ىذا الكتاب صنفو العالمة العياشي، وىو احملدث اعبليل أبو النضر 

مة، وكاف عاؼبا، وعالّ  47سم جده.واؼبشهور بالعياشي، نسب من إالسلمي السمرقندي الكويف، اؼبعروؼ 

الشيعيُت. وكاف أيضا من اؼبشايخ لإلماـ ثقة اإلسالـ  كبار  وفقيها، وأديبا، وؿبدثا، ومفسرا ىف الشيعة، ومن

ىف الشيعة. مل يعرؼ ومل يكتب حاؿ والدتو، ىف أي مكاف  اؼبشايخ كبارؿبمد بن يعقوب الكليٍت، وىو من  

 48ولد، ويف أي زماف ولد.

كاف العياشي ىف اإلبتداء ُسّنيا، ليس شيعيا، ألنو يعيش بسمرقند الذي كاف فيو أىل السنة 

واعبماعة يكوف فرقة األكثرية للمجتمع. مث بعد أف يقرأ كتب الشيعة، فيميل إليها ويدخلها ويكوف شيعيا. 

ثة لو. فيستعملها كلها ىف كتابة الكتب، وانتشار األحاديث، دينارا ور  300.000لده بعد وفاتو رؾ وات

والتعليم والًتبية لطالبو الذين كانوا يطلب العلم إليو. وغَت ذالك، كاف كثَت من القارئ، واحملدث، واؼبفسر، 

 49يو.زمانو يزوروف إليو لطلب العلم ف والعلماء ىف

م من أكثر اؼبشايخ بالكوفة، والبغداد، وقم وغَته. وىو قد صنف كتبا كثَتة ىف وكاف يطلب العل

، وىذا كتاب ىف تفسَت العياشي. منها "الفهرست"العلـو والفنوف اؼبتنوعة، كما ذكر ابن ندًن ىف كتابو 

بقيتها، التفسَت، ولو جزءين، اعبزء األوؿ يشتمل من فاربة الكتاب إىل سورة الكهف، واعبزء الثاين من 

ـبتصر ، وـبتصر الصالة، والصالة، والطهارة ولكن قد غاب، ال يعلم أحد عنو مكانو. مث من كتبو األخرى
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من  320وغَتىا. قد تويف سنة سَتة الصحابة ، واألنبياء واألولياء، وواؼبتعلم العامل، واعبنائز، واغبيض

 50اؽبجرة، ومل يكتب تارخيو مفصال.

. يكوف ىذا الكتاب من أحد اؼبراجع بتفسَت العياشياؼبشهور  التفسَتو وكاف من أكرب مصنفاتو كتاب

بوية اؼبروية من األئمة األطهار. ىف الشيعة. يستعمل العياشي فيو منهج التفسَت بالرواية من األحاديث الن

ـو القرأف،  ء ىف تفسَت اآلية القرأنية، ألنو يكره التفسَت بالرأي. وغَت ذالك، يبحث فيو عن علوليس فيو اآلرا

 51كالناسخ واؼبنسوخ، واآليات احملكمات واؼبتشبهات وغَتىا.

حبديث الذي كاف حيدثو عن علي بن عبد اهلل بن مرواف،  39فسر العياشي عن سورة الرعد آية 

قاؿ يل أبو اغبسن العسكري عليو السالـ وأنا واقف بُت يديو باؼبدينة وىو عن أيوب بن نوح، وىو يقوؿ: "

أيوب، ما نبأ اهلل من نيب إال بعد أف يأخذ عليو ثالث خصاؿ: شهادة أف ال إلو  َت مسألة، ياإبتداء من غ

". وغَت ذالك، وىو حيدث إال اهلل، وخلع األنداد من دوف اهلل، وأف هلل اؼبشيئة يقدـ ما يشاء ويؤخر ما يشاء

كاف علي و السالـ وىو يقوؿ:"حديثا آَخر تفسَتا ؽبذه اآلية، وىو يرويو عن زرارة، وىو عن أيب جعفر علي

بن اغبسُت عليو السالـ يقوؿ: لو ال آية ىف كتاب اهلل غبدثتكم دبا كاف ودبا يكوف إىل يـو القيامة، فقلت لو: 

". واآلخر عن ضباد بن (يمحو اهلل ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب)أيّة آية ؟، قاؿ: قوؿ اهلل 

العلم علماف، فعلم عند اهلل ـبزوف مل يسار، وىو يقوؿ: "عيسى، وىو عن ربعي، وىو عن الفضيل بن 

يطلع عليهأحدا من خلقو، وعلم علمو مالئكتو، ورسلو، وأنبيائو. فأما ما علم مالئكتو فإنو سيكوف ال 
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يكذب نفسو وال مالئكتو وال رسلو، وعلم عنده ـبزوف يقدـ فيو ما يشاء، ويأخر ما يشاء، وديحو 

 ".مايشاء، ويثبت ما يشاء

مث عرض اهلل على آدـ أظباء األنبياء وقّص العياشي قصة واحدة عن أيب جعفر وىو يقوؿ: "

وأعمارىم، قاؿ: فمر آدـ باسم داود النيب عليو السالـ، فإذا عمره أربعوف سنة، فقاؿ: يارب، ما أقل 

: نعم عمر داود وأكثر عمري. يارب، إف أنا زدت داود من عمري ثالثُت سنة ينفذ ذالك لو ؟، قاؿ

ياآدـ، قاؿ: فإين قد زدتو من عمري ثالثُت سنة، فأنفذ ذالك لو وأثبتها لو عندؾ وأطرحها من عمري، 

قاؿ: فأثبت اهلل لداود من عمره ثالثُت سنة ومل يكن لو عند اهلل مثبتا، وؿبا من عمر آدـ ثالثُت سنة 

)يمحو اهلل ما يشاء ويثبت  هللوكانت لو عند اهلل مثبتا. فقاؿ أبو جعفر عليو السالـ: فذالك قوؿ ا

. قاؿ: فمحا اهلل ما كاف عنده مثبتا آلدـ وأثبت لداود ما مل يكن عنده مثبتا. (وعنده أم الكتاب

قاؿ: فلما دنا عمر آدـ ىبط عليو ملك اؼبوت ليقبض روح، فقاؿ لو آدـ: يا ملك اؼبوت، قد بقي من 

داود النيب وأطرحتها من عمرؾ حيث عرض اهلل  عمري ثالثوف، فقاؿ لو ملك اؼبوت: أمل ذبعلها البنك

عليك أظباء األنبياء من ذريتك وعرض عليك أعمارىم وأنت يومئذ بواد روحا ؟، فقاؿ آدـ: يا ملك 

اؼبوت، ما أذكر ىذا ؟، فقاؿ ملك اؼبوت: يا آدـ، ال ذبهل ! أمل تسأؿ اهلل أف يثبتها لداود وديحوىا 

، وؿباىا من عمرؾ من ذكر ؟. قاؿ: فقاؿ آداـ: فأحضر الكتاب من عمرؾ، فأثبتها لداود ىف الزبور



. فمن ذالك اليـو أمر اهلل العباد أف "حىت أعلم ذالك. قاؿ أبو جعفر: وكاف آدـ صادقا ومل يذكر

 52يكتبوا بينهم إذا تداينوا وتعملوا إىل أجل مسمى، لنسياف آدـ وجحوده ما جعل على نفسو.

