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الكممة المفتاح  :البداء
ممخص بحث
يطرح السيد الباحث مسألة البداء مف رؤية تفسيرية تكحيدية للمذاهب اإلسػممية
فيبػػدأ بػػالمالل اللوػػكم كا لػػطمح للرلمػػة كياػػرر أف رلمػػاء التفسػػير كرلػػـ ا لػػكؿ
رلد اإلمامية يركف اف لفظة البداء قد اسػتاملت بػالمالل ا لػطمح كهػك ظهػر لػ
ف ذلؾ ا مػر مػا رػاف خافيػان رلػل الابػاد) أك اف اهلل سػبحال ياػدر لابػدق تاػدي انر طباػان

لماتضل ماػيف مػـ يبػدؿ اهلل تاػديرقى طباػان لماتضػل ظديػد يظهػر فػ الابػد لتيظػة رمػؿ
ماػػيف ياػػكـ ب ػ مػػا رلم ػ ً السػػابؽ ف ػ رػػم ا م ػريف كالحػػاليف) أم إلهػػـ اخػػذكا المالػػل
ا لطمح بدؿ المالل اللوكم.

1

مجلة ديالى 3102 /

العدد التاسع والخمسون

مـ يتحدث رف اآلراء التفسيرية ف آية البداء فيظد فيهػا أريػان كاحػدان إذ إلهػا تػدؿ

رل ػػل المح ػػك كاإلمب ػػات فػ ػ آظ ػػاؿ الاب ػػاد ر ػػف طري ػػؽ الل ػػدقة كال ػػدراء كل ػػلة ال ػػرحـ
كالتكبة هلل تاالل كلاؿ ملير اإللساف مف الشااء إلل الساادة كهذا

يلػاف رلػـ اهلل

تاالل .لها مف اآلظاؿ المالاة كتأمير الامؿ ف توير الملير .كهذا مػا رليػ ظميػا
المذاهب التفسيرية كالت ذررلا أقػكالهـ مػف أف اهلل قػادر بالمػ الاػديـ ا زلػ أف يحاػؽ
ما يريد تباان لما ياكـ ب اإللساف مف أرماؿ ف دار الدليا.

مػ ػػـ يػ ػػأت با حاديػ ػػث الدالػ ػػة رلػ ػػل كحػ ػػدة الفرػ ػػر التفسػ ػػيرم إذ ياػ ػػكؿ أف أ لػ ػػب

الركايات الت ظاءت رف أرمـ ا مة كفاهائها مػف رلتػا المدرسػتيف تػدؿ رلػل تاػارب
كظهات اللظر ف الفرػر التفسػيرم التكحيػدم) إذ رلهػا بيلػت تػأمير ا رمػاؿ اللػالحة
رلػػل كاقػػا اإللسػػاف المسػػلـ .كاف اهلل تاػػالل قػػادر رلػػل التويػػر مػػف حيػػث سػػلة المحػػك
كاإلمبات).
مػػـ يتح ػػدث رػػف أم ػػر ا رتاػػاد بالب ػػداء فياػػكؿ اف أم ػػر ا رتاػػاد بالب ػػداء يكلػػللا إل ػػل
لتيظػػة مهمػػة كه ػ
فال ػػـ اإللس ػػاف

اف اإللسػػاف يسػػتطيا أف يفػػرؽ بػػيف الالػػـ اإلله ػ كرلػػـ المخلػػكقيف
يح ػػيط بم ػػا أح ػػاط بػ ػ رل ػػـ اهلل تا ػػالل كال ػػل تلزيػ ػ اهلل ر ػػف ال ػػلاص

كالظهؿ كهذا ما رلي ظميا المذاهب التفسيرية).

2

مجلة ديالى 3102 /

العدد التاسع والخمسون
المقدمة

الحمػػد هلل محي ػ قلػػكب الاػػارفيف بحيػػاة التكحيػػد كاللػػمة كالسػػمـ رلػػل رسػػكل
المؤيػػد باآليػػات كا مػػمؾ ك يرهػػا مػػف لػػلكؼ التأييػػد كرلػػل آل ػ الطيبػػيف الطػػاهريف
كرل ػػل أل ػػحاب ً الو ػػر المحظل ػػيف كرل ػػل ا ئم ػػة الالم ػػاء ا ر ػػمـ م ػػف الت ػػابايف كت ػػابا
التابايف.
إف مػ ػػف أهػ ػػـ كاظبػ ػػات اإللسػ ػػاف المسػ ػػلـ ه ػ ػ مارفػ ػػة اهلل تاػ ػػالل

لهػ ػػا الاارػ ػػدة

ا ساسػػية الت ػ يترتػػب رليهػػا أبليػػة التش ػريا كالفرػػر كالمارفػػة كقػػيـ الحيػػاة لػػذا رالػػت
مارفة التكحيد كدراسة مفردات مػف أهػـ المباحػث الماركفػة فػ الفرػر اإلسػمم  .كمػف
المباحث ذات الامقة بالفرر التكحيدم هك ملطلح أك مفهكـ البداء.
يتبادر لؾ مػف اللظػر إلػل هػذا الملػطلح ك كؿ كهلػة مػف اللاحيػة اللوكيػة أف اهلل
تاػػالل رػػاف فػ رلمػ ظهػػكر باػػد الخفػػاء إذ إلػ يسػػتامؿ فػ المحػػاكرات الارفيػػة فػ
مكارد تبدؿ اآلراء كا فرار كا هداؼ .فيااؿ راف رأي رذا مـ بدا ل فيػ  .كمػف المؤرػد
ألػػؾ تتخيػػؿ اللتيظػػة كه ػ ظهػػؿ سػػابؽ كرلػػـ مسػػتحدث .كلرػ ٍػف رمهمػػا ملفيػػاف رػػف اهلل
تاالل كالسبب ف رلـ اهلل سػبحال كتاػالل ذاتػ يػر مسػبكؽ بظهػؿ .كهػذا مػا رليػ
اإلمامية كباق المدارس التفسيرية ا خرل.
إف ملطلح البداء ظهػر رػرد فاػؿ فػ مدرسػة أهػؿ البيػت رلػيهـ السػمـ) للػدفاع
رف الفهـ اإلسمم ماابؿ الفهـ اليهكدم كالفرر الفلسف اليكلال الملحرؼ .إذ رػالكا
يؤملػكف باللسػػي فػ الشػرائا اإللهيػػة سػكاء باسػػتبداؿ شػرياة مرػػاف شػرياة أخػػرل أك
باستبداؿ حرـ مراف حرـ آخر ف الشرياة ذاتها .كرذلؾ ف قكلهـ إف يػد اهلل مولكلػة
أم

يادر رلل التويير أك التبديؿ لهذا ظالكا اهلل تاالل مسلكب اإلرادة كالاكة.
فرال ػػت مدرس ػػة أه ػػؿ البي ػػت رل ػػيهـ الس ػػمـ) حريل ػػة فػ ػ ه ػػذا المض ػػمار لرش ػػؼ

الحاياة كالرد رلل المرذبيف

لها ذات رليد رلم

ظاءت ب مف رسػكؿ اهلل محمػد

لػلل اهلل رليػ كآلػ كسػلـ) كمػف الاػرآف الرػريـ تحػترـ إلػل الااػؿ كالبرهػاف كتتظلػػب
التالػػب المػػذمكـ .فرػػاف ملػػطلح البػػداء رلػػد أهػػؿ البيػػت رلػػيهـ السػػمـ) يػػدؿ رلػػل
ظهػػكر أمػػر ظديػػد رػػاف خافي ػان رلػػل اإللسػػاف كلػػيس رلػػل اهلل تاػػالل كمػػف خػػمؿ هػػذا
3
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الفهػ ػػـ اسػ ػػتطاركا أف يفلػ ػػدكا أراذيػ ػػب المرػ ػػذبيف كأف ياط ػ ػكا اهلل تاػ ػػالل السػ ػػلطة كالالػ ػػـ
المطلؽ كأل قادر رلل أف يوير ف هػذا الرػكف مػا شػاء كمػا لػـ يشػأ كمتػل شػاء ريفمػا
شأْ ٍ
ْن} الػرحمف ِٗ) .كأف اإللسػاف قػادر أف يويػر
شاء لاكل تاالل { ُكل َي ْوٍم ُه َو ِفي َ
لفسػ رػػف طريػػؽ الػػدراء كاللػػدقة ك يرهػػا مػػف ا مػػكر التػ أمرلػػا اهلل تاػػالل إف لامػػؿ
بها.
كيمرػػف تاريػػؼ البػػداء بأل ػ اإلظهػػار باػػد اإلخفػػاء كالخفػػاء لال ػ ب ػ رػػدـ مارفػػة
المخلكؽ بأمر راف يحسب حدكث خمف

ررفا الاذاب رف قكـ يكلس رلي السػمـ)

باد أف حت لهـ رمئـ ظهكرق لرف لما آملكا رشؼ اهلل رلهـ الاذاب كأمهلهـ في .

إً ٌف ا رتاػػاد بػػالمحك كاإلمبػػات يبػػث ا مػػؿ فػ قلػػب اإللسػػاف كهػػك مػػف ضػػركريات
الرتاب كالسلة المطهرة فرؿ ما قدر ف حا مف المكت كالمرض كالفار كالشااء يمرػف

أف يتوير رف طريػؽ اللػدقة كلػلة الػرحـ كارػراـ الكالػديف كالتكبػة ك يػر ذلػؾ قػاؿ
َهأ َل ا ْلقُأأرُ آم ُنأواْ واتقَأواْ لَفَتَ ْح َنأأا عمَأ ْأي ِمم برَكأ ٍ
أن السأ َأماء َوا َْر ِ
ض
تاػػالل{ َولَأ ْأو أَن أ ْ
أات امأ َ
َ
َ َ َ
ََ
ولَأ ِ
أأكن َكأأو ُبواْ فََْ َخ أ ْو َن ُ
ون } ا ر ػراؼ ٔٗ) كقكل ػ { َو َمأ ْأن َيت أ ِ الم أ َ
اهم ِب َمأأا َكأأا ُنواْ َي ْك ِسأ ُأب َ
َ
ف الابد لك تػاب

َي ْج َع ْل لَ ُ َم ْخ َر ًجا} الطمؽ ِ) فظميا هذا مف باب الرحمة اإللهية
كرمػؿ بػػالفرائض كتمسػػؾ بػػالاركة الػػكمال فرلػ يخػػرج مػػف سػػلؾ ا شػػاياء كيػػدخؿ فػ

لػػلؼ السػػاداء .كبهػػذا يظهػػر أف البػػداء مػػف الماػػارؼ الاليػػا الت ػ اتفاػػت رلي ػ رلمػػة
المسلميف.

إًف سػػبب اختيػػارم لهػػذا المكضػػكع كحػػدة اآلراء التفسػػيرية ف ػ ملػػطلح البػػداء)

ر ػػاف الو ػػرض ملػ ػ ه ػػك تكحي ػػد الم ػػذاهب اإلس ػػممية التفس ػػيرية كظم ػػا ش ػػمؿ المس ػػلميف
كرص لفكفهـ كظما طاقاتهـ التفسيرية رلل اتظاق كاحػد ٌممػا يتبلػاق رػؿ مسػلـ كاع لػ
إلماـ بما يظرم رلل المسلميف ف أراضيهـ كفػ راػر دكرهػـ .ف هػذا الملػطلح قػد
أميرت حكل تهـ راائدية لدل باض الالماء يكاتهـ ب مػذهب ا ماميػة بػؿ حتػل كلػؿ
إلػػل الترفيػػر كأضػػيفت إلي ػ إسػػاءة الفهػػـ تلػػكرات لاشػػئة رػػف ركح الخػػمؼ كالمكاظهػػة
بيف باض الرتاب إذ إف الساحة اإلسممية تشػهد اليػكـ مػف ظاػؿ لفسػ مػف ألػحاب
الالػػـ كاللػػدارة قػػد أخػػذكا رلػػل رػػاتاهـ تفريػػؽ الرلمػػة كتظزئػػة ا مػػة بػػدؿ تكحيػػدها
كتماسؾ لفكفها.
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أمػػات الم ارظػػا
فرػػؿ هػػذا كذاؾ درػػال إلػػل د ارسػػة هػػذا الملػػطلح كالرظػػكع إلػػل ٌ
الاديمػػة كالحديمػػة مػػف مختلػػؼ المػػذاهب اإلسػػممية لر ػ يتسػػلل للػػا اإلفػػادة مػػف اللػػكر
السػػاطا مبتاػػديف ىر ٌمػػا لسػػما مػػف كسػػائؿ ا رػػمـ الت ػ شػػكهت الحاياػػة الكاضػػحة.
فكظػػدلا فػ بطػػكف هػػذق الم ارظػػا التاريخيػػة اللتيظػػة اللػػادقة .إذ إف المػدارس التفسػػيرية
متفاػة بشػأف هػذا الملػػطلح بشػرؿ رػاـ ف الاػرآف قػد تحػدث رلػ كهػػذا مػا أرػدلاق فػ
طيات هذا البحث كاف رالكا مختلفيف مف حيث التسمية فاط.
ٌ
أما رف خطة البحث فاد قسملا البحث رلل ما يل
التمميد .تلاكللا في تاريؼ البداء مف حيث اللوة كا لطمح.

المطمب ا ول  :تلاكؿ اآلراء التفسيرية ف آية البداء.

المطمب الثاني  :البداء ف ركايات المذاهب اإلسممية.
المطمب الثالث  :تلاكلت في تأممت تفسيرية ف آيات قرآلية.

المطمب الرابع  :بيلت في أمر ا رتااد بالبداء رلد المدارس التفسيرية.

كختامػػا هػػذا مػػا سػػمح ب ػ ظهػػدم كأرظػػك مػػف اهلل تاػػالل أف يظال ػ خالل ػان لكظه ػ ً

الرريـ.

كآخ ػػر دركال ػػا أف الحم ػػد هلل رب الا ػػالميف  ..ربل ػػا رلي ػػؾ تكرلل ػػا كالي ػػؾ ألبل ػػا كالي ػػؾ
الملير.

الباحث
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التمميأد

مػف المباحػػث ذات الامقػػة بػػالفرر التكحيػػدم ملػػطلح أك مفهػػكـ البػػداء كالػػذم يػػأت
ض ػػمف المس ػػائؿ الرممي ػػة التكحيدي ػػة ف ػػرف الالم ػػاء ق ػػد ذر ػػركق فػ ػ ذي ػػؿ مبح ػػث اللس ػػي
للملاسػػبة بيلهمػػا

ف البػػداء يظػػرم ف ػ ا مػػكر التركيليػػة أمػػا اللسػػي فيظػػرم بػػا مكر

التشرياية كالتركيلية.
فهم ػ ػ ي ك سػ ػػيما بشػ ػػأف الملػ ػػطلح
كقػ ػػد رمػ ػػر الظػ ػػدؿ حػ ػػكؿ هػ ػػذا المفهػ ػػكـ كأس ػ ػ ء ي
كد تػ ػ ككظف ػػت ه ػػذق اإلس ػػاءة إلح ػػداث الخ ػػمؼ كالفرق ػػة ب ػػيف م ػػذاهب المس ػػلميف
فكظػػب رليلػػا تظليت ػ لاامػػة اللػػاس كالبػػاحميف كايضػػاح ألػػل كمحت ػكاق كا ازلػػة ممبسػػت
مف مكض يدكر حكؿ هذا الملطلح كتاريب أفرار المذاهب اإلسممية فيما بيلها.
فرػػاف مػػف الكاظػػب بيػػاف البػػداء مػػف حيػػث اللوػػة كا لػػطمح ف في ػ إفهػػاـ كايضػػاح
لألمر المراد مف مالل البداء.
أوالً  :البداء من حيث المغة  .يطلؽ البداء ف اللوة رلل مالييف
المالل ا كؿ الظمور بعد الخفاء.

(ٔ)

أظهرتػ )

قػاؿ الظػػكهرم بػػدا ا مػػر بػػدكا ممػؿ قاػػد قاػػكدا أم ظهػػر .كأبديتػ
قول تعالى { :وِا ْن تُْب ُدوا ما ِفي أَ ْنفُ ِس ُكم أَو تُ ْخفُأوُ يح ِ
اس ْأب ُك ْم ِبأ ِ المأ ُ} (البقأرة)ٕٛٗ:
ُ َُ
ْ ْ
َ
َ
ون} (الزمأأر ،)ٗٚ:و بػػدا
أن الم أ ِ َمأأا لَأ ْأم َي ُكوُن أوا َي ْحتَ ِسأ ُأب َ
وقول أ تعأأالىَ {:وَبأ َأدا لَ ُمأ ْأم ِمأ َ
اء)(ٕ).
الش يء ىيبدك ي
بد ٌكان إذا ظهر كبدا ل ف هذا ا مر ىب ىد ه
نشْة رأي جديد.
المالل المال

(ٖ)

قاؿ الظكهرم بدا ل ف هذا ا مػر بػداء ممػدكد أم لشػأ لػ فيػ رأل)

ك بػدا

(ٗ)
اء أم َّ
ٍم )
تويػر ٍأريػ رمػا رػاف رليػ ) أم ىل ىشػأى لػ فيػ ىأر ه
ل ف هذا ا ىمػر ىب ىػد ه
كقاؿ لاحب الاامكس المحيط بدا ل ف ا مر بدكا كبداء لشأ ل في رأم)( )ٙقػاؿ
ِ
ِ
ِ
س ُج ُنن ُ َحتأى ِح ٍ
أين} يكسػؼ ّٓ) .كقػد
تاػالل { ثُم َب َدا لَ ُم ْم م ْن َب ْعد َما َأر َُوا ْاْل َيات لَ َي ْ
ػت رشػرة سػكرة
كرد المالل البػداء فػ الاػرآف الرػريـ إحػدل كمممػيف م ٌػرة ٌ
مكزرػان رلػل س ٌ

(.)ٚ
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َّ
الشػ ٍ ء
باد بياف المالل ا كؿ كالمال يرل الاسررم اف ألؿ البػداء هػك بػدا لػ
َّ
ظػػاه ار لىػػؾ فتررت ػ
إًذا ظهػػر ىكتاػػكؿ بػػدا ل ػ ًف ػ
الش ػ ٍ ء إًذا ظهػػر لىػػؾ ًفي ػ ً ىأرٍم لػػـ يرػػف ى
ظؿ ذلؾ كى يظكز رلػل اهلل البػداء ل ىركلػ رالمػا ىلل ً
فسػ ً )( )ٛأك ظهػكر الػرأم باػد أف
ى
ى
لـ يرف كاستلكاب ش ء يرًل ىـ باد أف لـ يالـ .كيااؿ ىبدا ل ف هػذا ا مػر ىبػداء أم
ظىهر ل في رأم آخر)( )ٜكممػا ذرػر يالػـ بػأف ظميػا مػكارد اسػتاماؿ هػذا اللفػظ بيلهػا
ظاما مشترؾ أ كهك الظهكر باد الخفاء.

ف ػػالمالل اللو ػػكم فيػ ػ اس ػػتلباط كه ػػك ظه ػػؿ س ػػابؽ كرل ػػـ ح ػػؽ كتب ػػدؿ فػ ػ الػ ػرأم
(ٓٔ)

ك راض ك هداؼ تباان للالـ المحؽ)

كلسبة الظهؿ إلل الحؽ سػبحال يتلػافل مػا

مبػػدأ التكحيػػد كهػػذا المالػػل يسػػتحيؿ أف يابلػ أم مسػػلـ .كهػػذا مػػا رليػ ظميػػا المػػذاهب
اإلسممية بلف الظهؿ رف اهلل سبحال كتاالل إ ٌ أف هلاؾ مؤلفػات قػد أخػذت مالػل
البػػداء مػػف المالػػل اللوػػكم كهػػك الظهػػؿ سػػابؽ كرلػػـ حػػؽ كتمسػػرت ب ػ كأرطػػت أدلػػة

رافيػػة رلي ػ كاتهمػػت مػػذهب ا ماميػػة بػػالرفر كاإللحػػاد .كمػػف الكاضػػح أف البػػداء بهػػذا
المالػػل يسػػتبطف ظه ػمن سػػاباان كرلم ػان مسػػتحدمان كرمهمػػا ملفيػػاف رػػف اهلل تاػػالل

رلـ اهلل سبحال كتاالل ذات

ف

ير مسبكؽ بظهؿ.

