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  اإلهداء
  

ل،              م وعم اة عل إلى والدّي الكريمين اللذين رّبياني صغيرا، وعّلماني أنَّ الحي
  .وأآرماني بدعواتهما الّصالحة

ي                 انوا ل م أزري فك ذين شددت به إلى أخواتي العزيزات وإخوتي األعزاء ال
  .سندا

  .أحاطتنـي برعايتها، وغمرتنـي بوفائها الخالصإلى زوجتـي الوفية التـي 
  .إلى ولدّي الغاليين اللذين أنسياني آثيرا من متاعب الحياة

ي،                 اروا عقل م، وأن وني أبجديات العل ذين لّقن إلى أساتذتي ومشايخي الكرام ال
  .ونفعوني بما وهبهم اهللا من حكمة

  . جليلةإلى آّل صديق مخلص شّجعني بكلمة طّيبة، أو أمّدني بخدمة
  .إلى آّل مسلم غيور على دينه، معتّز بأصالة فكره

  .إلى هؤالء جميعا أهدي باآورة بحثي وفاء وتقديرا
  خضير             
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  شكر وتقدير
  

ذا  از ه ي إنج ي ف ى أن وّفقن لطانه عل يم س ه، وعظ ق بجالل وجه دا يلي الى حم د اهللا تع أحم
  .ولك الحمد في األخرىالبحث، وتحرير فصوله ومباحثه، فلك الحمد في األولى، 

ه                         ذه الدراسة يطيب لي أن أتوّج داد ه ّي في سبيل إع ِاعترافا بجميل المعونة التي سيقت إل
د،                  وّي من قريب أو بعي اّدّي أو معن ّدني بعون م ّل من أم ى آ بالشكر الجزيل، والثناء الخالص إل

ذي تكّلف أ              ام ال اء اإلشراف على      وأخّص بالشكر والتقدير أستاذي الدآتور محمد ناصر بوحج عب
م زّودني                           ة أطواره، وآ ة في آاف ة علمي ده برعاي د تعّه فاره، فق ه وأس هذا البحث رغم آثرة أعمال

سامية     ة ال ه األخالقي ّي بروح اض عل ة، وأف ات قّيم ات وتوجيه ع،  : بمالحظ ول، وتواض سن ق ح
  .وإخالص، فكان لي نعم الموّجه والقدوة

ات العا    ديري المكتب ى م كري إل ه ش ا أوّج ى    آم ه عل زاب وخارج وادي م ة ب ة والخاّص ّم
  .توفيرهم لي ما احتجت إليه من مصادر ومراجع وال سّيما المخطوطة منها

انوا لي                م أزري فك ذين شددت به اء ال ـمة، وأصدقائي األوفي وال أنسى فضل أسرتي الكري
  .جميعا سندا وعونا

  ...فاهللا الكريم أسأل أن يجازي خيرا آّل من أعان ونصح
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  موزالر
  
  
  
  .دون تاريخ: ت.د
  .وجه الورقة: و
  .ظهر الورقة: ظ
  .تويف: ت
  .جزء: ج
  .دكتور: د
  .التاريخ امليالدي: م

  .التاريخ اهلجري: هـ
  .راجع: ر

  .مواصلة التعليق يف الصفحة املوالية=: 
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  مقّدمة
 العميق والتحليل املنهجي    إنَّ البحث يف التراث اإلسالمي ال يزال خصبا، حيتاج إىل باحثني يتناولونه بالدرس            

  .الذي ينطلق من فهم أُطُره النفسية واالجتماعية، ويهدف إىل استخالص العربة اليت يستنري هبا الفكر املعاصر
وقد زخر التراث املغريب خصوصا بدراسات إسالمية واسعة يف شىت فنون العلم واملعرفة جادت هبـا قـرائح                  

 والكالمية، محلوا إرث النبوة، وأدركوا املسؤولية املنوطة بعهدهتم، ومن بـني            علماء أفذاذ من خمتلف املدارس الفقهية     
  .م1349/هـ750 املتوىف سنة -رمحه اهللا تعاىل-اإلمام أبو طاهر إمساعيل بن موسى اجليطايل : هؤالء األعالم

  :وقد دفعين إىل دراسة شخصية اجليطايل وآرائه الكالمية أمور منها
كان شـيخا   "يف سريه أّنه    ) م1521/هـ928ت  ( حتّدث عنها املؤّرخ الّشماخي       شخصيته املتميزة اليت   -1

  )1("حافظا، وعاملا عامال حمافظا شديدا يف األمر والنهي
يف ثالثة أجزاء هو تأليف مـستقل يف مـسائل العقيـدة            " شرح النونية : " غزارة إنتاجه العقدي، فكتابه    -2

  .قناطر اخلرياتباإلضافة إىل كتبه األخرى كقواعد اإلسالم و
 كون البحث يف آراء اجليطايل الكالمية مل يتعّرض له باحث بدراسة مستقلّة أكادميية من قبل، رغم توفّر                  -3

  .مصادر فكره
وما زادين إقباال على القيام هبذه الدراسة باإلضافة إىل األسباب املتقّدمة أملٌ كان يرغب يف حتقيقه الـدكتور                  

دراسة مفّصلة ملوقع اجليطـايل مـن الفكـر         "أنَّ األقدار مل تسعفه، ويتمثّل ذلك يف عقد         عمرو بن خليفة النامي إالّ      
 فعزمت من خالل هذه الدراسة على حتقيق ولو جزء يسري ملـا كـان يأملـه                 )2("اإلسالمي والفكر اإلباضي خاّصة   

حتقيقه للقـسم األول مـن      الدكتور الّنامي الذي اهتّم بتراث اجليطايل، ورسم لنا صورة مشرقة عن شخصيته أثناء              
  .كتاب قناطر اخلريات

ويكاد ينعدم االهتمام يف الدراسات احلديثة بفكر اجليطايل يف خمتلف مناحيه الكالمية والـّشرعية والتربويـة                
باستثناء بعض اإلشارات املقتضبة إىل آرائه يف بعض الدراسات العاّمة عن الفكر العقدّي عند اإلباضـية إال أـا ال                    

  :ّورا كامال عن فكره، ونذكر منهاتعطي تص

                                           
 .2/195ج: م1987/هـ1407السري، حتقيق أمحد بن سعود السيايب، وزارة التراث القومّي والثقافة، سلطنة عمان، : لشماخيا - 1

 .1/18القسم: )ت.د(قناطر اخلريات، حتقيق عمرو خليفة النامي، املطبعة العربية، غرداية، : جليطايل ا- 2
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دراسات عـن اإلباضـية     : " أطروحة دكتوراه دولة لعمرو بن خليفة النامي باللغة اإلنكليزية حتت عنوان           -
Studies in Ibadism " م1971قّدمها جبامعة كمربدج سنة.  

خل إىل دراسـة     أطروحة دكتوراه دولة للمستشرق الفرنسي األب كوبريل باللغة الفرنسية حتت عنوان مد            -
قّدمها جبامعة السربون " Introduction à l' étude de l' ibadism et de sa théologieالفكر اإلباضي وعقيدته 

  .م1982سنة 
حتليل ما يتعلق بأصول الدين من التـراث        : " أطروحة التعّمق يف البحث العلمي لفرحات اجلعبريي بعنوان        -

قّدمها بكلّية اآلداب باجلامعة التونسية سـنة       " م18-17-16/هـ12-11-10: اإلباضي باملغرب يف القرون التالية    
  ".البعد احلضاري للعقيدة عند اإلباضية: " وقد طبعت بعنوانم،1986

  :وقد حاولت يف هذه الدراسة اإلجابة عن اإلشكاليات اآلتية
  ما هي العوامل اليت أسهمت يف بناء شخصية اجليطايل وإثراء فكره؟ - 
 رائه الكالمية؟ وما هو منهجه يف االستدالل عليها؟وما هي أهّم آ - 
 وهل هناك صلة بني آرائه الكالمية ومشاكل الواقع املعيش؟ - 

  :سلكت يف اإلجابة عن هذه اإلشكاليات مناهج ثالثة
اعتمدت عليه يف دراسة حياة اجليطايل، ويف معرفة أوضاع عصره، وكـذا يف النـشأة               :  املنهج التارخييّ  -1
  .ض املشكالت الكالميةالتارخيية لبع

وظّفت هذا املنهج يف أغلب ثنايا البحث من خالل عرض آراء اجليطايل وتوضـيحها،              : املنهج الوصفيّ  -2
 .وعرض آراء املدارس الكالمية األخرى

حاولت فهم آراء اجليطايل، وحتليلها، ومقارنتها بآراء غريه من العلماء، مثّ نقدها            : املنهج النقدّي الّتحليلي   -3
عتمادا على األدلة النقلية والعقلية اليت بني أيدينا وإن كنت يف احلقيقة مل أتوسع يف توظيف هذا املنهج نظرا لتـهّييب                     ا

 .من بعض املسائل، وقلّة بضاعيت
  :وقد اقتضت طبيعة البحث أن أقّسمه إىل مقّدمة، وسبعة فصول، مثّ خامتة

ضاع السياسية واالجتماعية والفكرية يف بيئة املغـرب        تناولت يف الفصل األول عصر اجليطايل، وحلّلت األو       
اإلسالمي وجبل نفوسة موطن اجليطايل، مثّ بّينت مالمح عن حياته، وعناصر تكوينه، ومقّومات شخصيته، واآلثـار                

  .الفكرية اليت خلّفها
ها يف بناء مذهبـه     وعاجلت يف الفصل الثاين اجلانب املنهجي يف آراء اجليطايل، وبّينت القواعد اليت اعتمد علي             

، ومنهجه يف االستدالل، مربزا مكانة العقل عند اجليطـايل، وحاولـت            "العلم والنظر "الكالمّي من خالل موضوع     
  .ضبط أصول فكره
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وخّصصت الفصل الثالث يف اإلهليات فتناولت آراءه املتعلّقة بوجود اهللا تعاىل، وتوحيده، وصفاته، وقد جتلّى               
  .ة تيار اإلحلاد، وتيار التشبيه والتجسيميل اشتغاله الكبري مبواجه

وأّما يف الفصل الرابع اخلاّص بالّنبوات فقد تطّرقت فيه إىل أهّم املسائل املثارة يف موضوع النبوة، وأبـرزت                  
كحكم بعث الرسل، وخاصّية النبوة والرسالة، وداللة املعجزة، ومسألة الوحي، وركّزت احلديث    : رأي اجليطايل فيها  

  . ومعجزاتهbسيدنا حممد عن نبّوة 
اإلميـان،  : ، وحّددت مدلول املـصطلحات الدينّيـة      "األمساء واألحكام "ويف الفصل اخلامس تناولت مسألة      

  .واإلسالم، والكفر، والنفاق، عند اجليطايل وأبرزت رأيه يف حكم فاعل الكبرية
مية يف التوفيق بني القـضاء      واختالف املدارس الكال  " القضاء والقدر "وأّما يف الفصل السادس عرضت قضية       

والقدر الذي هو أصل عقدّي وبني أفعال اإلنسان، ووّضحت موقف اجليطايل وسط هذا اجلدل الكالمّي، وكيـف                 
  .حاول ربط هذا األصل العقدّي بالسلوك األخالقي

 وأّما يف الفصل السابع فخّصصته لليوم اآلخر وأطواره املتعلّقة به من موت، وقـرب، وبعـث، وحـساب،                 
  .وشفاعة، وخلود

  .وأّما اخلامتة فقد ضّمنتها نتائج البحث اليت توّصلت إليها، واملمّيزات اليت اّتسمت هبا آراء اجليطايل
  :وأهّم ما اعترض سبيلي يف البحث أمران مها

الذي يعّد مـصدرا أساسـّيا يف       " شرح النونية " كون أغلب تراث اجليطايل غري حمقّق، وال سّيما كتاب           -1
  .وهذا ما دفعين إىل التثبت يف الّنصوص جّيدا قبل توظيفهاالبحث، 
 عدم وجود دراسات حديثة متخّصصة يف فكر اجليطايل ألسترشد هبا يف دروب البحث، وهذا ما جعلين                 -2

  .أشعر بترّدد نفسّي كبري عند استنتاج رأي، أو تقرير حكم
وال أّدعي أّني أملمت    .    ل مؤلفاته وتقييمها  وقد حاولت ما يف وسعي إبراز آراء اجليطايل الكالمية من خال          

  .باملوضوع، فهذه أّول دراسة تعىن بفكر اجليطايل، ونأمل أن تعقبها دراسات أوسع يف املستقبل
  .واهللا تعاىل أسأل أن يتقّبل مّني هذا العمل، وينفع به كلّ مسلم غيور على دينه، إّنه ويلّ التوفيق

  م2001 ماي 17 املوافق لـ ـه1422 صفر 23غرداية، اخلميس       
  عمر خضير بن بكيراباباو            
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  نقد المصادر والمراجع
 اجليطايل مفكّر إسالمّي مغرّيب مل مينحه التاريخ يف بطون صحائفه ذكرا مفّصال عن حياته وأعمالـه                 إمساعيل

ليلة متفّرقة يف كتب التاريخ، وقد      اليت تدلّ على نبوغه وعلّو مكانته العلمية، إذ مل أجد عن سريته وبيئته إالّ شذرات ق               
تطلّب مّني ذلك أن أبذل جهدا يف مجع أكرب قدر ممكن من املصادر واملراجع لرسم صورة واضحة عـن شخـصيته                     

  .وسريته وإن أعوزين افتقاد بعض حلقاهتا أحيانا إىل االستنتاج والتخمني لتكميلها
  :استقيت ماّدته العلمّية من صنفني من املصادروما دام البحث متعلقا باجليطايل وآرائه الكالمية فقد 

  : مصادر ومراجع تارخيية منها-أوال
وقد ) م977/هـ367ت بعد   (للمؤّرخ الّرحالة أيب القاسم حممد بن حوقل البغدادي         " صورة األرض "كتاب  

شكال توضيحية،  تناول فيه املؤلّف خصائص األقاليم وطبائع الّشعوب من مجيع بالد اإلسالم، وأرفق ذلك بصور وأ              
  .وقد أفدت منه يف معرفة بيئة جبل نفوسة الزراعية واالقتصادية والوجود املذهيب به
للـشيخ أيب  " السرية وأخبار األئمة"وأقدم مصدر حيّدثنا عن تاريخ اإلباضية ودخوهلا إىل أرض املغرب كتاب            

ألستاذ عبد الرمحن أيوب، كما تطّرق      الذي حقّقه ا  ) م1089/هـ474ت بعد   (زكرياء حيىي بن أيب بكر الوارجالين       
فيه الكاتب إىل تأسيس الدولة الرستمية وسقوطها واالفتراقات اخلمسة اليت حدثت بني اإلباضية، وقد أخـذ عنـه                  

  .الالحقون من املؤرخني الشيء الكثري
ه الـشهري    يف كتاب  )م1229/هـ626ت  (وقد حاول املؤّرخ اجلغرايف أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا احلموي             

أن يضبط لنا املوقع اجلغرايف جلبل نفوسة وتضاريسه، وحّدد بعده باأليام عن املدن املغربية اـاورة                " معجم البلدان "
  .كالقريوان وطرابلس

طبقـات املـشايخ   "فقد سلّط الضوء يف كتابه   ) م1271/هـ670ت  (وأّما املؤّرخ أمحد بن سعيد الدرجيين       
عية واالقتصادية والعلمية باتمعات اإلباضية باملغرب وخاّصة جبل نفوسـة، وتـرجم            على احلياة االجتما  " باملغرب

ملشاهري مشايخ املغاربة يف تسلسل تارخيّي منذ القرن األول للهجرة إىل غاية القرن السابع وذلك يف اثنيت عشرة طبقة،                   
ت (يـاء، والبغطـوري     وجعل كلّ طبقة يف مخسني سنة، ولقد اسـتفاد الـّدرجيين ّممـن سـبقوه كـأيب زكر                 

وغريمها، وميزة الكتاب أّنه مل يعنت بالّسرد التارخيي اّرد فحسب بل يزخر مبادة فقهية وكالمية               ) م1202/هـ599
  .وحماورات علمية، ولقد أفادين يف مجيع هذه اجلوانب

مللوك من بـين عبـد      بغية الرواد يف ذكر ا    "ومن املصادر اليت اهتّمت بالبيئة املغربية يف عصر اجليطايل كتاب           
" الّصحيح يف مآثر وحماسن موالنا أيب احلسن      املسند  "، وكتاب   )م1378/هـ780ت  (للمؤّرخ حيىي بن خلدون     " الواد

  ).م1379/هـ781ت (حملمد بن مرزوق التلمساين 
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ت (        حملمـد بـن عبـد اهللا التنـسي          " نظم الدر والعقيان يف بيان شـرف بـين زيـان          "وكتاب  
وقد أفادتين هذه املصادر يف معرفة األوضاع السياسية واالجتماعية والفكرية باملغرب يف عـصر              ) م1493/هـ899

  .الدويالت يف القرنني السابع والثامن للهجرة، وال سيما الدولة احلفصية اليت عاش يف ظلّها اجليطايل
خمة يف تـاريخ    فهو موسوعة ض  ) م1405/هـ808ت  (للعالمة عبد الرمحن بن خلدون      " العرب"وأّما كتاب   

املغرب اإلسالمي والدول املتعاقبة عليه، وقد أفادين مبعلومات مهّمة عن أصول القبائل الرببرية ومواطنها، كما أّنـه                 
وهو عصر اجليطايل، وما يالحظ هو      ) م14/هـ8ق  (وصف لنا التراث العلمي الذي يزخر به جبل نفوسة يف عهده            

  . املغرب إال ومضات متفّرقات يف موسوعتهأنَّ ابن خلدون مل ينقل عن تاريخ إباضية
وفيما خيّص مصادر حياة اجليطايل فأوهلا آثاره اليت متكِّن القارئ من استخالص بعض اجلوانب املتعلقة بسريته                

اليت تعّد وثيقة تارخيية استجليت منها حيـاة        " تذكرة النسيان وأمان حوادث الزمان    "الذاتية ال سّيما وصيته املسماة      
وعلّق عليها األستاذ حممـد بـن       " دليل خمطوطات مكتبة العطف   " األسرية واالجتماعية، وقد طبعت ضمن       اجليطايل

  .موسى باباعّمي بتعليقات مفيدة
ت (للمؤّرخ النفوسّي أيب العّباس أمحد بن سـعيد بـن عبـد الواحـد الـّشماخي                 " السير"ويعّد كتاب   

ىل مؤلفاته وبعض مواقفه، وقد أفادين مبعلومات قّيمة عـن          أقدم مصدر ترجم للجيطايل، وأشار إ     ) م1522/هـ928
سرية اجليطايل وأوضاع جمتمع جبل نفوسة، وجلّ الذين ترمجوا للجيطايل من بعده نقلوا عنه، ومل يأتوا بشيء جديد                  

جـري إىل  ويعترب كتاب سري الّشماخي موسوعة مهّمة يف تاريخ إباضية املغرب ابتداء من القرن األّول اهل       . عّما أورده 
ت (سري أيب الّربيع سليمان بن خيلف املـزايت         : غاية القرن العاشر، وهو كتاب جامع ألهّم كتب الّسري السابقة أمثال          

أليب زكرياء، وسري البغطوري، وطبقات الدرجيين، واجلواهر املنتقاة للـربادي          " السرية"، وكتاب   )م1079/هـ471
  .وغريها) م1407/هـ810ت (

ديثة فهي كثرية اّتسمت مبيزة التكرار والتلخيص ملا ورد يف مؤلّفات الـّسابقني، وال خيلـو                وأّما املراجع احل  
  :ونذكر من بينها. بعضها من استنتاجات وإضافات مفيدة

  .للشيخ على حيىي معّمر" اإلباضية يف موكب التاريخ احللقة الثانية اإلباضية يف ليبيا"كتاب  - 
" Taduesz Lewickyتادوز لفيتسكي "ولوين أعمال املستشرقني وخاصة املستشرق الب - 

من خالل دائرة " René Bassetرينيه باسيه "املتخّصص يف التاريخ اإلباضي، واملستشرق 
 .املعارف اإلسالمية

 .تراجم املؤلفني التونسيني حملمد حمفوظ - 
 .األعالم خلري الدين الزِِّركْلي - 
 .علمي جلمعية التراثمعجم أعالم اإلباضية قسم املغرب إعداد جلنة البحث ال - 
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جبل نفوسة منذ الفتح اإلسالمي إىل هجرة بين هالل إىل بالد : "أطروحة دكتوراه بعنوان - 
لألستاذ مسعود مزهودي املهتم بتاريخ إباضية املغرب، ) م1053- 642/هـ422-21(املغرب 

ية وقد تطّرق فيها إىل تاريخ جبل نفوسة والقبائل اليت استوطنت فيه، واحلياة االجتماع
والفكرية، وإن كان الباحث حبكم موضوع حبثه مل يتعّرض إىل الفترة التارخيية اليت تعنينا يف 

 .حبثنا
لألستاذ الصادق بن مرزوق ألقاها " أبو طاهر إمساعيل اجليطايل حياته ومآثره: "حماضرة بعنوان - 

 دقيق ملؤلّفات مبناسبة امللتقى التارخيي األول جبزيرة جربة، وهي حماضرة قّيمة امتازت بوصف
 .اجليطايل املخطوطة منها واملطبوعة

  : تناولت آراء اجليطايل مصادر-ثانيا
  :إنَّ املصادر اليت تناولت آراء اجليطايل الكالمية تتمثّل بالدرجة األوىل يف مؤلفاته وهي حسب ترتيبها الزمّين يف التأليف

 إىل جليل الكالم ودقيقه، م، وقد تطّرق فيه1329/هـ730ألّفه سنة " شرح النونية"كتاب  - 
وأظهر فيه مقدرته اللغوية والكالمية، والكتاب ال يزال خمطوطا غري حمقّق وهو يف ثالثة أجزاء 

  .كبرية ّمما كلّفين جهدا يف قراءة نصوصه وضبطها
 وعرض فيه مسائل العقيدة بأسلوب م1332/هـ733ألّفه سنة " قواعد اإلسالم"كتاب  - 

 قام بتصحيحه والتعليق عليه ،لكتاب ملسائل الفقه واألخالق وخّصص بقية أقسام ا،موجز
 ).م1986/هـ1406ت (الشيخ عبد الرمحن بكلي 

يف ثالثة جملّدات ضخمة، قّسمه اجليطايل  م1337/هـ738 ألّفه سنة "قناطر اخلريات"كتاب  - 
و أنَّ إىل سبع عشرة قنطرة، وقد اعتمدت على القناطر املتعلّقة مبسائل العقيدة، وما يالحظ ه

اجليطايل مل يتوّسع يف هذا املصّنف يف مسائل الكالم بل سلك فيه منحًى ذوقيا حيث مزج فيه 
بني أصول الدين واألخالق، وجعل منهما حقيقة واحدة متأثّرا بأيب حامد الغزايل، وقد حقّق 

ة مبعهد الدكتور عمرو بن خليفة النامي قنطريت العلم واإلميان، وحقّقت هيئة طلبة قسم الّشريع
عّمي سعيد قنطرة الصالة ووظائفها من الطّهارات، وال تزال القناطر األربع عشرة يف حاجة 

 .إىل حتقيق
 الكالمية ومرجعه، وكان يشري يف الالحق من        يطايلجلا آراء   بحث يف لفكان من هذه املؤلفات الثالثة منطلق ا      

  .إىل السابق منها تفاديا للتكراركتبه 
أخرى قدمية وحديثة من إنتاج خمتلف املدارس الكالمية اعتمدت عليها يف إنشاء هذا             وهناك مصادر ومراجع    

  .البحث ذكرهتا يف مظاا
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  الجيطالي عصره وشخصيته وآثاره: الفصل األول

  الفصل األول 

   وشخصيته وآثاره الجيطالي عصره

Μ :نفوسة جبل بيئة عن عامة مالمح.  

  .)م14/هـ8القرن(عصر اجليطايل: املبحث األول

  .ة اجليطايلشخصي: املبحث الثاين

  .آثار اجليطايل: املبحث الثالث
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Μ :نفوسة جبل بيئة عن عامة مالمح 
ـ 626ت(يقع جبل نفوسة جنوب غرب مدينة طرابلس بليبيا يقول عنه احلمـوي              ل جبـا " :)م1229/هـ

باملغرب بعد إفريقية عالية حنو ثالثة أميال، وطول هذا اجلبل مسرية ستة أيام من الشرق إىل الغرب، وبني جبل نفوسة                    
  )1("وطرابلس ثالثة أيام، وبينه وبني القريوان ستة أيام

مياه جاريـة، أراض    :  وما يزخر به من ثروات طبيعية      ،عن جبل نفوسة  ) م10/هـ4ق(ويتحدث ابن حوقل    
أما جبل نفوسة فجبـل     " :مكَّنت أهل نفوسة من االعتماد عليها يف قُوهتم ومعاشهم، يقول         ..أشجار متنوعة خصبة،  

عال فيه منربان ملدينتني إحدامها شروس يف وسط اجلبل وفيها مياه جارية، وكروم، وأعناب طيبة، وتني غزير، وأكثر                  
احلنطة، ولشعريهم لذة ليس خلبز من أخباز األرض     زروعهم الشعري وإياه يأكلون وإذا خبز كان أطيب طعما من خبز            

  )2("وباجلبل مدينة ثانية تعرف جبادو.. 
 وال أدلَّ   ،)3(أما عن سكان جبل نفوسة فهم من القبائل األمازيغية اليت عمرت مشال إفريقيا من فجر التـاريخ                

اليت استوطنت هـذه    ) 4( مادغيس على ذلك من تسمية اجلبل باسم قبيلة نفوسة الرببرية نسبة إىل نفوس بن زحيك بن              
وتوجد باجلبل قبائل أمازيغية أخرى كقبيلة لواتـة،        ) 5(. وهي من أشهر القبائل الطرابلسية يف العلم والفروسية        ،املنطقة
 وقد ازدهر العمران باجلبل وضواحيـه      .)6(، وسدراتة، وملاية، وزواغة، ونفزاوة، ومغيلة      وهـوارة، وزناتـة  ،ومزاتة

مدينـة   :أشـهرها . )7( ومتقاربة بلغت حنو ثالمثئة قرية وعشرات من املدن الكربى         ،وقرى متتالية  ،فتـكونت مدن 
قرية ويغو، وتنـدمرية،    : ومن قراه . ، ومدينة نالوت، ويفرن، وكباو، ومريى، ومدينة جيطال       )عاصمة اجلبل (شروس  

  .ومتلوشايت، واجناون، وقنطرارة

                                           
 .5/199 ج:م1979/هـ1399بلدان، دار صادر، بريوت، معجم ال:  ياقوت احلموي- 1

 .93 – 92): ت.د(صورة األرض، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، :  أبو القاسم بن حوقل- 2

 .32): ت.د (التاريخ املغاريب القدمي السياسي واحلضاري، املؤسسة اجلزائرية للطباعة، :  حممد اهلادي حارش- 3

ديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكـرب، دار الكتـاب اللبنـاين،                    العرب و :  ابن خلدون  - 4
 .230، 6/179 ج:م1983بريوت، 

 .46: م1986/هـ1406تاريخ جزيرة جربة، دار اجلويين للنشر، تونس، :  سامل بن يعقوب- 5

، )خمطوطـة  ( التاريخ اإلسالمي الوسـيط    سالمي إىل هجرة بين هالل، رسالة دكتوراه يف       جبل نفوسة منذ الفتح اإل    : مسعود مزهودي /  د - 6
 .35: م1996/هـ1416

. 10-9):ت.د (،1 ط ،الوضع خمتصر يف األصول والفقه، حتقيق أيب إسحاق اطفيش، الفجالة اجلديـدة، القـاهرة             :  أبو زكرياء اجلناوين   - 7
ـ     . 5/155 ج :املعجم: ياقوت احلموي  ، 1تـاريخ املغـرب الكـبري، دار إحيـاء الكتـب العربيـة، مـصر، ط               : وزحممد علـي دب

 . 3/356 ج:م1963/هـ1383
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م بقيادة عمرو بن العاص يف عهد اخلليفة الراشـد          643/هـ23 وملا بلغ الفتح اإلسالمي مدينة طرابلس سنة      
 رغب أهل نفوسة بطواعية يف اعتناق اإلسالم، ونبذ الكفر واجلاهلية فأرسلوا وفدا             )1( عنه هللاعمر بن اخلطاب رضي ا    

  اطفـيش  إسحاق ويذكر أبو . من الرببر يعلن والء أهل نفوسة ألمري املؤمنني، وتعهدهم بالتزام اإلسالم قوال وعمال            
 وهـذا   .)2( أن أصل تسميتهم بنفوسة ألنَّهم أسلموا بأنفسهم ومل يكن اإلسالم منهم كرها            )م1965/هـ1385ت(

جمّرد تأويل لغوي لكلمة نفوسة، وهو ال يستقيم ألنّ التسمية كانت قبل اعتناقهم اإلسالم، والّصحيح هو ما ذكـره                   
  .ابن خلدون من قبل

باع الرببر، وتقوميها والقضاء على العصبيات اليت كانت سائدة بني القبائل           ولإلسالم دوره البارز يف هتذيب ط     
  .األمازيغية املتساكنة

حتركت املذاهب اإلسالمية إىل أراضيه داعية إىل آرائها العقديـة والفقهيـة             الفتح اإلسالمي للمغرب     بعدو
  . باملشرق عن أعني السلطة املركزيةةبكل حرية بعيدونظريتها السياسية واالجتماعية 

وأهل جبل نفوسة فشراة إمـا إباضـية مـن          : "ويتحدث ابن حوقل عن الوجود املذهيب جببل نفوسة فيقول        
، وجتاورهم من الرببـر زناتـة ومزاتـة        )4(، أو وهبية من أصحاب عبد اهللا بن وهب        )3(أصحاب عبد اهللا بن إباض    

  )6(")5(بن عطاءاقبيلتان عظيمتان الغالب عليهم االعتزال من أصحاب واصل 

                                           
 .30: 1964فتوح إفريقية واألندلس، حتقيق عبد اهللا أنيس الطباع، دار الكتاب اللبناين، بريوت، :  ابن عبد احلكم-  1

 .6 : الوضع، مقدمة احملقق: أبو زكرياء اجلناوين- 2

باض املري التميمي عاش يف النصف الثاين من القرن األول للهجرة، وإليه تنسب فرقة اإلباضية، كان تلميذا جلابر بـن زيـد                      إ عبد اهللا بن     - 3
يبني له فيها آراء اإلباضية العقدية  والسياسية        ) م705/هـ86(ويعمل بآرائه، وله مراسالت مع عبد امللك بن مروان          ) م711/ هـ93(

طبقات املشايخ باملغرب، حتقيق إبـراهيم طـالي، دار البعـث،           : الدرجيين. ر". مع الكلمة ملا وقع التفريق    إمام أهل الطريق، وجا   " وهو  
ـ 1398آراء اخلوارج الكالمية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائـر،          : عمار طاليب  .2/214 ج :)ت.د(قسنطينة   : م1978/ هـ

 . وما بعدها1/193ج

ـ 55(       زدي العماين، إمام احملكمة، شارك يف فتوح العراق بقيادة سعد بن أيب وقاص               عبد اهللا بن وهب بن راسب األ       - 4 ) م674/هـ
. ر. م658/هـ38ناصر عليا يف حروبه، مث أنكر التحكيم وعارضه، يلقب بذي الثفنات لطول سجوده، استشهد يف وقعة النهروان سنة                   

، دار  األعـالم : الزركليخري الدين   . 1/51 ج :قيق أمحد بن سعود السيايب    السري، حت  :الشماخي .2/201 ج :طبقات املشايخ : الدرجيين
 .  وما بعدها1/88ج: آراء اخلوارج الكالمية: عمار طاليب/ د .4/143ج :م10،1992طالعلم للماليني، بريوت، 

أخذ العلم من حممـد بـن       ) م793/هـ181(وتويف سنة   ) م699/هـ80( واصل بن عطاء املكىن بأيب حذيفة الغزَّال ولد باملدينة سنة            - 5
ـ 1406، سنة 2ط ،فضل االعتزال وطبقات املعتزلة، حتقيق فؤاد سيد، الدار التونسية للنشر         : عبد اجلبار . ر. احلنيفة وهو إمام املعتزلة    / هـ

 .109-8/108 ج: األعالم:الزركلي. 234 :م1986

 .94-93: صورة األرض:  ابن حوقل- 6
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 أول من وطئ أرض املغـرب       )1(ا عن اإلباضية فريجع تاريخ ظهورهم باملغرب إىل الداعية سلمة بن سعد           أّمف
 متعاقبني على بعري، فكان سلمة يدعو إىل مذهب         )2( ومعه عكرمة موىل ابن عباس     ،من دعاة اإلباضية، قدم من البصرة     

  )3().م8/هـ2(لع القرن  وذلك يف مطة،اإلباضية، وعكرمة يدعو إىل مذهب الصفري
وقد أمثرت جهود الداعية سلمة بن سعد فانتشرت آراء اإلباضية، واستجاب لدعوته ثلة من الطلبة قـصدوا                 

، فتتلمذوا عنده مخـس سـنوات مث        )4(م على شيخ اإلباضية اإلمـام أيب عبيدة مسلـم بن أيب كرميـة          البصرة للتعلّ 
  :)5(ولقبوا حبملة العلم وهم مخسة ،رجعوا إىل املغرب ليسهموا يف نشر مذهبهم

، )8(أبو داود القبلـي     و  ،  )7(عبد الرمحن بن رستم الفارسي    و،  )6(أبو اخلطاب عبد األعلى بن السمح املعافري      
  .)1(إمساعيل بن درار الغدامسيو، )9(عاصم السرايتو

                                           
حلضرمي، داعية إباضي عاش يف أوائل القرن الثاين للهجرة أخذ العلم عن أيب عبيدة مسلم بن أيب كرميـة                    سلمة بن سعد بن علي بن أسد ا        - 1

اإلباضية يف موكب التاريخ،    : علي حيىي معمر   .91-1/90 ج :السري: الشماخي .12-1/11ج: طبقات املشايخ : الدرجيين. ر. بالبصرة
 .26-1/25 ج:  لقة الثانيةم،احل1964/هـ1384، 1مطبعة االستقالل الكربى، مصر، ط

 . تابعي كان من أعلم الناس بالتفسري واملغازي       بن عباس ا موىل   )م723-م645/هـ105-هـ25( بن عبد اهللا املدين أبو عبد اهللا          عكرمة - 2
 .4/244ج: األعالم: الزركلي. ر

ـ 1405 للنشر، تونس    السرية وأخبار األئمة، حتقيق عبد الرمحن أيوب، الدار التونسية        :  أبو زكريا حيىي   - 3 : الـدرجيين . 42:م1985/هـ
  .1/113 ج:السري: الشماخي .12-1/11 ج:طبقات املشايخ

 وهو اإلمام الثاين لإلباضية بعد وفاة جابر         املنصور، م يف والية أيب جعفر    767/هـ150 أبوعبيدة مسلم بن أيب كرمية التميمي تويف حوايل          - 4
 : الدرجيين .ر.  وصحار العبدي، وجعفر السماك    ،بالبصرة وأخذ العلم عن جابر بن زيد      ومنظم حركتهم، عاش    ) م711/هـ93(بن زيد   
 فقـه اإلمـام جـابر بـن زيـد، املطبعـة العربيـة، غردايـة،               : حيىي حممد بكوش   .1/78 ج : السري :الشماخي .2/238 ج :طبقات
 .63-1/62ج: م1988/هـ1408

  .1/113 ج:السري: ماخيالش .1/19 ج: طبقات:الدرجيين. 57:  أبوزكريا، السرية- 5

 إماما للمسلمني، وقد بويع باإلمامـة       - بعد خترجه    - أبو اخلطاب عبد األعلى بن السمح املعافري احلمريي اليمين، رشحه أبوعبيدة مسلم              - 6
معركة دارت بينه وحممد بـن       م يف 761/هـ144م، فأحسن السرية ومكث فيها أربع سنوات وقتل سنة          757/هـ140بطرابلس سنة   

  .1/113 ج:السري: الشماخي .1/22ج: طبقات: الدرجيين .61 : السرية:ءأبو زكريا .ر. ألشعت عامل جعفر املنصور على مصرا

 عبد الرمحن بن رستم الفارسي، تلميذ أيب عبيدة مسلم، أقام مع أيب اخلطاب اإلمامة بطرابلس، وبعد استشهاد أيب اخلطاب، أّسسَّ الدولـة                       - 7
سليمان  .1/40ج :طبقات:  الدرجيين .58 : السرية :أبو زكريا . ر .م787/هـ171م، تويف سنة    776/هـ160ة  الرستمية بتاهرت سن  

 .2/84 القسم :م1986، 1ط  سالمة، تونس، أئمة وملوك اإلباضية، دار أيبمعرفة  األزهار الرياضية يف :الباروين

 :الـسري : الـشماخي  .58 :السرية: أبو زكرياء . ر. م عن أيب عبيدة مسلم     أبو داود القبلي من بالد نفزاوة كان شيخا عاملا ممن أخذ العل            - 8
 .1/129ج

أبو . ر. م758/هـ141       عاصم السدرايت، أحد النفر اخلمسة من محلة العلم قتل مسموما يف حصار أيب اخلطاب للقريوان وذلك عام                 - 9
 .117-1/116 ج: السري:الشماخي. 68:زكريا، السرية
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ت (ل واصل بن عطـاء      وأما عن االعتزال فريجع تاريخ ظهوره باملغرب إىل الداعية عبد اهللا بن احلارث رسو             
 فأنفـذ   ، يدعون إىل دين اهللا    ،فرَّق واصل بن عطاء رسله يف اآلفاق      " :إىل بالد املغرب يقول البلخي    ) م797/هـ181

 فيها مائة ألف حيملون السالح      إنّ:  يقال )2(إىل املغرب عبد اهللا بن احلارث، فأجابه اخللق، وهنالك بلد تدعى البيضاء           
  )3("يعرف أهله بالواصلية

لقد دام الوجود اإلباضي جببل نفوسة قرونا عديدة متكنوا فيها من حفظ كيام الديين واالجتماعي، ويرجع سـبب                  و
وتعترب أدىن درجـات اجلهـاد      ،   عند اإلباضية  )4(وهو املرحلة الرابعة من مسالك الدين     ،  "الكتمان"ذلك إىل اختيارهم مسلك     

املظامل فيلجؤون حينئذ إىل كتمان أمرهم واعتزال الظاملني، واالبتعاد عن          حيث يعجز املسلمون فيها عن مواجهة احلكام، ورد         
  .وظائفهم

والكتمان ال يعين الركون إىل الراحة، واالستسالم لواقع األمر، والسكوت عن تغيريه، إمنا هو توجيه اجلهود إىل                 
احملافظـة  " واالقتصادية من أجل     ،التربوية و ، واالجتماعية ،داخلي للمجتمع يف جماالته الدينية    التنظيم  الالعمل القاعدي، و  

  .الذي هو اهلدف األمسى من مرحلة الكتمان" على الدين
فما تعريف هذا النظام؟ وما هـي       . ولعل أبرز نظام حيكم اتمع النفوسي يف مرحلة الكتمان هو نظام العزَّابة           

  خصائصه؟
سـنة   وذلـك    )5(كـر الفرسـطائي النَّفوسـي     إنَّ واضع نظام العزَّابة هو اإلمام أبو عبد اهللا حممـد بـن ب             

فرتب هبا قواعد احللقة وحرَّر قوانينها، وضبط آداهبا        ،  )1( حني انتقل رفقة تالمذته إىل مدينة تنسلي       م1018/هـ409
  )2(.وشروطها

                                                                                                                                                        
ار الغدامسي، أحد الشيوخ املشهورين يف العلم والتعليم والعمل والورع، عيَّنه أبو عبيدة مسلم قاضيا على مجاعة اإلياضـية                   ّر إمساعيل بن د   - 1

. 1/127ج : الـسري  :الشماخي .60 : السرية :أبو زكريا . ر. أبو املنيب حممد بن يانس الدركلي     : بطرابلس، وأخذ عنه العلم مجاعة منهم     
 .65-2/64 ج: احللقة الثانيةاضية يف موكب التاريخاإلب :علي حيىي معمر

 .71 : صورة األرض:ابن حوقل. ر.  البيضاء هو االسم القدمي ملدينة طرابلس- 2

 باب ذكر املعتزلة من مقاالت اإلسالميني ضمن كتاب فضل االعتزال وطبقات املعتزلة، حتقيق فؤاد سيد، الدار التونسية للنـشر،                    : البلخي - 3
 .67-66 :م1986، 2ط تونس،

. ونظرية املسالك هي أهم ما يتميز به الفكر السياسي عند اإلباضية    . الظهور، الدفاع، الشراء، الكتمان   : وهي أربعة ) أنواع اإلمامة (مسالك الدين    - 4
 الفكر السياسي عند    :نعدون جهال  . وما بعدها  50 : مقدمة التوحيد وشروحها، تعليق إبراهيم اطفيش      :أبو العباس أمحد بن سعيد الشماخي     . ر

البعث، قسنطينة، اجلزائـر،    دار   دراسات إسالمية يف األصول اإلباضية،       :عوشت بكري أ. 149): ت.د(اإلباضية، مجعية التراث، القرارة، غرداية،    
1982: 110. 

أيب نوح سعيد بن زنغيل      امللقب مبحمد السائح، أخذ العلم عن        )م1049-956/هـ440-345(  أبو عبد اهللا حممد بن بكر الفرسطائي       - 5
ـ 4ق( ـ 4ق(، وأيب زكريا فصيل ابن أيب مسور        ) ه  409كان من أكثر الناس علما وورعا، أسس قواعـد حلقـة العزابـة سـنة                )  ه

معجم أعالم اإلباضية قسم    : مجعية التراث .  2/61 ج : السري :الشماخي .2/377 ج ،1/167 ج : طبقات :الدرجيين. ر. م1018/هـ
 .803: ، ترمجة4/772ج: م1999/هـ1420، 1ربية، غرداية، طاملغرب، املطبعة الع
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مل هذا اللقب   وحي. )3(العزَّابة مفردها عزَّايب، والكلمة مشتقة من العزوب أو الِعزابة وهي تعين العزلة، والغربة، والتهجد             
كلُّ من الزم الطريق وطلب العلم وِسير أهل اخلري وحافظ عليها وعمل هبا، " :يقول الدرجيين. كل عضو اخنرط يف سلك العزابة  

  )4("فإن من محل مجيع هذه الصفات سميَّ عزَّابيا
ه اهليئة تقوم باإلشراف الكامل متثل خرية أهل البلد علما وصالحا وهذ    )  عضوا غالبا  12(والعزابة هي هيئة حمدودة العدد      

  .)6( والسياسية، والتعليمية واالجتماعية،الدينية: )5(على شؤون اتمع اإلباضي
  . وأكثرهم كفاية،، وهو أعلمهم"شيخ  العزابة"وهي اليت ختتار من بينها شيخا يسمى 

إن حدث أمر هام رفع إىل الس األعلى        ويف كل قرية أو بلد حلقة للعزابة تقوم باإلشراف على األمور اخلاصة بالبلد، ف             
  )7(.للعزابة الذي يرأسه الشيخ األكرب، أو حاكم اجلبل حسبما كان يف جبل نفوسة

 )8(تعترب سلطة العزَّابة يف زمن الكتمان السلطة احلقيقية يف اتمع النفوسي فهي متثل اإلمام وتقـوم بوظائفـه         
 ، والقـضائية  ،التـشريعية : ر جملس العزَّابة دور السلطات الـثالث       كما يباش  ،ماعدا تنفيذ احلدود وبعض األحكام    

  . يف آن واحد،والتنفيذية
  :وأمَّا قوة السلطة يف نظام العزَّابة فتستمد من مبدأين

 تطبيق مبدإ والية األشخاص، وبراءة األشخاص وهي من األصول العقدية اليت متيَّز هبا الفكر اإلباضـي         -أوَّالً
أن : أن يتوىل املسلم كل من علم منه الوفاء لدينه، وبراءة األشخاص          : ، ووالية األشخاص  )9(خرىخالفا للمذاهب األ  

  .)10(يبغض كل من علم منه اإلصرار على كبرية
 ،توليناه، ومن رأينا منه شرا    و ،وظننا فيه خريا  قلنا فيه خريا،    من رأينا فيه خريا     " :τ وقد قال عمر بن اخلطاب    

  )11(". وتربَّأنا منه، شرا وظننا فيه،شرافيه قلنا 

                                                                                                                                                        
 .تقرت تعرف اآلن باسم بلدة اعمرمدينة  بالقرب من لدة تنسلي ب- 1

 .1/170 ج: طبقات املشايخ: الدرجيين- 2

ية جبربة، املطبعـة العـصرية،       نظام العزابة عند اإلباضية الوهب     :اجلعبريي. 97 : اإلباضية يف موكب التاريخ، احللقة األوىل      : علي حيىي معمر   - 3
 .63:م1975تونس 

 .1/4 ج: طبقات: الدرجيين- 4

 .97 : اإلباضية يف موكب التاريخ، احللقة األوىل: علي حيىي معمر- 5

 226-1/195 ج:م1965/هـ 1385ضة اجلزائر احلديثة، التعاونية، مصر : تفصيل هذه املهام ينظر حممد علي دبوز- 6

 .102 :إلباضية يف موكب التاريخ، احللقة األوىل ا: علي حيىي معمر- 7

 .103، 97 : نفسهجعملر ا- 8

 .1/209 ج: ضة اجلزائر احلديثة:ظ، حممد علي دبوز2/14 ج:)خمطوط( شرح النونية : إمساعيل اجليطايل- 9

 .12 ):ت.د( زاد املسلم، مكتبة الضامري، سلطنة عمان، : يوسف بن إبراهيم السرحين- 10

 .2/7 ج: ضة اجلزائر احلديثة: حممد علي دبوز.و2/7 ج: شرح النونية:ل اجليطايل إمساعي- 11
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ومبجرَّد إصدار حكم   . وبتطبيق العزَّابة هذا املبدأ متكَّنوا من احلصول على وسيلة ردع قويَّة يعلنوا يف وجه كل مفسد ظامل                
ى  ال يقدر عل   ون عن مساعدته، ويقطعون العالئق معه فيغدو اجلاين يف سجن نفسيّ          الرباءة على شخص يهجره أفراد اتمع، ويكفّ      

 بطبعه سرعان ما يقلع العاصي عن ذنبه ويتوب إىل ربه فريفع عنه احلكـم، ويـستحق بعـدها                   اولكون اإلنسان اجتماعي  . ضيقه
  . والنصرة، والعون،االستغفار

  )1(. مبدأ اهلجران على الثالثة الذين ختلَّفوا عن غزوة تبوك فكان ذلك هلم تأديبا وسببا يف توبتهمbوقد طبَّق الرسول 
  التزام حلقة العزابة هيئة وأفرادا بآداب اإلسالم وتعاليمه اعتقادا ومعاملة فكـانوا موضـع التقـدير                  -اثاني

  )2(.ت هلم أزمَّة القيادةسواالحترام والطَّاعة من مجيع الناس، وسل

                                           
 .118 :سورة التوبة، اآلية" …وعلى الثالثة الذين خلِّفوا:" قال تعاىل يف شأم - 1

 .108 : اإلباضية يف موكب التاريخ، احللقة األوىل: علي حيىي معمر- 2
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  المبحث األول
  )م14/هـ8القرن(عصر الجيطالي

.  يقدر هذا املخلوق الضعيف أن يتحرر من قيودمها        إنَّ املكان والزمان يتركان يف اإلنسان أثرمها العميق، وال        
ويتجلى ذلك واضحا يف آثـاره       لذا غدا اإلنسان رهني بيئته اليت نشأ يف أحضاا يتأثر بأحداثها، وينفعل بتطوراهتا،            

  .وإجنازاته

  .ولفهم شخصية اجليطايل وفكره البد من بيان أوضاع بيئته السياسية واالجتماعية والفكرية

  حلياة السياسية  ا-أوال
يفاضل ابن خلدون بني خمتلف األنظمة السياسية فيختار السياسة الدينية عن سائر النظم األخرى ويبني ذلك                

ألنَّها مفروضة من اهللا بشارع يقررها ويشرعها، والسياسة الدينية نافعة يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة، وذلـك                 " :معلال
 فقط، فاملقصود هبم إنَّما هو دينهم املفضي هبم إىل السعادة يف آخرهتم، وتكـون               ألنَّ اخللق ليس املقصود هبم دنياهم     

مجيع أحواهلم من عبادة ومعاملة حىت يف امللك الذي هو طبيعي لالجتماع اإلنساين على منهاج الدين وليكون الكل                  
  )1(.حموطا بنظر الشارع

غريبا لدى مفكري اإلسالم منذ قيام الدولة        أمراوبالتايل إن تصور نظام سياسي مستقل عن الدين كان يبدو           
  .)2(اإلسالمية حىت اية اخلالفة

الثامن للهجرة، مبنهج الشارع وقواعـده؟ فهـل        السابع و  نيفما مدى التزام النظام السياسي املغريب يف القرن       
  تدينت السياسة؟ أم تسيس الدين؟

شر امليالدي السابع اهلجري خالفات خارجية       عرفت الدولة املوحدية يف النصف األول من القرن الثالث ع          -
مع إسبانيا املسيحية، وأخرى داخلية بني اجلهاز احلكومي والقبائل العربية املوجودة باملغرب، وسرعان ما تطـورت                

  )3(.هذه اخلالفات إىل ثورات أضعفت قوة املوحدين وأذنت لدولتهم بالزوال
  :فتقامستها ثالث دول إسالمية مغربية

نسبة إىل أيب حفص عمر بـن حيـىي اهلنتـايت           اليت عاش يف ظلّها اجليطايل، وهي       الدولة احلفصية   يف الشرق   
وملا أفـل   .  وأحد العشرة الذين اختارهم ابن تومرت لنشر دعوته        )4(شيخ قبيلة هنتاته املصمودي   ) م1175/هـ571(

