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اإلهداء

اإلهداء

إىل َمن محلتني بي أحشائها حيث ال حيمل أحد أحدًا ..

وأطعمتني من ثمرة قلبها ما ال يطعم أحد أحدًا ..

ووقتني بسمعها وبرصها ويدها ورجلها وشعرها وبرشها ومجيع 
جوارحها ..

مستبرشة فرحة ..

حمتملة ملا فيه مكروهها وأملها وثقلها وغّمها ..

حتى دفعتها عنّي يد القدرة وأخرجتني إىل األرض ..

فرضَيْت أن أشبع وجتوع هي ..

وتكسوين وتعرى، وترويني وتظمى، وتظّلني وتضحى، وتنعمني 
ببؤسها، وتلّذذين بالنوم بأرقها ..

فكان بطنُها يل وعاًء، وحجُرها يل ِحواًء، وثدُيا يل سقاًء، ونفُسها يل 
وقاًء..

إليِك يا أّمي أهدي ثواب عميل هذا
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المقدمة

املقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلمد هلل وكفى، والّصالة والّسالم عىل َمن اصطفى، حمّمد وآله 
الّسادة الرشفاء..

بعد أن انتهيُت من كتايب األّول – وهو: ال مفّر من حكم الرشع.. 
املتعة حالل – عمدت إىل كتابة هذا الكتّيب املتواضع الذي بي يديك 
وبّينُت فيه مقصود الشيعة اإلمامّية بـ )عقيدة الَبَداء(، وأّن لـ )الَبَداء( 
معنيي: لغوي واصطالحي، وأّن الشيعة اإلمامّية وأهل السنّة واجلامعة 
أّنم  كام  وجّل(،  )عّز  اهلل  إىل  الّلغوي  املعنى  نسبة  عدم  عىل  متفقون 
متفقون عىل نسبة املعنى االصطالحي إليه سبحانه وتعاىل وإن اختلفت 
التسمية، ثّم أجبت عىل االشكاالت واملغالطات التي أوردها البعض 
وبّينُت  وافرتاء،  كذبًا  اإلمامّية  الشيعة  إىل  نسبوه  ممّا  الَبداء  عقيدة  عىل 
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البـداء بين إشكاالت اللغة و أهمية االصطالح

زيف اّدعاءاهتم وكذب زعمهم، ويف اخلتام ناقشُت تسمية هذه العقيدة 
هبذا االسم، وملاذا ال تغّي اإلمامّية هذا املصطلح بمصطلح آخر مقبول، 

ثّم عرضُت إىل بعض ثامر هذه العقيدة وفوائدها..

وأنا أرجو أن أكون قد وّفقت يف بيان هذه العقيدة بأسلوب سهل 
وسلس، خاٍل من التعقيد، بشكل يسهل معه فهمه، وإدراك معانيه..

املؤمني  وإخواين  به  ينفعني  أن  تعاىل  اهلل  أسأل  اخلتام..  ويف 
َمن أتى اهلل بقلب سليم،  واملؤمنات يوم ال ينفع فيه مال وال بنون إالّ 

واحلمد هلل رّب العاملي.

إدريس العكراوي
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تمهيد

تمهيد

نفس  – عقيدة مهّمة وخطية يف  – يف حقيقتها  )البداء(  عقيدة 
الوقت:

الدين،  يف  كامل  من  االصطالحي  معناها  عىل  يرتّتب  ملا  مهّمة: 
وبيان أّن األمر كّله هلل تعاىل يف مبتداه ومنتهاه، قال تعاىل: چ ۋ  ۋ      

ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ)1) .

للموىل  ُنِسَب  إذا   – الّلغوي  معناها  عىل  يرتّتب  ملا  وخطرية: 
سبحانه – من فساد يف الدين ملا فيه من ترّتب اجلهل والنقيصة عىل اهلل 

تعاىل.

والشرتاك املعنيي – الّلغوي واالصطالحي – يف لفظ )الَبَداُء(، 
املسلمي،  بي  العقيدة  هذه  حول  نزاع  نشأ  األذهان  يف  واختالطهام 

)1) سورة الروم آية رقم: 4
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البـداء بين إشكاالت اللغة و أهمية االصطالح

فاعتربهتا اإلمامّية مسألة يف غاية األهّية، فهي عندها من صميم الدين، 
العناية، حتى ورد  ببالغ االهتامم، وعظيم  العالية، وحتظى  املكانة  حتتّل 

:A الكثي، من قبيل قوهلم A فيها عن أئّمتهم
»ما ُعبَِد اهلل بيشء مثل البداء«)1)

و »ما عّظم اهلل بمثل البداء«)2)

بالبداء،  بخمس:  وجّل(  )عّز  هلل  يقّر  حّتى  قّط  نبّي  تنبأ  »ما  و 
واملشيئة، والسجود، والعبودية، والطاعة«)3)

و »ما بعث اهلل نبّيًا قّط إالّ بتحريم اخلمر وأن يقّر هلل بالبداء «)4)

بل قالوا: »لو يعلم النّاس ما يف القول بالبداء من األجر ما فرتوا 
واجلامعة  السنّة  أهل  اعتربها  بينام  كثي،  ذلك  وغي  فيه«)))  الكالم  عن 
وتنّفر  اإلسالم  تشّوه  املسلمي،  فكر  عن  بعيدة  للدين،  هّدامة  مسألة 
خالف   – ذلك  بعد  سيّتضح  كام   – بينهام  اخلالف  أّن  مع  عنه،  النّاس 
لفظي ال معنوي، ونزاع قرشي ال جوهري، فأهل السنّة يقّرون بالبداء 
باملعنى االصطالحي الذي آمنت به اإلمامّية وإن وضعوا له مسّميات 
لفظ  وهو  العنوان  يف  إالّ  اإلمامّية  مع  نزاعهم  وما  أخرى،  وألفاظًا 
)البداء( ال يف جوهره! وبالتايل ليس صحيحًا أن يشنّع قوم منهم عىل 

)1)   الكافي: ج1، ص113.
)2)   نفس المصدر.

)3)   البحار: ج108، ص4.
)4)   نفس المصدر، ص)11.

)))   نفس المصدر: ج4، ص107.
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تمهيد

اإلمامّية وجيعل هذه العقيدة مسّبة هلم، وحماّل للتشنيع عليهم، فيشنّوا 
وأمّر  ذلك  نقدهم، وعنيف هجومه، واألدهى من  اإلمامّية الذع  عىل 
حينام ينسبون إليهم ما ال يقولون به، وما ال يرضون عنه افرتاًء عليهم، 
كّل ذلك من أجل أن يشّوهوا صورة مذهبهم، ويفّرقوا النّاس عنهم، فام 
داموا قد عجزوا يف الوصول إىل هذه الغاية الفاسدة بالدليل والربهان 
والقارئ  اللبيب،  الباحث  ولكنَّ  والبهتان،  بالكذب  وراءها  فليسعوا 
أن  يريد  حينام  ألّنه  واألباطيل؛  األكاذيب  هذه  عليه  متّر  ال  احلصيف 
يتوّصل إىل احلّق عليه أن يرفع التعّصب عن رأسه، والتخّدر عن عقله، 
وأن يأخذ العقيدة من أهلها ال من عند خصومهم وخمالفيهم فضاًل من 

أن يأخذها من عند أعدائهم املشنّعي عليهم هبا.
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البـداء بين إشكاالت اللغة و أهمية االصطالح
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المعنى اللغوي للبداء

 

املعنى الّلغوي للبداء

من خالل االّطالع عىل معاجم الّلغة يتبّي أّن معنى )البداء) – يف 
الّلغة – هو استصواب رأي ُعلِم مل يكن من قبل معلومًا، أو فقل: هو 
الظهور بعد اخلفاء، أي ظهور اليشء بعدما كان خافيًا، فعندما نقول: 
بدا لفالن رأي، أي مل يكن ذلك الرأي ظاهرًا عنده من قبل ثّم ظهر، 
بتبّدل رأيه، فبعدما كان عازمًا  يتبّدل  العمل أيضًا  فإّن عزمه يف  وعليه 
عىل فعل األمر تغّي عزمه إىل ترك ذلك األمر وفقًا ملا بدا له من رأي، 
وتغّي الرأي إىل رأي آخر دليل عىل اجلهل يف احلالة السابقة؛ باعتبار أّنه 
أّن تركه أفضل، فلاّم بدا له ذلك  حينام كان عازمًا عىل فعله كان جيهل 
يستلزم  الّلغة  البداء يف  معنى  أّن  نعرف  وبالتايل  نقص،  واجلهل  تركه، 

اجلهل والنقص.
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البـداء بين إشكاالت اللغة و أهمية االصطالح
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الشيعة اإلمامية ال تجوز نسبة المعنى الّلغوي إليه تعالى

الشيعة اإلمامية ال تجوز
نسبة املعنى الّلغوي إليه تعاىل

والشيعة اإلمامّية ال تنسب )البداء( هبذا املعنى إىل اهلل تعاىل، وقد 
رّصح بذلك علامؤهم، منهم:

البداء، . 1 باب معنى  الصدوق:  املفيد يف )رشح عقائد  الشيخ 
ص)2( حيث قال: ]... فالبداء من اهلل تعاىل خيتّص ما كان 
إىل  عزيمة  من  االنتقال  هو  وليس  التقدير)1)،  يف  مشرتطًا 
املبطلون  يقول  تعاىل اهلل عاّم  الرأي،  تعّقب  عزيمة، وال من 

علّوًا كبيًا[.

الشيخ الطويس يف )عّدة األصول: ج2، ص29( حيث قال: . 2
لنا  بدا  ُيقال:  ولذلك  الظهور،  هو  الّلغة  يف  حقيقته  ]البداء 

ُسور املدينة، وبدا لنا وجه الرأي، وقال اهلل تعاىل: چ ٱ  ٻ  

)1)   وسيأتي بيانه بعد ذلك.  
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البـداء بين إشكاالت اللغة و أهمية االصطالح

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ)2) ،  چ  ٻ  ٻ  ٻچ)1) ، 
وُيراد بذلك كّله )ظهر(، وقد يستعمل ذلك يف العلم باليشء 
بعد أن مل يكن حاصاًل، وكذلك يف الظّن، فأّما إذا أضيفت 
هذه الّلفظة إىل اهلل تعاىل فمنه ما جيوز إطالقه عليه ومنه ما ال 
جيوز، فأّما ما جيوز من ذلك فهو ما أفاد النسخ بعينه...، دون 

ما ال جيوز عليه من حصول العلم بعد أن مل يكن[.

السّيد عبد اهلل شّب يف )مصابيح األنوار: ج1، ص33( حيث . 3
– أي عىل اهلل تبارك  قال: ]للبداء معان: بعضها جيوز عليه 
يطلق  ما  أكثر  واملّد  بالفتح  وهو  يمتنع،  وبعضها   – وتعاىل 
به  العلم  وحصول  خفائه،  بعد  اليشء  ظهور  عىل  الّلغة  يف 
بعد اجلهل، واّتفقت األّمة عىل امتناع ذلك عىل اهلل سبحانه 
إالّ َمن ال يعتّد به، وَمن نسب ذلك إىل األمامّية فقد افرتى 

عليهم كذبًا، واإلمامّية براء منه[.

اإلمام رشف الدين حيث قال يف كالم طويل: ]... فالنزاع . 4
يف هذه بينا وبي أهل السنّة لفظّي؛ ألّن ما ينكرونه من البداء 
)عّز  اهلل  عىل  جيوز  ال  الذي   – الّلغوي  املعنى  به  ويقصد   –
وجّل( تربأ الشيعة منه، وممّن يقول به براءهتا من الرشك باهلل 

ومن املرشكي[.

الشيخ آغا بزرك الطهراين يف )الذريعة إىل تصانيف الشيعة: . 5

)1)   الجاثية: 33.
)2)   الزمر: 48.
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الشيعة اإلمامية ال تجوز نسبة المعنى الّلغوي إليه تعالى

ج3، ص1)( حيث قال: ]البداء معناه يف الّلغة ظهور رأي 
مل يكن، واستصواب يشء ُعِلم بعد أن مل ُيعلم، وهذا املعنى 
حيصل لعاّمة أفراد البرش ولكنّه يستحيل عىل اهلل تعاىل شأنه؛ 
العجز  أو  أّوالً  به  الرأي بيشء مل يكن اجلهل  بدو  الستلزام 
اهلل  ينّزهون  الذين  واإلمامّية  عنهام،  منّزه  تعاىل  وهو  عنه، 
تعاىل عن كثي ممّا جيّوزه غيهم من فِرق اإلسالم عليه تعاىل 
القول  فنسبة  األوىل،  بالطريق  والعجز  اجلهل  عن  ينّزهونه 

بالبداء هبذا املعنى إىل اإلمامّية... هُبتان عظيم[.

الشيخ فضل اهلل الزنجاين يف )التعليقات عىل أوائل املقاالت: . 6
البداء يطلق عىل معنيي: األّول  ص94( حيث قال: ]لفظ 
حيث  من  الّلفظة  هذه  يف  األصل  هو  وهذا  الظهور،  هو 
الوضع الّلغوي، والثاين: هو االنتقال والتحّول من عزم إىل 
عزم بحصول العلم أو الظّن باليشء بعد ما مل يكن حاصاًل، 
الباري؛  حّق  يف  إطالقه  جيوز  ال  ممّا  املعنى  هبذا  والبداء 

الستلزامه حدوث العلم[.

الشيخ حمّمد رضا املظّفر يف )عقائد اإلمامّية: ص48( حيث . 7
يستحيل   – الّلغوّي  املعنى  أي   – املعنى  ]والبداء هبذا  قال: 
عليه  حمال  وذلك  والنقص،  اجلهل  من  ألّنه  تعاىل؛  اهلل  عىل 

تعاىل، وال تقول به اإلمامّية[.

ص31) . 8 التكوين:  يف  )البداء  يف  اخلوئي  القاسم  أبو  السّيد 
حيث قال: ]وبمناسبة خفاء معنى البداء عىل كثي من علامء 
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البـداء بين إشكاالت اللغة و أهمية االصطالح

املسلمي، وأّنم نسبوا إىل الشيعة ما هم براء منه – أي نسبوا 
إىل الشيعة املعنى الّلغوّي للبداء الذي ال تقول به الشيعة –، 

وأّنم مل حيسنوا يف الفهم، ومل حيسنوا يف النقد[.

الصادق . 9 اإلمام  يف  الشيعة  )عقيدة  يف  مكي  حسني  السيد 
وسائر األئّمة : ص46( حيث قال: ]البداء لغة وعرفًا ظهور 
إّنام  وهذا  باحلسبان،  يكن  مل  ما  ظهور  أو  خفائه  بعد  اليشء 
بام  مل حييطوا علاًم  الذين  اجلاهلي  املخلوقي  يتصّور يف حّق 
تعاىل  اهلل  إىل  بالنسبة  وأّما  كائن،  هو  وما  سيكون  وما  كان 
بقّية  وهكذا  املعنى[...  هبذا  البداء  حّقه  يف  فيستحيل  شأنه 

علامء الشيعة اإلمامّية.
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روايات اإلمامية ال تجوز  نسبة المعنى الّلغوي إليه تعالى

روايات اإلمامية ال تجوز 
نسبة املعنى الّلغوي إليه تعاىل

أبعد  إىل  العصمة   بيت  أهل  عن  اإلمامّية  روايات  وخطت  بل 
من ذلك، فقد رّصحت بكفر َمن ينسب هذا املعنى إىل اهلل تعاىل تارة، 
وأخرى تدعو عليه باخلزي، وثالثة تأمر الشيعة بالرباءة منه، ومن تلك 

املروّيات:

»َمن زعم أّن اهلل تعاىل بدا له يف يشء بداء ندامة فهو عندنا . 1
كافر باهلل العظيم«)1).

يكن . 2 مل  يشء  اليوم  يكون  هل   :C اهلل  عبد  أبا  "سألُت 
فأخزاُه  هذا  قال  َمن  ال،   :C قال  باألمس؟  اهلل  علم  يف 

اهلل«)2).

)1)    إكمال الدين، ص69.
)2)    التوحيد: 334.
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البـداء بين إشكاالت اللغة و أهمية االصطالح

"من زعم أنَّ اهلل )عّز وجّل( يبدو يف يشء مل يعلمه أمس، فابرؤوا 
منه«)1).

"من زعم أّن اهلل بدا له يف يشء ومل يعلمه أمس فابرؤوا منه«)2).

 
)1)    البحار: ج4، ص111.
)2)    إكمال الدين، ص70.
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افرتاءات على اإلمامية

ومــع كــّل هــذا الترصيح ســواء من علامء اإلمامّية أو مـن 
أئّمتهم A جتد املخالف ينسب لإلمامّية ما ال تّدعيه وما ال ترتضيه، 
وليتهم إذ مل يعرفوا جوهر عقيدهتم تثّبتوا أو توّقفوا كام تفرضه األمانة 
راحوا  بل  الدين،  يف  والورع  احلكم  يف  احليطة  تقتضيه  وكام  النقل،  يف 

يفرتون عليهم األكاذيب، ومن أولئك املفرتين:

البلخي:. 1

حيث قال: ]قال قوم – ليس ممّن يعتربون ولكنّهم من األّمة 
مفّوض  بزعمهم  عليهم  املنصوص  األئّمة  أّن   – حال  عىل 
إليهم نسخ القرآن وتدبيه، وجتاَوَز بعضهم حتى خرج من 
الدين بقوله: إّن النسخ قد جيوز عىل وجه البداء: وهو أن يأمر 
اهلل )عّز وجّل( عندهم باليشء وال يبدو له ثّم يبدو له فيغّيه، 
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وال يريد يف وقت أمره به أن يغّيه هو ويبّدله وينسخه؛ ألّنه 
فيعلمه  يقّدره  ما  إالّ  يكون  وحتى  اليشء  يعلم  ال  عندهم 
ملا  ناسخ  باملدينة  نزل  ما  أّن  فزعموا  وتعجرفوا  تقدير،  علم 
الطويس  شيخنا  قول  عليه  الرّد  يف  ويكفينا  بمّكة[)1)،  نزل 
)أعىل اهلل مقامه( حيث قال: ]وأظّن أّنه عنى هبذا أصحابنا 
األئّمة  عىل  بالنّص  يقول  َمن  األّمة  يف  ليس  ألّنه  اإلمامّية؛ 
A سواهم، فإن كان عناهم فجميع ما حكاه عنهم باطل 
وكذب عليهم؛ ألّنم ال جييزون النسخ عىل أحد من األئّمة 

A، وال أحد منهم يقول بحدوث العلم[)2).

سليامن بن جرير:. 2

)إّن  قال:  – حيث  فيه  وأّيده  الرازي  الفخر  نقله عنه  فيام   –
الرافضة وضعوا مقالتي لشيعتهم ال يظفر معهام أحد  أئّمة 

عليهم:

األوىل: القول بالبداء، فإذا قالوا إّنه سيكون هلم قّوة وشوكة 
ثّم ال يكون األمر عىل ما أخربوه، قالوا: بدا هلل تعاىل فيه.

هلم  قيل  فإذا  به،  تكّلموا  شيئًا  أرادوا  فكّلام  التقّية،  والثانية: 
تقّية[)3)،  قلناه  إّنام  قالوا:  بطالنه،  هلم  ظهر  أو  خطأ  هذا 
املجليس  شيخنا  قول   – اآلخر  هو   – عليه  الرّد  يف  ويكفينا 

)1)    التبيان: المجّلد األّول، ص13.
)2)    نفس المصدر: ص14.

)3)    نقد المحّصل: ص321.
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)أعىل اهلل مقامه( حيث قال: ]انظر إليه كيف نسب إىل أئّمة 
الدين الذين مل خيتلف خمالف وال مؤالف يف فضلهم وعلمهم 
وورعهم وكونم أتقى الناس وأعالهم شأنًا ورفعة: الكذب 

واحليلة واخلديعة[)1)، فهذه أئّمة الشيعة ترّد هذا االفرتاء:

قال اإلمام عيل C: »كّل رّس عندك عالنية، وكّل أ. 
غيب عندك شهادة«)2)، وقال C أيضًا: »ال يعزب 
سوايف  وال  السامء،  نجوم  وال  املاء،  قطر  عدد  عنه 
الصفاء، وال  النمل عىل  دبيب  اهلواء، وال  الريح يف 
الليلة الظلامء، يعلم مساقط األوراق،  الذّر يف  مقيل 

وخفّي طرف األحداق«)3).

وقال اإلمام الباقر C: »إّن اهلل نور ال ظلمة فيه، ب. 
وقال  فيه«)4)،  موت  ال  وحياة  فيه،  جهل  ال  وعلم 
اهلل  يزل  ومل  غريه  يشء  وال  اهلل  »كان  أيضًا:   C
بعدما  به  كعلمه  كونه  قبل  به  فعلمه  كّون،  بام  عاملًا 

كّونه«))).

اهلل علم ال جهل ج.  »إّن   :C الصادق  اإلمام  وقال 

)1)    بحار األنوار: ج4، ص123.
)2)    نهج البالغة: خ)10.