كمػػف خػػمؿ متاباػػة رتػػب ا ماميػػة الاديمػػة كالحديمػػة أريػػت ألهػػـ لػػـ يالػػدكا المالػػل
اللوكم بؿ ا لطمح إذ

يلزـ مل لسػبة الظهػؿ إلػل اهلل سػبحال كتاػالل بػؿ الالػـ

برؿ ما هك مادر رما ظاء رف اإلماـ اللػادؽ رليػ السػمـ) ألػ قػاؿ (مأن زعأم أن

اهلل عز وجل يبدو ل في شيء لم يعمم أمس فابرؤوا من )(ٔٔ).
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ثانياً :البداء في االصطالح .
يػػرل السػػيد الخػػكئ

إلمػػا يرػػكف ف ػ الاضػػاء المكقػػكؼ المابػػر رل ػ بلػػكح المحػػك

كاإلمبات كا لتزاـ بظكاز البداء في
هذا ا لتزاـ ما يلاف رظمت كظمل )

يستلزـ لسػبة الظهػؿ إلػل اهلل سػبحال كلػيس فػ

(ٕٔ)

أما السػيد مرتضػل الاسػررم فياػكؿ بػدا هلل

داء أم ظهر ل ف ذلؾ ا مر ما راف خافيان رلل الاباد)(ٖٔ).
ف أمر ىب ن
أك هك توير الملير المادر با رماؿ اللالحة كالطالحة كتأميرها فػ مػا قػدر اهلل

تاػػالل لهػػـ مػػف التاػػدير المشػػترط .كاسػػلادق إلػػل البػػارم رػػز كظػػؿ بمالػػل ظهػػكر أمػػر
حؽ مل تاالل باد أف راف السابؽ خمف فيمحل السابؽ برمبات المحؽ)

ُْ)

فالمراد بالبداء رلد ا مامية مف حيث ا لطمح هك اف اهلل سػبحال ياػدر لابػدق
تاػػدي انر طباػان لماتضػػل ماػػيف مػػـ يبػػدؿ اهلل تاػػديرقى طباػان لماتضػػل ظديػػد يظهػػر فػ الابػػد
لتيظة رمؿ مايف ياكـ ب ما رلم ً السابؽ ف رم ا مريف كالحاليف)(٘ٔ).
كلك ألهـ اطلاكا رلل هذا المالل لالمكا أل مما أتفؽ المسػلمكف رليػ

لهػذا رػاف

يػر قػاؿ تاػالل { َي ْم ُحأو المأ ُ َمأا
اللزاع مف اللاحية اللوكية الظهكر كالرأم) فاػط
أت َو ِع ْنأ َأدُُ أُم ا ْل ِكتَأ ِ
أادُ َرب أ ُ أَانأأي َمسأ ِأن َي
َي َ
أوب إِ ْو َنأ َ
أاء َوُيثِْبأ ُ
{وأَيأ َ
أاب} الررػػد ّٗ) ك َ
شأ ُ
أت أَرحأأم الأأر ِ
اسأأتَ َج ْب َنا لَ أ ُ فَ َك َ
ضأأر َوآتَ ْي َنأأاُُ أ ْ
َهمَ أ ُ
اح ِم َ
ش أ ْف َنا َمأأا ِب أ ِ ِمأ ْأن ُ
ين فَ ْ
الضأأر َوأَ ْنأ َ ْ َ ُ
أأأأأأد َنا وِو ْكأأأأأأأرُ لِ ْمعا ِبأ ِ
أأأأأأن ِع ْنأ ِ
ِ
ين} ا لبيػ ػ ػػاء ّٖ)ْٖ-
أأأأأأم َر ْح َمأأأأأأأ ًة ِمأ ْ
أأأأأأد َ
َ
َ
َ
َومأأأأأأأثْمَ ُم ْم َم َع ُمأ ْ
ك{ لِم أ ِ ا ْ َْمأ ُأر ِمأ ْأن قَ ْب أ ُل َو ِمأ ْأن َب ْعأ ُأد } الػػركـ ْ) .كفػػؽ سػػلة المحػػك كاإلمبػػات أك توييػػر
حاؿ اللاس إذا ما ير اللاس ما بألفسهـ.
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المطمب ا ول
اْلراء التفسيرية في آية البداء

ت َو ِع ْن َدُُ أُم ا ْل ِكتَ ِ
اب } الررد ّٗ)
قال تعالى { َي ْم ُحو الم ُ َما َي َ
اء َوُيثْ ِب ُ
ش ُ
قبػػؿ أف لبػػدأ بتفسػػير اآليػػة الرريمػػة كظػػب رليلػػا أف لبػػيف ماػػال المفػػردات لر ػ
تكلللا إلل حاياة مراد اهلل تاالل مف ذررها كمف مـ لاكـ ببيػاف اآلراء التفسػيرية لػدل
رلماء ا مة اإلسممية .كهؿ رالكا متفايف رلل رأم كاحد لهذق اآلية مف ير خمؼ.
ومن هوُ ا لفاظ هي ( محو  ،يشاء  ،يثبت  ،أم الكتاب )
الم ٍح يك لر ٌؿ ش وء يذهب أمػرق .تاػكؿ ألػا أمحػكق كأمحػاق.
ُ -محو :قاؿ الفراهيدم
ى
ً
ػاء .كرػػذلؾ آمتىحػػل إذا ذهػػب
تاػػكؿ ىم ىح ٍيت ػ محيػػا كمح ػكا ٌ
امحػ ن
كآمحػػل الش ػ ء ىي َّمح ػ ٌ
آم ىحل كا لػؿ فيػ ٍالم ىحػل)( )ٔٙأمػا ابػف دريػد فياػكؿ محػكت َّ
الشػ ٍ ء
أمرق .ا
ظكد َّ
ي
ٌ
ى
أمحػػكق مح ػكا إًذا طمسػػت  .كرػػؿ ىشػ ٍ ء طمسػػت فاػػد محكت ػ  .ىكبًػ سػػميت الشػ ىػماؿ محػػكة
السػ ىػحاب ىكقىػػا ىؿ قػػكـ بػػؿ
مارفىػػة يػػر ملػػركفة ىكى تػ ٍػدخلهىا ا ٍ لػػؼ ىكالػ َّػمـ ً َّىلهىػػا تمحػػك َّ
تمحك ٍاآلمىار)( .)ٔٚكالمالل برم الماظميف يشير إلل ما ذهب أمرق كآمارق.
ِ -شأاء :قػاؿ آبػف الاطػػاع شػاء ك"شػاء" اهلل تاػالل الشػ ء ىشػيئا كمشػيئة قػػدرق)
( )ٔٛك ً
ػاء ىمش ػػيئة( .)ٜٔكر ػػف اإلم ػػاـ الب ػػاقر رليػ ػ
المش ػػيئة اإلرادة تا ػػكؿ ملػ ػ ش ػػاء ىي ىش ػ ي
ى
السػػمـ) قػػاؿ:

يرػػكف شػ ء إ مػػا شػػاء اهلل كأراد كقػػدر كقضػػل سػػئؿ مأأا معنأأى

شاء؟ قال :ابتداء الفعل سئؿ ما مالل قدر؟ قاؿ تاػدير الشػ ء مػف طكلػ كررضػ
سئؿ ما مالل قضل؟ قاؿ إذا قضل أمضل فذلؾ الذم

(ٕٓ)

مرد ل )

كق ػ ػػد س ػ ػػئؿ ر ػ ػػف رل ػ ػػـ اهلل كمش ػ ػػيئت هم ػ ػػا مختلف ػ ػػاف أـ متفا ػ ػػاف؟ فا ػ ػػاؿ اإلم ػ ػػاـ
الباقر رليػ السػػمـ) الالػػـ لػػيس هػػك المشػػيئة أ تػػرل ألػػؾ تاػػكؿ سػػأفاؿ رػػذا إف شػػاء
اهلل تاػػالل ك تاػػكؿ إف رلػػـ اهلل تاػػالل فاكلػػؾ إف شػػاء اهلل دليػػؿ رلػػل ألػ لػػـ يشػػأ فػػرذا

شاء راف الذم شاء رما شاء كرلـ)(ٕٔ).

فرف اهلل تاالل يلهػل كهػك يشػاء كيػأمر كهػك

يشػاء كالػدليؿ رلػل ذلػؾ ألػ لهػل

آدـ رلي السمـ) كزكظت أف يأرم مف الشظرة كلك لـ يشأ أف يأرم لما أرم ملها.
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ػمف بًا ٍل ىم ىر ً
ػاـ بًػ ً كتىمىَّبػت
ّ -يثبت :قاؿ ا زهػرم مىابً ه
ػاف ىيمٍيب ي
ػت ف ه
ػت إًذا مىىب ى
ػت مييبكتػان أىقى ى
ًف ػ ٍأري ػ كأىمػ ًػرق إًذا لػػـ ياظػػؿ كتىػأَّىلل ًفي ػ ً كاسػػتىمب ى ً
ً
ػاكىر كفحػػص ىرل ػ ي
ٍ ى
ىٍ ى
ٍ
ى
ت ف ػ أم ػرق إذا شػ ى
ػت
ت بً ػ ً ًرلَّتيػ ي كأىمٍىبتىتٍ ػ ي ًظ ارح ػ ي ىفلػػـ ىيتى ىحػ َّػر ٍؾ ىكرظػػؿ مىٍبػ ه
ػمف فىهيػ ىػك يممٍىبػ ه
ػت إًذا اشػػتى َّد ٍ
ػت فػ ه
كأيمٍبًػ ى
(ٕٕ)
ين ي ِ
ِ
أون أ َْمأ َأوالَ ُم ُم
ػكر)
ػاف شػػظاران ىكقيػ ان
كمىبًيػ ه
نفقُأ َ
{و َمثَ أ ُل الأأو َ ُ
ػت إًذا ىرػ ى
ىكقىػػكؿ اهلل تى ىاػػالىل َ
ضأ ِ
أات الم أ ِ َوتَثِْبيتًأأا امأ ْأن أَنفُ ِس أ ِم ْم} الباػرة ِٓٔ) .ك فػػمف مابػػت الاػػدـ مػػف
ابتغأأاء َم ْر َ
رظػػاؿ مبػػت .كرظػػؿ مبػػت الظلػػاف كمبػػت الوػػدر إذا لػػـ يػػزؿ ف ػ خلػػاـ أك قتػػاؿ كرظػػؿ
(ٖٕ)

مبت كمبيت راقؿ متماسؾ كقيؿ هك الاليػؿ السػاط فػ ظميػا خلػال )

فالمبػات

ل ماال رميرة ملها الشظارة كردـ التاظؿ ك الاكة كالتأل ف ا مكر.
َّ
ً ً
الم ٍحفيػكظي)(ٕٗ) ىكقػد قيػػؿ ًفػ أ ْـ ا ٍلرتػػاب
ٗ -أم الكتأاب هػ أ ٍ
ىلػ يؿ الرتػاب كقيػؿ اللػ ٍػك يح ى
أىل اللَّ ٍكح ا ٍل ىم ٍحفيكظ ىك ىه ىذا أشب ا ٍ ى ٍق ىػكاؿ ىكا ٍلاػرب تىاػكؿ ألػؿ رػ ْؿ شػ وء أي ذمػ ىكلػ ىذلًؾ قىػا ىؿ
ً و
ػؼ أ ذـ ا ً ٍسػتً ٍفهىاـ كا ٌ أ ذـ ا ً ٍسػتًمٍىلاء ىكا ٍل ىػكاك أ ذـ يح يػركؼ ا ٍل ىاطػؼ
إف أ ذـ ا ٍل ىظ ىػزاء كا لً ي
س ىيب ىكٍي ٍ
ػاف يم ٍشػػتى ًم نم رلػػل ا ٍلىبػػاب الَّػ ًػذم يهػ ىػك
ألػػكؿ ىهػ ًػذق ا ٍ ٍىبػ ىػكاب ىك ىر ػ ىذلً ى
ؾ رػػؿ حػػرؼ ىرػ ى
يي ًريػػد أَّىلهىػػا ي
فضم يه ىك ٌّأـ لىػ ي ىك ًم ٍلػ
اظتما إًلى ٍي ً ش هء
َّ
ًفي ً كأ ذـ رؿ ش وء ما ى
ظ يم ىكيياىاؿ لرؿ ش وء ٍ
(ٕ٘)
قىكؿ اهلل تى ىاالىل { :فُْم هاوي ٌة َو َما أد ار َك َما ِه َي ْ } الااررة ٗ)َُ-
ف ا ـ يتكلد ملها المكلكد فرمر إطمؽ أـ الش ء رلل ألل فا ـ هلا مػراد بػ
مػػا هػػك ألػػؿ للمحػػك كاإلمبػػات فػػأـ الرتػػاب هػػك رلػػـ اهلل تاػػالل بمػػا سػػيريد محػػكق كمػػا
سيريد إمبات (.)ٕٙ

كقي ػػؿ فػ ػ أل ػػؿ الرت ػػاب م ػػا يرت ػػب فيػ ػ

كال ػػدكاة كالاػ ػرآف كالت ػػكراة كالل ػػحيفة

كالفرض كالحرـ كالاػدركالرتاب كقػد لػب فػ الاػرؼ الاػاـ رلػل ظمػا مػف الرلمػات
الملفردة بالتدكيف (.)ٕٚ
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أف التلػػكع ف ػ بيػػاف كايضػػاح المسػػائؿ الخمفيػػة رلػػد مػػذاهب ا مػػة اإلسػػممية مػػف
أساسػػيات التاػػارب بػػيف المػػذاهب ك سػػيما قضػػايا التفسػػير ليػػدؿ رلػػل التمػػاس كتاػػارب
كتمقح ف الفرر التكحيدم التفسيرم لدل رلماء ا مة.
أف ملطلح البداء ف مدرسة أهػؿ البيػت رلػيهـ السػمـ) طػرح للػدفاع رػف الفهػـ
اإلسػػمم ماابػػؿ الفهػػـ اليهػػكدم كالفرػػر الفلسػػف لػػدم الفلسػػفة اليكلاليػػة كباػػض الفػػرؽ
الرممية كملها الماتزلة .فراف سبب ظهكر هذا الملطلح ررد فاؿ لاكؿ شبهة أمارهػا
أود َيأ ُأد المأ ِ َم ْغمُولَأ ٌة
اليهػكد حػػكؿ قػػدرة اهلل تاػػالل كقػػد ذررهػػا الاػرآف باكلػ { َوقَالَأ ِأت ا ْل َي ُمأ ُ
أأت أ َْي ِأأدي ِم ْم َولُ ِعنُأأوا} المائػػدة ْٔ) كمالاهػػا أف اهلل قػػد فػػرغ مػػف ا مػػر فػػم يزيػػد ك
ُغم ْ

ي ػػلاص( .)ٕٛفه ػػك ح ػػيف يخل ػػؽ ق ػػالكف الظاذبي ػػة ل ػػألرض م ػػممن أل ػػبح مس ػػلكب الا ػػدرة
كالسػػلطاف أمػػاـ هػػذا الاػػالكف فػػم ياػػدر اف يشػػاء خمفػ ى أك لسػػخ ى شػػأل ى فػ هػػذا شػػأف
لاحب البلدقية فأل ى حيف يضوط رلل الزلاد يفاد قدرت كالتحرـ ف الرلالة)(.)ٕٜ

كقد لاقش الارآف الرػريـ هػذق الشػبهة فػ آيػات رميػرة ملهػا اآليػة التػ سػبؽ ذررهػا
ت َو ِع ْن َدُُ أُم ا ْل ِكتَ ِ
اب } كليس رما ادرػل الزرقػال فػ رتابػ
{ َي ْم ُحو الم ُ َما َي َ
اء َوُيثِْب ُ
ش ُ
ملاه ػػؿ الارف ػػاف) ر ػػف لش ػػكء ه ػػذا المفه ػػكـ كاف ال ػػذم ظ ػػاء بػ ػ كح ػػاؾ ش ػػبار ى الر ػػذاب
الماف

(ٖٓ)

كالما ه رد فاؿ لشبهة أمارها اليهكد رما تادـ.

كهرػػذا يػػدخؿ الل ػزاع كالخػػمؼ ف ػ تشػػكي الحاياػػة كتحكيػػؿ المكقػػؼ مػػف خػػمؼ
بيف الفرػر اإلسػمم الػذم قػادق أئمػة أهػؿ البيػت رلػيهـ السػمـ) كبػيف الفهػـ اليهػكدم
المحرؼ كباض ا تظاهات الفلسػفية كالرمميػة إلػل تهمػة فرريػة تللػؽ بأتبػاع مدرسػة

أهؿ البيت رليهـ السمـ) كفهمها لهذق المسألة)(ٖٔ).

كإليضػػاح هػػذا الملػػطلح الااائػػدم كبيػػاف الفهػػـ التكحيػػدم رػػاف رليلػػا أف لػػذرر
ظميػ ػػا اآلراء التفسػ ػػيرية لػ ػػدم رلمػ ػػاء المػ ػػذاهب اإلسػ ػػممية لر ػ ػ لزيػ ػػؿ أتربػ ػػة ا زمػ ػػاف
الماضػ ػػية مػ ػػف الػ ػػتهـ بشػ ػػأف هػ ػػذا المفهػ ػػكـ رلػ ػػد إ ماميػ ػػة .كهػ ػػؿ رػ ػػالكا متفػ ػػرديف بهػ ػػذا
المل ػػطلح أـ ر ػػاف له ػػـ مش ػػارركف فيػ ػ كأف رال ػػت التس ػػمية المل ػػطلح الب ػػداء مختلف ػػة
لديهـ .
كمف هذق اآل ارء
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اوالً  :قأأال الطبأأري(تأأأٖٓٔهأأأ) :ف ػ تفسػػيرق ظػػاما البيػػاف رػػف تأكيػػؿ آم الاػرآف) حػػدملا

الحسػف بػف محمػد قػاؿ حػدملا رفػاف قػاؿ حػػدملا همػاـ قػاؿ حػدملا الرلبػ قػاؿ { َي ْم ُحأأو
أت َو ِع ْنأ َأدُُ أُم ا ْل ِكتَأأاب} قػػاؿ ىي ٍمحػ مػػف الػػرزؽ كيزيػػد فيػ كيمحػ
المأ ُ َمأأا َي َ
أاء َوُيثِْبأ ُ
شأ ُ
مف ا ظؿ كيزيد في  .قلػت مػف ح ٌػدمؾا قػاؿ أبػك لػالح رػف ظػابر بػف ربػد اهلل بػف
رئ ػػاب ا لل ػػارم ر ػػف اللبػ ػ محم ػػد ل ػػلل اهلل رليػ ػ كآلػ ػ كس ػػلـ))(ٕٖ) .كفػ ػ ركاي ػػة

آخػػرل ياػػكؿ حػػدملا ماػػاذ بػػف هشػػاـ قػػاؿ حػػدملا أب ػ

رػػف أب ػ حريمػػة رػػف أب ػ

رمماف َّ
دم أف رمر بف الخطاب قاؿ كهك يطػكؼ بالبيػت كيبرػ
الل ٍه ٌ
ً
ذلبػػا فامح ػ فرلػػؾ تمحػػك مػػا تشػػاء كتمبػػت  .كرلػػدؾ أـ الرتػػاب
رتبػػت رل ػ ش ػ ٍاكة أك ن

اللهػـ إف رلػت

فاظال ساادةن كموفرةن)(ٖٖ).

ثانياً  :قال السمرقَ ْندي(تأٖ٘ٚهأأ) :فػ تفسػيرق بحػر الالػكـ) ركل شػباب رػف كرقػاء رػف
ابف أب لظيح رػف مظاهػد أف قريشػا لمػا لزلػت هػذق اآليػة {ومأا َك َ ِ
س ٍ
َن َيأْ ِْت َي
أول أ ْ
أان ل َر ُ
ََ
ِ
ِ ِ
ِب ٍ
أاب} الررػد ّٖ) قػػالكا مػا لػراؾ يػػا محمػد تملػؾ مػػف
َج ٍأل كتَأ ٌ
آيأة إِال ِبأِذ ْو ِن المأ ل ُكأ ال أ َ
َ
ش ء كلاد فرغ مف ا مر فلزلػت هػذق اآليػة تخكيفػا ككريػدا لهػـ فرلػا إف شػئلا أحػدملا لػ

مػػف أمرلػػا مػػا لشػػاء فيمحػػك اهلل مػػا يشػػاء كيمبػػت مػػا يشػػاء مػػف أرزاؽ الابػػاد كملػػائبهـ
فيما ياطيهـ كبما يرزقهـ كياسـ لهـ .كركل كريا رف ا رمش رف أب كائؿ ألػ رػاف
يا ػكؿ ف ػ درائ ػ اللهػػـ إف رلػػت رتبتلػػا سػػاداء فأمبتلػػا كاف رلػػت رتبتلػػا أشػػاياء فامحلػػا
كارتبلا ساداء فرلؾ تمحك ما تشاء كتمبت ما تشاء كرلدؾ أـ الرتاب)(ٖٗ).

ثالثاً  :قأال ابأن الجأوزي(تأأٜ٘ٚهأأ) :فػ تفسػيرق زاد المسػير فػ رلػـ التفسػير) (ألػ رػاـ
فػ ػ ال ػػرزؽ كا ظ ػػؿ كالس ػػاادة كالش ػػااكة كه ػػذا م ػػذهب رم ػػر كاب ػػف مس ػػاكد كأبػ ػ كائ ػػؿ

كالضحاؾ كابف ظريج)(ٖ٘).
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التفسػير الربيػر) إلهػا رامػة فػ رػؿ شػ ء رمػا

ياتضػي ظػػاهر اللفػػظ قػػالكا إف اهلل يمحػػك مػػف الػػرزؽ كيزيػػد فيػ كرػػذا الاػػكؿ فػ ا ظػػؿ
كالساادة كالشااكة كاإليماف كالرفر كهك مذهب رمػر كابػف مسػاكد كالاػائلكف بهػذا الاػكؿ
رالكا يدركف كيتضرركف إلل اهلل تاالل فػ أف يظالهػـ سػاداء

أشػاياء كهػذا التأكيػؿ

ركاق ظػ ػػابر رػ ػػف رسػ ػػكؿ اهلل لػ ػػلل اهلل رلي ػ ػ كآل ػ ػ كسػ ػػلـ) أل ػ ػ ف ػ ػ ا رزاؽ كالمحػ ػػف
كالملائب يمبتها ف الرتاب مـ يزيلها بالدراء كاللدقة كفي حث رلػل ا لاطػاع إلػل
اهلل تاػػالل فالػػد اهلل رتابػػاف أحػػدهما الرتػػاب الػػذم يرتب ػ الممئرػػة رلػػل الخلػػؽ كذلػػؾ
الرتاب محؿ المحك كاإلمبات كالرتاب المال هك اللػكح المحفػكظ كهػك الرتػاب المشػتمؿ

رلل تايف ظميا ا حكاؿ الالكية كالسفلية كهك الباقية )(.)ٖٙ

خامسأأأاً  :قأأأال القرطبأأأي(تأأأأٔٙٚهأأأأ) :ف ػ تفسػػيرق الظػػاما حرػػاـ الا ػرآف)_ إذ أل ػ يػػأت

بركايػة رػف ابػف ربػاس تشػير إلػل مالػل البػداء

كقيػؿ بػف ربػاس لمػا ركل الحػػديث

اللػػحيح رػػف رسػػكؿ اهلل لػػلل اهلل رليػ كآلػ كسػػلـ) ألػ قػػاؿ مػػف أحػػب أف يمػػد اهلل
فػ رمػرق كأظلػ كيبسػػط لػ فػ رزقػ فليتػػؽ اهلل كليلػػؿ رحمػ ريػػؼ يػزاد فػ الامػػر
كا ظؿ( )ٖٚ؟ ا فااؿ قاؿ اهلل رز كظؿ { ُه َأو ال ِأوي َخمَقَ ُك ْأم ِم ْأن ِط ٍ
َج ًأال
أين ثُأم قَ َ
ضأى أ َ
س ًّمى ِع ْن َدُُ} ا لااـ ِ))(.)ٖٛ
َوأ َ
َج ٌل ُم َ
سادساً  :قال الخازن(تأأٔٗٚهأأ) :فػ تفسػيرق لبػاب التأكيػؿ فػ ماػال التلزيػؿ) هػك فػ

المحف كالملائب فه ممبتة ف الرتاب مـ يمحكها بالدراء كاللػدقة .كلاػؿ لحػك هػذا

رػػف رمػػر كابػػف مسػػاكد فرلهمػػا قػػا

كيمبت ما يشاء)(.)ٖٜ
فاكلػ ػ فػ ػ
المحفكظ الذم

يمحػػك السػػاادة كالشػػااكة كيمحػػك الػػرزؽ كا ظػػؿ

أـ الرت ػػاب) كرل ػػدق أـ الرت ػػاب) .يالػ ػ أل ػػؿ الرت ػػاب كه ػػك الل ػػكح
يوير ك يبػدؿ كسػم اللػكح المحفػكظ أـ الرتػاب ف ظميػا ا شػياء

ممبتػػة في ػ كمل ػ تلسػػي الرتػػب الملزلػػة كقيػػؿ إف الالػػكـ رلهػػا تلسػػب إلي ػ كتتكلػػد مل ػ
قاؿ ابف رباس هما رتاباف رتاب يمحك اهلل ملػ مػا يشػاء كيمبػت مػا يشػاء كأـ الرتػاب
ال ػػذم

يوي ػػر شػ ػ ء مله ػػا كركل رطي ػػة ر ػػف اب ػػف رب ػػاس ق ػػاؿ إف هلل لكحػ ػان محفكظػ ػان
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مسػػيرة خمسػػمائة رػػاـ مػػف درة بيضػػاء ل ػ دفتػػاف مػػف ياقكتػػة هلل في ػ رػػؿ يػػكـ ملممائػػة
كستكف لحظة يمحك اهلل ما يشاء كيمبت كرلدق أـ الرتاب كسػأؿ ابػف ربػاس رابػان رػف
أـ الرتاب فااؿ رلـ اهلل ما هك خالؽ كما خلا كما هـ راملكف)(ٓٗ).