                                           
 .210): ت.د(ريوت  املقدمة، دار اجليل، ب: ابن خلدون- 1

 .2/135 عدد : م1993 جملة عامل الفكر، وزارة اإلعالم، الكويت، ،النظريات السياسية لدى الفرق اإلسالمية:  أمحد حممود صبحي- 2

 .2/42ج :م1982/هـ1402 بريوت الثقافة، دار العام، اجلزائر تاريخ :اجلياليل الرمحن عبد. 522-6/521ج :العرب: خلدون ابن - 3

 .6/577 ج:العرب: ابن خلدون - 4
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 عبـد الواحـد احلفـصي سـنة         جنم املوحدين استقلت إفريقية ائيا عن الدولة املوحدية على يـد أيب زكريـاء             
 املؤسس لقواعد الدولة احلفصية اليت استمرت مدة طويلة إىل أن سقطت يف يد العثمـانيني سـنة                  م1129/هـ627
  )1(.م1589/هـ981

 وصراع األمـراء علـى      ،ولعل العامل األساسي يف سقوط الدولة احلفصية يكمن يف انقسام البيت احلفصي           
  .الء على بالد املغرب بزعمهم الورثة الشرعيني خللفاء مراكشالسلطة، وطمعهم الشديد يف االستي

من أجل ذلك ضعفت قبضة الدولة على أطراف اململكة مما أدى باألمراء احلفصيني إىل جعل الرياسة شورى                 
لـك   ومثال ذ  )2 (.بني جمالس أعيان القبائل واألسر ذات النفوذ يف كثري من أجزاء اململكة السيما الثغور الغربية منها               

 فشهدت املدينة اضطرابات وفتنـا متواليـة يف عـصر           )3(مدينة طرابلس اليت حكمها رؤساء مستبدون من بين ثابت        
   )4(.اجليطايل، ويرجع ابن خلدون سبب ذلك إىل حدوث العصبية يف البلد حلدوث الشورى واملنافسة فيها

  : من بينهمومن حكام طرابلس خالل حياة اجليطايل نذكر
 وبقي يف واليته ستة أشهر، وثار عليه أمحد بن سعيد بـن     ،ار الزكوجي من هوارة قام بأمرها      بن عمَّ  ثابت -

 وقتلوه يف مغتسله عند أذان الصبح، وولَّوا حممد بن          ، فقتله واستبد بأمر البلد مث ثارت عليه مجاعة من زكوجة          )5(طاهر
  )6(.م1326/هـ727سنة ) ابن شيخهم ثابت(ثابت 

 بعيـدا   )م1346–1326/هـ747–727(ار الذي استبد بأمر طرابلس عشرين سنة        حممد بن ثابت بن عمَّ     -
عن رقابة احلفصيني، وكان يغالط عن اإلمارة بالتجارة، واالحتراف هبا، ولبوس شاراهتا، والسعي راجال يف سـكك                 

ارت عليه مجاعة   املدينة يتناول حاجته، وخيالط السوقة يف معامالته، يذهب يف ذلك مذهب التخلق والتواضع، لكن ث              
  )7(.من جمريش فقتلوه عند داره

 وقاضيها أودعا اجليطايل السجن، وصادرا أمواله ملا رأيا منه جرأتـه يف             )8(ويذكر الشماخي أن وايل طرابلس    
  )9(.احلق وقيامه بواجب األمر والنهي

                                           
 ، القبائل العربية باملغرب يف عصر املوحدين وبين مرين        :مصطفى أبو ضيف  . 2/43 ج :تاريخ اجلزائر : اجلياليل .6/593 ج :ملصدر نفسه ا - 1

 .120: م1982ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

 .6/959 ج: العرب: ابن خلدون- 2

 .6/957 ج: املصدر نفسه- 3

 .6/959 ج:ملصدر نفسه ا- 4

 .6/961 ج: العرب:ابن خلدون. ر . سنة قبل والية ثابت بن عمارة كان والده واليا على طرابلس اثنيت عشر- 5

 .  املصدر نفسه- 6

 .961-6/960 ج:ملصدر نفسها - 7

 .مكيبن صرته أمحد املع) حسبما نرجحه( وايل طرابلس هو حممد بن ثابت - 8

 . من البحث48 : صفحةنظر حمن اجليطايلاُ. 2/196 السري، ج: الشماخي- 9
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 ت( مـد بـن حم  ا ثارت بطانته وولوا بعده ابنه ثابـت         م1346/هـ747 حينما قتل حممد بن ثابت سنة        -
 بزي اإلمارة يف اللبوس والركوب حبلية الذهب، واختاذ احلجاب والبطانة وأقام فيهـا              االذي تزيَّ ) م1353/هـ754

  )1(.ست سنوات

 مل خيضع  للدول     )2(م909/هـ296 سنةأّما عن جبل نفوسة فقد استقل حبكم ذايت، فبعد سقوط الدولة الرستمية             
 التركي بل كان خيتار من رجاله األكفاء حاكما يتوىل شـؤون            احلكمسالمي إىل   اليت تعاقبت على احلكم يف املغرب اإل      

 وصالحياته جارية على سكان اجلبل كما قد يقتصر حكم أحدهم على ناحية من نواحي اجلبل بينما يتوىل غـريه                    ،األمة
 على هذه املـدن حـاكم       مل يدخل أهل هذا اجلبل يف عهد اإلسالم إىل سلطان، والسلطان          " : يقول ابن حوقل   )3(.ناحية

  :ومن حكام اجلبل يف عصر اجليطايل  )4 ("وأمره نافذ وكذلك فيمن كان منهم
 )5(وهو تلميذ عيسى بن عيسى الطرميـسي ) م1322/هـ722 ت(الشيخ بن إبراهيم بن أيب حيىي الباروين    -

  )6(.وكان حاكما عدال قامعا للجورة

  )7(.طوف بطلبته يف البالد ينكر على الناس ويعظهم أبو زكريا حيىي بن أيب حيىي الباروين كان ي-

 وجهات من األندلس اإلسالمية غري تابعـة لـبين   ،أما يف الغرب الدولة املرينية وتشتمل على املغرب األقصى    
، وبنو مرين قوم بداة متردوا على حكم املوحدين وأقاموا دولتهم على يـد              )8(األمحر ملوك غرناطة، وعاصمتها فاس    

، ومل يزل ملوك هذه الدولة عظاما حىت هلك أبو          )9(م1269/هـ 668 يوسف يعقوب بن عبد احلق  سنة         أمريهم أيب 
      فاختلفت احلال من بعده قوة وضعفا إىل أن انقرضت يف عهد السلطان عبد احلق سنة              ) م1348/هـ749(عنان منهم   

  )10(.م1465/هـ869

                                           
 .961-6/960 ج: العرب: ابن خلدون- 1

 .130 :م1993، غرداية، 2 الدولة الرستمية، املطبعة العربية، ط: حباز إبراهيم- 2

 .2/145 ج: اإلباضية يف موكب التاريخ، احللقة الثانية: علي حيىي معمر- 3

 .93 : صورة األرض:  ابن حوقل- 4

 . من البحث43 : صفحة عيسى بن عيسى الطرميسي، ترمجته عند ذكر شيوخ اجليطايل- 5

/ هـ1376 املطبعة العربية، اجلزائر،   ، يف أطوار حياته    سليمان الباروين باشا   :، إبراهيم أبو اليقظان   195-2/194 ج : السري :  الشماخي  - 6
 .1/26 ج:م1956

 . حول سرية احلكام جببل نفوسةونالحظ ندرة املعلومات.  املصدران السابقان- 7

 .2/419 ج:)ت.د( تاريخ اجلزائر يف القدمي واحلديث، دار الغرب اإلسالمي، بريوت : مبارك بن حممد امليلي- 8

  .7/976ج:  العرب: ابن خلدون- 9

 .2/420ج: تاريخ اجلزائر:  امليلي- 10
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 تأسـست سـنة   )1( إىل زيان بن ثابت وعاصمتها تلمسانيف الوسط دولة بين عبد الواد أو الزيانية نسبة      وأما  
 على يد أيب حيىي يغمراسن أول من قام بوظيفة امللك بعد مهلك أخيه أيب عزة زكدان بن زيـان                    م1235/هـ 633

  )3(.، ومل يترك من رسوم دولتهم إال الدعاء على املنابر خلليفة مراكش)2(فمحا آثار الدولة املؤمنية
طماع منافسيها إذ تعرضت لغارات عديدة من بين حفص شرقا، وأخرى من بين مرين              وكانت تلمسان حمل أ   

  )4(.غربا مما جعل حدودها تضيق وتتسع حسب قوة جرياا

 استنفر أبو زكريا بن أيب حفص جنده وسائر األعـراب يف عـساكر              م1241/هـ639يف سنة   : ومثل ذلك 
  )5(. فيها بقتل النساء والصبيان واكتساح األموالضخمة، وارحتلوا حىت نزلوا تلمسان فاقتحموها، وعاثوا

 م1299/هـ 698ولعل أشد ما عانته تلمسان ذلكم احلصار الطويل من قبل أيب يعقوب يوسف املريين عـام                 
حىت لزعموا أم أكلـوا     …ناهلم فيها من اجلهد واجلوع ما مل ينل أمة من األمم            "الذي دام مثاين سنني وثالثة أشهر،       

ملوتى من األناسي وخربوا السقف للوقود، وغلت أسعار األقوات واحلبوب، وسائر املرافق مبـا جتـاوز                فيها أشالء ا  
  )6(".حدود العوائد

هذا بعض ما أحيط بتلمسان من خارجها، أما من الداخل فقد شهدت ثورات داخلية تزعمتها قبائل مغراوة                 
  . أزعجت حكم الزيانيني واستقرارهم)7(و بين توجني وسويد

  :ملتتبع للنظام السياسي املغريب يف عصر الدويالت يالحظ ما يأيت وا
 الرغبة الكبرية يف االستيالء على احلكم وغالبا ما يكون عن طريق الثورة والقتل الذي هو مآل كثري مـن                    -أ
  .الرؤساء

  . اشتغال احلكام بأهبة امللك ومبظهر اإلمارة ال بوظائفها احلقيقية-ب

                                           
 .444-2/439ج:  نفسهجعملر ا- 1

. 110-1/109 ج :      م1903/هـ1321 ذكر امللوك من بين عبد الواد، مطبعة بيري فونطا، اجلزائر            بغية الرواد يف  :  حيىي بن خلدون   - 2
مـن األتبـاع    ) م1163-1094/هـ558-هـ487( عبد املؤمن بن علي الكومي       نسبة إىل مؤّسسها    باملغرب املؤمنيةاملوحدين  دولة  

 .4/170ج: األعالم: الزركلي.  ر.العشرة البن تومرت

نظم الدر والعقيان يف بيان شرف بـين زيـان، حتقيـق حممـود بوعيـاد، املؤسـسة الوطنيـة للكتـاب،                      : ن عبد اهللا التنسي    حممد ب  - 3
 .163-7/162 ج:، ابن خلدون، العرب112-111:م1985اجلزائر،

 .7/171،178،185 ج:العرب:  ابن خلدون- 4

 .166-7/165 ج: املصدر نفسه- 5

 .198-7/197 ج:العرب: ابن خلدون .1/121 ج:بغية الرواد:  حيىي بن خلدون- 6

 .471، 468، 2/408 ج:تاريخ اجلزائر:  امليلي .7/178 ج:العرب:  ابن خلدون- 7
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 نزاعاهتا الداخلية ومع جماوريها، وعجزها عن الوقوف صفا واحدا يف وجـه              ضعف دول املغرب بسبب    -ج
  .احلمالت الصليبية احلاقدة اليت شنها اإلسبان ضد الثغور املغربية

ديث عن اإلطار السياسي لعصر اجليطايل ينبغي اإلشارة إىل احلالـة الـسياسية باملـشرق               احلوقبل أن خنتم    
  .اإلسالمي

بعد سـقوط    -د املغرب تتنازعه دويالت متكافئة القوى، فإن املشرق اإلسالمي          ففي الوقت الذي كانت بال    
 كان حتت حكم املماليك الذين هلم يف أول األمر فضل كبري يف محاية أراضي اإلسالم من هجمات                  – الدولة األيوبية 

ة فوهنـوا يف أعـني      التتار، والضربات الصليبية إال أن رحيهم ذهبت بسبب انقسامهم، وتنازع امللوك على الـسلط             
لقـد بلـي    : " فيقول )1(هذه األوضاع املؤملة بعد تردد شديد     ) م1232/هـ630 ت(األعداء، وقد وصف ابن األثري      

ر قبحهم اهللا أقبلوا من املـشرق       امنها هؤالء التت  . اإلسالم واملسلمون يف هذه املدة مبصائب مل يبتل هبا أحد من األمم           
من مسع هبا، ومنها خروج الفرنج لعنهم اهللا من املغرب إىل الشام وقصدهم ديـار               ففعلوا األفعال اليت يستعظمها كل      

مصر، وملكهم ثغر دمياط منها، وأشرفت ديار مصر والشام وغريها أن ميلكوها لوال لطف اهللا تعاىل ونصره عليهم،                  
  )2(".اقومنها أن الذي سِلم من هاتني الطائفتني فالسيف بينهم مسلول والفتنة قائمة على قدم وس

وبالتايل يالحظ أن األوضاع السياسية يف العامل اإلسالمي مشرقا ومغربا يف القرنني السابع والثامن للـهجرة                
 تتميز بعدم االستقرار حيث انقسم املسلمون إىل دويالت متنازعة، واستحكمت العـداوة بـني القبائـل                 ،متشاهبة

 وعبورها إىل   ،الدوائر، ولعل ذلك إيذان بأفول حضارة املسلمني      املتساكنة، وتربص العدو الصلييب واملغويل باملسلمني       
  .بالد أخرى من العامل، فاحلضارة ملك لإلنسانية

    احلياة االجتماعية-ثانيا
إن عواقب السياسة السيئة يف عواصم املغرب العريب يف القرن الثامن اهلجري أنتجـت أوضـاعا اجتماعيـة                  

  .اإلنتاج، واستحكام العداوة بني القبائلمضطربة، تتجلى يف انعدام األمن وقلة 
وقد تكونت يف بالد املغرب طبقة إقطاعية تسبب يف نشوئها ملوك الدول احلاكمة إذ كانوا يتحـالفون مـع       
أعيان القبائل العربية، ويقتطعون هلم األراضي الواسعة، ويغدقون عليهم اهلدايا واألمـوال، وهلـم جبايـة القبائـل                  

                                           
جال وأؤخـر أخـرى،   م ِرلقد بقيت عدة سنني معرضا عن ذكر هذه احلادثة استعظاما هلا كارها لذكرها، فأنا أقّد: " يظهر تردده يف قوله    - 1

 ، قبل هـذا  فيا ليت أمي مل تلدين ويا ليتين مّت؟يكتب نعي اإلسالم واملسلمني؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك        فمن الذي يسهل عليه أن      
ـ 1405، دار الكتاب العريب، بـريوت،       5 الكامل يف التاريخ، تعليق خنبة من العلماء، ط        :ابن األثري ." وكنت نسيا منسيا    :م1985/هـ

 .9/229ج

 .9/230 ج: الكامل: ابن األثري- 2
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 فاسـتاء النـاس مـن رداءة أوضـاعهم          )2("الفوضى، وفشت املنكرات، وأخيفت الطرقات    فعمت  "،  )1(املستضعفة
إن انتـشار الطـرق     " :يقول اجلـياليل  . االجتماعية والسياسية وسئموا احلياة، فركنوا مستسلمني إىل العزلة والزهد        

القرن الثـامن اهلجـري،      وتعددها وتفرعها إىل فروع عديدة منتشرة يف مجيع اجلهات إمنا كان ذلك منذ               )3(الصوفية
  )4(."الرابع عشر امليالدي

 بالنفس، واالنكماش فإن هلا بعض احملاسن يف اال         وإذا علمنا أن الطرق الصوفية تعتزل الواقع، وتفضل اخللوّ        
  :)5(االجتماعي منها

  .إلسالميةبعث التقاليد اإلسالمية يف كثري من القبائل الرببرية اليت ظلت بعيدة عن التأثر بالثقافة ا -
  .العمل على التقريب بني عناصر السكان ومجعهم يف وحدة متكاملة -
اعتراض إرساليات التبشري يف الشمال اإلفريقي، وحفظ اتمع املغريب من الغزو الديين والسياسي إىل فترة                -

  .ما قبل النهضة
 يف إصـالح األوضـاع      -ولو لفترة قـصرية   -ولعل من أبرز احلكام يف عصر الدويالت الذين بذلوا جهدا           

ـ 752-732 (   االجتماعية يف كافة نواحي املغرب امللك أبو احلسن علي بن عثمان املريين              ، )م1351-1331/هـ
  )6(.حني متكن من توحيد أجزاء املغرب الكبري حتت حكم واحد ملدة وجيزة

  :ومن أهم إصالحاته االجتماعية
مبلغا ماليا إىل أن يبلغوا حد اخلدمة، فال يقع بصرك على            رعايته لأليتام من سائر القبائل حيث خصص هلم          -

  )7(.يتيم يف بالد املغرب إال وهو مكفول
  )8(. وأجرى هلم كساء يكفيهم، رعايته للشيوخ إذ منح هلم رواتب-

                                           
 .2/354 ج: تاريخ اجلزائر: امليلي- 1

 .2/362 ج: املرجع نفسه- 2

م، والشاذلية املنسوبة إىل الشيخ أيب احلسن الشاذيل املتويف         1166/ هـ561 املتويف سنة    ين كالقادرية املنسوبة إىل الشيخ عبد القادر اجليال       - 3
وإىل هـذه الطـرق     . م1389/هـ791ين نقشبند املتويف سنة     م، والنقشبندية املنسوبة إىل الشيخ خواجة هباء الد       1258/هـ656سنة  

 .2/71 ج:  تاريخ اجلزائر: اجلياليل.ر     . الثالث ترجع جل الطرق الصوفية املنتشرة اليوم باملغرب اإلسالمي وغريه

مد مزايل، البشري بن سالمة، الدار       تاريخ إفريقيا الشمالية، تعريب حم     :شارل أندري جوليان  . ر. 3/251 ج : تاريخ اجلزائر العام   : اجلياليل - 4
 .2/197 ج:م1978/هـ1398التونسية للنشر، تونس 

 .4: م1962 املغرب العريب، مصر : صاحل العقادنقال عن. 250-3/249ج : تاريخ اجلزائر العام:جلياليلا - 5

 تـاريخ  :أندري جوليـان . ر. 3/389ج: م1984 اجلزائر يف التاريخ، العهد اإلسالمي، املؤسسة الوطنية للكتاب         : جمموعة من الدكاترة   - 6
 .229-2/228 ج:إفريقيا الشمالية

 املسند الصحيح يف مآثر وحماسن موالنا أيب احلسن، حتقيق ماريا خيسوس، الشركة الوطنية للنـشر،  اجلزائـر         : حممد بن مرزوق التلمساين    - 7
 .420 :م1981

 .427 :التلمساين، املسند الصحيحبن مرزوق  حممد - 8
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 كما أنـشأ أبراجـا      ، تأمينه طرق املسافرين، وإحداثه مرافق يضطرون إليها خصوصا طريق احلج والعمرة           -
  )1 (.يع بالد السواحل ما مل يعهد مثله يف عصر من األعصاروحمارس يف مج

  )2(. رعايته لذوي األقدار واألحساب وشفقته عليهم-
  )3(. تودده إىل الناس عامتهم وخاصتهم، ومبادرته يف قضاء حوائجهم-
 وضعه عن الناس املغارم املضروبة عليهم، حيث كان لكل شخص صغريا أو كبريا قويا أو ضـعيفا حـىت                    -

  )4(.لرضيع مغرم خيصه، وهي أعظم مناكر الظلم االجتماعي، فأسقط ذلك عنهما
عون فيها منافع وقصدهم أكل أمـوال النـاس          ويدَّ ، اشتداده يف املناكر واألشياء اليت يبتدعها بعض الناس        -

  )5(.بالباطل وهتك أعراضهم

فات االجتماعية اليت عانت منها     اإلصالحات اليت أحدثها أبو احلسن تعطي  لنا صورة شاملة عن اآل            هذه إن
  .بالد املغرب يف القرن الثامن اهلجري

أما عن حال جمتمع نفوسة فقد كان للعزابة دور بارز يف تغيري أوضاعه االجتماعية إميانا منهم بوجوب األمر                  
ـ                  صومات، باملعروف والنهي عن املنكر، فكثرت من أجل ذلك تنقالهتم بني قرى اجلبل وما جاوره، يفصلون يف اخل

ومـن منـاذج    . يراقبون املعامالت التجارية يف األسواق، ويؤدبون العصاة املتمردين، معلنني الرباءة عنهم حىت يتوبوا            
  :هؤالء الدعاة يف القرن الثامن

العامل أبو النجاة يونس التملوشاييت، وكانت عليه حلقة من الطلبة، يطوف هبم يف جبل نفوسـة يـذكر                   -
  )6(.وقيل رجع إىل بلده بعد سبعة أعوام.  وينهىالناس، ويعظهم، ويأمر

اجليطايل الذي كان ينتقل بني قرى جبل نفوسة وطرابلس وجزيرة جربة داعيـا             بن موسى   العامل إمساعيل    -
، )7(سكن فرسطاء ) أي اجليطايل (أنه  : "ومن اآلفات االجتماعية اليت حارهبا تعاطي اخلمر إذ يذكر الشماخي         . ومذكرا

ل أهلها على السبيل املستقيم، فآتاه آت ذكر له أن مخرا عند بعضهم فخرج إليه يف مجع من الفقهاء،                   تسعة أعوام ومح  

                                           
 .429 ،397 ،383 : املصدر نفسه- 1

 .337 : املصدر نفسه- 2

 .325-321 : املصدر نفسه- 3

 .284 : املصدر نفسه- 4

 .286 : املصدر نفسه- 5

 .2/195 ج: السري: الشماخي- 6

 . فرسطاء إحدى قرى جبل نفوسة- 7
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ال أقيم ببلـد ال     : "وأهل الصالح فأرسل إليه أهل العاصي بعض األعراب فردوه، فأراد االرحتال فتعلق به الناس فقال              
  . ومل يسعه إال التوبة،ا من ارم وأعلنت املدينة براءهت)1(" وال أى، وال آمر،أقيم فيه احلق

ويعترب نظام الوالية والرباءة من أهم النظم االجتماعية اليت ضمنت التماسك والتآزر للمجتمع اإلباضـي يف                
  )2(.إطار الشريعة اإلسالمية

، )3(بـن أيب حيـىي    اأبو زكريا حيىي    : وقد أسهمت الرحالت املدرسية اليت يشرف عليها علماء مربون أمثال         
بوالنجاة يونس التملوشاييت إسهاما فعاال يف إصالح أوضاع اتمع النفوسي، وغرس الوعي الـديين يف األوسـاط                 وأ

  . والقضاء على كل بادرة سوء ظهرت، ومتابعة أحوال الناس،االجتماعية
التدرب بالطريقة العملية على واجب األمر باملعروف والنهي عـن          "كما أن هذه الرحالت أتاحت للطالب       

  )4(".ملنكر الذي يراه اإلباضية من أعظم أركان اإلسالم الذي ال يستقيم حال أمة إذا مل يقم به أفرادها العارفونا

   احلياة الفكرية-ثالثا
شهدت احلركة الثقافية يف عواصم املغرب العريب خالل القرنني السابع والثامن للهجرة نشاطا مزدهرا نـسبيا                

  . شأن كل جمتمع مسلم آنذاك مشرقا أو مغربا)5(ا العلوم الدينية اليت احتلت الصدارةيف كافة ااالت العلمية السيم
  :)6(وقد أرجع األستاذ عبد احلميد حاجيات أسباب ذلك إىل

املنافسة القائمة بني ملوك املغرب اإلسالمي يف جمال العلـوم واآلداب، وعنايتـهم بإنـشاء املؤسـسات                  -
  .اء للتدريس فيها واستدعاء أشهر العلم)7(العلمية،

  .تفاقم األوضاع يف األندلس مما أدى إىل توافد علمائها إىل بالد املغرب -
  .مثرة جهود النهضة العلمية اليت غرستها الدعوة املوحدية -

 ،اعتزالية:  والذي يتكون من عناصر خمتلفة املشارب      ،ونضيف عامال آخر وهو التنوع املذهيب يف بالد املغرب        
 وإجياد تعايش   ، وأشعرية، واملناظرات الكالمية اليت نشأت بينها أسهمت يف تنشيط احلركة العقلية           ، وإباضية ،وشيعية

                                           
 .2/197 ج:السري:  الشماخي- 1

 .28 :م1989/هـ1410اتمع املسجدي، مجعية التراث، القرارة، اجلزائر، بناء حلقة العزابة ودورها يف : حممد ناصر/ د - 2

 .2/194 ج:السري:  الشماخي- 3

 .2/68 ج:اإلباضية يف موكب التاريخ، احللقة الثانية:  علي حيىي معمر- 4

سقوط الدول الرببرية اليت تفرعـت      وينتهي ب ) هـ547( يرى رابح بونار أن عصر النضج األديب والثقايف باملغرب يبتدئ بدولة املوحدين              - 5
 .50 :م1981تاريخ املغرب وثقافته، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع : رابح بونار. ر. عنها

 .3/437 ج:اجلزائر يف التاريخ، العهد اإلسالمي:   جمموعة من الدكاترة- 6

 .6/209 ج:العرب: نابن خلدو.    ر.406-405 :املسند الصحيح احلسن:  حممد بن مرزوق التلمساين- 7
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 ومناها حـىت    ،فلوال الصراع ملا كانت حركات فكرية، فهو الذي غذاها        . "فكري متنوع، أنتج لنا تراثا علميا زاخرا      
  )1(" عصور ازدهارهاكانت احلياة العقلية بالقريوان ال ختتلف عن سواها ببغداد ومصر يف

لكن الساسة كثريا ما استغلوا هذه الرتاعات الفكرية فأوغروا الصدور، وأثاروا الفنت فتحول احلوار الفكري               
  .اهلادئ إىل جماهبة وصراع بالسيف، وكان ذلك بدافع احلفاظ على مصاحلهم السياسية الدنيئة

العلمية على منط هندسي بديع واختيار علماء أكفاء        وقد امتاز القرن الثامن اهلجري بإنشاء املدارس واملعاهد         
أن إنشاء املدارس كان يف املغرب غريمعـروف        "يف مسنده   ) م1371/هـ781ت  (للتدريس فيها، ويبني ابن مرزوق      

 τمث أنـشأ    …مدرسة احللفائيني بفاس  ) م1351/هـ752 ت(حىت أنشأ موالنا ااهد امللك العابد أبو احلسن املريين          
  )2(".من بالد املغرب األقصى وبالد املغرب األوسط مدرسةيف كل بلد 

 أو إذاعة لنفوذهم فتيسرت سـبل التحـصيل         ،لدينلوهكذا عمل األمراء على نشر العلم يف شعوهبم خدمة          
 ورغم ما قامت به هذه املدارس من دور عظيم يف إنارة الشعوب، والقبائـل املغربيـة إال أن التقليـد             .لطالب العلم 
ذهيب كانا مسة العصر البارزة، ومل يكن للتفكري املستقل القائم على النظر ارد حظ، فانتـشر اجلـدل                  والتعصب امل 

العنيف بني أتباع املذاهب الكالمية والفقهية الذي تناقلته الكتب واملدونات فصارت عمدة التدريس يف هذه املدارس                
  .العلمية

ال حمصول اليـوم    " : التقليد يف عهده فيقول    ظاهرة) م1406-1332/هـ808-732(وقد نعى ابن خلدون     
  )3(".مردود على عقبه، مهجور تقليده) م14/هـ8ق(ومدعي االجتهاد هلذا العهد ) أي التقليد(للفقه غري هذا 

 إال أنـه    )4( وانتشارا واسعا بعد أن قضى عليه املوحدون       ،وعرف املذهب املالكي يف هذا العصر خدمة جليلة       
 ومل يأخذه تنقيح احلضارة وهتذيبها كما وقع يف غريه من املذاهب لكون أهـل               ،خلدونبقي غضا حسب تعبري ابن      

  )5(.املغرب بادية غفال من الصنائع إال يف األقل
 إىل أن احلركة الصوفية عرفت انتشارا واسعا يف القرن الثامن           )6(وقد سبقت اإلشارة عند احلديث عن احلياة االجتماعية       

ة قلوب العامة فاتبعوهم متأثرين بظواهرهم، معجبني بتراتيبهم، وكراماهتم ومن هؤالء املتـصوفة       اهلجري حيث استمال املتصوف   

                                           
 .240 :م1975 /هـ1395الصراع املذهيب بإفريقية إىل قيام الدولة الزيرية، الدار التونسية للنشر، تونس، :  عبد العزيز ادوب- 1

 .406-405: املسند الصحيح:  التلمساينبن مرزوقحممد  - 2

 .496 : املقدمة: ابن خلدون- 3

 .2/113 ج:تاريخ اجلزائر العام: اجلياليل .245-2/197تاريخ إفريقيا الشمالية، ج: ي جولياناندر.  6/466ج: العرب:  ابن خلدون- 4

 وهذا الرأي قابل للنقد ألنّ سبب التقليد ال يرجع إىل البداوة فحسب بـل إىل عوامـل اجتماعيـة،                    .498،506 :املقدمة:  ابن خلدون  - 5
فقد تـضيء موهبـة   . ه، كما أنَّ التجديد ليس له وطن خيتص به سوى اإلنسانوسياسية، وفكرية تعطّل نشاط العقل، وختمد شرارة إبداع      

 .اإلبداع عند ساكن البادية تارة، وتكون تارة أخرى وليدة التحضر واملدنية

 . من البحث26:  انظر احلياة االجتماعية- 6
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 وارحتل إىل   ، فنشأ على العبادة والزهد    ، ورعة ،رجل يدعى سعادة بن رمحن من مسلم إحدى شعوب رياح، كانت أمه عابدة            
ق التسويل، ورجع إىل بلده ونزل طولقة مـن بـالد            وأخذ العلم عن شيخ الفقهاء والصاحلني لذلك العهد أيب إسحا          ،املغرب

 وتغـيري   ،وعمل على إقامة الـسنة    .  ومن بينهم رؤساء القبائل، وبعض األعالم      . وأجابه أتباع كثريون   ،الزاب فدعا إىل فكرته   
  )1(. ومسيت طريقته بالسنية، وتعليم الدين، وتأمني الطرق،املنكر

وهكذا حاولت إصالح اتمع رياح     :" يقول امليلي    ،عد وفاة سعادة  ولكن أتباع الطريقة السنية أساؤوا إليها ب      
  )2(". وفاز بالشهادة،فذهبت مساعيها الختالفها أدراج الرياح، وكفى سعادةُ سعادةً  أنه أدى الواجب

وبقي من عقب سعادة يف زاويته بنون وحفدة يوجب هلم ابن           " : قائال ويبني ابن خلدون أحوال هذه الطائفة     
 وتعرف هلم أعراب الفالة من رياح حقا يف إجازة من جييزونه من أهل السابلة، وبقي هؤالء الـدواودة        ،ايةمزين الرع 

يرتع بعضهم أحيانا إىل إقامة هذه الدعوة فيأخذون هبا أنفسهم غري متصفني من الدين والتعمق يف الورع مبا يناسبها                   
  )3(" ويتظاهرون بتغيري املنكر،ويقضي حقها بل جيعلوا ذريعة ألخذ الزكوات من الرعايا

أما عن طريقة التعليم يف مدارس املغرب فقد انتقدها ابن خلدون لعدم تدرجها املنهجي يف تقـدمي املعـارف       
وقد شاهدنا  :"للمتعلم، واكتناف الغموض، مما جيعل الطلبة عاجزين عن الفهم، متكاسلني راغبني عن التعليم ويقول             

 وحيضرون للمـتعلم يف أول      ، وإفاداته ، جيهلون طرق التعليم   )أي القرن الثامن اهلجري    (كثريا من املعلمني هلذا العهد    
 وصوابا فيـه، يكلفونـه      ، ويطالبونه بإحضار ذهنه يف حلها، وحيسبون ذلك مرانا على التعليم          ،تعليمه املسائل املقفلة  

  )4(".وقبل أن يستعد لفهمها ،رعي ذلك وحتصيله، وخيلطون عليه مما يلقون له من غايات الفنون يف مبادئها
  هذه حملة عن أوضاع احلياة الفكرية بالبيئة املغربية عامة، فماذا عن سري احلركة العلمية جببل نفوسة؟

 وتنـافس ذويهـا يف      ، واملكتبات ،نوه املؤرخون باهتمام أهل جبل نفوسة بالعلم، وعنايتهم بإنشاء املدارس         
ينتهم منارة للعلم والدين يف املغرب اإلسالمي، تـضاهي مثيالهتـا يف            مضمار التحصيل رغبة منهم يف أن جيعلوا مد       

  .املشرق
  :وبتتبع شهادات املؤرخني نستجلي مكانة نفوسة العلمية

وإن كان يرى أا ختتلف مع مـذاهب        يشري ابن خلدون إىل كثرة تآليف علماء جبل نفوسة، وجودة مصنفاهتم             -
من تلك البالد دواوين وجملدات من كالمهم يف فقـه          ) م14/هـ8ق( هذا العهد    وتطري إلينا " :فيقولأهل السنة واجلماعة    

                                           
 .2/362 ج:تاريخ اجلزائر: امليلي.   82-6/81 ج:العرب:  ابن خلدون- 1

 .2/364 ج:اريخ اجلزائر ت: امليلي- 2

 .6/85 ج:العرب:  ابن خلدون- 3

 .589 :املقدمة:  ابن خلدون- 4
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وطرقها بالكلية إال أا ضاربة بسهم يف إجادة        ) أي أهل السنة واجلماعة   (الدين ومتهيد عقائده وفروعه، مباينة ملناحي السنة        
  )1(".التأليف والترتيب

 وعلى كثرة الصاحلني    ،وى على الكرامات  أن جبل نفوسة احت   " :)م1524/هـ928ت   (ويذكر الشماخي  -
 ،ال حتتاج فيه قرية إىل قرية للفتيا إال اجنـاون         ) العصر الرستمي (والعلماء ما ال يوجد بغريه، وذكر أن بعض األزمنة          

 ويضيف الشماخي أن التعلم مل ينحصر يف طبقة معينة من الناس بل هـو               )2(". وتندمرية الحتتاج دار إىل دار     ،وويغو
  )3(.مم مشل كل الطبقات االجتماعية حىت العبيد واإلماء فلهم حظهم الوافر من املذاكرة والدرستعليم مع

بإعجاب كبري عن احلياة العلمية بنفوسة      ) م1981-1919/هـ1402-1337(ويتحدث حممد علي دبوز      -
، ومشرق العرفان    وصعدت إىل جبال نفوسة الشماء، وجدت معادن العلم والعبقرية         ،إذا جئت غرب طرابلس   " :قائال

  )4(".والثقافة اإلسالمية
رأينا يف اجلبـل بعـد      " :ويرى أيضا أن نفوسة هي وريثة تاهرت من حيث الرقي العلمي واألديب فيقول             -

سقوط الدولة الرستمية من القرن الرابع إىل العاشر اهلجري صورة للدولة الرستمية اليت كانت متتاز بالغرام بـالعلم،                  
 ويف سياق احلديث عن علمـاء       )5(". وأجلى مظهر لعظمتها يف العلوم     ، إنه أصدق مرآة هلا    ،رفانوعلو الكعب يف الع   

اجلبل يؤكد حممد علي دبوز أن أكثر من ذكر الشماخي يف سريه من العلماء ويزيد عددهم على ألف عامل أكثـرهم                     
  )6(.من جبل نفوسة وذلك لنبوغه وكثرة العلماء فيه

فقد أشاد بغزارة اإلنتاج الفكري املتنـوع       ) م1965-1886/هـ1385-1305(وأما أبو إسحاق اطفيش      -
قد اشتهر علماء نفوسة بطول الباع يف العلوم والتـأليف، وامـتألت            " :لعلماء اجلبل يف كافة الفنون العلمية ويقول      

إا أغزر مادة مـن     والرياضية ما يصح أن يقال      ،   والنقلية ،اخلزائن يف عصور مديدة مبؤلفاهتم يف سائر العلوم العقلية        
 وبني أن عطاء نفوسة العلمي كان مستمرا حيث مل مير عصر منذ القرن الثاين للهجرة إال                 )7(".األندلس بدون مبالغة  

نفوسة كان موئال لعلماء املدرسة اإلباضية من مشال إفريقيا         جبل   كما أن    )8(.وجتد من مؤلفات علمائه ما يبهر العقول      

                                           
 .363-3/362 ج:العرب:  ابن خلدون- 1

 .2/187 ج:السري:  الشماخي- 2

 .2/187 ج:السري:  الشماخي- 3

 .3/385 ج:تاريخ املغرب الكبري:  حممد علي دبوز- 4

 .3/388 ج: نفسهجعملر ا- 5

 .3/285 ج:سهف املرجع ن- 6

 .8 :الوضع، مقدمة احملقق:  اجلناوين- 7

 .9 :فسه املرجع ن- 8
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 وقد عرف علماؤهـا بقـوة االجتـهاد يف          )1(.لنفس يف العبادة، أو ضعفها يف التحصيل      يقصدونه إذا أحسوا بفتور ا    
  )2(.هذا قول أصحابنا من أهل املغرب فرياد به أهل اجلبل: هذا قول أهل اجلبل، فغالبا ما يقال: املسائل الفقهية فيقال

فلزامـا  . ذلتسباب وجهود ب  وال شك أن هذه املكانة العلمية املرموقة اليت حظيت هبا نفوسة كانت مثرة أل             
  : وهي تتمثل فيما يأيت. نفوسةعلينا أن نتعرف على هذه األسباب اليت أسهمت يف ازدهار احلركة العلمية جببل

، ويعّد مركز عبور إىل مـصر، ومنـها إىل           وكان يقترب من بالد املشرق     ، املوقع اجلغرايف جلبل نفوسة    -1
  . أهله على االرحتال إىل العواصم العلمية باملشرق للتعلم واالستزادةعما شجَّ، هذا )3(احلجاز والّشام وبغداد

 الذي أخذ العلم عن أيب عبيدة مسلم بـن    )4(وهذا ما قام به حممد بن عبد احلميد بن مغطري النفوسي اجلناوين           
مغمداس حيث   الذي تعلم القرآن بطريق      )6(، وكذلك عمرو بن ميكنت    )5 ( مث نشره يف جبل نفوسة     ،أيب كرمية بالبصرة  

كان يلتقي فيها السابلة من طلبة العلم الذين يؤمون املشرق حىت متكن من حفظ كتاب اهللا، مث فـتح أول مدرسـة                      
  )7(.قرآنية جببل نفوسة

إن فترة األمن واالستقرار اليت شهدها جبل نفوسة منذ القرن الثاين إىل غاية القـرن               : األمن واالستقرار  -2
 ومنائه السيما املكتبات الزاخرة بآالف الـدات يف         ،أساسيا يف احلفاظ على تراثه العلمي     العاشر للهجرة تعد عامال     

 القرن العاشر اهلجري حىت حدثت الفنت والغارات فصار مـصريها إىل اإلتـالف              ولكن ما إن حلََّ   . شىت فنون العلم  
  )9(. شأن أغلب تراثنا الفكري يف العامل اإلسالمي)8(واحلرق

  :ات العلمية من مدارس ومكتبات يف كافة ربوع اجلبلإنشاء املؤسس -3
. ، ويشرف على إدارهتا علماء أكفـاء      )10(ا عن املدارس فعادة ما يكون هلا مناهج ومراحل وأنظمة معينة          أّمف

بنفوسة يف القرنني السابع والثامن للهجرة)1(سنيومن أشهر املدر :  
                                           

 .11 :فسهن املرجع - 1

 . وقد يراد بأهل املغرب أيضا منطقة اجلريد باجلنوب التونسي  وأريغ ووارجالن ومزاب ببالد اجلزائر.8 :الوضع، مقدمة احملقق:  اجلناوين- 2

 .أ: املقدمة: الفتح اإلسالمي إىل هجرة بين هاللجبل نفوسة منذ : مسعود مزهودي/ د - 3

 حممد بن عبد احلميدبن مغطري النفوسي اجلناوين عاش يف أوائل القرن الثاين اهلجري، وهو تلميذ أيب عبيدة مسلم بـن أيب كرميـة، ينظـر              - 4
 .1/128 ج:السري: الشماخي

 .1/27ج    :اإلباضية يف موكب التاريخ، احللقة الثانية: مرعلي حيىي مع.  3/386 ج:تاريخ املغرب الكبري:  حممد علي دبوز- 5

.  على سرت ونواحيهـا   ) هـ144ت  ( عمرو بن ميكنت من علماء النصف األول من القرن الثاين للهجرة، كان عامال لإلمام أيب اخلطاب                - 6
 .1/39 ج:اإلباضية يف موكب التاريخ، احللقة الثانية: علي حيىي معمر .ر

 .1/127 ج:لسريا:  الشماخي- 7

 .3/388 ج:تاريخ املغرب الكبري:  حممد علي دبوز- 8

 ):ت.د(من روائع حضارتنا، دار الـصديقية، اجلزائـر         : مصطفى السباعي  / د . عن النكبات اليت أصابت املكتبات يف العامل اإلسالمي، ر         - 9
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  ).م13/هـ7ق (أبو نصر فتح بن نوح امللوشائي 
  ).م13/هـ7ق (رياء حيىي بن وجدليش أبو زك

  ).م1322/هـ722 ت(أبو موسى عيسى بن عيسى الطرميسي 
  ).هـ8ق(أبو النجاة يونس التملوشاييت 

  ).م1345/هـ746 ت(أبو غايل أبو عزيز بن إبراهيم بن أيب حيي الباروين 
  ).م1349/هـ750 ت(أبو طاهر إمساعيل بن موسى اجليطايل 

  ).م1389/هـ792 ت(لشماخي أبو ساكن عامر بن علي ا
وحفاظا . )2( وقراه على مئات من اخلزائن اململوءة بالكتب النفيسة        ،وأما عن املكتبات فقد مشلت مدن اجلبل      

على هذه املكتبات، وإثراء هلا بادر بعض علماء نفوسة بتوقيف ما تركوه من كتب لطالب العلم، هذا ما فعله العامل                    
حيث حبس ما خلف من الكتب على طلبة نفوسـة          ) م1322/هـ722 ت(ي  أبو موسى عيسى بن عسىي الطرميس     

الذي أوصـى   ) م1349/هـ750 ت( ، وقد اقتدى هبذا الصنيع احملمود تلميذه من بعده إمساعيل اجليطايل          )3(وفقهائها
  )4(.بأن حتبس كتبه للقراءة ال تورث وال تباع

قام هبذا الدور   قد  ة وجتارة خلدمة العلم وأهله، و     تسخري الثروات االقتصادية اليت يزخر هبا اجلبل من فالح         -4
يف   ومنحوا الرواتب للمدرسني، وقد أورد الشماخي      ،ذوو اليسار فبنوا املدارس، واعتنوا بالشؤون االجتماعية للطلبة       

  . مناذج من سخاء هؤالء وكرمهم يف سبيل العلم)5(سريه
ظيفة اعتىن هبا العزابة يف اتمع النفوسي، وكان هلـم          قيام حلقة العزابة مبهمة التربية والتعليم وهي أهم و         -5

يها وفقريها، حىت العاجزين كان هلم نصيب       دور عظيم يف نشر العلم، والوعي الديين يف كافة الطبقات االجتماعية غنِ           
  .من التعليم

  :)6(والتدريس يف احللقة يتم يف مرحلتني
  .ون القراءة ومبادئ احلسابحيفظ فيها الطالب القرآن الكرمي، ويتعلم: األوىل
يدرس فيها الطالب أنواع املعارف املعروفة يف ذلك احلني، وال يقبل الطالب يف املرحلة الثانية إال إذا                 : الثانية

  .حفظ كتاب اهللا، فحفظ القرآن مبثابة شهادات اليوم

                                                                                                                                                        
 .2 ج:السري:   الشماخي- 1

 .3/388 ج:تاريخ املغرب الكبري:  حممد علي دبوز- 2

 .2/193 ج:السري:  الشماخي- 3

 .318 :تذكرة النسيان وأمان حوادث الزمان، ضمن دليل املخطوطات، مكتبة العطف، مجعية التراث، القرارة:  إمساعيل اجليطايل- 4

 .201-2/188ج: السري: الشماخي - 5

 .2/145 ج:اإلباضية يف موكب التاريخ، احللقة الثانية:  علي حيىي معمر- 6
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 يف بالد املغرب إذ تقتـصر       يبدو لنا أن طريقة احللقة يف التدريس كانت هي الطريقة التعليمية السائدة آنذاك            و
يف مرحلتها االبتدائية على حتفيظ الطلبة القرآن الكرمي، مث يتدرجون بعد ذلك يف تعلم فنون العلم وآدابه، وإىل هـذا                    

رسـة  افأما أهل املغرب فمذهبهم يف الولدان االقتصار على تعليم القرآن فقط وأخذهم أثناء املد             :"يشري ابن خلدون    
 ، ال من حـديث    ،اختالف محلة القرآن فيه، ال خيلطون ذلك بسواه يف شيء من جمالس تعليمهم             و ، ومسائله ،بالرسم

 وهذا مـذهب أهـل األمـصار        ، أو ينقطع دونه   ، وال من كالم العرب إىل أن حيذق فيه        ، وال من شعر   ،وال من فقه  
  )1(". إىل الشيبةباملغرب، ومن تبعهم من قرى الرببر أمم املغرب يف ولدام إىل أن جياوزوا حد البلوغ

ويبني الدرجيين أن األفضل لألصغرين أن ال يتعرضوا إىل ما ليس بشأم غري دراسة القرآن إال ما قد عنـاهم                    
كره مشي الغراب مع    فقد   وما أشبه ذلك فإن امتدوا إىل غري ذلك          ،من العبادة وفرائض اإلسالم كالطهارات والصيام     

  )2(.احلمام
لقة أو نائبه، ومعه مجلة من العرفاء يساعدونه يف مهام التدريس وحفظ النظـام،              ويقوم مبهمة التعليم شيخ احل    

  : اآليت اهليكل التعليمي يف حلقة العزابة)3(وسنوضح يف املخطط

                                           
 .594 :املقدمة:  ابن خلدون- 1

 .1/178طبقات املشايخ، ج:  الدرجيين- 2

علي . 208-207 :)ت.د (اجلواهر املنتقاة، طبعة حجرية   : الربادي. 181-1/171 ج : املشايخ طبقات:  املخطط ملخص من الدرجيين    - 3
 .2/138،147 ج:اإلباضية يف موكب التاريخ، احللقة الثانية: ىي معمرحي
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  احللقة 
  
   
  املأمور  اآلمر 

   
       
العلم فنون طلبةطلبة القرآن العرفاءأونائبه احللقة شيخ

  
  جزونالطلبة العا

عجز بدين أوعقلي
   

  غري منفرد منفرد 
    

     
  أوقات عريف  

والنوم اخلتمات
  عريف تعليم القرآن عريف الطعام

عريف تنطيم 
 أوقات الدراسة

  
 إذا علمنا أن احلركة الفكرية ال ميكن حصرها يف فترة زمنية حمدودة نظرا المتدادها التارخيي، فالبد إذن                  -6

  .يني كان هلما دور بارز يف ازدهار نفوسة علمياخيمن ذكر سببني تار
 اختذوا طرابلس وجبـل نفوسـة مقـرا لكفـاحهم العلمـي             )1(أن محلة العلم اخلمسة إىل املغرب     : األول
  )2(.والسياسي

ا آثـارا  ثر أفذاذ تركـو تشجيع األئمة الرستميني للحركة العلمية، مما جعل بالد نفوسة جتود بعلماء كُ          : الثاين
  .قيمة يف تاريخ املسرية العلمية باملغرب

تتـسم يف طابعهـا العـام       ) م14/هـ8(جلية األمر أن األوضاع السياسية واالجتماعية والفكرية يف القرن          
: باالضطراب والقلق وهذا ما يتوافق مع الصورة اليت رمسها اجليطايل ألحوال أمته وما آلت إليه من فساد حيث يقول                  

 أحوال دهرنا فرأيته دهرا مستعصبا تبدلت فيه شرائع اإلميان، وانتقضت فيه عرى اإلسالم، واندرست               إين نظرت يف  "
فيه حدود الدين بالكلية ورأيت فتنا متراكبة حيار فيها اللبيب، ودينا مندرسا الداع إليه وال جميب، وقد عميت عـن                    

                                           
 . من البحث17:  مت ذكرهم يف صفحة- 1

 .3/387ج: تاريخ املغرب الكبري:  حممد علي دبوز- 2
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طايل من أوضاع عصره مل ينته يف حدود الوصـف           لكن موقف اجلي   )1("اآلخرة بصائرنا وامتألت حبب الدنيا ضمائرنا     
والتأمل ألحواله، كما أنه مل ينعزل يف معبد بعيدا عن أحداثه، بل كان واقع عصره املرير دافعا إىل قيامه بواجب األمر                     
والنهي واجلهاد بالقلم ليسجل حضوره يف عصره كعامل مسؤول، وهذا ما سيتضح لنا عند معرفة سـرية اجليطـايل                   

  . العلمية واألخالقيةوشخصيته

                                           
 .1/24القسم: قناطر اخلريات، حتقيق عمرو خليفة النامي: اجليطايل - 1
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  المبحث الثاني

  شخصية الجيطالي
  نسبه -1

نـسبة إىل بلـده     " اجليطايل"ولقبه  " أبو طاهر "، كنيته   )1(هو أبو طاهر إمساعيل بن موسى اجليطايل النفوسي       
أن جيطال مدينة فسيحة تقع بني أمسني وإينر على ربوتني          "جيطال إحدى قرى جبل نفوسة، ويذكر علي حيىي معمر          

  )2("تقابلتني حتيط هبا من مجيع اجلهات غابات كثيفة من الزيتون والتنيم
 ، واألخالقية ، مكانته العلمية   وألقابا تدل على علوّ    ، واملؤرخون الذين ترمجوا حلياته نعوتا     ،وقد منحه معاصروه  