 للعالمة السيد حسُت الطباطبائي ىف تفسَت القرأف اؼبيزاف . ت

ىذا الكتاب صنفو العالمة السيد ؿبمد حسُت الطباطبائي. وىو العالمة وشيخ اؼبشايخ ىف القرف 

وقد اشتهرت أسرتو منذ القدـ مػ.  1901ىػ اؼبوافق  1321ذواغبجة  29من اؽبجرة. ولد بتربيز  20

 ، وتويف والده عندما بلغ التاسعة من عمره.نواتسعمره طبس كاف ، توفيت والدتو و بالفضل والعلم والرياسة

والكتب  ،ف الكرًنرس لتعلم القراءة، والكتابة، والقرأذىب اىل اؼبدا التاسعة من عمره عند بلوغ

، درس بعد ذلك .ط عند األستاذ اؼبَتزا علي النقي، كما تعلم فن اػبسية اؼبتعارؼ عليها يف ذلك الوقتالفار 

شرؼ إلكماؿ ىاجر اىل النجف األ مػ، 1924ىػ اؼبوافق 1343لعريب. يف سنة اللغة العربية واألدب ا

ؿ عند العلماء الكبار فيو، كآية اهلل اؼبَتزا ر دروس الفقو واألصو و ضسنة حب 11دراستو اغبوزوية ويسكن ىناؾ 

م. ، والشيخ ؿبمد حسن الكمباين وغَتىاألصفهاينؿبمد حسُت يب اغبسن ، والسيد أالنائيٍت ؿبمد حسُت

العلـو األخرى،كعلم الرجاؿ، والفلسفة، دراستو يف  وكاف مل يكتف بدراسة الفقو واألصوؿ، مث يستمر

 وغَتىا.والعرفاف، واألخالؽ، والرياضيات، واغبساب 

ولو مشايخ كثَتوف ىف أنواع العلـو والفنوف، منها آية اهلل اؼبَتزا الشيخ ؿبمد حسُت النائيٍت، والشيخ 

واؼبَتزا علي القاضي  ،والسيد أبو اغبسن األصفهاين، والسيد حسُت البادكويب، ؿبمد حسن الكمباين
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الطباطبائي، والشيخ الكوىكمري، والسيد أبو القاسم اػبونساري، واؼبَتزا علي األيرواين، والشيخ علي أصغر 

علم منو كثَت من وغَتىم. وغَت ذالك، يت اؼبَتزا علي االيرواين ، وآية اهللالسيد حسُت البادكوبئياؼبلكي، 

يد ؿبمد حسُت اغبسيٍت الشهيد السطالب العلم الذين كانوا من العلماء، كالشهيد مرتضى اؼبطهري، و 

لشهيد السيد ؿبمد رضا اد الشيخ ؿبمد اؼبفتح اؽبمداين، والشهيد الشيخ علي القدوس، و الشهيالبهشيت، و 

اذ الشيخ ؿبمد تقي مصباح اليزدي، وآية اهلل األستالسعيدي، وآية اهلل الشيخ عبد اهلل اعبوادي اآلملي، و 

يخ إظباعيل الشيٍت، والسيد عبد الكرًن اؼبوسوي األردبيلي، و الشهيد السيد مصطفى اػبممكاـر الشَتازي، و 

سيد ؿبمد باقر اؼبوحد األبطحي، والشيخ حسُت الراسيت الكاشاين، والشيخ حسن الالصاغبي اؼبازندراين، و 

الفاضل اللنكراين، والشيخ حسُت النوري د مد اإلمامي الكاشاين، والشيخ ؿبمزادة اآلملي، والشيخ ؿب

 وغَتىم. الشيخ جعفر السبحايناؽبمداين، والشيخ ناصر مكاـر الشَتازي، والشيخ مرتضى اؼبقتدائي، و 

كاف العالمة الطباطبائي صنف كتبا ورسائل كثَتة من أنواع العلـو والفنوف، ويذكر أف مؤلفاتو أكثر 

أصوؿ ، وحاشية على كفاية األصوؿ، ورسالة ىف اؼببدأ واؼبعاد، وتفسَت اؼبيزافطبسُت اؼبوضوعات، منها من 

بداية ، والقرأف ىف اإلسالـ، والشيعة ىف اإلسالـ، وسنن النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم، واؼبادية الفلسفة

رسالة و، على كتاب األسفار ؼبال صدراحاشية ، وأصوؿ العقائد، ورسالة ىف العشق، وهنايةاغبكمة، واغبكمة

، تعليقة على كتاب أصوؿ الكايف، ورسالة ىف الوسائط، ورسالة ىف القوة والفعل، وىف اغبكومة اإلسالمية

رسالة ، ورسالة ىف اؼبشتقات، ورسالة ىف الوالية، ورسالة ىف النبوة، ورسالة ىف األفعاؿ، ورسالة ىف الصفاتو

، حاشية على كتاب اؼبطالب للشيخ األنصاري، وؽبيةعلي والفلسفة اإل، وغالطةرسالة ىف اؼب، وىف الربىاف

، رسالة ىف علم النيب صلى اهلل عليو وآلو واإلماـ عليو السالـ بالغيب، ونظرية السياسة واغباكم ىف اإلسالـو

مية اؼبختلفة لو عشرات اؼبقاالت اؼبنشورة يف اجملالت العل. وكاف تعليقة على بعض ؾبلدات حبار األنوارو



وسائل ، وتفسَت العياشى، وكاؼبراقباتكتوبة لبعض الكتب اؼبعروفة، من التقاريض واؼبقدمات اؼب ةوكثَت 

 .، ولو كذلك طبسوف ـبطوطة يف مكتبتو اػباصة موجودة اآلف عند ورثتوالشيعة

دمة خ ف قضى شبانُت سنة يفمن اؽبجرة، بعد أ 1402ؿبـر  28 العالمة الطباطبائى بتاريخ تويف

وار مرقد السيدة البيت عليهم السالـ بصورة خاصة. ودفن جب ، وعلـو شيعة آؿالعلـو اإلسالمية بصورة عامة

 53.ليهم السالـ يف مدينة قم اؼبقدسةع الصادؽ بن جعفر الكاظم اؼبعصومة فاطمة بنت اإلماـ موسى

تعمل العالمة الطباطبائي ، ولو عشروف ؾبلدات. يساؼبيزاف ىف تفسَت القرأفكاف من أكرب مصنفاتو 

فيو بأسلوب التحليلي، وىو أسلوب تتبع فيو اؼبفسر اآليات القرأنية حسب ترتيب اؼبصحف سواء تناوؿ 

صبلة من اآليات متتابعة أوسورة كاملة أوالقرأف الكرًن كلو، ويبُت ما يتعلق بكل آية من معاين ألفاظها، 

، ومعناىا وحنو ذالك. ويفسر فيو اآليات القرأنية بالتفسَت ووجوه البالغة فيها، وأسباب نزوؽبا، وأحكامها

ستوضح معٌت اآلية من نظَتهتا وكاف يفسر اآلية القرأنية، مث ي 54باؼبأثور أوالرواية من اآليات القرأنية األخرى.