سأأأابعاً  :قأأأال الشأأأوكاني(تأأأأٔٛٙهأأأأ) :ف ػ تفسػػيرق فػػتح الاػػدير الظػػاما بػػيف فل ػ الركايػػة

كالد اري ػػة م ػػف رل ػػـ التفس ػػير) أم يمح ػػك م ػػف ذل ػػؾ الرت ػػاب كيمب ػػت م ػػا يش ػػاء ملػ ػ يا ػػاؿ
مح ػػكت الرت ػػاب محػ ػكا إذا أذهب ػػت أمػ ػرق قػ ػ أر اب ػػف رمي ػػر كأب ػػك رم ػػرك كرال ػػـ {كيمب ػػت}
بالتخفيؼ كق أر الباقكف بالتشديد كاختػار هػذق الاػراءة أبػك حػاتـ كأبػك ربيػد كظػاهر الػلظـ
الارآل ػ الامػػكـ ف ػ رػػؿ ش ػ ء ممػػا ف ػ الرتػػاب فيمحػػك مػػا يشػػاء محػػكق مػػف شػػااكة أك

ساادة أك رزؽ أك رمر أك خير أك شر كيبػدؿ هػذا بهػذا كيظاػؿ هػذا مرػاف هػذا كالػل
ه ػػذا ذه ػػب رم ػػر ب ػػف الخط ػػاب كرب ػػد اهلل ب ػػف مس ػػاكد كاب ػػف رب ػػاس كأب ػػك كائ ػػؿ كقت ػػادة
كالضػػحاؾ كابػػف ظ ػريج ك يػػرهـ .كقيػػؿ اآليػػة خالػػة بالسػػاادة كالشػػااكة كقيػػؿ يمحػػك مػػا
يش ػػاء م ػػف ديػ ػكاف الحفظ ػػة كه ػػك م ػػا ل ػػيس فيػ ػ مػ ػكاب ك را ػػاب كيمب ػػت م ػػا فيػ ػ المػ ػكاب
كالاااب كقيؿ يمحك ما يشاء مف الػرزؽ كقيػؿ يمحػك مػف ا ظػؿ .فػالمراد مػف اآليػة ألػ
يمحك ما يشاء مما فػ اللػكح المحفػكظ فيرػكف رالاػدـ كيمبػت مػا يشػاء ممػا فيػ فيظػرم
فيػ قضػػاؤق كقػدرق رلػػل حسػب مػػا تاتضػػي مشػيئت كهػػذا
اهلل رلي ػ كآل ػ كسػػلـ) مػػف قكل ػ

يلػاف مػػا مبػت رلػ

لػػلل

ل ظػػؼ الالػػـ م كذلػػؾ ف المحػػك كاإلمبػػات هػػك مػػف

ظملػػة مػػا قضػػاق اهلل سػػبحال كقيػػؿ إف أـ الرتػػاب هػػك رلػػـ اهلل تاػػالل بمػػا خلػػؽ كمػػا هػػك
خالؽ)(ٔٗ).

ثامنأأأاً  :قأأأال السأأأيوطي

(تأأأأٜٔٔهأأأأ)

ف ػ تفسػػيرق الػػدر الملمػػكر) قػػاؿ يمبػػت مػػف أحػػد

الرتابيف هما رتاباف يمحك اهلل ما يشاء مػف أحػدهما كيمبػت كرلػدق أـ الرتػاب أم ظملػة

الرتاب .كأخرج ابف مردكي كابف رسارر رف رلػ
لػػلل اهلل رليػ كآلػ كسػػلـ) رػػف هػػذق اآليػػة فاػػاؿ لػ

رليػ السػمـ) ألػ سػأؿ رسػكؿ اهلل

ػرف ريليػػؾ بتفسػػيرها ك قػ َّ
قػ َّ
ػرف

رػػيف أمت ػ باػػدم بتفسػػيرها اللػػدقة رلػػل كظههػػا كبػػر الكالػػديف كالػػطلاع الماػػركؼ
يحكؿ الشااء ساادة كيزيد ف الامر كيا ملارع السكء)(ٕٗ))(ٖٗ).
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تاسعاً  :قال ابن عاشور(تأأٖٖٜٔهأأ) :فػ تفسػيرق التحريػر كالتلػكير) كمػف آمػار المحػك
توير إظراء ا حراـ رلل ا شخاص فبيلما ترل المحػارب مبحكمػا رلػ مطلكبػا لألخػذ

فػػرذا ظػػاء تائب ػان قبػػؿ الاػػدرة رلي ػ قبػػؿ رظكر ػ كرفػػا رل ػ ذلػػؾ الطلػػب كرػػذلؾ إظ ػراء

ا حراـ رلل أهؿ الحرب إذا آملكا كدخلكا تحت أحراـ اإلسمـ.

كرػػذلؾ الشػػأف ف ػ ظهػػكر آمػػار رض ػا اهلل أك ضػػب رلػػل الابػػد فبيلمػػا تػػرل أحػػدا
موضكبان رلي مضركبان رلي المذلة لوماس ف الماال إذا بؾ تراق قػد أقلػا كتػاب
فأرزق اهلل كللرق.

كقد محا اهلل كريد مف با مف أهؿ مرة فرفا رلهـ السيؼ يكـ فتح مرة قبػؿ أف
يػػأتكا مسػػلميف كلػػك شػػاء مػػر اللب ػ

لػػلل اهلل رلي ػ كآل ػ كسػػلـ) باستئلػػالهـ حػػيف

ػاء} رػػاـ يشػػمؿ رػػؿ مػػا يشػػاؤق اهلل
{مػػا ىي ىشػ ي
دخكل ػ مرػػة فاتح ػان .كبهػػذا يتحلػػؿ أف لفػػظ ى
تاالل كلرل مظمؿ ف مشيئة اهلل بالمحك كاإلمبات كذلػؾ تلػؿ ا دلػة الااليػة إلػل

بيال )(ٗٗ).

عاش ارً  :قأال العياشأي (تأإٖٔٓهأأ) فػ تفسػيرق تفسػير الاياشػ ) إذ إلػ يلاػؿ ركايػات رػف
أهػػؿ البيػػت رلػػيهـ السػػمـ) فياػػكؿ

رػػف الفضػػيؿ بػػف يسػػار رػػف أبػػل ظافػػر رلي ػ

السمـ) قاؿ اف اهلل لػـ يػدع شػيئا رػاف أك يرػكف إ رتبػ فػ رتػاب فهػك مكضػكع بػيف
يديػ يلظػػر إليػ

فمػػا شػػاء ملػ قػػدـ كمػػا شػػاء ملػ أخػػر كمػػا شػػاء ملػ محػػا كمػػا شػػاء

مل راف كما لـ يشأ لـ يرف.
أاء
كرػػف حم ػراف قػػاؿ سػػألت أبػػا ربػػداهلل رلي ػ السػػمـ) رػػف { َي ْم ُحأأو الم أ ُ َمأأا َي َ
شأ ُ
أأدُُ أُم ا ْل ِكتَأأاب} فاػػاؿ يػػا حم ػراف ال ػ إذا رػػاف ليلػػة الاػػدر كلزلػػت الممئرػػة
أأت َو ِع ْن َ
َوُيثِْب ُ
الرتبػة إلػل السػماء الػدليا فيرتبػكف مػا ياضػل فػ تلػؾ السػلة مػف أمػر فػرذا أراد اهلل اف

يادـ شيئا أك يؤخرق أك يلاص مل أك يزيد أمر الملػؾ فمحػا مايشػاء مػـ أمبػت الػذم أراد
قػػاؿ فالػػت لػ رلػػد ذلػػؾ فرػػؿ شػ يرػػكف فهػػك رلػػد اهلل فػ رتػػاب ؟ قػػاؿ لاػػـ قلػػت
فيرػكف رػػذا كرػػذا مػـ رػػذا كرػػذا حتػل يلتهػ إلػػل آخػرق قػػاؿ لاػػـ قلػت فػػأم شػ يرػػكف

بيدق بادق ؟ قاؿ سبحاف اهلل مـ يحدث اهلل أيضا ما شاء تبارؾ كتاالل)(٘ٗ).
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أحدُ عشر  :قال الطبرسي(تأ٘ٗٛهأ) :ف

تفسيرق مظما البياف) أل راـ ف

رؿ

ش ء فيمحك مف الرزؽ كيزيد في كمف ا ظؿ كيمحك الساادة كالشااكة كيمبتهما رف
رمر بف الخطاب كابف مساكد كأب كائؿ كقتادة كأـ الرتاب ألؿ الرتاب الذم أمبت
في الحادمات كالرائلات كركل رررمة رف ابف رباس قاؿ هما رتاباف رتاب سكل أـ
الرتاب يمحك اهلل مل ما يشاء كيمبت كأـ الرتاب

يوير مل ش ء كركل الفضيؿ

قاؿ سمات أبا ظافر رلي السمـ) ياكؿ الالـ رلماف رلـ رلم ممئرت كرسل
كألبياءق كرلـ رلدق مخزكف لـ يطلا رلي أحد يحدث في ما يشاء كركل ز اررة رف
حمراف رف أب ربد اهلل رلي السمـ) قاؿ هما أمراف مكقكؼ كمحتكـ فما راف
مف محتكـ أمضاق كما راف مف مكقكؼ فل في المشيئة ياض في ما يشاء)(.)ٗٙ

أثنا عشر  :قال الطباطبائي(تإٔٓٗٔهأ) :ف تفسيرق الميزاف) كيتبيف باآلية ..أف حرـ

المحك كاإلمبات راـ لظميا الحكادث الت تداخل اآلظاؿ كا كقات كهك ظميا ما ف
السماكات كا رض كما بيلهما قاؿ تاالل {ما َخمَ ْق َنا السماو ِ
ض َو َما َب ْي َن ُم َما
ات َوا ْ َْر َ
ََ
َ
اء
س ًّمى} (ا حااؼ ّ) كذلؾ إلطمؽ قكل { َي ْم ُحو الم ُ َما َي َ
إِال ِبا ْل َح ا َوأ َ
ش ُ
َج ٍل ُم َ
يكظب تخليص اآلية ف المكرد
ت} كاختلاص المكرد بآيات اللبكة
َوُيثِْب ُ

يخلص.

كبذلؾ يظهر فساد قكؿ باضهـ إف ذلؾ ف ا حراـ كهك اللسي ك يرها .....
فهذق كأممالها أقكاؿ
كلآلية إطمؽ

دليؿ رلل تخليص اآلية الرريمة بها مف ظهة اللفظ البتة

ريب في مـ المشاهدة الضركرية تطابا فرف لامكس التوير ظار ف

ظميا أرظاء الاالـ المشهكد كما مف ش ء قيس إلل زمليف ف كظكدق إ
ف ذات كلفات كأرمال

كف

ريف الحاؿ إذا ارتبرت ف

كظدت مابتة ير متويرة فرف الش ء

لفسها كبحسب كقكرها

يتوير رما كقا رلي )(.)ٗٚ
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ثالثة عشر  :قال الشيرازي :ف تفسيرق ا ممؿ) رف الفضيؿ بف يسار قاؿ سمات
أبا ظافر رلي السمـ) ياكؿ « مف ا يمكر أمكر محتكمة رائلة

محالة كمف

يادـ فيها ما يشاء كيمحك ما يشاء كيمبت ما يشاء »
ا يمكر أمكر مكقكفة رلد اهلل ٌ
مالل ظاما يشمؿ
أم حاؿ فالمحك كاإلمبات بهذا الشرؿ الذم قللاق ل
كرلل ٌ
ن

أما ما قال باض
ر ٌؿ تويير ف الحاؿ بسبب تويير الشركط كحدكث المكالا ك ٌ
أف هذق الظملة إشارة إلل مسألة محك الذلكب بسبب التكبة أك زيادة
المفسريف مف ٌ
ٌ
كلالاف الرزؽ رلل أمر تويير الشركط ليس لحيحان إ ٌ إذا ارتبركها كاحدان مف
ملادياها )(.)ٗٛ

إف اآلراء التفسيرية آلية البداء رلد ظميا المذاهب اإلسممية متفاة رلل ملحل
إيظاب

مف حيث المحك كاإلمبات كهك ما يسمل رلد ا مامية البداء) إذ إلهـ

يختلكف بها كحدهـ بؿ رامة المذاهب .كالدليؿ رلل هذا ما ذررلاق مف ركايات
تفسيرية رميرة مشحكلة بهذا الفرر رلها تشير إلل اآلظاؿ المالاة كتأمير الامؿ ف
توير الملير.كهذا يأخذلا إلل ردـ ا خذ بالركايات المسيئة للفرر الشيا مف ير
تدقيؽ كتمحيص ك لرتف

باقتفاء الخلؼ آمار السلؼ ما داـ ا مر يتالؽ بهذا

المذهب أك ذاؾ .مف دكف ترليؼ الااؿ البشرم للرظكع إلل أهـ الم ارظا الاديمة كما
رتب فيها مف رلكـ تختص بهذا الالـ لورض تحريـ هذا الااؿ كمف مـ لحرـ هؿ هـ
لادقكف بما ياكلكف أـ راذبكف.
أف أرداء اإلسمـ قد فرقكلا مف الداخؿ رف طريؽ الفرر الترفيرم) الظديد لر
يللكا إلل الواية الاليا كه
الراذبة المكضكرة كالت

خلؽ اللزارات كاللارات الطائفية رف طريؽ الركايات

تلسب إلل أهـ الشخليات اإلسممية التاريخية .كالسؤاؿ

لماذا ؟ لخدمة الملالح ا ظلبية مف خمؿ هذا الفرر الملحرؼ.
أف أهمية هذق ا دلة تشير إلل ش ء مهـ باللسبة لهذق اآلية كهك تمحـ الفرر
التفسيرم لدل المذاهب اإلسممية كالتاارب فيما بيلها مبتاديف رف التالب ا رمل
كالخركج بلتيظة كاضحة مفرحة ه أف أرماؿ اإللساف مرتبطة بملير هذا الرائف
مف حيث التاديـ كالتأخير رلل سلة المحك كاإلمبات.
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المطمب الثاني
البداء في روايات المواهب اإلسالمية

لػلَّل اللَّػ ي ىرلى ٍيػ ً كآلػ ىك ىسػػلَّ ىـ)
أف ا حاديػث التػ ظػاءت رػػف طريػؽ اللبػ محمػػد ى
كأهػػؿ البيػػت رلػػيهـ السػػمـ) كاللػػحابة رضػ اهلل رػػلهـ) رميػرة رلهػػا تشػػير إلػػل رلػػـ
البػػداء كه ػ مبمكمػػة ف ػ رتػػب الحػػديث ف ػ أب ػكاب مختلفػػة ممػػؿ بػػاب اللػػدقة كبػػاب
ال ػػدراء كب ػػاب ل ػػلة ال ػػرحـ كهػ ػ مل ػػلفة م ػػف حي ػػث ل ػػحة لا ػػؿ الركاي ػػة بمختل ػػؼ
المدارس اإلسممية.
كمما تادـ فػ المطلػب ا كؿ كمػا سػكؼ يػذرر فػ هػذا المطلػب أف البػداء لػيس
رما ف الاكاليف الكضاية الت يضاها اإللسػاف مػـ يرتشػؼ باػد برهػة مػف الػزمف ألهػا
لاقلة كمف مـ يمحك هػذا الاػالكف أك ياػكـ بػالتويير فيػ حسػب متطلبػات الحيػاة .كالمػا
هػك تويػر الملػػير الماػدر با رمػػاؿ اللػالحة كالطالحػة كالتػ هػ فػ رلػـ اهلل الاػػديـ
ا زل

كالت رالت مخفية رف رلـ اإللساف كمف مـ رلـ بها.

كهذق ه حاياة البداء لدل المذاهب اإلسممية ظمياان كالدليؿ رلػل ذلػؾ مػا لػذررق

مػف ركايػات لرلتػػا المدرسػتيف ترظػا رلهػػا إلػل فلسػفة رمػػؿ اإللسػاف كمػا يادمػ فػ هػػذق
-

الحياة الدليا .كمف هذق الركايات ه
الر ٍح ىم ًف ٍب يف أىبً ىر ٍم ىرةى أ َّ
ىف أىىبا
ىخىب ىرلً ىر ٍب يد َّ
اؽ ٍب ًف ىر ٍب ًد اللَّ ً قىا ىؿ أ ٍ
أوالً  :ىر ٍف إً ٍس ىح ى
هرٍيرةى ح َّدمى أَّىل س ًما رسك ىؿ اللَّ ً
للَّل اهللي ىرلى ٍي ً كآل ىك ىسلَّ ىـ) ىيايك يؿ (إِن ثَالَ ثَ ًة ِفي
ى
يى ى ى ي ي ى ى ى ي
ب ِني إِ ِ
َن َي ْبتَمِ َي ُم ْم ،فَ َب َع َث إِلَ ْي ِم ْم
َع َمىَ ،ب َدا لِم ِ َعز َو َجل أ ْ
ص َوأَ ْق َر َ
ع َوأ ْ
َ
ْ
س َرائي َل :أ َْب َر َ
()ٜٗ
َممَ ًكا . )....مـ يذرر باد ذلؾ الالة راملةن إذ يبيف ريؼ أف امليف ملهـ سلبت

ملهما سممتهما بسبب رفراف اللامة ككاحد ملهـ استمرت رلي خيرات اهلل تاالل

بسبب الشرر كالارفاف بهذق اللامة.
كهػػذا دليػػؿ قػػاطا يكضػػح أف رلػػـ البػػداء لػػيس فاػػط رلػػد الشػػياة كالمػػا تشػػترؾ ب ػ رػػؿ
المذاهب اإلسػممية كرػذلؾ كظػكد لفظػة بػدا) فػ الحػديث الػذم ذرػرق البخػارم .كممػا
يبدك مف هذا الحديث المػركم رػف البخػارم اف أكؿ مػف لسػب البػداء إلػل اهلل سػبحال
للَّل اهللي ىرلى ٍي ً كآل ىك ىسلَّ ىـ).
كتاالل هك الرسكؿ محمد ى
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س ىر ًف ٍاب ًف ىرَّب و
ثانياً  :ىر ٍف طىاك و
اس قىا ىؿ ( َال َي ْنفَعُ ا ْل َح َو ُر ِم َن ا ْلقَ َد ِرَ ،ولَ ِكن الم َ
ي
(ٓ٘)
عز وجل يمحو ِبالدع ِ
اء ِم َن ا ْلقَ َد ِر) .
اء َما َ
َ
َ َ َ َْ ُ
ش َ
اؽ ر ًف ا ٍلاى ً
الر ٍح ىم ًف
اسًـ ٍب ًف ىر ٍب ًد َّ
ثالثاً  :ىح َّدمىىلا أ يىبك يم ىا ًاكىيةى ىر ٍف ىر ٍب ًد َّ
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف ًإ ٍس ىح ى ى
ً ً
ات إً َّ كسَّا اللَّ رلى ٍي ً
الدرك ً
و
ذ ً ً ً َّ
ى ى ي ى
ىر ٍف ىر ٍبد اهلل ٍب ًف ىم ٍس ياكد قىا ىؿ ىما ىد ىرا ىر ٍب هد ىقط بهىذق ى ى
ًف م ًاي ىشتً ً َيا َوا ا ْلم ان فَال ُيمن َعمَ ْيك َيا َوا ا ْل َج ِ
الل َو ِ
اإل ْك َرِام َيا َوا الط ْو ِل َال إلَ َ إِال
َ
َ
ى
ين ،إِ ْن ُك ْن َت َكتَ ْب ِ
ستَ ِج ِ
تني ِع ْن َد َك
ْم ُن ا ْل َخ ِائ ِف َ
ير َ
أَ ْن َت  ،ظَ ْم ُر الال ِج ِئ َ
ين َو َج ُار ا ْل ُم ْ
ين َو َمْ َ
ِ ِ
ِ
اب َ ِ
ِفي أُ ام ا ْل ِكتَ ِ
يداَ ،وِا ْن ُك ْن َت َكتَ ْبتَِني
س ِع ً
ام ُح َع اني ْ
اس َم الشقَاءَ ،وأَثْ ِبتْني ع ْن َد َك َ
شقيًّا فَ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِفي أُ ام ا ْل ِكتَ ِ
يدا
اب ُم ًا
س ِع ً
ام ُح ح ْرَمانيَ ،وتَ ْقتير ِرْزِقي ،وأثبتني ع ْن َدك َ
قتر َعمَى ِرْزِقي ،فَ ْ
ت َو ِع ْن َدُُ أُم
ُم َوفقًا لِ ْم َخ ْي ِر  ،فَِذنك تَقُو ُل ِفي ِكتَا ِب َكَ { :ي ْم ُحو الم ُ َما َي َ
اء َوُيثْ ِب ُ
ش ُ
ا ْل ِكتَ ِ
اب})(ٔ٘).