)3)    المصدر السابق: خ173.
)4)    بحار األنوار: باب العلم وكيفّيته واآليات الواردة فيه، ج4، ح18، ص84.

)))    المصدر السابق: ح23، ص86.
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فيـه«)1)،  ظلمة  ال  ونور  فيه،  موت  ال  وحياة  فيه، 
ۇ   ڭ   ڭ   چ  تعاىل:  قوله  تفسي  يف   C وقال 
»فكّل  ٴۇچ)2)،  ۈ   ۈ   ۆۆ   ۇ  
أمر يريده اهلل فهو يف علمه قبل أن يصنعه ليس يشء 
يبدو له إالّ وقد كان يف علمه، إّن اهلل ال يبدو له من 
عليك  مّر  كام  ذلك  من  أعظم  قال  بل  جهل«)3)، 
)عّز وجّل(  اهلل  أّن  »َمن زعم   :C سابقًا، كقوله 

يبدو له يف يشء مل يعلمه فابرؤوا منه«.

وقال اإلمام الكاظم C: »مل يزل اهلل عاملًا باألشياء د. 
خلق  بعدما  باألشياء  كعلمه  األشياء  خيلق  أن  قبل 

األشياء«)4).

ال هـ.  علم  اهلل  أّن  »روينا   :C الرضا  لإلمام  وقيل 
جهل فيه، حياة ال موت فيه، نور ال ظلمة فيه«، فقال 

C: »كذلك هو«)))... وغيها كثي.

]ومع هذه الترصحيات من أئّمة املذهب كيف يصّح 
أن يسند إىل هذه الطائفة – الساعية يف تنزيه اهلل عن كل 
نقص وعيب وجهل وعجز أكثر ممّا تفعله غيها من 

)1)    المصدر السابق: ح16.
)2)    الرعد: 39.

)3)    بحار األنوار: ج4، ص121، ح63.
)4)    الكافي: ج1، باب )صفات الذات(، ص107.

)))    بحار األنوار: باب العلم وكيفّيته واآليات الواردة فيه، ج4، ح17، ص84.
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الطوائف واملذاهب – بأّنا تقول بـ )الَبَداُء( باملعنى 
املالزم للظهور بعد اخلفاء، والعلم بعد اجلهل؟[)1)، 
وكيف يصّح أن ترمى أئّمة الشيعة A بمثل هذا 
الكذب والبهتان؟ وهل يصّح أن يقول كاذب حاقد: 
]بأّن أئّمة الرافضة وضعوا القول بالبداء لشيعتهم؟ 
إّنه سيكون هلم أمر وشوكة ثّم ال يكون  فإذا قالوا: 
األمر عىل ما أخربوا قالوا: بدا هلل تعاىل؟[)2)، ]فهل 
يصّح أن يسند إىل اإلمام الصادق C الذي يفّس 
اآلية املذكورة بام نقلناه أّنه يقول بيشء يكون مضاّدًا 
وخمالفًا ملا فّس به اآلية؟[)3)، و ]هل يصّح أن ينسب 
وباقر  وصادقها  األّمة  إمام  عن  فضاًل   – عاقل  إىل 
ُيعّظم  ُيعبد ومل  بأّن اهلل تعاىل مل   – علومها ومظهرها 
إالّ بالقول بظهور احلقائق له بعد اخلفاء، والعلم بعد 
له  وتنظيًا  تعجيزًا هلل سبحانه  فيه  أّن  مع  اجلهل)4)، 
 C للخلق؟![)))، نعم لقد ورد عن أمي املؤمني
أّنه إىل السبعي بالء وبعد السبعي رخاء.. ومل يتحّقق 
أيب  بن  عيل  يّتهم  أن  سـليامن  يستطيع  فهل  ذلك، 

)1)    البداء في ضوء الكتاب والسنّة: 17.
)2)    المصدر السابق: 108.

)3)    المصدر السابق: 17.
)4)    إشارة إلى قوله C: »ما عبد الله بشيء مثل البداء«، وقوله C: »ما عّظم الله )عّز 

وجّل( بمثل البداء«.
)))    المصدر السابق: 18.
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C؟ وهل جيرأ مؤمن عىل ذلك ورسول  طالب 
اإليامن  »برز  اخلندق:  يوم  حّقه  يف  يقول   K اهلل 
جيرأ  وال  يستطيع  ال  كاّل  اجلواب:  كان  فإن  كّله«؟ 
 ،A قلنا إذن كالمه باطل ومكذوب عىل األئّمة 
فليس يف أخبارهم ما مل يتحّقق وبالتايل مل يظهر منهم 
الكذب ليقولوا )بدا هلل فيام أخربناكم به(، وإذا كان 
 C اجلواب: نعم، يستطيع الرجل من اهتام عيّل 
هو   C علّيًا  ألّن  النار؛  لك  هنيئًا  له  قلنا  بذلك، 
نفس رسول اهلل K يف آية املباهلة؛ وألّن االهّتام 
يبغض  »ال   :Kقال وقد  والبغض،  احلقد  دليل 
بن  عاّمر  وقال  منافق«)1)،  حيّبه  وال  مؤمن،  علّيًا 
 ،C يارس )رض(: كنّا نعرف املنافق ببغض عيّل

ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   چ  كتابه:  يف  يقول  تعاىل  واهلل 
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ )2)، أضف 
إىل ذلك أّن هلذا املورد أشباه يف الكتاب العزيز عن 
املطّهرة  السنّة  ويف   ،C ويونس  والكليم  اخلليل 
عن الرسول األكرم K، وعن آدم وداود واملسيح 

D، وسيأيت بيانا بعد ذلك إن شاء اهلل فرتّقب.

وحتّقق  إالّ  يشء   A األئّمة  اخبارات  يف  فليس 

)1)    كنز العّمال: ج6، 8)1.
)2)    النساء: )14.



29

افتراءات على اإلمامية

الكتاب  والباقي مروّي يف  فقط،  قول عيّل  هذا  إالّ 
ُتبهت   – هذه  واحلال   – فلامذا  األنبياء   عن  والسنة 

األئّمة  من حاقد مبغض؟

الفخر الرازي:. 3

حيث قال: ]املسألة اخلامسة: قالت الرافضة: البداء جائز عىل 
اهلل تعاىل، وهو أن يعتقد شيئًا ثّم يظهر له أّن األمر بخالف 

ما اعتقده، ومتّسكوا فيه بقوله: چ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  
باطل؛ ألّن علم  أّن هذا  ، واعلم  ۈ  ۈ  ٴۇچ 
كان  كذلك  كان  وما  املخصوصة،  ذاته  لوازم  من  تعاىل  اهلل 
الفخر  عن  غاب  وقد  حُماالً[)1)،  فيه  والتبّدل  التغّي  دخول 
الرازي وَمن حدى حدوه بأّن الشيعة اإلمامّية تذهب إىل أّن 
الثبوتّية هلل )عّز وجّل(، وهبذا  الذاتّية  )العلم( من الصفات 

ترّصح علامؤهم، منهم:

الباب أ.  رشح  يف  احلرش  يوم  )النافع  يف  احليّل  املحّقق 
الثاين:  ]الفصل  قال:  احلادي عرش: ص37( حيث 
يف صفاته الثبوتّية: الصفة الثانية: أّنه تعاىل عامل...[.

يف ب.  احلرش  يوم  )النافع  يف  السيوري  املقداد  العاّلمة 
قال:  حيث  ص37(  عرش:  احلادي  الباب  رشح 
الثبوتّية كونه تعاىل عاملًا،  ]أقول: من مجلة الصفات 

)1)    التفسير الكبير للفخر الرازي: ج19، ص66.
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حارضة  تكون  بحيث  األشياء  له  املتبّي  هو  والعامل 
عنده غي غائبة عنه[.

يف 	.  البحراين  عصفور  آل  حسني  الشيخ  العاّلمة 
 (29  – الدين: ص27  االعتقاد يف أصول  )حماسن 
الثبوتّية،  صفاته  يف  الرابع:  ]البحث  قال:  حيث 
... وألّن  عاملًا،  تعاىل  كونه  الثانية: يف  مسائل:  وفيه 
موجب  املراتب  من  مرتبة  يف  عنه  العلم  سلب  يف 
 – ذلك  باهلل من  نعوذ   – له واجلهل  النقص  لثبوت 
فعموم القدرة كاٍف يف االثبات[ ثّم ساق لذلك أربع 

روايات تؤّيد مطلبه وهي:

صحيح أيب بصي قال: سمعُت أبا عبد اهلل  يقول:  −
»مل يزل اهلل )عّز وجّل( رّبنا والعلم ذاته وال معلوم، 
فلاّم أحدث األشياء، وقع العلم منه عىل املعلوم«.

قال:  − جعفر   أيب  عن  مسلم  بن  حمّمد  صحيح 
يزل  ومل  غريه،  يشء  وال  اهلل  »كان  يقول:  سمعته 
عاملًا بام يكون، فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد 

كونه«.

احلسن   − أيب  إىل  كتب  أّنه  نوح،  بن  أّيوب  صحيح 
األشياء  يعلم  »أكان  وجّل(:  )عّز  اهلل  عن  يسأله 
قبل أن خيلق األشياء أو مل يعلم ذلك حّتى خلقها 
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عندما  خلق  ما  فعلم  وتكوينها،  خلقها  وأراد 
»مل   : بخّطه  فوّقع  كّون«،  عندما  كّون  وما  خلق، 
يزل اهلل تعاىل عاملًا باألشياء قبل أن خيلق األشياء 

كعلمه باألشياء بعد ما خلق األشياء«.

إىل  − كتبُت  قال:  محزة،  بن  حمّمد  بن  جعفر  خرب 
الرجل أسأله: أّن مواليك اختلفوا يف العلم، فقال 
بعضهم: مل يزل اهلل عاملًا؛ ألّن معنى يعمل )يفعل( 
فإن أثبتنا العلم، فقد أثبتنا يف األزل معه شيئًا، فإن 
رأيت – جعلني اهلل فداك – أن تعّلمني من ذلك 
ما أقف عليه وال أجوزه، فكتب  بخّطه: »مل يزل 

اهلل عاملًا تبارك وتعاىل«.

قال:  اهلل مقامه( ذلك  أورد سامحته )أعىل  أن  وبعد 
]ويف األخبار ما هو هبذا املعنى كثي جّدًا، وهي من 

الداللة عىل املطلوب من داللة العلم وذاتّيته...[.

فعلامء الشيعة ال يقولون بام يقوله الفخر الرازي من 
وما  املخصوصة  ذاته  لوازم  من  تعاىل  اهلل  ]علم  أّن 
حُماالً[  فيه  والتبّدل  التغّي  دخول  كان  كذلك  كان 
يقولون:  حيث  ذلك؛  من  أعظم  هو  ما  يقولون  بل 
أّن علمه سبحانه عي ذاته، فإذا كان التغّي والتبّدل 
الفخر  تعبي  حّد  عىل   – املخصوصة  ذاته  لوازم  يف 
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أشّد  ذاته  نفس  والتبّدل يف  فالتغّي  – حمال،  الرازي 
بقوله:  إليهم  الرازي  نسبه  بام  يقولون  ال  كام  حمالة، 
]قالت الرافضة: البداء جائز عىل اهلل تعاىل، وهو أن 
يعتقد شيئًا ثّم يظهر له أّن األمر بخالف ما اعتقده، 

ۆۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   چ  بقوله:  فيه  ومتّسكوا 
القول  زور  من  فهو  چ[  ٴۇ   ۈ   ۈ  
بالباطل،  واحلّق  باخلطأ،  الصحيح  وخلط  وباطله، 
نعم اإلمامّية تقول بجواز البداء عىل اهلل تعاىل  ولكن 
بل  إليها  ونسبه  هو  اّدعاه  الذي  الّلغوي  باملعنى  ال 
بام  املسلمي  مجيع  فيه  يوافقها  آخر  معنى  لإلمامّية 

فيهم الفخر الرازي نفسه كام سيأيت بيانه بعد ذلك.

أبو احلسن األشعري:. 4

أي   – أّنه  يزعمون  قليلة  الروافض إالّ رشذمة  قال: ]كّل  حيث 
أّن  يف  واضح  وقوله  فيه[،  له  يبدو  ثّم  اليشء  يريد   – تعاىل  اهلل 
الروافض إالّ قليل منهم يقولون بأّن اهلل تعاىل يريد اليشء وهو 
ال يعلم أّن املصلحة بخالفه، أي جيهل بوجه املصلحة فإذا بدت 
وهنا  وإرادته،  رأيه  غّي  عليه  خفائها  بعد  وظهرت  املصلحة  له 

نقول:

مطلق  − الروافض(  )كّل  بقوله:  يقصد  كان  إن 
كالزيدّية  وغيها  عرشّية  اإلثني  الشيعة: 
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قليلة(  رشذمة  )إالّ  بقوله:  ويقصد  واإلسامعيلّية 
ألّنه  معه؛  لنا  كالم  فال  عرشّية  اإلثني  الشيعة 
وّجه التهمة إىل غينا وعليهم هم أن يدافعوا عن 
أنفسهم؛ ألّنم أعرف بعقيدهتم وإن كنا نظّن عدم 
صّحة هذا االهّتام يف حّقهم، ولكن بقي أن نشي 
عرشّية  اإلثني  الشيعة  عن  تعبيه  عىل  حتّفظنا  إىل 
بأّنم رشذمة قليلة من الشيعة مع أّنم أكرب فرق 
فرق  أكرب  من  هي  بل  التعبي  صّح  إن  الشيعة 

املسلمي بشكل عام.

وإن كان يقصد بقوله: )كّل الروافض( كّل أفراد  −
الشيعة اإلثني عرشّية، ويقصد بقوله: )إالّ رشذمة 
قليلة( القليل من أفرادها فهذا من واضح الكذب 
من  كرباءهتا  منه  بريئة  عرشّية  واإلثنا  والبهتان، 

الرشك باهلل واملرشكي به.
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املعنى االصطالحي للبداء

عرفت ممّا تقّدم أّن اإلمامّية ال تقول بالبداء باملعنى الّلغوي، بل 
هي تترّبأ منه كتربئها من الرشك باهلل واملرشكي به بل ذهبت أئّمتهم  إىل 
تكفي َمن قال به عاملًا عامدًا، ودعت إىل الرباءة منه؛ ألّن القول بذلك 
معناه نسبة اجلهل والنقص إىل اهلل تعاىل، وَمن رمى به اإلمامّية فهو مفرٍت 
عليهم، كاذب حاقد ُمطاَلٌب بالدليل، يقول شيخنا آغا بزرك الطهراين: 
]واإلمامّية الذين ينّزهون اهلل تعاىل عن كثي ممّا جيّوزه غيهم من فِرق 
اإلسالم عليه تعاىل ينّزهونه عن اجلهل والعجز بالطريق األوىل، فنسبة 

القول بالبداء هبذا املعنى إىل اإلمامّية هُبتان عظيم[.

فاملعنى  اإلمامّية،  عند  البداء  معنى  تعرف  أن  اآلن  وبقي 
االصطالحي للبداء عندهم هو الظهور من اهلل تعاىل ال له، فـ )الاّلم( 
عند اإلمامّية بمعنى )من(، فقوهلم: )بدا هلل يف كذا( أي ظهر منه فيه، 
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ويقّرب هذا املعنى ويوّضحه قوله تعاىل: چ ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  
الذي  تعاىل هو  بالناس، واهلل  مرتبط  فالبداء يف واقعه  چ)1) ،  مئ  
يبدي ذلك ويظهره هلم، وليس املراد به تعقيب الرأي ووضوح أمر كان 
–، وعليه يكون اجلهل  – تعاىل اهلل عن ذلك علّوًا كبيًا  قد خفي عنه 

واخلفاء فيه منسوبًا إىل املخلوقي ال إىل اخلالق سبحانه.

والتغيي  املحو  هو  اإلمامّية  اصطالح  يف  البداء  آخر:  وبتعبي 
قّدر  ما  يمحو  أن  عىل  قادٌر  تعاىل  فاهلل  اإلهلي،  القضاء  ويف  التقدير  يف 
والسنن  بالقواني  تعاىل حمكومة  فليست مشيئته  ما هو خالفه،  ويثبت 
القواني والسنن هي املحكومة بمشيئته تعاىل، بل كّل  التي خلقها بل 
األسباب التكوينّية إّنام هي منقادة ملشيئته، فال حيّتم ظرف تكويني عىل 
مشيئة اهلل تعاىل، وهذا التغيي منه تعاىل – ملا كان قد قّدر سابقًا – مل يكن 
التدبي، بل هو من اطالق قدرته  عن جهل بخواتم األمور وحمكامت 
أّن كّل يشء خاضع  إذ  التكوينّية؛  األسباب  كاّفة  املستعلية عىل  تعاىل، 

ملشيئته تعاىل ومنقاد إليها، ونسبة الظهور فيه إّنام هو للعباد ال له تعاىل.

فالقول بالبداء: هو االعرتاف الرصيح بأّن العامَل حتت سلطان اهلل 
وقدرته يف حدوثه وبقائه، وأّن إرادة اهلل نافذة يف األشياء أزالً وأبدًا.

)1)    الزمر: 47.
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علماء اإلمامية
تصرح باملعنى االصطالحي

وهذا ما ترّصح به كلامت علامء الشيعة وجهابذهتم، ومن أولئك 
العلامء:

الشيخ الصدوق:. 1

يف كتابه )إكامل الدين: ص70( وذلك يف جوابه عىل اعرتاض 
يّظنه  كام  )البداء(  ]ليس  قال:  حيث  اإلمامّية،  عىل  الزيدّية 
جّهال الناس بأّنه بداء ندامة – تعاىل اهلل عن ذلك – ولكن 
جيب علينا أن نقّر هلل )عّز وجّل( بأّن له البداء، )و( معناه: أّن 
له أن يبدأ بيشء من خلقه فيخلقه قبل يشء، ثّم يعدم ذلك 
اليشء ويبدأ بخلق غيه، أو يأمر بأمر ثّم ينهى عن يشء ثّم 
وحتويل  الرشائع،  نسخ  مثل  وذلك  عنه،  نى  ما  بمثل  يأمر 
القبلة، وعّدة املتوّف عنها زوجها[ حيث ذهب بعض الفقهاء 
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إىل أّن عّدة املتوّف عنها زوجها كانت سنة كاملة ثّم ُنسخت، 
ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   چ  تعاىل:  بقوله  واستدّل 
ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ  
ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   
ڍڌ  ڌ  ڎ   ڎچ )1)، يقول الشيخ الصدوق 
)أعىل اهلل مقامه( يف تكملة كلامته السابقة: ]وال يأمر عباده 
بأمر يف وقت إالّ وهو يعلم أّن الصالح هلم يف ذلك الوقت 
الصالح هلم  آخر  أّن يف وقت  ويعلم  بذلك،  يأمرهم  أن  يف 
الوقت  ذلك  كان  فإذا  به،  أمرهم  ما  مثل  ينهاهم عن  أن  يف 
أمرهم بام يصلحهم، فَمن أقر هلل )عّز وجّل( بأّن له أن يفعل 
ما  ويقّدم  يشاء،  ما  مكانه  وخيلق  يشاء،  ما  ويعدم  يشاء،  ما 
أقر  فقد  شاء،  كيف  شاء  بام  ويأمر  يشاء،  ما  ويؤخّر  يشاء، 
بالبداء[ أي فقد أقر هلل بالبداء حسب املصطلح الشيعي وإن 
]وإّنام  بقوله:  مقامه(  اهلل  )أعىل  عّقب  ثّم  اسمه،  غي  أسامه 
)البداء( الذي ينسب إىل اإلمامّية القول به هو ظهور أمره، 
ندامة  بداء  ال  يل،  ظهر  أي  شخص(  يل  )بدا  العرب:  تقول 

تعاىل اهلل عن ذلك علّوًا كبيًا[.

الشيخ املفيد:. 2

البداء:  يف )تصحيح االعتقاد( حتت عنوان )فصل يف معنى 
ص)6(، حيث قال: ]قول اإلمامّية يف البداء طريقه السمع 

)1)    البقرة: 240.
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دون العقل، وقد جاءت األخبار به عن أئّمة اهلدى ، واألصل 
عمل  لفالن  )بدا  العرب  تقول  الظهور...  هو  )البداء(  يف 
)بدا من فالن  يقولون  كام  له كالم فصيح(،  )بدا  و  حسن( 
كذا( فيجعلون )الاّلم( قائمة مقام )من( نائبة عنها، فاملعنى 
يف قول اإلمامّية )بدا هلل يف كذا( أي ظهر منه، وليس املراد به 
تعقيب الرأي ووضوح أمر كان قد خفي عنه[، وقال )أعىل 
)القول  عنوان:  حتت  املقاالت(  )أوائل  يف  أيضًا  مقامه(  اهلل 
ما  البداء  معنى  يف  ]وأقول  ص80(:  واملشيئة:  البداء  يف 
يقول املسلمون بأمجعهم يف النسخ وأمثاله من: اإلفقار بعد 
اإلغناء، واإلمراض بعد اإلعفاء، واإلماتة بعد اإلحياء، وما 

يذهب إليه أهل العدل خاصة من الزيادة يف اآلجال...[.