 )4("ورع، مستجاب الدعوة  اإلمام، ال " وهو   )3("الشيخ، احلافظ، العامل، العامل، احملافظ    " :فهو. واالجتماعية يف عصره  
:  وهـو  )6("غزايل املغـرب  " : وهو )5("فيلسوف اإلسالم، عمالق من عمالقة الفكر اإلسالمي يف ذلك العصر         : "وهو

  )7(".األديب الشاعر، ذو الثقافة الغزيرة"

  همولده ووفات -2
ترمجون لسريته حتديدا   ، وأما عن تاريخ والدته فلم يضبطها امل       )8(نشأ اجليطايل مبدينة جيطال إحدى قرى اجلبل      

وذلك إذا علمنا أنه تلميذ    ) 9(.بيد أنه عاش يف النصف الثاين من القرن السابع اهلجري والنصف األول من القرن الثامن              
  )10("أستاذ اجليل يف القرن السابع اهلجري" والذي كان م1322/هـ722عيسى الطرميسي املتوىف سنة 

  :)11( خمتلفتنيأما عن وفاته فقد أورد الشماخي روايتني

                                           
: األعـالم : الزركلـي . 110: ، ترمجـة  2/112ج:  املغرب سمجم أعالم اإلباضية ق   مع: مجعية التراث . 2/195 ج :السري:  الشماخي - 1

 328-1/327ج

 .2/107 ج:اإلباضية يف موكب التاريخ، احللقة الثانية:  علي حيىي معمر- 2

 .2/195 ج:السري:  الشماخي- 3

 .91 :1960 ،نسمؤنس األحبة يف أخبار جربة، حتقيق حممد املرزوقي، املطبعة الرمسية، تو:  أبو راس- 4

 .2/107 ج:اإلباضية يف موكب التاريخ، احللقة الثانية:  علي حيىي معمر- 5

 .3/390 ج:تاريخ املغرب الكبري:  حممد علي دبوز- 6

 .2/72 ج:1982، 1تراجم املؤلفني التونسيني، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط:  حممد حمفوظ- 7

 .2/107 ج:اإلباضية يف موكب التاريخ، احللقة الثانية: علي حيىي معمر. 2/112ج:  املغربسممعجم أعالم اإلباضية ق:  مجعية التراث- 8

 .)مادة اجليطايل( 13/149ج: دائرة املعارف اإلسالمية. هـ/1 ج: بكلي عبد الرمحنصحيح وتعليققواعد اإلسالم، ت:  اجليطايل- 9

 .2/204 ج:نيةاإلباضية يف موكب التاريخ، احللقة الثا:  علي حيىي معمر- 10

 )من غري ترجيح.(دائرة املعارف اإلسالمية، مادة اجليطايل.2/72 ج:حممد حمفوظ، تراجم املؤلفني التونسيني : ذكر هذا االختالف أيضا- 11
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انتقـل  : "، واعتمدها حممد أبو راس يف كتابه مؤنس األحبة ويقول         )1(م1336/هـ737أنه تويف سنة    : أوالها
 هـ 737وكان يقرئ ويصنف يف الس الواحد إىل أن أتاه اليقني وتويف سنة             .. اجليطايل إىل جربة ونزل اجلامع الكبري     

  )2("ودفن مبقربة اجلامع
  .وهي الرواية املشهورة. )3( جبزيرة جربةم1349/هـ750نة أنه تويف س: ثانيها

  :و حنن نرجح الرواية الثانية لعلتني مها
الذي أسهم يف إطالق سراح اجليطايل من سجن طرابلس وقد          ) م1364/هـ766ت  (أنَّ أمحد بن مكي      -أ

ا خملوف بـن الكمـاد أيـام        ، ومل يتول ابن مكي رياسة جربة إال بعد أن فتحه          )4(كان وقتئذ واليا على قابس جربة     
  )5(.م1337/هـ738السلطان أيب بكر وذلك سنة 

أن له أربعني درمها عند عمر بن أيب زكرياء يكتاهلم له شعريا أول الصيف عام               "ذكر اجليطايل يف وصيته      -ب
  .هـ747 أي سنة )6("أول سبعة وأربعني

جبزيرة جربة، ودفن مبقربة اجلامع  . م1349/هـ750وبالتايل حسب منطق األحداث تكون وفاة اجليطايل سنة         
  )7(.الكبري باحلشان

  حياته االجتماعية -3
 املصادر التارخيية بذكر معلومات مهمة عن احلياة االجتماعية للجيطايل إال أن املصدر األساسي يف معرفة      شّحت

  :واها يستخلص ما يأيتواملتأمل يف حمت ".بتذكرة النسيان وأمان حوادث الزمان"هذا اجلانب هو وصيته املسماة 
ها ويرعى حقوقها خالفـا ألسـتاذه       جيلّ" شروس" أن اجليطايل كان صاحب أسرة، ومتزوجا بامرأة من          -أ

أن المرأته  "وقد أقر اجليطايل يف وصيته      .  وانقطع للعلم والعبادة   ،الذي آثر العزوبة  ) م1322/هـ722 ت(الطرميسي  
 وفـرَّط   ،اعهم من كسبها تأخذهم وحتاِللُه يف مجيع ما أكل من ماهلا          الشروسية يف ذمته سبعمائة درهم غري الصداق ب       

  )8(".من حقوقها
  .له أخ يسمى بأيب بكر، وهو خليفته يف ماله وأهله بعد وفاته، ومل يرد ذكره يف كتب السري والتراجم -ب

                                           
 .2/198 ج:السري:  الشماخي- 1

 .91 :مؤنس األحبة يف أخبار جربة، حتقيق املرزوقي:  حممد أبو راس- 2

 .2/198 ج:السري:  الشماخي- 3

 .2/196 ج:فسه املصدر ن- 4

 .6/849 ج:العرب:  ابن خلدون- 5

 .318: ضمن دليل خمطوطات مكتبة العطف" تذكرة النسيان وأمان حوادث الزمان: " اجليطايل- 6

 .114:تاريخ جزيرة جربة :  سامل بن يعقوب- 7

 .317،319 :عطفتذكرة النسيان وأمان حوادث الزمان ضمن دليل خمطوطات مكتبة ال:  اجليطايل- 8
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وأرض له بكل ما    مبائة درهم   "كانت تربطه بأقاربه عالقة وصل وحمبة وال أدلَّ على ذلك من إيصائه هلم               -ج
  )1(".فيها

 كان ميلك أراضي زراعية يف عدة نواح من جبل نفوسة، ويشتغل بالفالحة وتربية املواشي، ويتاجر مبـا                  -د
  .تنتجه أرضه من خريات

 وكان سخي النفس يعطي الفقري، ويقرض ذا احلاجـة، وينفـق علـى              ،كان من ذوي اليسار والثراء     -هـ
  . العامل الداعي، والدعوة فهو التاجر، والعلم،مبهارة بني التجارةاملتعلمني، فقد استطاع أن يوفق 

                                           
 . املصدر نفسه- 1
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  حياته العلمية -4

   تكوينه-أ
كـسائر أبنـاء    - ويبدو أنه تلقى علومه االبتدائية       ،تسكت كتب السري عن املراحل األوىل من نشأة اجليطايل        

  .  يف املدارس القرآنية اليت تشرف على إدارهتا حلقة العزابة-جمتمع نفوسة
وقد شهد جبل نفوسة خالل القرنني السابع والثامن للهجرة مراكز علمية أسهمت يف غرس الوعي الديين يف                 

ت (األوساط االجتماعية، ورفعت من مستواها الثقايف، ولعل أبرزها مدرسة أيب موسى عيسى بن عيسى الطرميسي                
  )1(.اليت خترج فيها اجليطايل) م1322/هـ722

 ال سيما يف فنون علم الشريعة       )2(ظهر يف اهتمام معظم خرجييها بالتأليف والتدوين      وميزة مدرسة الطرميسي ت   
  . وتقدميه يف عرض جديد يوائم احتياجات عصرهم،بغية منهم يف إحياء التراث

واعترب علي حيىي معمر أن مدرسة الطرميسي هي أعظم مدرسة بنفوسة وجهت طالهبا إىل االشـتغال بفـن                  
  )3(.التأليف

  شيوخه -ب
 يكن للجيطايل أساتذة كثريون ملكوثه يف جبل نفوسة، ومل يثبت أنه ارحتل إىل عواصم املـشرق للـتعلم                   مل

واالستزادة، ولعل ذلك الضطراب أوضاعها السياسية واالجتماعية والفكرية، فاكتفى بالتعلم يف مـدارس نفوسـة               
  .املزدهرة آنذاك

 عاش يف النصف الثاين من القرن       بن عيسى الطرميسي  أبو موسى عيسى    وأبرز شيخ تلقى عنه اجليطايل العامل       
 مث أسـس    )4(أيب زكرياء حيىي بـن وجـدليش              ، أخذ العلم عن   م1322/هـ722السابع اهلجري، وتويف سنة     

                                           
 .2/195 ج:السري:  الشماخي- 1

ـ 792( أمثال أبو ساكن عامر بن علي الشماخي         - 2 ، وأبو غايل أبو عزيز إبراهيم      ) أجزاء 4 ("اإليضاح"كتاب  : ومن مؤلفاته ) م1389/ ه
ـ 746ت  (الباروين    53:  صـفحة  انظر مؤلفاته ) م1349/ ـ ه 750(وإمساعيل اجليطايل   . "اللقط"كتاب  : ومن مؤلفاته ) م1345/ ه
  .من البحث

  :الـسري . ر  .كان نساخا للكتب، ال ختلو خزانة من خزائن كتب نفوسـة مـن خطـه              ) م14/هـ8ق  (وأبو زكرياء حيىي بن أيب العز       
 .2/194ج

 .2/68 ج:اإلباضية يف موكب التاريخ، احللقة الثانية:  علي حيىي معمر- 3

  .2/193 ج:السري:  الشماخي- 4
أحد احلائزين قصب السبق من طلبته، وفاز مربزا بني األقران يف امليدان،            "أبو زكرياء حيىي بن وجدليش من علماء القرن السابع للهجرة وهو          

 .2/190ج: السري: الشماخي.ر". علَّم وعمل، واستفاد، وأفاد
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" أمـسني " و" مزغـورة : "وأشرف على إدارة مدارس أخرى يف كل من       .)1("جادو"و" طرميسة"مدرسته الواقعة بني    
  . لبته البارزين مستعينا بط)2("يفرن"و

و مل يترك الطرميسي آثارا فكرية الهتمامه الكبري بتكوين العلماء والرجال الذين محلوا رسالة التأليف والعلم                
   :)3(من بعده ومن بني هؤالء نذكر

  ).م1321/هـ722ت ( الشيخ بن إبراهيم بن أيب حيىي الباروين -
  ).م1331/هـ732ت ( يدراسن األزاجي -
  ).م1345/هـ746ت ( عزيز بن إبراهيم بن أيب حيىي الباروين  أبو غايل أبو-
  ).م1349/هـ750ت ( أبو طاهر إمساعيل بن موسى اجليطايل -
  )م1389/هـ792 ت( أبوساكن عامر بن علي الشماخي -
  ).هـ8 ت ق( أبو زكرياء بن أيب العز -
 ويتـسابقون يف سـبيل   ، يتـذاكرون ومما زاد يف ثقافة اجليطايل مالزمته لرفقائه الذين درسوا معه فكـانوا         

  .االستزادة والتحصيل العلمي
ت (   وكـان عـامر الـشماخي        ،خـر إىل بلـده جيطـال      ويروى أن اجليطايل دخل عند العـشاء اآل       

ينظر يف كتاب فقعد إليه يسأله عن املشكالت واملبهمات إىل أن انفجر الـصبح، ومل يقـف يف                  ) م1389/هـ792
كفرسي رهان يتسابقان   " وكان اجليطايل والشماخي     ).4("عامر وحيد عصره  : " يقول واحدة، فإذا سئل عنه بعد ذلك     

  ) 5("يف ميدان
 وقد صاحواجتمعا للتدريس يف مسجد مزغـورة مبعيـة أخـيهم يدراسـن             )6( اجليطايل أبا عزيز زمانا    ب ،

  )7(.األزاجي
يمة يف تكوين الفرد وتنمية قدراته، يقول       هكذا اهتم اجليطايل باحملاورة واملناقشة مع أقرانه ملا هلا من فائدة عظ           

 واملناظرة أجدى على املتعلم من قضاء شـهر بأكملـه يف احلفـظ              ،إن قضاء ساعة واحدة يف املناقشة     : "الزرنوجي
  )1(".والتكرار

                                           
 .2/103ج: اإلباضية يف موكب التاريخ، احللقة الثانية:  علي حيىي معمر- 1

 . هي قرى متقاربة جببل نفوسة،ادوج و، ويفرن، وأمسني،مزغورة. 69: املرجع السابق - 2

 . وما بعدها2/193 ج:السري:  الشماخي- 3

 .2/198 ج:  املصدر نفسه- 4

 . املصدر نفسه- 5

 .2/195 ج: املصدر نفسه- 6

 .2/196 ج: املصدر نفسه- 7
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   تدريسه-ج
أ مل يكن اجليطايل صاحب مدرسة مستقرة شأن أستاذه الطرميسي، بل كان أستاذا زائرا، جيوب القرى، ال يتدف                

وقد عمل على تبليغ رسالة العلم يف كل بلـدة  . )2(م من رغب، وينازل من عارضه من العلماء والفقهاء    منه مضجعه، يعلّ  
  .حيل هبا إىل أن أدركته املنية باجلامع الكبري جبربة

  

 مث استوطن جزيرة جربة بتـونس يـدرس         )3("جيطال"و" غريان"و" مزغورة"و" فرسطاء"ودرَّس يف كل من     
  )4(. ويصنف يف الس الواحد،ا الكبري إىل آخر حياته، فكان يقرئجبامعه

 وقد انتقد طريقة التلقني واحلفظ بدون فهم الـيت          ،أما عن طريقته يف التعليم فهي تعتمد على اإللقاء والشرح         
  )5(.انتشرت يف عهده

   :) 6(ومن املؤلفات اليت درَّسها يف حلقاته
  ).هـ570ت (ل واإلنصاف للورجالين  درَّس الفقه وأصوله من كتاب العد-
  . درَّس النحو من كتاب مجل الزجاج-
  . درَّس البالغة واألدب من كتاب مقامات احلريري-
  . درَّس العقيدة من كتاب الدعائم البن النظر العماين-

ىل، وهو رأي    وإمنا يبتغي به مرضاة اهللا تعا      ،وكان اجليطايل يرى أنه ال جيوز للمعلم أن يأخذ أجرا عن التعليم           
  )7(.أيب حامد الغزايل أيضا خالفا جلمهور علماء املسلمني

 ويتخذ منها مصدر رزق إىل جانـب        ،ويبدو أن هذا الرأي الفقهي هو الذي جعل اجليطايل يشتغل بالتجارة          
  .قيامه بوظيفة التدريس

                                                                                                                                                        
 .288 :م1983/هـ1403رها يف البالد العربية، عامل الكتب، القاهرة التربية اإلسالمية أصوهلا وتطو: حممد منري مرسى - 1

 .2/196 ج:السري". هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ "  :منازلته لفقهاء طرابلس، وقد قال هلم:  مثال ذلك- 2

 .198 ،2/196 ج:السري:  الشماخي- 3

 .114 :تاريخ جزيرة جربة:  سامل بن يعقوب- 4

 .ظ1/1 ج:لنونيةشرح ا:  اجليطايل- 5

 .2/196 ج:السري:  الشماخي- 6

-1/155القـسم : اجليطايل، قناطر اخلريات، حتقيق النـامي     . 1/75ج: م1991،  1إحياء علوم الدين، دار الثقافة، اجلزائر، ط      : الغزايل - 7
  .186 :التربية اإلسالمية: حممد منري مرسى. 156



  50

  مقومات شخصيته -5
 هبا املؤرخون، حناول استجالء معامل شخصيته من خالل آثار اجليطايل ومواقفه، واستئناسا باألوصاف اليت نعته

  :القائمة على خصال خلقية وعلمية، وهي فيما يأيت

   قوة احلفظ-أ
قوي الذاكرة، والناظر يف كتبه سيتحقق من ذلك، وقد مكنته هذه الصفة من احلصول              ) 1("شيخا حافظا "كان  

احلافظة الواعية أساس العلم، كما أضفت علـى        على ثروة علمية زاخرة، واقتدار كبري على االستدالل على آرائه، ف          
مقامات احلريري، ومجل الزجاج يف النحـو، وكتـاب العـدل           : مؤلفاته طابع املوسوعية، ومن مجلة ما كان حيفظه       

  )2(.رجالين، وكتاب الدعائم البن النظر واألشعار، والسنة وغري ذلكاواإلنصاف للو

   اجلرأة يف احلق-ب
  )3(".افظا شديدا يف األمر والنهيكان حم ":الشماخيعنه قال 

 وكافح مـن    ،لعلها هي أبرز صفة لدى اجليطايل إذ هي مفتاح شخصيته، فقد ملك احلق شغاف قلبه فأحبه               
 أو نزل، يعظ الناس، ساسة ورعية، ويـذكرهم         ، عن املنكر أينما ارحتل    ىأمر باملعروف، وينه  يأجله، فغدا داعي خري     

  :والسفر، ال خياف يف اهللا لومة الئم فهو القائل واألسواق، يف احلضر ،يف املساجد
  )4(".ال أقيم ببلد ال أقيم فيه احلق وال آمر وال أى"

 يعين أنه )5("علَّم السوقة مسائل الغش" :ومن كثرة تذكريه الناس وإتيانه األسواق واعظا قال فيه بعض العابثني         
  .ينهاهم عنها فتعلموها

إذ كثر مناوئوه الذين ضايقوا سبيله، وابتلي ببطش السلطان الذي أذاقـه            دة  شديوقد احتمل يف سبيل ذلك آالما       
  . إال أن اجليطايل جتاوز حمنه بسالم بفضل إميانه اخلالص برسالته،حمنة السجن

  .العدل، الصرب، الشجاعة والثبات: وصفة اجلرأة يف احلق متولدة عن صفات أخرى مثل

                                           
 .2/195 ج:السري:  الشماخي- 1

 .2/196ج : املصدر نفسه- 2

 .2/195 ج:ملصدر نفسه ا- 3

 . من البحث29 صفحة انظر مناسبة املقولة - 4

 .2/197 ج:السري:  الشماخي- 5
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   العلم والعمل-ج
يؤم املدارس واملـساجد معلمـا      ) 2("عاملا عامال " متالزمان فكان    )1("م والعمل توأمان  العل"أدرك اجليطايل أن    

  .ومرشدا، وحيضر جمالس العلماء مذاكرا ومناقشا
 ويثبتها بعمق وروية فخلد آثارا فكرية تشهد بعلـو  ،وقد أويت ملكة البيان فانكب على التأليف ليعرض آراءه      

  .كعبه العلمي
 بل محل مهوم أمته ونزل إىل واقع جمتمعه ليصلح ما           -رغم مكانته العلمية  -س وحياهتم   ومل يعتزل اجليطايل النا   

تبدلت فيه شرائع اإلميان وانتقضت فيه عرى اإلسالم واندرست فيه حـدود         : "به من فساد ملا رأى دهره كما وصفه       
وحيد صفوف املسلمني، ولـم    فكان حامل رسالة، كثري التحرك، جيوب اآلفاق داعيا، يعمل على ت           ) 3("الدين بالكلية 

  ) 4(.مشل القبائل املتنازعة

  اجملاهدة -د
 وسـلكوا   ، مقتديا بأسالفه الذين زهدوا يف الـدنيا       )5("من أهل ااهدة والتقوى واإلخالص    "كان اجليطايل   

 فلـسفة   وهو موسوعة علمية يف   " قناطر اخلريات " وسار على درهبم، مث وضع لنا كتاب         ،طريق اآلخرة، فالتزم جهم   
  .التشريع وتزكية األنفس، وضمنه مجلة من آرائه التربوية

سلوك اجليطايل هذا املنحى الروحي إىل فساد األوضاع السياسية واالجتماعية، وانـدراس            وقد يرجع سبب    
  .معامل الدين يف عصره

  التحرر الفكري -هـ
ابن خلدون ذلـك يف            د وصف   عاش اجليطايل يف عصر سادت فيه العصبية املذهبية، وانتشر التقليد، وق          

  )6 ("ومدعي االجتهاد هلذا العهد مردود على عقبه، مهجور تقليده: "قوله
، )7(التحرر من هذه األجواء الفكرية الضيقة، وذلك بذمه التقليد والنعـي علـى أهلـه              اجليطايل  وقد حاول   

وأنا أستغفر  : "قول يف بيان هذا املنهج    وي.  النظر عن مذهب صاحبه     بغضّ ،ودعوته إىل قبول احلق من أي مصدر كان       

                                           
 .1/118 ج:قواعد اإلسالم:  اجليطايل- 1

 .2/195 ج:السري:  الشماخي- 2

 .1/24 القسم :قناطر اخلريات، حتقيق عمرو النامي:  اجليطايل- 3

 .2/197 ج:السري:  الشماخي. ر.ئل مناذج من إصالحه بني القبا- 4

 .1/15 ج:قناطر اخلريات، مقدمة احملقق:  اجليطايل- 5

 .496 :املقدمة:  ابن خلدون- 6

 .1/257ج :م1983/هـ1403وزارة التراث القومي، عمان : قناطر اخلريات. و1/20 ج:شرح النونية:  اجليطايل- 7
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اهللا من كل ما زلت به القدم، وطغى به القلم يف كتابنا هذا وغريه من كتبنا، وإمنا ألَّفناه من كتب شتَّى وأكثره مـن                        
اقبل احلق ممن جاءك به حبيبا كان أو بغيضا، ورد          " :امتثاال لقوله عليه الصالة والسالم    ) من غري مذهبه  (كتب قومنا   

 ومل أهتبل مبؤلفه علـى      ، واستخرجت العلم النافع من كل كتاب      )1("باطل على من جاءك به حبيبا كان أو بغيضا        ال
إذ حجة اهللا على اإلنسان فهم احلق وعلمه من         خطأ كان أو صواب، ونقلت احلق املفهوم من بني الشوك والسموم،            

   )2("أي لغة مسعها أو لسان
يبحث يف مسائل العلم انطالقا من القرآن والسنة وآثار الصحابة          علمية، وصار   وبالتزامه هذه الصفة منت ثروته ال     

  .رضي اهللا عنهم وأقوال العلماء من خمتلف املدارس دون أن يتقّيد برأي معّين

  حمن اجليطايل -6
اقتضت العادة أن يبتلى كل صاحب رسالة خبصوم وأعداء يناوئونه، ويعترضون سبيله، ويف ذلـك اختبـار                 

وبقدر ما تزداد مكانة الشخص   .دى صدقه وإخالصه، وتطهري لصفوف أتباعه ليعلم الصادقني منهم والكاذبني         عظيم مل 
  . يكثر من حوله احلاسدون، ليحسدوه على ما أتاه اهللا من فضله

ونظرا للمكانة العلمية واالجتماعية اليت حظي هبا اجليطايل يف عصره تضاعف من حوله احلسدة الكائدون من                
  :قال أبو متام.  واخلاصة حينما عجزوا عن جماراته،العامة

  وإذا أراد اهللا نشر فضيلـة        طويت، أتاح هلا لسان حسود
فقد عاىن اجليطايل من كيد حاسديه معاناة شديدة، وتصدى اهبتهم مبا أويت من عزمية صادقة، ولسان ذلق،                 

لقد صدر عن صدر يناجيه البلبـال، وقلـب تقلبـه           ": "نونيةشرح ال "ويصور لنا معاناته يف اية كتابه       . ويراع بليغ 
األهوال، وفصل عن بديهة وارجتال، ال عن روية واحتفال، مع ما يعتريين من وساوس الصدور، وما منيت به مـن                    

 ورواحا،  ،أهل احلسد، واجلفاء، واجلهل باألمور، ينظرون إيل شزرا مساء وصباحا، ويتربصون يب ريب املنون غدوا              
والعويل وعليه    وإىل اهللا املشتـكى   -كما قال القائـل  -ون حلمي أكال صراحا، ويرتفون عرضي غيبة ومراحا         ويأكل

التكالن والتعويل يف مجيع ما يطرقنا من احلدثني من انطماس معامل األديان مع عدم املعوان ومقاسـاة أهـل هـذا                     
  )3(".الزمان

 مل تثنه عن عزمه، ومل يـن يف أداء          -فذت منه من جهد   رغم ما استن  –ويبني من خالل مقاله أن هذه املكائد        
  .رسالة احلق وإظهارها، كما تتجلى قوة إميانه بربه الذي إليه الرجعى واملصري يف كل صغري أو كبري

                                           
 .مل أعثر عليه - 1

 .566-3/565 ج:قناطر اخلريات:  اجليطايل- 2

 .207-3/206 ج:شرح النونية:  اجليطايل- 3
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وهكذا أثارت مكانة اجليطايل حنق وحقد من مل يبلغ شأوه، ومل يصل إىل مرتبته، فكان جزاؤه أن تعرض إىل                   
  :حمن عسرية منها

  )1(.نه من قبل وايل طرابلس بتواطؤ من قاضيها وبعض علمائها، فمكث يف السجن مدةسج -
  )2(.تعرضه إىل حماوالت اغتيال من قبل خصومه -
  )3(. خلالف ناشئ بينه وبني بعض فقهائها-لفترة-حرمانه من دخول جزيرة جربة  -
  )4(. انتهاك عرضه والتنقيص من شأنه-

  .طايل وأسباب ذلكونفصل القول يف حادثة سجن اجلي

   منوذجاحمنة السجن
 وحيثما حل كـان     )5(ملا بزغ جنم اجليطايل عاملا، وذاعت شهرته يف اآلفاق سار إىل مدينة طرابلس يف جتارة              

  .داعيا إىل اخلري، ونورا يهتدى به
ناع وقد سبق له أن حاور بعض علماء طرابلس وناقشهم يف مسائل علمية وفقهية وكان له اقتدار كبري يف إق                  

خماطبيه باحلجة القاطعة فأثار فضله مكامن احلسد يف قلوب خصومه من العلماء، ومل يغضوا عنه لعلهم كانوا يـرون                   
  .، وافتروا عليه)6(آراءه خمالفة لفتا ويهم، ودعوته مناهضة لنظام احلكم فرفعوا أمره إىل حاكم طرابلس حممد بن ثابت

ودعي اجليطايل إىل املناظرة،    .  وفيهم قاضي البلد   ، والفقهاء ،ءعقد حاكم طرابلس جملسا يضم عددا من العلما       
وضاقت صدورهم حرجا ملا يـدعو      ) 7("فوجدوه كرت العلوم، واملعارف، ومعدن الفضائل باملنطق واملفهوم       "واملناقشة  

 )8("؟هل عندكم من علم فتخرجوه لنا     : "إليه، وملا قصرت مداركهم عن بلوغ مستواه العلمي حتداهم بقوله الساخر          
وأمجعوا أن جيعلوه يف قعـر الـسجن،        . فازدادت رغبتهم إثر هذا القول العنيف يف إيذائه انتصارا ألنفسهم املنهزمة          

وهكذا نالحظ أن السجن والقسر عرب التاريخ  هو مـصري            !!ويسلبوا ما معه من أموال، ظانني أنه السبيل إلسكاته        
 عاجز عن مواجهة الفكرة بالفكرة، ومقارعـة  ،سلطان مستبد  يقف بفكره املتحرر صامدا يف وجه        ،كل عامل جريء  
  .احلجة بنظريهتا

                                           
 .2/196 ج:السري:  الشماخي- 1
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 . من البحث23: فحة حسبما نرجحه، انظر ترمجته ص حاكم طرابلس يف ذلك العهد هو حممد بن ثابت- 6

 .91:مؤنس األحبة يف أخبار جربة:  أبوراس- 7

 .2/196 ج:السري:  الشماخي- 8
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 ومل تشفع له أعوامه الستون أو تزيد، فأنشد قصيدة ميدح فيها أمحد بن             ،ظل اجليطايل رهني حمبسه مدة يعذب     

 ويستعطفه، وشفع له عند صاحب طـرابلس فـأطلق          ، آنذاك )1(سلطان قابس وجربة  ) م1364/هـ766ت  (مكي  
  )3(.إلخراجه، وحتملوا عنه ماال) 2(احه، كما حتركت ضمائر أوالد أيب زكرياء بن أيب مسورسر

ط اهللا عليك عدوا ال خياف ربا، وال يتقـي          سلّ: "خرج اجليطايل من غيهب السجن داعيا على طرابلس بقوله        
  )5(".فما مضت إال أيام قليلة حىت أخذهتا النصارى: " قال الشماخي)4("ذنبا

 لصنيعه اجلميل حسبما    اكاتبة شكر امليطايل بعد خروجه من السجن أمحد بن مكي، لكن مل تكن             وكاتب اجل 
وذلك من حتفظه وورعه أن ال يكـون        " خيربه أنه ال يستحق ذلك املدح كله         ،يقتضيه الطبع النبيل، بل كانت اعتذارا     

  )6(". وأن ال يكون من الذين يهيمون يف كل واد،كذب يف شعره
 هذا املوقف أن فن الكتابة شعرا أو نثرا عند اجليطايل هو مسؤولية عظمى على عاتق الكاتـب                  ويظهر من خالل  

  : ولو كانت يف ظروف قاهرة، وصدق اجلاحظ يف قوله،يتحمل تبعاهتا
  ويبقي الدهر ما كتبت يداه    ن كاتـب إال سيفىنـوما م

  .يسرك يف القيامة أن تـراه   غري شيء فال تكتب بكفـك 
 وآواه أوالد أيب زكرياء بن أيب مسور، ونزل اجلامع الكبري واستقبله علماء جربـة               ،ايل إىل جربة  انتقل اجليط 

  )7(.أحسن استقبال، واجتمعت عليه الطلبة فكان يدرس، ويصنف يف الس الواحد
راؤه  بل انتشرت آ   ، وتصنيفاته بكل اجتهاد، ومل يقدر خصومه تقييد فكره ولسانه         ، وحبوثه ،واصل الشيخ دروسه  

 وزاهـدا   ،عاملا تقيـا  ونفوسة  ع أهل جربة    وظل خادما لرسالة العلم إىل أن فاضت روحه إىل رهبا، وبذلك ودّ           . وآثاره
  . احتمل يف سبيل الدفاع عن آرائه الشيء الكثري،جريئا

                                           
م وكان حيـب    1364/هـ766م ومكث فيها إىل أن تويف سنة        1337/هـ738 هو أبو العباس أمحد بن مكي وايل قابس وجربة سنة            - 1

 .935، 6/806 ج:العرب:  ابن خلدون. ر.الشعر وجييده

 :الـسري : الشماخي. ر     " أوالد أيب زكرياء بن أيب مسور بيت علم قدميا وحديثا ورؤوس الفقهاء جبربة وإليهم اإلشارة  ومرجع األمر                  "- 2
 .2/167ج

 .2/167 ج:السري:  الشماخي- 3

 .1/196 ج: املصدر نفسه- 4

م، وأعاثوا فيها فـسادا،     1353/هـ754لس يف عهد والية  ثابت بن حممد سنة          متت حادثة استيالء النصارى على طراب     .  املصدر نفسه  - 5
 .964، 6/963 ج: العرب:ابن خلدون. ر       . وكان جلماعة املسلمني بالبالد اجلريدية فضل كبري يف استخالص الثغر من أيدي الكفار

 .2/196 ج:السري:  الشماخي- 6

 .91 :مؤنس األحبة يف أخبار جربة:  أبو راس- 7
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  المبحث الثالث

   آثار الجيطالي 
    تالميذه- أوال

 وإىل جهوده يف نشر العلم واعتربنا األدلة التارخييـة الـيت            إذا نظرنا إىل النتاج الفكري الذي خلَّفه اجليطايل،       
تؤكد أنه جلس للتدريس يف جهات عديدة فإن العقل يوجب أن يكون للشيخ أفواج من املريدين تلقوا عنـه مـن                     

  :لكن كتب السري مل حتفظ من تالمذة اجليطايل إال امسا واحدا وهو. خمتلف النواحي
   أبو أيوب اجليطايل

صف الثاين من القرن الثامن للهجرة، أخذ العلم أول مرة عن إمساعيل اجليطايل، فلما سافر اجليطايل إىل عاش يف الن
كما ناب عن اجليطايل يف القـراءة       ) م1389/هـ792ت( جربة واصل أبو أيوب دراسته عند أيب ساكن عامر الشماخي         

سواك فإن متَّ انقطع    ) أي على أيب ساكن   (قرأ عليه   إن أبا طاهر سافر إىل جربة ومل يبق من ي         " :على أيب ساكن، وقيل له    
  )1("من يقرأ عليه

  :وكان أبو أيوب متقيا شديدا يف األمر والنهي، كثري النصح لطلبته ومن مجلتهم
  . وأبو عبد اهللا حممد الشاعر الفقيه،)م1425/هـ829ت (العامل أبو حممد عبد اهللا : ابناه -

  )2(.زكرياء الفرسطائي و-

  ؤلفاته  م-ثانيا 
إىل جانب اهتمام اجليطايل بالتعليم، وإلقاء اخلطب والدروس فقد أوىل عناية كبرية رغم كثرة أسفاره بفـن                 

  .التأليف والكتابة
الـذي دعـا    ) م1322   /هـ722ت  (وترجع دواعي التأليف لدى اجليطايل إىل توجيه أستاذه الطرميسي          

لوال : "، يقول اجليطايل  )3(حياء التراث، وصون العلم من االندراس     خرجيي مدرسته املربزين إىل االشتغال هبذا الفن إل       
  ) 4(".تآليف العلماء لألسفار الندرس احلق، وانطمست اآلثار عند موهتم يف أي عصر من األعصار

                                           
 .2/201 ج:السري:  الشماخي- 1

 . املصدر نفسه- 2

 من البحث 44 :فحة انظر ص- 3

 .ظ1/1 ج:شرح النونية:  اجليطايل- 4
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ويعترب كتاب السري للشماخي أقدم مصدر وردت فيه معظم مؤلفات اجليطايل، وال يزال البحث يف ميـدان                 
 عما ذكره الشماخي ما عدا وصية اجليطايل املسماة بــ           –حسب علمنا –اآلن مل يأت جبديد     املخطوطات إىل حد    

  )1(.اليت مت العثور عليها مؤخرا" تذكرة النسيان وأمان حوادث الزمان"
 ولعل سبب ذلك يرجع إىل توقيفـه إياهـا          ،إىل يومنا هذا  من التلف   وأغلب آثار اجليطايل ال تزال حمفوظة       

  )3(.اهتمام من بعده من العلماء بشرحها وتلخيصها، و)2(لطالب العلم
  :وميكن أن نصنف آثار اجليطايل حسب فنون العلم إىل

  يف علم الكالم والفقه
 أو  ،نالت مباحث العقيدة والفقه القسط األوىف من مؤلفات اجليطايل فقد خيصص لكل منها مؤلَّفا مـستقال               

فقه عادة دِرب هبا الفقهاء قدميا لكون الفـروع تـبىن علـى             واجلمع بني مباحث العقيدة وال    . يوردها ضمن جمموع  
  :ومن هذه املؤلفات. األصول، واعتبار أصول الدين هو الفقه األكرب

  ]خمطوط[ شرح النونية -1

ـ  ـة قصيدة يف مسائ   ـالنوني ـ    ـل العقي ـ م  ـدة نظمهـا العال       ر بـن نـوح امللوشـائي      ـو نـص  ـأب
  :دى  ومثانني بيتا مطلعها وتقع يف مائة وإح)4()م13/هـ7ق(

  
  .ِبنْجٍد وخْيٍف والسُّهولة واحلَْزِن    سالم على اإلخوان يف كل موطن

  )البحر الطويل(

، أمـا عـن     م1329/هـ730وذلك سنة   )  ورقة 304جمموع أوراقها   (قام اجليطايل بشرحها يف ثالثة أجزاء       
عاين الكلمات معتمدا علـى معـاجم اللغـة         منهجه يف الشرح فكان يتخذ من ألفاظ البيت مادة للبحث، يدرس م           

فإن كانت من األلفاظ الواردة يف القرآن أشار إىل معانيها من خالل اآليـات مـستعينا بـأقوال                  . ودواوين الشعراء 
مث يفصل القول   .  ذاكرا أوجه االختالف إن وجدت     املفسرين، وإن كانت مما يستعمل شرعا بيَّن معناها االصطالحي        

                                           
 .م1996 سنة )العطف( عثرت عليها فرقة حبث من مجعية التراث، مبكتبة دار التالميذ - 1

 .318: لعطفتذكرة النسيان، ضمن دليل خمطوطات مكتبة دار التالميذ ا:  اجليطايل- 2

 . من البحث60 :فحة األعمال اليت تناولت آثار اجليطايل ص. ر- 3

 أبو نصر بن نوح امللوشائي عاش يف النصف األول من القرن السابع اهلجري، الثالث عشر امليالدي أخذ العلم من خاله أيب حيىي زكرياء بن                         - 4
اإلباضية يف موكب التـاريخ،     : علي حيىي معمر  . 2/189 ج :السري: ماخيالش. ر. وله دواوين ". كان لغويا قرظ ما ألف شعرا     "إبراهيم و 

 .2/97 ج:احللقة الثانية
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ها ودقيقها، يستعرض آراء املدارس الكالمية، ويناقش أدلَّتهم مرجحا          للبيت مبينا مسائل الكالم جليلَ     يف املعىن اإلمجايل  
  .ما يقتنع به

إني نظرت إىل قصيدة الشيخ األفضل الفقيه األجل أيب نصر          " :وبيَّن اجليطايل الدافع إىل شرحه النونية يف قوله       
 األصول الدينية مع خلوها من التفسري، وشغف الطلبة يف حفظها من            فتح بن نوح فوجدهتا قد اشتملت على مجل من        

  ) 1("غري معرفة مبجمل شرحها مع إغفال األولني عن تلخيصها ليفهم عنهم املتأخرون مجل فنوا
لوجدنا شرح اجليطايل أوسعها حتليال وعمقا، وأسبقها زمانـا،         ) 2(وإذا نظرنا إىل الشروح اليت تناولت النونية      

  . يعد  اجليطايل أول وأكرب شارح للنونيةوبالتايل
  .)3(وتوجد نسخة خطية من هذا الشرح  املخطوط يف مكتبات جبل نفوسة، وجربة، ومزاب

  ]مطبوع[ قواعد اإلسالم -2
قد مجعـت يف هـذا الكتـاب قواعـد          : "كتاب جامع ملسائل العقيدة والفقه يقع يف جزأين يقول اجليطايل         

ـ    ، وغري ذلك من الكبائر املوبقـات      ،احلقوق وواجب   ، والواجبات ،الفرائض ألفـه سـنة    ) 4(ات والفـضائل األدبّي
 خصص الركن األول منه ملباحث العقيدة متوخيا أسلوب اإلجياز يف عرضها ما عدا مسألة الواليـة                 م1332/هـ733

 ، والـصوم  ،والزكـاة  ،الطهارات، والـصالة  :  وتطبيقاهتا، مث تطرق إىل أبواب الفقه      ،والرباءة فإنه أطال يف تفريعاهتا    
ثاين يف اآلداب، وقد سـلك يف عـرض املـسائل           لواحلج، وختم كتابه مببحثني أحدمها يف احلقوق ومظامل العباد، وا         

  .الفقهية منهجا مقارنا حيث يورد مذاهب فقهاء األمصار، ويبني سبب نزاعهم
اجلزائر سنة  ) غرداية(عة العربية   ، وطبع باملطب  )5(الشيخ بكلي عبد الرمحن بن عمر     والتعليق عليه   قام بتصحيحه   

  .م1976

                                           
 .ظ1/1 ج:شرح النونية:  اجليطايل- 1

ـ 1073ت  (شرح قاسم بن حيىي الـويراين       :  من هذه الشروح   - 2 ت (        شـرح يوسـف بـن حممـد املـصعيب           ). م1662/هـ
ت (شرح عبـد العزيـز بـن إبـراهيم الثمـيين            ). م1773/هـ1187ت  (    شرح عمر بن رمضان التاليت     .)م1773/هـ1187
 ).م1881/هـ1298ت ( شرح جممد ابن ادريسو .)م1808/هـ1223

قـسم  (نـسخة كاملـة مـصورة       ) غردايـة (مكتبة عمي سعيد    .  نسخة كاملة  3/هـ: حتت رقم ) بين يزقن (مكتبة القطب   :  يف مزاب  - 3
 )املخطوطات

 .2/278 ج: حتقيق بكلي،مقواعد اإلسال:  اجليطايل- 4

م بالعطف اجلزائر، خريج جامع الزيتونة واملدرسة اخللدونية خدم رسـالة العلـم             1901 بكلي عبد الرمحن بن عمر فقيه معاصر ولد سنة           - 5
  حلاج سعيدا.ر. م1986اإلصالحية، تويف سنة ديوان الشعر، فتاوى البكري، تاريخ احلركة : والدين بإخالص صادق وعزم ثابت من مؤلفاته

  وما بعدها230: 1991، تاريخ بين مزاب، املطبعة العربية غرداية: يوسف
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  ]مطبوع[ الفرائض -3
 حيث أحلق القواعـد     ، مركزا على اجلانب التطبيقي    ،تناول فيه املؤلف أحكام املواريث يف الشريعة اإلسالمية       

  .النظرية مبسائل حملولة تيسريا للفهم، وتدريبا للطالب على إجناز املسائل الذي هو اهلدف من علم املواريث
وقد اهتم اجليطايل بالفرائض ملا رأى استغناء الناس عن تعلمها فأراد تقريبها إىل األفهام بتجديـد مـسائلها،                  

لف يف الفرائض من مسائل املواريث مجال وأجدد        ؤرأيت أن أ  : "وتبسيط طرقها ليسهل على الراغبني حتصيلها ويقول      
 ولكـن   ،ين مقاال ولقد نصبوا اهلم على كل شيء مثاال        من حساهبا عهدا مضمحال على أنَّ األولني مل يتركوا لآلخر         

  )1(". ويطرأ اجلديد فيكون يف النفس مقبوال،رمبا يبلى القدمي فيكون مملوال
  . من غري حتقيق أو تعليقم1887/هـ1305طبع الكتاب ضمن جمموع باملطبعة البارونية مبصر سنة 

  
  
  

  ]مطبوع[ قياس اجلروح -4
روح وكيفية قياسها، وما يلزم أداؤه من مغرم عند كل حالة مع إيراد أمثلة خمتلفة               تناول فيه املؤلف منازل اجل    

  .رسالة فريدة يف فقه القصاص والدياتوهو تبني هذه القواعد، 
  . من غري حتقيقم1887/هـ1305مت طبع الكتاب ضمن جمموع يف املطبعة البارونية مبصر سنة 

  ]خمطوط[ احلج واملناسك -5
 وتبيان املناسك الواجبة، وذكر فيه كيفية الزيارة ومجلـة مـن            ،ديث عن فريضة احلج   خصصه اجليطايل للح  

 وسننه، ورمبا كان بعض احلجيج يستـصحبون        ، وغري ذلك من آداب احلج     ، والدعاء املأثور فيه   ،فروع مسائل احلج  
  )2(.قد ألفه قبل كتاب القواعدوهذا الكتاب يف أسفارهم لالسترشاد به، 

  ]خمطوط[ة األئمة  ما مجع من أجوب-6
 ،مجع فيه اجليطايل أجوبة األئمة وفتاويهم يف عصور خمتلفة، ورتبها يف ثالثة أجزاء وال ختلو من بعض تعليقاته                 

  )3(. وتوجد بعض النسخ اخلطية منها يف جربة،وتقدمياته

                                           
 .12-11: م1887/هـ1305الفرائض، املطبعة البارونية سنة :  اجليطايل- 1

 .2/196 ج: بكليصحيح وتعليققواعد اإلسالم، ت:  اجليطايل- 2

) ت.د. ( مبناسبة امللتقى الدويل التارخيي األول جبزيرة جربة       ، حماضرة ألقاها  عهاجليطايل وأهم الكتب اليت خلفها يرا     : الصادق بن مرزوق  . ر - 3
 !! مل نتمكن من االطالع على هذه األجوبة الفقهية رغم ما قمت به من حماوالت.8 : ص]طوطخم[
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  ]مطبوع[ عقيدة التوحيد -7
ايل بأسلوب أديب موجز فصيح، ووجهها      هي رسالة خمتصرة تشمل قواعد العقيدة بغري استدالل، صاغها اجليط         

متّ طبعها باملطبعة العربيـة، غردايـة، سـنة         .  والتصديق هبا  ، مث فهمها مث اعتقادها    ، ودعاهم إىل حفظها   ،إىل الناشئة 
وقـد حقّقهـا    ) 289-287: ص( وقد وردت هذه الرسالة ضمن كتاب قناطر اخلريات، قنطرة اإلميـان          ،  م1974

  . ضمن القسم األول من كتاب القناطرالدكتور عمرو خليفة النامي

  فلسفة األخالقيف 

  قناطر اخلريات -8
 يقع يف ثالثة جملـدات ضـخمة        م1337/هـ738كتاب قيم يف مقاصد التشريع وفلسفة األخالق ألفه سنة          

يها  إذ شبَّه الفرائض بالقناطر اليت ميكن للسالك عل،قسمه اجليطايل إىل سبع عشرة قنطرة     ) ص1557جمموع صفحاهتا   (
  )1(. وقد اجتهد يف ترتيب القناطر ترتيبا حمكما معلال ذلك حبجج منطقية يراها،العبور للوصول إىل السعادة األبدية

والدافع إىل تأليفه هو فساد أحوال عصره، واندراس معامل الدين، وامتالء الضمائر حبب الدنيا، وعماء البصائر                
فدعاه ذلك إىل وضع هذا الكتاب إحياء للدين، وتذكريا ملن نظر           عن طريق اآلخرة، فخشي االنسالخ من الدين كله         

  )2(.فيه
واجليطايل لو مل يقدم إىل املكتبة اإلسالمية إال هذا الكتاب لكان فيه            : "وعن أمهية الكتاب قال علي حيىي معمر      

  )3(."الكفاية
ـ 1223ت(ويصفه الثميين    هر إمساعيل بن موسى    إن الكتاب الذي صنفه اإلمام أبو طا      : "يف قوله ) م1808/هـ

اجليطايل، املسمى بالقناطر كتاب جامع لعلوم الدين والدنيا واآلخرة، ومهذب للخواطر دالة على علو درجة مؤلفـه                 
يف العلوم، سامل من الطعن فيه بأدىن خدش أو كلوم، شاهد له بالفوز باحلظ من علم اليقني والكشف كما نطق بـه                      

   )4("الوصف وال أظن أن من علمائنا املغاربة ناسجا على منواله يف هذا الشأنفحوى كالمه، وذكر به من مناقبه من 
ـ 1307     طبع الكتاب أول مرة باملطبعة البارونية مبصر بأجزائه الثالثة من غري حتقيـق سـنة                م1889/هـ

ذلـك سـنة    وشرع الدكتور عمرو خليفة النامي يف حتقيق القسم األول منه وحيتوي على قنطريت العلم واإلميـان و                
اجلزائر قنطرة الصالة ووظائفها من     ) غرداية(وقد حققت مؤخرا هيئة طلبة قسم الشريعة مبعهد عمي سعيد           . م1965

                                           
 . وما بعدها1/8 القسم :قناطر اخلريات، حتقيق عمرو النامي: اجليطايل.  ر- 1

 .1/24 القسم :خلريات، حتقيق عمرو الناميقناطر ا: اجليطايل.  ر- 2

 .2/109 ج:اإلباضية يف موكب التاريخ، احللقة الثانية:  علي حيىي معمر- 3

 .، املقدمة]خمطوط[عقد اجلواهر املأخوذ من حبر القناطر، : الثميين - 4
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 ومتّ طبعه كامال من غري حتقيق بوزارة التراث القـومي           .الطهارات وال تزال جهودهم مستمرة يف حتقيق بقية القناطر        
  .م1983/هـ1403والثقافة بسلطنة عمان سنة 

  األدب والشعريف 
كان اجليطايل أديبا وشاعرا، ولغويا كبريا يظهر ذلك جليا يف كتاباته حيث نلحظ جزالة األسـلوب، وقـوة                

  :املعىن، ومجال املبىن، ومن آثاره األدبية

  ]خمطوط[الرسائل  -9
وجد نسخ  وت. ترك اجليطايل جمموعة من الرسائل العلمية واألخوية بعثها إىل علماء عصره، وإىل بعض الطلبة             

  )1(.خطية منها يف جربة

  القصائد -10
هي إىل معاين الفلـسفة أقـرب منـها إىل          : "نظم اجليطايل عددا من القصائد، قال يف شأا علي حيىي معمر          

  )2(."أغراض الشعر
  : يقول يف أبياهتا األوىل)3(ومن مجلة قصائده، قصيدة حول االقتداء باألئمة األعالم

  يهتدي  يكن مثل ماش يف الدجى ليس            مةبأئ  أال كـل من ال يقتدي     
  مقلد  فمـا إن له يف دينـه من   حائرا  ويأيت غدا يوم القيـامة      
  مورد  ساللـة إبراهيم أفضـل  ومذهيب ين قـلدت ديين    نولك  
  مقتدي  وإين بأفضـل األئمـة   مقـلدا  رضينا به بني األنـام   

  )من البحر الطويل(

  :)4(ألحد السائلنيوقد كتب بعض أجوبته الفقهية شعرا كقوله 
  أهال بهوارض  م صريح احلق   تفّه  دالــج  فيا أيها املهدي مقالته  
  الـكح  آذرـأوانس أمثال اجل  اـأربعـ فهذا امرؤ عندي تزوج      
  الـمث إياس حيضها عدةمن هلا   قيـب  فطلق إحداهن فدى وقد   
  عدال  نه جتد بم فاحس ي نشمن الن  اـــمجيعه  ذ فنواة وأستار و  