َّ
ً
َّ َّ
رابعاً  :ىر ٍف أىىل ً
س ٍب ًف ىمالً وؾ ىر ًف َّ
َن
سرُُ أ ْ
(م ْن َ
اللبً ْ ى
للل الل ي ىرلى ٍي كآل ىك ىسل ىـ) قىا ىؿ َ
(ٕ٘)
ي ْبسطَ عمَ ْي ِ ِرْزقُ ُ ،أَو ي ْنسَْ ِفي أَثَ ِرُِ َف ْمي ِ
ص ْل َر ِح َم ُ )
سرُُ
َ
ُ َ َ
كف ركاية آخرل َم ْن َ
ْ ُ َ
(ٖ٘)
َن ي ْنسَْ لَ ُ ِفي أَثَ ِرُِ ،ويوسع عمَ ْي ِ ِفي ِرْزِق ِ َف ْمي ِ
ص ْل َر ِح َم ُ)  .كهذا ما تاكؿ ب
َ
َ َُ َ َ
أْ ُ َ
اإلمامية فاد ذرر اإلماـ الباقر رلي السمـ) رما ف

الراف ) (صمة ا رحام تزكي

ا عمال ،وتنمي ا موال ،وتدفع البموُ ،وتيسر الحساب ،وتنسْ في ا جل)(ٗ٘).
فالكاقا المال كا قتلادم لللاس ربارة رف تاديرات ربالية قابلة للتويير إذا ما قرر
اللاس تويير كاقاهـ الديل

مف الشرؾ باهلل إلل اإليماف ب

الحديث كهذا مف ا مكر البديهية إذ
خامساً  :ىح َّدمىىلا ىرلً ذ ٍب يف يم ىح َّم ود قىا ىؿ
ً
يسل ىر ٍف ىر ٍب ًد اللَّ ً ٍب ًف أىبً ا ٍل ىظ ٍا ًد
ر ى
يد ِفي ا ْل ُع ْم ِر
ىرلى ٍي ً كآل ىك ىسلَّ ىـ) َ
(ال َي ِز ُ
ِ
يب ُ )(٘٘).
لَ ُي ْح َرُم ا
الرْز َ ِبالو ْن ِب ُيص ُ

كهذا ما أشار إلي

يخالؼ في أحد مف المسلميف.
ً
اف ىر ٍف ىر ٍب ًد اللَّ ً ٍب ًف
ىح َّدمىىلا ىكرياه ىر ٍف يس ٍفىي ى
َّ
رف مىكباف قىا ىؿ قىا ىؿ رسك يؿ اللَّ ً
ى ٍ ٍى ى
ى
ىي
للل اهللي
اءَ ،وِان الر ُج َل
إِال ا ْل ِبرَ ،وَال َي ُرد ا ْلقَ َد َر إِال الد َع ُ

سادساً  :رف الفضؿ بف بشار رف أب ظافر رلي السمـ) قاؿ ( إن اهلل لم يدع
شيئاً كان أو يكون إال كتب في كتاب فمو موضوع بين يدي ينظر إلي فما شاء

من قدم وما شاء من أخر ،وما شاء من محا ،وما شاء من كان ،وما لم يشاء

لم يكن)(.)٘ٙ
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سابعاً  :رف محمد بف مسلـ رف أب ربداهلل رلي السمـ) قاؿ (ما بعث اهلل نبياً
حتى يْخو عمي ثالث خصال :اإلقرار بالعبودية ،وخمع ا نداد ،وأن اهلل يقدم ما

يشاء ويؤخر ما يشاء)(.)٘ٚ

ثامناً  :رف سليماف قاؿ أ تخبرل رف { إِنا أَ ْن َزْل َناُُ ِفي لَ ْيمَ ِة ا ْلقَ ْد ِر} الادر ُ) ف
أم ش ألزلت؟ قاؿ الرضا رلي السمـ) يا سميمان ليمة القدر يقدر اهلل عز وجل
فيما ما يكون من السنة إلى السنة من حياة أو موت أو خير أو شر ،أو رز فما
قدرُ من تمك الميمة فمو من المحتوم ،قال سميمان :اْلن قد فممت جعمت فداك
فزدني .قال (عمي السالم) :يا سميمان إن من ا مور أمو ار موقوفة عند اهلل تبارك

وتعالى يقدم منما ما يشاء ويؤخر ما يشاء)(.)٘ٛ

تاسعاً  :ف اللحيح رف أب ربداهلل رلي السمـ) قاؿ :ما بدأ هلل فأي شأيء إالّ
إن اهلل
كان في عمم قبل أن يبدو ل  .ومنما :عن أبي عبداهلل (عمي السالم) قأالّ :
تعالى لم يبد لأ مأن جمأل)(.)ٜ٘كمػف الكاضػح ألػ تاػالل رػالـ برػؿ مػا يبػدك لػ بالمػ
المادس الملزق رف الحد كالتايف.
عاش أ ارً  :رػػف ابػػف سػػلاف رػػف أب ػ ربػػد اهلل رليػ السػػمـ) ياػػكؿ ( إن اهلل يقأأدم مأأا
يشاء ،ويؤخر ما يشاء ،ويمحو ما يشاء ،ويثبت ما يشأاء وعنأدُ أم الكتأاب .وقأال:

فكل أمر يريدُ اهلل فمو في عمم قبأل أن يصأنع  ،لأيس شأ يبأدو لأ إال وقأد كأان

في عمم  ،إن اهلل ال يبدو ل من جمل )(ٓ.)ٙ

أف قػػالكف التكفيػػؽ ) يظػػرم رلػػل اإللسػػالية ظماػػاء كمػػف ماػػال هػػذا الاػػالكف

التسػػبيب م ػػف حي ػػث التكفي ػػؽ الرب ػػال

بػػأف يس ػػدؿ اهلل س ػػبحال كتا ػػالل) رحمتػ ػ رل ػػل

ربادة اللالحيف كيضاهـ ف مظػرل أسػباب الهدايػة كالخيػر فترشػدهـ هػذق التكفياػات
إلػل مػكاطف الشػػفاء كالػرزؽ كاإلحسػػاف بػؿ رػػؿ الخيػر كالػدليؿ رلػػل هػذا الرػػمـ مػا تاػػدـ
مػػف ركايػػات كالتػ أشػػارت إلػػل حرمػػة اهلل تاػػالل مػػف ظاػػؿ بػػاب التويػػر مفتػػكح كمتالػػؽ

ص ْرُك ُم المأ ُ
بأسباب مايلة كالت ذررتها ركايات المدارس التفسيرية قاؿ تاػالل {إِ ْن َي ْن ُ
ِ
ِ
صأ ُأرُك ْم ِمأ ْأن َب ْعأ ِأد ُِ َو َعمَأأى الم أ ِ َف ْم َيتََوكأ ِأل
فَأ َأال َغالأ َ
أب لَ ُكأ ْأم َوِا ْن َي ْخ أ ُو ْل ُك ْم فَ َمأ ْأن َوا الأأوي َي ْن ُ

ون} آؿ رمراف َُٔ).
ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
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لفهـ مما تادـ اف لفظ البداء قد استامؿ ف ركايات الفريايف مػف المسػلميف إ ألػ
رمػػر اسػػتاما ن ف ػ ركايػػات آهػػؿ البيػػت رلػػيهـ السػػمـ) كهػػك متػػداكؿ لػػدل المسػػلميف

ظمياان كأف اإلمامية

يمتازكف رلل سائر المسلميف إ ف التسػمية كاف البػداء ياػا

فػ الاضػػاء يػػر المحتػػكـ أمػػا المحتػػكـ كالمابػػر رلػ بػػاللكح المحفػػكظ بػػأـ الرتػػاب فػػم

ياا في البداء.
قػػاؿ الخػػكئ

كاف ا شػػياء ظمياهػػا رالػػت متايلػػة ف ػ الالػػـ اإلله ػ مل ػػذ ا زؿ

رلل ما ه رليػ مػف أف كظكدهػا مالػؽ رلػل أف تتالػؽ المشػيئة بهػا حسػب اقتضػاء

الملالح كالمفاسد الت تختلؼ باختمؼ الظركؼ كالت يحيط بهػا الالػـ اإللهػ )(ٔ،)ٙ

كهذا ما تاكؿ ب ظميا المذاهب اإلسممية رما لرحت بها الركايات المتادمة.
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المطمب الثالث
تْمالت تفسيرية في آيات قرآنية

ف رمير مف ا حياف يتحدث الاػرآف الرػريـ رػف ألفػاظ مايلػة دكف إف يػذررها فػ
رتاب

كمف هذق ا لفاظ البداء فرل لـ يستامؿ رلفظ كلرف قد استامؿ ف مػكارد رميػرة

فػ ػ آي ػػات بيل ػػات ق ػػد أش ػػارت إل ػػل رل ػػـ كرظم ػػة اهلل تا ػػالل فػ ػ تويي ػػر كتب ػػديؿ مل ػػير
اإللساف سباب مايلة ممؿ الدراء كا ستوفار المخلص هلل تاالل.
كمماؿ رلل ذلؾ مف الكاقا الاال كهك إذا قربلا لا انر مػف قطاػة خشػب كاللػار فػ

حاياتهػػا ماتضػػية ل ح ػراؽ مػػـ بزيػػادة قربهػػا إرادة اإلح ػراؽ .فحيلئػػذ إف احت ػراؽ قطاػػة
الخشب يالػـ ألػ مػف ا مػر المحتػكـ الػذم

يػرد ك يبػدؿ كلرػف إذا ظهػرت فػ هػذق

الاطاة مف الخشب رطكبة رالت مخفية رليلػا فملاػت رػف اف تػؤمر اللػار فػ الخشػب
فهذا هك البداء أم ظهكر ما راف قد خف رليلا رما هك كاقا.
كهلاؾ رمير مف اآليات الارآلية تحدمت رف ممؿ هذا اللكع مف البداء كه رما
يل

{ه َو ال ِوي َخمَقَ ُك ْم ِم ْن ِط ٍ
س ًّمى ِع ْن َدُُ ثُم
ٔ .قاؿ تاالل
ُ
ين ثُم قَ َ
َج ًال َوأ َ
ضى أ َ
َج ٌل ُم َ
ون} ا لااـ ِ).
أَ ْنتُ ْم تَ ْمتَُر َ
َه َل ا ْلقُرُ آم ُنوا وات َقوا لَفَتَ ْح َنا عمَ ْي ِمم برَك ٍ
ات ِم َن
ٕ .قاؿ تاالل
{ولَ ْو أَن أ ْ
َ َ ْ
َ
َ ْ ََ
َ
السم ِ
اء َوا ْ َْر ِ
ون} ا رراؼ ٔٗ)
ض َولَ ِك ْن َكو ُبوا فََْ َخ ْو َن ُ
اه ْم ِب َما َكانُوا َي ْك ِس ُب َ
َ
ٖ .قاؿ تاالل { َو ِل َك ِبَْن الم َ لَ ْم َي ُك ُم َغ اي ًار ِن ْع َم ًة أَ ْن َع َم َما َع َمى قَ ْوٍم َحتى ُي َغ اي ُروا
ِ
ما ِبَْ ْنفُ ِس ِمم وأَن الم َ ِ
يم} ا لفاؿ ّٓ).
َ
ْ َ
َ
سميعٌ َعم ٌ
ِ
آمنُوا
يمانُ َما إِال قَ ْوَم ُيونُ َ
س لَما َ
آم َن ْت فَ َنفَ َع َما إ َ
ٗ .قاؿ تاالل { َفمَ ْوَال َكا َن ْت قَ ْرَي ٌة َ
ش ْف َنا ع ْنمم ع َواب ا ْل ِخ ْزِي ِفي ا ْلحي ِ
اه ْم إَِلى ِح ٍ
ين} يكلس ٖٗ).
اة الد ْن َيا َو َمت ْع َن ُ
ََ
َك َ َ ُ ْ َ َ
٘ .قاؿ تاالل {إِن الم َ َال ُي َغ اي ُر َما ِبقَ ْوٍم َحتى ُي َغ اي ُروا َما ِبَْ ْنفُ ِس ِم ْم} الررد
ُُ).

ش َك ْرتُ ْم َ ِ
يدن ُك ْم َولَ ِئ ْن َكفَ ْرتُ ْم إِن َع َوا ِبي
 .ٙقاؿ تاالل
{وِا ْو تََْو َن َرب ُك ْم لَ ِئ ْن َ
َز َ
َ
يد} إبراهيـ ٕ).
لَ َ
ش ِد ٌ
22

مجلة ديالى 3102 /

العدد التاسع والخمسون

ِ
آم َن ًة م ْ ِ
ضرب الم ُ مثًَال قَري ًة َكا َن ْت ِ
يما ِرْزقُ َما َر َغ ًدا
َْ
{و َ َ َ
ط َمئن ًة َيْْت َ
 .ٚقاؿ تاالل َ
ُ
َ
ان فَ َكفَر ْت ِبَْ ْنعِم الم ِ فََْ َواقَما الم ُ ِلباس ا ْلجوِع وا ْل َخو ِ
ِم ْن ُك ال َم َك ٍ
ف ِب َما َكا ُنوا
ُ َ ْ
َ
َ َ
ُ
َ
ون} اللحؿ ُُِ).
ص َن ُع َ
َي ْ
ادُ َرب ُ َر اب َال تَ َو ْرِني فَ ْرًدا َوأَ ْن َت َخ ْي ُر ا ْل َو ِ
ين *
 .ٛقاؿ تاالل { َوَزَك ِريا إِ ْو َن َ
ارِث َ
سِ
ون ِفي
ار ُع َ
استَ َج ْب َنا َل ُ َو َو َه ْب َنا لَ ُ َي ْح َيى َوأ ْ
فَ ْ
َصمَ ْح َنا َل ُ َز ْو َج ُ إِن ُم ْم َكا ُنوا ُي َ
ات وي ْدعوَن َنا ر َغبا ورَهبا و َكانُوا لَ َنا َخ ِ
ِ
ين} ا لبياء ٖٗ.)َٗ-
اش ِع َ
ا ْل َخ ْي َر َ َ ُ
َ ً ََ ً َ
 .ٜقػػاؿ تاػػالل { َفمَمأأا َبمَأ َ معأ ُ السأأعي قَأأا َل َيأأا ُب َنأأي إِانأأي أَرُ ِفأأي ا ْلم َنأ ِ
أام أَانأأي
ََ
َ
َ
َْ
ِ
أن
سأتَ ِج ُد ِني إِ ْن َ
أاء المأ ُ ِمأ َ
شأ َ
أَ ْو َب ُحأ َك فَأا ْنظُ ْر َمأأا َوا تَ َأرُ قَأا َل َيأأا أ ََبأت اف َْع ْأل َمأأا تُ ْأؤ َم ُر َ
ِ ِ
َس أمَ َما َوتَم أ ُ لِ ْم َج ِبأ ِ
صأأد ْق َت
اد ْي َنأأاُُ أ ْ
أين * َوَن َ
الصأأا ِب ِر َ
ين * َفمَمأأا أ ْ
يم * قَأ ْأد َ
َن َيأأا إ ْبأ َأراه ُ
أين * َوفَ َأد ْي َناُُ ِب ِأو ْب ٍح
ين * إِن َهأ َوا لَ ُم َأو ا ْل َأب َال ُء ا ْل ُم ِب ُ
الر ْؤَيا إِنا َك َولِ َك َن ْج ِزي ا ْل ُم ْح ِس ِأن َ
اللافات َُِ.)َُٕ-
َع ِظ ٍيم }

ه ػػذق مظمكر ػػة م ػػف اآلي ػػات كالتػ ػ أش ػػارت إل ػػل ما ػػال الب ػػداء حي ػػث إًٌله ػػا رتب ػػت
بحس ػػب تسلس ػػلها فػ ػ الاػ ػرآف الرػ ػريـ كلرػ ػ لمب ػػت م ػػا ذررل ػػا س ػػاباان م ػػف تكحي ػػد اآلراء
التفسيرية لدل رلماء المذاهب اإلسممية كاف البداء يال توير كاقػا اإللسػاف بحسػب

أرمػػاؿ كتلػػرفات اإللسػػاف المسػػلـ ف ػ ه ػذق الحيػػاة .لأخػػذ لمػػاذج ملهػػا كمػػف مػػـ لبػػيف
تاارب الفرر التفسيرم ف رلـ البداء.
{ه َو ال ِوي َخمَقَ ُك ْم ِم ْن ِط ٍ
س ًّمى ِع ْن َدُُ ثُم
أوالً  :قاؿ تاالل ُ
ين ثُم قَ َ
َج ًال َوأ َ
ضى أ َ
َج ٌل ُم َ
ون} ا لااـ ِ).
أَ ْنتُ ْم تَ ْمتَُر َ
قاؿ الطكس

" ثم قضى " مالاق حرـ بذلؾ .كالاضاء يركف حرما كيركف

أم ار كيركف اإلتماـ كاإلرماؿ .كقكل " أجال وأجل مسمى عندُ " قيؿ ف
قك ف أحدهما قاؿ أبكرل

رتب للمرء أظم ف

مالاهـ

الدليا كحرـ بأل أظؿ للا كهك

ا ظؿ الذم يحيل في أهؿ الدليا إلل أف يمكتكا كهك أكقات حياتهـ

ف أظؿ

الحياة هك كقت الحياة كأظؿ المكت هك كقت المكت " وأجل مسمى عندُ " يال

آظالرـ ف اآلخرة كذلؾ أظؿ دائـ ممدكد

آخر ل

كالما قاؿ ل "مسمى عندُ"

ل مرتكب ف اللكح المحفكظ ف السماء كهك المكضا الذم

رلل الخلؽ سكاق)(ٕ.)ٙ
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حكام القرآن) فيأت

بركاية

بف رباس

س ًّمى } كقيؿ بف رباس لما ركل الحديث اللحيح
تفسير { ثُم قَ َ
َج ًال َوأ َ
ضى أ َ
َج ٌل ُم َ
رف رسكؿ اهلل للل اهلل رلي كآل كسلـ) أل قاؿ " مف أحب أف يمد اهلل ف رمرق
الامر كا ظؿ؟ا

كأظل كيبسط ل ف رزق فليتؽ اهلل كليلؿ رحم " ريؼ يزاد ف
س ًّمى ِع ْن َدُُ} .فا ظؿ ا كؿ أظؿ الابد مف حيف ك دت
فااؿ {ثُم قَ َ
َج ًال َوأ َ
ضى أ َ
َج ٌل ُم َ
إلل حيف مكت كا ظؿ المال يال المسمل رلدق مف حيف كفات إلل يكـ يلااق ف
يالم إ اهلل فرذا اتال الابد رب ككلؿ رحم زادق اهلل ف

البرزخ

أظؿ رمرق

ا كؿ مف أظؿ البرزخ ما شاء كاذا رلل كقطا رحم لال اهلل مف أظؿ رمرق
ف الدليا ما شاء فيزيدق ف أظؿ البرزخ فرذا تحتـ ا ظؿ ف رلم السابؽ امتلا
الزيادة كاللالاف لاكل تاالل { فَِذ َوا جاء أَجمُمم َال يستَْ ِ
اع ًة َوَال
ْخ ُر َ
س َ
َْ
ون َ
َ َ َ ُْ
ون} ا رراؼ ّْ) فتكافؽ الخبر كاآلية)(ٖ.)ٙ
ستَ ْق ِد ُم َ
َي ْ
يتبػ ػػيف إف ا ظػ ػػؿ رلػ ػػل ض ػ ػربيف أحػ ػػدهما مطلػ ػػؽ مشػ ػػترط يلػ ػػح في ػ ػ الزيػ ػػادة

أأأال) كهػ ػػك المرتػ ػػكب فيمػ ػػا لسػ ػػمي بلػ ػػكح المحػ ػػك
َجأ ً
كاللالػ ػػاف هػ ػػك ا كؿ ثُأأأأم قَ َ
ضأأأأى أ َ
س ًّمى ِع ْن َأدُُ) يلػح فيػ التاػديـ أك التػأخير لػ قػد كضػا
(وأ َ
َج ٌل ُم َ
كاإلمبات ،كآلخر َ
س
سأخ َر الش ْأم َ
ف أـ الرتاب مملما كضا للشمس كالامر أظؿ مسمل قاؿ تاالل { َو َ
س ًّمى} الررد ِ).
َوا ْلقَ َم َر ُكل َي ْج ِري ِ َ
َج ٍل ُم َ
كف ركايػة رػف حمػراف رػف أبػل ربػداهلل رليػ السػمـ) قػاؿ سػألت رػف قػكؿ اهلل
" مػػـ قضػػل أظػػم كأظػػؿ مسػػمل رلػػدق " قػػاؿ المسػػمل مػػا سػػمل لملػػؾ المػػكت فػ تلػػؾ
الليلػػة كهػػك الػػذم قػػاؿ اهلل { فَ أِذ َوا جأأاء أَجمُمأأم َال يسأأتَْ ِ
ون}
سأأتَ ْق ِد ُم َ
ْخ ُر َ
سأ َ
أاع ًة َوَال َي ْ
َ َ َ ُْ َ ْ
ون َ
ا رراؼ ّْ) كهك الذم سمل لملؾ المػكت فػ ليلػة الاػدر كاآلخػر لػ فيػ المشػيئة