الشيخ الطويس:. 3

 يف )عّدة األصول: ج2، ص29(، حيث قال: ]البداء حقيقته 
يف الّلغة هو الظهور... وقد يستعمل ذلك يف العلم باليشء 
بعد أن مل يكن حاصاًل، وكذلك يف الظّن، وأّما إذا أضيفت 
هذه الّلفظة إىل اهلل تعاىل فمنه ما جيوز إطالقه عليه ومنه ما ال 

جيوز، فأّما ما جيوز من ذلك فهو ما أفاد النسخ بعينه[.

اإلمام رشف الدين:. 4

قال:  حيث  ص101(،  اهلل:  جار  مسائل  )أجوبة  يف 
املرض  من  ينقص  اهلل  أّن  هنا  الشيعة  تقوله  ما  ]وحاصل 
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والسعادة  واملرض  والصّحة  األجل  وكذا  فيه،  يزيد  وقد 
والشقاء واملحن واملصائب واإليامن والكفر وسائر األشياء 

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ   چ  كام يقتضيه قوله تعاىل: 
اخلّطاب  بن  عمر  مذهب  وهذا  ٴۇچ)1)،  ۈ  
عــن  جـابـر  رواه  وقـد  وقتادة،  وائل  وأيب  مسعود  وابن 
رســول اهلل K، وكان كثي من السلف الصالح يدعون 
ويترّضعون إىل اهلل تعاىل أن جيعلهم سعداء ال أشقياء، وقد 
السنن  يف  وورد  املأثورة  أدعيتهم  يف  أئّمتنا   عن  ذلك  تواتر 
واصطناع  الوالدين،  وبّر  وجهها،  عىل  الصدقة  أّن  الكثية، 
عن  وصّح  العمر،  يف  ويزيد  سعادة،  الشقاء  حيّول  املعروف 
ابن عّباس أّنه قال: »ال ينفع احلذر من القدر ولكّن اهلل يمحو 

بالدعاء ما يشاء من القدر«[.

الشيخ آغا بزرك الطهراين:. 5

ج3،  الشيعة:  تصانيف  إىل  )الذريعة  القّيمة  موسوعته  يف 
ص3)( حيث قال: إّنه البّد لكّل مسلم أن يعتقد ]بأّنه تعاىل 
يميت  آخر،  يعدم شيئًا وحيدث  چ)2) ،  ڳ         ڳ      ڳ  ڳ  ڱ   چ 
يمحو  ويؤّخر،  يقّدم  وينقص،  يزيد  آخر،  ويوجد  شخصًا 
أّنه ينسخ ما  ما كان ويثبت ما كان من األمور التكوينّية كام 
سائر  من  غيه  ويثبت  ويرفعه  التكليفّية  األحكام  من  يشاء 

)1) سورة الرعد آية رقم: 39
)2) سورة الرحمن آة رقم: 29
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األحكام.

بام أّن البداء منه تعاىل بإحداث ما مل يكن، وإظهار ما خفي 
ما  التكليفّيات جيريان عىل  التكوينّيات، وكذا نسخه يف  من 
اقتضته احلكمة اإلهلّية، وحسب ما أحاط به علمه من املصالح 
العاّمة يف حمو يشء وإثبات يشء، وتغيي ما كان عليه أمر عاّم 
هو عليه تكوينًا أو تكليفًا، فال يبدو منه تعاىل إحداث وتغيي 
وجرى  التغيي  بعدم  املحفوظ  اللوح  يف  علمه  يف  قىض  فيام 
قىض  فيام  تعاىل  منه  يظهر  وال  األزيل،  تقديره  يف  ذلك  عليه 
عليه خالف ما هو عليه، والعلم بكون اليشء ممّا قىض عليه 
كذلك أو من غيه خاّص بحرضته ال يطلع عىل غيبه أحد 
بأّنه من املقيض  أن يرّصح يف الوحي إليهم  حتى أنبياءه  إالّ 
بظهور  كإخبارهم  كذلك  به  األّمة  خيربون  فهم  واملحتوم 
بالبيداء  واخلسف  السامء،  يف  الصيحة  وحدوث   ، احلّجة 
قبل ظهوره، )و( يف اآليات واألخبار املتكاثرة دالالت عىل 
ثبوت البداء منه تعاىل هبذا املعنى الذي هو معتقد كّل مسلم، 
وال سّيام ما ورد يف قصص نوح وإبراهيم وموسى وشعيب 
وعيسى  ودعاء نبّينا )ص( عىل اليهودي، واألحاديث يف أّن 

الصدقة والدعاء يرّدان القضاء[.

الشيخ فضل اهلل الزنجاين:. 6

يف )التعليقات عىل كتاب أوائل املقاالت: 94( حيث قال: 
]فاملراد منه هو ظهور أمر غي مرتّقب أو حدوث يشء مل يكن 
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يف احلسبان حدوثه ووقوعه، وهذا املعنى حيّصل كّل ما ورد 
اطالقه يف القرآن الكريم، والذي سّوغ اطالق لفظة )الَبَداء( 
الكريم  الكتاب  آيات  من  السمعّيات  هو  املعنى  هبذا  عليه 

حئ   جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ   چ  تعـالــى:  قـولـه  نـحـو 
بالطرق  املروّية  الكثية  اآليات  من  وغيه  چ)1)   مئ 
الصحيحة يف كتب الفريقي محلوها عىل ما يفيد معنى النسخ 
ممّا  الترشيعّية  األمور  يف  النسخ  مثابة  )بـ(  وجعلوه  ونظائره 
كخالف  اخلالف  ويصي  وجوازه  صّحته  عىل  الكّل  أطبق 

لفظي[.

السيد حسني مّكي:. 7

يف )عقيدة الشيعة يف اإلمام الصادق وسائر األئّمة : ص47) 
حيث قال: ]وإّنام يكون البداء منه بمعنى أّنه تعاىل يظهر مَلن 

يشاء من خلقه ما كان قد أخفاه عنهم[.

)1)    الزمر: 47.
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روايات اإلمامية
تصرّح باملعنى االصطالحي

كام أّن روايات اإلمامّية ترّصح بذلك، ومن تلك الروايات عىل 
سبيل املثال:

عن الصادقC : »إّن اهلل يقّدم ما يشاء، ويؤّخر ما يشاء،  ¿
ويمحو ما يشاء، ويثبت ما يشاء، وعنده أّم الكتاب«)1).

وعنه C: »فكّل أمر يريده اهلل فهو يف علمه قبل أن يصنعه،  ¿
ليس يشٌء يبدو له إالّ وقد كان يف علمه، إّن اهلل ال يبدو له من 

جهل«)2).

وسئل الصادقC : هل يكون اليوم يشء مل يكن يف علم  ¿
اهلل تعاىل باألمس؟ قال: »ال، َمن قال هذا فأخزاه اهلل«، قلت: 

)1)    البحار: ج4، ص121.
)2)    نفس المصدر.
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أرأيت ما كان وما هو كائن إىل يوم القيامة أليس يف علم اهلل؟ 
قال : »بىل، قبل أن خيلق اخللق«)1). 

كام أّن يف الروايات الّسابقة إشارة إىل نسبة املعنى االصطالحي 
إىل اهلل تعاىل، السّيام:

»ما ُعبَِد اهلل بيشء مثل البداء«)2). ¿

»ما عّظم اهلل بمثل البداء«)3). ¿

إذ  )الَبَداُء(،  كتابه  يف  قصي  مصطفى  الشيخ  قول  القول  ونعم 
يعّلق بقوله: ]وكيف ُيعبد اهلل تعاىل وُيعّظم بنسبة اجلهل إليه - حسب 
املفهوم الّلغوّي -، فاملراد من )البداء( الذي ُيعبد اهلل به ويعّظم أّنه تعاىل 
ما  ويثبت  يشاء  ما  يمحو  واستمرارًا  ابتداًء  واالختيار  القدرة  متام  له 
يشاء، وال توجد يف الروايات أّية رواية تدّل عىل نسبة )البداء( باملعنى 

الّلغوي املتقّدم إليه تعاىل[. 

)1)    التوحيد: 334.
)2)    الكافي: ج1، ص113.

)3)    نفس المصدر.
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أحمد والبخاري
و موقفهما من البداء

لقد ورد يف مسند أمحد: أّن رسول اهلل Kقال: »َيَْمُع اهللَُّ )َعزَّ 
( َأْن َيْصَدَع  ( اأْلَُمَم يِف َصِعيٍد َواِحٍد َيْوَم اْلِقَياَمِة،   َفإَِذا َبَدا هللَِِّ )َعزَّ َوَجلَّ َوَجلَّ
َفَيْتَبُعوَنُْم َحتَّى ُيْقِحُموَنُْم  َبنْيَ َخْلِقِه، َمثََّل لُِكلِّ َقْوٍم َما َكاُنوا َيْعُبُدوَن، 
َمْن  َفَيُقوُل:  َرفِيٍع،  َمَكاٍن  َعىَل  َوَنْحُن   ،) َوَجلَّ )َعزَّ  نَا  َربُّ َيْأتِينَا  ُثمَّ  النَّاَر، 
َننَْتظُِر  َفَيُقوُلوَن:  َتنَْتظُِروَن؟  َما  َفَيُقوُل:  امْلُْسلُِموَن،  َنْحُن  َفنَُقوُل:  َأْنُتْم؟ 
َفَيُقوُلوَن:  َرَأْيُتُموُه؟  إِْن  َتْعِرُفوَنُه  َوَهْل  »َفَيُقوُل:  َقاَل:   ،) َوَجلَّ )َعزَّ  نَا  َربَّ
َلُه،  ِعْدَل  اَل  ُه  إِنَّ َنَعْم،  َفَيُقوُلوَن:  َتَرْوُه؟  َومَلْ  َتْعِرُفوَنُه  َكْيَف  َفَيُقوُل:  َنَعْم، 
ُه َلْيَس ِمنُْكْم َأَحٌد  ا امْلُْسلُِموَن، َفإِنَّ َ وا َأيُّ َفَيَتَجىلَّ َلنَا َضاِحًكا، َيُقوُل: َأْبرِشُ

انِيًّا«)1). ا َأْو َنرْصَ إاِلَّ َجَعْلُت َمَكاَنُه يِف النَّاِر َيُوِديًّ

حديثه  يف  هلل[  ]بدا  بقوله:  يقصد  ماذا  أمحد  اإلمام  سألنا  ولو 

)1)    مسند أحمد: ج4، ص407.. ورواه مسلم )في صحيحه: ج1، باب معرفة طريق الروية، 
ص112(، بغير هذا اللفظ عن أبي هريرة.
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الّسابق لقال: أي سبق يف علمه تعاىل فأراد اظهاره للناس وليس املراد 
أّنه ظهر له بعد أن كان خافيًا عليه، فقد ورد يف صحيح البخاري)1) - 
وهو كام نعلم أصّح الكتب عند إخواننا أهل السنّة واجلامعة بعد القرآن 
الكريم – ]أّن أبا هريرة  سمع رسول اهلل K   يقول :  إّن ثالثة يف  بني 
إرسائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا هلل )عّز وجّل( أن يبتليهم فبعث إليهم 
ملكًا...[، وفّسه ابن حجر العسقالين يف )فتح الباري يف رشح صحيح 
البخاري( بقوله: ] قوله: )بدا هلل( –  بتخفيف الّدال املهملة بغي هز – 
أي سبق يف علم اهلل فأراد إظهاره وليس املراد أّنه ظهر له بعد أن كان 
خافيّا؛ ألّن ذلك حمال يف حّق اهلل تعاىل[، وهذا نّص ما تعتقده الشيعة، 

ونّص  إسرائيل(..  بني  في  وأقرع  وأعمى،  أبرص،  رقم ))320(، )حديث  الحديث  في    (1(
الحديث كما يلي: عن َأَبي ُهَرْيَرَة )رض( قال:» َسِمَع َرُسوَل اللَِّه )ص( َيُقوُل إِنَّ َثاَلَثًة فِي َبنِي 
اأْلَْبَرَص  َفَأَتى  َمَلًكا  إَِلْيِهْم  َفَبَعَث  َيْبَتلَِيُهْم  َأْن   ) َوَجلَّ )َعزَّ  ِه  لِلَّ َبَدا  َوَأْعَمى  َوَأْقَرَع  َأْبَرَص  إِْسَراِئيَل 
َفَقاَل: َأيُّ َشْيٍء َأَحبُّ إَِلْيَك؟ َقاَل: َلْوٌن َحَسٌن َوِجْلٌد َحَسٌن َقْد َقِذَرنِي النَّاُس، َقاَل: َفَمَسَحُه َفَذَهَب 
بُِل َأْو َقاَل اْلَبَقُر ُهَو  َعنُْه َفُأْعطَِي َلْوًنا َحَسنًا َوِجْلًدا َحَسنًا، َفَقاَل: َأيُّ اْلَماِل َأَحبُّ إَِلْيَك؟ َقاَل: اإْلِ
بُِل َوَقاَل اآْلَخُر: اْلَبَقُر َفُأْعطَِي َناَقًة ُعَشَراَء  َشكَّ فِي َذلَِك، إِنَّ اأْلَْبَرَص َواأْلَْقَرَع َقاَل: َأَحُدُهَما اإْلِ
َفَقاَل: ُيَباَرُك َلَك فِيَها. َوَأَتى اأْلَْقَرَع َفَقاَل: َأيُّ َشْيٍء َأَحبُّ إَِلْيَك؟ َقاَل: َشَعٌر َحَسٌن َوَيْذَهُب َعنِّي 
َهَذا، َقْد َقِذَرنِي النَّاُس. َقاَل: َفَمَسَحُه َفَذَهَب َوُأْعطَِي َشَعًرا َحَسنًا، َقاَل: َفَأيُّ اْلَماِل َأَحبُّ إَِلْيَك؟ 
َقاَل: اْلَبَقُر، َقاَل: َفَأْعَطاُه َبَقَرًة َحاِماًل َوَقاَل ُيَباَرُك َلَك فِيَها. َوَأَتى اأْلَْعَمى َفَقاَل: َأيُّ َشْيٍء َأَحبُّ 
َفَأيُّ  َقاَل:  َبَصَرُه،  إَِلْيِه  ُه  اللَّ َفَردَّ  َفَمَسَحُه  َقاَل:  النَّاَس،  بِِه  َفُأْبِصُر  َبَصِري  إَِليَّ  ُه  اللَّ َيُردُّ  َقاَل:  إَِلْيَك؟ 
َد َهَذا، َفَكاَن لَِهَذا َواٍد ِمْن  َفُأْنتَِج َهَذاِن، َوَولَّ اْلَماِل َأَحبُّ إَِلْيَك؟ َقاَل: اْلَغنَُم، َفَأْعَطاُه َشاًة َوالًِدا، 
ُه َأَتى اأْلَْبَرَص فِي ُصوَرتِِه َوَهْيَئتِِه َفَقاَل: َرُجٌل  إِبٍِل، َولَِهَذا َواٍد ِمْن َبَقٍر، َولَِهَذا َواٍد ِمْن َغنٍَم، ُثمَّ إِنَّ
َأْعَطاَك  ِذي  بِالَّ َأْسَأُلَك  بَِك،  ُثمَّ  ِه  بِاللَّ إاِلَّ  اْلَيْوَم  َباَلَغ  َفاَل  َسَفِري  فِي  اْلِحَباُل  بَِي  َتَقطََّعْت  ِمْسِكيٌن 
ُغ َعَلْيِه فِي َسَفِري، َفَقاَل َلُه: إِنَّ اْلُحُقوَق َكثِيَرٌة،  ْوَن اْلَحَسَن َواْلِجْلَد اْلَحَسَن َواْلَماَل َبِعيًرا َأَتَبلَّ اللَّ
ُه، َفَقاَل َلَقْد َوِرْثُت لَِكابٍِر  َفَقاَل َلُه: َكَأنِّي َأْعِرُفَك َأَلْم َتُكْن َأْبَرَص َيْقَذُرَك النَّاُس َفِقيًرا َفَأْعَطاَك اللَّ
ُه إَِلى َما ُكنَْت. َوَأَتى اأْلَْقَرَع فِي ُصوَرتِِه َوَهْيَئتِِه َفَقاَل َلُه  َعْن َكابٍِر، َفَقاَل إِْن ُكنَْت َكاِذًبا َفَصيََّرَك اللَّ
ُه إَِلى َما ُكنَْت.  ِمْثَل َما َقاَل لَِهَذا، َفَردَّ َعَلْيِه ِمْثَل َما َردَّ َعَلْيِه َهَذا، َفَقاَل: إِْن ُكنَْت َكاِذًبا َفَصيََّرَك اللَّ
َفاَل  اْلِحَباُل فِي َسَفِري  بَِي  َوَتَقطََّعْت  َواْبُن َسبِيٍل  ِمْسِكيٌن  َفَقاَل َرُجٌل:  َوَأَتى اأْلَْعَمى فِي ُصوَرتِِه 
َقْد  َفَقاَل:  بَِها فِي َسَفِري،  ُغ  َأَتَبلَّ ِذي َردَّ َعَلْيَك َبَصَرَك َشاًة  بِالَّ َأْسَأُلَك  ِه ُثمَّ بَِك  بِاللَّ اْلَيْوَم إاِلَّ  َباَلَغ 
بَِشْيٍء  اْلَيْوَم  َأْجَهُدَك  اَل  ِه  َفَواللَّ ِشْئَت  َما  َفُخْذ  َأْغنَانِي،  َفَقْد  َوَفِقيًرا  َبَصِري،  ُه  اللَّ َفَردَّ  َأْعَمى  ُكنُْت 

ُه َعنَْك َوَسِخَط َعَلى َصاِحَبْيَك«. َما اْبُتِليُتْم َفَقْد َرِضَي اللَّ ِه، َفَقاَل: َأْمِسْك َماَلَك َفإِنَّ َأَخْذَتُه لِلَّ
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فلامذا الكيل بمكيالي، البداء يف روايات أهل السنّة واجلامعة له معنى 
اصطالحي، ويف روايات اإلمامّية ليس له معنى اصطالحي، واحلال أّن 

املعنى عند الفريقي واحد؟!
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  علي  ورواية )بعد السبعين رخاء(

علي  ورواية
)بعد السبعني رخاء()))

ذكرنا فيام سبق قول )سليامن بن جرير( – الذي نقله الرازي يف 
)نقد املحّصل( – وهو قوله: ]إّن أئّمة الرافضة وضعوا مقالتي لشيعتهم 

ال يظفر معهام أحد عليهم:

األوىل: القول بالبداء، فإذا قالوا إّنه سيكون هلم قّوة وشوكة ثّم ال 
يكون األمر عىل ما أخربوه، قالوا: بدا هلل تعاىل فيه.

قيل هلم هذا  فإذا  به،  تكّلموا  أرادوا شيئًا  فكّلام  التقّية،  والثانية: 
خطأ أو ظهر هلم بطالنه قالوا إّنام قلناه تقّية[)2).

عن  واحدة  رواية  ورود  إىل  وأرشنا  سبق،  فيام  عليه  أجبنا  وقد 
فيها:  يقول  التي  احلمق  بن  عمرو  رواية  وهي  تتحّقق،  مل   Cّعيل

)1)    هذا البحث مأخوذ من كتاب )البداء في ضوء الكتاب والسنّة( بتصّرف كبير.
)2)    نقد المحّصل: ص321.
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»دخلت عىل أمي املؤمني  حي رضب عىل قرنه فقال يل: يا عمرو إيّن 
مفارقكم، ثّم قال: سنة السبعني فيها بالء )قاهلا ثالثًا(، فقلت: فهل بعد 
فقال:  فأفاق،  كلثوم  أّم  فبكت  عليه،  فلم جيبني وأغمي  البالء رخاء؟ 
يا أّم كلثوم ال تؤذيني فإّنك لو قد ترين ما أرى مل تبكي، إّن املالئكة يف 
حمّمد وهذا  خلفهم،  والنبّيون  بعض،  خلف  بعضهم  السبع  الساموات 
K يقول: انطلق يا عيل فام أمامك خري لك ممّا أنت فيه، فقلت: بأيب 
أنت وأّمي، قلَت إىل السبعني بالء، فهل بعد السبعني رخاء؟ قال: نعم 

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ   چ  يا عمرو إّن بعد البالء رخاء، 
ٴۇچ)1).

السبعي  وبعد  بالء،  السبعي  السنة  إىل  أّنه  واضحة:  والرواية 
سيكون رخاء، ومل حيدث الرخاء الذي أخرب عنه ، فام هو السبب؟

خيتّص  مل  األمر  هذا  أّن  نبّي  أن  نريد  السبب  نذكـر  أن  وقبـل 
باألمي C، فقد ورد يف القرآن الكريم نظي لذلك من قبيل:

قوله تعاىل: چ ۈئ  ېئ    ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  . 1
خبمب   حب   جب   يئ   ىئ   مئ       حئ   جئ   ی   ی   ی   
يثچ  ىث   مث   جث   يت    ىت   ختمت   حت   جت    يب   ىب   
)2)، فالقرآن خيربنا أّن اخلليل  قد رأى يف املنام أّنه يذبح ولده 

– كام يف اجلزء اخلامس من  إسامعيل ، ورؤيا األنبياء وحي 
حتكي  صادقة  رؤيا  فهي  ولذلك   – ص280  املنثور:  الدّر 

)1)    بحار األنوار: ج4، ص118.
)2)    الصافات: 101 – 102.
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عن حقيقة ثابتة، وواقعّية مسّلمة، ومن هنا عزم اخلليل  عىل 
تنفيذها؛ ألّنا أمر من اهلل تعاىل له بذلك أّوالً، وحتّقق ذلك 

يف عامل الوجود ثانيًا، وكأّن قوله سبحانه چ ی  جئ  حئ  مئ      
ىئ  يئ  چ ، يكشف عن أمرين:

األّول: األمر بذبح الولد وهو أمر ترشيعي.