                                           
 .09 :يراعه خلّفها اليت الكتب وأهم اجليطايل: مرزوق بن الصادق .ر - 1

 .2/109 ج:عمر، اإلباضية يف موكب التاريخ، احللقة الثانية علي حيىي م- 2

 .131-130: مصر) ت.د(قصائد عديدة من نظم اجليطايل وغريه، املطبعة البارونية .  ر- 3

 .وقد أورد السؤال، وبني معاين األبيات. 277: الفرائض:  اجليطايل- 4
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  الـمهـ  ما يراقبها  تكعدهتا ح  غريها ن شاء تزويجعلى زوجها إ   
  يتلى  خالقناّصـذكرن فذا يف ن     اليت  رـمىت انقضت يعتد باألشه     
  مرتال  له اخلمس نصا يف الكتاب   ائزـج  ألنَّ األوىل يف حكمه غري       

  )من البحر الطويل(

لس ليطلق سراحه مـن      راجيا شفاعته عند وايل طراب     ،ومن أشهر قصائده تلك اليت مدح فيها أمحد بن مكي         
 ولعل ذلك يرجع إىل تنكر اجليطايل ملدح ابن مكي بعد خروجـه مـن               ،السجن، إال أنَّ كتب التاريخ مل تروها لنا       

  .السجن لعدم استحقاقه ذلك

  يف احلساب واهلندسة

  ]مطبوع[حساب مسائل البيع والشراء  -11
يع والشراء، وجانبا مهمـا مـن مباحـث          واملوازين، ومسائل الب   ،تناول فيه املؤلف طرق حساب املكاييل     

كحساب جماميع األعداد، وجدائها، واستخراج اجلذور، ودراسة الكسور، وحساب مساحات األشكال           : الرياضيات
وميزة الكتاب تتجلى يف تناوله أمثلة من واقع احلياة التجارية والفالحية مما يعطي الكتـاب قيمـة                 . اهلندسية املختلفة 

 الناس الضرورية يف جمال املعامالت كما أنَّه يعد مثرة ناضجة الزدهار العلوم الرياضية لـدى                علمية تشبع احتياجات  
  .املسلمني يف ذلك العصر، وبلوغ اجليطايل منها مبلغا عظيما

  . من غري حتقيقم1887/هـ1305طبع الكتاب ضمن جمموع باملطبعة البارونية مبصر سنة 

  يف الوصايا

  ادث الزمانتذكرة النسيان وأمان حو -12
 وتصديق ما جاء    ، هو كتاب خاص لوصية اجليطايل استهلها بوصية أدبية يدعو فيها أقاربه إىل اعتقاد التوحيد             

ويقـول يف   .  راجيا من ورثته أن يؤدوهـا      ، وما عليه من حقوق    ،شرع يف وصيته املادية مبينا ما له       مث   bبه الرسول   
 وهـذه فيهـا     ، ولكن كررهتا يف الكتب لئال تتلف      ،هي وصية واحدة  واعلم أين كتبت الوصية مرارا، فإمنا       : "ختامها

  .قتصادية واألخالقيةجتماعية واال وتعّد وثيقة مهمة يف معرفة ومضات من حياة اجليطايل اال)1(."إقرار مبا يل وما علي
  .من غري حتقيق) 319-317: ص(طبع الكتاب ضمن دليل خمطوطات مكتبة العطف، مجعية التراث 

                                           
 .319: ف مكتبة العطتذكرة النسيان، ضمن دليل خمطوطات:  اجليطايل- 1
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  عمال اليت تناولت آثار اجليطايلأل ا-ثالثا
 إذ حظيت مؤلفاته باهتمام العلماء من بعده بدراستها فتنوعت أعماهلم بني ،امتد أثر اجليطايل إىل العصور التالية له    

  : ومعتمد عليها يف تآليفه، ومن مجلة هؤالء نذكر،شارح، وملخص هلا
  )م1677/هـ1088ت  (أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن أيب ستة اجلريب

  )1 (.م1879/هـ1297 مصر سنة ،املطبعة البارونية: حاشية على كتاب قواعد اإلسالم -
  .م1887/هـ1305املطبعة البارونية مصر سنة :  حاشية على كتاب الفرائض-

  )م1773/هـ1187ت (أبو يعقوب يوسف بن حممد املصعيب املليكي
  ].خمطوط[ حاشية على كتاب الفرائض -

  )م1808/هـ1223ت (اج إبراهيم الثميينعبد العزيز بن احل
  .خمطوط مبكتبة االستقامة، بين يزقن:  عقد اجلواهر املأخوذ من حبر القناطر-

  )م1886/هـ1303ت  (إبراهيم بن يوسف اطفيش
 وهو اختصار لكتـاب مناسـك   م1892/هـ1310املطبعة البارونية مصر   : خمتصر املناسك ومذهب السالك   

  .احلج للجيطايل
  )م1914/هـ1332ت  (يوسف اطفيشحممد بن 

  ).5:و.أ: (خمطوط مبكتبة القطب بين يزقن رقم: حاشية على قناطر اخلريات -
  .11/ع77: خمطوط مبكتبة آل يدر بين يزقن رقم: حاشية على شرح النونية -
  .خمطوط مفقود: حاشية على كتاب الفرائض -
 حتقيق أيب إسـحاق     م1980/هـ1400ة  اجلزائر، سن ) قسنطينة( مطبعة البعث    2/ ط :الذهب اخلالص  -

  .اطفيش، وهو مجع واختصار لكتاب قواعد اإلسالم وحاشية أيب ستة عليه
  )م1928/هـ1347 ت (احلاج صاحل بن عمر لعلي

  ).5و-أ: (خمطوط مبكتبة املؤلف، بين يزقن رقم:  تعاليق وشروح على كتاب القناطر-
  )م1954/هـ1373 ت (إبراهيم بن بكري حفار

   .خمطوط مبكتبة الشيخ عمر بن يوسف عبد الرمحن، بين يزقن: دة اجليطايلشرح عقي - 

                                           
  )حتقيق املنت واحلاشية. (م1998/هـ1418: وقد أجنز القسم األول منه سنة.  شرع يف حتقيقه األستاذ احلاج موسى بشري- 1



  63

 الجانب المنهجي في آرائه:   الفصل الثاني
  

  الفصل الثانيالفصل الثاني
  الجانب المنهجي في آرائهالجانب المنهجي في آرائه

Μ 
  .النظر والعلم: املبحث األول
منهج االسـتدالل الكالمـي عنـد       : املبحث الثاين 

  .اجليطايل
  .اجليطايلمرجعية فكر : املبحث الثالث
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  متهيد
قبل عرض آراء اجليطايل البد من التعرف على األصول املنهجية اليت اعتمد عليها يف بناء مذهبه الكالمـي،                  

  .ي السبيل املوصل إىل املعرفةوقد أشار إليها يف ثنايا مؤلفاته إذ ه
أدواهتا، وطرقها، وميادينها فإن علمـاء الكـالم   : إذا كان البحث الفلسفي يويل عناية كربى لنظرية املعرفة        و

 وذلك بتخصيصهم مباحث ومقدمات طويلة حول       ،السيما املتأخرين منهم قد أسهموا يف إثراء هذا اجلانب املنهجي         
  .بعاحىت غدا ذلك من أوليات البحث العقدي فصار تقليدا علميا مّت وشروطه ، والنظر، وطرقه،العلم

 وتليها قنطرة اإلميان، فالعلم هو      ، أوىل القناطر املنجية للعبد    )1(سار اجليطايل على هذا النهج فجعل قنطرة العلم       
  .د اجليطايل؟فما مفهوم النظر والعلم عن. ، والنظر طريق موصل إليه)2(أول القواعد اليت يبىن عليها اإلسالم

                                           
 ).282-25: ص(قنطرة العلم / 1 القسم: قناطر اخلريات، حتقيق النامي: اجليطايل- 1

 .1/112ج : بكليصحيح وتعليققواعد اإلسالم، ت. ظ3/24ج: ح النونية شر:اجليطايل:  راجع القواعد األربع اليت يبىن عليها اإلسالم- 2
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  المبحث األول

  النظر والعلم
  النظر -1

   تعريفه-أ
  :)1(تطرق اجليطايل إىل معاين النظر يف اللغة وهي

  .)2(﴾فنظر نظرة يف النجوم فقال إين سقيم﴿: نظر العني، قال اهللا تعاىل
  : قال النابغة

  .نظر السقيم إىل الوجوه العود    نظرت إليك يف حاجة مل تقضها
  .نظرت يف األمر:  هو نظر تأمل ومتييز وفكر، كقولكنظر القلب، -
  .اللهم انظر لنا، أي ارمحنا: نظر رمحة، كقولك -
  )3(.﴾انظرونا نقتبس من نوركم﴿: مبعىن االنتظار، قال تعاىل -
  .دار فالن تنظر دار فالن، أي تقابلها: مبعىن املقابلة، حنو -

 ونالحظ أنَّه تعريف يشمل مطلـق       )4(" الفكر يف قوة الداللة    استعمال: "ويعرف اجليطايل النظر اصطالحا بأنَّه    
وجمال النظر عند اجليطايل قد يكون يف أصول الـشريعة أو           . النظر سواء كان صحيحا أم فاسدا، أفاد العلم أو الظن         

ع فاملصيب  فروعها، فأما النظر يف أصول الشريعة فال يؤدي إال إىل احلق أو إىل خروج عن الدين، وأما النظر يف الفرو                   
  )5(.غامن واملخطئ سامل

  أقسامه -ب
  :)6(م اجليطايل النظر إىل قسمنيقّس
وهو النظر يف الشبهة اليت اعتمد عليها خمالف اإلسالم كـاليهود والنـصارى وغريهـم،               :  نظر فاسد  -أوال

عيا يف حصر النظـر     وال نرى دا  . )1("التخيل إىل الناظر أنَّ ما نظر إليه دليل وهو خبالف ذلك          : "وحقيقة الشبهة هي  

                                           
 .5/215ج،  لسان العرب: ابن منظور.و3/48و، ج1/7 ج:شرح النونية:  اجليطايل- 1

 .88:  الصافات، اآلية سورة- 2

 .13:  احلديد، اآليةسورة  - 3

 .ظ1/21 ج: شرح النونية: اجليطايل- 4

 .28-1/27ج: م1984/هـ1404العدل واإلنصاف، وزارة الثرات القومي، سلطنة عمان، :  الوارجالين.املصدر نفسه - 5

 .، ظو3/48 ج: املصدر نفسه- 6
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 أو تـزل يف معرفـة       ، قد تصيب  -ماعدا الرسل  -الفاسد يف الشبهة اليت يراها خمالف اإلسالم، فعقول البشر مجيعا           
  .الدليل

  :ينقسم إىل:  نظر صحيح-ثانيا
  .النظر يف الدليل القطعي املوصل إىل العلم -
  .يف فروع الشريعة دون أصوهلاالنظر يف األمارات املوصلة إىل غالب الظن وهذا هو املستعمل  -

  شروطه -ج
  :)2(وضع اجليطايل للنظر شروطا هي

  )3(.أن يكون الناظر عاريا من التقليد واالستحسان -
  . وعامة ما اجتمعت عليه األمة، ومواصفات أهل الشريعة،أن يعرف الناظر طريق العلماء -
  .أن يكون عاقال مميزا -

 وأما عامة الناس فريى     ،ال كان ظنا، وهذه الشروط ختص أهل العلم       فإن توفرت الشروط كان النظر علما وإ      
  :)4(اجليطايل أنَّ نظرهم يتمثل يف أمرين مها

  .التخيري بني أقاويل العلماء مما يراه العامي صوابا عند اهللا -
  .ختيري العامي للعلماء من يرى أنَّه أسلم لدينه ودنياه -

 وترجيح بعضها على اآلخر؟ كال،      ،ة على التمييز بني أقاويل العلماء     لكن هل للعامي الفاقد ألهلية النظر قدر      
فمن أين يتأتى له ذلك؟ مث إن اختيار العامي للعامل األسلم دينا أي الورع هو عمل عسري ألنَّ مقامـات املـتقني ال                       

 وبالتايل  ،ر علما ال ورعا    أضف إىل ذلك أنَّ العلم يؤخذ من العامل األكث         )5(﴾هو أعلم مبن اتقى   ﴿يعلمها إال اهللا تعاىل     
ال ميكن أن يقال إن للعامي نظرا ألنَّ النظر مبين حسب تعريف اجليطايل على قوة الفكر والتمييز، والعـامي عـاجز                     

  .تباع والتقليدفيكفيه اال

                                                                                                                                                        
 .ظ1/21 ج:شرح النونية:  اجليطايل- 1

 . املصدر نفسه- 2

 .2/22ج: أبو عمار عبد الكايف، املوجز، حتقيق عمار طاليب. ر" هو شهوة النفس وامليل باهلوى إىل القول: "االستحسان - 3

 .ظ1/21 ج:شرح النونية:  اجليطايل- 4

 .32: سورة النجم، اآلية - 5
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  إفادة النظر العلم -د
إىل العلم الصحيح والبد    يذكر اجليطايل أنَّ اجلمهور من العلماء اتفقوا على أنَّ النظر الصحيح يف الدليل مؤد               

  )1(.أن يكون النظر يف دليل صحيح ال يف شبهة
  :والذين أنكروا إفادة النظر للعلم مطلقا هم طوائف منهم

  . اعتمدوا على شبه كثرية واهية:السمنية -
  .خلقإنه يفيد العلم يف اهلندسيات دون اإلهليات والغاية فيها الظن واألخذ باألحرى واأل:  قالوا:املهندسون -
  )2(.قالوا النظر ال يفيد العلم مبعرفة اهللا بال معلم: املالحدة -

  :واألدلة اليت يتوصل بصحيح النظر فيها إىل علم ما ال يعلم يف مستقر العادة تنقسم إىل
  .كوجوب الواجبات وجواز اجلائزات، واستحالة املستحيالت: أدلة عقلية -
 وهو وضعي جمازي كاللفظ والرمز وسائرها       ، أو أمر جيب اتباعه    هي اليت تستند إىل خرب صادق     : أدلة مسعية  -

  )3(.من مواضعات الناس

  النظر يف معرفة اهللا تعاىل -هـ
دعا القرآن الكرمي إىل النظر يف آيات اهللا الصامتة املبثوتة يف هذا الكون الفسيح وقراءهتا قراءة تأملية ليتوصـل    

  : ومن مجلة هذه النصوص. وميتلئ قلبه يقينا،فتسكن نفسه ،اإلنسان إىل معرفة اهللا تعاىل حق املعرفة
 وإىل ،إىل اجلبال كيف نـصبت وأفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت وإىل السماء كيف رفعت        ﴿: قال تعاىل 

  )4(﴾األرض كيف سطحت
  

  )5(﴾قل انظروا ماذا يف السموات واألرض﴿: وقوله
  )6(﴾عد موهتا اهللا كيف حييي األرض بتفانظر إىل أثر رمح﴿: وقوله
  )7(﴾أومل ينظروا يف ملكوت السموات واألرض﴿: وقوله

                                           
 .ظ1/21 ج: شرح النونية: اجليطايل- 1

 . وقد ساق ردود العلماء عليهم26-24): ت.د( املواقف يف علم الكالم، عامل الكتب، بريوت : اإلجيي- 2

 .ظ1/22 ج: شرح النونية: اجليطايل- 3

 .20-17: ياتالغاشية، اآلسورة  - 4

 .101: يونس، اآليةسورة  - 5

 .50: الروم، اآليةسورة  - 6

 .185: األعراف، اآليةسورة  - 7
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ال تتفكروا يف اهللا ولكن تفكروا يف خلقه  : "τفالنظر يف خملوقات اهللا عبادة وطريق اليقني، وقد قال ابن عباس            
  .)1("فإنه ال يعرف باألشباه واألمثال لكن بتصديقه

 واجب، واختلفوا يف الطريق الذي يثبت به النظر، هل هو الشرع أو العقل؟              األمة أنَّ النظر يف معرفة اهللا     غالبية  فقت  اتَّ
وبني اجليطايل أنَّ اإلنسان لن يصل إىل معرفة الباري سبحانه إال بتنبيه خمرب أو              . فأما اإلباضية واألشاعرة فقد أثبتوا النظر بالشرع      

 ،وأما املعتزلة فأثبتوا النظر بالعقل    . )2(وصلة إىل معرفة اهللا تعاىل     والنظر يف األدلة امل    ، والبحث ،إهلام ملهم يبعث عقله على التفكري     
ذلك ألنَّ املكلف إذا بلغ كمال العقل البد من أن خياف الضرر من تركـه               ) م1024/هـ415ت  (ويعلل القاضي عبد اجلبار     

عضهم بعضا، وادعـاء كـل       وتضليل ب  ،مساعه اختالفات الناس  : النظر لسبب من األسباب، وأسباب هذا اخلوف خمتلفة منها        
وقد تقرر يف العقل أنَّ دفع الضرر عـن         . واحد منهم أنَّ احلق يف جانبه، فيخاف العاقل إن مل ينظر أن يقع يف ورطة ومهلكة               

وهناك من أنكر وجوب النظر مطلقا اعتمادا على شبه باطلة          . )3(النفس واجب، فثبت وجوب النظر يف طريق معرفة اهللا تعاىل         
اعلم أنَّ معرفة اهللا عز وجل ال تدرك باحلواس         : " يقول اجليطايل  )4("معرفة اهللا قد حتصل باإلهلام أو التعليم أو التصفية        أنَّ  : "منها

 ويقول يف موضـع     )5(" وإمنا تدرك معرفته باستعمال النظر العقلي الذي يؤدي إىل العلم الضروري           ،وال بتقليد الكرباء من الناس    
ليس منا من ادعى علم الديانة مـن غـري          : مال النظر ألنَّ علم دين اهللا اكتساب، وقال أصحابنا        تدرك معرفة اهللا باستع   : "آخر
  )6("تعليم

 أو ، أو بالتقليـد ،أنَّ اجليطايل نفى أن تتم معرفة اهللا تعاىل عن طريق احلواس      لنا  من خالل هذين النصني يتبني      
  .ادعائها من غري تعليم

 فاهللا تعاىل مرته    )7(﴾ركه األبصار وهو يدرك األبصار وهو اللطيف اخلبري       ال تد ﴿: فأما احلواس، فقد قال تعاىل    
أن يكون جسما متحيزا مقابال، تكتنفه اجلهات، مل يقل أحد مبشاهدته يف الدنيا إال غالة الصوفية، وأما إدراكه حباسة           

  .البصر يف اآلخرة فاملسألة خالفية سيأيت بياا
 وقد أمجعت األمة أنَّـه ال يـصح         )1(" وال برهان  ،ل القائل من غري دليل    ول قو بق: "وأما التقليد فحقيقته هي   

يوم تقلب وجوههم يف النار يقولون يا       ﴿: تباع ويكفي يف ذلك قول اهللا تعاىل حكاية عن األ         ،التقليد يف أصول الدين   
  )2(﴾ليتنا أطعنا اهللا وأطعنا الرسوال وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكرباءنا فأضلونا السبيال

                                           
 .3/215 ج:1985اجلامع الصحيح، املطبعة العربية، غرداية، اجلزائر، :  الربيع بن حبيب- 1

 .و1/22 ج:شرح النونية. 9-1/8 القسم: قناطر اخلريات، حتقيق النامي: اجليطايل- 2

 .24-1/23 ج:1990 شرح األصول اخلمسة، األنيس، اجلزائر، : عبد اجلبار- 3

 .30 : املواقف: راجع شبه هؤالء والرد عليهم، اإلجيي- 4

 .و1/17 ج: شرح النونية: اجليطايل- 5

 .و1/21 ج: املصدر نفسه- 6

 .104: األنعام، اآليةسورة  - 7
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) م864/هـ250 ت(وأما معرفة اهللا بالضرورة فهي فكرة أصحاب املعارف من املعتزلة وعلى رأسهم اجلاحظ              
 وال يكون بالغا    ، وإنََّّما يتم بالطبع، وزعموا أنَّ اهللا طبع العباد على معرفته          ، وال متولدا  ،فالعلم عندهم ليس فعال للعبد    

 ومل يعرفهم ، ألنه ليس من احلكمة أن يأمر العباد مبا جهلوه       ، عز وجل  صحيح العقل مأمورا منهيا إال وهو عارف باهللا       
  )3(."إياه

يكون العلم باكتساب ويكون باضطرار،     : ويرد اجليطايل على هذه الفكرة مبينا أنَّ العلم واجلهل على وجهني          
به اضطرار، والعلم   وكل ما كان علمه اكتسابا فاجلهل به اكتساب، وكذلك كل ما كان العلم به اضطرارا فاجلهل                 

  )4(.باهللا تعاىل ليس بضروري وإمنا هو اكتسايب

  العلم -2

  تعريفه  -أ
معرفة املعلـوم   : "أورد اجليطايل اختالف املذاهب يف تعريف العلم فقد ذهبت األشعرية إىل أنَّ حد العلم هو              

درك الشيء على   : "اجليطايل هو  والذي اختاره    )6("هو معرفة الشيء على ما هو به      : " وقال بعضهم  )5("على ما هو به   
 ونالحظ أنَّ اجليطايل حصر العلم يف التصور الـذي هـو إدراك             )8("الدرك واإلحاطة واالستبانة  : " وهو )7("ما هو به  

 وأغفل جانب التصديق إذ مل يتعرض إىل قضية املطابقة بني الفكرة والواقع الذي هو جزء ال يتجزأ من                   ،ماهية الشيء 
  .ماهية العلم

                                                                                                                                                        
 .و2/20 ج:شرح النونية:  اجليطايل- 1

 .67-66: حزاب، اآليتاناألسورة  - 2

 .و1/21 ج:شرح النونية:  اجليطايل- 3

صـول  شـرح األ  : ولعل أقوى الردود على أصحاب املعارف هو رد القاضي عبد اجلبار املعتزيل عليهم فلرياجع يف كتابـه                .  املصدر نفسه  - 4
 . وما بعدها1/10 ج:اخلمسة

اإلنصاف : الباقالين. ر    ). هـ403ت  (يطايل هو قول القاضي أيب بكر الباقالين         اختلفت األشعرية يف حد العلم، والقول الذي رواه اجل         - 5
ـ 756ت  ( وقد انتقد اإلجيي     .13: م1993 مكتبة اخلاجني، القاهرة،     3/فيما جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به، حتقيق الكوثري، ط          هـذا  ) هـ

عرفة وأيضا فيه دور إذ املعلوم مشتق من العلم فـال يعـرف إال بعـد             إذ إن علم اهللا خيرج من التعريف فال يسمى م         : التعريف يف موضعني  
 .10: املواقف: اإلجيي.ر. معرفته

 .و1/15 ج:شرح النونية:  اجليطايل- 6

 .ملصدر نفسه ا- 7

 .ظ1/14 ج: املصدر نفسه- 8
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الختالف بني املذاهب يف حد العلم يرجع إىل اختالفهم يف مفـاهيم املـصطلحات املـستعملة يف                 وسبب ا 
م مـا   وهو الشيء الكائن الثابت، واملعد    ففاملعلوم عند األشعرية قد يكون موجودا أو معدوما، أما املوجود           : التعريف

  )1(.كان منتفيا ليس بشيء
خمربا عنه موصوفا، وقد جيوز الشيء أن يكـون موجـودا أو            ومدلول الشيء عند اإلباضية واملعتزلة ما كان        

وأما املعدوم ما   . معدوما، فأما املوجود فهو ما كان كائنا، وكل ما جاز فيه موجود جاز فيه شيء وال يقال العكس                 
  )2(. وال حاضرا وقد جيوز أن يكون شيئا،ليس موجودا

لشيء، والشيئية عند هؤالء ال تدل على املوجودات العينيـة  ويتبني لنا أنَّ العلم عند اإلباضية واملعتزلة يتعلق با   
وقد يكون االختالف يف حد     . فحسب بل تشمل املعدوم، بينما العلم عند األشاعرة يتعلق باملعلوم من حيث وجوده            

  .عا إىل تعذر حصره، وعظم خطرهجالعلم را

  أقسامه -ب
 الذي هو صفة ذاتية له قدمية بقدمه        ،سبحانه وتعاىل  قدمي وحمدث فالعلم القدمي هو علم اهللا         :ينقسم العلم إىل  

  .عز وجل
  .ضروري ومكتسيب: أما العلم احملدث فهو على ضربني

 وذلك مثل علم اإلنـسان      ، وهو ما ال ميكن للعامل به نفيه عن نفسه         ، هو فعل اهللا سبحانه وتعاىل     :فالضروري
 ، واجلـائزات  ، والعلوم العقلية من الواجبـات     ،عدوم وما هو عليه من حاالته، وعلم الفرق بني املوجود وامل          ،بنفسه

  )3(.واملستحيالت
 ، أو بالبحـث   ، كالتمييز بني األصوات حسنها وقبيحها     ، فهو العلم احلاصل باستدالل احلواس     :ا املكتسيب أّمو
  )4(. والطلب كعلوم الشعر، أو ما وقع العلم به عن جريان العادة كاحلرف والصنائع العملية،والنظر

 مراعيـا   ، أساسا للتقسيم واحلـصر    )3( متخذا الرقم    )5(ورد اجليطايل يف قنطرة العلم تقسيما آخر للعلم       وقد أ 
  : وهو مبني فيما يأيت،اإلجياز يف التعريف باألقسام

  .العلم بالدين -  :ينقسم العلم إىل ثالثة أقسام
  .العلم بالدنيا -          

                                           
 .2/95ج: م1985/هـ1405، 1، طيف علم الكالم، دار النهضة العربية، بريوت: أمحد حممود صبحي/ د.15:  اإلنصاف: الباقالين- 1

 .و1/42 ج: شرح النونية: اجليطايل- 2

 .و15ظ، 1/14 ج:شرح النونية:  اجليطايل- 3

 . املصدر نفسه- 4

 . وما بعدها1/128  القسم : قناطر اخلريات، حتقيق النامي:اجليطايل:  انظر هذا التقسيم بالتفصيل- 5
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  .العلم مبا يتوصل به إليهما -          
  
  .العلم باهللا تعاىل -  :دين ثالثة أقسامالعلم بال -1
  .العلم بالرسل -       

  .العلم مبا جاءت به الرسل -          
  .العلم مبا جيب له -  :العلم باهللا تعاىل ثالثة أقسام -أ

  .العلم مبا جيوز عليه -          
  .العلم مبا يستحيل عليه -          

  : العلم مبا جيب له وهو ثالثة أقسام-
التقييد بالزمان، والتقييد باملكـان، والتقييـد       : بين على نفي التشبيه، والتشبيه على ثالثة      العلم بالوجود، وين  
  .التغري والتحيز والتأليف: باجلنس، ويف لفظ آخر

  .االتصال واالنفصال واحللول:  نفي التشريك، والتشريك على ثالثةىالعلم بالوحدانية، وينبين عل
منها ما مينع األفعال ومنها ما مينـع اإلدراك،         : ص، والنقائص على ثالثة   العلم بالكمال، وينبين على نفي النقائ     

  .ومنها ما مينع الكالم
  . إحياد العامل-  : العلم مبا جيوز عليه، وهو ثالثة-

  . إعدامه بعد وجوده-            
  . إعادته بعد إعدامه-            

  . التشبيه-  : العلم مبا يستحيل عليه، وهو ثالثة-
  . التشريك-            
  . النقائص-            

  : العلم بالرسل وهو ثالثة أقسام-ب
  .التصديق، واألمانة، واتباع احلق يف أفعاله وأقواله:  العلم مبا جيب إثباته للرسول وهو-
  .الكذب، واخليانة، واتباع الباطل يف أقواله وأفعاله:  العلم مبا جيب نفيه عنه وهو-
  .بشر من االنتفاع واالستضرار العلم مبا جيوز عليه، وهو ما جيوز على ال-
  : العلم مبا جاءت به الرسل عليهم السالم، وهو ثالثة-ج

  .األمر، والنهي، واخلرب:  الوحي، وهو على ثالثة-
  .اإلميان، والتقوى، والورع:  التكليف، وهو على ثالثة-
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  .احلساب، والعقاب، والثواب:  اجلزاء، وهو على ثالثة-
  
  .العلم مبنافعها -  : ثالثة أقساموهو على: العلم بالدنيا -2

  .العلم مبضارها -           
  .العلم بأسباب املعيشة فيها -              

  :وهو ثالثة: ما يتوصل به إىل  العلم - 3
  .اللغة وهبا جاءت األحكام والشريعة -
  .لشرح وإذا بطلت املعاين بطل ا،اإلعراب وبه تنصلح املعاين، وتفهم، فإذا بطل اإلعراب بطلت املعاين -
  .احلساب فهو مما يتوصل به إىل معرفة الدين والدنيا مجيعا -

 والـداعي يف    ، أثناء التقـسيم   )3(وما نالحظه يف هذا التقسيم هو التكلف الكبري للجيطايل يف تقييده بالرقم             
  وتفرعت فهي أوسع من أن حتـصر يف ثالثيـات     ،ذلك قد ال يكون علميا صرفا، ففنون العلم يف عصره قد تشعبت           

  .حمدودة
وإن امتازت نظرة اجليطايل إىل العلم بالنظرة الشمولية اليت جتمع بني علوم الدين والدنيا إال أنَّه مـن خـالل                    
تفريعاته تظهر عنايته الكبرية بالعلوم الدينية وال سيما العقدية منها، وإمهاله للعلوم الدنيوية متاشيا مع التوجه الفكري                 

  .ألهل عصره
  :، وهي على ثالثة أوجه)1(خر خاص بعلوم الدينوللجيطايل تقسيم آ

  .كمعرفة اهللا جل ذكره ونفي األشباه واألمثال عنه: ما ال يسع الناس جهله طرفة عني -1
  : وهو على قسمني،ما يسع جهله إىل الورود وقيام احلجة -2
اهلا من ذكـر األمسـاء       ما ال يسع جهله وترك علمه إذا ورد كمعرفة أنَّ اهللا بصري عليم مسيع ويف أمث                -أوال

 أو خطرت على باله من غري أن يوردها عليه أحد           ، أو سئل عنها   ،والصفات فإذا ورد عليه شيء من صفات اهللا تعاىل        
قوم عليه احلجـة وذلـك   ت وينفي عنه صفات خلقه، ووجه آخر يسع جهله حىت  ،فال يسعه إال أن يصف اهللا بصفته      

 أو حرف من كتاب اهللا فإذا  قامت عليه احلجة بشيء مما ذكرنا فشك               ،ئكة أو ملك من املال    ،كمعرفة نيب من األنبياء   
  . فقد نقض مجلة التوحيد اليت أقر هبا، أو أنكره،فيه

 ، والزكـاة  ، ما يسع جهله حىت جييء وقته وذلك كالفرائض املوسومات األوقات من الصالة والصوم             -ثانيا
 يسع جهل مجيع ما ذكرنا ما مل يبتل العبد بالعمل فحينئذ يلزمـه               وسائرها من مجيع الفرائض البدنية واملالية      ،واحلج

  .ثاهلاتالعمل هبا وام
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 وحترمي الربا يف معانيه، وحترمي      ،ما يسع جهله أبدا مثل قسمة املواريث، وتصريف القصاص يف وجوهه           -ثالثا
 ومجيـع   ،أما غريه من املعاصي    فإنه ال يسع جهله، و     ، وأمثال ذلك من مجيع احملرمات ما خال الشرك        ، وامليتة ،اخلمر

  .احلرام فإنه يسع جهله ما مل يقارف شيئا من ذلك

  طرق العلم -ج
 ، بل هي مكتسبة   ،أشارت آيات القرآن الكرمي إىل جهل اإلنسان حني والدته لتؤكد أن املعرفة ليست فطرية             

  . والعقل، والقلب كاحلواس، :يتلقاها اإلنسان من العامل اخلارجي بواسطة وسائل املعرفة اإلنسانية
  :ومن مجلة هذه اآليات

واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة لعلكم              ﴿: قال تعاىل 
أفلم ﴿،  )2(﴾وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال               ﴿،  )1(﴾تشكرون

قلوب يعقلون هبا أو آذان يسمعون هبا فإا ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب اليت               يسريوا يف األرض فتكون هلم      
استنادا إىل هذه النصوص    . )4(﴾إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد            ﴿،  )3(﴾يف الصدور 

  :فيما يأيت)*(القرآنية حصر اجليطايل طرق املعرفة

   احلس-أوال
س اخلمس هي سبيل إىل درك املعلومات، وهي جوالب إىل القلب فيميز القلـب مـا                أكد اجليطايل أن احلوا   

  : وينقسم احلس إىل ثالثة أقسام)5(.جلنب إليه
كامللموسات، واملذوقات، فإن حاسة اللمس وحاسة الـذوق ال تـدركان إال متـصلتني              : حس متصل  -
  .مبحسوساهتا

يق احلواس كاجلوع، والعطش، والفـرح، واحلـزن        وهو ما جيده اإلنسان يف نفسه من غري طر        : حس بنية  -
  )6(.وأشباه ذلك
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فصور احملسوسات تنتقل    .احلافظة اخليالية، املفكرة، : وتتم املعرفة احلسية بواسطة ثالث قوى باطنية يف الدماغ        
قوة الوسطى وهـي     وهي الغالبة على الصبيان واانني فتؤديها إىل ال        ، وفعلها اخليال  ، وهي اخليالية  ،إىل القوة املتقدمة  

  . ووظيفتها التمييز بني األفكار صحيحها من سقيمها،املفكرة
والقلب وعاء حافظ ملا    .  واملعرفة املتحصل عليها تنتقل إىل القوة احلافظة ليتم خزا، وحفظها فتؤديها إىل القلب            

   )1(.استحفظ من صور احملسوسات حىت تنظر فيها النفس، والروح، والعقل

  العقل -ثانيا
. بني اجليطايل املدلول اللغوي لكلمة العقل، وهي مأخوذة من عقال الناقة املانع هلا أن هتيم، وهو ضد احلمق                 

قوة وبـصرية   : " ويرى أنه  )3(وقد ساق اجليطايل اختالفات الناس يف تعريف العقل        ،)2(والعقل مينع النفس فعل ما هتواه     
  )4(."يف القلب مرتلته مرتلة البصر من العني

  :)5( العقل إىل قسمنيوينقسم
 وال يتجاوزه إىل زيادة، وال يقصر عنه إىل         ،وهو العقل احلقيقي، وله حّد يتعلق به التكليف       : عقل غريزي  -

  .نقصان، وبه ميتاز اإلنسان من سائر احليوان فإذا متّ يف اإلنسان سمي عاقال وخرج به إىل حد الكمال
 علوم تستفاد من التجارب مبجاري األحوال فـإن مـن            وذلك ،فهو نتيجة العقل الغريزي   : عقل مكتسب  -

حالتجارب   كَم ه عاقل يف العادة، ومن ال يتصف به يقال إنه غمر جاهل، وهذا العقل ينمو إن اسـتعمل،                  إّن: يقالْته
   )6(.وينقص إن أمهل

ـ                ن العقـل   وأما عن العالقة بني العقل الغريزي واملكتسب فيوّضح اجليطايل أن العقل املكتسب الينفـك ع
الغريزي ألنه نتيجة منه، وقد ينفك العقل الغريزي عن العقل املكتسب فيكون صاحبه مسلوب الفـضائل، موفـور                  

  )7(.الرذائل
  :ويقّسم اجليطايل أيضا العقل تقسيما ثالثيا باعتبار أحكامه إىل

  . وجوب احنصار احلقائق-  : الواجب وهو على ثالثة أقسام -
  . وجوب اطرادها-
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ختـــصاصها  وجـــوب ا-
  .بأحكامها

  . قلب احلقائق-  :املستحيل وهو على ثالثة أقسام -
  . نقد احلقائق-
  . بطالن احلصر-

  )1(.اجلائز متردد بني الواجب واملستحيل وهو جائز يف حقنا وعند اهللا واجب أو مستحيل -

  السمع -ثالثا
  )2(.واإلمجاعالكتاب، والسنة، : وهو الطريق الذي تثبت منه أحكام الشرع، وينقسم إىل

  البديهة -رابعا
كعلمنـا أن   .  وهو ما يقبله اإلنسان من دون احتياج إىل تفكري         )3( وما يفجأ منه،   ، أّول كلّ شيء   ييف اللغة ه  

  )4(.األكل مشبع، والشرب مرو

  الذوق -خامسا
ت النفس عـن    لّإن طريق الصوفية إىل املعرفة اليقينية ال يتم باحلواس، وال بالتعقل، بل بوسائل باطنية، فإن خت               

  .ت بالفضائل، وداومت على الرياضة الروحية جتلت هلا املعارف اإلهلية اخلفيةالرذائل، وحتررت من شهواهتا ،وحتلّ
وقد حتدث اجليطايل عن حضور القلب، والكشف، واملشاهدة متأثرا يف نظراته بـرأي أيب حامـد الغـزايل                  

 اخلبائث ،وجتليه بأنوار الطاعات تظهر فيه صور احلقائق،         فبقدر صفاء مرآة القلب من    : "يقول ) م1111/هـ505ت(
: وتتألأل فيه لوائح الصدق، وال سبيل إىل ذلك إال بااهدة، ورياضة النفس، وبالعلم والتعلم حتقيقا لقولـه تعـاىل                  

  )6(")5(﴾والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا﴿
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 وإذا قويت   )1(. وهي أعلى درجات اإلميان    ، درجة املعرفة  كما ّبني أن العبد إذا قوي يقينه باهللا تعاىل ترقى إىل          
  )2(.والنور اجللي هذه املعرفة يف قلب العارف، واستحكمت الح له من نور ربه اللطف اخلفي،

لئن كان اجليطايل اعترب علم املكاشفة أو علم الباطن هو الغاية القصوى، وفّضله على سائر العلوم فإنه أنكـر                   
، ودعاويهم الباطلة كدعاوي االحتاد، وارتفاع احلجاب، واملـشاهدة بالرؤيـة، واملـشافهة             على الصوفية شطحاهتم  

 تأويالهتم الفاسدة آلي القرآن، وصرفهم ألفاظ الشرع         أنكر عليهم  باخلطاب تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا، وكذلك       
  )3(. فائدةمن غري ضرورة عن ظواهرها املفهومة إىل أمور باطنة ال يسبق منها إىل األفهام

  خالصة القول
فقد اعترف  . إن طرق املعرفة عند اجليطايل تبتدئ باحلس ،مث بالتعقل، وااهدة، وتنتهي بالكشف واإلشراق            

بكل أدوات املعرفة اإلنسانية، وضرورة استخدامها يف ميادينها مسايرا يف اجتاهه العام من سبقه من فالسفة اإلسـالم                  
  ).م1111/هـ505(وأيب حامد الغزايل )   م1037/هـ428(أمثال ابن سينا 
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  المبحث الثاني

   منهج االستدالل الكالمي عند الجيطالي
ختتلف املناهج باختالف العلوم، فلكل علم منهجه الذي يتبعه يف عرض موضوعاته ،ولقد سلك علماء الكالم                

تمكّنوا مـن دحـض التيـارات       وأصول النقل الصحيح لي    وطرقا استداللية توفق بني مبادئ العقل الصريح،       مناهج،
من خالل قراءتنا للتراث العقدي الذي خلفه اجليطايل حناول استجالء منهجه           و .دة يف بيئاهتم  والفكرية املنحرفة املوج  

  :االستداليل وهو يتمثل فيما يأيت

   االستدالل بالنقل-1

  القرآن -أ
 اإلسالمية، واملورد األعلى حجة، واألقـوى       اتفقت األمة اإلسالمية أن القرآن الكرمي هو املصدر األول للعقيدة         

 جفنت.  اختالفها يف فهم نصوص القرآن، وحتديد داللتها، وكيفية استخدامها          هو دليال، لكن اإلشكال الذي فرق شوكتها     
عن هذا أن استدلت كل مدرسة كالمية على آرائها بآيات خمتلفة من القرآن الكرمي، وقد يزداد اإلشكال تعقيدا حينمـا                    

  . مع قواعد مذهبها يراه مناسبامب فيأخذ كل فريق ،ل املذاهب املتنازعة بالنص الواحد الذي حيتمل معاين متباينةتستد
  فكيف تعامل معه اجليطايل؟. وأبرز سبب يف اختالف التفاسري مشكلة املتشابه يف القرآن

 ، النصوص املتشاهبة على ظواهرهـا      إذملُ جير  )1(انتهج اجليطايل مسلك أسالفه اإلباضية يف التعامل مع املتشابه        
  . وأصول الترتيلبل عمد إىل تأويلها وفق ما تتطلبه قواعد اللغة

وما يعلم تأويله إال    ﴿: ما يؤول إليه معىن اآلية ومنه قوله تعاىل       : وبني معىن التأويل بأنه التفسري، وحقيقته هو      
وفالن .  أي مصريا ومرجعا وعاقبة    )3(﴾حسن تأويال ذلك خري وأ  ﴿ :وقوله.  أي ما يؤول إليه من معىن وعاقبة       )2(﴾اهللا

  )4(.تأّول اآلية أي نظر ما يؤول إليه معناها
  )5("هو صرف اللفظ عن حقيقته إىل جمازه لقرينة اقتضت ذلك الصرف: "وقد عرفه الساملي اصطالحا

  :أما عن طريقة اجليطايل يف التأويل فهي تعتمد على األسس اآلتية

                                           
، غردايـة املطبعة العربيـة،    اإلباضية، نشر مجعية التراث القرارة،      عند   للعقيدة    البعد احلضاري  :يري راجع تعامل اإلباضية مع املتشابه، اجلعب      - 1
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هو الذي أنزل عليك الكتاب منـه       ﴿: احملكم باعتبار احملكم أصل الكتاب لقوله تعاىل      محل املتشابه على     -1
 ومن اآليات احملكمات اليت اختذها اجليطايل مرجعـا أّول علـى            )1(﴾آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات      

  )3(﴾ليس كمثله شيء وهو السميع البصري﴿:  قوله تعاىل)2(ضوئها املتشابه من الصفات اإلهلية
اعتماده الكبري على اللغة فهو يسعى إىل تأييد كل معىن خيتاره بشواهد من كالم العرب، فال تأويل عنده                   -2

  .إال فيما تقتضيه اللغة
البحث عن الكلمة املدروسة يف القرآن، وحصر وجوه معانيها الواردة فيه لكون القرآن يفـّسر بعـضه                  -3

  .أويالته نسقا واحدا منتظما ومتكامال، ويعصمه من الوقوع يف التعارضوسلوك اجليطايل هذا النهج يعطي لت. بعضا
 كوجوب الواجبات، وجواز اجلائزات، واستحالة املستحيالت يف ترجيح املعىن          :استخدامه أحكام العقل   -4

ـ          ﴿: املقصود، كرده على من نفى أن تكون معىن اليد الواردة يف اآلية            ت قال يا إبليس ما منعك أن تسجد ملـا خلق
 علـيهم    مبعىن القدرة بدعوى أنَّ محل اليد على القدرة فيه إبطال فائدة التخصيص آلدم عليه السالم يـردُّ                 )4(﴾بيدي
إن العقل يقضي بأن اخللق ال يقع إال بالقدرة فال وجه العتقاد كون آدم عليه السالم بغري القدرة، وإمنا لـزم                     : "قائال

يستحيل يف العقل تقدمي اهللا تعاىل بعض العباد بالتخصيص بالذكر ونظائر ذلك يف             السجود اتباعا ألمر اهللا تعاىل، مث ال        
   )5("كتاب اهللا عز وجل كثرية

إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكـم      ﴿: فالعقل عند اجليطايل أداة للتأويل، وما أُنزل القرآن إال لتعقل آياته قال تعاىل            
  )7(﴾م تعقلونإنا جعلناه قرآنا عربيا لعلك﴿:  وقال)6(﴾تعقلون

 وإنكاره الشديد على الباطنية والصوفية تأويالهتم       )8(رفضه للمنهج الظاهري الذي قد يفضي إىل التشبيه،        -5
  )9(.البعيدة اليت توصل إىل هدم الشريعة، وإبطال التكاليف، والقضاء على اللسان العريب

إىل اختيار أحسنها معىن عمـال باآليـة        يف حالة احتمال النص املفّسر وجوها كثرية فإن اجليطايل يدعو            -6
ما من كلمة إال وهلا وجهان فامحل       : "b   وبقول الرسول  )10(﴾فخذها بقوة وامر قومك يأخذوا بأحسنها     ﴿: الكرمية
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إذا أتى أحد بكالم حيتمل الوجوه فمن دين        : ")2(بن عبد الوهاب  ا ويقول اإلمام أفلح     )1(."الكالم على أحسن وجوهه   
  .)3("أحسنهااهللا أن حيمل على 

فالتأويل عند اجليطايل هو ما كان على ضوء اآليات احملكمة، وأيدته شواهد اللغة، ودلـت عليـه القـرائن                   
  .العقلية

  ملاذا التأويل؟
يجيب اجليطايل على هذا اإلشكال مبينا أن ترك التأويل يفتح باب اللبس والشبهات، ويفسح الطريق أمـام                 

اإلعـراض  : "-بعد تأويل االستواء بالقهر والغلبة    –ق ما متليه عليهم أهواؤهم، يقول       الزائغني ليفسروا آيات القرآن وف    
عن التأويل يجري إىل اللبس واإلهبام، واستزالل العوام، وتطريق الشبهات إىل أصول الدين، وتعريض كتاب اهللا إىل                 

  )4(."رجم ظنون الزائغني
 بني نصوص القرآن، يقول اجليطـايل يف تفـسري          ضكما يرى أن إجراء اآليات على ظاهرها يؤدي إىل التناق         

أي أمره يف السماء فليس املراد أنه ساكن يف السماء، وال كـائن يف              " :)5(﴾قال ءامنتم من يف السماء    ﴿اآلية الكرمية   
 واختل البيان، ولكن ملا جعل السماء مسكن        ، القرآن ضمكان دون مكان، فلو محل مجيع ما ذكرنا على ظاهره لتناق          

ه ومهبط وحيه، ومكان عرشه، ومن جهتها تسمع املالئكة الوحي جاز أن يصف نفسه أنه يف السماء علـى                   مالئكت
 فبالتأويل يتسىن لنا اجلمع والتوفيق بني آيات القرآن، ويرتفع          )6(."معىن التدبري واالقتدار ال على السكىن والقرار فيها       

  .)7(﴾وا فيه اختالفا كثرياولو كان من عند غري اهللا لوجد﴿التعارض والتضارب بينها 
ويرد اجليطايل على الواقفني يف املتشابه منتهجا أسلوب احملاورة يدعوهم إىل ترك الوقوف، وضرورة الفهم، إذ                

ليس : فإن قالوا " :يقول. إنَّ معرفة اهللا تعاىل بصفاته اليت تليق جبالله، وعظيم سلطانه من أوجب الواجبات على العبد              
بل جيب هللا عليكم أن تصفوه بصفاته، وتعرفوا أنه خبـالف صـفات             : تفتيش يف هذا شيء، قل    علينا من البحث وال   

                                           
 .أعثر عليه  مل- 1
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 ووقوفكم دون ما بّين اهللا يف كتابه، وأوضحه الرسـول عليـه             ،خملوقاته، وتدعوا ما وراء ذلك من التشبيه والتعطيل       
  )1("قد حبثتم، وفّتشتم، وقلتم فأخطأمتالسالم يف سنته، وتكلّمت به أئمة املسلمني من الصحابة والتابعني، مع أنكم 

  السنة -ب
وتعترب املصدر النقلي الثاين يف التشريع، فقـد جـاءت          . )2("، وأفعاله، وتقريراته، وصفاته   bأقوال النيب   " هي

موّضحة ملعامل العقيدة الثابتة إال أن ما يالحظ على علماء الكالم قلة بـضاعتهم يف احلـديث، وولعهـم الـشديد                     
يستطيعون لو عّولوا علـى   )أي املتكلمني(وقد كانوا : " ويف هذا السياق يقول صبحي الصاحل     ،لفالسفةمبصطلحات ا 

ما تلقيه السنة من أضواء على العقيدة اإلسالمية أن يتجّنبوا كثريا من األخطاء اليت وقعوا فيها فريسة آلراء الفالسـفة                    
  )3("زعات الفرق واملذاهبنو

تواتر منها يفيد العلم القطعي بإمجاع املسلمني، ومل خيالف أحـد مـن أهـل               فأما عن حجية السنة، فإن امل     
  )4(.اإلسالم، وال من العقالء

لكن اختالفهم كان يف العلم احلاصل باملتواتر، هل هو علم ضروري أو نظري؟ يرى اإلباضية وأكثر املعتزلة،                 
إنه قسم ثابت لـيس     : نه نظري، وقال الغزايل   إ:  وقال الكعيب، وأبو احلسني البصري     )5(واجلمهور أّنه علم ضروري،   

  )6(" بل من قبيل القضايا اليت قياساهتا معها، وقال املرتضي واآلمدي بالوقف، وال كسبيا،أوليا
  ؟ ته هل يفيد اليقني أم الظن؟ وهل يستدل به يف االعتقادي اآلحاد فاخلالف قائم يف حجربوأما خ

بحث نظري خاص، ويبدو جليا من خالل تعامله مع أخبار اآلحـاد            مل يتعرض اجليطايل إىل هذه املسألة يف م       
. أنه يسلك موقف اإلباضية واجلمهور الذين حيكمون بظنية داللتها، وأا ال تفيد بنفسها العلم، وال تثمـر الـيقني                  

  )7(.ومسائل االعتقاد تبىن على اليقني ال على الظن، فالظن مذموم اتباعه يف األمور االعتقادية
  :قفه من األحاديث اليت ظاهرها التشبيه فقد وضع لقبوهلا شروطا هيوعن مو
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  .تقاتأن تكون صحيحة اإلسناد، صادرة عن رواة  -
  .أن توافق القرآن الكرمي -
أن يكون هلا خمرج يف جماز لغة العرب، وحتمل على أحسنها تأويال فإن مل يكن هلـا خمـرج إال التـشبيه                       -
  )1(.رّدت

ديث نفس القواعد اليت قام عليها تأويل القرآن مع التقيد بشرط موافقة معـاين احلـديث                ويتتبع يف تأويل احل   
وال جيوز تأويل احلديث على معىن غـري        : "يقول اجليطايل . آليات القرآن الصرحية إذ ال تعارض بني وحي اهللا تعاىل         