إف شاء قدم كاف شاء أخرق )(ٗ.)ٙ

ات ِم َن السم ِ
َه َل ا ْلقُرُ آم ُنوا واتقَوا لَفَتَ ْح َنا عمَ ْي ِمم برَك ٍ
اء
{ولَ ْو أَن أ ْ
َ َ َ ْ
ثانياً  :قاؿ تاالل َ
َ ْ ََ
َ
َوا ْ َْر ِ
ون} ا رراؼ ٔٗ).
ض َولَ ِك ْن َكو ُبوا فََْ َخ ْو َن ُ
اه ْم ِب َما َكانُوا َي ْك ِس ُب َ
رأل قاؿ كلك أف أهؿ تلؾ الارل الذيف رذبكا كأهلركا آملكا بدؿ رفرهـ كاتاكا

الماال

مراف ارترابها لفتحلا رليهـ بررات مف السماء كا رض كالخير مف رؿ

ش ء.
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الساادة إذا راف المرء شار ار كتركف راكبة ل إذا لـ يرف شاررا)(٘.)ٙ

الرزؽ مف

كهذا إلما ياكل لاكـ أهلرهـ كدمر رليهـ كقد راف رالما بما يلزؿ بهـ مف
الهمؾ فأخبر ألهـ لك آملكا لـ يفاؿ بهـ ذلؾ كلااشكا حتل يلزؿ رليهـ بررات مف
السماء فيتمتاكا بذلؾ)(.)ٙٙ

قال القرطبي(تأٔٙٚهأ) :إذ قد يمتحف المؤملكف بضيؽ الايش كيركف ترفي ار
ان
لذلكبهـ .أ ترل إل أخبر رف لكح إذ قاؿ لاكم {فَ ُق ْم ُ
استَ ْغ ِف ُروا َرب ُك ْم إِن ُ َك َ
ت ْ
ين وي ْجع ْل لَ ُكم جن ٍ
ِ
ِ
ِ
ات
اء َعمَ ْي ُك ْم ِم ْد َر ًا
َغف ًا
ْ َ
ار * َوُي ْمد ْد ُك ْم ِبْ َْم َو ٍال َوَبن َ َ َ َ
ار * ُي ْرس ِل الس َم َ
َوَي ْج َع ْل لَ ُك ْم أَ ْن َم ًارا}(نوح )ٕٔ-ٔٓ:فكردهـ المطر كالخلب رلل التخليص .يدؿ
ون} أم رذبكا الرسؿ .كالمؤملكف لدقكا
{ولَ ِك ْن َكو ُبوا فََْ َخ ْو َن ُ
اه ْم ِب َما َكا ُنوا َي ْك ِس ُب َ
رلي َ
كلـ يرذبكا)(.)ٙٚ
فبيلت اآلية الساباة إف آظالهـ رالت مشترطة ف ا متداد بالبر كاإليمػاف ليتيسػر
له ػػـ م ػػف برر ػػات الس ػػماء كلر ػػف ر ػػالكا مم ػػف س ػػبؽ فػ ػ رلمػ ػ أله ػػـ ير ػػذبكف ا لبي ػػاء.
فاشػترط لهػػـ فػ مػد ا ظػػؿ هػػك اإليمػػاف كالتاػكل رمػػا فاػػؿ مػػا قػكـ لػػكح رليػ السػػمـ)
أان
حيػػث ظاػػؿ شػػرط الػػرزؽ هػػك ا سػػتوفار هلل تاػػالل{ .فَقُ ْمأ ُ
اسأأتَ ْغ ِف ُروا َرب ُكأ ْأم إِن أ ُ َكأ َ
أت ْ
أين وي ْجعأ ْأل لَ ُكأأم جنأ ٍ
ِ
ِ
ِ
أات
اء َعمَأ ْأي ُك ْم ِمأ ْأد َر ًا
َغفأ ًا
ْ َ
ار * َوُي ْمأأد ْد ُك ْم ِب أْ َْم َو ٍال َوَبنأ َ َ َ َ
أار * ُي ْرسأ ِأل السأ َأم َ

أار} .فػػرذا لػػـ يفالػكا قطػػا آظػػالهـ كبتػػر أرمػػارهـ كاستألػػلهـ بالاػػذاب.
َوَي ْج َعأ ْأل لَ ُكأ ْأم أَ ْن َمأ ًا
أف ا سػػتوفار كتػػرؾ الماال ػ يباػػث رلػػل إلػػمح المايشػػة
كالاب ػرة مػػف هػػذق اآليػػة ٌ
الرزؽ.
كازدياد ٌ

الرسكؿ ا ررـ للل اهلل رلي كآل كسلـ) يحث رلل
فف حديث كرد رف ٌ
الحمد كالشرر كا ستوفار هلل تاالل .بارتبار مسببات الرحمة كالديمكمية قاؿ (من

الرز
أنعم المّ عمي نعمة فميحمد المّ تعالى ،ومن استبطْ ّ
قوة إالّ بالمّ )(.)ٙٛ
حزن أمر فيقل :ال حول وال ّ
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ِ
آمنُوا
يما ُن َما إِال قَ ْوَم ُيونُ َ
س لَما َ
آم َن ْت فَ َنفَ َع َما إ َ
ثالثاً  :قاؿ تاالل { َفمَ ْوَال َكا َن ْت قَ ْرَي ٌة َ
ش ْف َنا ع ْنمم ع َواب ا ْل ِخ ْزِي ِفي ا ْلحي ِ
اه ْم إَِلى ِح ٍ
ين} يكلس ٖٗ).
اة الد ْن َيا َو َمت ْع َن ُ
ََ
َك َ َ ُ ْ َ َ
أف سلة اهلل الت

مضت ف

ا كليف ماضية ف

اآلخريف .رذاب كهمؾ

للمرذبيف كلظاة كخمص للرسؿ كمف ماهـ مف المؤمليف .سلة قد رتبها اهلل رلل
لفس  .كظالها ماضية

تتخلؼ ك تحيد إ باكـ يكلس رلي السمـ) لهـ قد أملكا

قبؿ اف يأتيهـ الاذاب مف قبؿ اهلل .كذلؾ ببررة الدراء المخلص كالتضرع إلل اهلل
سبحال كتاالل.
أف قكـ يكلس قد لفاهـ إيمالهـ قبؿ لزكؿ الااكبة كحلكؿ السخط بهـ .فاستملل
اهلل قكـ يكلس مف أهؿ الارل الذيف لـ يلفاهـ إيمالهـ باد لزكؿ الاذاب بساحتهـ

كأخرظهـ ملهـ كأخبر خلا أل لفاهـ أيمالهـ خالة مف بيف سائر ا مـ يرهـ(.)ٜٙ
كقلة اآلية رلل ما ذررق ربد اهلل بف مساكد كسايد بف ظبير ك يرهـ أف قكـ
يكلس رالكا بليلكل مف أرض المكلؿ فأرسؿ اهلل إليهـ يكلس يدركهـ إلل اإلسمـ
كترؾ ما هـ رلي فدراهـ فأبكا فايؿ ل

أخبرهـ أف الاذاب يظيئهـ إلل ممث

لظرب رلي رذبا فالظركا فرف بات فيرـ تلؾ الليلة فليس
فأخبرهـ بذلؾ فاالكا ٌإلا لـ ٌ
فلما راف ف ظكؼ الليؿ خرج
بش ء كاف لـ يبت فارلمكا أف الاذاب ملبحرـ ٌ
فلما ألبحكا تو ٌشاهـ الاذاب رما يوش المكب الالير إذا
ماشيا مف بيف ظهراليهـ ٌ
أدخؿ في لاحب  .فوامت السماء يما أسكد هائم يدخؿ دخالا شديدا كهبط حتل

لبيهـ فلـ
شل مديلتهـ ك ٌ
اسكدت سطكحهـ فلما أركا ذلؾ أيالكا بالهمؾ فطلبكا ٌ
يظدكق فاذؼ اهلل ف قلكبهـ التكبة فخرظكا إلل اللايد بألفسهـ كلسائهـ كلبيالهـ
كفرقكا بيف رؿ كالدة
كدك ٌابهـ كلبسكا المسكح كأظهركا اإليماف كالتكبة كأخللكا اللية ٌ
فحف باضهـ إلل باض كرلت ألكاتهـ كاختلطت
ككلدها مف اللاس كا لااـ
ٌ
آملا بما
ألكاتها بألكاتهـ كحليلها بحليلهـ كرظكا كضظكا إلل اهلل تاالل كقالكا ٌ
ظاء ب يكلس فرحمهـ رٌبهـ كاستظاب دراءهـ كرشؼ رلهـ الاذاب باد ما أظلٌهـ

كتدلٌل إلل سماهـ كذلؾ يكـ راشكراء.

ادكا المظالـ بيلهـ حتل أف راف
قاؿ ابف مساكد بلغ مف تكبة أهؿ ليلكل أف تر ٌ
كيردق)(ٓ.)ٚ
الرظؿ ليأت الحظر كقد كضا رلي أساس فيالا
ٌ
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(تأٜٗٛهأ)
قال السمعاني
كلس يه ىك ىيا ىح ٌ ًحيف ى
 :أىف ال ذد ىراء الًَّذم ىد ىرا بً ً قكـ يي ي
ىح ٌ ىيا ىح ٌ ىيا محي ا ٍل ىم ٍكتىل ىيا ىح ٌ ى إًلى إً َّ أ ٍىلت .ىك ىرف ىرل ٌ رلي السمـ) قىا ىؿ
كلس
الحذر ى يرد ا ٍلادر ىكال ذد ىراء يرد ا ٍلادر فىًرف اهلل تى ىاالىل رشؼ ا ٍل ىا ىذاب ىرف قكـ يي ي
ً
كراء)(ٔ.)ٚ
بًال ذد ىراء .ىك ىرف ىرل ٌ  -أ ٍىيضا  -أىل قىا ىؿ ىر ى
اف رشؼ ا ٍل ىا ىذاب ىي ٍكـ ىرا يش ى

أدت إلل أف يلزؿ
لا أر ف
إف ردـ طارة قكم ٌ
قلة يكلس رلي السمـ) ٌ
ٌ
اللب لادـ هدايتهـ كاستحااقهـ الاذاب لرف فظأةن
الاذاب اإلله رليهـ كقد تررهـ ٌ

كقا البداء حيث رأل أحد رلمائهـ آمار الاذاب فظماهـ كدراهـ إلل التكبة فابؿ
الظميا كرفا الاذاب كهذا البداء يتالؽ بالادر المشركط .كالشرط هلا هك اإليماف.
السيد المسيح رلي السمـ) أخبر رف رركس
أف ٌ
كظاء ف التأريي اإلسمم ٌ
لرلها بايت سالمةا كرلدما سألكق رف الحادمة قاؿ
ٌألها سكؼ تمكت ف ليلة زفافها ٌ
تلدقتـ ف هذا اليكـ؟ قالكا لاـ .قاؿ اللدقة تدفا البمء المبرـ .لاد أخبر
هؿ
ٌ
السيد المسيح رلي السمـ) رف هذق الحادمة بسبب ارتباط بلكح المحك كاإلمبات
ٌ
ف الكقت الذم رالت هذق الحادمة مشركطة بأف يركف هلاؾ مالا ممؿ اللدقة

كبما ٌألها كاظهت المالا ألبحت اللتيظة شيئان آخر(ٕ .)ٚكهذا يدؿ رلل تاديـ كتأخير
كرلل سلة المحك كاإلمبات بما أراد اهلل تاالل.
رابعاً  :قاؿ تاالل { َفمَما َبمَ َ َم َع ُ الس ْع َي قَا َل َيا ُب َني إِاني أ ََرُ ِفي ا ْل َم َن ِام أَاني
ِ
اء الم ُ ِم َن
ستَ ِج ُد ِني إِ ْن َ
ش َ
أَ ْو َب ُح َك فَا ْنظُ ْر َما َوا تََرُ قَا َل َيا أ ََبت اف َْع ْل َما تُ ْؤ َم ُر َ
اد ْي َناُ أ ْ ِ ِ
َسمَ َما َوتَم ُ لِ ْم َج ِب ِ
صد ْق َت الر ْؤَيا
الصا ِب ِر َ
ين * َوَن َ ُ
ين * َفمَما أ ْ
يم * قَ ْد َ
َن َيا إ ْب َراه ُ
ين * َوفَ َد ْي َناُُ ِب ِو ْب ٍح َع ِظ ٍيم}
ين * إِن َه َوا لَ ُم َو ا ْل َب َال ُء ا ْل ُم ِب ُ
إِنا َك َولِ َك َن ْج ِزي ا ْل ُم ْح ِس ِن َ
اللافات َُِ.)َُٕ-
يبيف الارآف الرريـ فػ هػذق اآليػات إلػل رظػـ الفتلػة التػ كقػا بهػا إبػراهيـ الخليػؿ
رلي السمـ) مف ذبح ابلػ فلػذة ربػدق كهلػا كقػا ا ختبػار الحاياػ كا متحػاف ليميػز
اهلل تا ػػالل م ػػف ال ػػذم يل ػػبر كتر ػػكف لػ ػ الااقب ػػة الحس ػػلة كم ػػف ال ػػذم يرف ػػر كلػ ػ دار
الخراب.
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هػػذا ا ختبػػار يشػػير إلػػل رلػػـ اهلل تاػػالل الاػػديـ حيػػث ألػ أرطػػل الالػػـ إلػػل إبػراهيـ
رليػ السػػمـ) بػػأف يػػذبح إسػػماريؿ كرػػاف هػػذا اإللػرار رلػػل الػػذبح إلػػل آخػػر لحظػػة.
إما مشيئة اهلل تاالل فراف لها ش ء آخر بأف يذبح مرالة ربش رظيـ.
كهذا يشير إلل التوير كالتبديؿ ل رادة اإللهيػة أم اف التوييػر كالتبػديؿ يرػكف فيمػا
رػػاف خافي ػان رلػػل رلػػـ اإللسػػاف كلػػيس رلػػـ اهلل تاػػالل كهػػذا مػػا رلي ػ رلمػػاء المػػدارس
التفسيرية .

(ٖ)ٚ

كرل ػػدما رزؽ إبػ ػراهيـ رليػ ػ الس ػػمـ) برس ػػماريؿ

رليػ ػ الس ػػمـ) ق ػػاؿ إبػ ػراهيـ

رلي ػ السػػمـ) هػػك هلل إذف ذبػػيح فلمػػا رب ػر أت ػ إب ػراهيـ ف ػ اللػػكـ فايػػؿ ل ػ
بلػػذرؾ الػػذم لػػذرت إف اهلل رزقػػؾ مم ػان أف تذبح ػ

أكؼ

فاػػاؿ إلسػػماريؿ الطلػػؽ لاػػرب

قربالا إلل اهلل كأخذ سريلا كحبم مـ الطلؽ ما حتل إذا ذهب ب بػيف الظبػاؿ قػاؿ لػ
الومـ يا أبت أيف قربالؾ؟ {قَا َل َيا ُب َني إِاني أَرُ ِفأي ا ْلم َن ِ
أام أَانأي أَ ْو َب ُحأ َك فَأا ْنظُ ْر َمأا َوا
َ
َ
ِ
ين} فاػػاؿ ل ػ
سأأتَ ِج ُد ِني إِ ْن َ
أن الصأأا ِب ِر َ
أاء الم أ ُ ِمأ َ
شأ َ
تَأ َأرُ قَأأا َل َيأأا أ ََبأأت اف َْعأ ْأل َمأأا تُأ ْأؤ َم ُر َ
إسماريؿ يا أبت أشدد رباط حتل أضطرب كارفؼ رل ميابػؾ حتػل يلتضػح
رليهػػا مػػف دم ػ ش ػ ء كأسػػرع مػػر السػػريف رلػػل حلا ػ
فأقبؿ رلي إبراهيـ يابل كقد ربط

ليرػػكف أهػػكف للمػػكت رل ػ

مـ إل ظػر السػريف رلػل حلاػ

فلػـ تحػؾ السػريف

كضرب اهلل لفيحة مف اللحػاس رلػل حلػؽ إسػماريؿ فلمػا رأل ذلػؾ ضػرب بػ رلػل
َسأمَ َما َوتَمأ ُ لِ ْم َج ِبأ ِ
أين} ياػكؿ سػػلما هلل ا مػػر
ظبيلػ كحػػز مػف قفػػاق فػػذلؾ قكلػ { َفمَمأأا أ ْ
صأأد ْق َت الر ْؤَيأأا} بػػالحؽ فالتفػػت فػػرذا برػػبش فأخػػذق كخلػػل رػػف
فلػػكدم يػػا إب ػراهيـ {قَأ ْأد َ
كهػػك ياػػكؿ اليػػكـ يػػا بل ػ كهبػػت ل ػ

فلػػذلؾ ياػػكؿ اهلل

ابل ػ فأرػػب رلػػل ابل ػ يابل ػ
{ َوفَ َد ْي َناُُ ِب ِو ْب ٍح َع ِظ ٍيم}(ٗ .)ٚكيااؿ َّإل قد بلغ ف ذلؾ الكقت ممث رشرة سلة(٘.)ٚ
كف قكلػ { َيا ُب َني إِاني أ ََرُ ِفي ا ْل َم َن ِام أَاني أَ ْو َب ُح َك} قيػؿ أف رؤيػا ا لبيػاء حػؽ إذا

أركا ف الملاـ شيئا فالكق(.)ٚٙ

كركل اف اللادؽ رلي السمـ) قاؿ ما بدا اهلل بداء رما بدا ل ف إسػماريؿ
إذ أمر أباق بذبح

مـ فداق بذبح رظيـ)(.)ٚٚ

كرػػف أب ػ الحسػػف رلي ػ السػػمـ) قػػاؿ إف هلل إرادتػػيف كمشػػيئتيف إرادة حػػتـ
كارادة رػػزـ يلهػ كهػػك يشػػاء كيػػأمر كهػػك
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أف يأرم مف الشظرة كهك شاء ذلؾ إذ لػك لػـ يشػأ لػـ يػأرم كلػك أرػم لولبػت مشػيئتهما
مشيئة اهلل كأمر إبراهيـ بذبح ابل كشاء أف
مشيئة إبراهيـ مشيئة اهلل رز كظؿ)(.)ٚٛ
إذف هلػػاؾ سػؤاؿ يطػػرح لفسػ
رأل فػ ػ المل ػػاـ ألػ ػ يذبحػ ػ

يذبح

كلك لـ يشأ أف

يذبح لولبػت

ريػػؼ أخبػػر اهلل تاػػالل ابػراهيـ رليػ السػػمـ) بألػ

كرؤي ػػا ا لبي ػػاء هػ ػ م ػػف أقس ػػاـ ال ػػكح  .إذف هػ ػ حايا ػػة

لادقة مـ لـ تتحاؽ رما ه ف قلة يكلس رلي السمـ) كالت ذررت ساباان ؟

كالظػ ػكاب أف إبػ ػراهيـ رليػ ػ الس ػػمـ) أطل ػػا رل ػػل الخب ػػر ا كؿ كل ػػـ يطل ػػا رل ػػل

لسخ

كهك الفدية برػبش رظػيـ .كألػ كقػؼ رلػل الماتضػ كلػـ ياػؼ رلػل المػالا إذ

إف هذا لـ يرف ف رلم

إبراهيـ) كليس لالم هذا ملػدر سػكل اتلػال بلػكح المحػك

كاإلمب ػػات .أم اف الب ػػداء ق ػػد كق ػػا فػ ػ الاض ػػاء ي ػػر المحت ػػكـ أم ػػا المحت ػػكـ ملػ ػ ف ػػم
يتخلؼ كيركف كاقاان ف الحاياة.
إذف كظب رليلا بياف مماؿ رال لركف في مكضػحيف أرمػر رمػا لػك تلػاكؿ إلسػاف
السػػـ المهلػػؾ المػػؤدم إلػػل كفات ػ حتم ػان فرلػػؾ إذا شػػاهدت هػػذق الحادمػػة رػػاف بكسػػاؾ
اإلخبار رف تحاؽ كفات باد سػارات كهػك إخبػار لػادؽ بلحػاظ الماتضػ ا ريػد لػ

فلػػك لػػـ يتحاػػؽ المػػكت بسػػبب طػػركء مػػالا يػػر متكقػػا رحضػػكر طبيػػب ياالظػ برفػػاءة
رالي ػػة

ير ػػكف ذل ػػؾ اإلخب ػػار راذبػ ػان ك يا ػػد إخب ػػا انر ب ػػم مس ػػتلد كهر ػػذا ا م ػػر فػ ػ

اإلخبارات السػماكية التػ تخبػر رػف تحاػؽ باػض ا يمػكر فػ المسػتابؿ فرلهػا لػادقة

بلحاظ الماتض المشركط باػدـ تحاػؽ المػالا ك يلػزـ مػف هػذا الظػكاب محػذكر سػكل
رػدـ اطػػمع اللبػ أك اإلمػػاـ بتحاػػؽ المػػالا فيمػػا باػػد فللاػػؿ إف اهلل تاػػالل أخبػػر اللبػ
إبػراهيـ رليػ السػػمـ) بالماتضػ كشػػاء أف

تتالؽ بالاباد(.)ٜٚ
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كلرػ يرػػكف الظػكاب رػػف هػػذا السػؤاؿ تامػان لػػأت باػػكؿ السػػيد الخػػكئ

رحمػ اهلل

تاالل) قاؿ قضاء اهلل الذم أخبر لبيػ كممئرتػ بكقكرػ فػ الخػارج إ ألػ مكقػكؼ
رلل أف

تتالؽ مشيئة اهلل بخمف  .كهذا الاسـ هك الذم ياا في البداء)(ٓ.)ٛ

كمما تادـ ف هذا المطلب يتضح لرؿ ذم لب اف البداء الػذم تاػكؿ بػ اإلماميػة
ٌ
كرم ػػا تا ػػكؿ بػ ػ الم ػػدارس التفسػ ػيرية ا خ ػػرل يتا ػػرض إل ػػل رل ػػـ اهلل تا ػػالل كقدرتػ ػ
بػػاللاص إذ اف هلل قػػدرة كسػػلطة مطلاػػة قػػادرة رلػػل التوييػػر كالتبػػديؿ كأل ػ يالػػـ برلتػػا
الحالتيف مسباان كاآليات الت ذررت خيػر ممػاؿ رلػل مػا تاػكؿ بػ المػدارس التفسػيرية.
قاؿ تاالل {إِن الم َ َال ُي َغ اي ُر َما ِبقَ ْأوٍم َحتأى ُي َغ اي ُأروا َمأا ِبَْ ْنفُ ِسأ ِم ْم} الررػد ُُ) كهػذا
شاهد آخر رلل لحة ما لاكؿ ب  .رف أب ربد اهلل رلي السػمـ) ياػكؿ فرػؿ أمػر
يريدق اهلل فهك ف رلم قبؿ أف يللا
اهلل