الثاين: احلكاية عن حتّقق ذلك يف الواقع اخلارجي.

وعليه.. فقد ُأخرب إبراهيم  بذلك بطريق من طرق الوحي، 
وأخرب هو ولده بذلك، ومع ذلك كّله مل يتحّقق وُنسخ نسخًا 
اخلارج  يف  إلسامعيل   إبراهيم  ذبح  يتحّقق  مل  كام  ترشيعّيًا، 
فكان نسخًا تكوينّيًا )وهو ما نعرّب عنه بالبداء(، وحيكي عن 

كال األمرين قوله تعاىل:چ ٹ  ڤ  ڤچ )1).

پ  . 2 پ    پ     ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     ٱ   تعاىل:چ  قوله 
ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ          ڀ   ڀ      پ  
أّن  اآلية  هذه  تفسي  يف  جاء  حيث  چ)2)،  ٿ   ٿ   ٿ   
وكان  املوصل،  أرض  من  نينوى  بأرض  كانوا  يونس   قوم 
يدعوهم إىل اإلسالم فأبوا، فأخربهم أّن العذاب مصّبحهم 

إىل ثالث إن مل يتوبوا، ولكّن العذاب مل يأهتم.

ڱ     . 3 ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   تعاىل:چ   قوله 

)1)    الصافات: 107.
)2)    يونس: 98.
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ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھچ)1)، حيث 
رّبه  أّن  قومه  أخرب  قد  موسى   أّن  اآلية  هذه  تفسي  يف  ورد 
عنهم  سيغيب  فهو  وبالتايل  ليلة،  ثالثي  يلقاه  أن  وعده  قد 
أربعي  إىل  حتّولت  الثالثي  ولكّن  اهلل،  مليقات  ليلة  ثالثي 
Eيف  عّباس  ابن  قال  أخر،  ليال  عرش  هلا  أضيف  حيث 
»إّن ريّب وعدين ثالثني ليلة أن  حكايته عن نبي اهلل موسى : 
ألقاه وأخلِّف هارون فيكم، فلاّم فصل موسى إىل رّبه زاده اهلل 

عرشًا فكانت فتنتهم يف العرش التي زاده اهلل«)2).

هبا  تعاىل  اهلل  أخرب  قد  الكريم  القرآن  برصيح  أخبار  ثالثة  فهذه 
السنّة  تتحّقق، وكذلك يف  مل  ولكنّها  أيضًا  هبا  األنبياُء   ، وأخرب  أنبياءه 

الرشيفة أخبار مل تتحّقق، وهي:

اإلمـام  ¿ عــن  ص94(  ج4،  األنــوار:  )بحـار  يف  ورد 
بقوم  مّر  اهلل  روح  عيسى  "إّن  قال:  أّنه  من    Cالصادق
بنت  فالنة  إّن  اهلل  روح  يا  قيل:  هلؤالء؟  ما  فقال:  ُملبني، 
يلبون  قال:  هذه،  ليلتها  يف  فالن  بن  فالن  إىل  ُتدى  فالنة 
اليوم ويبكون غدًا! فقال قائل منهم: ومِل يا رسول اهلل؟ قال: 
بمقالته:  القائلون  فقال  هذه،  ليلتها  يف  مّيتة  صاحبتهم  ألّن 
صدق اهلل وصدق رسوله، وقال أهل النفاق: ما أقرب غدًا، 

)1)    األعراف: 142.
)2)    تفسير الدّر المنثور: ج3، ص)11.
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فلاّم أصبحوا جاؤوا فوجدوها عىل حاهلا مل حيدث هبا يشء، 
فقالوا: يا روح اهلل إّن التي أخبتنا أمس أّنا مّيتة مل متت! فقال 
عيسى : يفعل اهلل ما يشاء فاذهبوا بنا إليها، فذهبوا يتسابقون 
حتى قرعوا الباب فخر	 زوجها فقال له عيسى : استأذن يل 

عىل صاحبتك.

بالباب مع  أّن روح اهلل وكلمته  قال: فدخل عليها فأخبها 
صنعت  ما  هلا:  فقال  عليها،  فدخل  فتخّدرت  قال:  عّدة، 
ليلتك هذه؟ قالت: مل أصنع شيئًا إالّ وقد كنُت أصنعه يف ما 
مىض إّنه كان يعرتينا سائل يف كّل ليلة مجعة فننيله ما يقوته إىل 
بأمري وأهيل  ليلتي هذه وأنا مشغولة  وأّنه جاءين يف  مثلها، 
حتى  ُيَب  فلم  هتف  ثّم  أحد  يبه  فلم  فهتف  مشاغل  يف 
كام  نلته  حتى  متنّكرة  قمت  مقالته  سمعت  فلاّم  مرارًا  هتف 
أفعى  ثياهبا  فإذا حتت  تنّحي عن ملسك  هلا:  فقال  ننيله  كنّا 
ف عنك  مثل جذعة عاض عىل ذنبه، فقال : بام صنعِت ُصِ
هذا")1)، فعيسى  – وهو نبي من أويل العزم – قد أخرب بموت 

العروس ومل يتحّقق ذلك.

ورد يف )بحار األنوار: ج4، ص112( أّن ملك املوت جاء  ¿
بأّن الشاب اجلالس عنده سيقيض  إىل داوودC  وأخربه 
بعد سبعة أّيام فرمحه داودC، ثّم مضت األّيام السبعة ومل 
يمت الشاب فجاء ملك املوت وقال لداودC: يا داود إّن 

)1)    بحار األنوار: ج4، ص94.
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اهلل تعاىل رمحه برمحتك له فأّخر يف أجله ثالثي سنة، وواضح 
هنا أّن ملك املوت  – وهو ملك من مالئكة اهلل املقّربي – قد 
أخرب داود هبالك الشاب بعد سبعة أّيام، ومل يتحّقق ذلك يف 

الواقع.

وجّل(  ¿ )عّز  اهلل  أّن  ص102(  ج4،  األنوار:  )بحار  يف  ورد 
قد عرض عىل آدمC  أسامء األنبياء  وأعامرهم، فمّر بآدم 
النبــي  فإذا عمره يف العامل أربعون سنة، فقال  اســم داود 
آدمC: يا رب ما أقّل عمر داود وما أكثر عمري! يا رب 
إن أنا زدت داود من عمري ثالثي سنة أتثبت ذلك له، قال 
تعاىل: نعم يا آدم، قال فإيّن قد زدته من عمري ثالثي سنة، 

فأثبت اهلل )عّز وجّل( لداود يف عمره ثالثي سنة.

ورد يف )بحار األنوار: ج4، ص)9( أّن اهلل تعاىل أخرب نبّيًا  ¿
من أنبيائه عن طريق الوحي بأن خيرب مِلكًا بأّنه تعاىل متوّفيه 
إىل كذا وكذا فأخربه بذلك، وملا دعا اهللَ امللُك قائاًل: يا رب 
)عّز  اهلل  فأوحى  أمري  وأقيض  طفيل  يشّب  حتى  أّجلني 
قد  أيّن  فأعلمه  امللك  فالن  ائِت  أن:  النبي  ذلك  إىل  وجّل( 
أنسيت )أي أّخرت( أجله وزدُت يف عمره مخس عرشة سنة.

ورد يف )بحار األنوار: ج4، ص121( أّن يودّيًا مّر بالنبي  ¿
وعليك،  له:  النبي  فقال  عليك،  الّسام  فقال:   K حمّمد 
فقال أصحابه: إّنام سّلم عليك باملوت، فقال: املوت عليك! 
 K قال  ثّم  عليه،  رددُت  وكذلك   :Kالنبي فقال 
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ألصحابه: إّن هذا اليهودي يعّضه أسود يف قفاه فيقتله.

مل  ثّم  فاحتمله  كثيًا  حطبًا  فاحتطب  اليهودي  فذهب  قال: 
فوضع  ضعه،   :Kاهلل رسول  له  فقال  انرصف  أن  يلبث 
عود،  عىل  عاّض  احلطب  جوف  يف  أسود  فــإذا  احلــطب 
عملت  ما  قال:  اليوم؟  عملت  ما  يودي  يا   :K فقال 
كعكتان  معي  وكان  به،  فجئت  محلته  هذا  حطبي  إالّ  عماًل 
فأكلت واحدة وتصّدقت بواحدة عىل مسكي، فقال رسول 
اهلل K: هبا دفع اهلل عنه، إّن الصدقة تدفع ميتة السوء عن 

اإلنسان.

والتبّدل  فيه  التغّي  ثّم  االخبار  قضّية  أّن  تكتشف  عليك  مّر  ممّا 
بحيث ال يقع يف اخلارج ليس خمتّصًا باألميCحتى يّتهم بالكذب 
– والعياذ باهلل – أو تتهّم األئّمة من ولده A بذلك، بل هو يشمل 
A كام مّر عليك ومن القرآن والسنّة، وإذا رفض ما ورد  أنبياء اهلل 
يف  ورد  ما  رفض  يمكن  فال  شيعي  كتاب  الناقل  أّن  بدعوى  السنّة  يف 
يشنّع  َمن  )وأقصد  الكرام  السنّة  أهل  نسأل  وبالتايل  الكريم،  القرآن 
عىل الشيعة منهم بعقيدة البداء ال الكّل(: كيف حيّلون هذه املسألة إن 
الشيعة اإلمامّية  به  باملعنى االصطالحي الذي آمنت  بالبداء  مل يعرتفوا 
والذي يشنّعون به عليها؟ لقد قامت اإلمامّية وَمن آمن بالبداء باملعنى 
االصطالحي –وإن مل يسّمه باسمه- بحّل املسألة بالتامم والكامل بعقيدة 
الذي  باملعنى  البداء  بدون  املشكلة  هذه  حّل  يمكنهم  فكيف  البداء، 

ذكرناه؟
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وبالتايل من  اخلارجي  الواقع  تقع يف  مل  أخبار  العموم: هذه  عىل 
بأّن  عليه  ونجيب  وقوعها،  عدم  سبب  عن  يستفس  أن  السائل  حّق 
املقتيض  يمنع  مانع  فقد الرشط وإّما وجود  إّما  الوقوع هو  سبب عدم 
من التأثي، فالتوبة مثاًل أنقذت قوم يونسCمن اهلالك، والصدقة 
أنقذت العروس واليهودي من اهلالك، فاألعامل – كام سبقت اإلشارة 
إليه – تغّي التقدير من شقاء إىل سعادة، ومن هالك إىل حياة وهو البداء 

الذي تقصده اإلمامّية.

األنبياء  يقف  كيف  ويقول:  يسأل  أن  السائل  حّق  من  نعم 
واألوصياء A عىل هذه اإلخبارات مع عدم وقوعها؟

ونجيبه بقولنا: إّن هلل تعاىل لوحي:

فيه،  ملا كتب  تغيي  الذي ال  الّلوح  املحفوظ وهو  الّلوح  األّول: 
وال تبديل ملا قّدر فيه وهو مطابق لعلم اهلل تعاىل.

والثاين: لوح املحو واإلثبات وهو الّلوح الذي ُيكتب فيه اليشء 
أو  رشطه  لفقدان  ُيمحى  أن  يلبث  ال  ولكنّه  مقتضيه  وجود  بحسب 
النّاس  من  زيٍد  عمر  أّن  الّلوح  هذا  يف  ُيكتب  فمثاًل:  مانعه،  لوجود 
ولكّن  موجود  سنة  مخسي  إىل  لبقائه  املقتيض  أّن  ومعناه  سنة،  مخسون 
هذا املقتيض ليس عّلة تاّمة لبقاء زيد إىل مخسي سنة بل هو جزء عّلة أو 
عّلة ناقصة ولذلك جيوز يف عمره التبّدل والتغّي بالزيادة والنقيصة، فإذا 
وصل رمحه مثاًل تغّي التقدير األّول من مخسي إىل سّتي مثاًل، وإذا قطع 
األعامل  مثاًل، فصالح  أربعي  إىل  األّول من مخسي  التقدير  تغّي  رمحه 
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وطاحلها يؤّثر يف تغّي التقدير األّول بالزيادة والنقيصة.

وهذا األمر له نظائر كثية يف حياتنا، فالطبيب احلاذق مثاًل يمكنه 
إىل  عمره  من  املتبّقي  يقّدر  أن  ومزاجه  شخص  أحوال  عىل  اّطلع  إذا 
عرشين سنة مثاًل أو أكثر أو أقّل ولكّن هذا التقدير مرهون عىل مواصلة 
الشخص عىل نفس أحواله ومزاجه أّما لو تغّيت فإّن هذا التقدير يتغّي 
تبعًا لتغّيها إن خيًا فخي وإن رّشًا فرّش، فلو أّن هذا الشخص مارس 
الرياضة البدنّية املعتدلة مثاًل فلربام زاد املتبّقي من عمره إىل ثالثي سنة 
ولو أّنه رشب املرشوبات الضاّرة مثاًل فلربام نقص املتبّقي من عمره إىل 
عرش سنوات، فحكم الطبيب وتقديره إّنام جاء بحسب املقتيض املوجود 
مانع  ُوِجد  أو  املقتيض رشطًا من رشوطه  فقد  إذا  أّما  الوقت،  يف ذلك 
حيول بينه وبي ما يقتضيه فإّن األمر يتغّي ويتبّدل، فمثاًل: النار تقتيض 
اإلحراق، وحتى تتمّكن النّار عىل أن حترق الورقة مثاًل ينبغي أن تتوّفر 
لديا مجيع رشوط اإلحراق، ومن هذه الرشوط أن تالمس الناُر الورقَة 
أو تكون قريبة منها بحيث تطاهلا حرارة النار إىل احلّد الذي يؤّدي إىل 
إحراقها.. أّما لو ُفِقد هذا الرشط وصارت الورقة بعيدة عن النار بحيث 
ال  النار  فإّن  إلحراقها  الكايف  بالقدر  حرارهتا  وال  هلبها  إليها  يصل  ال 
وتارة  الرشوط،  من  رشطًا  لفقدانا  الورقة  إحراق  من  حينئٍذ  تتمّكن 
بي  حيول  مانع  يوجد  ولكن  وموجودة  متوّفرة  كّلها  الرشوط  تكون 
الورقة وكان  النّار قد المست  أّن  النّار وبي احراقها للورقة، صحيح 
املفروض أن حترتق الورقة بالنار ولكّن املاء املوجود يف الورقة منع النار 
من احراقها، إذن.. النّار موجودة وقد المس هلبها الورقة إالّ أّن املاء منع 
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النار من إحراق الورقة، وحتى تتمّكن النار من إحراق الورقة عليها أن 
ال تفقد رشطًا من رشوط إحراقها وأن ال حيول بينها وبي الورقة مانع.

A فإذا عرفت هذا عرفت بأّن األخبار الصادرة عن األنبياء
التغّي  معرض  يف  هو  الذي  واإلثبات  املحو  بلوح  اتصاهلم  بسبب 
ذلك  يف  املوجود  املقتيض  مقتىض  بحسب  إخبارات  هي  إّنام  والتبّدل 
لفقد رشط من الرشوط  يتبّدل ويتغّي  الوقت، ولكّن هذا اإلخبار قد 
هذه  بمثل  خيربون  إّنام   A واألنبياء  املوانع،  من  مانع  لوجود  أو 
اإلخبارات من دون اإلشارة إىل تبّدهلا وتغّيها إّما ملصالح وحكم قد 
نعلمها وقد ال نعلمها وإّما ألّنم وقفوا عىل هذه اإلخبارات ومل يقفوا 

عىل توّفر الرشوط وعدمها أو املوانع وعدمها.

اآليات  أّن  ]اعلم  مقامه(:  اهلل  )أعىل  املجليس  العالمة  يقول 
من  حيدث  ما  فيهام  أثبت  لوحي،  خلق  اهلل  أّن  عىل  تدّل  واألخبار 
الكائنات: أحدها الّلوح املحفوظ الذي ال تغّي فيه أصاًل وهو مطابق 
يمحوه  ثّم  شيئًا  فيه  فيثبت  واإلثبات  املحو  لوح  واآلخر  تعاىل،  لعلمه 

حلكم كثية ال ختفى عىل أويل األلباب[)1).

وقال املحّقق اخلراساين يف هذا الصدد: ]إّن اهلل تبارك وتعاىل إذا 
تعّلقت مشيئته تعاىل بإظهار ثبوت ما يمحوه حلكمة داعية إىل اظهاره 
أهلم أو أوحى إىل نبّيه أو ولّيه أن خيرب به مع علمه بأّنه يمحوه أو مع عدم 
علمه به )أي عدم علم النبي أو الويل به( ملا أشي إليه من عدم اإلحاطة 
بتامم ما جرى يف علمه تعاىل وإّنام خيرب به ألّنه – حال الوحي أو اإلهلام 

)1)    بحار األنوار: ج4، ص130.
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عىل  اّطلع   – واإلثبات  املحو  لوح  بعامل  واتصاله  الزكية  نفسه  الرتقاء 
ثبوته، ومل يّطلع عىل كونه معّلقًا عىل أمر غي واقع أو عدم املوانع، قال 

تعاىل: چ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ.

نعم َمن شملته العناية اإلهلّية واتصلت نفسه الزكّية بعامل اللوح 
املحفوظ الذي هو من أعظم العوامل الربوبّية وهو أّم الكتاب ينكشف 
عنده الواقعّيات عىل ما هي عليها، كام ربام يتفق خلاتم األنبياء ولبعض 
الكائنات كام كانت وتكون، نعم مع ذلك  األوصياء وكان عارفًا عىل 
ربام يوحى إليه حكم من األحكام تارة ربام يكون ظاهرًا يف االستمرار 
يعّينها بخطاب آخر وأخرى  الواقع له غاية واحدة  أّنه يف  والدوام مع 
بام يكون ظاهرًا يف اجلد مع أّنه ال يكون واقعًا بجد بل ملجّرد االختبار 
غيه  أو  عذاب  بوقوع  باإلخبار  إهلامًا  أو  وحيًا  يؤمر  أّنه  كام  واالبتالء 
ممّا ال يقع ألجل حكمة يف هذا اإلخبار أو ذاك اإلظهار، فبدا له تعاىل 
بمعنى أّنه ُيظهر ما أمر نبّيه أو ولّيه بعدم إظهاره أّوالً، ويبدي ما خفي 

ثانيًا[)1).

النبي بيشء مع عدم حتّققه يف املستقبل  ُيقال: أليس يف إخبار  ال 
رائحة الكذب ووصمة التقّول باخلالف، وبالتايل حصول الضعف يف 

عقيدة املؤمني بالنسبة إىل أئّمتهم وزعامئهم؟

ألّنه ُيقال: إّن األخبار التي وقع فيها )الَبَداُء( إنام توجب معّرضّية 
األنبياء واألوصياء A لوصمة الكذب والتقّول باخلالف إذا مل يتوّفق 

)1)    كفاية األصول للمحّقق اآلخوند الخراساني: ج1، ص373.

  علي  ورواية )بعد السبعين رخاء(
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النبي للربهنة عىل صدق مقاله وإراءة املقتيض للحادثة التي أخرب عنها، 
ولذلك نرى أّن عيسىC  ملا أخرب أصحابه هبالك املرأة )العروس( 
ومل يقع اهلالك برهن عىل صدق مقاله عندما قال هلا: تنّحي عن جملسك 
»بام   :  Cفقال ذنبه،  عىل  عاض  جذعة  مثل  أفعى  ثياهبا  حتت  فإذا 
أخرب  حينام   K األكرم  النبي  وكذلك  هذا«،  عنِك  ف  ُصَ صنعِت 
هبالك اليهودي ومل يمت برهن عىل صدق مقاله بأن أمره بوضع احلطب 
فإذا أفعى أسود يف جوف احلطب عاض عىل عود، فقال K: »هبا – 
أي بصدقة اليهودي عىل املسكي – دفع اهلل عنه«، كام أّن األمر بالفداء يف 
 C داللة عىل صدق ما أخرب به اخلليل A قّصة اخلليل وإسامعيل
من الرؤيا، وهكذا احلال يف قّصة يونسC ، حيث أخربC  قومه 
بالعذاب إذا مل يتوبوا، وظهر صدقه C حينام رأى القوم طالئعه فقال 
هلم العامِل: ]افزعوا إىل اهلل فلعّله يرمحكم ويرّد العذاب عنكم، فاخرجوا 
قوا بي النساء واألوالد وبي سائر احليوان وأوالدها ثّم  إىل املفازة وفرِّ
ابُكوا وادعوا ففعلوا، فرصف عنهم العذاب[)1)، وهكذا يف رواية عيل
C  حينام أخرب أّن بعد السبعي رخاء قرأ قوله تعاىل: چ ڭ  ڭ  
ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ، ومنها يتبّي معنى كالمه ، أي 

بعد السبعي رخاء ما مل يمحو اهلل تعاىل ذلك ويثبت خالفه.