شيء، . قاؿ العالمة الطباطبائي بأف يعّرؼ القرأف نفسو أنو تبياف لكل فالتدبر اؼبندوب إليو يف نفس القرأب

فكيف ديكن يبُت معناه ومقصوده تبياف آخر ؟. واؼبراجع للعالمة الطباطبائي ىف تصنيف ىذا التفسَت 

تفسَت ، وتفسَت الطربي، والكشاؼ، وتفسَت ابن عباس، وؾبمع البياف، ومفاتيح الغيبمأخوذة من 

تفسَت ، والصايف، والربىاف، وراؼبنا، واعبواىر، وروح اؼبعاين، والدر اؼبنثور، وتفسَت أبو السعود، والبيضاوي

، لساف العرب، وقاموس اللغة، وكاؼبصباح اؼبنَت، وبعض كتب اللغة، نور الثقلُت، وتفسَت القمي، والنعماين

وغَتىا. وليس ىذا الكتاب يُتعلم ويدرس ىف حلق الشيعيُت ومدارسهم وؾبالسهم اؼبظهر ىف علـو اللغة و
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ىف حلق السنيُت ومدارسهم وؾبالسهم. فلذالك، يكوف ىذا الكتاب وحوازيهم قط، بل يُقبل ويتعلم ويدرس 

 55من الكتاب اؼبتواسط بُت الفرقتُت العظيمتُت.

)يمحو اهلل ما يشاء ويثبت بقولو  39عن سورة الرعد آية قاؿ العالمة الطباطبائي ىف التفسَت 

ذا أذىبت ما فيو من اػبطوط ، ؿبو الشيء ىو إذىاب رظبو وأثره، يقاؿ: ؿبوت الكتاب إ(وعنده أم الكتاب

، كما قاؿ تعاىل  )وجعلنا . وقاؿ أي يذىب بآثر الباطل ،()ويمح اهلل الباطل ويحق الحق بكلماتووالرسـو

 ، أي أذىبنا أثر اإلبصار من الليل.(الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا

نسخت الشمس الظل، أي ذىبت بأثره ورظبو. وقد قوبل فاحملو قريب اؼبعٌت من النسخ، كما يقاؿ: 

احملو ىف اآلية باإلثبات، وىو إقرار الشيء ىف مستقره حبيث ال يتحرؾ وال يضطرب، كما قيل: أثبت الوتد ىف 

األرض إذا ركزتو فيها حبيث ال يتحرؾ وال خيرج من مركزه، فاحملو ىو إزالة الشيء بعد ثبوتو برظبو ويكثر 

 الكتاب.استعمالو ىف 

، ويتصل (لكل أجل كتاب)ىف ىذه اآلية بعد قولو  يمحو اهلل ما يشاء ويثبت()ووقوع قولو تعاىل 

، أشار تعاىل ىف تلك اآلية أف اؼبراد دبحو الكتب وإثباهتا ىف األوقات (وعنده أم الكتاب)بعده بقولو 

جل الثاين وأثبت كتابا آخر فال يزاؿ واآلجاؿ. فالكتاب الذي أثبتو اهلل ىف األجل األوؿ إف شاء ؿباه ىف األ

ديحي كتاب ويثبت كتاب آخر. ويدعونا العالمة الطباطبائي باعتبار ما ىف الكتاب أف قد صح أف يقاؿ: ال 

)ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو يزاؿ ديحو آية ويثبت آية، كما أشاره اهلل جل وعال بقولو 

 .(آية مكان آية)وإذا بدلنا ، وىف اآلخر (مثلها
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وفسر الطباطبائي لفظ احملو واإلثبات بثالثة األقواؿ، وىي األوؿ إف حكم احملو واإلثبات عاـ عبميع 

)ما اغبوادث الىت تداخلو اآلجاؿ واألوقات، وىو صبيع ما ىف السماوات واألرض وما بينهما، كما قاؿ تعاىل 

. والثاين أف هلل سبحانو وتعاىل ىف كل شيء (مىخلقنا السماوات واألرض وما بينهما إال بالحق وأجل مس

 قضاء ثابتا ال يتغَت. والثالث إف القضاء ينقسم إىل قضاء متغَت وغَت متغَت.

وغَت ذالك، فسر العالمة الطباطبائي ىذه اآلية بروايات متعددة اؼبنقولة من الكتب القدامى، منها  

 النيب صلى اهلل عليو وسلم سئل عن قولو تعاىل إفكروية أخرجو ابن مردوية عن ابن عباس، وىو يقوؿ: "

، فقاؿ: ذالك كل ليلة القدر يرفع وخيفض ويرزؽ غَت اغبياة، واؼبوت، والشقاوة، ()يمحو اهلل ما يشاء ويثبت

ديحو اهلل ما ". وعن ابن عمر، وىو عن النيب صلى اهلل عليو وسلم، قاؿ: "والسعادة، فإف ذالك ال يزوؿ

 ". وغَت ذالك من الرويات اؼبذكورة ىف الكتب األخرى.اوة، والسعادة، واغبياة، واؼبوتيشاء ويثبت إال الشق

والرويات ىف البداء متكاثرة مستفيضة، ومنها يستفاد أف كل أمر يريده اهلل فهو ىف علمو قبل أف 

تنفى البداء يضعو، وليس شيء يبدو لو إال وقد كاف ىف علمو، إف اهلل ال يبدو لو من جهل. والروية كما ذكر 

دبعٌت علمو تعاىل ثانيا دبا كاف جاىال بو أوال، وىو دبعٌت تغيَت علمو ىف ذاتو كما ردبا يتفق فينا، تعاىل اهلل عن 

ذالك. وإمنا ىو ظهور أمر منو تعاىل ثانيا بعد ما كاف الظاىر منو خالفو أوال، فهو ؿبو األوؿ وإثبات الثاين، 

 56يعا.واهلل سبحانو وتعاىل عامل هبما صب

 تلك التفاسَت عند الشيعيُت األَخريناإلستنباط من  . ث
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كاف صبيع الشيعيُت من اؼبفسرين، واحملدثُت، واؼبتكلمُت وغَتىم يتفقوف أف يطلقوا لفظة احملو 

بكلمة البداء عقيدة ؽبم. ويستدلوف ىذه العقيدة البداء من تلك اآلية  39سورة الرعد آية واإلثبات من 

الكردية. ويأكدىا الشيعيوف برويات كثَتة مأخوذة عن أئمتهم وعلماءىم، مثل جعفر الصادؽ، وأيب عبد 

" وغَتىم عليهم السالـ، ومن غَتىم، مثل عمر بن حبار األنواراهلل، واغبسن العسكري، واجمللسي "صاحب 

اب، وابن عباس، وابن مسعود، وؾباىد وغَتىم رضواف اهلل عليهم. وكانوا يستقروف بأف البداء مشابو اػبط

 57بالنسخ عند السنيُت. والفرؽ بينهما أف النسخ يكوف ىف التشريع، وأما البداء يكوف ىف التكوين.