يبدك ل مف ظهؿ)(ٔ.)ٛ

ليس ش يبدك ل إ كقد رػاف فػ رلمػ
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أثر االعتقاد بالبداء عند المدارس التفسيرية

هلالؾ ترابط كاضح بيف اإللساف كالطبياة فهك يؤمر فيها كتؤمر في
ظزء

ف اإللساف

يلفؾ مف الكظكد .إف لظميا أظزاء الركف ارتباطان كتأمي انر ف
(ٕ)ٛ

اإللسال )

الكظكد

لهذا راف البداء مؤش انر لبياف هذق الامقة الظدلية بيف اإللساف ف

رايدت كفررق كسلكر كبيف الكاقا الخارظ

كلظاـ الكظكد كالتركيف .كآيات الارآف

اء مرمٌفة رلل هذا التأمير كالتفارؿ بيف اإللساف كلظاـ الكظكد باتظاهي
تلال أضك ن
السلب كاإليظاب )(ٖ.)ٛ
ِ
ار
اء َعمَ ْأي ُك ْم ِم ْأد َر ًا
ان َغف ًا
كياكؿ سػبحال {فَقُ ْم ُ
استَ ْغ ِف ُروا َرب ُك ْم إِن ُ َك َ
ت ْ
ار * ُي ْرس ِأل الس َأم َ
ين وي ْجع ْل لَ ُكم جن ٍ
ِ
ِ
ات َوَي ْج َع ْل لَ ُك ْم أَ ْن َم ًارا} لكح َُ.)ُِ-
َ
* َوُي ْمد ْد ُك ْم ِبْ َْم َو ٍال َوَبن َ َ َ َ
ان لِسبٍذ في م ِ
ين َو ِشم ٍ
ان َع ْن َي ِم ٍ
آي ٌة َجنتَ ِ
ال ُكمُوا ِم ْن ِرْز ِ
س َكن ِم ْم َ
كقكل {لَقَ ْد َك َ َ َ
َ ْ
َ
س ْي َل ا ْل َع ِرِم
َراب ُك ْم َوا ْ
َع َر ُ
ور* فَْ ْ
س ْم َنا َعمَ ْي ِم ْم َ
ضوا فَْ َْر َ
ش ُك ُروا لَ ُ َب ْم َدةٌ طَ اي َب ٌة َوَرب َغفُ ٌ
يل * ِ
ٍ
شى ٍء ِم ْن ِس ْد ٍر َقمِ ٍ
ٍ
ٍ
َوَبد ْل َن ُ ِ
ِ
ِ
ول َك
اه ْم ب َجنتَ ْيم ْم َجنتَ ْين َو َواتَ ْى أُ ُكل َخ ْمط َوأَثْل َو َ ْ
اه ْم ِب َما َكفَ ُروا َو َه ْل ُن َج ِ
ازُ إِال ا ْل َكفُور} سبأ ُٓ.)ُٕ-
َج َزْي َن ُ
ِ
ضرب الم ُ مثًَال قَري ًة َكا َن ْت َآ ِم َن ًة م ْ ِ
يما ِرْزقُ َما َر َغ ًدا ِم ْن ُك ال
كقكل
َْ
{و َ َ َ
ط َمئن ًة َيْْت َ
َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
َم َك ٍ
ون}
ص َن ُع َ
اس ا ْل ُجوِع َوا ْل َخ ْوف ِب َما َكا ُنوا َي ْ
ان فَ َكفَ َر ْت ِبَْ ْن ُعم الم فََْ َواقَ َما الم ُ ل َب َ
اللحؿ ُُِ).
َّس السيد الطباطبائ مف خمؿ هذق الللكص الارآلية باض اللظريات
لاد أس ى
اإلسممية كمف ضملها لظرية التأمر اإللسال كرمقتها بالحضارات) فالدما لا أر
ف

تاريي الاالـ لظد بركز كارتفاع لكع مف الحضارات مماؿ رلل ذلؾ فرركف)

كساكطها بسبب ا لحطاط المااف

كالفررم كا خمق  .كالسبب ياكد إلل رمؿ

اإللساف فرذا راف رمل لالحان للحت هذق ا مة كبالارس .إذف هلالؾ تبادؿ بيف
اإللساف لفس كالركف كتأمر ب .

إذ ياكؿ فهذق حاياة برهالية تارر أف اإللساف رويرق مف ا لكاع الركلية مرتبط
الكظكد بسائر أظزاء الركف المحيطة ب

ك رمال ف مسير حيات كسلكر إلل ملزؿ

الساادة ارتباط بويرق فرف للحت للركف للحت أظزاء الركف ل كفتحت ل بررات
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السماء كاف فسدت أفسدت الركف كقابل الركف بالفساد فرف رظا إلل اللمح فيها
كا ظرل رلل فسادق حتل إذا تارؽ في التهض رلي الركف كأهلر بهدـ بليال
كارفاء أمرق كطهر ا رض مف رظس )(ٗ.)ٛ

كهذا ملداؽ ما كظدلاق ف قلة يكلس رلي السمـ) ك يرها مف الللكص
الارآلية الساباة كالت ترلملا رلها .إف ملير اإللساف بيد اهلل تاالل كلرف قد ظاؿ ل
اختيار الملير حسب رمقت ما رب أف للح هذق الامقة للح رمؿ اإللساف
رما للح ما اللظاـ الركل الذم يايش في

فرلٌما رالت الامقة قائمة رلل أساس

أما إذا رالت الامقة
الطارة كا لاياد ٌ
فرف الطبياة تلااد إلي كتفيض بخيراتها رلي ٌ
كتتحرؾ ف لطاؽ الوركر كالزهك كالخيمء
التمرد كالالياف
قائمة رلل أساس
ٌ
ٌ
فرف السلف الركلية
كالملطؽ الفرركل الاائؿ {أََنا َرب ُك ُم ا ْ ْ
َعمَى} اللازرات ِْ) ٌ
ِ
يال َولَ ْن تَ ِج َد
سن ِت الم ِ تَ ْب ِد ً
الحارمة ف لظاـ التركيف ستاهر اإللساف { َفمَ ْن تَ ِج َد ل ُ
ِ
يال } فاطر ّْ)(٘.)ٛ
سن ِت الم ِ تَ ْح ِو ً
لُ
كف أطار ذلؾ رل لستطيا أف لفهـ مالل رمـ ا ئمة رليهـ السمـ) بأل

ما

ربد اهلل بش ء ممؿ البداء)( )ٛٙك ما يرظٌـ اهلل رز كظؿ بممؿ البداء)( ،)ٛٚفالاكؿ
بالبداء هك ا رتراؼ اللريح بأف الاالـ تحت سلطاف اهلل كقدرت ف حدكم كباائ

كأف إرادة اهلل لافذة ف

ا شياء أز ن كأبدان بؿ كف

الاكؿ بالبداء يتضح الفارؽ بيف

الالـ اإلله كبيف رلـ المخلكقيف فالـ المخلكقيف كاف رالكا ألبياء أك أكلياء
يحيط بما أحاط ب رلم تاالل فرف باضان ملهـ كاف راف رالمان -بتاليـ اهلل إياق-
بظميا ركالـ الممرلات
للفس

فرل

يحيط بما أحاط ب رلـ اهلل المخزكف الذم استأمر ب

يالـ بمشيئة اهلل تاالل -لكظكد ش ء -أك ردـ مشيئت إ حيث يخبرق

اهلل تاالل ب رلل لحك الحتـ)(.)ٛٛ

كهلا يتضح أف رلـ اهلل سبحال كتاالل با شياء هك إحاطة تامة بها فرل
تاالل محيط بها ف رؿ حا تها لذا فالـ اهلل ظلَّت قدرت يشمؿ ما راف كما يركف
كما لـ يرف لك راف ريؼ يركف ك يتأمر با شياء ف
با شياء تامة فالـ اهلل تاالل محيط

محاط(.)ٜٛ
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كياػ ػػد ا رتاػ ػػاد بالبػ ػػداء مػ ػػف أرظػ ػػـ الابػ ػػادات ف في ػ ػ تلزي ػ ػ رلػ ػػـ هلل سػ ػػبحال
ف فيػ ا رتػراؼ كاإلقػرار بػأف اهلل

فاػاؿ لمػا يشػاء
كتاالل رف اللاص كالظهؿ كأل ٌ
قػػادر أف ييمبػػت مػػا يشػػاء كيمحػػك مػػا يشػػاء كأف ل ػ توييػػر الماػػادير كاآلظػػاؿ كا رزاؽ
كمحكها باد أف أمبتها أك إمباتها باد ردمها فػ رتػاب المحػك كاإلمبػات

لػ

يفاػؿ

إ ما في الحرمة كالمللحة للاباد.
اف رايػػدة البػػداء ترػػكف مسػػاكقة ف ػ إيظابيتهػػا لاايػػدة التكبػػة كشػػركط قبكلهػػا رلػػد
اهلل فرما أف للتكبة أم انر إيظابيان ف بلاء اإللساف كمف ظهة لؽ ملافذ اليػأس كالالػكط

كفػػتح أب ػكاب ا مػػؿ كالرظػػاء كخلػػؽ ركحيػػة التوييػػر كا سػػتاداد لللػػمح رػػذلؾ للبػػداء
هذا ا مر ف حياة اإللساف بؿ البداء مف لكازـ التكبة كأممالها مػف ا رمػاؿ فػرف مػف
لكازـ التكبة أف ياتاد التائب بػأف قلػـ اهلل سػبحال كتاػالل لػـ يظػؼ باػد فػ لػكح المحػك
كاإلمبػػات فل ػ أف يمحػػك مػػا يشػػاء كيمبػػت مػػا يشػػاء كيسػػاد مػػف شػػاء كيشػػا مػػف شػػاء
حسب ما يتحلػل بػ الابػد مػف مرػارـ ا خػمؽ كبلػالح ا رمػاؿ أك يرترػب مػف طػالح
ا رماؿ كليس مشيئت سبحال ظزافية ير تاباة لضابطة حريمػة بػؿ لػك تػاب الابػد
كرمؿ بالفرائض كتمسؾ بالالـ خرج مف لػفكؼ ا شػاياء كدخػؿ فػ رػداد السػاداء

كبالارس)(ٓ.)ٜ

كقػػد ذرػػر الزمخشػػرم اف ربػػد اهلل بػػف طػػاهر درػػا الحسػػيف بػػف فضػػؿ كقػػاؿ ل ػ
أشػػرلت رل ػ مػػمث آيػػات دركتػػؾ لترشػػفها ل ػ  ....قكل ػ تاػػالل { ُكأأل َيأ ْأوٍم ُهأ َأو ِفأأي
ش أْ ٍ
ْن} الػػرحمف ِٗ) كقػػد لػػح اف الالػػـ ظػػؼ بمػػا هػػك رػػائف إلػػل يػػكـ الايامػػة .فأظابػ
َ
الحسيف باكل

رؿ يكـ هػك فػ شػأف فرلهػا شػؤكف يبػديها

شػؤكف يبتػدئها فاػاـ ربػداهلل

كقب ػ ٌؿ أرس ػ )(ٔ .)ٜأم أف اهلل تاػػالل قػػد أرطػػل فرلػػة ماليػػة لرػػؿ إلسػػاف لر ػ يحاسػػب

لفس ػ كيرظػػا إلػػل اهلل تاػػالل مبتاػػدان رػػف ا خطػػاء كالفظػػكر كالتكظ ػ بالػػب سػػليـ إلػػل
الخػػالؽ مػػا رلػػـ اهلل فػ ا كؿ كا خػػر مػػف رمػػؿ المخلػػكؽ برلتػػا الحػػالتيف .فلػػك فرضػػلا
اف باب التكبة مسػدكد مػف قبػؿ اهلل فمػا يفاػؿ هػذا الابػد الفايػر أيسػتمررلل المالػية؟
لهػػذا رالػػت التكبػػة كالػػدراء كاللػػدقة كاإلحسػػاف مفػػاتيح للػػدخكؿ ف ػ رحمػػة اهلل تاػػالل
كالتارب ل لر يرضل الخالؽ رلل ربدق كهذا مف أكلكيات رلـ البداء.
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إف ا رتااد بالبداء يكلؿ الابد بأل

قػادر رلػل توييػر ملػيرق بأفاالػ كأرمالػ

بد مف أف يباث الرظاء ف قلب مف يريد أف يتطهر كيلم لكاة الخير الراملػة فػ
لفس  .فتشريا البداء ممؿ تشريا قبكؿ التكبػة كالشػفارة كترفيػر اللػوائر با ظتلػاب
رػػف الربػػائر رلهػػا ظػػؿ باػػث الرظػػاء كاياػػاد لػػكرق فػ قلػػكب الالػػاة كالاتػػاة حتػػل
ييأسكا مف ركح اهلل ك يتكلكا بتلكر ألهـ مف ا شاياء كأهؿ اللار قد ار كأل

فائػدة

مف السا كالامؿ فلالـ اإللساف أل سبحال لـ يظؼ قلم فػ لػكح المحػك كاإلمبػات
كل ػ أف يمحػػك مػػا يشػػاء كيمبػػت مػػا يشػػاء يسػػاد مػػف يشػػاء كيشػػا مػػف يشػػاء كليسػػت
مش ػػيئت ظزافي ػػة ي ػػر تابا ػػة لض ػػابطة رالي ػػة ف الاب ػػد ل ػػك ت ػػاب كرم ػػؿ ب ػػالفرائض
كتمسػػؾ بػػالاركة الػػكمال فرلػ يخػػرج مػػف سػػلؾ ا شػػاياء كيػػدخؿ فػ لػػلؼ السػػاداء

كبالارس)(ٕ.)ٜ

كبهذا يظهر أف فررة البداء أك ا رتااد ب ه مػف الماػارؼ الاظيمػة التػ اتفاػت
رليها رلمة المسػلميف كسػاركا بهػا ر ػـ اخػتمفهـ فػ تسػمية هػذا الالػـ .فرػؿ مػا قػدر
بح ػػؽ اإللس ػػاف م ػػف الم ػػكت كالحي ػػاة كالم ػػرض كالفا ػػر كالش ػػااء يمر ػػف توييػ ػرق بال ػػدراء
كاللػػدقة كلػػلة الػػرحـ كبػػر الكالػػديف ك يػػر ذلػػؾ فظميػػا مػػا ذرػػر مػػف بػػاب الرحمػػة
اإللهية ظؿ بػث ا مػؿ فػ قلػب اإللسػاف كرلػل هػذا فا رتاػاد بػذلؾ مػف ضػركريات
الرتػػاب كالسػػلة المطه ػرة .كاف مػػف لػػـ ياتاػػد بهػػذا اللحػػك مػػف البػػداء فاػػد حػ ٌػدد قػػدرة اهلل
تاالل كارادت المطلاة.
كلػػك اإلق ػرار بالبػػداء مػػا رػػرؼ اهلل حػػؽ المارفػػة .كبمػػا اف اهلل مػػف لػػفات الاػػدؿ
فراف مف الكاظػب أف يطبػؽ هػذق اللػفة رلػل رػؿ شػ ء فػ الكظػكد فػأرطل الفرلػة
لرؿ مخلكؽ اف يوير مظرل حيات مف ا سكأ إلل ا حسػف كمػف ا حسػف إلػل رضػكاف
اهلل تاػػالل فاػػد طبػػؽ الادالػػة الرباليػػة بالػػـ البػػداء .مبتاػػديف فػ ذلػػؾ رػػف فر ػرة اف اهلل
تاالل محظكب ا رادة

يادر رلل تويير ما قدرق ك محك ما أمبت .
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الخاتمة

الحمد هلل الػذم بلامتػ تػتـ اللػالحات فاػد تػـ ا لتهػاء مػف هػذا البحػث كاتمامػ باػكف
مف اهلل كتكفيا  .كأكد أف أظمؿ أهـ اللتائج الت تكللت إليها فيما يأت
تبدؿ الرأم مسػتحيؿ رلػل اهلل تاػالل ك تاػكؿ بػ اإلماميػة بػؿ
أوالً  :إف البداء بمالل ٌ
تاػػكؿ باسػػتحالت كبرفػػر مػػف ياػػكؿ بػ كبلػػزكـ التبػ ٌػرم ملػ مطلاػان كهػػذا مػػا أردتػ ركايػػات
أهؿ البيت رليهـ السمـ).

ثاني أاً  :إف اإلماميػػة كالمػػذاهب التفسػػيرية ا خػػرل لػػـ يأخػػذكا البػػداء مػػف حيػػث المالػػل
اللوكم بؿ ا لطمح إذ

بر ػػؿ م ػػا هػ ػػك ما ػػدر

يلزـ مل لسػبة الظهػؿ إلػل اهلل سػبحال كتاػالل بػؿ الالػـ

ف رلػ ػػـ اهلل س ػػبحال كتاػ ػػالل ذاتػ ػ

الخمؼ حػكؿ مفهػكـ البػداء هػك خػمؼ فػ الشػرؿ
الفل

يػ ػػر مس ػػبكؽ بظهػ ػػؿ .كاف

فػ المضػمكف كفػ الملػطلح

ف الماتاد كهذا ما أردلاق.

إف إبػراز رايػػدة البػػداء مػػف ظالػػب الفرػػر الشػػيا بهػػذا الشػػرؿ المرمػػؼ ظػػاء ردان
ثالثأاً ٌ :
ادرل بأف اهلل سبحال قد خلؽ الخلػؽ كفػرغ ملػ
رلل الفرر اليهكدم الملحرؼ الذم ٌ
كهك ير قادر رلل أف يحدث في شيئان آخر أك يوير ف الخلؽ ما يشاء.

رابعاً  :ظمالا اآلراء التفسيرية آلية البداء فكظدلاها رلها تدؿ رلل المحك كاإلمبػات فػ

آظاؿ الاباد رف طريػؽ اللػدقة كالػدراء كلػلة الػرحـ كالتكبػة هلل تاػالل كلاػؿ ملػير
يلػػاف رل ػػـ اهلل تاػػالل .له ػػا مػػف اآلظ ػػاؿ

اإللسػػاف مػػف الش ػػااء إلػػل الس ػػاادة كهػػذا

المالاة كتأمير الامؿ ف توير الملير .كهذا ما رلي ظميا المذاهب التفسػيرية كالتػ
ذررلػػا أق ػكالهـ سػػاباان مػػف أف اهلل قػػادر بالم ػ الاػػديـ ا زل ػ أف يحاػػؽ مػػا يريػػد تبا ػان لمػػا
ياكـ ب اإللساف مف أرماؿ ف دار الدليا.

خامس أاً  :إف أكؿ مػػف اسػػتامؿ ملػػطلح البػػداء هػػك الرسػػكؿ الر ػريـ محمػػد لػػلل اهلل
رلي كآل كسلـ) كهذا ما أشارت إلي الركاية المذركرة ف لحيح البخارم.

سادسأاً  :مػػف خػػمؿ ظمػػا الركايػػات لػػدل المػػدارس التفسػػيرية تبػػيف اف ملػػطلح البػػداء
قد استامؿ إ أل أرمػر اسػتاما ن فػ ركايػات أهػؿ البيػت رلػيهـ السػمـ) كاف البػداء
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ياػا فػ الاضػاء يػر المحتػكـ أمػا المحتػكـ كالمابػر رلػ بػاللكح المحفػكظ بػأـ الرتػػاب
فم ياا في البداء.

سأأأأأابعاً  :إًف أ لػ ػػب الركاي ػ ػػات الت ػ ػ ظ ػ ػػاءت رػ ػػف أر ػ ػػمـ ا مػ ػػة كفاهائه ػ ػػا مػ ػػف رلت ػ ػػا
المدرسػػتيف تػػدؿ رلػػل تاػػارب كظهػػات اللظػػر فػ الفرػػر التفسػػيرم التكحيػػدم) إذ رلهػػا
بيلػػت تػػأمير ا رمػػاؿ اللػػالحة رلػػل كاقػػا اإللسػػاف المسػػلـ .كاف اهلل تاػػالل قػػادر رلػػل
التوير مف حيث سلة المحك كاإلمبات.
ثامنأأأأاً  :كلر ػ ػ لمبػ ػػت كحػ ػػدة اآلراء التفسػ ػػيرية لػ ػػدل رلمػ ػػاء المػ ػػذاهب اإلسػ ػػممية ف ػ ػ

ملػطلح البػػداء رػاف رليلػػا أف لػأت بأدلػػة كبػػراهيف تكضػح ذلػػؾ .لهػذا ظمالػػا مظمكرػػة

م ػػف اآلي ػػات الارآلي ػػة م ػػف س ػػكر مختلف ػػة كالتػ ػ بيل ػػت رل ػػـ الب ػػداء م ػػف خ ػػمؿ الكاق ػػا
التفسػػيرم لرػػؿ كاحػػدق ملهػػا .فرالػػت اللتيظػػة ايظابيػػة مالاػػة لرلتػػا المدرسػػتيف ف ػ الفرػػر
التفسيرم لملطلح البداء.
تاسعاً  :إف أمػر ا رتاػاد بالبػداء يكلػللا إلػل لتيظػة مهمػة كهػ

أف يفػػرؽ بػػيف الالػػـ اإللهػ كبػػيف رلػػـ المخلػػكقيف فالػػـ اإللسػػاف

اف اإللسػاف يسػتطيا
يحػػيط بمػػا أحػػاط بػ

رلػػـ اهلل تاػػالل كالػػل تلزي ػ اهلل رػػف الػػلاص كالظهػػؿ كهػػذا مػػا رلي ػ ظميػػا المػػذاهب
التفسيرية.
عاشأأ ارً  :كظػػدلا مػػف خػػمؿ هػػذا البحػػث أف البػػداء ظػػاء للتأريػػد رلػػل اختي ػار اإللسػػاف
كارادتػ مػػف خػػمؿ بيػػاف الاػػدر اإللهػ فيػ لػػكح محفػػكظ

يابػػؿ التوييػػر كلػػكح أخػػر هػػك

لكح المحك كاإلمبات الذم قد قدرق اهلل سبحال كتاالل ملذ البدء قابمن للتوييػر تباػان لمػا

ياكـ ب اإللساف مف أرماؿ ف حيات الدليكية.
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Abstract
see explanatory  البداءComing Mr. researcher question
monotheistic doctrines Islamic begins sense of linguistic and
terminological of the word and decides to scientists
interpretation and science assets when Imami see that the word
have been used in the sense terminological It (appeared to البداء
him in that it was a secret to the subjects) or (to God Almighty
estimated Abdo recognition according to a specific requirement,
then Allah will change his appreciation according to the
appropriate new
shows in person as a result of a specific job done, knowing both
of which former and both cases) they took terminological
meaning rather than linguistic meaning.
Then talk about consensus explanatory in verse, finds where
one opinion as it indicates erasure and proof in terms slaves
through charity and pray and kinship and repent to God, and the
transfer of human destiny from misery to happiness and this
does not contradict the science of God Almighty. It possible
outstanding and the impact of work to change the determination.
This is what it all creeds and explanatory words reminded us
that God is able eternal ancient knowledge to achieve what he
wants depending on the work of the human in the lower house.
Then comes with talk function on the unit thought
interpretative says: (most novels that came from the flags of the
nation and jurists from both schools, indicating convergence of
views at the thought of interpretative (monotheistic) as whole
showed the impact of good works on the reality of the Muslim.,
And God Unable to change terms of years erasure and
Evidence).
Then talk about the impact of belief Balbda says: (The impact of
belief Balbda brings us to the important result is, that man can
differentiate between divine science and science creatures knew
rights not surrounded including surrounded him aware of God,
and to Transcendence God for the shortage and ignorance, and
that's what it all interpretive doctrines).
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ُ) ماظـ اللحاح ج ٕ .ُِٖ/كيلظر لساف الارب ج ُ.ِٔ/
ِ) تهذيب اللوة ج ُْ .ُِْ/كيلظر تاج الاركس ج ّٕ.ُْٓ/
ّ) ماظ ػ ػ ػػـ الل ػ ػ ػػحاح ج ٕ .ُِٖ /كيلظ ػ ػ ػػر لس ػ ػ ػػاف الا ػ ػ ػػرب ج ُ .ِٔ/كيلظ ػ ػ ػػر
المفردات ف

ريب الارآف ُُّ.