النبّوة،  ثبوت  بعد  كان  اليشء  اإلخبار عن  أّن  فبام  اجلملة  وعىل 
وشهود أعالم الرسالة مل يعد مثل هذا اإلخبار تقّوالً بال دليل أو أمرًا 
يف  قيل  ومــا  مقاله،  صدق  الدالئل  أثبتت  إذا  خاّصة  النبّوة،  يمّس 

)1)    مجمع البيان: ج3، ص3)1.



61

  علي  ورواية )بعد السبعين رخاء(

. Aيقال يف األوصياءA  األنبياء

)البداء( يف الرشيعة اإلسالمّية، وأّنا  تّتضح لك أهّية  تقّدم  ممّا 
عقيدة تؤمن هبا كّل مذاهب اإلسالم، وَمن يّدعي عدم اإليامن هبا فعليه 

أن يبحث عن حلول ترتضيها الرشيعة هلذه القضايا وليطلعنا عليها.



62

البـداء بين إشكاالت اللغة و أهمية االصطالح



63

  مجرى البداء ومحّله

مجرى البداء ومحّله

A التي جاءت تتحّدث  إذا نظرنا إىل روايات أهل العصمة 
عن قضاء اهلل تعاىل، فإّنا نستفيد منها أّن هناك ثالثة أنحاء من القضاء 

اإلهلي، وهي:

قضاء مل يطلع اهلل تعاىل عليه أحدًا بل استأثر به لنفسه تعاىل، . 1
فعلمه خمزون عنده.

قضاء أطلع اهلل تعاىل عليه أنبياءه ومالئكته A ، وأخربهم . 2
أّنه سيقع حتاًم.

قضاء أطلع اهلل تعاىل عليه أنبياءه ومالئكته A ، وأخربهم . 3
بوقوعه يف اخلارج برشط أن ال تتعّلق مشيئته تعاىل بخالفه.

عليه  تعاىل  اهلل  يطلع  مل  الذي  القضاء  وهو   – األّول  القسم  أّما 
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وقوع  عدم  يف  ريب  وال  شّك  فال   – تعاىل  لنفسه  به  استأثر  بل  أحدًا 
الظهور منه تعاىل  باملعنى االصطالحي هو  البداء  أّن  البداء فيه؛ حيث 
للنّاس، فاخلفاء والظهور مرتبط بالنّاس ال به تعاىل، فهو املظِهر للنّاس، 
املظنونة هلم،  أو  للخلق  املعلومة  املقتضيات  فالبداء يكون عىل خالف 
أحدًا من  يطلع عليه  مل  القضاء  القسم من  تعاىل يف هذا  اهلل  أّن  واحلال 
للبداء،   – – حينئٍذ  أو مظنونًا لديم، فال معنى  ليكون معلومًا  النّاس 
عن  ورد  بل  املوضوع،  بانتفاء  سالبة  فهي  األساس،  من  منتٍف  أّنه  إذ 
املعصومي A أّن هذا القسم من القضاء هو منشأ البداء ومصدره، 
ومعنى ذلك أّنا إذا فرضنا أّن شخصًا يعيش يف قضاء اهلل تعاىل عرشين 
سنة فقط، وَعِلم النّاس – كّلهم أو بعضهم –، ثّم وصل هذا الشخص 
رمحه، فأمّد اهلل تعاىل يف عمره ثالثي سنة مثاًل، ففي علمه تعاىل املخزون 
يف  الزيادة  هذه  يوجب  ما  سيفعل  الشخص  هذا  أّن  املكنون  وقضائه 
عمره – كصلة الرحم يف املثال –، وأّن اهلل تعاىل سيمّده هبا، وهكذا فيام 
لو فرضنا أّن شخصًا كان يف قضاء اهلل تعاىل مبتىل يف هذا الوقت فتصّدق 
هذا الشخص، فدفع اهلل عنه بالءه، ففي علم اهلل تعاىل املخزون أّن هذا 
الشخص سيفعل ما يوجب دفع البالء عنه – كالصدقة يف املثال –، وأّن 

اهلل تعاىل سيدفع البالء عنه... وهكذا.

ونحن إذا تأّملنا هذين املثالي قلياًل، نجد هناك تقديرين:

األّول: تقدير معلوم للنّاس، وهو أّن عمر الشخص – يف املثال 
األول – عرشين سنة، وأّن الشخص – يف املثال الثاين – مبتىل يف هذا 

الوقت.
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يطلع  مل  تعاىل  باهلل  فهو خمتّص  للنّاس،  تقدير غي معلوم  الثاين: 
 – األول  املثال  يف   – الشخص  بأّن  تعاىل  اهلل  علم  وهو  عليه،  النّاس 
بأّن الفعل الذي سيفعله هذا  سيفعل ما يوجب زيادة عمره، بل يعلم 
الشخص هو صلة رمحه الفالين، و...، كام يعلم أّن الشخص – يف املثال 
الثاين – سيفعل ما يوجب دفع البالء عنه، بل ويعلم سبحانه بأّن الفعل 

الذي سيفعله هذا الشخص هو الصدقة عىل الشخص الفالين، و...

وواضح أّن )البداء( إّنام وقع يف التقدير األّول املعروف للنّاس، 
بعد  سنة  ثالثي  األّول  املثال  يف  الشخص  عمر  زيادة  هلم  ظهر  حيث 
البالء عن  أن كان عمره يف علمهم عرشين سنة فقط، وظهر هلم دفع 
الشخص يف املثال الثاين يف الوقت الذي علموا من قبل أّنه يكون مبتىل 

فيه.

بينام التقدير الثاين مل يتغّي ومل يتبّدل، بل كان التغّي والتبّدل ناشئ 
منه، فالتقدير الثاين هو منشأ البداء، والتقدير األّول هو مورده.

ومن الروايات التي دّلت عىل أّن منشأ )البداء( هو العلم املخزون 
قول أيب عبد اهللC : »إّن هلل )عّز وجّل( علمني: علاًم خمزونًا مكنونًا 

ال يعلمه إالّ هو، من ذلك يكون البداء...«)1).

عليه  تعاىل  اهلل  أطلع  الذي  القضاء  وهو   – الثاين  القسم  وأّما 
أنبياءه ومالئكته ، وأخربهم أّنه سيقع حتاًم – فال يقع فيه البداء حتاًم، 
وإن اختلف هذا القسم عن القسم األّول؛ بأن كان القسم األّول منشأ 

)1)    عيون أخبار الرضا ، ج1، ص181، باب 13.
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للبداء، ومل يكن القسم الثاين كذلك، وقد دّلت روايات أهل البيت  عىل 
عدم وقوع البداء يف هذا القسم، منها:

قول الرضاC  أّن علّيًاC  كان يقول: »العلم علامن: . 1
فعلم عّلمه اهلل مالئكته ورسله، فام عّلمه مالئكته ورسله فأّنه 

يكون، وال يكذب نفسه وال مالئكته وال رسله...«)1).

قول اإلمام الصادقC : »من األمور أمور حمتومة جائية . 2
ما  منها  يقّدم  اهلل،  عند  موقوفة  أمور  األمور  ومن  حمالة،  ال 
يثبت منها ما يشاء، مل يطلع عىل  يشاء، ويمحو ما يشاء، و 
ذلك أحدًا، فأّما ما جاءت به الرسل فهي كائنة، ال يكذب 

نفسه وال نبّيه وال مالئكته«)2).

أّما القسم الثالث – وهو القضاء الذي أطلع اهلل تعاىل عليه أنبياءه 
ومالئكته  وأخربهم بوقوعه يف اخلارج برشط أن ال تتعّلق مشيئته تعاىل 
من  العديد  ذلك  عىل  دّلت  وقد  وحمّله،  )البداء(  مورد  فهو   – بخالفه 

الروايات، منها:

ما ورد يف »تفسي عيل بن إبراهيم« عن عبد اهلل بن مسكان، . 1
نزلت  القدر  ليلة  كان  »إذا  قال:   ،  Cاهلل عبد  أيب  عن 
يكون  ما  فيكتبون  الدنيا،  سامء  إىل  والكتبة  والروح  املالئكة 
من قضاء اهلل تعاىل يف تلك السنة، فإذا أراد اهلل أن يقّدم شيئًا 
ثّم  أو يؤّخره أو ينقص شيئًا، أمر امللك أن يمحو ما يشاء، 

)1)    نفس المصدر: ص182.
)2)    تفسير العّياشي، ج2، ص217.
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يف  مثبت  اهلل  عند  هو  يشء  وكّل  قلت:  أراده«،  الذي  أثبت 
كتاب؟ قال: نعم، قلُت: أّي يشء يكون بعده؟ قال: سبحان 

اهلل! ثّم حيدث اهلل أيضًا ما يشاء، تبارك وتعاىل«.

أيب . 2 عن  مسكان،  بن  اهلل  عبد  عن  أيضًا:  تفسيه  يف  ورد  ما 
جعفر وأيب عبد اهلل وأيب احلسنA، يف تفسي قوله تعاىل: 
چ ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ چ)1)، »أي: يقّدر اهلل كّل أمر من 
البداء  فيه  السنة، وله  الباطل، وما يكون يف تلك  احلّق ومن 
واملشيئة، يقّدم ما يشاء ويؤّخر ما يشاء من اآلجال واألرزاق 
والباليا واألعراض واألمراض، ويزيد فيها ما يشاء، وينقص 

ما يشاء...«.

قال: . 3 أّنه  املؤمني   أمي  عن  "االحتجاج«  كتاب  يف  ورد  ما 
»لوال آية يف كتاب اهلل، ألخبتكم بام كان وبام يكون وبام هو 

كائن إىل يوم القيامة، وهي هذه اآلية: چ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ.

)1)    الدخان: 4.
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اليهود يف اهلل تعاىل وقدرته، فيقول:  الكريم عقيدة  القرآن  ينقل 
ۇئ   ۇئ   وئ   ەئوئ   ەئ   ائ    ائ   ى   ېى   ې   ې   ې   ۉ   چ 

ۆئ  ۆئ       ۈئچ )1)، حيث ]ذهبت اليهود إىل أّن قلم التقدير والقضاء 

بخالفه،  املشيئة  تتعّلق  أن  استحال  األزل  يف  األشياء  عىل  جرى  حينام 
ومن أجل ذلك قالوا: چ  ې  ې  ېچ عن القبض والبسط، واألخذ 

والعطاء، فقد جرى فيها قلم التقدير، وال يمكن فيها التغيي[)2).

وقد ورد هذا البيان عىل لسان اإلمام الصادقC : حيث قال  
Cيف قول اهلل تعاىل: چ ۉ  ې  ې  ې  ېچ، أّنم ]مل يعنوا أّنه 
هكذا – أي أّنم مل يعنوا أّنه تعاىل بخيل –، ولكنّهم قالوا: قد فرغ من 

)1)    المائدة: 64.
)2)    البداء في التكوين، للسّيد الخوئي )عليه الرحمة(، ص33 - 34.
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األمر فال يزيد وال ينقص، فقال اهلل تكذيبًا لقوهلم: چ ى  ائ  ائ   
وجّل(  )عّز  اهلل  تسمع  أمل  ۈئچ،  ۆئ        ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   ەئوئ   ەئ  

يقول: چ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ)1)[)2).

لتقول: صحيح   – املسلمي  بل كل   – اإلمامّية  الشيعة  فجاءت 
منذ األزل، وأّن األشياء  كّلها  باألشياء  تعّلق  قد  ]أّن علم اهلل سبحانه 
بأمجعها كان هلا تعّي علمّي يف علم اهلل األزيّل، وهذا التعّي ُيَعربَّ عنه بـ 

»تقدير اهلل« تارًة، وبـ »قضائه« تارًة أخرى.

يزاحم  ال  األزل  منذ  باألشياء  سبحانه  وعلمه  اهلل  تقدير  ولكّن 
منوطًا  يزال  ال  املمكن  فإّن  إجيادها،  حي  عليها  تعاىل  قدرته  ينايف  وال 
يعرّب  »االختيار«، وقد  بـ  يعرّب عنها  قد  التي  بتعّلق مشيئة اهلل بوجوده، 

عنها بـ »اإلرادة«، فإن تعّلقت املشيئة به ُوِجد وإالّ مل يوجد.

باملشيئة  اإلناطة  من  واقعها  عىل  باألشياء  يتعّلق  اإلهلي  والعلم 
كان  فإذا  اليشء،  ذلك  واقع  يزيد عىل  اليشء ال  انكشاف  اإلهلية؛ ألّن 
الواقع منوطًا بمشيئة اهلل تعاىل كان العلم متعّلقًا به عىل هذه احلالة، وإالّ 

مل يكن العلم علاًم به عىل وجهه وانكشافًا له عىل واقعه.

فمعنى تقدير اهلل تعاىل لألشياء وقضائه هبا: أّن األشياء – مجيعها 
من   – عليه  ما هي  – عىل  األزل  منذ  اإلهلي  العلم  يف  متعّينة  كانت   –

)1)    الرعد: 39.
)2)    والغريب – كما قال السّيد الخوئي )عليه الرحمة( في المصدر السابق – أّنهم – قاتلهم 
الله – التزموا بسلب القدرة عن الله تعالى، ولم يلتزموا بسلب القدرة عن العبد مع أّن المالك 

في كليهما واحد، فقد تعّلق العلم األزلي بأفعال الله تعالى وأفعال العبيد على حدٍّ سواء!
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املصالح  اقتضاء  حسب  هبا،  املشيئة  تتعّلق  أن  عىل  معّلق  وجودها  أّن 
واملفاسد التي ختتلف باختالف الظروف، والتي حييط هبا العلم اإلهلّي[.

اليهود  إنَّ  بالبداء(:  االعتقاد  )باب  يف  الصدوق  الشيخ  يقول 
تعاىلچڳ          هو  بل  قلنا:  األمر،  من  فرغ  قد  وتعاىل  تبارك  اهلل  إنَّ  قالوا: 
وخيلق  ويميت  حييي  شأن،  عن  شأن  يشغله  ال   (1( چ  ڱ  ڳ   ڳ   ڳ      

ويرزق ويفَعل ما يشاء، وقلنا:چ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  
ٴۇچ)2).

الشيعة  عند  )البداء(  حقيقة  هو  الذي  الواضح  البيان  هذا  ومع 
اإلمامّية، والذي يضادد – كام هو واضح – عقيدة اليهود يف اهلل تعاىل، 
َمن  هناك  جتد  وغيه  الصدوق  الشيخ  من  وأمثاله  الترصيح  هذا  ومع 
– ]فاهّتم الشيعة بأّنم أخذوا الفكرة  – مثل : )موسى جار اهلل(  غاىل 
من اليهود فقال: »وبداء الشيعة يف كتبها عقيدة يوّدية حمضة...«، وفاته 
أّن اليهود ال يقولون بالبداء كام يعتقده الشيعة وال بالنسخ، بل يرّصح 
أئّمة الشيعةA  بأّن البداء رّد عىل اليهود – عليهم لعائن اهلل – الذين 
اإلمام  حديــث  يف  نجـده  ما  وهـذا  األمر،  من  فرغ  قد  اهلل  إّن  قالوا: 
 :  Cله فقال  البداء  أنكر  حيث  املروزي،  سليامن  Cمع  الرضا  
الباب«، قال: أعوذ باهلل من ذلك، وما قالت  اليهود يف هذا  »ضاهيت 
اليهود؟ قال : »قالت اليهود: چ   ې  ې  ېچ، يعنون أّن اهلل فرغ من 

ەئ   ائ    ائ   ى   چ  وجل(:  )عّز  اهلل  فقال  شيئًا،  حيدث  فليس  األمر 

)1)    الرحمن: 29.
)2)    الرعد: 39.
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ەئچ«[)1).

ليس مذهب  بالتأكيد  فهو  التهمة  يستحّق هذه  أحد  كان  إذا  ثّم 
باملعنى  بالبداء  القول  نسبة  رواياته من  الذي خلت   A البيت  أهل 
كانت  وإّنام  سبحانه،  له  اهّتام  أّي  من  خلت  كام  تعاىل،  اهلل  إىل  اللغوي 
وال زالت وستبقى تنّزهه سبحانه من كّل نقص وعجز، فال جتعل القدر 
إىل أهل  نرجع  حاكم عىل مشيئته سبحانه، ومع شديد األسف عندما 
]روايات وأحاديث يف  نقلوا  فقد  التهمة،  منّا هبذه  أوىل  السنّة نجدهم 
مشيئته  عىل  )القدر(  حكومة  ظواهرها  من  يستظهر  ربام  صحاحهم 
بتقدير ال يتخّلف عنه قيد شعرة، كام يظهر منها  سبحانه، وأّنه حمكوم 
حكومته عىل أفعال اإلنسان، وأّنه مكتوف اليدين ومسّي يف حياته يسي 
حسبام قّدر له وكتب القلم، ونحن نذكر تلك النصوص يف كال املجالي 
جازمي بأّنا لو صّحت عن النبيK جيب أن تؤّول عىل وجه جيتمع 

مع اآليات القرآنّية والرباهي العقلّية.

األحاديث  عن  عبارة  األّول  القسم  يف  ورد  فيام  األوىل:  الطائفة 
التالية:

ما رواه الرتمذي يف باب القدر عن النبيK أّنه قال: »إّن . 1
أّول ما خلق اهلل القلم، فقال: اكتب، فقال: ما أكتب؟ قال: 
من  ويبدو  األبد«)2)،  إىل  كائن  هو  وما  كان  ما  القدر  اكتب 
هذا احلديث وكأّن املخلوق األّول قد ُخلق ليعارض خالقه 

)1)    البداء: للشيخ مصطفى قصير، ص).
)2)    صحيح الترمذي: ج4، ص8)4، باب 17 اقدر، ح))21.
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ما  سبحانه  يفعل  أن  عن  القلم  جفاف  ويمنع  سلطانه،  يف 
يشاء يف خلقه.

عن . 2  )18 )الباب:  القدر  كتاب  يف  أيضًا  الرتمذي  وروى 
عبداهلل بن عمر قال: سمعت رسول اهلل K يقول: »قّدر 
اهلل املقادير قبل أن خيلق الساموات واألرض بخمسني ألف 

سنة«)1).

وأّما الطائفة الثانية من األحاديث فهي عبارة عن:

1 . :K النبي  يل  قال  قال:  أيب هريرة  البخاري عن  رواه  ما 
صحيحه  يف  مسلم  ورواه  القٍ«)2)،  أنت  بام  القلم  »جّف 
»ويقول امللك  أيضًا، وينقل النووي يف رشح هذا احلديث: 
ل بالنطفة: يا رب أشقي أو سعيد، فيكتبان... ويكتب  املوكَّ
عمله وأثره، وأجله ورزقه ثّم تطوى الصحف فال ُيزاد فيها 

وال ينقص«)3).

»ثّم . 2 سوّي  غي  أو  سوّيًا  جيعله  بعدما  حذيفة:  حديث  ويف 
إاّل  منفوسة  نفس  من  »ما  و  سعيداً«)4)،  أو  شقّيًا  اهلل  يعله 
وكتب اهلل مكانا من اجلنّة والنار، وإالّ وقد كتبت شقّية أو 

)1)    نفس المصدر.
)2)    صحيح البخاري: ج8، ص122، باب في القدر، باب جّف القلم على علم الله.

)3)    صحيح مسلم بشرح النووي: ج16، ص193.
)4)    نفس المصدر: ص194.
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سعيدة«)1).

له . 3 فقال   ،Bوموسى آدم  »احتّج  البخاري:  صحيح  ويف 
اجلنّة!  أبونا خّيبتنا وأخرجتنا من  أنت  آدم  يا   :Cموسى
قال له آدمC: يا موسى اصطفاك اهلل بكالمه، وخطَّ لك 
بأربعني  أتلومني عىل أمر قّدر اهلل عيّل قبل أن خيلقني  بيده، 

سنة«)2).

قال: . 4 عبداهلل  عن  وهب  بن  زيد  عن  أيضًا  البخاري  وروى 
ق )إىل أن قال(:  حّدثنا رسول اهلل K وهو الصادق املصدَّ
أم  وشقّي  وأجله  برزقه  بأربع:  فيؤمر  ملكًا  اهلل  يبعث  "ثّم 
النار  أهل  بعمل  يعمل  الرجل  أو  أحدكم  إّن  فواهلل  سعيد، 
حتى ما يكون بينه وبينها غري باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل اجلنّة فيدخلها، وإّن الرجل ليعمل بعمل 
ذراعني  أو  ذراع  غري  وبينها  بينه  يكون  ما  حتى  اجلنّة  أهل 

فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها")3).

وروى أيضًا عن أنس بن مالك عن النبي K قال: »وّكل . )
اهلل بالرحم ملكًا )إىل أن قال( أي رّب ذكر أم أنثى؟ أشقّي 
بطن  يف  كذلك  فيكتب  األجل؟  فام  الرزق؟  فام  سعيد؟  أم 

)1)    نفس المصدر: ص193.
)2)    صحيح البخاري: ج8، باب في القدر، ص122.