 ريناإلستنباط منو عند السنيين األخَ التفسير عن آية البداء عند المفسرين السنيين و  .2

 تفسَت الطربي لإلماـ إبن جرير الطربي . أ

. صنفو اإلماـ أبو بتفسَت الطربيإشتهر  ،ىف تأويل القرأف جبامع البيافكاف ىذا الكتاب اؼبسمى 

جعفر ؿبمد بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غالب الطربي. كاف ىو إماما، وعاّلمة، ومفسرا، ومؤرخا، 

 310مػ، وتويف سنة  838وؾبتهدا، وثقة، وحافظا، وقارئا، ومن كبار العلماء ىف زمانو. ولد بطربستاف سنة 

ن اؽبجرة إىل العباس بن الوليد ىف قراءة القرأف، مث م 240مػ. يبدأ ىف رحلة علميتو حوؿ سنة  923ىػ اؼبوافق 

 58يستمرىا إىل مدينة اؼبنورة، ومصر، ورّي، وخراساف، والبغداد، ويسكن ىناؾ.

ىف  بتفسَت الطربياؼبشهور  جامع البياف ىف تأويل القرأفوصنف كثَتة من اؼبصنفات، وأكربىا 

صنيف كتاب التفسَت، صنفو ىف سبعة سنوات، وىي من ىف التاريخ. كاف ىف تتاريخ األمم واؼبلوؾ التفسَت، و

ىػ باإلمالء إىل تلميذه. وكثَت من العلماء يقّدموف كلمة اؼبدح والثناء إىل تفسَته،  290ىػ إىل  283سنة 

                                                             
 .17، حبث حوؿ البداءسيد عبد اهلل السيد حسن اؼبوسوي البحراين احملرقي، ال 57

58
 Dewan Redaksi Departemen Agama, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Anda Utama, 1993), 1125. 



منهم أبو بكر بن خزدية، وأبو سعيد بن يونس، واػبطيب البغدادي، واإلماـ السيوطي، وشيخ اإلسالـ إبن 

كثَت، واإلماـ الذىيب وغَتىم. وقيل بأف ىذ التفسَت أعظم الكتب ىف التفسَت وأكملها   تيمية، اغبافظ إبن

طوؿ الزماف. يستعمل الطربي ىف كتابو ىذ التفسَت باؼبأثور أوبالرواية اؼبنقولة من اآليات القرأنية األخرى، ومن 

ذالك، يشرح فيو كل ما يتعلق  األحاديث النبوية، والرواية من الصحابة، والتابعُت، وتابع التابعُت. وغَت

 59بتفسَت اآليات القرأنية، من سبب نزوؽبا، وأحكامها، والقراءة فيها وغَتىا.

فسر اإلماـ الطربي عن ىذه اآلية بقولو إف أىل التأويل خيتلف ىف تأويل ىذه اآلية، وبعضهم 

والسعادة، فإهنما ال يغَتاف. وىذا يقولوف إف ؿبو اهلل على ما يشاء من أمور عباده، فيمحوه ويغَته إال الشقاء 

)يمحو اهلل ما يشاء القوؿ يأكده روايات كثَتة عن ابن عباس وغَته، منها قاؿ ابن عباس ىف قولو تعاىل 

: يدبر اهلل أمر العباد، فيمحو ما يشاء إال الشقاء، والسعادو، واغبياة، واؼبوت. (ويثبت وعنده أم الكتاب

إال اغبياة، واؼبوت، ". وقاؿ ؾباىد فيو: "والشقاء، فإهنما قد فرغ منهما كل شيء غَت السعادةوقاؿ فيو: "

 ".والسعادة، والشقاوة، فإهنما ال يتغَتاف

وقاؿ اآلخروف إف معٌت ذالك أف اهلل ديحو ما يشاء ويثبت من كتاب سوى أـ الكتاب الذي ال 

)يمحو اهلل كما قاؿ ىف قولو تعاىل يغَت منو شيء. وىذا القوؿ يأكده أيضا روايات كثَتة عن عكرمة، منها  

: الكتاب كتاباف، كتاب ديحو منو ما يشاء ويثبتو، وأـ الكتاب الذي  (ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب

 كاف عنده تعاىل. 
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وقاؿ اآلخروف، بل معٌت ذالك أنو ديحو كل ما يشاء، ويثبت كل ما أراد. وىذا يأكد أيضا روايات، 

إف كنت كتبتنا أشقياء فاؿبنا واكتبنا سعداء، وإف كنت كتبتنا سعداء  اللهمدعائو: "منها كما قاؿ الشقيق ىف 

". وقاؿ أبو وائل ىف دعائو مثل دعاء الشقيق. وروي فأثبتنا، فإنك سبحو ما تشاء وتثبت وعندؾ أـ الكتاب

اؿبو، فإنك اللهم إف كنت كتبت عليّ شقوة أو ذنبا فأف عمر بن اػبطاب قاؿ وىو يطوؼ بالبيت ويبكي: "

". وقاؿ عمر ىف دعاء آَخر وكاف يطوؼ سبحو ما تشاء وتثبت وعندؾ أـ الكتاب، فاجعلو سعادة ومغفرة

اللهم إف كنت كتبتٍت ىف أىل السعادة فأثبتٍت فيها، وإف كنت كتبت علّي الذنب والشقوة فاؿبٍت بالكعبة: "

". وقاؿ ابن عباس ىف قولو تعاىل الكتابوأثبتٍت ىف أىل السعادة، فإنك سبحو ما تشاء وتثبت وعندؾ أـ 

كاف رجل يعمل طوؿ الزماف بطاعة اهلل، مث يعًتض : "()يمحو اهلل ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب

ؼبعصية اهلل، فيموت على ضاللو، فهو الذي ديحو. والذي يثبت: كاف ذالك رجل يعمل دبعصية اهلل، وقد  

". وىف رواية أخرى أف كعبا قاؿ لعمر رضبة ، فهو الذي يثبتكاف سبق لو خَت حىت ديوت وىو ىف طاعة اهلل

يا أمَت اؼبؤمنُت، لو ال آية ىف كتاب اهلل ألنبأتك ما ىو كائن إىل يـو القيامة. فقاؿ عمر: وما اهلل عليهما: "

ما ينسخ اهلل . وقاؿ الضحاؾ فيو: ""(: )يمحو اهلل ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتابىي ؟، قاؿ: قوؿ اهلل

 ".شاء، وأصنع من األفعاؿ ما شاء، وإف شاء زاد فيها، وإف شاء نقص

وقاؿ اآلخروف إف معٌت ذالك أف اهلل ينسخ ما يشاء من أحكاـ كتابو، ويثبت ما يشاء منها فال 

يمحو اهلل ما يشاء )ينسخو. وىذا يأكد أيضا روايات متعددة، منها كما قاؿ ابن عباس ىف قولو تعاىل 

)وعنده أم من القرأف. يبدؿ اهلل ما يشاء فينسخو، ويثبت ما يشاء فال يبدلو. وىف قولو تعاىل وىو : "(ويثبت

يقوؿ: وصبلة ذالك عنده ىف أـ الكتاب، الناسخ واؼبنسوخ، وما يبدؿ وما يثبت، كل ذالك ىف  (الكتاب



. وقاؿ ابن (مثلها )ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو". وقاؿ قتادة فيو إنو مثل قولو الكتاب

 ".ف معٌت لفظ ديحو اهلل ما يشاء وىو ينسخ ما يشاءإجريج فيو: "

مث وقاؿ اآلخروف إف معٌت ذالك أنو ديحو من قد حاف أجلو، ويثبت من مل جيىء أجلو إىل أجلو. 