ْ) ماظـ مااييس اللوة ج ُ.ُِِ/
ٓ) تاج الاركس ج ّٕ .ُْٔ/كيلظر المفردات ف

ريب الارآف ُُّ.

ٔ) الاامكس المحيط ج ُ.ُِٔٗ/
ٕ) يلظر الماظـ المفهرس لفاظ الارآف الرريـ ُْٕ.
ٖ) الفركؽ اللوكية َٔ.
ٗ) ماظـ الكسيط ج ُ.ْٓ/
َُ) البداء ف الارآف الرريـ ُُ.
ُُ) بحار ا لكار ج ْ .ُُُ/كيلظر ميزاف الحرمة ِِٓ.
ُِ) البياف ف تفسير الارآف ُّٗ.
ُّ) البداء للسيد مرتضل الاسررم ٗ.
ُْ) مظلة الملباح الرؤية الارآلية لمسألة البداء) ِٗ.
ُٓ) البداء ف الارآف الرريـ ُْ.ُٓ-
ُٔ) ماظـ الايف ج ّ.ُّْ/
ُٕ) ظمهرة اللوة ج ُ.ْٕٓ/
ُٖ) رتاب ا فااؿ ج ِ.ُِٓ/
ُٗ) ماظـ الايف

ج ٔ .ِٕٗ/كيلظر لساف الارب

اللحاح ُٖٔ.
َِ) مظما البحريف ج ُ.ُٕٖ /
ُِ) لفس الملدر السابؽ ج ُ.ُٕٖ/
ِِ) تهذيب اللوة ج ُْ.َُٗ/
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ِّ) أسػ ػ ػ ػػاس البم ػ ػ ػ ػػة ج ُ .َُّ/كيلظػ ػ ػ ػػر ماظػ ػ ػ ػػـ اللوػ ػ ػ ػػة الاربيػ ػ ػ ػػة الماال ػ ػ ػ ػرة
ج ُ.ُُّ/
ِْ) المحرـ كالمحيط ا رظـ ج ُ.ٕٓٔ/
ِٓ) المخلص ج ْ.ُُٔ /
ِٔ) يلظر التحرير كالتلكير ج ُِ.َِٓ/
ِٕ) يلظر الرليات ج ُ.ٕٕٔ/
ِٖ) يلظر الدر الملمكر ج ّ.ُُِ/
ِٗ) رلكـ الارآف للسيد محمد باقر الحريـ ُٖٔ.
َّ) يلظر ملاهؿ الارفاف ف رلكـ الارآف ج ِ.ُِّ/
ُّ) مفهكـ البداء ف الفرر اإلسمم

ُّ.

ِّ) ظ ػ ػػاما البي ػ ػػاف رػ ػ ػػف تأكي ػ ػػؿ آم الاػ ػ ػرآف ج ُٔ .ْْٖ/كيلظػ ػ ػػر تفس ػ ػػير البحػ ػ ػػر
المديد ج ّ.ْٕٗ-ْٕٖ/
ّّ) يلظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر الملػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدر السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابؽ ج ُٔ .ُْٖ/كيلظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر تفسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػير التحريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر
كالتلكير ج ُِ.َِِ/
ّْ) بحر الالكـ ج ِ .ُِّ/كيلظر اللباب ف رلكـ الرتاب ج ُُ .ُّٗ/تفسػير
الارآف الاظيـ ج ِ.ِّٔ/
ّٓ) زاد المسير ف رلـ التفسير ج ْ .ّّٕ/كيلظر الدر الملمكر ج ْ.َٔٔ/
ّٔ) تفسير مفاتيح الويب ج ُٗ.ِٓ/
ّٕ) يلظر ظاما ا حاديث ج ُْ.ّّٕ/
ّٖ) الظاما حراـ الارآف ج ٗ.َّّ/
ّٗ) لب ػ ػ ػ ػػاب التأكي ػ ػ ػ ػػؿ فػ ػ ػ ػ ػ ما ػ ػ ػ ػػال التلزي ػ ػ ػ ػػؿ ج ْ .ِٖ/كيلظ ػ ػ ػ ػػر تفس ػ ػ ػ ػػير البح ػ ػ ػ ػػر
المحيط ج ٓ.ِّٓ/
َْ) يلظر الملدر السابؽ ج ْ.ِٗ/
ُْ) فتح الادير الظاما بيف فل الركاية كالدراية مف رلـ التفسير ج ّ.ُِٔ/
ِْ) حلية ا كلياء كطباات ا لػفياء ج ٔ .ُْٓ/كيلظػر ترتيػب ا مػال الخميسػية
للشظرم ج ِ.ُِٕ/
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ّْ) الدر الملمكر ج ْ.ُٔٔ-َٔٔ/

ْْ) التحرير كالتلكير ج ُِ .َِْ/كيلظر لفكة التفاسير ج ِ.َٖ/
ْٓ) تفسير الاياش

ج ِ .ِِٔ/كيلظر تفسير الارآف الرريـ ِْٓ.

ْٔ) مظما البياف ج ٔ.ّٕ/
ْٕ) تفسير الميزاف ج ُُ.ََِ/
ْٖ) تفسير ا ممؿ ج ٕ .ّْٓ-ّْْ/كيلظر تفسير الارآف الرريـ ِْٓ.
ْٗ) لحيح البخارم ج ْ .ُُٕ/كيلظر لحيح مسلـ ج ْ.ِِٕٓ/

َٓ) المستدرؾ رلل اللحيحيف ج ِ .ّْٗ/كيلظر الاضاء كالادر ُِْ.
ُٓ) مللؼ ابف أب شيبة ج ٔ.ٖٔ/
ِٓ) لحيح مسلـ ج ْ.ُِٖٗ/
ّٓ) مرارـ ا خمؽ كمااليها كمحمكد طرائاها َُُ.
ْٓ) الراف

ج ِ .َّٕ/كيلظر مكارد الظمآف ج ّ.ِّْ/

ٓٓ) سلف ابف ماظ

ج ِ .ُّّْ/كيلظر مسلد ا ماـ أحمد ج ّٕ.ٖٔ/

ٔٓ) بحار ا لكار ج ّ .َّٕ/كيلظر مرآة الااكؿ ف شرح أخبار آؿ الرسكؿ ج
ِ.ُِّ/
ٕٓ) الملدر السابؽ ج ّ .ِٗٗ/كيلظر سفيلة البحار ج ُ.ِّٗ/
ٖٓ) مسػػلد اإلمػػاـ الرضػػا رلي ػ السػػمـ) ج ّ .َُٕ/كيلظػػر الفلػػكؿ المهمػػة ف ػ
ألكؿ ا ئمة ج ُ.ِِّ/
ٗٓ) مستدرؾ سفيلة البحار ج ُ.ُِٗ/
َٔ) بحار ا لكار ج ْ .َّٖ/كيلظر محاضرات ف اإللهيات َِّ.
ُٔ) البياف ف تفسير الارآف ّٖٔ.
ِٔ) التبي ػػاف فػ ػ تفس ػػير الاػ ػرآف ج ْ .ٕٔ/كيلظ ػػر ال ػػدر الملم ػػكر ج ٔ.ُٔ/كيلظ ػػر
الملطلحات اإلسممية َُْ.
ّٔ) الظ ػ ػػاما حر ػ ػػاـ الاػ ػ ػرآف ج ٗ.ُّّ-َّّ/كيلظ ػ ػػر ال ػ ػػدر الملم ػ ػػكر ج ٔ.ُٔ/
كيلظر تفسير ا ممؿ ج ْ.َِْ/
ْٔ) تفسير الاياش

ج ُ .ّٕٔ/كيلظر بحار ا لكار ج ّ.َّٓ/
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ٓٔ) بحر الالكـ ج ُ .ْٓٗ/كيلظر البحر المحيط ف التفسير ج ٓ.ُُٗ/
ٔٔ) التبي ػػاف فػ ػ تفس ػػير الاػ ػرآف ج ْ .ْٕٗ/كيلظ ػػر الرش ػػاؼ ر ػػف حا ػػائؽ التلزي ػػؿ
كريكف ا قاكيؿ ج ِ.ُِٓ/
ٕٔ) الظاما حراـ الارآف ج ٕ .ِّٓ/يلظر تفسير ا ممؿ ج ُٗٓٓ/
ٖٔ) بحار ا لكار ج ْٔ .َِِ/كيلظر ا مال

للشيي الطكس

ج ِ.ْٕ/

ٗٔ) ظاما البياف ف تأكيؿ الارآف ج ُٓ.َِٓ/
َٕ) الرشؼ كالبياف رف تفسير الارآف ج ٓ .ُُٓ/كيلظػر تفسػير لطػائؼ اإلشػارات
ج ِ.ُُٔ/
ُٕ) تفسػ ػػير الا ػ ػرآف للسػ ػػماال

ج ِ .َْٓ/كيلظػ ػػر تفسػ ػػير الاياش ػ ػ

ج ِ.ُّْ/

كيلظػ ػػر تفسػ ػػير الرشػ ػػاؼ ج ِ .ّّٓ/كيلظػ ػػر زاد المسػ ػػير ف ػ ػ رلػ ػػـ التفسػ ػػير
ج ِ .َّٓ/كيلظػػر مفػػاتيح الويػػب ج ُٕ .ُُّ/كيلظػػر تفسػػير الاػرآف الاظػػيـ
اب ػ ػ ػػف رمي ػ ػ ػػر) جْ .ِٓٗ/كيلظ ػ ػ ػػر ال ػ ػ ػػدر الملم ػ ػ ػػكر فػ ػ ػ ػ التفس ػ ػ ػػير بالم ػ ػ ػػأمكر
جٕ.َٕٖ/
ِٕ) يلظر تفسير ا ممؿ ج ٕ .ّْٕ/كيلظر الملطلحات اإلسممية ُِْ.ُّْ-
ّٕ) اختلؼ اللاس ف الذبيح فذهب قكـ إلل أل إسحاؽ رلي السمـ) كهك قكؿ ابف
السدم كظمارة كذهب ظمارة إلل أل إسماريؿ رلي
مساكد كراب كقتادة ك ٌ
السمـ كهك مركم رف ابف رباس كسايد بف مسيب كالحسف ك يرهـ كلرف
اللحيح رلد ا لب المفسريف هك إسماريؿ رلي السمـ) .يلظر تفسير الارآف
للسماال

ج ْ .َْٕ/كيلظر تفسير الخازف المسمل لباب التأكيؿ ف

ماال

التلزيؿ ج ٔ .ِٔ/كيلظر تفسير الميزاف ج ُٕ.ٕٖ/
ْٕ) يلظر ظاما البياف رػف تأكيػؿ آم الاػرآف للطبػرم ج ُِ .ٕٓ-ْٕ/كيلظػر بحػر
الالػ ػ ػ ػػكـ ج ّ .ُْٗ-ُْٖ/كيلظػ ػ ػ ػػر الرشػ ػ ػ ػػؼ كالبيػ ػ ػ ػػاف رػ ػ ػ ػػف تفسػ ػ ػ ػػير الا ػ ػ ػ ػرآف
ج ٖ .ُْٗ/كيلظ ػػر تفس ػػير الخ ػػازف المس ػػمل لب ػػاب التأكي ػػؿ فػ ػ ما ػػال التلزي ػػؿ
ج ٔ.ِٔ/
ٕٓ) يلظر ماال الارآف كارراب للزظاج جْ.َُّ/
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ٕٔ) تفس ػػير الخ ػػازف المس ػػمل لب ػػاب التأكي ػػؿ فػ ػ ما ػػال التلزي ػػؿ ج ٔ .ِٔ/كيلظ ػػر
تفسير الميزاف ج ُٕ.ٕٖ/
ٕٕ) بحار ا لكار ج ْ.ِِٗ/
ٖٕ) الفلػػكؿ المهمػػة ف ػ ألػػكؿ ا ئمػػة ج ُ .ِِٓ/كيلظػػر تفسػػير لػػكر المالػػيف
ج ٕ .ْْٔ/كيلظر تفسير الميزاف ج ُٕ.ٕٖ/
ٕٗ) يلظر البداء ف الارآف الرريـ ِٔ – ِٕ.
َٖ) البياف ف تفسير الارآف ّٖٖ.
ُٖ) الفلػ ػ ػػكؿ المهمػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ألػ ػ ػػكؿ ا ئمػ ػ ػػة ج ُ .ُِٔ/كيلظػ ػ ػػر بحػ ػ ػػار ا ل ػ ػ ػكار
جْ.ُُِ/
ِٖ) الميزاف ف تفسير الارآف ج ٕ.َُ/
ّٖ) التكحيد ج ُ.َّْ/
ْٖ) تفسير الميزاف ج ٖ.َُُ/
ٖٓ) التكحيد ج ُ.ِّْ/
ٖٔ) الر ػ ػػاف

ج ُ .ُِْ/كيلظػ ػ ػػر م ػ ػ ػرآة الااػ ػ ػػكؿ ف ػ ػ ػ شػ ػ ػػرح أخبػ ػ ػػار آؿ الرسػ ػ ػػكؿ

ج ِ.ُِّ/
ٕٖ) الملدر السابؽ ج ُ.ُِْ/
ٖٖ) البياف ف تفسير الارآف ُّٗ.
ٖٗ) يلظر شرح رتاب التكحيد مف لحيح البخارم ٗ.
َٗ) البداء ف الارآف الرريـ ِْ .ِٓ-كيلظرالملطلحات اإلسممية ُُْْٕٔ-
ُٗ) الرشاؼ رف حاائؽ التلزيؿ كريكف ا قاكيؿ ج ْ.ْْٕ/
ِٗ) أضكاء رلل راائد الشياة ا مامية ُْْ.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم .

ٔ) أساس البم ة المؤلؼ أبك الااسـ محمكد بف رمر بف أحمد الزمخشػرم ظػار اهلل

(تأأأأأأأأأٖ٘ٛهأأأأأأأأأ)

تحايػ ػ ػ ػػؽ محم ػ ػ ػػد باس ػ ػ ػػؿ ريػ ػ ػ ػػكف الس ػ ػ ػػكد اللاشػ ػ ػ ػػر دار الرت ػ ػ ػػب الالميػ ػ ػ ػػة

بيركت – لبلاف الطباة ا كلل ُُْٗ هػ ُٖٗٗ -ـ.
ِ) أض ػكاء رلػػل راائػػد الشػػياة ا ماميػػة للشػػيي الاممػػة المحاػػؽ ظافػػر السػػبحال
مطباة اإلماـ اللادؽ رلي السمـ) قـ الطباة ا كلل.

ّ) ا مال للشيي الطكس (تأٓٗٙهأ) التشارات دار الماافة قـ ُُْْ هظرل .
ػاب ً
ال ػػر مر ػػارـ ً
اهلل المل ػ ىػزؿ ت ػػأليؼ ال ىش ػػيي ىل ً
ْ) ا مم ػػؿ فػ ػ تفس ػػير رت ػ ً
الش ػػيرازم ق ػػـ
ى
ي
الحكزة الالمية َُْْ.
ٓ) بحار ا لكار المؤلؼ الاممػة الحظػة الشػيي محمػد بػاقر المظلسػ

(تأأٔٔٔٔﮪ)

اهلل سرق) اللاشر ا ميرة بيركت – لبلاف طُ .
ٔ) بحػػر الالػػكـ المؤلػػؼ أبػػك الليػػث للػػر بػػف محمػػد بػػف إب ػراهيـ السػػمرقلدم

قػدس

(تأأأأٖ٘ٚهأأأأ)

الفاي الحلف تحايؽ د.محمكد مطرظ دار اللشر دار الفرر– بيركت.
ٕ) البح ػػر المح ػػيط فػ ػ التفس ػػير المؤل ػػؼ أب ػػك حي ػػاف محم ػػد ب ػػف يكس ػػؼ ب ػػف رلػ ػ ب ػػف
يكسػؼ بػف حيػاف أميػر الػديف ا لدلسػ

(تأأ٘ٗٚهأأ)

المحاػؽ لػدق محمػد ظميػؿ اللاشػر

دار الفرر– بيركت َُِْ هػ
ٖ) البحػػر المديػػد ف ػ تفسػػير الا ػرآف المظيػػد المؤلػػؼ أبػػك الابػػاس أحمػػد بػػف محمػػد بػػف

المهدم بف رظيبة الحسل ا لظرم الفاس اللكف (تإٕٔٗٔهأأ) المحاػؽ أحمػد ربػد اهلل
الارش رسمف اللاشر الدرتكر حسف رباس زر – الااهرة الطباة ُُْٗ هػ

ٗ) الب ػػداء المؤل ػػؼ الس ػ ٌػيد مرتض ػػل الاس ػػررم سلس ػػلة الرت ػػب الااائدي ػػة إر ػػداد مرر ػػز
ا بحاث الااائدية .
َُ) البػػداء ف ػ الا ػرآف الرػ ػريـ المؤلػػؼ الشػػيي ربػػد الرػ ػريـ البهبهػػال
الطباة المالية ُِْٔق .
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ُُ) البياف ف تفسير الارآف المؤلؼ السيد أبك الااسـ المكسكم الخػكئ

ملشػكرات

مؤسسة ا رلم للمطبكرات بيركت لبلاف الطباة المالمة ُْٕٗـ .
ُِ) تاج الاركس مف ظكاهر الاامكس المؤلؼ محمد مرتضػل الحسػيل الزبيػدم
تحايؽ مظمكرة مف المحاايف دار اللشر دار الهداية.
ُّ) التحري ػػر كالتل ػػكير المؤل ػػؼ محم ػػد الط ػػاهر ب ػػف محم ػػد ب ػػف محم ػػد الط ػػاهر ب ػػف
راشػ ػػكر التكلس ػ ػ

(تأأأأأٖٖٜٔهأأأأأ)

دار اللشػ ػػر دار سػ ػػحلكف لللشػ ػػر كالتكزيػ ػػا  -تػ ػػكلس -

ُٕٗٗ ـ.
ُْ) ترتيػػب ا مػػال الخميس ػػية للشػػظرم المؤل ػػؼ يحيػػل المرشػػد ب ػػاهلل بػػف الحس ػػيف
المكفػػؽ بػػف إسػػماريؿ بػػف زيػػد الحسػػل الشػػظرم الظرظػػال

(تأأأٜٜٗهأأأ)

تحايػػؽ محمػػد

حسف محمد حسف إسماريؿ اللاشر دار الرتب الالميػة بيػركت – لبلػاف الطباػة
ا كلل ُِِْ هػ  ََُِ -ـ.
ُٓ) تفس ػ ػ ػػير الاياشػ ػ ػ ػ المؤل ػ ػ ػػؼ أب ػ ػ ػػك لل ػ ػ ػػر محم ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػف مس ػ ػ ػػاكد ب ػ ػ ػػف ري ػ ػ ػػاش
(تأأأأإٖٔٓﮪ)

ػمرقلدم
السػ ػ
ٌ
اإلسممية طهراف.

تحايػ ػػؽ السػ ػػيد هاشػ ػػـ الرسػ ػػكل المحمت ػ ػ

المرتبػ ػػة الالميػ ػػة

ُٔ) تفسػػير الا ػرآف الاظػػيـ ابػػف رميػػر) المؤلػػؼ أبػػك الفػػداء إسػػماريؿ بػػف رمػػر بػػف
رميػػر الارش ػ البلػػرم مػػـ الدمشػػا (تأأأٗٚٚهأأأ) المحاػػؽ محمػػد حسػػيف شػػمس الػػديف
اللاش ػػر دار الرت ػػب الالمي ػػة ملش ػػكرات محم ػػد رلػ ػ بيض ػػكف – بي ػػركت الطبا ػػة
ا كلل  ُُْٗ -هػ.