)3)    نفس المصدر.
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أّمه«)1).

يا . 6 رجل:  »قال  قال:  حصي  بن  عمران  عن  أيضًا  وروى 
رسول اهلل Kأيعرف أهل اجلنّة من أهل النار؟ قال: نعم، 
قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: كّل يعمل ملا خلق له أو ملا 

َ له«)2). ُيسِّ

وتقدير هذا القدر اجلاف اجلايف ليس إالّ من متعنّت حنق قاس 
حقود عىل املساكي العاجزين بال سبب وال مرّبر، وبذلك شقي الكّفار 
والعصاة بشقاوة األبد، وال جمال – بعد ذلك – لرأفته ورمحته وإحسانه 
جهة  من  أمرهم  يّمه  ال  غرباء  آخرين  جلامعة  ذلك  كّل  قّدر  لقد  بل 
وال سبب كام يقول تعاىل – يف زعمهم يف بعض مروّياهتم –: »خلقت 
هؤالء للجنّة وال أبايل، وخلقت هؤالء للنّار وال أبايل«)3)، وقال رساقة 
بن ُجعشم: »يا رسول اهلل بنّي لنا ديننا كأّنا خلقنا اآلن فيَم العمل اليوم؟ 
أفيام جّفت به األقالم وجرت به املقادير أم فيام نستقبل؟ قالK: ال، 
فإذا عرفت جفاء  املقادير«)4)[)))،  به  به األقالم، وجرت  فيام جّفت  بل 
الضعفاء  جاف عىل  جلف  ابتدعه  َمن  أّن  تعرف  وقساوته،  القدر  هذا 
والفقراء، وحاشا رّب العّزة – الذي خلق اخللق ليمحهم ال ليعّذهبم – 

أن يفرض هذا القدر القايس عىل عباده.

)1)    نفس المصدر.

)2)    نفس المصدر.
)3)    الحظ كتاب )بحوث مع أهل السنّة والسلفّية: ص47).

)4)    صحيح مسلم بشرح النووي: ج16، ص196.
)))    البداء في ضوء الكتاب والسنّة: ص29 -32.
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أفعاله  يف  جيري  التقدير  بأّن  يقول  املروّيات  هذه  ظاهر  أّن  ومع 
سبحانه، وأّنه ال حييد عنها قيد شعرة، وبالتايل تكون مشيئته واختياره 
هذا  ظاهر  أّن  ومع  كبيًا،  علّوًا  ذلك  عن  اهلل  تعاىل  بالقدر،  حمكومان 
السنّة  أهل  يرمي  شيعّيًا  عاملًا  جتد  ال  اليهود  قول  ذاته  هو  أيضًا  القول 
ومع  اليهود،  من  العقيدة  هذه  أخذوا  أّنم  ويقول:  املقيتة  التهمة  هبذه 
أّن موسى جار اهلل أوىل من الشيعة هبذه التهمة إالّ أّن حقده عىل الشيعة 
أعامه من أن يبرص مجيل الرأي فيهم، ونحن ننّزه إخواننا أهل السنّة من 
هذه التهمة ونقول: ال يمكننا أن نصّدق أّنم يريدون بذلك ظاهر هذه 
ضعيفة  الروايات  هذه  أّن  قبيل:  من  حمامل  عن  نبحث  وإّنام  األخبار، 
يريدون هبا غي  أّنا صحيحة ولكنّهم  أو  يأخذون هبا  عندهم وهم ال 
تعاىل، بل جيب محلها إن صّحت عىل  إىل اهلل  العجز  نسبة  ظاهرها من 
لنا  القرآنّية، فهل بحث  العقلّية واآليات  الرباهي  حممل جتتمع فيه مع 
موسى جار اهلل وأمثاله كالرازي وسليامن بن جرير والبلخي وأمثاهلم 

عن حممل خي حيملوننا عليه؟!
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أهل السنة والجماعة يعتقدون 
بـ)البداء( باملصطلح الشيعي

اّتضح فيام سبق أّن )البداء( عند اإلمامّية من صميم الدين، وأّن 
ۆۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   چ  تعاىل:  قوله  من  مأخوذ  هذا  اعتقادهم 
اإلصطالح  يف  البداء  أّن  بّينّا  أن  وسبق  ٴۇچ)1)،  ۈ   ۈ  
قادٌر عىل  تعاىل  فاهلل  القضاء اإلهلي،  التقدير ويف  والتغيي يف  املحو  هو 
حمكومة  تعاىل  مشيئته  فليست  خالفه،  هو  ما  ويثبت  قّدر  ما  يمحو  أن 
املحكومة  هي  والسنن  القواني  بل  خلقها،  التي  والسنن  بالقواني 
بمشيئته تعاىل، وأّن هذا املحو واإلثبات والتغيي والتبديل مل يكن عن 
جهل بخواتم األمور وحمكامت التدبي، بل هو من إطالق قدرته تعاىل، 
أّنه  اليهود من  تعتقده  ملا  التكوينّية خالفًا  كاّفة األسباب  املستعلية عىل 

)1)    الرعد: 39.
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تعاىل قد فرغ من األمر، فلم يعد يقّدم أو يؤّخر وال يغّي وال يبّدل، حيث 
أّن قلم التقدير والقضاء حينام جرى عىل األشياء يف األزل استحال أن 
چ   ې  ې  ېچ أي مغلولة عن  تتعّلق املشيئة بخالفه، وهلذا قالوا: 

القبض والبسط، واألخذ والعطاء... وقد سبق بيان كّل ذلك.

يعتقدون  املسلمي  كّل  بل  بالشيعة  خمتّصًا  ليس  االعتقاد  وهذا 
إّن  آخر:  وبتعبي  املعنى،  هبذا  يعتقد  ممّن  واجلامعة  السنّة  وأهل  بذلك، 
أهل السنّة واجلامعة أيضًا يعتقدون بـ )البداء( باملصطلح اإلمامي، فقد 
تلك  ومن  ذلك،  عىل  يدّل  ما  واإلثبات  املحو  آلية  تفاسيهم  يف  جاء 

التفاسي تفسي )صفوة التفاسي()1)، حيث جاء فيه:

نسخه  يشاء  ما  اهلل  ينسخ  أي  ۆچ،  ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ]چ 
من الرشائع واألحكام وصحف املالئكة الكرام، ويثبُت ما يشاء منها 
دون تغيي، قال ابن عّباس: »يبّدل اهلل ما يشاء فينسخه إالّ املوت واحلياة 

والشقاء والسعادة، فإّنه قد فرغ منها«.

أّن عمر  ملا روي  املحو واإلثبات عام يف مجيع األشياء  أّن  وقيل 
بن اخلّطاب كان يطوف بالبيت ويبكي ويقول: »اللهّم إن كنَت كتبَت 
عيلَّ شقوة أو ذنبًا فاحمه، فإّنك متحو ما تشاء وتثبت وعندك أّم الكتاب، 
واجعله سعادة ومغفرة«، وقد رّجحه أبو السعود وهو قول ابن مسعود 
اللوح  وهو  كتاب  كّل  أصل  أي  ٴۇچ،  ۈ   ۈ   چ  أيضًا: 

املحفوظ الذي كتب اهلل فيه مقادير األشياء كّلها[.

)1)    للشيخ محّمد علي الصابوني – أستاذ بكلّية الشريعة والدراسات اإلسالمّية – في صفحة 
.(88 - 87(
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آخر  بحكم  سابق  حكم  حمو  هو  النسخ  أّن  أحد  عىل  خيفى  وال 
الحق، وهذا التغيي مل يكن عن جهل منه تعاىل اهلل عن ذلك علّوا كبيًا، 
أو  الشيعي  باملصطلح  البداء  من  والنسخ  ومصلحة،  حكمة  وفق  بل 
قريبًا منه)1)، يقول الدكتور حامد حفني داوود)2): ]إّن القول بالبداء هو 
املقالة الوحيدة التي نستطيع هبديا أن نفّس لك رّس الناسخ واملنسوخ 
تدّرج  وكيف  اخلمر،  حتريم  آيات  من  ورد  فيام  كاحلكمة  القرآن،  يف 
ذلك التحريم يف صورة مراحل ليعالج سبحانه بذلك اعوجاج النفس 
البرشية، وخيّلصها من قيود العادة املستحكمة شيئًا فشيئًا حّتى يتحّقق 
هلذه النفس صالحها، ولو حّرمها مّرة واحدة لكان يف ذلك ما فيه من 

مشّقة عىل النفس! فذلك هو اعتقاد اإلمامية يف البداء[.

هذا  يف  البداء  من  ]وقريب  املظّفر:  رضا  حمّمد  الشيخ  ويقول 
املعنى نسخ أحكام الرشائع السابقة برشيعة نبيِّناK، بل نسخ بعض 

.(3(]K األحكام التي جاء هبا نبينا

كاشف  احلسني  حممد  الشيخ  اإلمام  بقول  هذا  قوله  حّشا  ثّم 
الغطاء إذ يقول يف هذا الصدد: ]البداء يف عامل التكوين كالنسخ يف عامل 
وأرسارًا  مصالح  آخر  بحكم  وتبديله  احلكم  لنسخ  أّن  فكام  الترشيع، 
عامل  يف  واإلبداء  اإلخفاء  يف  فكذلك  ظاهر  وبعضها  غامض  بعضها 
التكوين، عىل أّن قساًم من البداء يكون من اّطالع النفوس املّتصلة باملأل 

)1) والذي يظهر لي من دراسة البداء ومتابعة رواياته وما كتب فيه أّن التغيير في مجال التشريع 
يسمى نسخًا، والتغيير في مجال التكوين يسمى بداًء.

)2)    وذلك في مقّدمته لكتاب )عقائد اإلمامّية( للشيخ محّمد رضا المظّفر، ص26.
)3)    عقائد اإلمامّية: ص0).
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األعىل عىل اليشء وعدم اّطالعها عىل رشطه أو مانعه، مثاًل اّطلع عيسى
C  عىل أّن العروس – ويقصد )املعرس( بحسب عرفنا – يموت 
أهله،  أّن ذلك مرشوط بعدم صدقة  يّطلع عىل  ليلة زفافه)1)، ولكن مل 
فاتفق أّن أمه تصّدقت عنه، وكان عيسىC  أخرب بموته ليلة عرسه 
قد  والصدقة  عنه  تصّدقتم  »لعّلكم  فقال:  ذلك  عن  وسئل  يمت  فلم 

تدفع البالء املبم« وهكذا نظائرها...[)2).

وجاء يف )التفسي الكبي( للرازي)3) ما ييل: ]واملعنى: أّنه ُيوِجد 
تارة ويعدم أخرى، وحيي تارة ويميت أخرى، ويغني تارة ويفقر أخرى، 
فكذلك ال يبعد أن يرّشع احلكم تارة ثّم ينسخه أخرى بحسب ما اقتضته 
املشيئة اإلهلّية عند أهل السنّة أو بحسب ما اقتضته رعاية املصالح عند 
املعتزلة فهذا امتام التحقيق يف تفسي هذه اآلية[، وهو واضح البيان ال 
التفاسي، والتفسي  – صفوة  التفسيين  حيتاج إىل تعليق، ومثل هذين 
هذا  تؤّكد  احلديثّية  الكتب  وكّل  بل  السنّية،  التفاسي  بقّية   – الكبي 
و  البالء«،  تدفع  الصدقة  »أّن  و  القضاء«،  يرّد  الدعاء  »أّن  من  املعنى، 
»أّن صلة الرحم تزيد يف العمر وتنمي يف الرزق«، و »أّن الشكر يزيد يف 

النعم«، وأمثال ذلك، وهو كثي جدًا.

معنى  يف  ]أقول  املقاالت()4):  )أوائل  يف  املفيد  الشيخ  يقول 

ر عليه الموت  )1)    والظاهر أّن رواية العروس مروّية بطريق آخر على أّن المعرس هو الذي ُقدِّ
ولكّن أّمه تصّدقت عنه.

)2)    عقائد اإلمامّية: ص0)، نقاًل عن أصل الشيعة وأصولها: ص314.
)3)    في تفسيره آلية المحو واإلثبات: في ج19، ص63.

)4)    باب القول في البداء: ص3).
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)البداء( ما يقوله املسلمون بأمجعهم يف النسخ وأمثاله: من اإلفقار بعد 
يذهب  وما  اإلحياء،  بعد  وباإلماتة  اإلعفاء،  بعد  واإلمراض  الغناء، 
إليه أهل العدل خاّصة من الزيادة يف اآلجال واألرزاق والنقصان منها 

باألعامل[.

وممّا تقّدم يّتضح: أّن )البداء( ليس من خمتّصات الشيعة اإلمامّية 
بل تقول به بقّية طوائف املسلمني وإن اختلفت التسميات.
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أبو زهرة وموقفه من البداء

)اإلمام  كتابه  يف  األزهري  املرصي  زهرة  أبو  اعـرتف  قد  و 
الذي  االصطالحي  باملعنى  البداء  بأّن  ص238(   :  Cالصادق
ذكرناه ممّا توافق عليه الشيعة والسنّة، فقال: ]إّن البداء بمعنى أن ينزل 
بالناس ما مل حيتسبوا ويقّدروا كالغنى بعد الفقر، واملرض بعد العافية، 
ليشكل  الشيعة والسنة[، ولكنّه عاد من جديد  اتفاق بني  فهذا موضع 
اآلجال  يف  الزيادة  البداء  من  يقولون:  ]ولكنّهم  بقوله:  اإلمامّية  عىل 
واألرزاق والنقصان منها باألعامل، وال شّك أّن الزيادة يف اآلجال إن 
أريد ما قّدره اهلل تعاىل يف علمه األزيل والزيادة عاّم قّدر، فذلك يقتيض 
تغيي علم اهلل، وإن أريد الزيادة عاّم يتوّقعه الناس فذلك ممّا ينطبق عليه 
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وعىل   ، چ)1)  مئ  حئ   جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ   چ  تعاىل:  اهلل  قول 
ذلك نقول: إن كان البداء يف ما حيتسبه الناس ويقّدرونه فيجيء األمر 
عىل خالف ما توّقعوا فإّن ذلك موضع إمجاع، وإن كان البداء هو التغيي 
يف املقدور فذلك ما مل يقله أحد من أهل السنّة؛ ألّنه تغيي لعلمه وذلك 

ال جيوز[.

ونجيب عليه:

الناس  ¿ حيتسبه  ما  يف  البداء  كان  ]إن  قوله:  يف  نوافقه  إّننا 
ذلك  فإّن  توّقعوا  ما  خالف  عىل  األمر  فيجيء  ويقّدرونه 

موضع إمجاع[.

ونختلف معه يف قوله: ]وإن كان البداء هو التغيي يف املقدور  ¿
فذلك ما مل يقله أحد من أهل السنّة؛ ألّنه تغيي لعلمه وذلك 
ال جيوز[؛ ألّن التغّي يف املقدور ال يستلزم التغّي يف العلم، 
وتصّور التالزم شبهة وقع فيها )أبو زهرة(، وليكون األمر 

واضحًا نحن بحاجة إىل أن نمّيز بي أمرين:

تعاىل،  – بني قدر اهلل وعلم اهلل: فقدر اهلل هو فعله  األمر األّول 
الذات وفعلها، وليكون األمر أكثر  وعلم اهلل هو عني ذاته، وفرق بني 

وضوحًا نقول:

ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ   چ  تعاىل:  قال 

)1)    الرعد: 47.
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ڤڤ  ڦ  ڦ    ڦچ)1)، فاهلل تعاىل يف هذه اآلية خيرب أّنه سبحانه خلق 
اإلنسان من طي، ثّم بعد أن خلقه قّدر عمره وقىض أجله، وجعل لكّل 

إنسان أجلي:

والعمر  اإلنساين،  النوع  ألفراد  الطبيعّية  القابلّية  هو  األّول: 
الطبيعي لنوع اإلنسان والذي عرّب عنه تعاىل بقوله: چ  ٹ  ٹ  ٹچ.

الثاين: هو األجل القطعي الذي ال يتجاوزه الفرد والذي عرّب عنه 
تعاىل بقوله: چ ڤ  ڤ  ڤچ، وإليه يشي سبحانه بقوله: چۓ  
أّن  فرضنا  فلو  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭۇ  ۇ  ۆچ)2)، 
فهل  مثاًل،  سنة  وعرشين  مائة  اإلنسان  لطبيعة  املطلق  األجل  مقدار 
معنى ذلك أّن كّل إنسان البّد وأن يعيش هذا العمر؟ بالطبع ال، فمن 
الناس َمن يصل إليه ويعيشه ومنهم – وهم األكثرّية – َمن ال يصل إليه؛ 
لوجود املوانع والعراقيل التي متنع اإلنسان – يف األعم األغلب – من 
الوصول إليه، ومن هنا نعرف أّن اإلنسان إذا جاء إىل الدنيا رضب له 
أجل )املائة والعرشين مثاًل وهو األجل الطبيعي(، فإن جتاوز العراقيل 
ومشى وفق هذا النهج املعّي عاش إىل هذا األجل، بينام إذا مل يتجاوز 
األجل  من  خيرج  فإّنه  العمر  نقصان  يوجب  بام  وتعّثر  العراقيل  هذه 
األّول إىل األجل الثاين فيخرم عمره قبل أن يصل إىل املائة والعرشين، 
فلو أّن هذا اإلنسان املقّدر له أن يعيش مائة وعرشين سنة دّس إليه السم 
مثاًل يف شبابه ومل جيد عالجًا يشفيه من السّم فقد انتقل من األجل األّول 

)1)    األنعام: 2.
)2)    النحل: 61.



86

البـداء بين إشكاالت اللغة و أهمية االصطالح

الطبيعي،  أّول عمره  يزال يف  الثاين وبالتايل سيفارق احلياة وهو ال  إىل 
فأجله مرتبط بقدره، وبام أّن لكّل إنسان أجلي لزم أن يكون لكّل إنسان 
القدر األّول وصل إىل األجل األّول، وإن سار  قدرين، فإن سار عىل 

عىل القدر الثاين وصل إىل األجل الثاين.

يقول السبحاين: ]وإن شئت قلت: إّن التقدير غي علمه الذايت، 
ذاته،  نفس  سبحانه  وعلمه  ذاته،  عن  اخلارج  سبحانه  فعله  فالتقدير 
فكيف يكونان شيئًا واحدًا وقد عرفت أّن هناك تقديرين، ولكّل تقدير 
رشوط ومقتضيات، فرّبام يكون اإلنسان داخاًل حتت التقدير األّول إّبان 
حياته، ولكنّه سوف يتغّي هذا التقدير بتغيي أفعاله ويدخل حتت التقدير 
الثاين، كام أّن اجلالس يف ظّل جدار مرشف عىل االنيار له تقديران: فلو 
قام  ولو  انياره،  عند  املوت  عليه  كتب  اجلدار  ذلك  حتت  جالسًا  بقي 
 C وابتعد عنه كتب عليه النجاة من املوت ولذلك عندما حتّول عيّل
عن ظّل اجلدار املنهار إىل جدار آخر واعرتض عليه أحد ممّن ال علم له 
»أفّر من قضاء   :  Cأتفّر من قضاء اهلل؟ قال التقدير قائاًل:  بحقيقة 
اهلل إىل قدر اهلل«)1)[)2)، فالقدر هو تغيي ما ُكتب يف لوح املحو واإلثبات 
سبحانه  لعلمه  تغّيًا  فيه  التغّي  ليكون  املحفوظ  اللوح  يف  ُكتب  ما  ال 

وتوضيح ذلك، أّن هلل تعاىل لوحي:

األّول:  اللوح املحفوظ والذي ال يتطّرق إليه التغيري: وقد أشار 

إليه سبحانه بقوله: چ ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

)1)    كتاب التوحيد للصدوق: ص369.
)2)    البداء في ضوء الكتاب والسنة: ص67.
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ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    چ )1).
وهو  األّول  التقدير  فيه  فيكتب  واإلثبات:  املحو  لوح  والثاين:  
وإن كان بظاهره مطلقًا وظاهرًا يف االستمرار إالّ أنَّه مرشوط برشوط، 
التقدير  وقت  وحان  األّول  التقدير  أمر  انتهى  الرشوط  تغّيت  فإذا 

الثاين، وإىل هذا اللوح أشار سبحانه بقوله:چ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  
ۈ  ۈ  ٴۇچ)2).

املحو واإلثبات  ُكتب يف لوح  ما  تغيي  التقدير هو  وعليه يكون 
وال إشكال يف ذلك برصيح اآلية األخية.

خملوقة  األشياء  أّن  أّي  باألشياء  قائم  التقدير  أّن  قيل:  ولو 

ۇ   ۇ   ڭ   چ  تعاىل:  لقوله  خاّصة؛  ومقاييس  بمقادير  ومصنوعة 
ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ     ۀ   چ  وقوله   ،(3( ٴۇچ  ۈ   ۈ        ۆ   ۆ  

ھچ  )4).