  )2("القرآن

  االستدالل بالعقل -2
بات العقائد اإلسالمية، والدفاع عنها، فوظّف يف اسـتدالالته         إىل جانب النقل استعمل اجليطايل العقل يف إث       

الطرق العقلية الشهرية عند املسلمني ليتمكّن من الرّد على هجومات امللحدين، وأتباع الالهوت املـسيحي الـذين                 
ويرى . هتافاحلجة العقلية ال تقارع إال بنظري     .)3(أسسوا إيديولوجياهتم على قوالب عقلية مستمدة من املنطق األرسطي        

  .)4(اجليطايل أنه ال ميكن االستدالل على اخلصم إال مبا يقّر به
  :ومن بني هذه الطرق العقلية ما يلي

  إنتاج املقدمات النتائج -أ
 كاستدالل اجليطايل على خلـق أفعـال        )5("استخالص النتيجة من املقدمة حبيث تكون املقدمة ضرورية       "وهو
  )6(."حدث بإمجاع فكل محدث خملوقإن األفعال شيء م: "العباد بقوله

  السرب والتقسيم -ب
قصر أوصاف األصل، وإلقاء ما يصلح للتعليل منها، وحـذف مـا ال يـصلح    : "يف عرف أهل األصول هو   

 وذلك بأن جيمع االحتماالت الواردة يف املوضوع املتناول،         ، ويستخدمه املتكلم خصوصا يف مناظرة خصمه      )7("لذلك
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واحدا فيبطلها باألدلة ما عدا واحدا ال يقبل الرد فيكون هو الصحيح، أو قد يردُّها مجيعا فيبطـل                  مث يدرسها واحدا    
من العلم، والقدرة، واحلياة، واإلرادة،     : وقد استخدم اجليطايل هذا الطريق يف إثبات صفات اهللا تعاىل         . دعوى اخلصم 

إن : ين عن خالق األشياء أواحد هو أم اثنان؟ قيل لـه          أخرب: "ويف إثبات الوحدانية هللا تعاىل يقول     . والقدم، وسائرها 
محِدث األشياء واحد ليس له ثان، فلو كان معه غريه لكان ال خيلو كل واحد منهما أن يكـون يقـدر أن يفـين                        

 على إفناء صاحبه كانا ضعيفني مجيعا إذ كل واحـد منـهما             ا أو ال يقدر فإن كان كل واحد منهما قادر         ،صاحبه
وإن كان كل واحد منهما غري قادر على صاحبه فغـري           . مقهور ذليل، والذليل املقهور ال يكون إهلا      مقدور لصاحبه   

فإن كان أحدمها قادرا على صاحبه قاهرا له، فالقاهر القادر هو اإلله، واملقهور             . القادر عاجز، والعاجز ال يكون إهلا     
  )1("واحدالذي جتري عليه قدرة القادر هو خملوق وذليل مقهور، فثبت أنه 

  نفي اجتماع األضداد -ج
 كاحلياة ضد املمات، واليقظة ضد املنام، وكذلك احلركة         ،ضد الشيء ما يزيله   : "بني اجليطايل معىن الضد يف العبارة     

  )2("ضد السكون، والقيام والقعود، فإذا كان أحدمها زال اآلخر، ومجع الضد أضداد
ل من قال إن االستطاعة قبل الفعل، وإثبات رأي القائلني بـأن  وقد استدل اجليطايل هبذا القانون العقلي إلبطا     

.  ويف رّده على القائلني باخلروج من النار إلبطاله أن يكون الشخص مثابا معاقبا يف آن واحد                )3(االستطاعة مع الفعل،  
ابق، أو يكون كـافرا     ال خيلو املثاب املعاقب من أن يكون مؤمنا ويل اهللا من أهل اجلنة سعيدا يف علم اهللا الس                 : "يقول

عدّو اهللا شقيا يف علمه السابق من أهل النار، فبطل أن يكون كافرا مؤمنا شقيا سعيدا عند اهللا من أهل اجلنة والنـار                       
مجيعا ألن ذلك من احملال واجتماع األضداد، فلما بطل هذا مل يبق إال أنه مؤمن سعيد من أهل اجلنة، أو شقّي مـن                       

  )4("أهل النار

  ماإللـزا -د
وهو استدراج اخلـصم    . "طريق استخدمه املتكلمون يف إفحام خصومهم، واعتمدوا عليه كثريا يف مناظراهتم          

 وغالبا ما تكون هذه النتيجـة تـستوجب         )5(."إىل نتيجة خماِلفة لـمّدعاه بتسليمه مبقدمات تلزم عنها تلك النتيجة         
جليطايل هذا الطريق رده على القائلني بالرؤية يوم املعاد،         ومن املواطن اليت وظّف فيها ا     . الشناعة، وال يرتضيها اخلصم   

يقال هلم أخربونا ألي علّة صار معبودكم يرى يف دار املعاد وال يرى يف الدنيا للذّات ذلك أم للخرب؟                   : "وهو كاآليت 
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 )1(﴾ىل رهبا ناظرة  وجوه يومئذ ناضرة إ   ﴿فإن قلتم للذّات فالذّات ال تتغري، وإن قلتم للخرب فما ذلك اخلرب؟ فإن قلتم               
ال ﴿: فأين اخلرب الذي ال يرى به يف الدنيا؟ فلستم جتدوه إال أن تقولوا قولـه              . قلنا هذا اخلرب عندكم للّرؤية يف املعاد      

 فإن قالوا خرب عن الـذّات       ، فإذا قالوا ذلك قيل له هذا اخلرب خرب عن الذات أو خرب عن الوقت              )2(﴾تدركه األبصار 
لذّات ال تتغري إذا كان يف ذلك تغيري صفة القدمي إىل صفة احملدث، فإن قلتم عن وقت دون وقت                   قلنا هلم قد قلتم إن ا     

ال تأخذه سـنة وال نـوم وال        ﴿: فيلزمكم أن تقولوا مبثل ذلك يف مجيع ما أخرب اهللا به عن نفسه يف القرآن من قوله                
من كتاب اهللا وما شاكلها يف صفات اهللا         فتكون هذه األخبار     )4(﴾ال يعزب عنه مثقال ذرة    ﴿ )3(﴾…يؤوده حفظهما 

  )5("إمنا هي لوقت دون وقت
هذه مناذج من الطرق العقلية اليت استخدمها اجليطايل يف مناقشاته الكالمية، وإن كان بعضها ال يسلم مـن                  

  . إال أا متثل منهج االحتجاج العقلي السائد يف تلك العصور)6(النقد،
  

  مكانة العقل عند اجليطايل -هـ
أنه آلة لدرك العلوم، وأس للفضائل، وينبـوع        "، و ) 7(اعترف اجليطايل بأن العقل أحد طرق املعرفة اإلنسانية       

  )8("، وأصل للتكليف، وعماد للدنيا لآلداب
كان اجليطايل عارفا مبجاالت استخدام العقل وحدوده، فقد ّبني دوره البارز يف استنباط األحكام الـشرعية،                

 وقد قّرر أن العقل والنقل طريقـان        . جمال االستدالل على مسائل العقيدة كما سبق ذكره        والكشف عن العلل، ويف   
جعل اهللا ما تعّبدهم به مأخوذا من واجب        : "للمعرفة، وأن النقل ال يأيت مبا يستحيل على العقل، ويؤكد ذلك يف قوله            

زه، لذلك توّجـه اخلطـاب إىل ذوي        عقلي ورد الّشرع بتأكيده، ومسموعا من خطاب الّنقل ال مينع العقل من جوا            
  )9 (."األلباب، وبه استوجبوا الثواب والعقاب
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  :وسنتعرض إىل ثالث مسائل كنموذج لتوضيح هذه املكانة وهي

   التحسني والتقبيح-أوال
 فقد نفى أن يكون احلسن والقـبح صـفتني          ،إن رأي اجليطايل يف هذه املسألة هو رأي اإلباضية واألشعرية         

هو ما ورد الشرع    : " تدركان بالعقل كما زعم ذلك املعتزلة، والفالسفة، وّبني مدلول احلسن          ،الشيءقائمتني بذات   
 واملفلحـون يف    )1(﴾ومن يطع اهللا ورسوله وخيش اهللا ويتقه فأولئك هم الفـائزون          ﴿: بالثناء على فاعله كقوله تعاىل    

 ويف  )3(﴾ومن يفعل ذلك فأولئك هم اخلاسرون     ﴿: ذم فاعله كقوله تعاىل   بهو ما ورد الشرع     : " وأما القبح  )2("أمثاهلا
  )4("أمثاهلا من القرآن

ال يدل على حسن الفرائض املأمور هبا يف أنفسها، وال على قبح احملّرمات املنهي عنـها                "فالعقل عند اجليطايل    
جبـات  ألن العقل ال يدل على حسن شيء، وقبحه يف حكم التكليف إال ما تعلّق به مـن جهـة الوا                   . يف أنفسها 

  )5(."وأخواهتا، وإمنا يعرف ذلك من موارد الشرع
داللة صـرحية أن الـشرع ال       "  جهة الواجبات وأخواهتا   به من إال ما تعلق    : "وإن يف االستثناء الوارد يف قوله     

 يتعارض مع أحكام العقل الواجبة منها، واملستحيلة ألن الّشرع جاء لتبيني مجلة من املمكنات العقلية اليت ال يـستقل                  
  .العقل باحلكم عليها لعجزه عن الوصول إليها مبفرده

أنّ اهللا تعاىل ال جيوز أن يكلف عباده إال من جهة املصلحة واستدلوا             :" قد أورد اجليطايل دليل املعتزلة ومفاده     
قـد يكـون    : "واعترض عليهم بقولـه   . )6(﴾فبظلم من الذين هادوا حّرمنا عليهم طيبات أحلّت هلم        ﴿: بقوله تعاىل 

   )7("كليف ابتالء من اهللا عّز وجلّ بعباده، ويكون رمحةالت

  التعليل -ثانيا
  التعليل عملية عقلية حبتة، فما هي جماالته عند اجليطايل؟

  :)8(قّسم اجليطايل العلّة إىل قسمني رئيسيني مها

                                           
 .52: ، اآليةر سورة النو- 1

 .و2/46 ج:شرح النونية:  اجليطايل- 2

 .9:  سورة املنافقون، اآلية- 3

 .و2/46 ج:شرح النونية:   اجليطايل- 4

 . و2/46 ج:شرح النونية:  اجليطايل- 5
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وأكّـد  . نائع كاحلركة علّة املتحّرك، والّسكون علّة الّساكن، وكذلك يف الّتوحيد والـصّ           :العلل العقلية  -
أثبتوا حركة بغري متحّرك، وسكونا بغري ساكن، وحدثا        : اجليطايل أّنه ال جيوز أن يِرد الّسمع خبالف هذه العلل فيقول          

  .بغري حمِدث، وصنعة بغري صانع
فاختالف القائـسني يف    .  فكاختالفهم يف علّة الّربا، وغري ذلك من وجوه العلل املستنبطة          :العلل الشرعية -
  )1(.رع دالّ على جواز انقالهباعلل الّش
بأّنه محـل   : "عن موقف اجليطايل من القياس فقد اعترف أّنه أصل من أصول الّتشريع اإلسالمي وعّرفه             أّما  و

 )2(."محل معلوم على معلوم ألمر جامع بينهما من نفي أو إثبات          : الفرع على األصل بضرب من الّشبهة، وقيل حّده       
  )3(.أصل، وفرع، وعلّة، وحكم: ربعة شروط هيوبّين أّنه ال يتّم إالّ بأ

لكّن اجليطايل أنكر استعماله يف جمال املاورائيات، وهو ما يسّمى بقياس الغائب على الّشاهد، وقد ذهب يف                 
علـى  ) الغائب( فال جيوز أن تقاس قضّية ختّص اخلالق         )4("أنّ اهللا ال يدرك باحلواس وال يقاس بالّناس       : "شرح النونية 

كما أّنه أوضح اشتراك الغائب والـّشاهد يف        . فيشتركان يف احلكم لعلّة جامعة بينهما     ) الشاهد(ّص املخلوق   قضّية خت 
اهللا شيء، واإلنـسان    : فإن قال : "أمساء ال يعين ذلك مطلقا الّتشبيه، لكّن للّتشبيه مدلوله اخلاّص كما يبّينه يف العبارة             

إنّ الّتشبيه ال يقع يف اّتفاق األمساء، وإّنما يقع يف اتفـاق            : ا؟ قيل له  أو ليس هذا تشبيه   : نعم، فإن قال  : قيل له . شيء
واهللا حّي، واإلنسان حّي، وكذلك مسيع ومسيع، وعامل        . اهللا موجود، واإلنسان موجود   : أال ترى أّنك تقول   . األعيان

ن يوصف هذا بصفة، ويوصـف      وعامل وسائرها من األمساء فليس يف ذلك تشبيه إّنما الّتشبيه يقع يف اّتفاق األعيان أ              
  )5(."غريه بتلك الصفة

   موقف اجليطايل من علم املنطق-ثالثا
تبّنى اجليطايل منهج الغزايل الّنقدي يف رده على الفلسفة اليونانية خاّصة فيما يتعلّـق باملـسائل امليتافزيقيـة                  

طق فقد متّ قبوهلما لكومـا ال خيالفـان          وأماّ علم الّرياضيات، وعلم املن     )6(كاإلهليات، وببعض جوانب الطّبيعّيات،   
  .لذا فقد نال املنطق اليوناين بعد الغزايل اهتمام املسلمني فاشتغلوا بدراسته ونقده. العقل، وال يعارضان الّدين

                                           
 .ظ2/45 ج:شرح النونية: اجليطايل. ر.  قد فّصل اجليطايل القول يف تعليل املفروضات، واملناهي- 1

 .و2/48 ج:شرح النونية:  اجليطايل- 2

 .  املصدر نفسه- 3

  .و1/68 ج:ملصدر نفسها - 4

 .و1/55 ج: املصدر نفسه- 5
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 ال ملـا    ،طاليسي بعلوم املسلمني  ا للمنطق األرسط   هو املازج احلقيقيُّ    الغزايلَّ  أبا حامد  ويعترب الّدكتور الّنشار  
من كتب منطقّية سهلة العبارة، بل لتلك املقّدمة املنطقّية الّتي وضعها يف أّول كتابه املستصفى، والّيت ذكر فيها                  وضع  

  )1(.أن من ال حييط هبا فال ثقة بعلومه قطعا
حبث عن وجـه    :  واعتربه علما داخال يف علم الكالم وقد عّرفه بأّنه         ،اّتباعا للغزايل تعامل اجليطايل مع املنطق     

وبّين فائدته الّتي تتجلّى يف تزويد العقل جبملة من القوانني الّتي تقّومـه، وتـسّدد               ،  )2(ليل، ووجه احلّد وشروطه   الّد
  )3(.اإلنسان حنو الّصواب

كما أنّ حاجة اإلنسان إىل قوانني املنطق أكيدة إن أراد ِالتماس الوقوف على احلّق اليقني يف مطلوباته ال سّيما                   
  )4(. يدركها عن طريق الّتفكري والقياس واالستدالليف املعقوالت الّتي

وقد عقد اجليطايل مقارنة بني علم املنطق وعلم النحو، وذلك أنّ نسبة صناعة املنطق إىل العقل واملعقـوالت                  
 ويفارقه يف أنّ    ،كنسبة صناعة الّنحو إىل األلفاظ، ويشارك املنطق الّنحو بعض املشاركة مبا يعطي من قوانني األلفاظ              

  )5(.الّنحو إّنما يعطي قوانني ختّص ألفاظ أّمة ما، وعلم املنطق إّنما يعطي قوانني مشتركة تعّم ألفاظ األمم كلّها

                                           
 .90:  مناهج البحث عند مفكري اإلسالم: علي سامي النشار- 1

 .1/123 القسم:قناطر اخلريات، حتقيق النامي:  اجليطايل-2

 .  املصدر نفسه-3

 . املصدر نفسه-4
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  المبحث الثالث

   مرجعية فكر الجيطالي
ليس من اليسري أن نضبط مرجعّية فكر اجليطايل ضبطا دقيقا نظرا ملوسوعّية فكر الّرجل، واطّالعه الواسع بيد                 

 الّتي استقى من معينها مجلة آرائـه، وأفكـاره يف جمـاالت             )1(ي باإلشارة إىل أهّم املوارد العلمّية األساسّية      أّننا نكتف 
  . واألخالق، وكان هلا تأثري يف توجيه منحاه الفكري، والفقه،العقيدة

  :وسنعتمد يف حتديد ذلك على طريقتني مها
  . إّما بذكر اسم املؤلّف، أو عنوان الكتاب إحاالت اجليطايل إىل املصادر الّتي ينقل عنها، وذلك-
  .أعمال اجليطايل بإنتاج سابقيه من العلماءبعض  مقارنة -

  :وبإمكاننا تصنيف مرجعّيته الفكرية إىل مصدرين

  املدرسة اإلباضية -1
علـى  يعتمد  يتقيد مبنهجها العقدي والفقهي، و    إنّ انتماء اجليطايل إىل املدرسة اإلباضية أصوال وفروعا جعله          

فإن قال قائل قد ذكـرت مـا        : "آراء شيوخها الكبار، ويعترف هلم باالّتباع، وعدم االبتداع ويبّين ذلك يف العبارة           
 وقـول   ،قل له قولنا يف هذه املسائل، ويف غريها قول املـشايخ          .  ومل تذكر قولك يف هذه املسائل      ،وجدت يف اآلثار  

  )2(." غري مبتدعني، وحنن هلم مّتبعون،املسلمني
قد خّصص اجليطايل قصيدة هلذا الغرض يدعو فيها إىل ضرورة االقتداء باألئّمة األعالم بدءا من إمام املرسلني        و

، مثّ بشيوخ املذهب أمثال جابر بن زيد، وأيب عبيـدة           رضي اهللا عنهم   أسوة اخللق، مثّ بصحابته الكرام       bسّيدنا حمّمد   
  :يقول يف بعض أبياهتا. هم وغري-رمحهم اهللا تعاىل  -مسلم، والّربيع بن حيب 

  
  يهتدي  يكن مثل ماش يف الّدجى ليس   ةــبأئّمــ  أال كلّ من ال يقتدي   

  مقلــد   من فما إن له يف دينــه  راــحائـ ويأيت غدا يوم القيامـة    
  مـورد   أفضـل ساللـة إبراهيـم  ذهيبــوم ولكّنين قــلّدت ديين  

  مقتــدي   األئّمـة  وإّني بأفضـل   مقلّـــدا امــرضينا به بني األن 
  حمـّمـد   بـه بعـد النيب رضيـنا  قـدويت  وإن كتاب اهللا يف الدين   

                                           
 جـلّ علمـاء      كلّ أفكاره وآرائه إىل القرآن والسّنة ليقتبس من نورمها، ويستنري هبديهما كما هو حال               اجليطايلّ يرجع يف   ن البديهي أنّ    م  - 1

 .اإلسالم

 .و1/37 ج:شرح النونية: يطايل  اجل- 2



  88

  أقتـدي  من الّنـاس أسالف لنا هبم  بعدهـم  ه أويل التقى مثّ  ـوأصحاب
دشيخ)5( واملرداس)4(وحاجب  )3(ومسلم  بن زيد  )2(رـوجاب)1( ربيع مّج ّت ل   ا

يف  قصدهم  الكـفيارّب اسلكين مس ة  ـ ي ن مل ا ين  ر ز ت ن  أ ىل  د إ   غ
ين   اهلدى  جــوثّبت أقدامي على منه  أ عده  ب ايل  ب أ   ملحد  فلست 

  )6(ويغتدي  وأفضل رضوان يروح         حتيــة  ن أسىنـعليهم من الرمح 
  

من أبرز املصادر الّتـي     وكان اجليطايل يف أكثر كتاباته عارضا آلراء شيوخ اإلباضية ال سّيما املغاربة منهم،              
  :كان يرجع إليها

  )م791/هـ175 ≅ ت(ام الربيع بن حبيب  اجلامع الصحيح لإلم-
  ).م871/هـ258ت (جوابات اإلمام أفلح بن عبد الوّهاب  -
  ).م10/هـ4قعاش (الّرد على مجيع املخالفني أليب خزر يغال بن زلتاف  -
  )م10/ هـ4قعاش (اجلامع أليب حمّمد عبد اهللا بن بركة العماين  -
  )م1078/ هـ471 ت(لف املّزايت الّتحف املخزونة أليب الّربيع سليمان بن خي -
  ).م1110/هـ504ت (تبيني أفعال العباد أليب العّباس أمحد بن حمّمد الّنفوسي  -

                                           
  هو أبو عمرو الّربيع بن حبيب الفراهيدي ولد يف منتصف العقد الثامن من القرن األّول اهلجري زمن اخلليفة األموي عبد امللـك، نـشأ                          - 1

مسند الربيـع يف    : من مؤلّفاته . ة وأيب عبيدة مسلم بن  أيب كرمي       ،جابر بن زيد  : بعمان مثّ انتقل إىل البصرة لتلقّي العلم على يد أبرز علمائها          
 الّربيـع بـن     :أبو القاسم الكباوي   .ر. م791/هـ175تويف حوايل سنة    . احلديث الشريف، وكتاب آثار الّربيع، وأجوبة فقهّية وعقدية       

 . وما بعدها120 :م1994 اجلزائر، ، غرداية،حبيب حمّدثا وفقيها، املطبعة العربّية

، تابعّي جليل أخذ العلم عن خـرية الـصحابة          م639/هـ18زيد اجلويف من قبيلة اليحمد العمانية ولد حوايل           هو أبو الّشعثاء جابر بن        - 2
 وأبو سعيد اخلذري، وأبو هريرة رضـي اهللا عنـهم           ، وعبد اهللا بن مسعود، وأنس بن مالك       ،عائشة أّم املؤمنني، وعبد اهللا بن عّباس      : منهم

 واملؤّسس احلقيقي للمذهب اإلباضـي، ولـه تـآليف كـثرية تـويف سـنة                ،عوة واالستقامة وغريهم كان مفيت البصرة، وإمام أهل الدّ      
 : فقه اإلمام جابر بن زيد     :بكوش حيىي . 230: ترمجة،  2/217ج : املغرب سم ق ، معجم أعالم اإلباضية   :مجعية الثراث .ر. م711/هـ93
 . وما بعدها1/11ج

 . من البحث16:   أبوعبيدة مسلم بن أيب كرمية، تقّدمت ترمجته- 3

 وكـان   ؛أيب عبيـدة      هـ أصله من عمان ومولده بالبصرة تلقّى العلم عن          150–هـ100:   هو أبو مودود حاجب الطّائي عاش بني        - 4
معجم أعـالم  .ر. ساعده األمين يف نشاطاته، أوكل إليه مهّمة اإلشراف على الّشؤون املالية، والعسكرّية، ومتابعة سري الّدعوة خارج البصرة    

  .249:  ترمجة،239-1/238ج:  املغربسمباضية، قاإل

عابد متدّين من رؤساء الّشراة وأحد اخلطباء شِهد صفِّني مع علي رضي اهللا عنه وأنكر               ) م680 /هـ 61ت  (  أبو بالل مرداس بن حدير        - 5
 :الـّدرجيين .  ومجاعة الّشراة  شهجيدارت بني   وشهد الّنهروان، وسجنه عبيد اهللا بن زياد، قتله عباد بن علقمة املازين يف معركة               . الّتحكيم
 . 1/49 ج:اجلعبريي البعد احلضاري. 225–2/214 ج:طبقات

 .131 – 130:   جمموع قصائد من نظم اجليطايل وغريه- 6



  89

  ).م12/هـ6قعاش (كتاب الّسؤاالت أليب عمرو عثمان خليفة الّسويف  -
  ).م12/هـ6قعاش (أصول الّدين لتبغورين بن عيسى  -
  )م12/هـ6قعاش (شرح اجلهاالت أليب عّمار عبد الكايف  -
  )م12/هـ6قعاش (املوجز أليب عّمار عبد الكايف  -
  ).م1174/هـ570ت (رجالين االعدل واإلنصاف أليب يعقوب يوسف الو -
  ).م1174/هـ570ت (رجالين ا الّدليل والربهان أليب يعقوب يوسف الو-
  ).م1272/هـ670ت (طبقات املشائخ باملغرب أليب العّباس أمحد الّدرجيين  -

هب اإلسـالمية األخـرى     ااع اجليطايل ملا قرره شيوخ املذهب مل مينعه من االطالع على آراء املـذ             وإن اتب 
  .واالستفادة منها، وحترره من قيد التبعية إن رأى احلق يستدعي ذلك

  راث اإلسالميتال -2
وامللـل، فكـان    حبكم جميء اجليطايل يف زمن متأّخر فقد استفاد ّمما أنتجته قرائح العلماء من خمتلف املذاهب                

.  وختّصصاته يأخذ منه ما يلّبي احتياجاته، ويشبع مه العلمـي          ،واسع االطّالع على التراث اإلسالمي يف شّتى فنونه       
  )1(.وقد أكّد يف أكثر من موضع على وجوب اقتناء احلّق من أّي مورد صدر، فاحلكمة ضالّة املؤمن

تلتقي ،  ويف مجيع كتبه تلتقي بأئّمة اإلسالم، وفقهائه املخلصني       مع اجليطايل،   : "عمرو خليفة الّنامي  الدكتور  يقول  
 حنبل، ومالك بـن أنـس، وسـفيان الثـوري،           بالغزايل، واملاوردي، واحملاسيب، والّشافعي، وأيب حنيفة، وأمحد بن       

 عـن   ،انواألوزاعي، وغريهم من األئّمة، يورد آراءهم فيما يعرض له من مباحث يف دقّة وأمانة، فإذا رأى خالفا أب                 
  )2(." مثّ اختار ما يبلغ عقله من احلّق يف ذلك، وأوضح أسبابه،أصله

أبو حامد الغزايل   : وسنقتصر احلديث عن علمني بارزين كان هلما تأثري واضح يف فكر اجليطايل، وكتاباته ومها             
  )4().م1198 /هـ595ت ( ،وابن رشد القرطيب )3()م1111/هـ505ت (

                                           
 . من البحث48:  الّتحّرر الفكري عند اجليطايل.  ر- 1

 .1/16 القسم:قناطر اخلريات، حتقيق الّنامي:   اجليطايل- 2

 .ر. متـصّوف حّجة اإلسـالم، فيلـسوف      ) م1111-1058/هـ505-450(ّمد بن حمّمد بن حمّمد الغزايل الطّوسي أبو حامد            حم  - 3
 . 7/22 ج: األعالم:الّزركلي

: األعـالم :    الزركلـي    ). م1198-1126/هـ595-520(  حمّمد بن أمحد ابن رشد أبو الوليد القرطيب املعروف بابن رشد احلفيد               - 4
 . 77: 1988القلم، تونس،  الغزايل وعلماء املغرب، دار: الطاهر املعموري. ر. 5/318ج
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  بني اجليطايل والغزايل -أ
 فما هي طبيعة العالقة الّتي تـربط بـني          )1(" املغرب غزايلّ: "جليطايل قيل عنه  على ا  األلقاب الّتي أطلقت     من

  هذين العاملني؟
فحني "أثارت مؤلّفات الغزايل جدال فكرّيا لدى علماء املغرب، واألندلس وال سّيما كتابه إحياء علوم الّدين                

 )2 (أبو عبد اهللا حممد بن علي بن محـدين           فقهاء وعلى رأسهم     تصفّحه ال  م1109/هـ503وصوله إىل املغرب سنة     
 لرأيهم، وأمر بإحراق الكتاب يف مسجد قرطبـة         )3(بن تاشفني      ا     واّتفقوا على فساده، فاستجاب علي بن يوسف        

ة بالد   مثّ أرسل علي بن يوسف بن تاشفني لكافّ        ،على الباب الغريب بعد إشباعه زيتا مبحضر الفقهاء، وأعيان السكان         
  )4(."األندلس واملغرب وأمر باحتجاز نسخه وإحراقها، وأُخذت الّنسخ من أيدي أصحاهبا وأُعدمت

  :وأسباب مصادرة العلماء كتاب اإلحياء يف املغرب ترجع إىل
  . معارضة الغزايل لالجتاه الفقهي املغريب الّسائد-1
  .رفوا عن مقاصد الفقه احلقيقية ذّمه للفقهاء الذين أغرقوا يف الّدراسات الفروعية، واحن-2
  . تفضيله طرق الّصوفية على قوانني الفقهاء، وجمادالت املتكلّمني، ورفعه درجة العارفني باهللا على الفقهاء-3

وا الغزايل يف كتبه من     قشأنّ خالف الغزايل مع علماء املغرب ظلّ قائما حّتى أصبح الذين نا            )5(ويبّين املعموري 
القاضي ، و )8(، وابن العريب  )7(، واملازري )6(ابن محدين، والطّرطوشي  :  بأس به، وقد اشتهر منهم     علماء املغرب عددا ال   

  .، وابن رشد)1(عياض

                                           
 .3/390 ج:تاريخ املغرب الكبري:   حمّمد علي دّبوز- 1

ـ 508  أبو عبد اهللا حمّمد بن علي بن عبد العزيز بن محدين التغلّي، قاضي اجلماعة بقرطبة، تـويف سـنة                      - 2 الطـاهر  . ر.    م1114/هـ
 .21: وعلماء املغرباملعموري، الغزايل 

، أمري املسلمني مبراكش، وثاين ملوك دولة امللثمني        )م1143-1084/هـ537-477(  علي بن يوسف بن تاشفني اللمتوين أبو احلسن           - 3
 .5/33 ج:األعالم: الّزركلي .ر. املرابطني

 .22-21: الغزايل وعلماء املغرب:   الطاهر املعموري- 4

 .30-29:  وعلماء املغربالغزايل: الطاهر املعموري - 1

يعـرف بـابن أيب     ) م1126-1059/هـ520-451( هو حممد بن الوليد بن حممد بن خلف القرشي األندلسي أبو بكر الطرطوشي               - 2
: األعـالم : الزركلي.ر. سراج امللوك وكتاب كبري عارض به إحياء علوم الدين للغزايل         : رندقة، أديب من فقهاء املالكية احلفاظ من مؤلفاته       

 .134-7/133ج

نسبة إىل مازر من    حمّدث من فقهاء املالكية     ) م1141-1061/هـ536-453( هو حممد بن علي بن عمر التميمي املازري أبو عبد اهللا             - 3
 .6/277ج: األعالم: الزركلي. ر" الكشف واإلنباء يف الرد على اإلحياء للغزايل"و" الّتلقني: "مؤلفاته

قاٍض من حفاظ احلـديث، بلـغ رتبـة         ) م1148-1076/هـ543-468(مد املعافري اإلشبيلي املالكي      هو حممد بن عبد اهللا بن حم       - 4
/ د. 6/230ج: األعـالم : الزركلي. ر.    الذي ناقش فيه الغزايل   " العواصم والقواصم : "االجتهاد يف علوم الدين له مؤلفات كثرية منها       

 .97-88-25): ت.د( الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر آراء أيب بكر بن العريب الكالمية، الشركة: عمار طاليب
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موقف الّرفض واالحتراز منه فإّننا جند اجليطايل قد تـصفّح          " اإلحياء"إذا كان أكثر علماء املغرب وقفوا من        
الذي يعّد أعظم ما ألّفه يف أخريـات        " قناطر اخلريات "تابه الّشهري    مثّ وضع على منواله ك     ، وقرأه قراءة نقدّية   ،الكتاب

 وقواعـد   ،كشرح الّنونّيـة  : حياته فهو عصارة أفكاره إذ جند فيه إشارات املصّنف إىل الكتب الّتي صّنفها من قبل              
  .اإلسالم، واملناسك

 بل كان واعيا    ،ه مل يقبله حبذافريه    كما أنّ  ، فلم يرفضه برّمته   ،موقف الّناقد البصري  " اإلحياء"وقف اجليطايل من    
اقتبـسها  " القنـاطر "، وسأذكر فقرات من كتاب      فيما ينقل عن الغزايل، يأخذ ما يقتنع به، ويدع ما ال يراه صوابا            

  :أليب حامد الغزايل وتتمثل فيما يأيت" اإلحياء"اجليطايل من 
تفاوت العقل وال معىن لالشتغال بنقل      اختلف الناس يف    : ويف كتاب الغزايل قال   : "1/48القسم:  القناطر -1

احلق الصريح أن التفاوت يتطرق إىل األقسام األربعة سوى         : كالم من قد قلّ حتصيله، بل املبادرة بالتصريح باحلق قال         
االثنني أكثر مـن    أنَّ     فإن من عرف     ، واستحالة املستحيالت  ،القسم الثاين وهو العلوم الضرورية من جواز اجلائزات       

رف أيضا استحالة كون اجلسم يف مكانني، من أمثاهلا من النظائر اليت تدرك إدراكا حمققا من غري شـك،                   الواحد ع 
  .1/114 ج:وذلك ما ورد يف كتاب إحياء علوم الدين" وأما األقسام الثالثة فالتفاوت يتطرق إليها

 أنه قد ذكر الغزايل يف      فاعلم: الفصل الثاين يف علم الدين وطريق اآلخرة      : "117-1/116القسم:  القناطر -2
حممود ومـذموم،   : علم معاملة، وهو علم بأحوال القلب وهو نوعان       : أحدمها: كتابه أن علم طريق اآلخرة قسمان     

وأّما املذموم منها، فخوف الفقر، وسخط املقدور، والغل،        ...فاحملمود منها كالصرب والشكر واخلوف والرجاء والتوبة      
علم املكاشفة وهو علم الصديقني واملقربني، وهو عبارة عن نور يظهـر يف   :  الثاين القسم...احلسد، والغش وواحلقد،  

ـ القلب عند تطهريه وتزكيته من صفاته املذمومة فينكشف من ذلك النور أمور كثرية كان يسمع من ق                 ل أمساءهـا   ب
فـاملراد بعلـم    ...عـاىل فيتوهم هلا معاين جمملة غري متضحة فتتضح إذ ذلك حىت حتصل املعرفة احلقيقية بذات اهللا ت               

" تضاحا جيري جمرى العيان الذي ال يـشك فيـه  اة احلق يف هذه األمور يطاء حىت تتضح له جل غاملكاشفة أن يرتفع ال   
  .31-1/30ج: وهذا ملخص ما ورد يف كتاب اإلحياء

وحـى إىل   قال إن اهللا أ   : وأما أقسام التوحيد فذكر الغزايل يف ذلك ثالثة أقسام        : "1/335القسم:  القناطر -3
أن تعرف جاليل وعظمـيت     : إهلي، وما العلم النافع؟ قال     يا داود تعلم العلم النافع، قال يا      : "داود عليه السالم فقال   

فالتوحيد جوهر نفـيس ولـه      : قال الغزايل " وكربيائي وكمال قدريت على كل شيء فإن هذا هو الذي يقربك إيل           
الناس اسم التوحيد للقشر األول، وبصنعة احلراسة للقشر الثاين،         وخّص  : خر قال قشران أحدمها أبعد عن اللب من اآل      

  .1/47 ج:وذلك ما ورد يف كتاب اإلحياء" أراد بذلك صنعة الكالم، وأمهلوا اللب بالكلية

                                                                                                                                                        
عامل املغرب وإمام أهل احلديث يف وقته مـن         ) م1149-1083/هـ544-476( هو عياض بن موسى بن عياض أبو الفضل القاضي           - 5

 .5/99ج: األعالم: الزركلي. ر" الشفا بتعريف حقوق املصطفى: "تصانيفه
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فهذه اثنتا عشرة عالمة من عالمات علماء اآلخرة، حتتوي كل واحدة على مجل             : "1/335 القناطر القسم  -4
ملا مضى عليـه    وما من كتب علماء السلف وأكثرها من كتاب الغزايل ألا موافقة للقرآن             من أخالق املتقني مجعته   

  .وما بعدها1/78ج:  ملخص ما ورد يف اإلحياءذاوه" السلف الصاحل من مشايخ املسلمني رمحهم اهللا
، والّصوفية الغالة،   سفةفقد وافق اجليطايل الغزايل يف أكثر آرائه الّتربوّية، ويف نقده للفقهاء، واملتكلّمني، والفال            

وفيما يتعلّق بناحية املنهج فقد وافقه يف نظرية املعرفة، وكـذا           . ويف تفضيله علوم املكاشفة واإلشراق على بقّية العلوم       
يف قضّية االستدالل باألحاديث الّضعيفة يف باب الّرغائب مؤّيدا رأيه يف املسألة بقول حمـّدث املـذهب أيب عبيـدة                    

  .)1(مسلم
 اجليطايل خالف الغزايل يف بعض مسائل علم العقيدة، والفروع حبكم اختالفهما املدرسي، ويبّين ذلك               كما أنّ 

أنقل من كتاب الغزايل ومن روضة احلقائق مجلتها، وأجتّنب ما خالفا فيه مذهب أئّمتنا كمـا                : "يف بدء قنطرة احلج   
  )2("فعلت فيما مضى من كتابنا وباهللا عصمتنا وتوفيقنا

  :شخصّية اجليطايل يف كتاب القناطر فيما يأيتوتتجلّى 
)  3(مجع قنطرة، وهو جسر مبين فوق الّنهر للعبور عليـه،         " القناطر" اختياره العنوان املناسب للكتاب، فـ       -1

  )4(.الفاضلة من كلّ شيء: مجع خْيرةُ  أي" اخلريات"و
ثيل الّدنيا باملفازة،  ومتثيل الـّشريعة بـالطّريق         دعاين رمحكم اهللا إىل مت    :"ويعلّل اجليطايل هذه الّتسمية يف قوله     

فيها، ومتثيل الفرائض بالقناطر مرّتبة موضوعة عليها، ومتثيل أعماهلا باملطايا ألّني وجدت ضـرب األمثـال يرشـق                  
  )5(.القلوب بسهام املوعظة ال يليق بغريها، وألنّ ذلك أبلغ يف تقريب املعاين إىل العقول

 ترتيبا حمكما فقد وضع فصال خاّصا لتوضيح العالقة بـني كـلّ             ةلقناطر الّسبع عشر   اجتهاده يف ترتيب ا    -2
  )انظر الّشكل الّتوضيحي ()6(.قنطرة وأخرى تليها

                                           
 .492-1/491 ج:قناطر اخلريات:  اجليطايل- 1

 .2/54 ج: املصدر نفسه- 2

 .5/118 ج:لسان العرب:  ابن منظور- 3

 .4/264 ج: املصدر نفسه- 4

 .1/20القسم :قناطر اخلريات، حتقيق الّنامي:  اجليطايل- 5

 . وما بعدها1/8 القسم:قناطر اخلريات، حتقيق الّنامي:  فصل ترتيب القناطر، اجليطايل. ر- 6
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يف موضـوع تزكيـة      مل يكتف اجليطايل بالّنقل عن اإلحياء فحسب بل كان مطّلعا على أهّم ما كتب                -3
قـوت القلـوب أليب طالـب املكـي         :  فتعّددت مراجعه ومن بينـها     ، ومن جاء بعده   ،األنفس قبل عهد الغزايل   

، وأدب الّدنيا والّدين أليب     )2()م857/هـ243ت  (  ، الّتفكّر واالعتبار للحارث بن أسد احملاسيب        )1()م996/هـ386(
، والّضياء أليب سلمة    )4()م940/هـ328ت  (لفريد البن عبد رّبه     ، والِعقد ا  )3()م1058/هـ450 ت(احلسن املاوردي   

، واجلامع أليب حمّمد عبد اهللا بن       )5()م1111/هـ504ت  ( أمحد   بن مسلم الصحاري، وتبيني أفعال العباد أليب العّباس       
  وكتـاب  .)م1271/هـ670ت حنو    (، وسرية األشياخ للبغطوري، وطبقات املشائخ للّدرجيين      )م11/هـ4ق (بركة

  ).م932/هـ320 ت(ختم األولياء حملمد علي بن احلسني الترمذي 
وكان اجليطايل يف أغلب نقوله عن هؤالء األعالم يشري إىل عنوان الكتاب، أو اسم مؤلّفه كقوله يف اية أحد                   

لّسوء منهم  ألّنه اّتبع فيه فضائح علماء ا     " أي اإلحياء "كتبت أكثر هذا الباب من كتاب الغزايل        : "فصول قنطرة العلم  
  )6(."فأحببت أن تقفوا عليها إذ كان ما ذكره موافقا للحّق غري خارج من الّشرع

وباجلملة فإنّ آراء اجليطايل الّتربوّية يؤول أكثرها إىل الغزايل من خالل كتابه اإلحياء كما أنّ آراء الغزايل يف                  
  .)7(أغلبها ترجع إىل كلّ من احلارث احملاسيب، وأيب طالب املكّي

   بني اجليطايل وابن رشد-ب
بداية اتهـد وايـة     "كتاب  " قواعد اإلسالم "من أهّم املصادر الفقهّية الّتي اعتمد عليها اجليطايل يف كتابه           

  .ويكاد أن يكون مصدره األّول) احلفيد(أليب الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب " املقتصد
البن رشـد، ونالحـظ يف      " بداية اتهد "ها اجليطايل من    اقتبس" قواعد اإلسالم "وسأورد مواضع من كتاب     

نقوله للمسائل ميزة التلخيص يف عرض األدلة، وذكر أقوال املذاهب، كما أنه أحيانا يبدي رأيه الفقهي يف املـسألة                   

                                           
 .6/274ج: األعالم: الزركلي. ر. واعظ، زاهد، فقيه) م996/هـ386ت (بن علي بن عطية احلارثي أبوطالب املكي حممد  - 1

من أكابر الّصوفية كان عاملا باألصول واملعامالت، واعظا مبكيا، وله تصانيف ) م857/هـ243ت(احلارث بن أسد احملاسيب أبو عبد اهللا  - 2
 .154-2/153 ج: األعالم:ركليالّز. ر. يف الّزهد والّرد على املعتزلة وغريهم

: الزركلـي . ر.  عامل، باحث، أقضى قـضاة عـصره  ) م1058-974/هـ450-364(علي بن حممد بن حبيب أبو احلسن املاوردي  - 3
 .4/327ج: األعالم

 .1/207ج: األعالم: الزركلي. ر .األديب، اإلمام، صاحب العقد الفريد) م940-860/هـ328-246(أمحد بن حممد بن عبد رّبه  - 4

القسمة وأصول "كتاب : من علماء وارجالن، له تآليف كثرية منها) م1111/هـ504ت (أبو العباس أمحد بن حممد بن بكر الفرسطائي  - 5
 وما بعدها،   2/95ج: معجم أعالم اإلباضية قسم املغرب    : مجعية النتراث . ر"... األلواح"وكتاب  " تبني أفعال العباد  "، وكتاب   "األراضني
 .89 :ترمجة

 .1/2 القسم:قناطر اخلريات، حتقيق الّنامي:  اجليطايل- 6

 .81-80: م1989، 3املنقذ من الضالل، حتقيق عبد الكرمي املّراق، الدار التونسية للنشر، ط:  أبو حامد الغزايل- 7
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 ومن بـني  . بترجيح ما يراه صوابا من األقوال، أو يكتفي بإيراد قول مذهب اإلباضية، وأحيانا أخرى ال يذكر ذلك                
  :هذه النماذج ما يأيت

أيضا إذا حلته النجاسة ومل تغري أحد أوصافه، فقيل         ) أي املاء (فاختلف فيه   : "153-1/152ج:  القواعد -1
القليل ينجس والكثري ال ينجس وحد القليل منـه         : هو طاهر قليال كان أو كثريا، قوم فرقوا بني القليل والكثري فقالوا           

 الكثري منه حبيث    ّدحصف بقالل هجر عند بعضهم، وقيل مها مقدار مخسمائة رطل، و          دون القلتني ومها قربتان ون     مبا
إذا زاد  : "Bحيرك طرفه فال يتحرك الطرف اآلخر وقوم مل جيدوا يف ذلك حّدا، وإمنا وقع التنازع يف هذا لقول النيب                    

: دائم أو قال الراكد، فقيل أليب هريـرة        ويه عليه السالم اجلنب أن يغتسل باملاء ال        )1("املاء على قلتني ال حيتمل خبثا     
وهذا " كيف يفعل؟ قال يتناوله تناوال، وهذا يدل على قلته، وى أن يبول أحد يف املاء الدائم مث يتوضأ منه، اهللا أعلم                    

  .1/23ج: )2("بداية اتهد"ملخص ما ورد يف 
ب بعضهم إىل أا سنة، أو فرض كفايـة،         فذه: يف حكم صالة اجلماعة وقد اختلفوا فيه      : "297-1/296ج:  القواعد -2

ـاء     متعّين عل كلّ مكلّف وروي هذا عن الظاهرية وذهب أصحابنا إىل أنَّها فرض              وذهب آخرون إىل أا فرض       ـال فقه كفاية، ق
ين صالة اجلماعة تفضل عن صالة الفذ خبمس وعـشر        : " عليه السالم  هثار، وذلك أنّ قول   األمصار وسبب التنازع اختالف مفهوم اآل     

صالة اجلماعة أكمل من صـالة      :  يؤدي إىل أن صالة اجلماعة مندوب إليها، وأا كمال زائد على صالة الفذ، فكأنه قال               )3("درجة
ـه    إين ضرير، شاسع الدار، ال قائد يل فهل يل من رخصة أصلي يف بييت؟             : املنفرد، وقوله عليه السالم البن أم مكتوم حني قال          قال علي

ـا    "  وهذا كالنص يف وجوهبا، واهللا أعلم      )4("ال أجد لك رخصة   : نعم، قال فأجب، وقيل قال له     : لنداء؟ قال هل تسمع ا  : السالم ويقابل ذلك م
  .1/136ج: "بداية اتهد"ورد يف 

فيمن أوىل باإلمامة الفقيه أو القارئ؟ فروي عن بعضهم أن الفقيـه أوىل،             : "299-1/298ج:  القواعد -3
يؤم القوم  : "bك، وقيل القارئ أوىل وهو مروي عن أيب حنيفة، وسبب اخلالف قوله             وهذا مروي عن الشافعي ومال    

الفقيه أوىل ألن احلاجة إىل الفقه ماسـة مـن          : قال.  احلديث، فمن فهم من األقرإ أنه األفقه       )5("أقرؤهم لكتاب اهللا  
اس اليوم، وأما أبـو حنيفـة فحمـل         احلاجة إىل القراءة، وأيضا فإن األقرأ من الصحابة هو األفقه خمالف ملا عليه الن             

  .1/139ج: "بداية اتهد"وذلك ملخص ما ورد يف " احلديث على ظاهره فأوجب إمامة القارئ واهللا اعلم

                                           
إذا كان املاء قلـتني مل حيمـل   : "الصيغةمع اختالف يف . 63، رقم 1/17ج: ما ينجس املاء: السنن، كتاب الطهارة، باب: أبو داود  أخرجه  - 1

 ".اخلبث

 .م1989/هـ1409بداية اتهد واية املقتصد، صّححها خنبة من العلماء، دار اشريفة، :  حممد بن أمحد بن رشد القرطيب- 2

 .619: ، رقم1/231ج: فضل صالة اجلماعة: كتاب اإلمامة واجلماعة، باب:  أخرجه البخاري  - 3

 .903: ، رقم1/375ج: التأمني: كتاب اإلمامة وصالة اجلماعة باب: حلاكم يف املستدرك أخرجه ا  - 4

 .673: ، رقم1/465ج: من أحّق باإلمامة: كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب: مسلم  أخرجه  - 5
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فصل يف ستر العورة يف الصالة وغريها وهذا الفصل ينقسم إىل قسمني أحدمها  يف               : "1/242ج:  القواعد -4
اجتمعت األمة على   :  يف الصالة القسم األول يف حّد العورة وحكم سترها         ستر العورة، والثاين فيما جيزئ من اللباس      

أن ستر العورة  فرض بإطالق، واختلفوا يف الصالة، هل ستر العورة شرط يف صحتها أم ال؟ فذهب مجهـور أهـل                      
 عـن   العلم من أصحابنا وغريهم إىل أا شرط يف صحة الصالة، وذهب بعضهم إىل أا من سنن الصالة وروي هذا                  

 حيمل  )1(﴾خذوا زينتكم عند كل مسجد    ﴿: مذهب مالك واهللا أعلم، وسبب التنازع هل األمر الوارد من قوله تعاىل           
ذهب اجلمهور كما قدمنا أنه حممول على الوجوب وقالوا ألن اآلية نزلت يف أهل الشرك          مب، ف ندعلى الوجوب أم ال   

 ومن محل األمر على الندب قال املراد به الزينة الظاهرة واهللا            يطوفون بالبيت عراة فدل على أن املراد به ستر العورة،         
  .1/110ج: "ويقابل ذلك ما ورد يف بداية اتهد" أعلم

أما ما ال جيزئ فقد أمجع العلماء على        : فيما جيزئ وما ال جيزئ من الضحايا      : "192-2/191ج:  القواعد -5
العرجاء البني عرجها، واملريضة البني مرضها، والعجفاء الـيت ال          العوراء البني عورها،    : أنه ال جيزئ يف الضحايا أربع     

 وأمجعوا على أن ما كان من هذه األربعة خفيفا ال تأثري له يف منـع                bتنقى لثبوت هذا يف احلديث عن رسول اهللا           
ها يف السنة   فيما كان من العيوب أشد من هذه األربعة املنصوص علي         " املوضع األول : "اإلجزاء، واختلفوا يف موضعني   

فيما كان مساويا يف إفادة النقصان مثل ما كان من العيوب           " املوضع الثاين . "مثل العمى، وقطع الساق، وأشباه ذلك     
": بدايـة اتهـد   "وهو ملخص ما ورد يف      " يف األذن، والعني، والضرس، وغري ذلك من األعضاء، ومل يكن يسريا          

  .1/417ج
من فقهاء قومنا أم أمجعوا على أن من دخل يف احلـج والعمـرة              وزعم ابن رشد    : "2/114 القواعد ج  -6
 فتردد الصوم   ، ليس عليه القضاء   ه وأم أمجعوا على من خرج من صالة التطوع أنّ         ، مث أفسده أن عليه القضاء     ،تطوعا