)يمحو اهلل ما يشاء ويثبت وعنده أم  وىذا القوؿ يأكده وراية عن اغبسن، وىو يقوؿ ىف قولو تعاىل:

يمحو اهلل )". وقاؿ اغبسن: ديحو من جاء أجلو فذىب، واؼبثبت الذي ىو حي جيري إىل أجلو: "(لكتابا

 ".دبعٌت من مل جيىء أجلو إىل أجلو (ويثبت)ودبعٌت من جاء أجلو،  ما يشاء(

وقاؿ اآلخروف إف معٌت ذالك أنو يغفر ما يشاء من ذنوب عباده، ويًتؾ ما يشاء فال يغفر. ويأكد 

: ()يمحو اهلل ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب القوؿ الرواية عن سعيد، وىو يقوؿ ىف قولو تعاىل:ىذا 

60".يثبت ىف البطن الشقاء، والسعادة، وكل شيء، فيغفر منو ما يشاء، ويأخر ما يشاء"
 

 تفسَت مفاتيح الغيب لإلماـ الفخر الرازي . ب

تفسَت الكبَت ، وتفسَت الفخر الرازي، والغيب تفسَت مفاتيحؽبذا الكتاب أظباء كثَتة مشهورة، منها 

وغَتىا. صنفو اإلماـ شيخ اإلسالـ أبو عبد اهلل ؿبمد بن عمر بن اغبسن التميمي البكري القراشي الرازي 

طهراف، الىت تكوف اآلف عاصمة من إيراف، -الشافعي األشعري، اؼبشهور باإلماـ فخر الرازي. ولد دبدينة ريّ 

من اؽبجرة. كاف والده  604من اؽبجرة، وقيل سنة  606من اؽبجرة، وتويف سنة  543رمضاف  25بتاريخ 

 من كبار العلماء اؼبشهورين ىف زمانو، ومشهور بشيخ اإلماـ ضياء الدين اػبطيب الرّي.
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وىو عالمة ىف علم الكالـ، والتفسَت، واألصوؿ، واؼبنطق، والفلسفة. يبدأ ىف رحلة علميتو من والده 

يستمرىا إىل بعض العلماء دبدينة رّي، منهم الشيخ ؾبد الدين اعبيلي. ولو السند العلمية ىف حىت تويف. مث 

الكالمية من والده، وىو من أىب القاسم سليماف بن ناصر األنصاري، وىو من إماـ اغبرمُت أىب معايل 

سن على بن إظباعيل اعبويٍت، وىو من الشيخ أيب اغبسُت الباىلي، وىو من شيخ أىل السنة واعبماعة أىب اغب

األشعري. وأما السند العلمية ىف الفقهية من والده أيضا، وىو من أيب ؿبمد اغبسُت بن مسعود، وىو من 

القاضي حسُت اؼبروزي، وىو من القفاؿ اؼبروزي، وىو من أيب يزيد اؼبروزي، وىو من علي أيب عباس بن 

م اؼبزاين، وىو من اإلماـ الشافعي. ولو تالميذ كثَتوف رباح، وىو من أىب القاسم األمناطي، وىو من أيب إبراىي

الذين كانوا من كبار العلماء، منهم زين الدين الكشي، والقطب اؼبصري، وشهاب الدين النيسابوري 

 وغَتىم.

تفسَت الصغَت ، ودبفاتيح الغيباؼبشهور  تفسَت الكبَتكاف الرازي صنف كثَتة من اؼبصنفات، منها 

 لباب، واحملصوؿ ىف علم أصوؿ الفقو، وهناية العقوؿ، وتفسَت الفاربة، ونزيل وأنوار التأويلبأسرار التاؼبشهور 

سراج ، واألربعُت ىف أصوؿ الدين، وتنبيو اإلشارة ىف األصوؿ، واؼبطالب العالية ىف اغبكمة، واإلشارات

ل كاف مصنفاتو أكثر من وغَتىا، وقيالطريقة ىف اعبداؿ ، ومناقب اإلماـ الشافعي، وشرح اإلشارة، والقلوب

يستعمل الرازي فيو بأسلوب . دبفاتيح الغيباؼبشهور  تفسَت الكبَتشبانُت مصنفات. ومن أكرب مصنفاتو 

التحليلي، وىو أسلوب تتبع فيو اؼبفسر اآليات القرأنية حسب ترتيب اؼبصحف سواء تناوؿ صبلة من اآليات 

بُت ما يتعلق بكل آية من معاين ألفاظها، ووجوه البالغة فيها، متتابعة أو سورة كاملة أو القرأف الكرًن كلو، وي



ويفسر فيو اآليات القرأنية بالتفسَت بالرأي أوالدراية  61وأسباب نزوؽبا، وأحكامها، ومعناىا وحنو ذالك.

 اؼبأخوذة من العلـو اإلسالمية اؼبتعلقة بتفسَت تلك اآليات.

أنو   ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب(يمحو اهلل)فسر الرازي ىذه اآلية الكردية بقولو: فاؼبعٌت 

يوجد تارة ويعدـ أخرى، وحييي تارة ودييت أخرى، وتغٌت تارة ويفقر أخرى، فكذالك أف يشرع اغبكم تارة مث 

قتضتو رعاية اؼبصاحل عند ينسخو تارة حبسب ما اقتضتو اؼبشيئة اإلؽبية عند أىل السنة، أو حبسب ما ا

 اؼبعتزلة. فهذا إسباـ التحقيق ىف تفسَت ىذه اآلية.

ورأى الرازي أف من ىذه اآلية الكردية يأخذ مسائل، منها أف ىف ىذه اآلية قوالف: القوؿ األوؿ إهنا  

ؿ ىف ". وكذا القو إف اهلل ديحو من الرزؽ ويزيد فيوعامة ىف كل شيء كما يقتضيو ظاىر اللفظ. قالوا: "

األجل، والسعادة، والشقاوة، واإلدياف، والكفر، وىو مذىب عمر وابن مسعود. والقائلوف هبذا القوؿ كانوا 

يدعوف ويتضرعوف إىل اهلل تعاىل ىف أف جيعلهم سعداء ال أشقياء، وىذا التأويل رواه جابر عن رسوؿ اهلل 

 صلى اهلل عليو وسلم.