قلنا: ال ضي يف ذلك، فسواء كان التقدير هو تغّي ما كتب يف لوح 
باملخلوقات فكالها ليس داخاًل  قائاًم  التقدير  أو كان  املحو واإلثبات 
تغّي ذاته سبحانه،  تغّيه تغّي علمه وبالتايل  ليلزم من  يف ذاته سبحانه 

فتنتفي االستحالة حينئٍذ.

فبإمكانه أن  فإذا فهمت ذلك فهمت معنى )أّن اإلنسان خمّي(، 

)1)    الحديد: 22.
)2)    الرعد: 39.

)3)    فّصلت: 10.
)4)    األعلى: 2 – 3.
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الثاين، وال يمكن  القدر  القدر األّول وبإمكانه أن يسي عىل  يسي عىل 
فهم التخيي بغي ذلك، كام ال بديل عن القول بالتخيي إالّ القول باجلرب، 
قال  القرآن،  قدر واحد، وهو خالف رصيح  اإلنسان مسّي وفق  وأّن 

چ   چ    ڃ   ڃ   ڃ   چ  وقال:   ، چ)1)  ڻ    ڻ    چ  تعاىل: 
چچ)2) ، وبالتايل إذا كان أهل السنّة يعتقدون )بأّن اإلنسان مسّي( 
فقد صدق )أبو زهرة( يف قوله بأّن أهل السنّة ال يقولون بالبداء بمعنى 
تغّي املقدور، ويكون اعتقاده واعتقادهم خمالف لرصيح القرآن، أّما إذا 
كانوا يعتقدون )بأّن اإلنسان خمّي( فقد أخطأ )أبو زهرة( يف كالمه، ويف 
تصّوري أّن أهل السنّة ينّزهون اهلل تعاىل من تسيي العباد وجربهم عىل 
أعامهلم ثّم حياسبهم عليها – ألّنه خالف لرصيح القرآن الكريم أوالً، 
التي  – وهي  – وإن دّلت بعض مروّياهتم  ثانيًا  العقل  وخالف حلكم 
ذكرناها سابقًا – عىل ذلك، ولكنّا نعتقد بأّنم ينّزهون اهلل سبحانه عن 
أهل  وقع  ورّبام  التخيي،  مع  يتناسب  بوجه  املروّيات  ويؤّولون  ذلك، 
السنّة يف الشبهة التي قال هبا )أبو زهرة(، فظنّوا أّن تغّي املقدور يوجب 
تغّي العلم فلم يقولوا به وإن اعتقدوا بأّن اإلنسان خمّي، وهذا ال يوجب 

تكفيًا وال تفسيقًا، واهلل العامل.

األمر الثاين – تغرّي التقدير ال يستلزم تغرّي العلم:

لقد بّينا فيام سبق أّن تقدير اهلل يشء وعلمه يشء آخر، واآلن نريد 
فالتقدير هو  العلم،  التغّي يف  يستلزم  التقدير ال  التغّي يف  أّن  نثبت  أن 

)1)   البلد: 10.
)2)   الكهف:29.
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العلم،  التغّي يف  يستلزم  املعلوم ال  والتغّي يف  )املعلوم(،  العلم  متعّلق 
]فالعبد  ومقتضيات،  رشوط  منهام  ولكّل  أثبتنا،  كام  قدران  تعاىل  فلله 
العمر،  قرص  له  قّدر  هلام  التارك  الصالح،  والعمل  الدعاء  من  الفارغ 
الصالح  والعمل  الدعاء  عىل  املقبل  والعبد  و...،  و...،  الرزق،  وقّلة 
كتب عليه طول العمر، وسعة الرزق، وكال التقديرين من اهلل سبحانه، 
فلو كان الرجل يف إّبان شبابه غي متفّرغ للدعاء والعمل الصالح فهو 
داخل حتت التقدير األّول برشط أن يبقى عىل هذه احلال، فقد قّدر يف 
حّقه قرص األجل ونقصان األرزاق برشط البقاء عىل تلك احلالة، ولكنّه 
إذا حتّول إىل حالة أخرى يف أخريات حياته وأقبل عىل الدعاء والعمل 
الصالح انقلب التقدير األّول إىل خالفه وضّده، فيكتب يف حّقه الزيادة 
يف األجل والرزق، وغيها[ فهنا حدث التغّي يف التقدير بسبب اختيار 
أصبح  الصالح،  والعمل  الدعاء  من  فارغًا  العبد  كان  أن  فبعد  العبد، 
مقباًل عليهام فتغّي قدره من األّول الذي يستوجب قرص العمر إىل الثاين 
تعاىل وال  اهلل  بعلم  يرّض  التغّي ال  العمر، وهذا  يستوجب طول  الذي 
يستوجب التغّي فيه؛ ألّنه سبحانه يعلم من األزل إّن هذا العبد سيختار 
أّنه  أيضًا  ويعلم  العمر،  قرص  فيستوجب  حياته  بداية  يف  األّول  القدر 
طول  فيستوجب  حياته  أخريات  يف  الثاين  القدر  باخّتاذه  قدره  سيغّي 
العمر، وبالتايل مل يتغّي علم اهلل تعاىل، فهو علم واحد وإن تغّي املتعّلق 
االنتقال  األزل هبذا  تعاىل عامل من  اهلل  إىل حالة؛ ألّن  وانتقل من حالة 

وهذا التغّي.
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العلم  وبي  العلم  يف  التغّي  بي  فرق  هناك  نقول:  آخر  وبتعبري 
بالتغّي:

إىل  ¿ حالة  من  انتقل  العلم  نفس  أّن  معناه:  العلم  يف  فالتغرّي 
أخرى، كام لو َعِلم اإلنسان شيئًا واّتضح له بعد ذلك أّن ما 
يشء  الواقع  إّنام  األمر،  ونفس  للواقع  مطابقًا  يكن  مل  علمه 
وعلمه يشء آخر، كأن اعتقد حمّمٌد بأّن علّيًا قد مات يف هذا 
وقع  فهنا  يمت،  مل  حّي  بأّنه  ذلك  بعد  له  اّتضح  ثّم  اليوم، 
التغّي يف علم حمّمد من علم باملوت إىل علم باحلياة، وبان له 
أّن العلم األّول كان خاطئًا، هذا هو املراد من التغّي يف نفس 

العلم.

 أّما العلم بالتغرّي فمعناه: أّن العلم حميط بتغّي املعلوم )القدر  ¿
مثاًل( منذ البداية، كأن يعلم اهلل أّن زيدًا له حياة متتّد إىل أجٍل 
حمّدد ليكن مخسي عامًا مثاًل، وهو يعلم أّنه سينتقل بعد بلوغ 
أجله من احلياة إىل املوت، هنا العلم مل يتغّي إّنام انتقل متعّلق 
إىل  اخلارج من حال  املثال( يف  زيد يف  )املعلوم: وهو  العلم 

حال أخرى مع بقاء العلم اإلهلي عىل حاله.

إذن يف مسألة العلم بالتغّي يبقى العلم عىل ثباته ال يتغّي عاّم هو 
عليه، إّنام يعلم املتغّي يف حمّله الذي يناسبه، إذا كان األمر كذلك اّتضح 
أّن العلم بالتغّي ال يالزمه تغّي يف العلم، فاهلل سبحانه يعلم كّل يشء 
متغّيًا  اخلارجي  املعلوم  يكون  أن  يرّضه  أن  دون  اإلجياد  قبل  تفصياًل 
هذا  ألّن  علمه؛  تغّي  إىل  الزمني  التبّدل  يؤّدي  أن  دون  ومن  متجّددًا، 
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بالتغّي علم ثابت قبل وقوع احلدث ومع وقوعه وبعد وقوعه،  العلم 
ومن ثّم فهو ال يتغّي عاّم هو عليه)1).

إذا عرفت هذين األمرين جّيدًا فإّنه يظهر لك:

أّنه ال حمذور يف اعتقاد اإلمامّية بالبداء بمعنى تغّي املقدور. ¿

أّن الكاتب قد اشتبه فتصّور أّن التغّي يف املقدور يستوجب التغّي 
روايات  كّل  إسقاط  وهو  خطيًا  أمرًا  عليه  ورّتب  فرفضه،  العلم  يف 
املقدور،  يف  التغّي  هو  البداء  أّن  منها  فهم  التي    Cالصادق اإلمام 
فقال: ]وإّننا نبادر فننفي عن اإلمام الصادق E كّل رواية تؤّدي إىل 
أّن البداء معناه تغيي علم اهلل تعاىل؛ ألّن ذلك يؤّدي إىل نقص علمه تعاىل 
اهلل عن ذلك علّوًا كبيًا[)2)، وقد عرفت أّن حّجته يف إسقاط هذا الكم 
من الروايات حجة ضعيفة ال ُيعتمد عليها وال ُيستند إليها؛ ألّنا ناتج 
اشتباه ليس أكثر، فام زعمه حّقًا ليس بحّق، وأّن البداء بكال املعنيي ال 
غبار عليه وال مانع منه، فكام أّن البداء بمعنى أن يقع ما مل حيتسبه الناس 
ليس فيه ما يمّس العقيدة اإلسالمّية، كذلك البداء بمعنى تغيي التقدير 
واملصي باألعامل الصاحلة ليس فيه ما يمّس العقيدة، غي أّن الكاتب مل 

يفّرق بي التغيي يف التقدير والتغيي يف العلم األزيل الذايت.

املقطع األخي من كالمه من  ما يف  إىل  ننّوه  أن  نوّد  اخلتام  وقبل 
لبس، حيث قال: ]وإن كان معنى البداء بالنسبة هلل سبحانه وتعاىل فإّن 
ذلك يقتيض تغيي علم اهلل تعاىل، وال شّك أّن ذلك نقص يف علمه، وإّننا 

)1)    التوحيد للسيد كمال الحيدري: ج1، ص239.
)2)    اإلمام الصادق  ألبي زهرة: ص340.
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البداء  أّن  إىل  تؤّدي  رواية  كّل   E الصادق  اإلمام  عن  فننفي  نبادر 
اهلل  تعاىل  علمه  نقص  إىل  يؤّدي  ذلك  ألّن  تعاىل؛  اهلل  علم  تغيي  معناه 
عن ذلك علّوًا كبيًا[، فَمن يقرأ هذا املقطع يفهم من كالمه أّن اإلمامّية 
البداء  معنى  كان  ]وإن  يقول:  فهو  باطل؛  وهذا  اهلل  علم  بتغيي  تقول 
بالنسبة هلل سبحانه وتعاىل[ وكأّن هناك خفاء وجهل يرتبط باهلل تعاىل، 
ثّم يقول: ]فإّن ذلك يقتيض تغيي علم اهلل تعاىل، وال شّك أّن ذلك نقص 
يف علمه[ وقد أثبتنا بطالنه وعدم اقتضائه ذلك، ولكن لو قال: )وإن 
كان معنى البداء هو تغّي التقدير فإّن ذلك يقتيض تغيي علم اهلل تعاىل 
– كام قال سابقًا –، وال شّك أّن ذلك نقص يف علمه( لكان أفضل من 
ناحية بيان حقيقة املسألة أّوالً، ولكي ال ينسب إىل اإلمامّية – بقصد أو 
بغي قصد – القول بتغّي علم اهلل سبحانه، ولرّبام التفت القارئ الذكي 
إىل اشتباهه يف املسألة، وحينئذ ال يفهم من قوله: ]وإّننا نبادر فننفي عن 
اإلمام الصادقE كّل رواية تؤّدي إىل أّن البداء معناه تغيي علم اهلل 
تعاىل؛ ألّن ذلك يؤّدي إىل نقص علمه تعاىل اهلل عن ذلك علّوًا كبيًا[ أّن 
A  وبالتايل إىل غيه من األئّمة  Cاإلمامّية تنسب لإلمام الصادق
القول بتغّي علم اهلل تعاىل، فاإلمامّية أيضًا تبادر – بل هي أشّد مبادرة 
من غيها – لتنفي عن اإلمام الصادقC  وسائر األئّمة  Aوكّل 
َمن عرفته بالعلم والتقوى من الصحابة والفضالء كّل قول وكّل رواية 
تؤّدي إىل أّن البداء معناه تغيي علم اهلل تعاىل؛ ألّن ذلك يؤّدي إىل نقص 
علمه تعاىل اهلل عن ذلك علّوًا كبيًا، ولكن ال توجد رواية واحدة عن 
اإلمام الصادقC  أو غيه من األئّمةA  تقول بذلك، وإّنام تقول 
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بتغّي التقدير ال تغّي العلم، بتغّي املعلوم ال تغّي العلم، وفرق بي العلم 
ومتعّلقه كام هو واضح، وهذا جمّرد تنويه وإن كان واضحًا يف كالمه عند 
املتأّمل امللتفت ولكن أحببنا الوقوف عنده لكي ال يقع القارئ الكريم 

يف شبهة كالمه.



94

البـداء بين إشكاالت اللغة و أهمية االصطالح



95

  سبب تسمية هذه العقيدة بهذا المصطلح

سبب تسمية
هذه العقيدة بهذا املصطلح

وهبذا يتبّي أّن املذاهب اإلسالمّية بام فيهم أهل السنّة واجلامعة 
مّتفقة مع مذهب أهل البيتA  يف عقيدة )البداء(، أي البداء باملعنى 
االصطالحي، واختلفوا معها يف التسمية، فاخلالف يف حقيقته خالف 

لفظي ال معنوي، وقرشّي ال جوهري.

قال الشيخ املفيد: ]أّما إطالق لفظ البداء فإّنام رصت إليه بالسمع 
الوارد عن الوسائط بي العباد وبي اهلل )عّز وجّل(، ولو مل يرد به سمع 
اهلل  بأّن  يرد عيّل سمع  مل  لو  أّنه  استجزت إطالقه، كام  ما  أعلم صّحته 
يغضب ويرىض، وحيّب ويعجب ملا أطلقت ذلك عليه سبحانه، ولكنّه 
ملا جاء السمع به رصت إليه عىل املعاين التي ال تأباها العقول، وليس 
بيني وبي كاّفة املسلمي يف هذا الباب خالف، وإّنام خالف َمن خالفهم 
بام يقرص  ما سواه، وقد أوضحت من عّلتي يف إطالقه  الّلفظ دون  يف 
معه الكالم، وهذا مذهب اإلمامّية بأرسها، وكّل َمن فارقها يف املذهب 

ينكره عىل ما وصفت من اإلسم دون املعنى وال يرضاه[)1).

)1)    أوائل المقاالت: ص92.
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وقال السّيد املرتىض: ]»وأّما البداء فقول هشام )أي ابن احلكم( 
وأكثر الشيعة هو قول املعتزلة بعينه يف النسخ، وإّنام خالفوهم تلقيبه بـ 

)البداء( ألخبار رووها، وال معترب باأللفاظ واخلالف فيها«.

ومراده من قول املعتزلة يف النسخ ما اّدعوه من وقوعه يف أعيان 
به  يقول  وال  التالوة،  بنسخ  عنه  يعرّب  ما  أو  املنسوخة  القرآن  آيات 

اإلمامّية، وإّنام أورده لتقريب املعنى فقط[)1).

أهل  وبي  بيننا  هذه  يف  فالنزاع   ...[ الدين:  رشف  اإلمام  وقال 
السنّة لفظّي؛ ألّن ما ينكرونه من البداء الذي ال جيوز عىل اهلل )عّز وجّل( 
تربأ الشيعة منه وممّن يقول به براءهتا من الرشك باهلل ومن املرشكي، وما 
يقوله الشيعة من البداء باملعنى الذي ذكرناه يقول به عاّمة املسلمي... 
به  يقولون  الشيعة  وغي  بداًء،  وتسّميه  الشيعة  به  تقول  الذي  هو  هذا 
لكنّهم ال يسّمونه بداًء، فالنزاع يف احلقيقة إّنام هو يف تسميته هبذا اإلسم 

وعدم تسميته به...[)2).

وقال الشيخ فضل اهلل الزنجاين: ]وهذا املعنى حيّصل كّل ما ورد 
هبذا  عليه  البداء  لفظة  إطالق  والذي سّوغ  الكريم،  القرآن  يف  إطالقه 

ی   ىئ   تعاىل:چ  قوله  نحو  الكتاب  آيات  من  السمعّيات  هو  املعنى 
املروّية  الكثية)4)  چ)3)وغيه من اآليات  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  

)1)    البداء: للشيخ مصطفى قصير، ص4.
)2)    أجوبة مسائل جار الله: ص102.

)3)   الزمر: 47.
)4) هكذا وجدت في المصدر ولعّله يقصد الروايات..والله العالم
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بالطرق الصحيحة يف كتب الفريقي محلوها عىل ما يفيد معنى النسخ 
ونظائره وجعلوه مثابة النسخ يف األمور الترشيعّية ممّا أطبق الكّل عىل 

صّحته وجوازه، ويصي اخلالف كخالف لفظّي[)1).

الشيعة وخمالفيهم لفظّي ال معنوي مل جيز  فإذا كان اخلالف بي 
ملخالفيهم أن يعرتضوا عليهم يف العقيدة، فضاًل عن التهريج واالفرتاء 
والنيل من نفس هذه العقيدة ووصفها بأّنا مسألة هّدامة وعقيدة باطلة، 
وكان األوىل واألفضل أن يكون السؤال منهم عن سبب التسمية ال أكثر 
وال أقّل، ونحن يف هذا البيان نعرض إىل سبب التسمية، فنقول: هناك 

أكثر من وجه هلذه التسمية، أّهها:

ما ورد يف الروايات من أّن أئّمة اهلدىA  – وهم عدل القرآن 
عرّبوا  قد   – والرشيعة  باألحكام  النّاس  وأعلم  الثاين،  والثقل  الكريم 
عن هذا املعنى هبذا املصطلح، وأرادوا هبذا املصطلح هذا املعنى، وقد 
ذكرنا بعض تلك املروّيات فيام سبق، كام أّن البخاري وأمحد رويا عن 
النبي K هذا املصطلح هبذا املعنى، فقال البخاري: أّن أبا هريرة قد 
سمع رسول اهلل K   يقول : » إّن ثالثة يف  بني إرسائيل أبرص وأقرع 
وقال  ملكًا...«،  إليهم  فبعث  يبتليهم  أن  وجّل(  )عّز  هلل  بدا  وأعمى 
بدا هلل  فإذا  القيامة  يوم  االُمم يف صعيد  )عّز وجّل(  اهلل  »يمع   : أمحد: 
)عّز وجّل( أن يصدع بني خلقه...«، وفّس ابن حجر العسقالين حديث 
البخاري يف )فتح الباري يف رشح صحيح البخاري( بقوله: ] قوله: )بدا 
فأراد  اهلل  علم  يف  سبق  أي   – هز  بغي  املهملة  الّدال  بتخفيف    – هلل( 

)1)    التعليقات على كتاب أوائل المقاالت: ص94.
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أن كان خافيّا؛ ألّن ذلك حمال يف  بعد  له  أّنه ظهر  املراد  إظهاره وليس 
حّق اهلل تعاىل[، فأخذنا هذا املصطلح هلذه العقيدة من النبي )ص( وآله 

. Aكام أخذنا بقّية العقائد بمصطلحاهتا منهم  Aالكرام

لفظة  إطالق  سّوغ  ]والذي  الزنجاين:  اهلل  فضل  الشيخ  يقول 
البداء عليه هبذا املعنى هو السمعّيات من آيات الكتاب نحو قوله تعاىل: 
چ ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئچ)1) وغيه من اآليات الكثية 
املروّية بالطرق الصحيحة يف كتب الفريقي محلوها عىل ما يفيد معنى 
النسخ ونظائره وجعلوه مثابة النسخ يف األمور الترشيعّية ممّا أطبق الكّل 

عىل صّحته وجوازه[)2).

 – املعنى  هذا  – وداللته عىل  املصطلح  هذا  أّن  ذلك  إىل  أضف 
له جذور يف لغة العرب فقد رووا عن عبد املّطلبC  – جّد النبي
K – أّنه أرسل النبي K يف طفولته يومًا يف رعاء فتأّخر، وملا مل 

جيده قال:

يـا  رّب  أتلك  آلك            إن تفعل فأمٌر ّما بدا لك

كام رووا أّنه C قال خماطبًا رّبه يوم جاء أصحاب الفيل ملهامجة 
بيت اهلل احلرام:

ال هّم إّن املرء يمنع رحله فامنع حاللك

                                                        إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمٌر  ّما بدا لك

)1)   الزمر: 47.
)2)    التعليقات على كتاب أوائل المقاالت: ص94.
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وقد فّسوا مراده من قوله: )فأمٌر ما بدا لك( بأّنه ظهور قضاء قد 
كان منه يف سابق علمه.

ِقَبل الشيعة  يتبّي أّن مصطلح )البداء( مل يكن خمرتعًا من  وهبذا 
ويف  العرب  لغة  يف  جذور  له  كانت  بل    Aأئّمتهم من  أو  اإلمامّية 
كان  وإن  ووّضحوه،  بّينوه  الذي  باملعنى  نعم  الرشيفة،  النبّوية  السنّة 
باإلمكان أن نّدعي أن هذا املعنى – أيضًا – كان معروفًا لوال الضّجة 

التي أثيت حوله ألغراض ال ختفى.