(تإٕٔٗٔهأ)

ُٕ) تفسير الارآف الرريـ المؤلؼ السيد ربداهلل شبر

راظا

د حامد حفلل

داكد مؤسسة دار الهظرة .مطباة السركر.
ُٖ) تفسير الارآف الاظيـ ابف رميػر) المؤلػؼ أبػك المظفػر مللػكر بػف محمػد بػف
ربػػد الظبػػار ابػػف أحمػػد المػػركزل السػػماال التميم ػ الحلف ػ مػػـ الشػػافا

(تأأأٜٗٛهأأأ)

المحاؽ ياسر بف إبراهيـ ك ليـ بف رباس بف ليـ اللاشػر دار الػكطف الريػاض
– الساكدية الطباة ا كلل ُُْٖهػ ُٕٗٗ -ـ.
ُٗ) تفسير الميزاف تػأليؼ الاممػة السػيد محمػد حسػيف الطباطبػائ
ملشكرات ظمارة المدرسيف ف الحكزة الالمية ف قـ .
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(تأإٔٔٔٔهأأ)

َِ) تفسير لكر الماليف للاممة الشيي ربد رل بف ظماة الاركس الحكيزم
قدس سرق) طباة قـ المادسة .
ُِ) تهػػذيب اللوػػة تػػأليؼ ابػػك مللػػكر محمػػد بػػف أحمػػد ا زهػػرم

(تأأأأٖٓٚهأأأأ)

تحايػػؽ

محمد ركض مررب دار اللشر دار إحياء التراث الارب بيركت.
ِِ) ظػػاما ا حاديػػث كيشػػتمؿ رلػػل ظمػػا الظكامػػا للسػػيكطل كالظػػاما ا زهػػر كرلػػكز
الحاػػائؽ للملػػاكل كالفػػتح الربيػػر لللبهػػالل) المؤلػػؼ ربػػد الػػرحمف بػػف أبػ برػػر ظػػمؿ

الديف السيكط (تأٜٔٔهأ) ضػبط للكلػ كخػرج أحاديمػ

فريػؽ مػف البػاحميف برشػراؼ د

رلل ظماة طبا رلل لفاة د حسف رباس.
ِّ) ظاما البياف رف تأكيؿ آم الارآف المؤلؼ محمد بف ظرير بف يزيػد بػف رميػر بػف
الب اآلمل

أبك ظافر الطبرم

(تأٖٓٔهأ)

المحاؽ أحمد محمد شػارر اللاشػر مؤسسػة

الرسالة الطباة ا كلل َُِْهػ.
ِْ) الظاما حراـ الارآف المؤلؼ أبك ربد اهلل محمد بف أحمػد بػف أبػ برػر بػف فػرح
ا للػػارم الخزرظ ػ شػػمس الػػديف الارطب ػ

(تأأأٔ ٙٚهأأأ)

المحاػػؽ هشػػاـ سػػمير البخػػارم

اللاشر دار رالـ الرتب الرياض ُِّْ.
ِٓ) ظمهػ ػرة اللو ػػة المؤل ػػؼ أب ػػك بر ػػر محم ػػد ب ػػف الحس ػػف ب ػػف دري ػػد ا زدم

(تأأأأإٖٔٔهأأأأأ)

المحاػ ػ ػػؽ رمػ ػ ػػزم مليػ ػ ػػر بالبر ػ ػ ػ اللاشػ ػ ػػر دار الالػ ػ ػػـ للمميػ ػ ػػيف – بيػ ػ ػػركت الطباػ ػ ػػة
ا كلل ُٕٖٗـ.
ِٔ) حلية ا كلياء كطباػات ا لػفياء المؤلػؼ أبػك لاػيـ أحمػد بػف ربػد اهلل بػف أحمػد

ب ػػف إس ػػحاؽ ب ػػف مكس ػػل ب ػػف مهػ ػراف ا ل ػػبهال (تأأأأأٖٓٗهأأأأأ) اللاش ػػر الس ػػاادة  -بظػ ػكار
محافظة ملر ُّْٗهػ.
ِٕ) الػػدر الملمػػكر ف ػ التفسػػير بالمػػأمكر المؤلػػؼ ربػػد الػػرحمف بػػف أب ػ برػػر ظػػمؿ
الديف السيكط

(تأٜٔٔهأ)

تحايػؽ مررػز هظػر للبحػكث اللاشػر دار هظػر– ملػر سػلة

اللشر ُِْْهػ .
ِٖ) زاد المسػػير ف ػ رلػػـ التفسػػير المؤلػػؼ ظمػػاؿ الػػديف أبػػك الفػػرج ربػػد الػػرحمف بػػف
رلػ بػػف محمػد الظػػكزم

(تأأٜ٘ٚهأأأ)

اللاشػػر المرتػب اإلسػػمم – بيػركت الطباػػة المالمػػة

َُْْ.
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ِٗ) س ػػلف اب ػػف ماظ ػػة المؤل ػػؼ اب ػػف ماظ ػػة أب ػػك رب ػػد اهلل محم ػػد ب ػػف يزي ػػد الا ػػز كيلػ ػ
كماظة اسـ أبي يزيد

(تأٖٕٚهأ)

تحايؽ محمد فؤاد ربد البػاق اللاشػر دار إحيػاء الرتػب

الاربية الباب الحلب .
َّ) شػػرح رتػػاب التكحيػػد مػػف لػػحيح البخػػارم المؤلػػؼ الشػػيي ربػػد الازيػػز بػػف ربػػد
اهلل بف ربد الرحمف الراظح

المرتبة الالرية للطبارة كاللشر .الطباة ا كلل.

ُّ) ل ػػحيح البخ ػػارم المؤلػ ػػؼ محم ػػد بػ ػػف إس ػػماريؿ أب ػػك ربػ ػػداهلل البخ ػػارم الظاف ػ ػ

(تأأإٔ٘ٙهأأأ) المحاػػؽ محمػػد زهيػػر بػػف لالػػر اللالػػر اللاشػػر دار طػػكؽ اللظػػاة الطباػػة
ا كلل ُِِْهػ .
ِّ) لحيح مسلـ المؤلؼ مسلـ بف الحظاج أبك الحسف الاشيرم الليسابكرم

(تأإٔٔٙهأأ)

المحاؽ محمد فؤاد ربد الباق اللاشر دار إحياء التراث الارب – بيركت .
ّّ) لػفكة التفاسػير المؤلػؼ محمػد رلػ اللػابكل اللاشػر دار اللػابكل للطبارػػة
كاللشر كالتكزيا – الااهرة الطباة ا كلل ُُْٕ هػ  ُٕٗٗ -ـ.

السٌيد محمد باقر الحريـ ملشكرات مهػديس ظمهكريػة إيػراف
ّْ) رلكـ الارآف المؤلؼ ٌ
اإلسممية الطباة المالية.
ّٓ) فتح الادير الظاما بيف فل الركاية كالدراية مف رلـ التفسير اسـ المؤلؼ محمد

بف رل بف محمد الشكرال

(تأٔٛٙهأ)

دار اللشر دار الفرر– بيركت.

ّٔ) الفلػػكؿ المهمػػة فػ ػ ألػػكؿ ا ئم ػػة للحػػر الا ػػامل المؤلػػؼ الش ػػيي محمػػد ب ػػف
الحسػػف الحػػر الاػػامل المحاػػؽ محمػػد بػػف محمػػد الحسػػيف الاػػائيلل اللاشػػر لمؤسسػػة
ماارؼ إسمم إماـ رضا رلي السمـ) الطباة ا كلل  ُُْٖ -ه قـ.
ّٕ) الاامكس المحيط المؤلؼ مظد الديف أبك طاهر محمد بػف يااػكب الفيػركز آبػادل

(تأأأأأٛٔٚهأأأأأ)

تحاي ػػؽ مرت ػػب تحاي ػػؽ التػ ػراث فػ ػ مؤسس ػػة الرس ػػالة برشػ ػراؼ محم ػػد لا ػػيـ

الارقسكس ػ ػ اللاشػ ػػر مؤسسػ ػػة الرسػ ػػالة للطبارػ ػػة كاللشػ ػػر كالتكزيػ ػػا بيػ ػػركت – لبلػ ػػاف
ي

الطباة الماملة ُِْٔ هػ  ََِٓ -ـ.

الخ ٍسػ ىػرٍك ًظػػردم
ّٖ) الاضػػاء كالاػػدرالمؤلؼ أحمػػد بػػف الحسػػيف بػػف رل ػ بػػف مكسػػل ي
الخ ارسػػال أبػػك برػػر البيها ػ (تأأأأٗ٘ٛهأأأأ) المحاػػؽ محمػػد بػػف ربػػد اهلل آؿ رػػامر مرتبػػة
الابيراف – الرياض الطباة ا كلل ُُِْهػ َََِ -ـ.
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ّٗ) الر ػػاف ت ػػأليؼ ما ػػة اإلس ػػمـ أبػ ػ ظاف ػػر محم ػػد ب ػػف ياا ػػكب ب ػػف إس ػػحاؽ الرليلػ ػ
(تأٖٕٜهأ)

الرازم

الطباة المالمة قـ إيراف.

َْ) رتاب ا فااؿ المؤلؼ رلػ بػف ظافػر بػف رلػ السػادم أبػك الااسػـ الماػركؼ
بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابف الاىطَّػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاع اللػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػال (تأأأأأأأأأأأأأأأ٘ٔ٘هأأأأأأأأأأأأأأأ) اللاشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر رػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالـ الرتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب الطباػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
ا كلل َُّْهػ ُّٖٗ -ـ.

ُْ) الرشػػؼ كالبيػػاف رػػف تفسػػير الاػرآف المؤلػػؼ أحمػػد بػػف محمػػد بػػف إبػراهيـ المالبػ

أبػػك إسػػحاؽ (تأأإٔٗٚهأأأ) تحايػػؽ اإلمػػاـ أب ػ محمػػد بػػف راشػػكر مراظاػػة كتػػدقيؽ ا سػػتاذ

لظيػ ػ ػػر السػ ػ ػػاردم اللاشػ ػ ػػر دار إحيػ ػ ػػاء الت ػ ػ ػراث الارب ػ ػ ػ

بيػ ػ ػػركت – لبلػ ػ ػػاف الطباػ ػ ػػة

ا كلل ُِِْ هػ  ََِِ -ـ.
ِْ) الرلي ػػات ماظ ػػـ فػ ػ المل ػػطلحات كالف ػػركؽ اللوكي ػػة المؤل ػػؼ أي ػػكب ب ػػف مكس ػػل
الحسيل الاريم الرفكم أبك البااء الحلف

(تأٜٗٔٓهأ)

المحاػؽ رػدلاف دركيػش  -محمػد

الملرم مؤسسة الرسالة – بيركت.
ّْ) لباب التأكيؿ ف ماال التلزيػؿ المؤلػؼ رػمء الػديف رلػ بػف محمػد بػف إبػراهيـ
بف رمر الشيح أبك الحسف الماركؼ بالخازف

(تأٔٗٚهأأ)

المحاػؽ محمػد رلػ شػاهيف

اللاشر دار الرتب الالمية .بيركت طُ.ُُْٓ-
ْْ) اللباب ف رلكـ الرتاب المؤلؼ أبك حفص سراج الديف رمر بف رل بف رػادؿ
الحلبلػ الدمشػا اللامػػال

(تأأأ٘ٚٚهأأ)

المحاػػؽ الشػيي رػػادؿ أحمػد ربػػد المكظػكد كالشػػيي

رل ػ محمػػد ماػػكض اللاشػػر دار الرتػػب الالميػػة  -بيػػركت  -لبلػػاف الطباػػة ا كلػػل
ُُْٗ هػ ُٖٗٗ -ـ.
ْٓ) لسػػاف الاػػرب تأليؼ محم ػػد بػػف مر ػػرـ بػػف رلػػل أب ػػك الفضػػؿ ظم ػػاؿ الػػديف اب ػػف
ملظػػكر ا للػػارم اإلفريا ػ

(تأأأأٔٔٚهأأأأ)

المحاػػؽ ربػػد اهلل رل ػ الربيػػر  +محمػػد أحمػػد

دار الماارؼ الااهرة.

(تأأ٘ٗٙهأأ)

ْٔ) لطائؼ اإلشارات المؤلؼ ربػد الرػريـ بػف هػكازف بػف ربػد الملػؾ الاشػيرم

المحاػػؽ إب ػراهيـ البسػػيكل اللاشػػر الهيئػػة المل ػرية الاامػػة للرتػػاب – ملػػر الطباػػة
المالمة.
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ْٕ) مظلة الملباح الرؤية الارآلية لمسألة البداء) للسيد خالد سيساكم مظلة فرريػة
فللية متخللة الادد التاسا ربيا َُِِـ ُّّْ -هػ) .
ْٖ) مظم ػ ػ ػ ػػا البحػ ػ ػ ػ ػريف المؤل ػ ػ ػ ػػؼ الا ػ ػ ػ ػػالـ المح ػ ػ ػ ػػدث الفايػ ػ ػ ػ ػ الش ػ ػ ػ ػػيي فظ ػ ػ ػ ػػر ال ػ ػ ػ ػػديف
الطريح

(تأ٘ٔٓٛهأ)

الطباة المالية دار اللشر قـ إيراف.

ْٗ) مظم ػ ػػا البي ػ ػػاف فػ ػ ػ تفس ػ ػػير الاػ ػ ػرآف المؤل ػ ػػؼ أبػ ػ ػ رلػ ػ ػ الفض ػ ػػؿ ب ػ ػػف الحس ػ ػػف
الطبرس

(تأ٘ٗٛهأ)

دار المرتضل بيركت الطباة ا كلل ُِْٕهػ .

َٓ) محاضػ ػرات فػ ػ اإللهي ػػات المؤل ػػؼ الش ػػيي رلػ ػ الرب ػػال

المحاض ػػر الامم ػػة

المحا ػ ػ ػػؽ ظاف ػ ػ ػػر الس ػ ػ ػػبحال المطبا ػ ػ ػػة مؤسس ػ ػ ػػة اإلم ػ ػ ػػاـ الل ػ ػ ػػادؽ رليػ ػ ػ ػ الس ػ ػ ػػمـ)
طُِْٕٓ-هػ قـ المشرفة .
ُٓ) المحر ػػـ كالمح ػػيط ا رظ ػػـ المؤل ػػؼ أب ػػك الحس ػػف رلػ ػ ب ػػف إس ػػماريؿ ب ػػف س ػػيدق
المرس ػ (تأأأٗ٘ٛهأأأ) المحاػػؽ ربػػد الحميػػد هلػػداكم اللاشػػر دار الرتػػب الالميػػة – بيػػركت

الطباة ا كلل ُُِْ هػ  َََِ -ـ.
ِٓ) المخلػػص المؤلػػؼ أبػػك الحسػػف رل ػ بػػف إسػػماريؿ بػػف سػػيدق المرس ػ

(تأأأٗ٘ٛهأأأ)

المحا ػػؽ خلي ػػؿ إبػ ػراهيـ ظف ػػاؿ اللاش ػػر دار إحي ػػاء التػ ػراث الاربػ ػ – بي ػػركت الطبا ػػة
ا كلل ُُْٕهػ ُٔٗٗـ.
ّٓ) مرآة الااكؿ فػ شػرح أخبػار آؿ الرسػكؿ المؤلػؼ للاممػة المظلسػ

در اللشػر.

بيركت لبلاف الطباة المالية.
ْٓ) مسػػتدرؾ سػػفيلة البحػػار المؤلػػؼ الاممػػة آيػػة اهلل الشػػيي رل ػ اللمػػازم اللاشػػر
مؤسسة اللشر اإلسممية قـ المشرفة الطباة المالمة .
ٓٓ) المس ػ ػػتدرؾ رل ػ ػػل الل ػ ػػحيحيف المؤل ػ ػػؼ اإلم ػ ػػاـ الح ػ ػػافظ أب ػ ػػك رب ػ ػػد اهلل الح ػ ػػارـ
الليسابكرم

(تأ٘ٓٗ هأ)

اللاشر دار المارفة – بيركت برشراؼ د .يكسؼ المررشل .

ٔٓ) مسلد اإلماـ أحمد بػف حلبػؿ المؤلػؼ أحمػد بػف حلبػؿ المحاػؽ شػايب ا رلئػكط
كآخركف اللاشر مؤسسة الرسالة الطباة المالية َُِْهػ ُٗٗٗـ .
ٕٓ) مسلد اإلمػاـ الرضػا رليػ السػمـ) المؤلػؼ الشػيي رزيػز اهلل رطػاردم اللاشػر
المؤتمر الاالم ل مػاـ الرضػا رليػ السػمـ الطباػة مؤسسػة طبػا كلشػر آسػتاف قػدس
الرضكم ربيا ا خر َُْٔهػ.
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ٖٓ) الملطلحات اإلسممية المؤلؼ الاممة السيد مرتضل الاسػررم .ظمػا كتلظػيـ
سليـ الحسل

اللاشر رلية ألكؿ الديف الطباة ا كلل ُُْٖهػ ُٖٗٗ -ـ.

ٗٓ) مللؼ ابف أب شيبة أبك برر بف أب شيبة ربػد اهلل بػف محمػد بػف إبػراهيـ بػف
رممػػاف بػػف خكاسػػت الابس ػ

(تأأأأٖٕ٘هأأأأ)

المحاػػؽ رمػػاؿ يكسػػؼ الحػػكت اللاشػػر مرتبػػة

الرشد – الرياض طُ َُْٗ.
َٔ) ماظػػـ اللػػحاح تػػاج اللوػػة كلػػحاح الاربيػػة المؤلػػؼ أبػػك للػػر إسػػماريؿ بػػف
حماد الظكهرم الفاراب

(تأأٖٖٜهأأ)

تحايػؽ أحمػد ربػد الوفػكر رطػار دار الالػـ للمميػيف

– بيركت الطباة الراباة َُْٕ هػ.
ُٔ) ماظػػـ الاػػيف المؤلػػؼ أبػػك ربػػد الػػرحمف الخليػػؿ بػػف أحمػػد بػػف رمػػرك بػػف تمػػيـ
الفراهيدم البلرم

(تأ ٓٔٚهأ)

المحاؽ د مهدم المخزكم

د إبراهيـ السامرائ اللاشػر

دار كمرتبة الهمؿ.
ِٔ) ماظـ الفػركؽ اللوكيػة الحػاكم لرتػاب أبػ هػمؿ الاسػررم كظػزء مػف رتػاب السػيد
لػػكر الػػديف الظ ازئػػرم تحايػػؽ مؤسسػػة اللشػػر اإلسػػمم التاباػػة لظمارػػة المدرسػػيف باػػـ
المادسػػة تلظػػيـ الشػػيي بيػػت اهلل بيػػات كمؤسسػػة اللشػػر اإلسػػمم الطباػػة ا كلػػل
التاريي شكاؿ المررـ ُُِْهػ .
ّٔ) ماظػ ػػـ اللوػ ػػة الاربيػ ػػة الماال ػ ػرة المؤلػ ػػؼ د أحمػ ػػد مختػ ػػار ربػ ػػد الحميػ ػػد رمػ ػػر

(تأأأأأأأأأأأأأأإٔٗٗٔهأأأأأأأأأأأأأأأ)

بمسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاردة فريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ رم ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ اللاشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر رػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالـ الرتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب الطباػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

ا كلل ُِْٗ هػ  ََِٖ -ـ.
ْٔ) الماظـ المفهرس لفاظ الارآف الرريـ المؤلؼ محمد فؤاد ربد الباق

الطباة

اإليرالية المالية طهراف ُٓٗٗ.
ٓٔ) ماظـ الكسيط المؤلؼ إبراهيـ ملطفل أحمد الزيات حامد ربد الاػادر محمػد
اللظار تحايؽ مظما اللوة الاربية دار اللشر دار الدركة.
ٔٔ) ماظـ مااييس اللوة المؤلؼ أب الحسيف أحمد بف فػارس بػف زرريػا تحايؽ ربػد
السمـ محمد هاركف دار اللشر دار الظيؿ بيركت َُِْهػ الطباة المالية .
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ٕٔ) التفسير الربير مفاتيح الويب) المؤلػؼ أبػك ربػد اهلل محمػد بػف رمػر بػف الحسػف

بف الحسيف الرازم الملاب بفخر الديف الرازم خطيب الرم (تأ ٙٓٙهأأ) اللاشػر دار إحيػاء
التراث الارب – بيركت طّ – َُِْهػ.
ٖٔ) المفػػردات ف ػ

ريػػب الا ػرآف المؤلػػؼ أبػػك الااسػػـ الحسػػيف بػػف محمػػد الماػػركؼ

بال ار ب ا لفهال

المحاؽ لفكاف ردلاف الداكدم دار الالـ الدار الشػامية

(تإٔٓ٘هأ)

 دمشؽ بيركت طُ  ُُِْ -هػ.ٗٔ) مفهكـ البداء فػ الفرػر اإلسػمم المؤلػؼ هاشػـ المكسػكم دائػرة ماػارؼ الفاػ
اإلسممية مررز الودير الطباة ا كلل ُْٗٗـ .
َٕ) مرارـ ا خمؽ كمااليها كمحمكد طرائاهػا المؤلػؼ أبػك برػر محمػد بػف ظافػر بػف
محمد بف سهؿ بف شارر الخرائط السامرم

(تأٖٕٚهأ)

تاػديـ كتحايػؽ أيمػف ربػد الظػابر

البحيرم اللاشر دار اآلفاؽ الاربية الااهرة الطباة ا كلل ُُْٗ هػ  ُٗٗٗ -ـ
ُٕ) ملاهػػؿ الارفػػاف ف ػ رلػػكـ الا ػرآف المؤلػػؼ محمػػد ربػػد الاظػػيـ الػػزر قػػال

دار

اللشر دار الفرر -لبلاف ُُْٔ -هػُٗٗٔ -ـ الطباة ا كلل.
ِٕ) مػ ػكارد الظم ػػآف إل ػػل زكائ ػػد اب ػػف حب ػػاف المؤل ػػؼ ل ػػكر ال ػػديف رلػ ػ ب ػػف أبػ ػ بر ػػر
الهيمم ػ ػ المحا ػ ػػؽ حسػ ػػيف س ػ ػػليـ أسػ ػػد اللش ػ ػػر دار الماافػ ػػة الاربي ػ ػػة دمشػ ػػؽ الطبا ػ ػػة
ا كلل َُٗٗـ.
ّٕ) ميزاف الحرمة المؤلؼ محمدم الريشػهرم المحاػؽ اللاشػر دار الحػديث الطباػة
ا كلل.
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