األشقياء دوف البعض. وعلى ىذا التقرير ففى اآلية  والقوؿ الثاين إف ىذه اآلية خاصة ىف بعض

وجوه: األوؿ: اؼبراد من احملو واإلثبات ىو نسخ اغبكم اؼبتقدـ وإثبات حكم آخر بدال عن األوؿ. الثاين: أنو 

تعاىل ديحو من ديواف اغبفظة ما ليس حبسنة وال سيئة، ألهنم مأموروف بكتابة كل قوؿ وفعل ويثبت غَته. 

تعاىل أراد باحملو أف من أذنب أثبت ذالك الذنب ىف ديوانو، فإذا تاب عنو ؿبى من ديوانو.  والثالث: أنو

ىو من جاء أجلو، ويدع من مل جيىء أجلو ويثبتو. واػبامس: أنو  )يمحو اهلل ما يشاء(والرابع: أف اؼبعٌت من 
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آَخر للمستقبل.  تعاىل يثبت ىف أوؿ السنة حكم تلك السنة. فإذا مضت السنة ؿبيت، وأثبت كتابا

والسادس: أنو تعاىل ديحو نور القمر ويثبت نور الشمس. والسابع: أنو تعاىل ديحو الدنيا ويثبت اآلخرة. 

والثامن: أف معٌت ىذه اآلية ىف األرزاؽ، واحملن، واؼبصائب يثبتها ىف الكتاب مث يزيلها بالدعاء والصدقة. 

منها فهو احملو، وما حصل وحضر فهو اإلثبات. والعاشر: والتاسع: أف معناىا تغَت أحواؿ العبد فما مضى 

يزيل ما يشاء ويثبت ما يشاء من حكمو ال يطلع على غيبو أحدا فهو اؼبنفرد باغبكم كما شاء، وىو اؼبستقل 

باإلجياد، واإلعداـ، واإلحياء، واإلماتة، واإلغناء، واإلفقار حبيث ال يطلع على تلك الغيوب أحد من خلقو. 

رد الرازي بعقيدة البداء بقولو إف ىذه العقيدة وإستدالؽبا هبذه اآلية باطل، ألف علم اهلل من لواـز ومن ىنا 

 62ذاتو اؼبخصوصة.

 صفوة التفاسَت للشيخ ؿبمد علي الصابوين . ت

إف ىذا الكتاب صنفو العالمة الشيخ األستاذ ؿبمد علي بن صبيل الصابوين. وىو كاف شيخا، 

بحر وتعمق علومو، وىو سٍت أشعري عقيدة. وكاف أيضا أستاذا بكلية الشريعة وعاّلمة، ومفسرا مشهورا بت

مػ،  1928ىػ اؼبوافق 1347والدراسات اإلسالمية جامعة اؼبلك عبد العزيز مكة اؼبكرمة. ولد بالشاـ سنة 

وىناؾ أيضا بدأ ىف رحلة علميتو، مث يستمرىا دبصر، ويكمل اؼباجستَت لو باعبامعة األزىر الشريف وزبرج 

 مػ. 1954منها سنة 

ـبتصر تفسَت ابن  ، وصفوة التفاسَتوكاف لو مصنفات كثَتة، فضال ىف تفسَت القرأف وعلومو، منها 

، اؼبواريث ىف الشريعة اإلسالمية على ضوء الكتاب، وفالتبياف ىف علـو القرأ، وـبتصر تفسَت الطربي، وكثَت
                                                             

تفسَت الفخر الرازي اؼبشتهر بالتفسَت الكبَت ومهاتيح اء الدين عمر اػبطيب، اإلماـ ؿبمد الرازي فخر الدين إبن العالمة ضي 62
 .67-64، (ػم 1981ىػ/ 1401، )بَتوت: دار الفكر، 19الغيب ج. 



، وىو كتاب التفسَت اؼبعاصر، صنفو الصابوين مدة صفوة التفاسَتوغَتىا. ومن أكرب مصنفاتو روائع البياف و

من اؽبجرة. وكثَت من العلماء يقّدموف كلمة اؼبدح والثناء إىل تفسَته، منهم  1400طبسة سنوات من سنة 

ليم ؿبمود، وأبو اغبسن علي اغبسٍت الندوي، والدكتور عبد اهلل عمر نصيف، والدكتور راشد الشيخ عبد اغب

 بن راجح، والشيخ ؿبمد الغزايل، والشيخ عبد اهلل خياط وغَتىم.

إف ىف تفسَت اآليات القرأنية فيو يستعمل الصابوين بأسلوب اإلصبايل، وىو أسلوب يعمد فيو اؼبفسر 

ترتيب اؼبصحف، فيبُت معاين اعبمل فيها متتبعا ما ترمي إليو اعبمل من أىداؼ  إىل اآليات القرأنية حسب

ويصوغ ذالك بعبارات من ألفاظو ليسهل فهمها وتتضح مقاصدىا للقارئ واؼبستمع. مث يبحث الصابوين عن 

تضمنها  اؼبناسبة بُت اآلية واآلية األخرى، ويشرحها من وجوه اللغوية، ومن سبب نززؽبا، ومن بالغتها، ومن

 63واغِبكم فيها واإلستنباط منها.

فسر الصابوين ىذه اآلية الكردية بقولو ينسخ اهلل ما يشاء نسخة من الشرائع، واألحكاـ، وصحف 

اؼبالئكة الكراـ، ويثبت ما يشاء منها دوف تغيَت. ونقل الصابوين قوؿ ابن عباس وؾباىد بأّف يبدؿ اهلل ما 

والشقاء، والسعادة، فإنو قد فرغ منها. وقيل إف احملو واإلثبات عاـ ىف صبيع  يشاء فينسخو إال اؼبوت، واغبياة،

اللهم إف كنت كتبت علّي شقوة أو األشياء ؼبا روي أف عمر بن اػبطاب يطوؼ بالبيت ويبكي ويقوؿ: "

 64".ذنبا فاؿبو، فإنك سبحو ما تشاء وتثبت وعندؾ أـ الكتاب، فاجعلو سعادة ومغفرة

 التفاسَت عند السنيُت األَخرينتلك  اإلستنباط من . ث

                                                             
 .59، حبوث ىف أصوؿ التفسَت ومناىجوالدكتور فهد بن عبد الرضبن بن سليماف الرومي،  63
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من تلك التفاسَت الثالثة، فنرى أف السنيُت إختلفوا عن معٌت كلمة احملو واإلثبات ىف ىذه اآلية 

الكردية، الذي كاف مل تناؼ صفة احملو واإلثبات هلل تعاىل. بعضهم يروف أف احملو واإلثبات هلل تعاىل يكوف ىف 

ؿ، واألرزاؽ، واألحكاـ الشرعية وغَتىا. وأما بعضهم آخر يروف أف كل األشياء واألمور للخلق من اآلجا

احملو واإلثبات لو تعاىل يكوف ىف بعض األمور، وىو سوى اؼبوت، واغبياة، والسعادة، والشقاوة. وبعضهم 

آخر يروف أف هلل كتاباف، كتابا ىف احملو اإلثبات، وكتابا الذي كاف عنده، ظبي بأـ الكتاب، الذي ليس لو 

تغَت فيو. ورأوا بعضهم آخر أف معٌت احملو واإلثبات ىف ىذه اآلية يكوف ىف نسخ األحكاـ، كما ذكر ىف آية ال

. واآلخر يروف أف معناه باؼبغفرة من اهلل )ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها(أخرى: 

سبحانو وتعاىل، وىو يغفر ذنوب عباده اؼبؤمن، فيكوف احملو، ومل يغفر ذنوب الكافرين واؼبشركُت، فيكوف 

ولكن، ليس أحد من السنيُت يّدعوف بالبداء. بل، ىذه  65اإلثبات، وغَت ذالك من اآلراء عند السنيُت.