العقيدة  هذه  تسمية  سبب  بيان  يف  ذكرت  التي  األوجه  ومن 
بالبداء ما ييل:

املشاكلة الظاهرّية: فنحن عندما نعود إىل القرآن الكريم نجد . 1
املوىل سبحانه وتعاىل يعرّب عن فعله يف جماالت كثية بام يعرّب 

به الناس عن أفعاهلم، من قبيل:

قوله تعاىل:چ گ   گ  گ            ڳ  ڳ  ڳ      چ)1). ¿

وقوله تعاىل: چ ڳ  ڳ    ڳ  ڱچ)2). ¿

چچچ    ¿ ڃ  ڃ  چ  تـعـالــى:  وقــولــه 
چچ)3).

)1)    الطارق: )1 - 16.
)2)    النمل: 0).

)3)    النساء: 142.



100

البـداء بين إشكاالت اللغة و أهمية االصطالح

وقوله تعاىل: چ ڭ  ڭ  ڭچ )1). ¿

فهذه اآليات – وكثي غيها – تنسب إىل اهلل تعاىل الكيد واملكر 
واخلداع والنسيان وهي صفات مذمومة يف اجلملة، وال شّك 
أّنه سبحانه مل يقصد حي استخدمها معانيها احلقيقّية تعاىل 
إليه  ينسبها  أن  للعبد  جيوز  ال  كام  كبيًا،  علّوًا  ذلك  عن  اهلل 
سبحانه بمعناها احلقيقي، ولكن عرّب رّب العّزة هبا عن فعله 
مقتىض  ولكونه  النتيجة،  يف  الظاهرّية  املشاكلة  ألجل  جمازًا 
املشاكلة  وأبواب  معهم،  والتحّدث  الناس  مع  املحاورة 
أّن  كام  وكالمهم،  العرب  لغة  يف  واسعة  والتشبيه  واملجاز 
اللفظ  ونسبة  القرينة،  مع  إشكال  فيه  ليس  املجاز  استخدام 
إىل ذات اهلل سبحانه أكرب قرينة عىل إرادة ذلك خصوصًا مع 
اإليامن واالعتقاد بأّن علمه سبحانه عي ذاته، واإليامن بأّن 
ذاته سبحانه ليست حماّل للمتغّيات فضاًل من طروء التغّي 

عليها.

واملشاكلة واملشاهبة بي البداء باملعنى اللغوي واالصطالحي 
هو وجود ظهور بعد خفاء، ففي املعنى اللغوي هناك ظهور 
خمفّيًا  كان  أن  بعد  فيعلمونه  أمرًا  للناس  فيبدو  خفاء،  بعد 
عنهم، ويف االصطالحي أيضًا هناك ظهور بعد خفاء؛ حيث 
يبدو للناس من اهلل سبحانه أمرًا فيعلمونه بعد أن كان خمفّيًا 

)1)    التوبة: 67.
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عنهم، ومن أجل هذه املشاكلة واملشاهبة بي املعنيي يف وجود 
الظهور بعد اخلفاء أطلق عىل هذه العقيدة اسم )البداء(.

فيه  ذلك  إطالق  وجه  ]ويكون  الطويس:  الشيخ  يقول 
به  يظهر  النسخ  يدّل عىل  ما  إذا كان  أّنه  التشبيه وهو:  تعاىل 
للمكّلفي ما مل يكن ظاهرًا هلم، وحيصل هلم العلم به بعد أن 
مل يكن حاصاًل هلم[ فكذلك يف البداء باملعنى االصطالحي 
يظهر هلم ما مل يكن ظاهرًا هلم، وحيصل هلم العلم به بعد أن 
البداء[ للشبه  مل يكن حاصاًل هلم، فـ ]أطلق عىل ذلك لفظ 

املذكور.

أو كام يقول اإلمام رشف الدين: ]ألّن اهلل )عّز وجّل( أجرى 
يظنّه  كان  ما  خالف  عىل  ذكرناها  التي  األشياء  من  كثيًا 
الناس فأوقعها خمالفة ملا تقتضيه األمارات والدالئل، وكان 
مآل األمور فيها مناقضًا ألوائلها، واهلل )عّز وجّل( هو العامل 
بمصيها ومصي األشياء كّلها، وعلمه هبذا كّله قديم أزيل 
ألوائلها،  تقديره  خيالف  األمور  ملصي  تقديره  كان  ملا  لكن 
إطالق  يف  ]جتّوزوا  فـ  البداء[،  يشبه  أمرًا  املصي  تقدير  كان 
البداء عليه بعالقة املشاهبة[، ثّم يقول بعد ذلك: ]ولو عرف 
ال  جمازًا  االسم  هذا  عليه  تطلق  إّنام  الشيعة  أّن  الشيعة  غي 
حقيقة لتبّي – حينئٍذ – هلم أّنه ال نزاع بيننا وبينهم حتى يف 

اللفظ؛ ألّن باب املجاز واسع عند العرب إىل الغاية[.
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يف . 2 املفيد  الشيخ  قول  وهو  )من(:  بمعنى  )الالم(  جعل 
البداء:  معنى  يف  )فصل  عنوان  حتت  االعتقاد(  )تصحيح 
قال:  حيث   – سابقًا  القول  هذا  عليك  مّر  وقد   – ص)6) 
)بدا  العرب  تقول  الظهور...  هو  )البداء(  يف  ]واألصل 
لفالن عمل حسن( و )بدا له كالم فصيح(، كام يقولون )بدا 
من فالن كذا( فيجعلون )الاّلم( قائمة مقام )من( نائبة عنها، 

فاملعنى يف قول اإلمامّية )بدا هلل يف كذا( أي ظهر منه[.

تقسيم علمه تعاىل إىل ذايت وفعيل، والبداء يف الفعيل ال الذايت: . 3
وعلم  ذايت  علم  إىل  ينقسم  سبحانه  علمه  ]إّن  وتوضيحه: 
تغّي وتبّدل،  فيه  ذاته، وال حيصل  الذايت نفس  فعيل، فعلمه 
واإلثبات(،  )املحو  لوح  عن  عبارة  فهو  الفعيل  علمه  وأّما 
واملالئكة ونفوس األنبياء واألولياء  Cفإّنا مظاهر لعلم 
اهلل، فإذا قالوا: )بدا هلل يف علمه( فمرادهم وقوع )البداء( يف 
هذه العلوم، ونسبتها إليه تعاىل جماز عقيل؛ ألّنم محلة تلك 

العلوم ووسائطها.

وحماهّلا  خمتلفة  سبحانه  علمه  مراتب  إّن  قلت:  شئت  وإن 
التكّثر  عن  املقّدس  الذايّت  العلم  وأعالها:  فأّوهلا  متعّددة، 
والتغّي، وهو حميط بكّل يشء، وكّل يشء حارض عنده بذاته، 
وغيه.. علمه الفعيل أي أّن أفعاله مظاهر علمه كلوح )املحو 
تلك  أّن  فبام   ،C واألنبياء  املالئكة  ونفوس  واإلثبات(، 
النفوس ال تنتقش فها احلوادث دفعة جلزئّيتها، وعدم تناهي 
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احلوادث بل تّطلع عليها تدرجيّيًا وشيئًا فشيئًا فرّبام تّطلع عىل 
يشء وسببه، ثّم تّطلع عىل يشء آخر يقتيض عدمه )عدم ذلك 
اليشء(، فيبدو هلم خالف ما علموا أّوالً، وحينئٍذ يقولون: 
بدا هلل أو بدا يف علمه، واملراد البداء يف علمه الفعيل ال علمه 
مظاهر  احلسنى  لألسامء  ]إنَّ  املتأهّلني:  صدر  قال  الذايت.. 
له  طاعة  كّلها  أفعاهلم  ملكوتّيي،  عبادًا  تعاىل  وهلل  وجماري، 
سبحانه، وبأمره يفعلون ما يفعلون، وال يعصون اهلل يف يشء 
فعَل  فعله  كان  كذلك  كان  َمن  وكّل  وإرادهتم،  أفعاهلم  من 
احلّق، وقوله قوَل الصدق، إذ ال داعية يف نفسه ختالف داعي 
احلّق، بل يستهلك إرادته يف إرادة احلّق، ومشيئته يف مشيئة 
احلّق، ومثال طاعتهم هلل سبحانه وألمره مثال طاعة احلواس 
فينا للنفس؛ حيث ال تستطيع خالفًا هلا يف ما شاءت النفس، 
أو  ترغيب  أو  ني  أو  أمر  إىل  للنفس  طاعتها  يف  حاجة  وال 
الساموات؛  ملكوت  الواقعة يف  املالئكة  فهكذا طاعة  زجر، 
ألّنم املطيعون بذواهتم ألمره، املستمعون بأسامعهم الباطنّية 
لوحيه، فقلوب هذه املالئكة كتاب املحو واإلثبات، وجيوز 
ألّن  وتتبّدل؛  تزول  أن  صدورها  يف  املنقوشة  نقوشها  يف 
والتبّدل  التغّي  فيه  يستحيل  والذي  يأبى ذلك،  وجودها ال 

هو ذات اهلل وصفاته احلقيقّية.

من  وهي  القدرّية،  األلواح  هي  املالئكة  فقلوب  هذا  وعىل 
مراتب علمه الفعيل، فإذا حصل فيه التغّي والتبّدل صّح أن 
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ُيقال: بدا هلل يف علمه أي يف علمه الفعيل()1).

إىل هنا تبّي أمران:

الّلفظ  يف  ال  واملسّمى  املحتوى  يف  هو  إّنام  البحث  إّن  األّول: 
والتسمية، فاملناقشة يف صّحة التسمية ال يصّح أن جتعل ذريعة لاليقاع 

يف عقيدة )البداء(، وما أشبه املقام بقول القائل:

وكـم  من  عـائب  قــوالً  صحيحًا

                                                 وآفتـــه  مـن   الفهــم   السقيـــِم

والثاين: أّنه يصّح توصيفه بالبداء بأحد الوجوه املتقّدمة[)2).

)1)    األسفار: ج6، ص)39.. بتصّرف من السبحاني.
)2)    البداء في ضوء الكتاب والسنّة: ص88 – 89.
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ملاذا ال تغري اإلمامية
مصطلح )البداء( بآخر مقبول

رّبام يسأل سائل فيقول: إذا كان اخلالف والنزاع وسبب التشنيع 
والتهريج عىل الشيعة اإلمامّية حول البداء هو جمّرد التسمية ال املسّمى، 
اللفظ ال املعنى، فلامذا ال تغّي اإلمامّية هذا الّلفظ بلفظ آخر مقبول ال 

تنفر منه املسامع؟

ويف مقام اجلواب عىل ذلك، نقول:

أطلق  قد   K الرسول  أّن  وأمحد  البخاري  من  ظهر  لقد 
من  العديد  يف   Aبيته أهل  فعل  وكذا  املعنى،  هذا  عىل  اللفظ  هذا 
العقيدة كام ارتضينا  الروايات، فلامذا ال نرتيض لفظًا هم وضعوه هلذه 
ألفاظًا عديدة هم وضعوها للعقائد األخرى؟! وماذا نصنع بقول اهلل 

ھ      ھھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ     ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   چ  تعاىل 
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به  جاء  ما  كّل  بأخــذ  مطلقة  أنّـا  بـاعتبـار  )1)؛  ےچ  ھ  ے  
الرسول K من قول أو فعل أو تقرير؟ وبامذا نجيبه سبحانه إذا عبثنا 
بقول حبيبه ورددنا لفظه وأبيناه واعتربنا بلفظ غيه وقوله وهو ال يعادل 
– مهام علت درجته ومكانته وعلمه وحكمته – اليشء اليسي من مقام 
التهريج  ومحلة  الضّجة  هذه  ستتوّقف  هل  ثّم  املصطفىK؟  وعلم 
ملجّرد تغيي االسم واللفظ؟ بالطبع لن تتوّقف ما دامت الروايات تعرّب 
عن هذا املعنى هبذا الّلفظ، أم املطلوب أن نغّي الّلفظ يف روايات النبي 
K وأهل بيته الكرامA  أيضًا؟ وإذا كان كذلك فلامذا ال ُيطالب 
روايتيهام؟  يف  الّلفظ  بتغيي  وبكتابيهام  هبام  يلهج  وَمن  وأمحد  البخاري 
واملصطلحات  باأللفاظ  نصنع  فامذا  ممكن،  التغيي  أّن  فرضنا  وإذا 
البداء،  النفس من مصطلح  املجازّية الكثية والتي هي أعظم وقعًا يف 

من قبيل:

ڳ   ¿ گ   گ  گ            ڳ   قوله:چ  يف  تعاىل  إليه  الكيد  نسبة 
ڳ      چ)2).

ڳ   ¿ ڳ     ڳ   چ  قوله:  يف  تعاىل  إليه  املكر  ونسبة 
ڱچ)3).

ونسبة اخلداع إليه تعاىل يف قوله: چ ڃ  ڃ  چ  چ   ¿

)1)    الحشر: 7.
)2)    الطارق: )1 - 16.

)3)    النمل: 0).
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چ   چچ)1).
ونسبة النسيان إليه تعاىل يف قوله: چ ڭ  ڭ  ڭچ)2)،  ¿

ويف غيها من اآليات وهي كثية.

نرتكها عىل  قلنا  فإن  أيضًا؟  بتغييها  نقوم  أم  أنرتكها عىل حاهلا 
حاهلا دون تغيي قلنا كذلك )البداء(؛ ألّن هذا املصطلح كام مّر عليك 

ڻ   هو من قول النبيK، وقد أمرنا بأخذ ما يأتينا به، قال تعاىلچ 
ے   ھ   ھ      ھھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ     ۀ    ڻ   ڻ   ڻ  
ےچ ، وطاعة الرسولKهي طاعة هلل تعاىل، قال تعاىل:چٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀچ)3)، 

ألّنه چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿچ)4) .

وإن قيل بتغييها فهو من العبث بالقرآن الكريم والرّد عىل اهلل 
تعاىل، كام أن تغيي مصطلح )البداء( هو عبث بالسنّة باملطّهرة ورّد عىل 
الكريم  والقرآن  ذلك  حتقيق  إىل  السبيل  كيف  ثّم   ،K اهلل  رسول 
أم  املصطلحات؟  هذه  بأمثال  مليئان  الرشيفة  النبوّية  السنّة  وكذلك 
ثّم هل  نحذف مصطلح )البداء( دون غيه وهذا ترجيح بال مرّجح، 
عىل  تأثي  هناك  أليس  ثّم  الترّصف؟  هذا  منّا  القادمة  األجيال  ستقبل 
اجتهاد األجيال القادمة من العلامء والفطاحل؟ فرّب ناقل فقه إىل َمن 

)1)    النساء: 142.
)2)    التوبة: 67.

)3) النساء: 80.
)4) النجم: 4-3.
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هو أفقه منه.

والنتيجة: أن ]ليس ألحد أْن يغرّت بظواهر هذه اآليات واأللفاظ 
فيثبت هلل سبحانه هذه الصفات باملعاين املتبادرة منها، بل ال بّد أن يمعن 
موافقًا  أكان  سواء  الواقعي،  املراد  عىل  يقف  حّتى  القرائن  يف  النظر 
للمعنى الّلغوي أم ال، ومن هذا القبيل توصيفه سبحانه بـ )البداء( يف 
أحاديث أئمة أهل البيت A ، وكلامت العلامء، فال يصّح االغرتار 

بظاهر هذه الكلمة[)1).

أضف إىل ذلك: أّنه رّبام كان هلذه التسمية غاية وحكمة ال نعلمها 
منطقهم   Aبيته أهل  من  األطهار  واألئّمة   K فالرسول  اليوم، 
التنبيه هلذه العقيدة، وإثارة  احلكمة والصواب، ورّبام كان للتسمية أثر 
عىل  ليقف  الدراسة؛  حّق  بدراستها  الفرد  ليقوم  النفس،  يف  الكامئن 

حقيقتها، ويدرك جّل معطياهتا.

)1)    اإللهّيات على ضوء الكتاب والسنّة: للشيخ جعفر السبحاني، ص)22.
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نسأل  اإلمامّية،  الشيعة  عند  )البداء(  عقيدة  عىل  تعّرفنا  أن  بعد 
هل هلذه العقيدة ثمرة تستدعي من األئّمةA  كّل هذا االهتامم وكّل 
الرشس  والتجريح  العنــيف  اهلجوم  هذا  كــّل  وتقّبـل  العناية،  هذه 

بمذهبهم A؟

يف احلقيقة هناك أكثر من ثمرة هلذه العقيدة، منها:

تعاىل . 1 اهلل  بقدرة  االعرتاف  أّن  باعتبار  االعتقاد:  كامل 
املطلقة املستطيلة عىل كّل يشء، النافذة يف كّل يشء، هو 
يشء  لنيل  ادراكه  العبد  عىل  جيب  الذي  اإلهلي  الواقع 
من  أفضل  بيشء  عّظم  وما  تعاىل  اهلل  عبد  فام  كامله،  من 

تعاىل:  قال  كام  بعد،  ومن  قبل  من  األمر  له  بأّن  اإلقرار 

ثمرة االعتقاد بالبداء
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چۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ)1)  .

باعتبار . 2 الطالح:  العمل  الصالح وجتنّب  العمل  إىل  دافع 
أّن العبد – عادة – ال يعبد اهلل تعاىل ملجّرد أّن اهلل تعاىل 
أهل للعبادة، وإّنام يعبده إّما خوفًا من ناره وإّما طمعًا يف 
جنّته، كام أشار إىل ذلك أمي املؤمني C، فإذا أدرك 
اندفع  الكذائي  الثواب  يوجب  العمل  هذا  أّن  اإلنسان 
نحوه، كام لو علم أّن )الدعاء يرّد القضاء(، و )الصدقة 
وتنّمي  العمر،  يف  تطيل  الرحم  )صلة  و  البالء(،  تدفع 
اهلل  فيدعو  حتقيقها،  ويأمل  نحوها  يندفع  فإّنه  الرزق(، 
حّبا يف اخلالص من القضاء، ويتصّدق حّبا يف دفع البالء 
عنه وعن َمن حيّب، ويصل رمحه حّبا يف أن يطول عمره، 
العمل  أن  أدرك  إذا  وكذلك  وهكذا،  رزقه...  وينمو 
علم  لو  كام  منه،  فّر  الكذائي  العقاب  يوجب  الكذائي، 
)الربا  وأّن  العمر(،  )قرص  يوجب  الرحم(  )قطع  أّن 
يفّر  فإّنه  ذلك،  وغي  الربكة(،  )يميت  و  املال(،  يمحق 
منها، ويتجنّب فعلها، فال يقطع رمحه خوفًا عىل عمره، 
وال يرايب خوفًا عىل ماله من املحق وذهاب الربكة منه، 

وهكذا.

باعث إىل األمل لدى العصاة: باعتبار أّن العايص إذا علم . 3

)1)   الروم: 4.
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وقد  النّار،  إىل  مصيه  وأّن  عليه  يتوب  ال  تعاىل  اهلل  بأّن 
جرى  ملا  تبديل  وال  تغيي  وال  بذلك  القدرة  قلم  جرى 
يف  له  أمل  وال  التوبة،  عىل  له  حمّفز  فال  به،  القدرة  قلم 
– إنسانًا رّشيرًا  – عادة  النّار، وبالتايل يكون  النجاة من 
خطيًا مزعجًا إىل أبعد احلدود، يعيث يف األرض فسادًا، 

واليأس من رمحة اهلل تعاىل كفر، چ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
أّن اهلل تعاىل  إذا علم  بينام   ،(1( چ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ 
يقبل توبته، ويعفو عن ذنبه، بل رّبام بّدل سّيئاته حسنات 

ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   چ  تعاىل:  قال  كام 
ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ   چ     ڃ   ڃ   
ڇ   ڍچ )2)، فإّن األمل ينبعث يف نفسه، وحيّركه 

نحو التوبة واإلصالح، ويبّعده عن اليأس والقنوط.

دعوة إىل التأّمل يف خامتة احلياة: لكي ال يقنع اإلنسان من . 4
االعتقاد  يكون  بل  اجلنّة،  ضمنُت  ويقول:  اخلي،  فعل 
طلب  عىل  له  حافز   – املذكور  النحو  عىل   – بالبداء 
ليضمن  الوفاة  حلظة  حّتى  الصاحلة  واألعامل  اخليات 

حسن اخلامتة وسالمة املآل خوفًا من التبّدل والتغّي.

من هذه األمور وغيها تعرف أّن رّس اهتامم األئّمةA بعقيدة 
البداء، أّنم يريدون لإلنسان أن يدرك حقيقة هذه العقيدة؛ لينطلق من 

)1)    يوسف: 87.
)2)    الفرقان: 70.

ثمرة االعتقاد بالبداء
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البـداء بين إشكاالت اللغة و أهمية االصطالح

احلمد هلل  أن  دعوانا  وآخر  به،  والتعّلق  تعاىل  باهلل  االرتباط  إىل  خالهلا 
رّب العاملي.

ادريس العكراوي
العكر الرشقّية – مملكة البحرين
3 ذو القعدة 1428هـ
2007/11/13م
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