نـدنا أن    والصحيح ع  ، فمن شبهه باحلج قال عليه القضاء، ومن شبهه بالصالة قال ال قضاء عليه             ،بني الصالة واحلج  
ـ "  وسبب اخلالف أيضا اختالف األحـاديث يف ذلك       ،كل تطوع أفسده بعد الدخول فيه أن عليه قضاءه         ل ـويقاب

  .1/301 ج:"بداية اتهد"ذلك يف 
املسألة الثالثة يف إقامة احلج بعرفة وغريها، وذكر ابن رشد من فقهاء قومنـا أن النـاس                 : "2/158ج:  القواعد -7

ج للسلطان األعظم أو ملن يقيمه، وأنه يصلي وراءه برا كان أو فاجرا أو مبتدئا وأن الـسنة أن يـأيت                     أمجعوا على إقامة احل   
وهو ما  " ذان املؤذن أاملسجد بعرفة يوم عرفة فإذا زالت الشمس خطب الناس ومجع بني الظهر والعصر، واختلفوا يف وقت                 

  .1/335ج": بداية اتهد"ورد يف 

                                           
 .31:  سورة األعراف، اآلية  - 1
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د تأثّر تأثّرا واضحا بطريقة ابن رشد يف وضع املقّدمات، وترتيب املسائل الفقهية على              قهكذا نلمس أنَّ اجليطايل     
نسق منطقي من غري إغراق يف الّتفريعات، ويف رّد فروع املسائل إىل أصوهلا، ويف املقارنة بني مذاهب فقهاء األمـصار                     

  .بأسلوب علمّي هادئ مع حترير حملّ الّنزاع بينهم
ذهب العقلي يف الفكر اإلسالمي، ومن دعاة الّتوفيق  بني صريح العقل، وصحيح الّنقل              يعّد ابن رشد رائد امل    

 ، وعند الّتـرجيح   ،إذ إنّ الّشرع ال يناهض العقل مطلقا لذا جند للقياس والّنظر حضورا قوّيا يف مناقشته مسائل الفقه                
ظاهريا حتجبه حروف النص عن إدراك معـاين         إذ مل يكن اجليطايل فقيها       ،وهو ما تأثّر به اجليطايل يف كتابه القواعد       

  :ويعّضده مبا صّح يف النقل ومن أمثلة ذلك غ له،سوَّبل كان يعمل النظر يف جماله املُالتشريع، 
قيل وما حّد الغىن؟ قال مخسون درمها، أو عدهلا ذهبا، وروي عن احلسن البصري أنه قال          : " يقول اجليطايل  -

من سأل ومعه أوقية فقـد سـأل النـاس           ":bه قال أبوعبيدة وأظّن حجتهم قوله       من له أربعون درمها فهو غين، وب      
من له مال يؤّدي عنه الزكاة فال يأخذ الصدقة إال إذا كان مـديانا              :  واألوقية أربعون درمها، وقال آخرون     )1("إحلافا

 أصحابنا من مل يكن له      قال بعض  احلديث وبه يقول أبو حنيفة، و      )2("أمرت أن آخذها من أغنيائكم    : "bلقول النيب   
 ويـشهد   ، فهذا هو الذي يوجبه الّنظـر      ، يأخذ الّصدقة  ،مال يكفيه هو وعياله نفقتهم وكسوهتم إىل احلول فهو فقري         

  )3(."بصّحته اخلرب
لقد اختلف الناس فيما جيوز به التيمم فذهب بعض أصحابنا إىل إجازته بغري التراب مـن                " : ويقول أيضا  -

لى ذلك مالك بن أنس، وذهب آخرون إىل جوازها بالرمل، والنورة، والزرنيخ، وما أشـبه               أجزاء األرض وافقهم ع   
، )4(ذهب بعض أصحابنا إىل أنّ الّتيّمم ال جيوز  إالّ بالّتراب الطّيب وبه قال أبو حمّمد عبـد اهللا بـن بركـة                      ذلك، و 

جعلـت يل األرض مـسجدا      : "bووافقهم على ذلك الّشافعي، وهذا هو الذي يوجبه الّنظر عندي لقول الّرسول             
  )5(."-مّتفق عليه-      "وتراهبا طهورا

وبالتايل يظهر أنّ اجليطايل استفاد من املنهج الّرشدي يف عرض الفقه، وتأثّر بأبرز عناصره كما أنّ ابن رشـد              
ـ 520ت   (عن جّده الفقيه  حسب رأي الدكتور عمار طاليب      بدوره أخذ هذه الطّريقة      أنّ : " الذي يرى  )م1126/  ه

 ومل يتحقّق مبعرفة األصول، إذ ال تعلـم         ،العامل على احلقيقة هو العامل باألصول والفروع، ال من عين حبفظ الفروع           

                                           
 )مع اختالف يف اللفظ. (3390: ، رقم8/184ج: ألخذاملسألة وا: كتاب الشركاء، باب:  أخرجه ابن حبان يف صحيحه  - 1

 .2/281ج: سبل السالم:  الصنعاين  - 2

 .2/47 ج: بكليصحيح وتعليققواعد اإلسالم، ت:  اجليطايل- 3

مع حتقيق عيـسى  اجلا: ابن بركة.ر. هو أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن بركة البهلوي العماين، عامل فقيه عاش يف اية القرن الرابع اهلجري  - 4
 .1/10ج: ، مقدمة احملقق)ت.د(وزارة التراث القومي، عمان : حيىي الباروين

 .1/194 ج: بكليصحيح وتعليققواعد اإلسالم، ت:  اجليطايل- 5
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ويذهب الدكتور العبيدي إىل أنَّ ابن رشد مل يتأثر جبده بـل كـان يف أسـلوبه                  )1(".الفروع إالّ بعد معرفة األصول    
ابن رشد احلفيد ثقافته الفلسفية يف الفقه، وسلك يف كتابه بداية اتهـد             ومنهجه أرقى من جّده بكثري، فقد استثمر        
  )2(.منهج الفلسفة يف املقارنة والنقد والتعليل

وجتدر اإلشارة إىل أنَّ اجليطايل اعتمد يف كتابه القواعد على مصادر فقهية أخرى، ويذكر ذلـك يف خامتـة                   
م مضمون ما أودعناه من علوم العبادات، وما ضمناه من احلقوق           فأنشد اهللا من قرأ كتايب هذا، وفه      : "الكتاب يقول 

واألدبيات أنه إذا اطّلع فيه على خطأ، أو زلل أن حيسن الظن بنا، ويسد اخللل ألننا مجعناه من كتب خمتلفة، وذكرنا                     
  )3(."بعض اختالف علماء األمة

  خالصة القول
فلم يعجز قطّ عن االطّالع على الثروة العلمّية الثّرّيـة           متفّتحة   ،إنّ مرجعّية فكر اجليطايل هي مرجعّية أصيلة      

وإنّ اقتباسه عن غريه من العلماء من خمتلف املذاهب أمر يشّرفه، ويدلّ .  وفحصها،الّتي توارثتها األجيال، والّنظر فيها    
ف بـني   على حتّرره الفكري، وصدق نواياه يف البحث عن احلقيقة الّتي ينشدها، وعزمه على تقريب شـقق اخلـال                 

املذاهب، وذلك بعرض آرائها ودراستها عساه أن خيفّف من شّدة الّتحّيز الفكري، ومن ضيق الّتعّصب املذهيب الذّي                 
فكان يف مجيع ما يكتب داعي أُلفة وحمّبـة،         : "عمرو الّنامي واصفا كتابات اجليطايل     دكتوراليقول  . اّتسم به عصره  

األمني ملذهبه يعرض أقواله، وآراءه يف وضوح وبيان، ويـربزه ناصـعا   وسفري قرب وموّدة وهو يف كلّ ذلك احلامل        
  )4(."جلّيا ال تشوبه البدعة، وال تغبشه الّضاللة

 ملرجعّية فكر اجليطايل جتريده من كلّ أصالة وإبداع،         ة الدراس  هذه س القصد من  يل: ختاما هلذا املبحث أقول   
ت أنّ جميئه يف عصر بلغ فيه اإلنتاج املعريف عند املسلمني قّمـة             فللجيطايل شخصّيته العلمية إّنما أردت بذلك أن أثب       

الّتراكم اضطّره ذلك إىل اإلملام مبعظم جوانبه فصار رجال موسوعّيا، عريض االطالع لكّنه يتمّيز عن غريه مبنهجـه                  
  .العلمي اخلاص أثناء الّتحليل والّنقد، وعند الّتركيب والعرض

                                           
 .1/99دد  ع:م1998الفقه والفقهاء يف ميزانية العقالنية الّرشدّية، جملّة ابن رشد، مارينور للّنشر، :  عّمار طاليب- 1

 .49: 1991، 1ابن رشد وعلوم الشريعة، دار الفكر العريب، بريوت، ط: ادي العبيدي مح- 2

 .2/279 ج: بكليصحيح وتعليققواعد اإلسالم، ت:  اجليطايل- 3 

  . 1/16 القسم:قناطر اخلريات، مقّدمة احملقق:  اجليطايل- 4
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  الثالثالثالثالفصل الفصل 
  اإللهياتاإللهيات

  
  .الربهان على وجود اهللا تعاىل: املبحث األول
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  ث األولالمبح

   البرهان على وجود اهللا تعالى
شرع اإلنسان منذ أقدم العصور يف البحث عن إثبات وجود اهللا فمنهم من اهتدى إليه، ومنهم من عجز عقله                   

أن فكرة وجود اإلله احلق مل ختل منها األرض منذ          : "ويرى أحد الباحثني  . عن ذلك فضلّ يف متاهات الّشرك واحلرية      
  )1(".ميتاز هبذا العقل املفكر ،صار اإلنسان إنسانا

يونانيـة، هنديـة،    : وقد تسرّبت إىل البيئات املسلمة تصورات غريبة عن فكرة األلوهية من مشارب خمتلفة            
 وهو الباعث الذي دفع العلماء يف كـلّ عـصر           ،شّوهت من صفاء العقيدة، ومن خلوصية التوحيد       برمهية، مسيحية 

والشكّاك، ودعـوهتم إىل     ة على وجود اهللا تعاىل إقامة للحّجة على املنكرين         إىل وضع الرباهني القاطع    -وال يزالون –
  )2(.احلق املبني

ويعّد اجليطايل من بني هؤالء األعالم الذين نافحوا عن العقيدة، وقد عاش يف بالد املغرب أحد الثغور اليت مل                   
  .مرارا ولكم تعّرضت إىل اهلجمات الّصليبية ،تسلم من اإليديولوجيات األجنبية

  رباها؟وىل قضايا العقيدة وكُفما هي الطّرق اليت انتهجها اجليطايل يف الربهنة على وجود اهللا تعاىل أُ

   طريق القرآن-1
اعترب اجليطايل الطّريقة القرآنية يف االستدالل على وجود اهللا تعاىل شافية كافية، إذ ليس بعد بيان اهللا بيـان،                   

 وأدار نظره على عجائب اخللـق يف األرض، والـّسماء، واحليـوان،             ، وتأّملها ،نية هذه األدلّة القرآ    يف وإن من نظر  
  )3(.والّنبات حتقّق لديه أنّ هذا الّصنع احملكم غاية اإلحكام البّد له من صانع يدّبره، وفاعل حيكمه ويقّدره

  :ومن اآليات القرآنية الّتي ساقها ما يأيت
واجلبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل         أمل جنعل األرض مهادا     ﴿: قال اهللا تعاىل  -

لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وّهاجا وأنزلنا من املعصرات ماء ثّجاجا لنخـرج              
  )4(﴾به حّبا ونباتا وجّنات ألفافا

                                           
 .30):ت.د(وت قصة اإلميان بني الفلسفة والعلم والقرآن، طرابلس، بري:  ندمي اجلسر- 1

أصبحت قضية وجود اهللا من القضايا اليت تدخل يف صميم مشاكل العصر، وخاّصة يف عـصرنا احلاضـر   : "حممد هشام سلطان/ يقول أستاذنا د   - 2
) الّدين(  حيث نالحظ أنّ أصحاب الفكر املاّدي يرجعون سبب حضارة األمم، وختلّفها إىل الّدين وذلك بدعواهم أنّ اتمعات كلّما آمنت باهللا                   

حممـد هـشام   .ر" كلّما ختلّفت، واتمعات املتمّسكة باألديان هي أكثر اتمعات ختلّفا، وكلّما ارتقت فوق األديان كلّما اقتربت من احلضارة                
 .63: م1988، 2/العقيدة والفكر اإلسالمي، رحاب، اجلزائر،ط: سلطان

 .1/291 القسم:القناطر، حتقيق الّنامي:  اجليطايل- 3

 .16-6:  سورة الّنبأ، اآليات- 4
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ل والّنهار والفلك اليت جتري يف البحر مبا ينفع         إنّ يف خلق السموات واألرض واختالف اللّي      ﴿: وقال سبحانه 
الّناس وما أنزل اهللا من السماء من ماء فأحيا به األرض بعد موهتا وبثّ فيها من كلّ داّبة وتصريف الّرياح والّسحاب                     

  )1(﴾املسّخر بني الّسماء واألرض آليات لقوم يعقلون
وجعل القمر فيهن نورا وجعل الّشمس سـراجا واهللا         ت طباقا   اأمل يروا كيف خلق اهللا سبع مسو      ﴿: وقال تعاىل 

  )2(﴾أنبتكم من األرض نباتا مثّ يعيدكم فيها وخيرجكم إخراجا
أفرأيتم ما متنون أأنتم ختلقونه أم حنن اخلالقون حنن قّدرنا بينكم املوت وما حنن مبسبوقني               ﴿: وقال جلّ جالله  

لمتم الّنشأة األوىل فلوال تذكرون أفرأيتم ما حترثون أأنـتم          على أن نبدل أمثالكم وننشئكم يف ما ال تعلمون ولقد ع          
تزرعونه أم حنن الّزارعون لو نشاء جلعلناه حطاما فظلتم تفكّهون إّنا ملغرمون بل حنن حمرومون أفرأيتم املـاء الـذي                    

ّنار اليت تورون أأنـتم     تشربون أأنتم أنزلتموه من املزن أم حنن املرتلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلوال تشكرون أفرأيتم ال               
  )3(﴾أنشأمت شجرهتا أم حنن املنشئون حنن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين

ويؤكد اجليطايل أنّ اآليات القرآنية الّدالة على وجود اهللا تعاىل ال يتسّنى لنا فهمها فهما كامال إالّ إذا اقتـرن            
 وهو ما ذهـب إليـه الـّشيخ         )4(وإحكام وترتيب، ذلك بالّنظر يف كتاب الكون الّصامت وما يتجلّى فيه من إبداع            

وأّول ما جيب أن نفهمه هو كالم اهللا، وأّول شيء جيب أن نفهمه من كالم               : "املوزون يف كتاب قّصة اإلميان إذ يقول      
ال تفّسر  اهللا هو اآليات الّدالة على وجود اهللا وعلى أّنه اخلالق العليم القادر املريد البارئ املصّور احلكيم وهذه اآليات                   

  )5 ("على الوجه األكمل إال إذا اطّلعنا على ما يف الكون من أسرار اخللق والّنظام، واإلحكام، واإلتقان
 الذي كشف عن خصائص الطّريقة القرآنية يف االستدالل على وجـود            )6(ويرجع الفضل الكبري إىل ابن رشد     

 والعقل يف آن واحـد      ،ا الّساذج والعامل، ويعيها القلب     يدركه ، والوضوح ، والبساطة ،اهللا تعاىل اليت تّتسم بالّسهولة    
  .دون حاجة إىل خوض يف جدل أو نقاش

                                           
 .164:  سورة البقرة، اآلية- 1

 .16-15:  سورة نوح، اآليتان- 2

 .73-58:  سورة الواقعة، اآليات- 3

 .1/291 القسم:القناطر، حتقيق الّنامي:  اجليطايل- 4

 .242 :قصة اإلميان بني الفلسفة والعلم والقرآن:  ندمي اجلسر- 5

 .وما بعدها 57: العقيدة والفكر اإلسالمي: حممد هشام سلطان/ د - 6
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   طريق الفطرة-2
 الفطرة هي ذلك الّشعور الطّبيعي الذي ينبع من أعماق اإلنسان بأنّ فوق الكائنات احملدودة املتناهية كائنـا                 

شعور جيده اإلنسان يف نفسه بغري تعلّم، وال تلقني، وال          غري حمدود وال متناه يهيمن على كلّ شيء، ويدّبر كلّ أمر،            
  )1(.اكتساب

:  قال اهللا تعـاىل    )2(ويرى اجليطايل أنّ فطرة اإلنسان أعظم دليل على وجود اهللا تعاىل يغين عن إقامة الرباهني،              
أيف اهللا شـّك فـاطر      ﴿:  وقال جلّ عاله   )3 (﴾فطرة اهللا اليت فطر الّناس عليها ال تبديل خللق اهللا ذلك الّدين القّيم            ﴿

  )4(﴾.الّسماوات واألرض

   طريق العقل-3
سلك اجليطايل طريق العقل يف إثبات وجود اهللا تعاىل اقتداء بالعلماء الّنظار وإقامة للحّجة وهو مبـّين فيمـا                   

  :يأيت

 دليل احلدوث -أ
فأخربين عن األشياء   : الق: " صاغه اجليطايل على شكل حماورة متتّبعا طريقة السرب والّتقسيم يف عرضه يقول           

الّدليل على ذلك أّنا نظرنا إىل ما أدركناه        : إذ زعمت أّنها حمدثة مصنوعة فما الّدليل على حدوثها؟ قلنا وباهللا الّتوفيق           
 فقلنا ال خيلو    ، حمتاجا إىل أمور تقوم به بنيته      ، مفتقرا إىل مؤلّف ألّفه    ، والّتبعيض ،من األشياء فوجدناها حمتمال للّتأليف    

 فبطل أن يكون قدميا ملا شاهدناه من تعاقب األعراض عليـه مـن              ، أو حمدثا  ،ذا الذي أدركناه من أن يكون قدميا      ه
احلركة والّسكون، وسائر األعراض حوادث، وما مل يسبق احلوادث فحادث مثله، ألنّ اجلسم ال ينفك من حركة أو                  

ا على ما غاب عّنا مبا أدركناه ألّنه مساٍو له يف علّته            سكون فلما ظهرت فيه أعالم العجز، واالفتقار، واحلدث، وقضين        
 ألّنه ال خيلو    ، فبطل أن يكون أحدث نفسه     ،إّما أن يكون حادثا لغري حمدث     : فقلنا ال خيلو جبميعه من أحد ثالثة أوجه       

 غريه،   أو بعد كونه، فإن قلت قبل كونه فهو معدوم، واملعدوم ال حيدث نفسه وال              ،أن يكون أحدث نفسه قبل كونه     
 فبطل أن يكون احلدث ومل يفعله أحد الستحالة وجود الفعل وال فاعل له،              ،وإن قلت بعد كونه فقد فرغ من تكوينه       

فلـو  . حيوان عاقل، وحيوان غري عاقل، ومجاد، ومـوات : والكتابة وال كاتب هلا، وألنّ العامل كلّه على ثالثة أشياء   
و إنشاء ذّرة لعجزوا فإذا عجز احليوان العاقل فغري العاقل أعجز، فـإذا             اجتمعت احليوانات العاقلة على إنزال قطرة، أ      

                                           
 .19 :1987وجود اهللا، دار البعث، قسنطينة، : يوسف القرضاوي/ د - 1

 .1/292 القسم:القناطر، حتقيق الّنامي:  اجليطايل- 2

 .30:  سورة الّروم، اآلية- 3

 .10:  سورة إبراهيم، اآلية- 4
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 مل يبق إال أن له حمدثا أحدثـه، وخالقـا           ، فاجلماد أبعد وأبعد، فلما بطل هذان الوجهان       ، وغري العاقل  ،عجز العاقل 
  )1("خلقه

  :وميكن أن نلخص هذا الّدليل يف الّنقاط اآلتية
 وما ال خيلو من     …احلركة، الّسكون، االجتماع، االفتراق   : أعراض احلدوث إثبات حدوث العامل الّتصافه ب     -

  .احلوادث فهو حادث، وما مل يسبق احلوادث فحادث مثله
  ).مستحيل عقال(إبطال أن يكون حادثا لغري حمدث  -
  .إبطال أن حيدث الّشيء نفسه -
  .إثبات أنّ للعامل احلادث حمدثا، وخالقا وهو اهللا جلّ جالله -

 ليل العليةد -ب
إنّ احتياج األثر إىل مؤثر، واملعلول إىل علّة من القضايا البديهية اليت تسلّم هبا الفطر والعقول، يقول املفكّـر                   

وأنّ هذه الفكرة كافية لتكوين العقيدة بأنّ مثّـة آهلـة،     ) فكرة العلّية (كلّ إنسان حيمل يف نفسه      : "االسكتلندي النج 
  )2(."صانعة، خالقة للكون

 وقد  )3( ويرى العقّاد أّنه من أقدم الرباهني، وأقواها على اإلقناع،         ،ل العلية من أشهر األدلّة على وجود اهللا       فدلي
إنّ البعرة تدلّ على البعري، وأثر األقدام يدلّ على املسري، أفسماء ذات أبـراج، وأرض     : نطقت به فطرة األعرايب قدميا    

  ذات فجاج ال يدالّن على اللّطيف اخلبري؟
:  ويقـول  )4(كر اجليطايل أنّ فطرة العقول قد انطبقت أنّ احلادث ال يستغين يف حدوثه عن حمدث حيدثه،               ويذ

 كما قد نفى    )5(." الستحالة وجود الفعل وال فاعل له، والكتابة ال كاتب هلا          ، ومل يفعله أحد   ،بطل أن يكون احلدث   "
ادث إىل حمدث من املدركات الّضرورية، وبّين ذلك        اجليطايل تصّور املصنوعات بنفسها لعجزها الواضح، فافتقار احل       

فإذا علم بدليل العقل أن الصنعة ال تقوم بذاهتا إالّ بصانع صنعها، وحكيم خيترعها علـم أنّ النطفـة ال                    : "يف العبارة 
يره  وعقال، فلو اجتمعت احليوانات العاقلة على أن يرّدوا إىل اجلسد بعد تـصو             ، وكالما ، وِرجال ،تتصور بنفسها يدا  

إصبعا واحدا بعد زواله فضال عن إنشائه لعجزوا، فإذا عجز احليوان الذي يتأتى منه العقل والتمييز فغري العاقل أعجز،                   

                                           
 .ظ.و1/54 ج:شرح النونية:  اجليطايل- 1

وإن كان املسلم يدين بإله واحد خالق للكـون يـستحّق            .15: م1979،  6اهللا بني الفطرة والّدليل، املكتب العاملي، بريوت، ط       : اسني آل ي  - 2
 .العبادة ال بآهلة عديدة كما يقول املفكّر

 .214): ت.د. (اهللا، املكتبة العصرية، بريوت:  عّباس حممود العقّاد- 3

 .1/292 القسم:لّناميالقناطر، حتقيق ا:  اجليطايل- 4

 .ظ1/54 ج:شرح النونية:  اجليطايل- 5
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فإذا عجز احليوان غري العاقل فاجلامد الذي مبرتلة املوات أبعد وأبعد، فإذا ثبت ما ذكرناه بصورة العقـل صـّح أنّ                     
  )1(." بذاهتا لكن بقدرة مكّون الكائنات، وخالق األرض والّسمواتاملصنوعات ال تتصّور بنفسها، وال تقوم

وقد أكّدت البحوث العلمّية ذلك فأثبتت أنّ الكون ليس خالق نفسه، وبالتايل مل يكن أزليا بل لـه موجـد                    
هلذا وهكذا أثبتت البحوث العلمية دون قصد أن        : "وهذا ما يذكره العامل األمريكي ادوارد لوثر كسيل يقول        . أوجده

 بدابة ال ميكن أن يبتدئ بذاته، والبد أن حيتاج إىل احملـّرك             يالكون بداية فأثبتت تلقائيا وجود اإلله ألنّ كل شيء ذ         
  )2(."األول اخلالق اإلله

وأنكر اجليطايل تسلسل املعلوالت والعلل إىل ما الاية لكون ذلك باطل ومستحيل عقال ليثبت أن اهللا تعاىل                 
  )3 (. وموجدها، وبارئها،، وهو صانع األشياءقدمي، واجب الوجود

   دليل التسخري-ج
الّتسخري يف اللغة هو التذليل، سفن سواخر، إذا أطاعت وطاب هلا الّريح، وكل ما ذلّ وانقاد أو هتّيأ لك على                    

  )4(.ما تريد فقد سّخر لك
 ومألها آفـات،    ،فّها شهوات  وح ،إنّ اهللا سبحانه خلق الدنيا    : "ويعرض اجليطايل هذا الدليل بالشكل اآليت     

وأسكنها الثّقلني من عباده، وسّخر هلم كلّ ما يف بالده أكال، وانتفاعا، ولبسا، واستمتاعا، ليبلوهم أيهـم أحـسن                   
  )5(."عمال، وأسرعهم إىل طاعته قبوال، وفعال، وامتثاال

 هذا التسخري كمـا يـشري       والقصد من .  مهّيأ له لينتفع به، ويستمتع     ،إنّ مجيع ما يف الكون مسّخر لإلنسان      
  . واختبار مدى اعترافه باهللا جلّ عاله، وكونه اخلالق املعبود الذي يستحق الّشكر وحده،اجليطايل ابتالء اإلنسان

ودليل الّتسخري مصدره القرآن الكرمي فقد أشارت الكثري من اآليات إىل مظاهره يف هذا الكون الفـسيح يف                  
  ..تالّسماء و األرض، واحليوان والنبا

أمل تروا  أن اهللا سّخر لكم ما يف السماوات وما يف األرض وأسبغ عليكم نعمـه ظـاهرة                   ﴿: قال اهللا تعاىل  
  )6(﴾وباطنة ومن الناس من جيادل يف اهللا بغري علم وال هدى وال كتاب منري

  )1(﴾ونوسّخر لكم ما يف السماوت وما يف األرض مجيعا منه إنّ يف ذلك آليات لقوم يتفكّر﴿: وقال تعاىل

                                           
 .و1/17 ج: املصدر نفسه- 1

       :نقال عن. 55: م1981. 6اإلسالم يتحدى، حتقيق عبد الّصبور شاهني، دار البحوث العلمية، ط:  وحيد الدين خان- 2
The  Evidence of God,  p: 51   

 .293-1/292 القسم:القناطر، حتقيق الّنامي: اجليطايل - 3

 )مادة سخر (.4/354 ج:لسان العرب: ابن منظور - 4

 .3-1/2 ج: بكليصحيح وتعليققواعد اإلسالم، ت: اجليطايل - 5

 .20: سورة لقمان، اآلية - 6
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  )2(﴾وكذلك سّخرناها لكم لعلّكم تشكرون﴿: وقال تعاىل
هذه بعض األدلة  اليت اعتمد عليها اجليطايل يف الربهان على وجود اهللا تعاىل، فهو يعتقد أن اهللا جلّ عـاله                     

إىل العلم   ال يدرك باحلواس، وال بالتقليد، وال بالضرورة، وإمنا بالنظر العقلي الذي يوصل              )3("موجود بغري مشاهدة  "
 ،إّنما يعرف رّبنا باآليات، ويثبت بالعالمات اليت جعلها يف كبري اخللق، وصغريه الدالة على ربوبيته              : "الضروري يقول 

  )4("ووحدانيته
وأما عن منهجه يف سوق األدلة فقد فّضل الطّريقة القرآنية يف االستدالل علـى سـائر طـرق املـتكلمني،                    

لكن ملا كان اجلدل موجها إىل امللحدين،       . ي تشفي علّة املرتاب، وهتدي احلريان     والفالسفة لبساطتها، ووضوحها فه   
واملنكرين لوجود اهللا اضطّره ذلك إىل صياغة أدلته صياغة منطقية ليتمكن من دحض باطلهم بوسائلهم اليت يقـّرون                  

  .هبا
لة تستمد أصالتها، وقوهتا من    العلية، التسخري هي أد    ، احلدوث ،دليل الفطرة : ويالحظ أن األدلة اليت استعملها    

  .القرآن الكرمي، وهي مشهورة عند املسلمني إال أن صياغتها الشكلية قد ختتلف من شخص  آلخر

                                                                                                                                                        
 .13: سورة اجلاثية، اآلية - 1

 .36: سورة احلج، اآلية - 2

 .1/7 ج:قواعد اإلسالم، حتقيق بكلي: اجليطايل - 3

 .و1/66 ج:شرح النونية: يطايلاجل - 4
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  المبحث الثاني

   وحدانية اهللا تعالى
  متهيد

أدرك اجليطايل قيمة التوحيد اخلالص، ومكانته يف عقيدة املسلم باعتباره قطب الرحى اليت تدور عليه شـرائع                 
 وملا للتوحيد   )1("أن العبادة ال تصح إال بالتوحيد، ومعرفة اهللا عز وجل واإلميان به           "ين حيث يؤكد يف شرح النونية       الد

أيضا من ارتباط وثيق بالكون، إذ إنّ صالحه متعلق بوجوده، وفساده مرهون بانتفائه، فقد أوىل اجليطـايل لقـضية                   
 يوضح حقيقتها، ويربز أبعادها العمليـة،       )2(بسط القول يف مؤلفاته    اهتماما بالغا، ف   – شأن علماء اإلسالم     -التوحيد  

ويرد على مناوئيها الذين ال خيلو منهم زمان وال مكان، مقتديا بالرسل الكرام الذين جعل اهللا مفتاح دعوة كل منهم                    
 فما هـي  )3(﴾نا فاعبدونوما أرسلنا من قبلك من رسول إال يوحى إليه أنه ال إله إال أ           ﴿: يقول تعاىل " ال إله إال اهللا   "

  حقيقة التوحيد عند اجليطايل؟ وكيف استدل على إثبات صفة الوحدانية هللا تعاىل؟

   حقيقة التوحيد-1
عرف اجليطايل التوحيد بعبارات وإن اختلفت يف ألفاظها إال أا تشكل النظرة الشاملة ملدلول التوحيد الـيت                 

  .يستلزمهجتمع بني التصور النظري والسلوك العملي الذي 
أما التوحيد فمعناه إفراد الرب سبحانه عن اخللق، ومجيع معانيهم، وترك التسوية بينـه،              : "يقول يف القواعد  

   )4("وبني العباد يف مجيع أفعاهلم، وصفاهتم
  

هو إثبات الواحد جلّ جالله، ونفي ما سواه من إله، أو شريك، أو ويل، أو طاغوت،               : "ويعرفه بصيغة أخرى  
 هكذا يتضح أن التوحيد عند اجليطايل هـو إثبـات،           )5("عبد سوى اهللا جيب نفيه، والكفر به، والتربؤ منه        فلَكل ما ي  

إثبات لوحدانية الذات، والصفات، واألفعال، ونفي التسوية، والشريك، والشبيه عنه، كما جيـب الكفـر،               : ونفي
  .والتربؤ العملي من كل شريك، أو ويل، أو طاغوت

                                           
 .و1/48ج: شرح النونية: اجليطايل - 1

شرح .  ومابعدها1/7ج: ، قواعد اإلسالم"قنطرة اإلميان وسائر قواعد االعتقاد والتوحيد"قناطر اخلريات، القنطرة الثانية : انظر على سبيل املثال - 2
 .و، وما بعدها1/48ج: النونية

 .25:سورة األنبياء، اآلية - 3

 .1/325القسم: ، قناطر اخلريات1/33ج: قواعد اإلسالم: اجليطايل - 4

 .1/331القسم: قناطر اخلريات: اجليطايل - 5
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لثاين للتوحيد مل يكن مبتكرا من لدن اجليطايل بل جنده بنفس الصيغة عند املهدي ابـن                ونالحظ أن التعريف ا   
  . مما يدل على تأثره هبما)2( وأيب يعقوب الوارجالين)1(تومرت

  : هي)3(حيلل اجليطايل معىن الواحد يف صفة اهللا عز وجل على أربعة معان
 .ئة واالنعدادأي أن ذاته ليست بذات جسم فيوصف بالتجز: واحد يف الذات - 
  .واحد يف الصفة أي ليس أحد غريه يوصف بصفاته من األلوهية والربوبية والعلم والقدرة وسائر الصفات - 
أي ال أحد يفعل كفعله من خلق اخللق وإرسال الرسل وإنزال الكتب، وسائر أفعاله عز : واحد يف الفعل - 

 .وجل
 )4(﴾فإياي فاعبدون﴿:  تعاىلأي ال يستحق العبادة إال هو، قال اهللا: واحد يف العبادة - 

ويبني اجليطايل ما جيب على العبد أن يعتقده يف اهللا عز وجل وجوبا، وإثباتا، وما جيـب أن يعتقـده نفيـا،        
واستحالة، وهو من مقتضيات التوحيد، وكل ذلك بعبارات موجزة، مشحونة، قد يعسر على العامي إدراك معانيها                

اإلميان به نطقا باللسان، واعتقادا باجلنان، ويعقد يف قلبـه أن ال إلـه إال اهللا،                فيجب على العبد معرفة ربه و     : "يقول
واحدا، غري منقسم يف ذاته، وال معه ثان يف ألوهيته، موجود بغري مشاهدة، قدمي بال بداية أوجد منها نفسه، دائم بال                     

هة وال مكان، بل هو يف كل مكان        وهو موجود على اإلطالق، غري مقيد بزمان، وال خمصوص جب         ...اية ينتهي إليها  
بال حواية، وال اجتنان، ال حتيط به اجلهات واألقطار، وال تكيفه القول واألفكـار، مـرته عـن مجيـع األمـاكن                      

ليس له شريك ينازعه، وال كفؤ يدافعه، وال مثل يعادله، وال نظري يشاكله، وال وزير يؤازره، وال نـد                   ...واجلهات
ال تدركه األبصار وهو يدرك األبـصار       ﴿، وال متثله النفوس، وال تلحقه األوهام واألفكار         حياوره، وال تكيفه العقول   

 ليس جبوهر وال عرض، وال بذي طول وال عرض، وال بذي صورة، وال شكل، وال هيئـة،                  )5(﴾وهو اللطيف اخلبري  
   )6 (..."وال مثل، بل هو الواحد األحد، العدل الصمد، مل يلد، ومل يولد، ومل يكن له كفؤا أحد

ونالحظ أن اجليطايل بالغ يف استعمال صيغ السلب والنفي أثناء تصوره للتوحيد اخلالص، ولعل سبب انتهاجه                
  :هذا األسلوب يرجع إىل

  . الترتيه املطلق للذات العلية من كل نقص أو تشبيه-
  .ية انتشار تصورات غريبة يف اتمعات اإلسالمية من مصادر يهودية، ومسيحية، ويونان-

                                           
 .204-203: 1983، 1املهدي بن تومرت، حياته وآراؤه الفكرية، دار الغرب اإلسالمي، ط: عبد ايد النجار - 1

 .3/332ج: الدليل والربهان: أبويعقوب الوارجالين - 2

 .و،ظ1/49ج: شرح النونية: اجليطايل - 3

 .56: سورة العنكبوت، اآلية - 4

 .104: سورة األنعام، اآلية - 5

 .8-1/7ج: قواعد اإلسالم:  اجليطايل- 6
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  . ظهور فكر التشبيه، والتجسيم، واحللول يف البيئات اإلسالمية-
  . حاجة مصطلح التوحيد إىل ضبط مدلوله، وتوضيح صورته خمافة أن يقع الناس يف براثني الشرك-

وهذا األسلوب يف تصور التوحيد جنده لدى غالبية املتكلمني الذين تولوا الدفاع عـن عقيـدة التوحيـد،                  
  . شائبة شركوختليصها من كل

لكن اجليطايل مل يقتصر يف تعريفه التوحيد على معناه النظري ارد كما فعل املتكلمون بل تطرق إىل اآلثـار                   
اعلم أن التوحيد ال يبقى يف      : "العملية اليت ينبغي أن تظهر يف سلوك املوحد ليكون توحيده حقيقيا، يقول يف القناطر             

  :بسبع تقييدات منهاالشرع مطلقا، ولكن البد له أن يتقيد 
  . أن يكون عن يقني ال عن شك-
  . أن يكون عن إخالص ال عن شرك-
  . أن يكون مقرونا معه العمل وإال بطل واختل-
  . أن يصدر عن القلب واللسان مجيعا-
  . أن يتكلم به ابتغاء وجه اهللا تعاىل من غري طمع يف الدنيا وال خوف من أهلها-
  )1(" حىت ميوت ال مبدال وال مغريا أن يستصحب حاله ويثبت عليه-

حيث اعترب أن التوحيد له     " اإلحياء"وقد وافق اجليطايل على التقسيم الثالثي للتوحيد الذي أورده الغزايل يف            
  :)2(قشران ولباب

وهذا يسمى توحيدا مناقضا للتثليث الذي صـّرح بـه          " ال إله إال اهللا   "هو أن تقول بلسانك     : القشر األول 
  .كنه قد يصدر عن املنافق الذي خيالف سّره جهرهالنصارى، ول

أن ال يكون يف القلب خمالفة وإنكار ملفهوم هذا القول بل يشتمل ظاهر القلب على اعتقـاده،                 : القشر الثاين 
  .وكذلك التصديق به وهو توحيد عوام اخللق، واملتكلمون حيرسون هذا القشر من تشويش املبتدعة

فهمه أكثر املتكلمني فإن مفهومه مل يتصفوا به وهو أن يرى األمور كلها مـن               الثالث وهو اللباب وذلك ال ي     
اهللا تعاىل رؤية تقطع التفاته عن الوسائط واألسباب، فال يرى اخلري والشر إال من اهللا جل جالله، وأن يعبده عبـادة                     

الـشكاية إىل اخللـق، وتـرك    ترك : يفرده هبا وال يعبد معه غري، وهذا مقام شريف إحدى مثراته التوكل ومن مثراته  
  .الغضب عليهم والتسليم حلكم اهللا جل جالله

                                           
 وقـد  .ويعلق عند ذكر هذه التقييدات أا قد وردت هبا األحاديث الشريفة تركها اختصارا. 328-1/327القسم: قناطر اخلريات: اجليطايل - 1

/ أعّز ما يطلب، تقدمي وحتقيـق د      : ابن تومرت . ر.           أشار إىل هذه الشروط املذكورة حممد بن تومرت، وأبو يعقوب الوارجالين من قبله            
 .3/332ج: الدليل والربهان: الورجالين. 269: م1985عمار طاليب، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 

 .1/47ج: اإلحياء: الغزايل. ر. 336-1/335القسم: قناطر اخلريات: اجليطايل - 2
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املوحد احلقيقي هو الذي ال يرى إال الواحد اخلالق جل جالله، وال يوجه وجهه              "ويبني يف عبارة واضحة أن      
للسان، إمنا اللسان  وليس املراد به القول با)1(﴾قل اهللا، مث ذرهم يف خوضهم يلعبون  ﴿: إال إليه، وهو امتثال قوله تعاىل     

  )2("ترمجان يصدق مرة ويكذب أخرى، وإمنا موقع نظر اهللا تعاىل املترجم عنه هو القلب، وهو معدن التوحيد ومقره
من خالل ما سبق جند أن اجليطايل حاول أن يعطي للتوحيد بعدا عمليا ذوقيا متأثرا بأيب حامد الغزايل، وأيب                   

توحيد من التصور النظري الذي رمسه املتكلمون إىل واقع حيايت معيش، إذ ال             يعقوب الورجالين ليتمكن من إنزال ال     
وهذه الرؤية الشاملة للتوحيد يتفق عليهـا دعـاة التغـيري           . يكفي لإلنسان أن يعتقد أن اهللا واحد ومل يوحده عمليا         

  .واإلصالح يف اتمعات اإلسالمية قدميا وحديثا
ال بأضدادها لذلك ال ميكن أن نتصور حقيقة التوحيد دون تصور حقيقة            ومبا أنه معلوم أن األشياء ال تتميز إ       

علينا أن نعلم أن الشرك مساواة اهللا بغريه ألن         : "الشرك لكوما معنيني متضايفني، وهذا ما دعا إليه اجليطايل يف قوله          
عـرف  معرفة الشرك توحيد، وجهله شرك، ومن عرف التوحيد عرف الشرك، وكذلك الشرك من عرفـه فقـد                  

االتـصال واالنفـصال    : يبىن على نفي التشريك، والتشريك علـى ثالثـة        " ويرى أن العلم بالوحدانية      )3("التوحيد
  )4("واحللول

وإذا كانت كلمة التوحيد هي مما جيـب        . هذه نظرة اجليطايل إىل حقيقة التوحيد يف جانبيها النظري والعملي         
ّر هبا بلسانه، فقد وقف اجليطايل عند مسألة هلا ارتباط خبصائص بيئته            على كلّ بالغ سليم العقل أن يعتقدها بقلبه، ويق        

  .اللغة اليت تؤّدى هبا كلمة التوحيد، وأوضح رأيه فيها: الثقافية وهي

   كلمة التوحيد واللغة اليت تؤدى هبا-2
تؤّدى كلمة التوحيد؟   بأّية لغة   : حبكم كون أغلبية اتمعات املغربية أمازيغّية اللسان، فقد أثريت هذه املسألة          

  وهل جيوز أن تؤّدى بغري اللغة العربية؟
  :)5(ذكر اجليطايل قولني يف املسألة

 كلّها باللغة العربية، فإن ترك منها شـيء         )1(زعم البعض أّنه جيب على اإلنسان أن يأيت جبملة التوحيد         : األول
 واحد بالرببرية، فال يقال إّنه أتـى علـى      من قال اهللا  : "وقد وجدت هذا القول لصاحب السؤاالت يقول      . فال جيزيه 

  )2("مجيع الوصف بصفاته عّز وجلّ، وإن قال اهللا واحد بالعربية فقد أتى على مجيع الوصف بصفاته

                                           
 .93: سورة األنعام، اآلية - 1

 .48-1/47ج: الغزايل، اإلحياء. ر. 1/337القسم: قناطر اخلريات: اجليطايل - 2

 .و1/50ج: شرح النونية: اجليطايل - 3
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  )3(.جيزيه إذا أتى هبا بأي لغة شاء: وقد حكي عن أيب الربيع سليمان بن خيلف أّنه قال: الثاين
  )4("الالئق برأفة اهللا عّز وجلّ، واألول إىل التنطّع أقرب" لكونه هو وقد اختار اجليطايل القول الثاين ورّجحه

وعلى حسب اطّالعي يبدو أنَّ إباضية املغرب تفّردوا بالنظر يف هذه املسألة ودراستها، ويف هذا داللة علـى                  
  .ارتباط علم الكالم بالواقع االجتماعّي، وإمكانية جتّدد مسائله حسب البيئات

  ية براهني الوحدان-3
 :استدل اجليطايل على إثبات الوحدانية هللا تعاىل بأدلة من القرآن والسنة والعقل نوردها فيما يأيت

  من القرآن-أ
  :)5(تضمنت معظم سور القرآن موضوع التوحيد ومن اآليات اليت استدل هبا

 )6(﴾إمنا اهللا إله واحد سبحانه أن يكون له ولد﴿: قوله تعاىل
 )7(﴾هللا هو احلق وأن ما يدعون من دونه هو الباطلذلك بأن ا﴿: وقوله تعاىل
 )8(﴾فذلكم اهللا ربكم احلق فماذا بعد احلق إال الضالل﴿: وقال تعاىل

   من السنة-ب
  :)9(استدل مبا يأيت

علمين :  فقال Bجاء أعرايب إىل النيب     :  الربيع بن حبيب عن أيب عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال              -
معرفة اهللا حق   : "وما رأس العلم؟ قال   : ، قال "وما صنعت يف رأس العلم حىت تسأل عن غرائبه        : "لمن غرائب العلم قا   

                                                                                                                                                        
 . من األحكام والشريعة هو احلّقbيف املصادر اإلباضية هو إقرار العبد بالشهادتني، وأنّ ما جاء به رسول اهللا " مجلة التوحيد" يراد مبصطلح - 1

اهللا، جربيـل،  : جيب على العبد أن يعلم سبعة أسامي بالعربيـة : "ولهومن تشّدده أيضا ق. 102: الّسؤاالت: أبو عمرو عثمان بن خليفة السويف - 2
 .188: املصدر نفسه. ر." آدم، حممد، اجلنة، النار، القرآن

 .و1/26ج: شرح النونية: اجليطايل - 3
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 .1/331القسم: القناطر. ظ1/49ج: شرح النونية: اجليطايل - 9



  111

أن تعرفه بال مثل، وال ند، واحدا، أحدا، ظاهرا، باطنا، أوال، آخرا،            : "وما معرفة اهللا حق معرفته؟ قال     : ، قال "معرفته
  )1("ال كفؤ له، فذلك معرفة اهللا حق معرفته

  )2 (..."إلسالم على مخسة على أن يوحد اهللابين ا: "b وقوله -
 )3("لبيك ال شريك لك: " يف التليبةb وقوله -

   من العقل-ج
أثبت اجليطايل وحدانية اهللا تعاىل بأدلة عقلية اجتهد يف بنائها وصياغتها صياغة منطقية حمكمة، نعرض بعـضا                

  :منها فيما يلي
وقد أشار اجليطايل إىل    . لوحدانية وإن اختلفوا يف طرق صياغته     اعتمد عليه املتكلمون يف إثبات ا     : دليل التمانع 
الدليل على أن اهللا واحد من القياس إبطال االتفاق يف الصنع من اثنني، وقيل اتصال التـدبري                 : "فكرته بإجياز، يقول  

ا لذهب كل إله مبا     وما كان معه من إله إذ     ﴿:  وقال )4(﴾لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا      ﴿: وقوام الصنعة قال تعاىل   
  )7(. وجند صورة هذا الدليل عند أيب عمرو عثمان بن خليفة السويف)6(")5(﴾خلق ولعال بعضهم على بعض

التقييد بالزمان، والتقييـد باملكـان، والتقييـد        : يرى اجليطايل أن التشبيه يقوم على ثالثة      : دليل نفي التشبيه  
وقد نفى التشبيه عن اهللا تعاىل مطلقا ليثبت لـه الوحدانيـة،            . )8(ليفالتغري، والتحيز، والتأ  : باجلنس، وبعبارة أخرى  

فحقيقة املعرفة باهللا تعاىل أن تعلم أن األشياء ال تشبهه من مجيع اجلهات يف فعـل، وال                 : "ويصيغ هذا الدليل كاآليت   
ز من تلك الصفة فلهـذا  اسم، وال صفة، وال ذات، ألنه لو أشبه شيئا من األشياء ولو يف أقل القليل لدخل عليه العج          

أوجب على املكلف أن يعرف حقيقة الوحدانية هللا تعاىل، ويصفه مبا يليق به من الصفات، وينفي عنه شبه األشياء من                    
مجيع اجلهات، وإن اتفقت األمساء يف اللفظ فليعلم أن تلك املعاين خمتلفة نظري ذلك أن اهللا قدمي مل يـزل، وعـامل ال                       

 قدمي، وعامل، وال يقال مل يزل، وال جيهل، فيتفق اللفظان، وخيتلف املعىن ألن تأويل قـول                 جيهل، ويقال لبعض اخللق   
اهللا قدمي أي من غري بدء، وال أول لوجوده، واإلنسان القدمي إمنا يعين بعدد السنني واألوقات، وقد كان لـه                    : القائل

، وهو مع ذلك جاهل بـأكثر األشـياء،         فالن عامل إمنا أخرب عن علم استفاده بعد جهل        : بدء وأول، وكذلك قوله   

                                           
 .826: ، رقم3/214ج:  اجلامع الصحيح: أخرجه الربيع بن حبيب- 1

 .16:، رقم1/45بيان أركان اإلسالم ج: كتاب اإلميان، باب: أخرجه مسلم - 2

 .1474: ، رقم2/561ج: التلبية: ب احلج، بابكتا: أخرجه البخاري - 3
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وتقول عامل ال جيهل،    . اهللا قدمي مل يزل، وال يزال، وال جيوز ذلك يف غريه          : فالفصل بني معاين هذه األمساء أنك تقول      
ليس كمثله شـيء وهـو الـسميع        ﴿: وقدير ال يعجز، وكذلك مجيع الصفات على هذا احلال ألن اهللا تعاىل يقول            

 فثبت بدليل الشرع وشاهد العقل أن اهللا        )3(﴾مل يكن له كفؤا أحد    ﴿:  وقال )2(﴾ تعلم له مسيا   هل﴿:  وقال )1(﴾البصري
  )4(."ال يشبهه شيء من األشياء يف اسم وال صفة وال ذات وال فعل

أخربين عن خالق األشياء أواحد هو أم اثنان؟ قيل له، إن حمدث األشـياء              : "صاغه كاآليت : دليل نفي الغريية  
ان، فلو كان معه غريه لكان ال خيلو كل واحد منهما أن يكون يقدر أن يفين صاحبه، أو ال يقـدر،                     واحد ليس له ث   

فإن كان كل واحد منهما قادرا على إفناء صاحبه كانا ضعيفني مجيعا، إذ كل واحد مقدور لصاحبه، مقهور ذليل،                   
ه فغري القادر عاجز، والعاجز ال يكـون  والذليل املقهور ال يكون إهلا وإن كان كل واحد منهما غري قادر على صاحب         

إهلا، فإن كان أحدمها قادرا على صاحبه، قاهرا له، فالقاهر والقادر هو اإلله، واملقهور الذي جتري عليه قدرة القادر                   
  )5(."هو خملوق، وذليل مقهور

فما معىن قولك   . فإن قال فإذا ثبت أنه واحد     : "يعرض هذا الدليل بالصورة اآلتية    : دليل نفي التحيز والتجزؤ   
فإن قال كما يقـال لألشـياء       . واحد؟ أهو كما يقال للجوهر إنه واحد وإن كان أجزاء متفرقة؟ تعاىل اهللا عن ذلك              

ال فإن قال فما معىن     : قيل له . ال، فإن قال كما يقال للجوهر الواحد يف عينه واجتماعه         : اتمعة حيكة واحدة قيل له    
معىن قولنا أي اهللا واحد، ال واحد األشياء اليت شاهدنا، وذلك إنا            :  املعاين؟ قيل له   قولك اهللا واحد إذا أبيت عن هذه      