 66واعبماعة. اللفظة مل تعرؼ عند أىل السنة

وكاف السنيوف، من الفسرين، واحملدثُت، واؼبتكلمُت، وغَتىم يروف أف البداء الذي كاف نسب لذات 

غَت الئقة لذاتو تعاىل. بل، كانو حيذروف حذرا شديدا وانتقادا جارحا ذليلة دنيئة ىنيئة اهلل جل وعال صفة 

هو قد أصغر وأىاف لذات اهلل سبحانو وتعاىل، " فف هلل البداءإلطوائف أىل السنة واعبماعة بأف من يقوؿ "

 ، والعياذ باهلل.67ألف ذالك القوؿ مشبو هلل تعاىل بصفة اػبلق
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 رة فى عقيدة الشيعة عن ىذه المسألةالنتيجة األخ   .3

كاف صبيع الشيعيُت من اؼبفسرين، واحملدثُت، واؼبتكلمُت وغَتىم يتفقوف بثبوت البداء هلل تعاىل 

. وغَت ذالك، قد اتفقوف بأف اهلل سبحاتو 39عقيدة ؽبم. ويستدلوف عن ىذه العقيدة من سورة الرعد آية 

ليو شيء ىف األرض وال ىف وتعاىل عامل باألشياء واغبوادث كلها غابرىا، وحاضرىا، ومستقبلها، ال خيفى ع

ف هلل علم ال جهل فيو، وحياة ال موت فيو، ىف اآليات القرأنية اؼبتكاثرة. وإالسماء، كما أشار تعاىل بذالك 

ومن ىنا، ثبت البداء هلل جل وعال، كاف لو تعاىل  68ونور ال ظلمة فيو، كما أشاره األئمة األطهار بقوؽبم.

لو تعاىل ـبتلف بالبداء للخلق، ألف البداء للخلق يكوف بعد اػبفاء واعبهل، البداء دبعٌت اجملاز. ولكن البداء 

وىذا البداء دبعٌت اغبقيقة، وذالك ؿباؿ لذات اهلل جل وعال، سبحانو وتعاىل عنو. وىم يتربؤوف من ىذا 

وىكذا قد  اؼبعٌت ومن القائل هبذا اؼبعٌت. كاف البداء هبذا اؼبعٌت باطل، وال يصح إذا كاف نسب لذات اهلل.

اختلف السنيوف ىف معٌت البداء هلل. يظنوف أف البداء هلل مساوي بالبداء للمخلوؽ ىف اؼبعٌت، كما فهم الرازي 

 69والبلخي ىف تفسَتمها. وىذا ناشئ لعدـ معرفتهم ىف البداء عن جهة اؼبعٌت هلل جل وعال.

دبثل مفهـو السنيُت، لتعسَت ولكن، إدعى الشيعيوف أف األكثرية من طوائف الشيعة كاف ؽبم مفهـو 

اإلطالؽ بالتسمية ىف ىذه العقيدة. كما قاؿ الدكتور موسى اؼبساوي، وىو من علماء الشيعة اؼبعاصرين: 

مفهـو البداء غامض عند األكثرية الساحقة من أبناء الشيعة اإلمامية، بل ال يعرفوف شيئا عن فحواىا، "

َتوف جوابا. ولكن مع كل ىذا، وىو من دواعي اغبزف العميق وحىت إذا ما سألتهم عن معٌت الكلمة فهم حي

فيما وصلت إليو حاؿ ىذه األمة بفضل زعاماهتا اؼبذىبية، أف ىناؾ عشرات اآلالؼ من الشيعة، وإف شئت 
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فقل مئآت اآلالؼ منهم يكرروف اعبملة اآلتية: )السالـ عليكما يا من بدا اهلل ىف شأنكما(. وذالك عندما 

على اإلمامُت العاشر واغبادي عشر عند الشيعة.  70سر من رأىرقد اإلمامُت العسكريُت ىف يدخلوف إىل م

إف الشيعة تردد ىذه العبارات كلما دخلت ىف صورة آحاد أو صباعات إىل مرقد اإلمامُت علي النقي واغبسن 

 71.العسكري وىي ال تعرؼ معٌت البداء وال اعبملة القائلة )يا من بدا اهلل ىف شأنكما("

ىذه اللفظة يكوف ىف وقعة اإلماـ جعفر الصادؽ وابنو  ذالك، رأى اؼبساوي أف سبب إطالؽوبعد 

ر اإلماـ موسى إظباعيل بن جعفر، الذي كاف تويف قبل أبيو، مث أوصى اإلماـ جعفر الصادؽ إىل ابنو اآلخَ 

ىف ورثة اإلمامة من الوالد الكاظم، وىو األخ الصغَت إلظباعيل. ومن ىذه الوقعة، بطلت القاعدة الىت كانت 

إىل ابنو الكبَت، ويولد اؼبسائل ىف تثبيت اإلماـ، فلذالك، ؼبنع اػبالؼ ىف الفهم عن ىذه القاعدة، فقدـ 

الشيعيوف ىذه اللفظة ىف استعماؽبا ؽبذه العقيدة، الىت كانت أف هلل إرادة ومشيئة ىف احملو واإلثبات عن كل 

 72شيء، منها تثبيت اإلماـ للشيعة.

ولكن، لو كاف البداء مشهورا بنسبتو للخلق، فالبداء هلل ـبتلف بو للخلق. أما البداء دبعٌت اؼبشهور 

إذا أضيفت ىذه اللفظة إىل اهلل اؼبنسوب للخلق فهذا مستحيل نسبتو هلل جل وعال. كما قالو الطوسي: "

ا أفاد النسخ بعينو، ويكوف إطالؽ وز. وأما ما جيوز إطالقو فهو مما جيوز إطالقو ومنو ما ال جيتعاىل فمنو 

ذالك عليو ضربا من التوسع، وعلى ىذا الوجو حيمل صبيع ما ورد عن الصادقُت عليهما السالـ من األخبار 

اؼبتضمنة إضافة البداء إىل اهلل دوف ما ال ذبوز عليو من حصوؿ العلم بعد أف مل يكن. ويكوف وجو إطالؽ 

                                                             
 إسم ؼبكاف ىف اؼبرقد لإلماـ علي النقي واإلماـ حسن العسكري 70
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يدؿ على النسخ يظهر بو للمكلفُت ما مل يكن ظاىرا ؽبم وحيصل ؽبم ذالك فيو تعاىل ىو أنو إذا كاف ما 