إما واحد يف امسه، متحيز يف معناه، أعالم التدبري فيه ظـاهرة، أو يكـون               : شاهدنا الواحد من األشياء على ضربني     
ون حماطا به متحركا أو ساكنا حيتمـل        واحدا يف عينه ولو كان أقل قليال لكان حمتمال للصنعة ألنه ال خيلو من أن يك               

أن يضم إليه أمثاله، ذا جهات خمتلفات، فنفينا عن اهللا عز وجل أن يكون واحدا يف امسـه متجزئـا يف معنـاه، ألن                      
املتجزئ متفاضل األجزاء، بعضها أفضل من بعض فيدخل عليه النقص يف األجزاء املفضولة فما كان ناقصا غري تـام                   

واحدا يف صفاته، واحدا يف فعله، أي ال ذات كذاته، وال أحد يوصف بصفاته، وال أحـد يفعـل                   فليس بإله فأثبتناه    
  )6(."كفعله

فإن قال قائل ما حجة من زعم أن اآلهلة اثنـان أو ثالثـة              : " وقد صاغه على النحو اآليت     :دليل نفي التعدد  
 فيخلق كل واحد منهما خلقا على حدة، و         ال خيلو االثنان فصاعدا من أن يكونوا يف القدرة سواء،         : فصاعدا؟ قيل له  

                                           
 .10: سورة الشورى، اآلية - 1
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ال يستطيع منع صاحبه على ما خلق، فإن كانوا كذلك فقد صاروا كلهم مقهورين، غري مستطيعني خبلق ما يريدون،                   
ليس أحد  : فمن كان هكذا فهو عاجز، ليس بإله فإن كانوا يف القدرة سواء، فقد اصطلحوا مجيعا على اخللق قيل له                  

ر منفعة أو لدفع مضرة فهم كلهم حمتاجون، واحملتاج إىل غريه ال يكون إهلا، واهللا تعاىل ال حيتاج                  يطلب الصلح  إال جل    
  )1("إىل أحد فهو الغين احلميد

  خالصة القول
يتضح لنا مما مضى أن اجليطايل قد بذل جهده يف رصد األدلة اليت تثبت وحدانية اهللا تعـاىل، وتنفـي عنـه                      

معتمدا علـى احلجـج     " السؤال واجلواب " األدلة العقلية، وسلك يف عرضها طريقة        التساوي بغريه، وقد عّول على    
  .املنطقية ليتمكن من الرد على دعاوى املنكرين بنفس اآلليات واألساليب اليت يستخدموا

وما يالحظ على األدلة العقلية اليت ساقها التقارب يف فكرهتا الرئيسية، ويف منهج عرضها كما أـا تبقـى                   
  .موجهة إىل طبقة خاصة من الناس دون عامتهم نظرا للتعقيد الوارد يف أساليبهاحججا 

هـل التوحيـد    : ، وأبدى فيها وجهة نظره منـها      )2(وقد خاض اجليطايل يف بعض املسائل املتعلقة بالتوحيد       
؟ وهل خصال   وهل هو فعل العبد أم فعل اهللا؟ وما يفعل التوحيد يف اإلنسان القلب أم اللسان              . اكتساب أم اضطرار  

التوحيد تزداد وتنقص؟ ومباذا يثبت التوحيد ألهله؟ وما هي دار التوحيد؟ وغريها من املسائل اليت قد يبدو البحـث                   
فيها يف عصرنا غري ذي نفع إال أننا لو نّزلناها يف حميطها الفكري ألدركنا أن اجليطايل، وغريه من العلمـاء أحـاطوا                      

  .طوا جزئياته ليسدوا مجيع املنافذ يف وجه الشاكني واملنكرينمبوضوع التوحيد من كل جوانبه، وضب
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  المبحث الثالث

   صفات اهللا تعالى
 وهو أنّ اهللا تعاىل يوصف بصفات الكمال ويرتّه عن صـفات            ، هام اتفقت األّمة اإلسالمّية على مبدإ عقديّ     

القة الذّات بالّصفات، والـّشبه بـني       ، كع )1(الّنقص، لكن ما إن أثريت بعض اإلشكاليات املتعلّقة مبوضوع الّصفات         
 املسلمون حّتـى تفّرقـوا مـذاهب ذات         ا وغريها من مسائل الكالم اليت خاض فيه       ،صفات اهللا وصفات االنسان   

  .اّتجاه الّتأويل، واّتجاه الّتفويض والّتسليم، واّتجاه الّتشبيه والّتجسيم : اّتجاهات خمتلفة
 ودافعه إىل ذلك ترتيه البـاري       ،يتوافق مع قوانني اللّغة، وأحكام العقل     كان اجليطايل من أنصار الّتأويل الذّي       

  . وعظيم سلطانه،جلّ ثناؤه من الّنقص، واملشاهبة، ووصفه مبا يليق جبالل ملكه
 وحاول عرضها بأسلوب حتليلي ال خيلو مـن         ، وقد تناول أبرز املشكالت املثارة يف موضوع الّصفات اإلهلية        

  .نزعة جدلية
  .حلديث بتعريف اجليطايل للّصفة وأقسامهافلنبدأ ا

   تعريف الصفة-1
 .الوصف املصدر، والّصفة اجللّية كالعلم، والّسواد     . حالّه: وصف الّشيء له، وعليه، وصفا، وصفة     : يف اللغة 

واسم  يريدون بالّصفة هذا ألنّ الّصفة عندهم هي الّنعت، والّنعت هو اسم الفاعل حنو ضارب،                واأّما الّنحويون فليس  
  )2(.مفعول حنو مضروب

بّين اجليطايل مدلول الّصفة هو ما بان به الّشيء من غريه فإذا ذكر الواصف صفة الّشيء فقد أبانه عن غـريه                     
ورّد على من قال إنّ     . *)4(وأكّد أنّ الّصفة للموصوف كما أنّ الوصف للواصف       . )3(من األشياء بصفاته الّتي ذكرها    
أال ترى أن لو كان ذلك كما قالوا، أليس تكون األشياء كلّهـا             : "ق اإللزام يف قوله   الّصفة هي الوصف منتهجا طري    

موجودة قائمة من غري صفة حّتى يكون الوصف هلا من الواصفني فهذا ّمما يبطل وجود األشياء بصفاهتا يف أعياـا                    
ال إنه كذلك، وكذلك البارد ال      إّنه أبيض واحلار ال يكون حاّرا حّتى يق       : فيكون األبيض ليس بأبيض حّتى يقال فيه      

                                           
  ).شبيهاآليات واألحاديث املومهة للّت( مصدر داخلي -أ  :  مصدر إثارهتا يتمثل يف- 1

 )...الالهوت املسيحي وأهل الكتاب عموما، والفلسفة اليونانية( مصدر أجنيب -ب          

 )مادة وصف (.357-9/356 ج:لسان العرب:  ابن منظور- 2

يء من غريه على ما هو به يف ذاته ونفسه، وصفه الواصفون أو مل              ما بان به الشّ   : "ويعّرفها أبو عّمار هي   . ظ1/106 ج :شرح النونية :  اجليطايل - 3
 .2/180 ج:عّمار طاليب/املوجز، حتقيق د: أبو عّمار عبد الكايف.ر" يصفوه

  .و91/ 1 ج:شرح النونية:  اجليطايل- 4
 .ظ106-و1/104 ج:املصدر نفسه. ر. املستحّق للّصفة: هو قول الواصف، وهو ذكر الّصفة، املوصوف:  الوصف-*  
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إّنـه  :  وال موجود هبا حّتى يقال     ،إّنه بارد، واملتحّرك غري موصوف باحلركة     : يكون موصوفا بالربودة حّتى يقال فيه     
ففي هذا إبطال وجود األشياء فلّما صّح هذا ثبـت أنّ صـفات             …كذلك، وكذلك الّسكون واأللوان بأسرها أيضا     

 أال  . وبطل القول بأنّ صفات األشياء هو ما يوجد من وصف الواصفني هلا            ، توجد إالّ هبا   األشياء هي حقائقها اليت ال    
 وال حقيقة من احلقائق     ،ترى أّنه لو مل يوصف الواصف أكان جائزا أن تكون األشياء موجودة بغري صفة من الّصفات               

  )1(."وهذا قد بان فساده جّدا

   أقسام الصفات-2
  :املشرق للّصفات اإلهلية وهي على ثالثة أقسامأورد اجليطايل تقسيم إباضية 

 صفات الذات الّتي مل يزل رّبنا موصوفا هبا يف األزل واحلال كالِقدم، واحلياة، والعلم، والقدرة، واإلرادة،                 -أ
  )2(.البصر، والعّزة، وغريها، وكلّ صفة تنفي عن اهللا ضّدها فهي صفة ذات،والكالم، والّسمع، 

يعطي، ومينـع،   :  صفة تثبت وضّدها يف الوجود فهي من صفات الفعل كقوله           صفات الفعل وهي كلّ    -ب
  )3(.ينيب، ويعاقب

 صفات مشتركة، وهي كلّ صفة حتتمل معنيني مثل صادق على نفي الكذب صفة ذات، وصادق خمـرب                  -ج
  )4(.وكذلك مسيع على نفي الّصمم صفة ذات، ومبعىن يقبل الّدعاء صفة فعل. بالّصدق صفة فعل

  .)6( دقّة، ووضوحا ومشوال)5(اجلعبريي أنّ هذا الّتقسيم هو أكثر الّتقسيماتويرى 
، وبالّتـايل   )7(و يذكر اجليطايل أنّ صفات اهللا تعاىل كلّها ذاتية ألّنه يسمى قبل اخللق خالقا، رازقا، سـاخطا                

فعال هل هي قدمية أو     وإن كان يف هذه املسألة خالف، حيث اختلفت آراء اإلباضية يف صفات األ            . فهي قدمية أزلية  
  ؟ حادثة

                                           
 .181-2/180ج :عّمار طاليب/حتقيق د: وهو ما ذهب إليه أبو عّمار عبد الكايف يف املوجز. و107/ظ1/106 ج:شرح النونية:  اجليطايل- 1

 .ظ1/93ج: شرح النونية:  اجليطايل- 2

 . املصدر نفسه- 3

 . املصدر نفسه- 4

  : الّتقسيمات األخرى عند اإلباضية هي- 5
  . فعليةصفات ذاتية، وصفات -
  .صفات ذاتية، وصفات فعلية، وصفات مشتركة -
 .صفات مستحيلة، وصفات جائزةوة، بصفات واج -

 .1/249 ج:البعد احلضاري:  اجلعبريي- 6

 .و94ظ، 1/92 ج:شرح النونية:  اجليطايل- 7
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فذهب إباضية املغرب إىل أّنها قدمية أزلية، فاهللا قبل اخللق والّرزق يوصف بأّنه خـالق، رازق علـى معـىن                    
، وأّما إباضية املشرق فريون أنّ صفات الفعل حادثة فـاهللا قبـل             )1(ووافقهم على ذلك املاتريدية   . سيخلق، وسريزق 

هذا ما يؤخذ من كالم     : ")3(قال البدر التَّالثي  . )2 ( ووافقهم على ذلك األشعري    ،ا رازقا  والّرزق ال يكون خالق    ،اخللق
املشارقة على أنّ صفات األفعال حادثة عندهم، والذي عليه املغاربة أنّ صفات اهللا كلّها قدمية أزلّية ألّنه يقـال اهللا                    

  )4(".هكذاو ،ريزق ورازق يف األزل على معىن س،تعاىل خالق يف األزل على معىن سيخلق
وقد دار احلوار بني علماء اإلباضية يف هذه املسألة اخلالفية إالّ أّنه مل خيل من عبارات الّتعنيف والّتفسيق الّتي                   

من قال ال جيوز على اهللا خالق وال        : ")5(يقول الّشيخ يونس بن أيب زكرياء     . قد ينجم عنها تفريق يف صفوف املسلمني      
 )6("منافق،ومن قال ليس خبالق وال رازق  فهو مشرك وكذا يف سائرها أشبه مـا ذكرنـا                رازق يف األزل فهو كافر      

مل يزل بارئا، ومصّورا، ورازقا، وخالقا وما كان        : وال جيوز أن يقال   : " على هذه الفكرة بقوله    )7(واعترض الّرستاقي 
يزل و الشيء معـه مثّ أحـدث         واهللا سبحانه وتعاىل مل      ،من صفات األفعال ألنّ ذلك يوجب قدم الفعل يف األزل         

  )8(".األشياء
إنّ رّبـك هـو اخلـالّق       ﴿: ويرّد اجليطايل يف شرح النونية على املشارقة مبّينا أنّ اهللا تعاىل يقول يف كتابه             

 ومثل هذا يف كتاب اهللا كثري، وليس يف اخلرب دليل على الفرز ما بني صفات الذّات وأمسائها، وصـفات                    )9(﴾العليم
خرب اخللق ومل يستوجب الّصفة خبلق اخللق فلو كان كذلك مل جتب له الـّصفة حّتـى   " العليم" فقوله الفعل وأمسائه، 

:  ملا مل يفعل، فقال    )10(﴾فّعال ملا يريد  ﴿ وقد أخربنا اهللا عّز وجلّ يف كتابه أّنه          ،خيلق وال يقال له خالق ملا مل خيلق بعد        

                                           
 .64-63: م1989  ،1 الكتب، بريوت، طالروضة البهّية فيما بني األشاعرة واملاتريدية، حتقيق عبد الرمحن عمرية، عامل:  أبو عذبة- 1

 . نفسهملصدر ا- 2

، وديـوان    أليب نـصر   شرح قصيدة الّنونيـة   : منهاعديدة  له مؤلّفات   عامل جريب،   ) م1773/هـ1187ت( عمرو بن رمضان التَّالثي اجلريب       - 3
: اجلعـبريي . 687: ، ترمجة 3/663ج: باضيةمعجم أعالم اإل  :  مجعية التراث  .1/242 ج :تراجم املؤلّفني الّتونسيني  : حممد حمفوظ  . ر …شعر

 .  وما بعدها1/160 ج:البعد احلضاري

 .1/343 ج:م1989، 1مشارق أنوار العقول، حتقيق عبد الرمحن عمرية، دار اجليل، بريوت، ط:  الّساملي- 4

 يف تأسيس نظام احللقة مع أيب عبد اهللا حممد بن           أخذ العلم عن أبيه فصيل يف اجلامع الكبري جبربة، نشط         ) م11/هـ5ق(يونس بن فصيل بن أيب مسور        - 5
 .196 :نظام العّزابة: اجلعبريي.ر. وكان من أعضاء احللقة) م1049/هـ440ت(أيب بكر 

 .1/247 ج:البعد احلضاري:  اجلعبريي- 6

 منهج الطّـالبني وبـالغ      :الّرستاقي.ر). م17-16/هـ11-10ق( مخيس بن سعيد بن علي بن سعود الّشقصي الّرستاقي من إباضية عمان              - 7
 .1/8 ج:م، مقّدمة احملقّق1979عيسى البايب احلليب، القاهرة، .الّراغبني، حتقيق احلارثي، ط

 .1/247 ج:البعد احلضاري:  اجلعبريي- 8

 .86:  سورة احلجر، اآلية- 9

 .107:  سورة هود، اآلية- 10
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 ﴾فّعال ملا يريد  ﴿ :عىن ما خلق، وما مل خيلق، وكذلك قوله        فدخل يف هذا امل    )1(﴾خالق كلّ شيء  ﴿ ﴾فّعال ملا يريد  ﴿
 وكذلك يسّمون من    )2(﴾إّنك مّيت وإّنهم مّيتون   ﴿: كما يستند اجليطايل إىل اللغة اليت جتيز ذلك، قال اهللا تعاىل لنبّيه           

  )3(.أراد اخلروج خارجا، ومن أراد احلّج حاّجا
 فاملغاربـة   )4( ال لفظي كما ذهب إىل ذلك اجلعـبريي        ،يويبدو جلّيا أنّ اخلالف بني الفريقني خالف معنو       

يقولون بقدم الّصفة ال قدم متعلقاهتا يف املخلوقات، وأّما املشارقة يقولون حبدوثها باعتبار متعلقاهتا إذ يلزم عندهم من                  
  .حدوث املكّون حدوث الّتكوين

   إثبات الصفات الذاتية-3
ية هللا تعاىل كاحلياة، والعلم، والقدرة، واإلرادة، والكالم، والّسمع،         استدلّ اجليطايل على إثبات الّصفات الذات     

  :والبصر وسائرها بأدلّة عقلّية منطقّية، وهي بالّتفصيل فيما يأيت
  احلياة -أ

هي صفة اهللا عّز وجلّ مل يزل موصوفا هبا، ومعىن اهللا حّي إثبات أّنه ليس مبّيت، وال ميوت، والـّدليل علـى                  
احلدث باإلنشاء، واإلعادة، واإلفناء، واإلبادة، والّنقص، والّزيادة ألنّ األموات اسـتحالت منـهم             حياته تصّرفه يف    

 وال بغري حياة    ، وعن عالقة صفة احلياة بالذّات يرى اجليطايل أنّ اهللا حّي بذاته ال يقال حبياة لئالّ يوهم الغريية                 .فعالاأل
  )5(.لئالّ يوهم تناقض القول

   العلم-ب
  :ىل يف ذاته على نفي اجلهل، وقد استدلّ اجليطايل على إثبات العلم بطريقني مهاصفة هللا تعا

                                           
 ﴾حد القّهارقل اهللا خالق كلّ شيء وهو الوا﴿. 16:  سورة الّرعد، اآلية- 1
 .30:  سورة الّزمر، اآلية- 2

 .ظ1/108 ج:شرح النونية:  اجليطايل- 3

 .1/248 ج:البعد احلضاري:  اجلعبريي- 4

  .1/95 ج:شرح النونية:  اجليطايل- 5
  :جدل املتكلمني والفالسفة فتباينت أقواهلم وهي على أربعة" عالقة الّصفات بالذات"  أثارت مسألة -=

  .اىل هي عني ذاته، وليست مستقلّة عنه، وهذا قول املعتزلة واإلباضيةصفات اهللا تع -أ
  .إّنها قائمة بالذات ولكنها ليست هي الذات وال هي غريها بل زائدة عليها وهو رأي األشعرية -ب
فت إنّ الصفات مستندة يف ثبوهتا والعلم هبا إىل أحوال وراء الذات أي أن هناك أحواال أو معاين من أجلـها اتـص                      -ج

  .الذات بالعلم، والقدرة، واحلياة، وال تعلم هذه الصفات إالّ مع الذّات وبالذّات وهو راي أيب هاشم اجلّبائي
يرى الفالسفة أنّ هذه األوصاف ليست ثبوتية وإالّ أّدى إىل الكثرة يف ذاته، والكثرة دالّة على اإلمكان وقد ثبت أّنه                     -د

  .واجب الوجود
ملتقدمني واملتأخرين اختار عدم اخلوض يف هذه املسائل ألّنها خارجة عن نطاق العقل، فالعلم هبا               وهناك فريق من العلماء ا    

 .ال ينفع واجلهل هبا ال يضّر، كما أنّ ذات اهللا فوق اإلدراك
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 ما نشاهده يف هذا الكون من إتقان بديع، ونظام عجيب يف األرض والـّسموات واألشـجار واجلمـاد                   -
ن مل يتقّدم لـه  واحليوانات وتركيب عظيم، وتدبري قومي دليل على أنّ صانعها عامل هبا قبل تكوينها إذ ال تأيت صنعة ممّ            

  )1 (.بكيفيتها

                                           
 .ظ-و1/95 ج:شرح النونية:  اجليطايل- 1
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قال قائل ما الّدليل على أّنه مل يزل عاملا  قيل له ال يعدو أن يكون إّنما كان عاملـا                    : " دليل الّسرب والّتقسيم   -
بنفسه أو مبعىن غريه، فإن كان مبعىن غريه فال خيلو ذلك املعىن من أن يكون قدميا معه أو حمدثا أحدثه، فإن كان قدميا                       

وىل باأللوهية لكونه حمتاجا إليه تعاىل اهللا عن ذلك علّوا كبريا، وإن كان حمدثا أحدثه فال خيلو مـن أن يكـون      فهو أ 
أحدثه لنفسه وهو يعلمه أو ال يعلمه، وإن كان ال يعلمه فاجلاهل ال حيدث شيئا، وإن كان يعلمه فالبّد لذلك العلـم     

ذلك إىل ما ال غاية، فلّما فسد هذا صّح أّنه مل يزل عاملـا بنفـسه                من عامل يعلمه به، والبّد للعامل من علم فيتحّصل          
  )1(."وبذاته ال بعلم هو معىن غريه

   القدرة-ج
  :وهي صفة هللا عّز وجلّ يف ذاته مل يزل موصوفا هبا يف األزل واحلال، ولقد استدلّ على إثباهتا بطريقني مها

 )2( يصدر إالّ عن قّوة وإالّ فالقوّي والّزمن واحـد،          ما وجد من هذه الّصنعة دلّت على صانعها، والفعل ال          -
ملّا كان الواجب هـو مبـدع       : "والقدرة هي الّسلطة على الفعل، وهو ما يراه حممد عبده يف رسالة الّتوحيد، يقول             

يكـون  الكائنات على مقتضى علمه وإرادته فال ريب يكون قادرا بالبداهة ألنّ فعل العامل املريد فيما علم وأراد إّنما                   
  )3(." وال معىن للقدرة إالّ هذا الّسلطان،بسلطة له على الفعل

من قبل أّنه ال خيلو     : فإن قال ما الّدليل مل يزل قادرا؟ قيل له        : "ويعرضه بالّشكل اآليت  :  دليل الّسرب والّتقسيم   -
 يكون قدميا معه، أو حمـدثا،        أو مبعىن غريه، فإن كان قادرا مبعىن غريه فال خيلو ذلك املعىن أن             ،أن يكون قادرا بنفسه   

 ،فإن كان قدميا فهو أوىل بالّربوبّية لكونه حمتاجا إليه فإن كان حمدثا أحدثه فال خيلو أن يكون أحدثه وهو يقدر عليه                    
أو ال يقدر عليه، فإن كان ال يقدر عليه فهو عاجز، ال حيدث شيئا، وإن أحدثه وهو يقدر عليه فما القدرة اليت قدر                       

  )4(."ن كان بقدرة غريه الّتصل ذلك إىل ما ال اية له، فلّما فسد صّح أّنه قادر بنفسههبا عليه؟ فإ
 وليس املعىن يف ذلك أن يضموا صـفة إىل          ،ويتفق اجليطايل مع املتكلمني أن مجيع الّصفات تنضم إىل القدرة         

لّصفات فقد ينفى بالقدرة، واجلهل     صفة، إّنما أرادوا أنّ صفة القدرة تنفي مجيع العيوب ألنّ كلّ ما ينفى بصفة من ا               
منفي بالعلم وهو عجز، والعجز منفي بالقدرة، وكذلك الّصمم والعمى ينفيان بالّسمع والبصر، والـّصمم والعمـى     

  )5(.عجز، والعجز ينفى بالقدرة، وكذلك مجيع الصفات

                                           
 .ظ1/95 ج:شرح النونية:  اجليطايل- 1

 .و1/98 ج: املصدر نفسه- 2

 .63 :م1986، 6رسالة الّتوحيد، دار إحياء العلوم، بريوت، ط: ده حممد عب- 3

 .1/298 القسم:حتقيق الّنامي: و، القناطر1/98شرح النونية، ج:  اجليطايل- 4
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   اإلرادة-د
يد مل يزل، وليست اإلرادة فعال من أفعال        هي صفة هللا عّز وجلّ يف ذاته ينفى هبا االستكراه، فاهللا عّز وجلّ مر             

  )1(.اهللا كما ذهب قوم من املعتزلة بل هي صفة ذات عند اجليطايل
أبطل اجليطايل مقالة اجلهمّية أن تكون إرادة اهللا هي املراد إذ لو كانت اإلرادة هي املراد، كان العلـم هـو                     

   )2(.، وهذا فاسد جّدااملعلوم، والقدرة هي املقدور عليه، والعّزة هي املعتز عليه
 وهو نفي االستكراه عنـه عـّز        ،وأما عن الفرق بني اإلرادة واملشيئة يف صفة اهللا عّز وجلّ فهما مبعىن واحد             

  .وجلّ
أردت اهللا عّز وجلّ هبذا الفعل على معـىن         : وأّما يف اللغة فعبارة اإلرادة أوسع جماال من عبارة املشيئة يقولون          

  )3(.شئته: أردت فالنا مبعىن قصدته، وال يقال:  شئت إليه، ويقال:الّتقّرب إليه، وال يقال
 ال   أن واإلرادة واملشيئة من صفات القادر ألنّ من صفات القادر إذا شاء أن يكون شيء كـان، وإذا شـاء                  

يكون مل يكن، كما أنّ من صفات العاجز إذا شاء أن يكون شيء فال يكون، وإذا شاء أن ال يكون كـان، فهـذا                        
  )4(. واألّول غالبمغلوب،

  :وقد تطّرق اجليطايل إىل مسائل جزئية متعلّقة بصفة اإلرادة منها
  هل أراد اهللا موت األنبياء والّرسل وذهاب الّصاحلني؟

  هل يقال أراد اهللا نفسه؟
  )5(راد اهللا أن يكون الّشيء قبل كونه، أو أراده بعد كونه، أو أراده حال كونه؟أهل 

  )قيل..إن قال(كاليات املثارة سالكا أسلوب احلوار يف العرض ولقد أجاب على هذه اإلش
   الكالم-هـ

ـار                     اتفق املسلمون أن اهللا تعاىل متكلّم، وأنّ القرآن الكرمي كالمه تعاىل، لكّن اختالفهم يف مسألة حدوث القرآن وقدمه أث
واالقتتال بني أتباع الكتاب الّسماوي الواحد الذي يدعو        جدال عنيفا بني املذاهب جتاوز حّد املناظرة باللّسان إىل املناجزة بالسّنان،            

  .، ونبذ التفريق تعاىل اهللابلقارئيه إىل االعتصام حب
سببا ) القرآن(نشّك يف أن توجد أياد دخيلة اندّست يف صفوف املسلمني تريد أن جتعل من كتاب اهللا                 لوإّننا  

فعلت قبل ذلك يف حادثة رفع املـصاحف        رصة كما   سنحت الف ما  ليف نزاع أهله، ومدعاة لتفريق صف املسلمني ك       

                                           
 .و1/99 ج: املصدر نفسه- 1

 .ظ1/99 ج: املصدر نفسه- 2

 .ملصدر نفسه ا- 3

 . املصدر نفسه- 4

 .ظ وما بعدها1/99 ج:شرح النونية: يطايل اجل- 5
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ـ 37( يف وقعة صفني سنة      على الّسيوف  ـ 218(، ويف حمنة خلق القرآن عام       ) ه اليت اكتوى بنارها كـثري مـن       )  ه
وقد أشعل نار هذه    : "نةهذه احمل  يقول الشيخ اخلليلي متحدثا عن       علماء املسلمني وعلى رأسهم اإلمام أمحد بن حنبل،       

الّدخالء يف األّمة الذين تقّمصوا اإلسالم حلاجات يف نفوسهم أرادوا قضاءها، أمهّها إذكاء نار الفتنة بني                الفتنة بعض   
 ولعلّ على رأس هؤالء أبـا شـاكر         )1(﴾كلّ حزب مبا لديهم فرحون    ﴿طوائف األّمة، وتقسيمها إىل شيع وأحزاب       

   )2("ّنه يهودي تظاهر باإلسالمإالّديصاين الذي قيل عنه 
اإلباضية من االختالف فيما بينهم يف شأن هذه املعضلة الكالمية فتعّددت أقواهلم من أجل ذلك إىل                 لممل يس 
  :مخسة وهي
إنّ اهللا خالق كلّ شيء، وما سوى اهللا خملوق، وإنّ القـرآن كـالم اهللا،               : االكتفاء باإلمجال دون تفصيل    -

  .bووحيه وكتابه وترتيله على حممد 
  .س صفة ال فعلية وال ذاتية القرآن كالم اهللا ولي-
  .القرآن غري خملوق -
  .القرآن خملوق -
  )3(.الوقوف يف القضّية دون قطع عذر القائلني بالقدم أو باخللق -
  فما هو املوقف الذي اختاره اجليطايل؟ 

  :تبسيطا لإلشكال، وتوضيحا للمسألة قّسم اجليطايل كالم اهللا إىل وجهني
  .نفي اخلرص فذلك صفة له يف ذاته مل يزل موصوفا به الكالم الذي هو صفة له على -
فأجره حىت يسمع كـالم     ﴿: كالمه الذي هو القرآن، وسائر كتبه املرتّلة فذلك فعل من أفعاله لقوله تعاىل             -

 وهذا املسموع حمدث، وقد وصف اهللا تعاىل كالمه الذي هو القـرآن             ، وال يسمع اإلنسان كالمه إالّ بأذنيه      )4(﴾اهللا
به والّتماثل، واالّتصال، واالنفصال، وأخرب أّنه يف اللّوح احملفوظ، ويف صدور الذين أوتـوا العلـم، ووصـفه                  بالّتشا

  )5(. املخلوقبالذّهاب، واحلدوث، والّنزول، وغري ذلك من دالئل احلدث ومعىن

                                           
 .53:  سورة املومنون، اآلية- 1

إسالم : مصطفى الشكعة /د:  راجع عن حمنة خلق القرآن     .106-105: م1989احلّق الّدامغ، الّنهضة، مسقط، عمان،      :  أمحد بن محد اخلليلي    - 2
 . وما بعدها449: م1989، 7بال مذاهب الدار املصرية اللبنانية، ط

 .354-1/353 ج:البعد احلضاري:  اجلعبريي- 3

 .6:  سورة التوبة، اآلية- 4

 .ظ1/100 ج:شرح النونية.  1/299قناطر اخلريات، حتقيق الّنامي القسم:  اجليطايل- 5
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ة ذاتية قدمية كالعلم    ويظهر من هذا الّتقسيم أنّ اجليطايل أزال االلتباس بتفريقه بني الكالم اإلهلي الذي هو صف              
، وبني القـرآن    )1( وهو ما اصطلحت األشعرية على تسميته بالكالم الّنفسي        ،ويراد هبا نفي اخلرس   ..والّسمع والبصر 

 وتتلوه األلسن، وختطّه األقالم،     ، يف صدور الذين أوتوا العلم، تسمعه اآلذان       وسائر الكتب املرتلة اليت هي كالم حالّ      
  . وليس صفة ذاتية، وخلق من خلقه، على أّنه فعل من أفعاله سبحانههذا الكالم يضاف إىل اهللا

   السمع والبصر-و

  فما مدلول هاتني الّصفتني عند اجليطايل؟. ثبت بأدلّة الّنقل أنّ اهللا مسيع بصري
  :ذكر اجليطايل أنّ للّسمع ثالثة معان هي

  . و ال جيري عليه الّصمم،مسيع ليس بأصم -
  . األصواتمسيع ال ختفى عليه -
  :ويقول الّشاعر"  ملن محده اهللامسع: "ومنه. مسيع مبعىن قابل -

  .)أي يقبل (.ولـأنّ اهللا مسيع ما أق    دعوت اهللا حّتى خلت
  :τمبعىن يعلمه، قال الّصديق " يسمع كلّ شيء"وجيوز على اهللا 

  . وسامعءعن الكفر والّرمحان را    يذوذوننا عن ديننا وتذوذهم     
 وال يسمع حباّسة    ، وال جيري عليه الّصمم    ،ني مسع اهللا ومسع اإلنسان، هو أنّ اهللا مسيع ليس بأصم          وبّين الفرق ب  

  . واإلنسان إّنما يسمع حباّسة الّسمع وجيري عليه الّصمم، وال يزال، وهو يسمع مل يزل،الّسمع
  : البصريوأّما البصر صفة هللا عّز وجلّ أي ليس بأعمى ومن معىن

  .لوان ال ختفى عليه األ-
 أي عامل بأعمالكم ألنّ األعمال أعراض ليـست         )2(﴾واهللا بصري مبا تعملون   ﴿: ومبعىن العامل قال اهللا تعاىل     -
3(. وأبصر كلّ شيء مبعىن علم،وجيوز أبصر األلوان. رىبألوان فت(  

ون أنّ اهللا تعـاىل  فأّما املعتزلة البصريون فري. وقد اختلفت املدارس الكالمية يف حتديد املراد من الّسمع والبصر 
ن فـذهبت أنّ    ومسيع بصري مدرك للمدركات، وأن كونه مدركا صفة زائدة على كونه حّيا، وأّما املعتزلة البغـدادي               

                                           
 .294 :املواقف:  وما بعدها، اإلجيي106 :اإلنصاف:  الباقالين- 1

 .18:  سورة احلجرات، اآلية- 2

 .ظ1/101 ج:نيةشرح النو:  اجليطايل- 3



  123

لو كان معىن مسيع    : " وقد اعترض األشعري على هذا القول األخري بقوله        )1(.وصفنا هللا مسيع بصري على معىن أّنه عامل       
  )2(". مسموعا وإذا مل جيز ذلك بطل قولكمبصري معىن عامل لكان كلّ معلوم

وأماّ األشعرية فقد ذهبت أنّ الّسمع والبصر أمران زائدان على كونه حّيا فلّما ثبت أنّ احلي يف الّشاهد يصّح                   
 واحلّي ال خيلو عـن      ،إذا قد ثبت كونه حّيا    : "أن يّتصف بالّسمع والبصر فكذلك اهللا تعاىل ويعرضه اجلويين يف قوله          

وأضداد هذه الّصفات نقائص والّرب سبحانه يتقّدس عـن مسـات           . ف بالّسمع والبصر والكالم وأضدادها    االّتصا
  )3(".الّنقص

وباملقارنة بني هذه األقوال املتقاربة يتبّين لنا أنّ اجليطايل سلك مسلكا توفيقيا فلم مينع أن يكـون الـّسمع                   
ال تدركه األبصار وهو يـدرك      ﴿: ملبصرات لقوله تعاىل   تتعلّقان باإلدراك حال وجود املسموعات وا      نيوالبصر صفت 

 مع تأكيده على نفي املماثلة بني مسع اهللا ومسع اإلنسان، وبصر اهللا             )5(﴾إنّ رّبي لسميع الّدعاء   ﴿:  وقوله )4(﴾األبصار
اهللا مسيع بصري   كما أّنه جّوز أن يتعلّق الّسمع والبصر بالعلم ف        . وبصر اإلنسان، إذ ال جمال لقياس الغائب على الّشاهد        

 هكذا أثبت اجليطايل أنّ اهللا تعاىل       )6(﴾واعملوا صاحلا إّني مبا تعملون بصري     ﴿: كما تدلّ عليه اآليات القرآنية كقوله     
  .أنَّها غري قائمة بالذات، غري متغايرةوحّي، عامل، قادر، مريد، متكلّم، مسيع، بصري، وأنَّ صفاته هي هو، 

يث الّشريف على نصوص متشاهبة كاليد، والوجه والعني، والساق، وغري ذلـك  وقد اشتمل القرآن الكرمي واحلد   
 )9( والكّرامية )8(، األشعرية )7( وهل تلحق بالصفات اإلهلية أم ال؟ فذهبت املاتريدية        ،ّمما جعل الّناس خيتلفون يف منهج قراءهتا      

                                           
 .1/107 ج:شرح األصول اخلمسة:  عبد اجلّبار- 1

 .72: م1991، 1اإلبانة يف أصول الّديانة، دار القادري، بريوت، ط: شعري األ- 2

 .97: م1987، 2فوقية حسني حممود، عامل الكتب، بريوت، ط /ملع األدلّة يف قواعد عقائد أهل الّسنة واجلماعة، حتقيق د:  أبو املعايل اجلويين- 3

 .103:  سورة األنعام، اآلية- 4

 .39:  سورة إبراهيم، اآلية- 5

 .11:  سورة سبأ، اآلية- 6

 .114-113): ت.د(شرح الفقه األكرب، املكتبة العصرية، بريوت، : أبو منصور املاتريدي. ر- 7

  .112 :)ت.د(امللل والنحل، حتقيق عبد العزيز حممد الوكيل، دار الفكر، بريوت :  الشهرستاين- 8
اختلفت األشعرية يف التعامل مع هذه الّصفات فأّما الّسلف منهم فريون إثباهتا بال كيف كما اّنهم أنكروا على املؤولة، وأّما اخللف منهم فقد أّولوهـا                 
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 )2( واإلباضـية  )1( ويف املقابل يرى املعتزلة    .اخلربية ومستها الّصفات    ، دلّ عليها اخلرب   ،إىل أنَّها صفات قدمية، قائمة بالذات     
 ترى ما هو موقف اجليطايل من تعامله        . أنَّها ألفاظ جمازية هلا تآويلها يف اللغة       )5( وبعض احملقّقني  )4( والزيدية )3(واإلمامية

  مع هذه الّنصوص؟

  املتشابه من النصوص وكيف فسره اجليطايل؟ -4
كتابه نصوصا متشاهبة حتمل دالالت خمتلفة اختبارا إلميان الّناس وملدى رسـوخهم            شاء اهللا تعاىل أن يورد يف       

فأّما الذين يف قلوهبم زيغ فيّتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلـه ومـا يعلـم تأويلـه إالّ اهللا                      ﴿يف العلم   
 ويبّين صاحب بيان الّشرع أن      )6(﴾ولو األلباب والّراسخون يف العلم يقولون آمّنا به كلّ من عند رّبنا وما يذّكر إالّ أ             

لو كان القرآن كلّه حمكما ال حيتمل الّتأويل وال ميكن االختالف فيه لسقطت احملنة، وتبلّـدت العقـول، وبطـل                    "
 وقـد تـصّدى   )7("الّتفاضل واالجتهاد يف الّسبق إىل الفضل، واستوت منازل العباد، تعاىل اهللا أن يفعل ما هذا سبيله               

 ملّا تعسفوا يف فهم املتشابه إذ أجروه على ظاهره فوصفوا اهللا تعاىل ّمما ال يليق بـه مـن              )8(ايل للرّد على املُشبهة   اجليط

                                           
 / وما بعدها، د   1/156 ج :شرح األصول اخلمسة  : عبد اجلبار  .1/271 ج : مقاالت اإلسالميني، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد        :ري األشع - 1
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وقـد رفـض    . 82: م1990،  1اإلمام اتهد حيىي بن محزة وآراؤه الكالمية، منشورات العصر احلديث، بريوت، ط           : أمحد حممود صبحي   / د - 4
) وجيه(بحي أن تسمى صفات بل هي جوارح ألنّ ذلك معارض ألبسط قواعد اللغة فالوجه ليس صفة إّنما الصفة هي                    الدكتور أمحد حممود ص   

وليست اليد والوجه والعني والساق إالّ جوارح، إّنما أطلقوا على أنفسهم مثبيت الصفات اخلربية              ) نفيس(،والنفس ليست صفة وإّنما الصفة هي       
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 . نفسهجعاملر
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يعقلونـه مـن أنفـسهم      ه على حقيقته، وبالّتجسيم على حقيقته فهؤالء الذين يزعمون أنّ معبودهم على ما              يالذين قالوا بالتشب  : األوىل

  .وجيمعون معين التجسيم وغريها
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  125

ويذكر ابن اجلوزي أنَّ إبليس لّبس على هؤالء لتركهم البحث عن الّتأويل املطابق ألّدلـة               . صفات اخللق واحلدوث  
  )1(.الّشرع والعقل

، وسـنكتفي بـذكر     )2( املتشاهبات من اآليات واألحاديث فقد سبقت اإلشارة إليه        أّما عن منهج اجليطايل يف    
  :مجلة من الّنصوص املتشاهبة اليت فّسرها وهي فيما يأيت

   اليد-أ
والـّسماء  ﴿:يذكر اجليطايل أنَّ اليد يف كالم العرب خترج على وجوه فقد تكون مبعىن القوة حنو قوله تعـاىل           

يد ﴿:  أراد نعمتاه، ومبعىن املّنة حنو قوله تعاىل       )4(﴾بل يداه مبسوطتان  ﴿: لنعمة حنو قوله تعاىل    ومبعىن ا  )3(﴾بنيناها بأيد 
 أراد ّمما عملنـاه،     )6(﴾ّمما عملت أيدينا أنعاما   ﴿:  وتدخل اليد على التوكيد للفعل حنو قوله تعاىل        )5(﴾اهللا فوق أيديهم  

هذه الدار يف يدي أي     :  ومثال ذلك قول القائل    )7(﴾ده امللك تبارك الذي بي  ﴿: وتكون اليد مبعىن امللك حنو قوله تعاىل      
وبالّنظر إىل القرائن والّصالت نتمكّن من حتديد املعـىن         . )8(يف ملكي، واليد يف إطالق كالم العرب هي اليد املركّبة         

نت كلّ آية منها     وقار ،ي فلّما نطق القرآن مبا قّدمنا من اآل       ،فبالقرائن والّصالت يتبّين املراد   : "املقصود يقول اجليطايل  
 وأّما أن تكون اليد اجلارحة املركّبة يف البدن املؤلّفة فهذا منفي عن اهللا              )9("قرينة تبّين معناها محلنا اليد على ذلك املعىن       

  )10(.عّز وجلّ بالعقل والّنقل

                                                                                                                                                        
 :عّمار طاليب / دو، وهو نفس الّتقسيم الذي أورده أبو عمار عبد الكايف يف املوجز، حتقيق              53ظ،  1/52شرح الّنونية، ج  : اجليطايل. ر
 . وما بعدها1/351ج

 .125: يستلبيس إبل:  ابن اجلوزي- 1

 . من البحث78 : ر- 2

 .47:  سورة الذاريات، اآلية- 3

 .64:  سورة املائدة، اآلية- 4

 .10:  سورة الفتح، اآلية- 5

 .71:  سورة يس، اآلية- 6

 .1:  سورة امللك، اآلية- 7

 .و1/62 ج:شرح الّنونية:  اجليطايل- 8

 . املصدر نفسه- 9

 . املصدر نفسه- 10
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  اليمني والقبضة -ب
 فاليمني حممـول    )2(﴾طويات بيمينه والسموات م ﴿:  تعاىل  وقوله )1(﴾ألخذنا منه باليمني  ﴿: ورد قوله تعاىل  

قـد  : والقبضة مبعىن امللك كقـول القائـل      .  أو إمساك الشيء باجلوارح    ، وامللك ال هيئة قبض    ، والقدرة ،على القّوة 
 ورّبما يكون يف الّشرق والّدار يف املغرب، ويسوغ له هذا القول ألنَّه ملّا اشتراها وجـرى عليهـا   ،قبضت هذه الّدار 
  )3(. من قبض عليها بكفّه جماز ذلك يف اللغة تشبيها ومتثيالملكه كان مبرتلة

  العني -ج
رعة  اليت ختـرج     ت وتكون عني ال   ،ساق اجليطايل معاين العني يف اللغة فقد تكون مبعىن اجلارحة كعني اإلنسان           

ـ       : احلاضر من األشياء، والعني    :منها املاء وجتمع على عيون، والعني       :والعـني . ان اخلاص من الّناس وجيمع على أعي
 عني الـّشمس،    : العقوبة، والعني  : نفسه، والعني  : الدينار، وعني الّشيء   :الثقل يف امليزان، والعني   : اجلاسوس، والعني 

  : احلفظ كقول امرئ القيس:والعني
  )4(وبات بعيين قائما غري مرسل    وبات عليه سرجه وجلامه     

 والعني واحلفظ والّرعاية،    ءالو منا باملكان احملفوظ بالكِ     جتري حبفظنا وه   )5(﴾جتري بأعيننا ﴿: وأّما قوله تعاىل  
فاصـرب  ﴿: إنّ فالنا مبرأى من كالم امللك ومسمعه إذا كان حبيث حتوطه عنايته وتكتنفه رعايته، وقوله تعاىل               : يقال

ربـأ   أي لت  )7(﴾لتصنع علـى عـيين    ﴿:  أي حبفظنا، وكذلك قوله ملوسى عليه الّسالم       )6(﴾حلكم رّبك فإّنك بأعيننا   
  )8(.بأمري

وال أَ: "وأنكر اجليطايل على املُشبهة تفسريها العني املذكورة يف القرآن باجلارحة دون غريها من املعاين، يقول              
 والبّد للوجه من رأس، والبّد للّرأس من بدن، والبدن حمـدود ومؤلّـف              ،يعلمون أنَّ عني اجلارحة البّد هلا من وجه       

9(".ىل اهللا عن ذلك علّوا كبرياف، تعاد ومؤلِّحيتاج إىل حمد(  

                                           
 .45: ية سورة احلاقّة، اآل- 1

 .67:  سورة الزمر، اآلية- 2

 .ظ1/62 ج:شرح الّنونية:  اجليطايل- 3

 .وقد أّيد اجليطايل كلّ هذه املعاين بشواهد من كالم العرب. و1/6 ج:ملصدر نفسه ا- 4

 .14:  سورة القمر، اآلية- 5

 .46:  سورة الطور، اآلية- 6

 .36:  سورة طه، اآلية- 7

 .13/301ج: لسان العرب:  ابن منظور.و1/63 ج:شرح الّنونية:  اجليطايل- 8

 .و1/6 ج:شرح الّنونية:  اجليطايل- 9
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  الوجه -د
كلّ شيء هالك إالّ    ﴿: يرّد اجليطايل على املُشبهة اليت محلت الوجه على اجلارحة دون الوجود يف اآلية الكرمية             

  . وهو إلزام شنيع ال يرتضيه اخلصم)2( فألزمهم على قياد قوهلم أن يهلك معبودهم ويفىن دون وجهه)1(﴾وجهه
  : إىل اللغة ليحّدد لنا معاين الوجه، وحيصرها فيما يأيتيرجع اجليطايل

 )4(﴾كلّ شيء هالك إالّ وجهه    ﴿: وقوله تعاىل  )3(﴾ويبقى وجه رّبك  ﴿:  نفسه حنو قوله تعاىل    : وجه الشيء  -
  . أي هللا)5(﴾إّنما نطعمكم لوجه اهللا﴿: أراد ويبقى رّبك، وكذلك قوله تعاىل

  .ل هذا من وجوه القوم أي من عظمائهم املنظور إليه من القوم، يقا: الوجه-
 أي  )6(﴾وكان عند اهللا وجيها   ﴿:  اجلاه، يقال لفالن يف الّناس وجه أي جاه ومكانة، قال اهللا تعاىل            : الوجه -

  .ذا قدر ومكانة
  .كيف وجه هذا األمر؟ كيف احليلة إىل فعله:  احليلة والسبيل إىل شيء، يقال:الوجه -
  )7(. اجلارحة: الوجه-

اختار اجليطايل املعىن الالّئق جبالله تعاىل، وعّنـف        " الوجه"ء هذه املعاين اليت تستسيغها اللغة لكلمة        على ضو 
  .القول على املُشبهة اليت وقعت يف الّتشبيه والّتجسيم

  الساق -هـ
اآليـة   باألمر الّشديد ويعلّل ذلك بأنّ سياق )8(﴾يوم يكشف عن ساق  ﴿: فّسر اجليطايل الّساق يف قوله تعاىل     

يف اإلنباء عن أهوال القيامة وصعوبة أحواهلا وما يصل إىل ارمني من أنكاهلا وألنَّ العرب تقول إذا جـّد األمـر يف                      
قامـت  : احلرب، واستعّدت الصدور بالغيظ، وحدجت األعني بالبغضاء، ومشخت األنوف، والتحمت املصارع قيل           

  :احلرب على ساق، قال الّشاعر
  )9(وإن مشّرت عن ساقها احلرب مشّرا   به احلرب عّضهاأخو احلرب إن عّضت  

                                           
 .88:  سورة القصص، اآلية- 1

 .و1/63 ج:شرح الّنونية:  اجليطايل- 2

 .28:  سورة الرمحن، اآلية- 3

 .88:  سورة القصص، اآلية- 4

 .9:  سورة اإلنسان، اآلية- 5

 .69: ، اآليةحزاب سورة األ- 6

 .13/555ج: لسان العرب:  ابن منظور.ظ-و1/63 ج:شرح الّنونية: جليطايل ا- 7

 .42:  سورة القلم، اآلية- 8

 .10/166ج: لسان العرب:  ابن منظور.ظ1/63 ج:شرح الّنونية:  اجليطايل- 9
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  اجمليء -و
هل ينظرون إالّ أن يـأتيهم اهللا يف ظلـل مـن            ﴿:  وقال )1(﴾وجاء رّبك وامللك صفّا صفّا    ﴿: قال اهللا تعاىل  

عن األمـر   نَّ من شائع كالم العرب الّتعبري       إإذ  .  فبني أنَّ املراد أمر رّبك، وقضاؤه الفصل، وحكمه العدل         )2(﴾الغمام
إذا جاء األمري بطل من سواه، وليس الغرض انتقاله بل املراد اّتصال أوامره             : بذي األمر يف إرادة الّتعظيم يقول قائلهم      

  )3(.وزواجره

  الصورة -ز

 قال ابن عّباس صدق أبو )4("خلق اهللا آدم على صورته: " قالb أنَّ الّرسول τورد يف حديث رواه أبو هريرة       
ويذكر اجليطايل معىن آخـر     .  آدم على صورته اليت يف علمه أن خيلقه عليها، مل حيّوله منها إىل غريها              هريرة، خلق اهللا  
 وهو أنَّ اهللا كان ال شيء معه وقد علم ما خيلق من الصور والبقاع واألرواح والّرسل، واصطفى اهللا             )5(نقله عن الّربيع  

من البقاع احلرام وجعله نسكا لعباده، وجعل فيه بيتـا تعّبـد            آدم على صورته أي الصورة املعلومة املصطفاة، واختذ         
خلقه بالطّواف حوله واحلج إليه، وقيل بيت اهللا أي اصطفاه، واصطفى مـن األرواح روحـا وقيـل روح اهللا أي                     