 73".العلم بعد أف مل يكن حاصال ؽبم أطلق على ذالك بلفظ البداء

البداء هبذا اؼبعٌت يستحيل على اهلل تعاىل ألنو وىذا القوؿ للطوسي يأكده بقوؿ اؼبظفر ىف كتابو: "

تقوؿ بو اإلمامية. غَت أنو ورد عن أئمتنا األطهار روايات من اعبهل والنقص، وذالك ؿباؿ عليو تعاىل وال 

توىم القوؿ بصحة البداء باؼبعٌت اؼبتقدـ. كما ورد عن الصادؽ عليو السالـ: ما بدا اهلل ىف شيء كما بدا لو 

ىف اظباعيل. ولذالك، نسب بعض الؤلفُت ىف الفرؽ اإلسالمية إىل الطائفة اإلمامية القوؿ بالبداء طعنا ىف 

(. )يمحو اهلل ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتابذىب. والصحيح ىف ذالك أف نقوؿ كما قاؿ اهلل تعاىل اؼب

ومعٌت ذالك أنو تعاىل قد يظهر شيئا على لساف نبيو أو وليو أوىف ظاىر اغباؿ ؼبصلحة تقتضي ذالك 

البداء ىف ىذا اؼبعٌت اإلظهار، مث ديحوه فيكوف غَت ما ظهر أوال مع سبق علمو تعاىل بذالك. وقريب من 

تسخ األحكاـ الشرائع السابقة بشريعة نبينا صلى اهلل عليو وسلم، بل نسخ بعض األحكاـ الىت جاء هبا نبينا 

ومثل ذالك قالو الطوسي ىف تفسَته البياف كما نقلو السبحاين أف الشيعة يطرحوف  74".صلى اهلل عليو وسلم

 75ن قبلو(. وىذا باطل وكذب ؽبم.هبذا اؼبعٌت )أف اهلل يبطل مشيئتو عبهلو م

ر ورأى السبحاين أف اإلنساف لو استطاعة لتأثَت نفسو. وىو يستطيع أف يغَت تقديره إىل تقدير آخَ 

". كاف 76()إن اهلل ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهمبعوف اهلل وبإذنو، كما أشاره ىف الكتاب اؼببُت: "

األمواؿ، وسيل النهر. وكاف الصلة تزيد ىف األرزاؽ والعمر. وكذالك اإلستغفار يأثر بنزوؿ اؼبطر، وكثرة 
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الصدقة، ترد عن البالء واؼبصيبة. كما أشار ذالك رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ىف حديثو أف ال يرد 

القضاء إال الدعاء وال يزيد ىف العمر إال الرب. وكذالك ىف كثَت من الرواية األخرى اؼبروية من الشيعيُت 

 77والسنيُت أف لإلنساف إستطاعة لتغيَت التقدير األوؿ من اهلل سبحانو وتعاىل.

فقاؿ السبحاىن بأف ليس اؼبراد من البداء إال تغيَت اؼبصَت اؼبقدر باألعماؿ الصاغبة أو الطاغبة. 

لو. وإف ، بل ىو ـبَت ىف أف يغَت التقدير بصاحل أعمالو وبطاحل أفعااإلنساف ىف مقابل التقدير مسَتا فليس

وىذا كما فهم  78ىذا، أي سبكن اإلنساف من تغيَت اؼبصَت بعملو، ىو أيضا جزء من تقديره سبحانو وتعاىل.

ف عن البداء، كما شرحو الشيخ اؼبفيد ىف كتابو بأف يقولوا ىف معٌت البداء ما واؼبعاصرو الشيعيوف القدامى 

اإلغناء، واإلمراض بعد اإلشفاء، واإلماتة بعد  يقولو اؼبسلموف بأصبعهم ىف النسخ وأمثالو من اإلفقار بعد

اإلحياء، وما يذىب إليو أىل العدؿ خاصة من الزيادة ىف اآلجاؿ واألرزاؽ، والنقصاف منها 

وقاؿ السبحاين نقال عن الشيخ اؼبفيد أف الفرؽ بُت الشيعة ومن رد عن البداء يكوف ىف لفظو، 79باألعماؿ.

وكذا صدؽ  80، إال ىف لفظو.، الذي ليس لو إختالفات كثَتة عنوشعيُتال ىف معناه. وىكذا البداء عند ال

ف ال إباعبامعة األزىر الشريف، بقولو " وأستاذا عظيما الشيخ ؿبمد عمارة، وىو سٍت، وكاف شيخا كبَتا

 81".حنسب أف ىذا النوع من البداء وهبذا اؼبعٌت يلقى كبَت خالؼ من أكثر تيارات الفكر اإلسالمي

بعد أف حنلل ونقارف من اآلراء من علماء الشيعة وأىل السنة واعبماعة، من اؼبفسرين، فأما عندنا 

واحملدثُت، واؼبتكلمُت وغَتىم، فنأخذ النتيجة الثمينة بأف أحدا من العقائد األساسية الواجبة للشيعة، يعٌت 
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ىذا البداء يكوف صفة البداء، يكوف من سبب اإلختالؼ بُت ىذين الفرقتُت العظيمتُت. فالشعيوف يروف أف 

هلل تعاىل عندما يكوف احملو واإلثبات ىف مشيئتو تعاىل وإرادتو. ولكن السنيوف مل يقبلو صفة لو تعاىل، بل 

غَت الئقة لذاتو تعاىل. ومن ىنا، حذر السنيوف للشيعيُت هبذه  ذليلة دنيئة ىنيئةيقولوف إف البداء صفة 

ه العقيدة. والعكس، بُّت الشيعيوف إىل السنيُت أف البداء العقيدة وأنذرىم، وكفر بعضهم ؽبم بسبب ىذ

عندىم ليس لو الفرؽ العظيم بالنسخ عند السنيُت، إال ىف مكانة التغيَت والتبديل، كاف البداء يكوف التغيَت 

ىف التكوين، والنسخ يكوف ىف التشريع. وغَت ذالك، قد بُّت الشيعيوف أف البداء هلل ـبتلف بالبداء للخلق. 

 ف معٌت البداء هلل ؾباز، والبداء للخلق حقيقة.أل

فلذالك، قد حللنا تفاسَتىم وكتبهم، فضال كتب الشيعة وتفسَتىا لتبيُت ما غرب عنا ؼبنع التكفَت 

والتضليل ألجل التعصبية ىف احدى الفرقتُت. وجند أف الفرؽ بُت مفهـو البداء عند الشيعة وأىل السنة 

ىف معناه. وكاف مها يّدعياف أف هلل احملو واإلثبات ىف مشيئتو وإرادتو، فسماه  واعبماعة يكوف ىف لفظو، ليس

الشيعيوف باإلسم الواحد، وىو البداء. وأما السنيوف ظباه باألظباء اؼبتنوعة، منها احملو واإلثبات، والنسخ، 

وليس اإلختالؼ بينهما ىف والتقدير اؼبتغَت، والتقدير اؼبعلق وغَت ذالك، وليس أحد من السنيُت ظباه بالبداء. 

 معناه.

 