ـ     )7(فاإلضافة هنا هي إضافة تشريف وتكرمي، وينفي اجليطايل أن يكون اهللا صورة           . )6(اصطفاه ى  ألنَّ الّصورة تدلّ عل
 وكلّ ما كان فيه دليل احلـدث فهـو   ، وخمطّط خطّطها فما كان على ذلك فأعالم الّتدبري فيه قائمة،مصّور صّورها 

وقد استدلّ أبو حامد الغزايل هبذا احلديث إلثبات أنَّ املشاكلة واملناسبة بني اهللا وبني اإلنسان من أسباب                 . )8(حادث
كما أّنه أنكر على املُشبهة الذين       .)9(ة يف الّصور واألشكال بل إىل معان باطنة       احملّبة لكّنها مناسبة ال ترجع إىل املشاهب      

ظّن القاصرون أنَّ ال صورة إالّ الّصورة الظاهرة املدركة بـاحلواس فـشّبهوا،             : "فهموا احلديث فهما خاطئا يف قوله     
  )10(".وجّسموا، وصّوروا، تعاىل اهللا عّما يقول اجلاهلون علّوا كبريا

                                           
 .22:  سورة الفجر، اآلية- 1

 .210:  سورة البقرة، اآلية- 2

 .و1/64 ج:شرح الّنونية:  اجليطايل- 3

 .844: قم، ر3/222ج: جلامع الصحيحا: أخرجه الّربيع بن حبيب - 4

 .3/223 ج: املصدر نفسه- 5

 .ظ1/65 ج:شرح الّنونية:  اجليطايل- 6

 .123:  تلبيس إبليس:ابن اجلوزي.ر.  مقاتل بن سليمان، ونعيم بن ّمحاد، وداود احلواري كما حيكي ذلك النوخبيت: أصحاب هذه املقالة هم- 7

 .ظ1/65 ج:شرح الّنونية:  اجليطايل- 8

 .5/195 ج: إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزايل- 9

 . نفسهملصدر ا- 10
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  تواءاالس -ح
 من مسألة االستواء موقفا تفويضيا ميثل هذا املوقف مالك بن           )2( ومتقّدمو األشاعرة  )1(وقف فريق من السلف   

 جمهولة، والسؤال عنه بدعة، واإلميان بـه        ّيتهول، وكيف قاالستواء مع : "أنس يف جوابه حينما سئل عن االستواء فقال       
 فقد اتفقوا على تأويل االستواء      )8( ومتأخرو األشاعرة  )7( والزيدية )6(ية واإلمام )5( واملعتزلة )4( وأّما اإلباضية  )3(".واجب

  .مبعىن االستيالء والقهر والغلبة
تبّنى اجليطايل مسلك أسالفه اإلباضية فتناول قضية االستواء من مجيع جوانبها معتمدا على منـهج التحليـل                 

اعلموا أنَّ احتجاج املُشبهة يف     : "كال واالختالف، يقول   اليت هي مدار اإلش    )9(اللغوي لأللفاظ الواردة يف آية االستواء     
  )10(".مثّ، واستوى، وعلى، والعرش فهم يطالبوننا بتأويل هذه الكلمات: االستواء يدور على هذه األربع كلمات

 دخل زيد مثّ  : تكون للتراخي واملهلة، حنو   " مثّ"أّول اجليطايل هذه الكلمات حسب ما حتتمله اللغة، فأّما كلمة           
  :عمر، وتكون مبعىن الواو حنو قول الّشاعر

  مثّ من بعد ذلك قد ساد جّده    وهـاد مثّ ساد أبـإن من س

                                           
 يذكر الدكتور عبد احلليم حممود أنّ اجلدل حول حتديد مذهب السلف ال يزال مستمرا إىل اآلن بني مدرسة األشعري ومدرسة ابن تيمية، كـلّ           - 1

 التفكري الفلسفي يف اإلسالم، دار الكتـاب اللبنـاين،          :عبد احلليم حممود  .ر. ك بن أنس وأمحد بن حنبل     منهم يزعم انتسابه للسلف ومتابعته ملال     
 .135: م1985بريوت، 

إنّ : " وما بعدها يقول   55: اإلبانة يف أصول الديانة   . 1/345 ج :مقاالت اإلسالميني، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد       :  أبو احلسن األشعري   - 2
فلو كان اهللا مستويا على العرش مبعىن االستيالء، وهو عّز وجلّ مـستو             .. مستو على عرشه استواء يليق به من غري طول االستقرار          اهللا عّز وجلّ  

املصدر .ر". على األشياء كلّها لكان مستويا على العرش وعلى األرض وعلى املاء وعلى احلشوش، واألقذار ألّنه قادر على األشياء مستول عليها                   
 .نفسه

وهذا ألنّ عقول العوام ال تتسع لقبول املعقـوالت         : "يعلّق أبو حامد الغزايل على هذه املقولة بقوله       . 113: أصول الدين :  عبد القاهر البغدادي   - 3
فرض وال إحاطتهم باللغات وال تتسع لفهم توسيعات العرب يف االستعارات، أّما العلماء فالالئق هبم تعريف ذلك وتفّهمه ولست أقول إن ذلك                      

عني إذ مل يرد به تكليف بل التكليف الترتيه عن كلّ ما تشّبهه بغريه، فأّما معاين القرآن فلم يكلّف األعيان فهم مجيعها أصال ولكن لسنا نرتضي                          
 .36: االقتصاد يف االعتقاد: أبو حامد الغزايل. ر.." قول من يقول إن ذلك من املتشاهبات كحروف أوائل السور

 .880: ، رقم3/243 ج:جلامع الصحيحا: يب الربيع بن حب- 4

 .157-1/156 ج:شرح األصول اخلمسة:  عبد اجلبار- 5

 .72-71: االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد:  حممد احلسن الطوسي- 6

 .84-83 :اإلمام اتهد حيىي بن محزة وآراؤه الكالمية: أمحد حممود صبحي/ د- 7

 .297: املواقف: ، اإلجيي35:  يف االعتقاد، االقتصاد1/141 ج:اإلحياء:  الغزايل،108: ملع األدلة: اجلويين:  أمثال- 8

، وقد تكّررت يف    )32: سورة السجدة، اآلية  ( ﴾اهللا الذي خلق السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام مثّ استوى على العرش             ﴿:  قال تعاىل  - 9
 .القرآن سبع مّرات

 .و1/79 ج:شرح النونية:  اجليطايل- 10
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مثّ لنرتعّن من كلّ    ﴿: قوله تعاىل : ومنها" الواو"معىن  " مثّ"وقد أكثر اجليطايل من سوق آيات قرآنية تفيد فيها          
مبعىن الواو ألنَّ اهللا تعاىل مل      ) الثانية( فثّم   )1(﴾وىل هبا صلّيا  شيعة أيهم أشد على الرمحن عتّيا مثّ لنحن أعلم بالذين هم أ           

 )2(﴾ألر كتاب أحكمت آياته مثّ فّصلت من لدن حكـيم خـبري           ﴿: يزل عاملا بالذين هم أوىل هبا صلّيا، وقوله تعاىل        
وقولـه  . مبعىن الواو  هاهنا   "مثّ"فاإلحكام هنا جامع للتفصيل وغري التفصيل ألنَّه تعاىل يفصله بعدما أحكمه، فكانت             

هاهنا مبعىن الواو ألنَّه ال يكون من تاب وآمـن          " مثّ ")3(﴾وإّني لغفّار ملن تاب وآمن وعمل صاحلا مثّ اهتدى        ﴿: تعاىل
  .وعمل صاحلا ال يهتدي

ال مبعـىن التراخـي     " الـواو "يف آية االستواء مبعـىن      " مثّ"من خالل هذه اآليات رّجح اجليطايل أن تكون         
  )4(.وبالتايل رفض أن يكون اهللا تعاىل استوى على العرش بعد خلق السموات واألرضواالستئناف، 

  :فقد بّين أنَّ معانيها يف لغة العرب خمتلفة فهي" االستواء"أّما كلمة 
 أي انتـهى    )5(﴾وملّا بلغ أشّده واستوى أتيناه حكمـا وعلمـا        ﴿:  مبعىن االنتهاء والكمال، حنو قوله تعاىل      -

  :ر يرثي ابنهوكمل، وقال الشاع
  وبدا منري الوجه كالبدر    حني استوى وعال الشباب  به

  . أي استقّرت)6(﴾واستوت على اجلودي﴿:  مبعىن االستقرار حنو قوله تعاىل-
  : مبعىن القهر والغلبة، واالستيالء حنو قول الشاعر-

  من غري سيف ودم مهراق    قد استوى بشر على العراق
   فاحلمد للمهيمن الرزاق     

  تركناهم صرعى لناب وكاسر    ميهفلّما علونا واستوينا عل  : ال آخروق
  .احذر الدنيا عند استوائها: استوت لفالن دنياه أي ساعدته، ومنه قوهلم:  مبعىن املساعدة حنو قول العرب - 

استوى فالن على سريره، أي اعتدل ومتكّن، واستوى لفـالن أمـره اعتـدل              :  مبعىن االعتدال حنو قولنا    -
  .وأوضح

 أي قصد إىل السماء بتدبريه وعجائـب        )1(﴾مثّ استوى إىل السماء   ﴿:  مبعىن القصد للتدبري حنو قوله تعاىل      -
  )2(.تقديره

                                           
 .70-69:  سورة مرمي، اآليتان- 1

 .1: سورة هود، اآلية- 2

 .82:  سورة طه، اآلية- 3

 .و80-ظ1/79 ج:شرح النونية:  اجليطايل- 4

 .14:  سورة القصص، اآلية- 5

 .44:  سورة هود، اآلية- 6
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ـل                          وقد تقرّر لدى اجليطايل أنَّ استواء اهللا عزّ وجلّ على عرشه إنّما هو استيالؤه عليه بامللك والسلطان، فاهللا مل يزل مستوليا على عرشه قب
الرمحن ﴿:  وأيدّ كالمه بتفسري ابن عبّاس صاحب التّأويل لآلية        ،اده إيّاه جيراعه له بأن يوجده يف أيّ وقت شاء، ومستوليا عليه يف حال إ            خلقه إيّاه واخت  

ـدها    كما أنَّه نعى على املُشبهة عدم اختيارها من معاين االستواء وضروبه أرفعها مرتلة وأعالها درجة               )4(. مبعىن استوىل  )3(﴾على العرش استوى   ، وأبع
 استواؤه على املعقول لكان تصويره ما يف األرحام على املفهوم، وإتيانه على بنيام على املعقـول،                 لو كان : "وألزمهم بقوله . ترتيها

  )5("تعاىل اهللا عن ذلك علوّا كبريا
فوقية واالستعالء وأّما   فريى اجليطايل أنَّ معناها يف آية االستواء يفيد القهر والغلبة ال مبعىن ال            " على"وأّما كلمة   

 أي  )8(﴾خيافون رهبم من فوقهم   ﴿:  وقوله )7(﴾وإّنا فوقهم قاهرون  ﴿:  وقوله )6(﴾وهو القاهر فوق عباده   ﴿قوله تعاىل   
  )9(.بالقهر والغلبة دون ما ذهبت إليه املُشبهة من االلتزاق والفوقية

والسلطان، فالعرش ومجيع خلقه يف تدبريه عّز وجلّ وتقديره، أال          إنّ اهللا تعاىل على العرش ومجيع اخللق بالغلبة         : "يقول اجليطايل 
  )10(".ترى إىل الّناس يقولون فالن على بين فالن إذا كان يلي أمرهم ومصاحلهم

  )11(:فقد اختلف املتكلمون يف معناها إىل فريقني" العرش"وأّما كلمة 
فليس عنده يف السماء عرش، إّنمـا ذلـك         منهم من يرى أنَّ ذكر اهللا للعرش على ااز واملثل املضروب             -

  :كقول العرب قد ثلّ عرش فالن إذا احنط من عّز إىل ذل، كقول الشاعر
  .بعتبة بن احلارث بن شهاب    إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم

: ويرى اآلخرون أنَّه جسم من األجسام كما تشري إىل ذلك بعض اآليات واألحاديث مثل قولـه تعـاىل                  -
وكان عرشه  ﴿،  )1(﴾وترى املالئكة حافّني من حول العرش     ﴿:  وقوله )12(.﴾ فوقهم يومئذ مثانية   وحيمل عرش رّبك  ﴿

                                                                                                                                                        
 .11:  سورة فصلت، اآلية- 1

 .ظ.و1/80 ج:شرح النونية:  اجليطايل- 2

 .03: ، اآليةه سورة ط- 3

 مبعىن  ﴾الرمحن على العرش استوى   ﴿:  لكن وجدت رأي ابن عّباس يف تفسريه       .295-1/294 القسم :قناطر اخلريات، حتقيق عمر النامي    . املصدر نفسه  - 4
. 260): ت.د(وت،  تنوير املقباس يف تفسري ابن عّباس، دار الكتب العلميـة، بـري           : ابن عّباس . ر. استقّر، وامتأل به، ويقال هو من املكتوم الذي ال يفّسر         

 .وهذا االختالف يطرح إشكالية النقل عن ابن عّباس ومدى صّحته

 .ظ1/80 ج:شرح النونية:  اجليطايل- 5

 .18:  سورة األنعام، اآلية- 6

 .127:  سورة األعراف، اآلية- 7

 .50:  سورة النحل، اآلية- 8

 .و81-ظ1/80 ج:شرح النونية:  اجليطايل- 9

 .و1/81 ج:صدر نفسه امل- 10

 .114-113: أصول الدين:  البغدادي ، املصدر نفسه- 11

 .17:  سورة احلاقة، اآلية- 12
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 فهذه الّنصوص تدلّ أنَّ العرش جـسم        )3("اهتّز العرش ملوت سعد بن معاذ     : " أنَّه قال  b، وعن الرسول    )2(﴾على املاء 
  .يهتّز، ويدار به، ويطاف حوله

جسما من األجسام فليس يف ذلك ما يوجب اجللسة عليـه، كمـا             يعلّق اجليطايل على أنَّ العرش وإن كان        
معىن يسكنها، ومساجد اهللا ال على معىن أنَّه يصلّي فيها، ومساؤه وأرضه وحباره ال على أنَّـه                 على  بيت اهللا ال    : يقال

  )4(.يسكن شيئا من ذلك تعاىل اهللا عن ذلك
ملخلوقات كلّها، فلماذا اختّص العرش باالسـتواء       لكن إذا كان االستواء مبعىن االستيالء والذي هو عام يف ا          

ا عنده بالّشرف   صوصدون غريه؟ جييب اجليطايل عن هذا اإلشكال مبّينا أنَّ اهللا تعاىل خّص العرش بالذكر إذ كان خم                
فلها والّتعظيم، وأنَّه فوق مجيع اخللق ألنَّه من قدر على أعايل األشياء فهو قادر على أسافلها وليس من قدر على أسـا                    

أن يكون موجبا له القدرة على أعاليها، فمىت ما ذكر اهللا أنَّه عال على العرش ظاهر عليه فهو دليل أنَّه عال على كلّ                       
شيء فمّرة يذكر الكرسي دون العرش، ومّرة يذكر الّسماء دون األرض، ومّرة يذكرمها مجيعا كما أنَّ ذكر العـرش                   

وإذا ﴿: كقوله تعـاىل  . خصيص بعض األنبياء واملالئكة دون من سواهم      والكرسي بالتخصيص والتفخيم هلما أشبه بت     
من كان عدّوا هللا ومالئكته     ﴿:  األنبياء، وقوله  ة فخّص هؤالء من مجل    )5(﴾أخذنا من النبيئني ميثاقهم ومنك ومن نوح      

ـ            )6(﴾ورسله وجربيل وميكائيل   ذلك العـرش     فأباما بأمسائهما تقدميا وتعظيما على من سوامها من املالئكـة، وك
وأعايل ذكر معاظم األمور وجالئل اخللق وكبار األجسام        يلة اخللق عندنا وعلو قدرمها فمّرة       مجوالكرسي فإّنهما من    

 ألنه تعاىل ذكر هـذا يف       )7(﴾وهو معكم أينما كنتم   ﴿: األجرام، ومرة يذكر الشخص حيث كان وأين كان يف قوله         
  )8(. على العرشسورة احلديد بعدما أخرب عن نفسه أّنه استوى

وخيلص اجليطايل بعد هذا الشرح املوسع لقضية االستواء إىل أن اهللا تعاىل مستو على العرش كاستواء األمـري                  
على اإلمارة واخلليفة على اخلالفة وعلى االستيالء والقدرة وهللا املثل األعلى، فحمل االستواء على القهـر والعلـم                  

  .و األليق بصفات املتفرد بالربوبيةواحلفظ واإلحاطة أمر سائغ يف اللغة وه

                                                                                                                                                        
 .75:  سورة الزمر، اآلية- 1

 .7:  سورة هود، اآلية- 2

 .3592: ، رقم3/1384ج: مناقب سعد بن معاذ: كتاب فضائل الّصحابة، باب:  البخاري  أخرجه- 3

 .ظ1/81شرح النونية ج:  اجليطايل- 4

 .7: ورة األحزاب، اآلية س- 5

 .98:  سورة البقرة، اآلية- 6

هو الذي خلق السموات واالرض يف ستة أيام مث استوى على العرش يعلم ما يلج يف االرض وما خيرج منها وما يرتل من الـسماء ومـا                           ﴿: اآلية -7
 .4:  سورة احلديد، اآلية﴾يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم واهللا مبا تعملون بصري

 .و82ظ، 1/81 ج:شرح النونية: اجليطايل - 8
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   مسألة الرؤية-5
اختلف املتكلمون يف مسألة الرؤية بني مثبت هلا وناف، ويؤول سبب تنازعهم إىل ثالث مسائل يف املنـهج                  

  :هي
  . األقيسة العقلية وتطبيقاهتا على عامل الغيب-
 هل التفويض أم التأويل؟:  طريقة التعامل مع املتشابه-
 .اديث األحادية الواردة يف املوضوع حجية األح-

 إىل نفي رؤية البـاري تعـاىل   )5( وطائفة من املرجئة)4( والزيدية)3( واإلمامية)2( واإلباضية)1(لقد ذهبت املعتزلة  
.  أثبتوها يف اآلخرة مع اختالفهم يف الكيفيـة        )8( واملشبهة )7( والسلفية )6(باألبصار يف الدنيا واآلخرة، بيد أن األشاعرة      

وذهب ضـرار بـن   . هم من قال يرى باألبصار يف جهة دون جهة، ومنهم من قال هي رؤية بال كيف وال جهة                 فمن
 أن اهللا تعاىل ال يرى باألبصار ولكن خيلق لنا يوم القيامة حاسة سادسة غري حواسنا هـذه                  )10( وحفص الفرد  )9(عمرو

  )11(.فندركه هبا، وندرك ما هو بتلك احلاسة
   يف قضية الرؤية فما هو رأي اجليطايل يف املسألة؟ وكيف ناقش أدلة خمالفيه؟هذه حصيلة أبرز األقوال

يرانا باملشاهدة وال نراه ألنـه ال يـدرك         "وافق اجليطايل أسالفه اإلباضية يف نفي الرؤية فأثبت أن اهللا تعاىل            
تا لرأي مذهبه ودفاعا عنه،     من إيراد احلجج إثبا   " شرح النونية " وقد استقصى يف كتابه      )12("باحلواس وال يقاس بالناس   

تشتد حينا ال سيما عند التعويل على طرق اإللزام، وهتدأ حينـا            " قلنا...فإن قلتم : "وال خيلو أسلوبه من نزعة جدلية     

                                           
 . وما بعدها1/161ج: شرح األصول اخلمسة:  عبد اجلبار- 1

 . وما بعدها3/224ج: اجلامع الصحيح:  الربيع بن حبيب- 2

 . وما بعدها74: االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد:  حممد بن احلسن الطوسي- 3

 . وما بعدها87: ىي بن محزة وآراؤه الكالميةاإلمام اتهد، حي: أمحد حممود صبحي/  د- 4

 .1/289ج: مقاالت اإلسالميني، حتقيق حممد حميي الدين عبد ايد:  األشعري- 5

 . وما بعدها41: االقتصاد يف االعتقاد:  وما بعدها، الغزايل30: اإلبانة :  األشعري- 6

  .22: 1996، 1، طمنت العقيدة الواسطية، دار الصوميعي، الرياض:  ابن تيمية- 7
 .63): ت.د(طريق اهلجرتني وباب السعادتني، دار الضياء قسنطينة :       ابن قيم اجلوزية

 .105: امللل والنحل، حتقيق عبد العزيز حممد الوكيل:  الشهرستاين- 8

: الزركلـي .  ر.ه تنسب فرقة الضراريةقاض من كبار املعتزلة، خالفهم فكفّروه وطردوه، وإلي) م805/هـ190ت ( ضرار بن عمرو الغطفاين - 9
 .3/215ج: األعالم

 . مل أعثر على ترمجته- 10

 .1/289ج: مقاالت اإلسالميني:  األشعري- 11

 .و1/68 ج:شرح النونية:  اجليطايل- 12
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آخر لتتجلى روح املوضوعية يف احلوار وقوة االحتجاج، ومما أذكى جذوة هذا اجلدل الكالمي الوسط الذي عـاش                  
  .اعرة املغرب خصوصافيه اجليطايل واحتكاكه بأش

  وقبل أن نعرض هذه احلجج نتعرف على مفهوم الرؤية عند اجليطايل وما هي معانيها؟
أرين على مـا    : يبني اجليطايل أن الرؤية خترج على معىن العالمة، والرؤية الداللة، وقد يقول الرجل لصاحبه             

 يريد  )2(﴾أمل تر كيف فعل رّبك    ﴿: ال عّز وجلّ   وق )1(﴾أمل تر إىل ربك كيف مّد الظل      ﴿: قال اهللا تعاىل  . قلت برهانا 
رأيت لفالن فهما وعلما وأدبا، فأما اجلهرة       : أمل تعلم، وكثريا ما يستعمل فيما بينهم عبارة الرؤية على العلم كقوهلم           

  )3(.فال تذكر إالّ عند املالقاة باألبصار
ي للرؤية الذي      مل يرد فيه خـالف،  يتضح من خالل هذه التعريفات أنّّ اجليطايل ركّز على املدلول اللغو      

لكن موطن اإلشكال بني املثبتني والنافني يكمن يف حتديد معـىن الرؤيـة         . فالرؤية قد يراد هبا النظر بالعني أو بالقلب       
 )4(فقد عّول اإلباضية يف حتديد املعىن العلمي للرؤية على النظريات اليونانية القدميـة       . علميا الذي مل يشر إليه اجليطايل     

اليت مفادها أن اإلبصار يتمثل يف انطالق الشعاع من العني ليتصل باملرئي ولينعكس على احلدقة بينما يرى ابن اهليثم                   
، ويرى اجلعبريي أن النظرية اليونانية تعزز موقف اإلباضية يف          )5(عكس ذلك إذ األشعة تنطلق من املُْبصر ال من املُْبِصر         

ا تفرض املواجهة بني الرائي واملرئي واإلحاطة به، وهذا مـستحيل يف حـق اهللا               نفي الرؤية وعدم جوازها عقال أل     
  )6(.تعاىل

  .انطالقا من هذا املفهوم للرؤية أقام اجليطايل أدلته العقلية على نفي رؤية الباري تعاىل باألبصار

   األدلة العقلية على نفي الرؤية-أوال
  :تتمثل فيما يأيت

                                           
 .45: سورة الفرقان، اآلية - 1

 .1: سورة الفيل، االية - 2

 .و1/73 ج:شرح النونية:  اجليطايل- 3

على ما حققه أرسطو طاليس، وأبو نصر الفارايب من أا انطباع مثل صورة ) أي الرؤية(محلتها : "ل املثال تعريف أمحد الشماخي راجع على سبي- 4
املدرك يف العني أو على اتصال األشعة، ومن قال بغري ارتسام واتصال األشعة فهو عني نفي الرؤية إذ ال يكون االنكشاف بالعني إال مع اتصال شعاعها                     

وتعريـف الـساملي    . 25: الرد على صولة الغدامسي   :  نقال عن الشماخي   1/298ج:          البعد احلضاري : اجلعبريي. ر" تسام مثله يف العني   وار
 .186: املشارق: الساملي.ر." اتصال شعاع الباصرة باملرئي وانطباع صورة املرئي يف احلدقة: "للرؤية هي

 .1/299ج: البعد احلضاري:  اجلعبريي- 5

 .1/299ج: البعد احلضاري:  اجلعبريي- 6
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يدرك اهللا بالبصر يف الدنيا واآلخرة وال شيء من احلواس ألنّ كل شـيء أدرك                إن العقول تقتضي أن ال       -أ
  )1(.جهرة ال خيلو أن يدرك كله أو بعضه ففي تناقض الوصف له بالكل وبالبعض ما يدل على أنه ال يدرك جهرة

كان، إما أن يدركه يف كل مكان أو مكان دون م         :  لو جاز أن يدرك جهرة كان املدرك ال يعدو مرتلتني          -ب
وإدراك اخللق له يف كل مكان يستحيل وذلك أنه ليس يف خلقتهم إدراك األشياء يف مجيع األمكنة يف حالة واحدة ال                     
يدركون إال ما القى أبصارهم وحاذى حواسهم وذلك ألم حيجبون خبلقتهم عن إدراك ما وراءهم، وإن كان اخللق                  

يء دون شيء فال وجه لتبعيض الشيء إال إدراكه يف بعض           يدركون يف مكان دون مكان فاحلاسة إمنا وقعت على ش         
 )2(.أماكنه اليت هو فيها دون بعض ومن كان هذا فهو متحيز ومتبعض تعاىل اهللا عن مجيع ما وصفوه

 :نفي اللون عن اهللا تعاىل يستلزم نفي إدراكه بالبصر ويصيغ هذا الدليل على النحو اآليت -ج
  إمنا سبيل البصر إىل اللون خاصة

  اهللا تعاىل ليس بلون
  )3(.البصر ليس إليه سبيل وال يدرك الرب تعاىل هبا

وما ميكن أن نالحظه على األدلة العقلية يف باب نفي الرؤية أا أقيمت على أساس نظرية علمية يونانية تضبط                 
ف احترازا كـبريا يوضـح   وقد احترز اجلعبريي من هذا املوق. مدلول الرؤية اليت قد تعتريها النسبية والتغري يف يوم ما   

وهلذا مل يكتف هذا التراث بقناعته الذاتية وإمنا انربى يدافع عنها، فالتمس منطلقا علميا خـالل                : "ذلك يف العبارة    
النظريات املتعلقة بعلم املبصرات، كما التمس غريه منطلقات أخرى، لكن رأينا ضحالة هـذه املنطلقـات، وعـدم     

ن احلقائق العلمية نسبية، واحلقائق العقدية ثابتة، والثابت ال ميكن أن يبىن على النسّيب              جدواها يف البحوث العقائدية أل    
  )4("الذي ميكن أن يتحول من موقف إىل آخر مناقض من حلظة إىل أخرى

كما يالحظ على طبيعة الدليل العقلي عجزه املطلق على إثبات مسألة غيبية أو نفيها لكون هذه املسائل فوق                  
أضف إىل ذلك أن طرق االستدالل اليت يسلكها العقل عند إثبـات هـذه              ) ميتا عقل (اإلنساين احملدود   قدرة العقل   

 عن هذا املوقف بكل جرأة يف       )5(املسائل أو نفيها ال تسلم من النقد والضعف غالبا، وقد عرب أبو حممد السدويكشي             
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 عدم جواز الرؤية بالعقل والنقل، وكـذلك        فاستدل أصحابنا ومن وافقهم على    : "بداية مناقشته لقضية الرؤية يقول    
  )1("األشاعرة استدلوا بالعقل والنقل، وقد ضعف دليل العقل من اجلانبني ومل يبق إال دليل النقل

إذا ال ميكن التعويل كثريا على الدليل العقلي يف قضية الرؤية بل رمبا يورد استئناسا ملا جاءت به األدلة النقلية                    
فما هي األدلة النقلية اليت ساقها اجليطايل يف نفي رؤية البـاري            . ساس يف إثبات املسألة أو نفيها     اليت هي املعتمد واأل   

  تعاىل؟

   األدلة النقلية على نفي رؤية الباري-ثانيا
يؤكد اجليطايل أن اهللا تعاىل ال يراه أحد من خلقه استنادا على ما نطق به القرآن الكرمي وما ورد يف صـحيح                   

  .اآلثار

  لقرآن من ا-أ

 يرى اجليطايل أن    )2(﴾ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار وهو اللطيف اخلبري        ﴿: قوله تعاىل : الدليل األول 
اآلية الكرمية تنفي رؤية الباري باألبصار نفيا مطلقا يف الدنيا واآلخرة، ويعلل ذلك أن األبصار لو أدركته لكان قـد                    

 وهذه مدحة امتدح اهللا تعاىل      )3(.دود موصوف تعاىل اهللا عن ذلك     ساواها ألن كل مدرك حماط به، وكل حماط به حم         
 من الغفلة وحلول اآلفة به مـن النـوم   )4(﴾ال تأخذه ِسنة وال نوم﴿: هبا عن اإلدراك بالبصر كما امتدح بقوله تعاىل    

لـدنيا وال فـرق     ال تدركه األبصار يف الدنيا بأن يكون اهللا ال تأخذه سنة وال نـوم يف ا               : والسنة، وقد ألزم من قال    
، إذ ال ينبغي أن تكون مدحة ناقصة يف مجيع ما امتدح اهللا به عز وجل فتكون للدنيا دون اآلخرة أو لآلخرة                      )5(بينهما

يقال هلم أخربونا ألي علة صار معبودكم يرى يف         : "، ويصيغ اجليطايل هذه الفكرة بطريقة جدلية يقول       )6(دون الدنيا 
، للذات ذلك أم للخرب؟ فإن قلتم للذات فالذات ال تتغري، وإن قلتم للخرب فمـا ذلـك                  دار املعاد، وال يرى يف الدنيا     

 قلنا هذا اخلرب عندكم للرؤية يف املعاد، فأين اخلرب الذي يرى به يف الـدنيا                ﴾وجوه يومئذ ناظرة  ﴿: اخلرب؟ فإن قلتم    
 قيل هلم هذا اخلرب خرب عن الذات قلنا هلم           فإذا قالوا ذلك،   )7(﴾ال تدركه األبصار  ﴿: فلستم جتدونه إال أن تقولوا قوله     

قد قلتم إن الذات ال تتغري إذا كان يف ذلك تغيري صفة القدمي إىل صفة احملدث، فإن قلتم عـن وقـت دون وقـت                         
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ال تأخذه سـنة وال نـوم وال        ﴿: فيلزمكم أن تقولوا مبثل ذلك يف مجيع ما أخرب اهللا به عن نفسه يف القرآن من قوله                
 فكون هذه األخبار من كتاب اهللا وما شاكلها يف صـفات اهللا             )2(﴾ال يعزب عنه مثقال ذرة    ﴿،  )1(﴾يؤوده حفظهما 

يومئذ ناضرة إىل   وجوه  ﴿:  بقوله ﴾ال تدركه األبصار  ﴿: تعاىل إمنا هي لوقت دون وقت، فإن قالوا قد استثىن يف قوله           
ال يعزب  ﴿ و   )5(﴾ال يعلمها إال هو   ﴿ و )4(﴾لوقتها إال هو  ال جيليها   ﴿: وكذلك على قولكم استثىن يف قوله     :  قلنا )3(﴾رّبها ناظرة 

حىت نعلـم   ﴿:  وبقوله )6(﴾ولو علم اهللا فيهم خريا ألمسعهم     ﴿:  ويف مجيع ما أخرب به عن نفسه أنه يعلمه بقوله          ﴾عنه مثقال ذرة  
إن هذا وصف   : ون فإن قالوا   ويف أمثاهلا، فيكون على هذا الوجه ال يعلم شيئا مما يكون حىت يك             )7(﴾ااهدين منكم والصابرين  

 وكذلك الوصف له بأنه يرى باألبصار     : له باجلهل واستحداث العلم، وذلك من صفات احملدث املخلوق تعاىل اهللا عن ذلك قلنا             

ويدرك بالعيان وصف له بأنه لون من األلوان املركبة يف األجسام احملدثة يف مكان دون مكان وذلك من صفات احملدث املخلوق                     
  .)8("هللا عن ذلك علوا كبرياتعاىل ا

وقد تطابقت آراء املعتزلة واإلباضية واإلمامية يف كون نفي رؤية الباري بالبصر متدحا، وكل متدح تعلق بنفي                 
  )9(.فإثباته ال يكون إال نقصا

ولكن وملا جاء موسى مليقاتنا وكلّمه رّبه قال رّب أرين انظر إليك قال لن تراين               ﴿:  قوله تعاىل  :الدليل الثاين 
انظر إىل اجلبل فإن استقر مكانه فسوف تراين فلما جتلى ربه للجبل جعله دكا وخّر موسى صعقا فلما أفـاق قـال                      

  )10(﴾سبحانك تبت إليك وأنا أول املؤمنني
وقف اجليطايل يف هذا الدليل عند مخس قضايا عليها مدار اجلدل بني مثبيت الرؤية والنافني هلا وتتمثل فيمـا                   

  :يأيت
   ملاذا سأل النيب موسى عليه السالم رؤية ربه؟: األولاإلشكال

 أن ذلك كان علـى وجـه        τجييب اجليطايل عن هذا اإلشكال مكتفيا مبا رواه جابر بن زيد عن ابن عباس               
فإن : " إال أن اجليطايل يعرض املسألة على شكل حماورة ذات مقدمات ليصل إىل النتيجة ذاهتا يقول               )1(االعتذار لقومه 

                                           
 .255: سورة البقرة، اآلية - 1

 .3: سورة سبأ، اآلية - 2

 .23-22: يامة، اآليةسورة الق - 3

 .187: سورة األعراف، اآلية - 4

 .59: سورة األنعام، اآلية - 5

 .23: سورة األنفال، اآلية - 6

 .31: سورة حممد، اآلية - 7

 .ظ1/73ج: شرح النونية:  اجليطايل- 8

 .75:  باالعتقاداالقتصاد فيما يتعلق: حممد بن احلسن الطوسي. 1/162ج: شرح األصول اخلمسة: عبد اجلبار. ر - 9

 .143: سورة األعراف، اآلية - 10



  138

نعم، فإن  :  وبسؤاهلم موسى عليه السالم أن يريهم رهبم جهرة، قيل         bيس أشرك اليهود جبحودهم نبينا حممد       أول: قال
: وقد سأل موسى أن يرى ربه؟ قلنـا : نعم، فإن قال: أليس كل من سأل مثل ما سألت اليهود فقد أشرك؟ قلنا  : قال

:  فقـال  ﴾رب أرين أنظر إليك   ﴿: هود، وإمنا قال  إن موسى عليه السالم مل يسأل أن يرى ربه عيانا مثل ما سألت الي             
 فسؤال موسى عليه السالم الرؤية      )2(.هذا على وجه االعتذار إىل قومه لرييهم آية من آياته فييئسوا من رؤيته عّز وجلّ              
وإذ قلتم يا موسى لن نومن لـك        ﴿: إمنا كان سؤاال عن قومه الذين محلوه على أن يسأل وهو ما يوضحه قوله تعاىل              

فقد سألوا موسى أكرب من ذلك فقالوا أرنا        ﴿:  وقوله أيضا  )3(﴾ نرى اهللا جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون       حىت
 وبّين اجليطايل أن اهللا تعاىل عظّم قول من سأله ذلك فجعل هلم الصواعق عقوبة على                )4(﴾اهللا جهرة فأخذهتم الصاعقة   

جاء : اقب عليه فإن قال لتعجيلهم الرؤية يف دار الدنيا قيل له          ذلك فلو كانت الرؤية جائزة عليه ملا استطعتم ذلك وع         
 بيد أن املثبتني للرؤية يرون أن موسى عليه السالم سأل الرؤية العتقاده             )5(بنفي الرؤية على العموم يف الدنيا واآلخرة      

   )6(.أا جائزة عليه سبحانه وتعاىل ألن من احملال أن يسأل النيب الكرمي ربه ما يستحيل يف حقه
فالنافون يـرون  : إىل اختالفهم حول علم الرسول"وسبب الرتاع بني املثبتني والنافني حول هذا الطلب يرجع         

أن الرسول يعرف كل املستحيالت لذلك مل يطلب الرؤية لنفسه بينما يرى املثبتون لعلمه باجلائزات فمن األنبياء من                  
فال تسألين ما ليس لك به علم إين أعظك أن تكـون            ﴿: ه السالم طلب ما ال علم له به كما قال اهللا تعاىل لنوح علي           

 ويظهر جليا أن موسى عليه السالم ما سأل الرؤية لنفسه طامعا يف حصوهلا وإمنا سأهلا ليكـون                  )8(")7(﴾من اجلاهلني 
  )9(.سؤاله وسيلة من وسائل اإلقناع الذي حيرص عليه، وأسلوبا من أساليب الدعوة اليت يقوم هبا

  ؟"لن" ما هو أثر النفي بـ : الثايناإلشكال
من حروف اإلياس عند النحويني وأهل اللغة أي لن يراه أحد يف            " لن"ينقل اجليطايل عن الربيع بن حبيب أن        

ومينع املثبتـون   . )11(موضوعة عندهم للتأبيد  " لن"، وهو ما ذهب إليه النافون للرؤية حيث إنَّ          )10(الدنيا وال يف اآلخرة   
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ولن يتمنـوه أبـدا مبـا قـدمت         ﴿د بل هو للنفي للمستقبل فقط كقوله تعاىل حكاية عن اليهود            للتأبي" لن"كون  
 أي  )2(﴾يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون       ﴿: املوت، ويتمنونه يف اآلخرة وذلك يف قوله      :  يعين )1(﴾أيديهم

موضوعة للتأبيد، مث ليس جيب     " لن" أن   ، ويرد القاضي عبد اجلبار على هذا االعتراض مؤكدا        )3(يتمنون املوت يف النار   
أن ال يصح استعماله إال حقيقة، بل ال ميتنع أن يستعمل جمازا، وصار احلال فيه كاحلال يف قوهلم أسـد، وخرتيـر،                      
ومحار، فكما أن موضعها وحقيقتها حليوانات خمصوصات مث تستعمل يف غريها علـى سـبيل اـاز والتوسـع،                   

لـيس  " لـن "بينما اختار القطب من اإلباضية أن حرف        . )4(دح يف حقيقتها كذلك ههنا    واستعماهلم يف غريها ال يق    
للتأبيد املطلق بل رد النفي لكنه مل يترك رأيه هذا مطلقا بل قال يف آية سورة األعراف إا تفيد النفي املؤبد لكـن                       

ولكن باعتبار أن الرؤية نقص     " لن"د  بقرائن خارجية ليس لذاهتا ففي موضوع نفي الرؤية يكون النفي مؤبدا ال لوجو            
  )5(.ومستحيلة يف حق اهللا تعاىل ملا يلزم عنها فكان النفي يف هذه اآلية للتأبيد

  

   ملاذا علق اهللا الرؤية باستقرار اجلبل؟:اإلشكال الثالث
علق على  يذهب املثبتون أن ذلك جلوازها، فقد علق الرؤية على استقرار اجلبل واستقرار اجلبل أمر ممكن وما                 

 يعترض اجليطايل على هذا الـرأي       )6(.املمكن فهو ممكن فالرؤية جائزة ولو كانت مستحيلة ملا علقها على أمر جيوز            
فهذا على قطع الرجاء فكمـا أن  : " يقول﴾ولكن انظر إىل اجلبل فإن استقر مكانه فسوف تراين﴿: عند تفسريه اآلية  

  )8(". أي ثقب اإلبرة)7(﴾لون اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم اخلياطوال يدخ﴿اجلبل ال يستقر كذلك ال تراين نظريه 
   ما هي حقيقة التجلي؟:اإلشكال الرابع

فإن : "يوضح اجليطايل معىن التجلي مرجحا املعىن الالئق جبالل اهللا تعاىل ومرتها إياه عن صفات النقص يقول               
  :إن التجلي يف اللغة على وجهني: له يدل على أنه حمتجب فتجلى، قيل ﴾فلما جتلى ربه للجبل﴿قال قائل 

  .ظهور الشيء حىت يدرك باحلواس جهرة وذلك منفي عن اهللا مبا قدمنا قيل هذا: أحدمها
 أي بآياته فلم حيتمله     ﴾فلما جتلى ربه للجبل   ﴿: وضوح الشيء بآياته ودالئله الدالة عليه كقوله تعاىل       : والثاين

ته املشبهة لكان الذي عليه احلجاب الذي كان بينه وبـني اجلبـل يف              اجلبل فصار دكا، فلو كان األمر على ما تومه        
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زعمهم فرتل به ما نزل باجلبل حىت صار دكا، فلما صّح ما ذكرنا أن احلجاب مل يرتل به ما نزل باجلبل، تبـث أن                        
ه من ذلـك، فلـو   التجلي ليس هو على ما تومهوا به وإمنا صار اجلبل دكا مبا ظهر له من آياته، واهللا أعلم مبا أظهر ل                 

وما كنـا  ﴿: كان التجلي على ما يعقل لكان قبل ذلك مستترا غائبا عن خلقه تعاىل اهللا عن ذلك، وقد قال اهللا تعاىل 
  )3(")2(﴾هو األول واآلخر والظاهر والباطن﴿:  وقال)1(﴾غائبني

   ما سبب توبة موسى عليه السالم ؟:اإلشكال اخلامس
 أن معىن   τ ينقل اجليطايل عن ابن عباس       ﴾ تبت إليك وأنا أول املؤمنني     فلما أفاق قال سبحانك   ﴿: قال تعاىل 

. )4(اآلية تبت إليك من مسأليت أين أنظر إليك، وأنا أول املؤمنني املصدقني بأنك ال يراك أحد، وقال جماهد مثل ذلك                   
ن يستأذن له فيها، ويوضح     ويبني اجليطايل أن سبب توبة موسى عليه السالم لتقدمه بني يدي اهللا تعاىل للمسألة قبل أ               

إن : فإن كان موسى عندكم غري خمطئ فمم إذا تاب؟ ومماذا أخذته الصاعقة؟ قيل له             : فإن قال قائل  : "ذلك فيما يلي  
، فإن زعموا أن الصاعقة وأن التوبة إمنا كانت من          )5(إن ذلك لتقدمه للمسألة قبل أن يؤمر بذلك       : أهل التفسري قالوا  

إن الصاعقة ال تصيب أحدا إال على أمر ال جيوز، وال حيل فكذلك التوبة ال تكـون مـن                   : أجل طلبه الرؤية قيل له    
  )6(."صاحبها إال على أمر غري جائز له، فهذا داخل عليكم أمجع

هذه  هي أبرز األدلة القرآنية اليت أوردها اجليطايل الستحالة الرؤية، ونالحظ أا هي نفس األدلة اليت اعتمد                  
جبوازها، وقد تعترب عند الطرفني من أقوى األدلة يف إثبات موقفهما املختلف متاما مما يطرح وبـصورة                 عليها القائلون   

هل ميكن إجياد منهج متفق عليه لقراءة النص القـرآين          : أكيدة إشكالية معقدة يف أمس احلاجة إىل البحث فيها وهي         
ت القرآن اليت دِعينا إىل تدبرها بعيدا عـن الـشطط           الذي أُِمرنا باالحتكام إليه عند الرتاع؟ وما هي قواعد فهم آيا          

  .والغلو؟

   من السنة-ب
  :استدل اجليطايل حبديثني مها

: قال الربيع أخربنا بشر بن إمساعيل بن علية عن داود بن أيب عقيل عن أيب هند عن الشعيب عن مسروق قال                    
قد أعظم على اهللا الفرية من زعـم أن         ثالث من تكلم بواحدة منهن ف     :  فقالت -رضي اهللا عنها  -كنت عند عائشة    
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يا أم املؤمنني أنظري وال تعجلي      :  وقلت - وكنت متكئا فجلست     -قال  . حممدا رأى ربه فقد أعظم على اهللا الفرية       
أنا أول هذه األمة    : -رضي اهللا عنها  - فقالت عائشة    ﴾ولقد رآه باألفق املبني   ﴿ ﴾ولقد رآه نزلة أخرى   ﴿: أمل يقل اهللا  

ذلك جربيل عليه السالم ومل أره يف صورته اليت خلق عليها إال مرتني رأيته قد هبط                : "عن ذلك فقال   bسألت النيب   
ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار وهو ﴿: من السماء فسد جسمه ما بني السماء واألرض، أمل تسمع لقوله تعاىل       

ما ﴿:  يقول b عن النيب    -رضي اهللا عنها  - تفسري هذه اآلية دليل على ما روت عائشة       :  قال مسروق  ﴾اللطيف اخلبري 
  )1(﴾...كذب الفؤاد ما رأى لقد رأى من آيات ربه الكربى

  .)2(أي كيف أراه"سبحان اهللا وأىن أراه :  سئل هل رأى ربه؟ قالbوقد روي أن حممد بن الشيباين أن النيب 

   من اآلثار-ج
هم من السلف الذين نقل عنهم أم ينفون رؤية         دعم اجليطايل موقفه بذكر طائفة من الصحابة والتابعني وغري        

، وعبد اهللا بن عباس، ومعاذ بـن جبـل،          -رضي اهللا عنها  -عائشة أم املؤمنني    : الباري يف الدنيا واآلخرة ومن بينهم     
، والـضحاك بـن     )6(، وسعيد بن جـبري    )5(، وسعيد بن املسيب   )4( وإبراهيم النخعي  )3(وعلي بن أيب طالب، وجماهد    

  : وقد ذكر اجليطايل نقوال عن بعضهم نكتفي بإيراد منوذج واحد)9(، وابن شهاب الزهري)8(كرمة، وع)7(مزاحم
 قال الربيع بن حبيب بلغين عن جويرب عن الضحاك عن ابن عباس أنه خرج ذات يوم فإذا هو برجل يدعو                     -

اليمىن، واسأل بكفـك    ادع ربك بإصبعك    : ربه شاخصا بصره إىل السماء رافعا يده فوق رأسه فقال له ابن عباس            
. وال يف اآلخـرة   : وال يف اآلخرة قال   : فقال الرجل . اليسرى، واغضض بصرك، وكّف يدك فإنك لن تراه، ولن تناله         

ألست تقـرأ قولـه     : ؟ فقال ابن عباس   ﴾وجوه يومئذ ناضرة إىل رهبا ناظرة     ﴿: فما وجه قول اهللا تعاىل    : فقال الرجل 
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إن أولياء اهللا تنضر وجوههم     :  مث قال ابن عباس    ﴾بصار وهو اللطيف اخلبري   ال تدركه األبصار وهو يدرك األ     ﴿: تعاىل
وجـوه  : يوم القيامة وهو اإلشراق مث ينظرون إىل رهبم مىت يأذن هلم يف دخول اجلنة بعد الفراغ من احلساب مث قال                   

إىل رهبا نـاظرة    : قوله تظن أن يفعل هبا فاقرة قال يتوقعون العذاب بعد العذاب وكذلك             -يعين كاحلة -يومئذ باسرة   
  )1(.ينظر أهل اجلنة التواب بعد الثواب والكرامة بعد الكرامة

وإن كان اجليطايل أورد هذه الروايات عن هؤالء الصحابة والتابعني من السلف األول ليؤيد موقفه يف نفـي                  
: الرؤية، يقول أبو بكـر البـاقاليت      الرؤية فإننا جند يف اجلهة املقابلة أن املثبتني ينقلون اإلمجاع عن الصحابة يف جواز               

 ليلة املعـراج    bويدل على صحة جواز الرؤية إمجاع الصحابة على جوازها يف اجلملة وإمنا اختلفوا هل عجلها لنبيه                 "
أم ال؟ على قولني، ولو مل يقع االتفاق منهم على جوازها ملا صح هذا االختالف فلما وقع هـذا االخـتالف قـال                   

مل يرد دليل على اجلواز يف اجلملة وأنه متفق عليـه، وإال            :  الدنيا قبل اآلخرة وقال البعض     عجل ذلك له يف   : بعضهم
فكيف جتوز الرؤية وهي مستحيلة عليه فلما مل يقل ذلك أحد منـهم دلّ علـى                : كان يقول ملن قال بأا مل تعجل      

 )2("إمجاعهم على جوازها
وقارناها مبـا   " تنوير املقباس "ؤية من خالل تفسريه     أضف إىل ذلك لو تتبعنا أقوال ابن عباس يف موضوع الر          

ال ﴿: "نقله اجليطايل عنه لوجدنا البون شاسعا، واخلالف قائما بيتهما، فعلى سبيل املثال يقول ابن عباس يف املقبـاس                 
 )3(الدنيا يف الدنيا وال يرى اخللق ما يرى هو وتنقطع دونه األبصار بالكيفية يف اآلخرة وبالرؤية يف                  ﴾تدركه األبصار 

 وقوله  )4( ينظرون إىل وجه رهبم ال حيجبون عنه       ﴾إىل رهبا ناظرة  ﴿ حسنة مجيلة ناعمة     ﴾وجوه يومئذ ناضرة  ﴿وقوله  
وأنـا أول   ﴿ من مـسأليت الرؤيـة       ﴾قال سبحانك تبت إليك   ﴿ لن تقدر أن تراين يف الدنيا يا موسى          ﴾لن تراين ﴿

 الـذي رأى ربـه      ﴾ما رأى ﴿ b فؤاد حممد    ﴾ما كذب الفؤاد  ﴿ ، وقوله )5( املقرين بأنك لن ترى يف الدنيا      ﴾املؤمنني
رأى ربـه   :  يعين رأى حممد عليه السالم جربيل، ويقال       ﴾ولقد رآه ﴿ببصره،  : رأى ربه بفؤاده، ويقال   : بقلبه، ويقال 

  )6(."بفؤاده، ويقال ببصره
 ورد يف تنوير املقباس     وإن كنا نرّجح ما رواه الربيع بن حبيب عن ابن عباس والذي اعتمده اجليطايل على ما               

نظرا لقوة السند عند الربيع إال أن إشكالية النقل عن الصحابة والتابعني يف مثل هذه املسائل تبقى قائمة لكون كـل                     
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فريق يسعى ليلتمس سندا ملوقفه من السلف األول مما جنم عنه هذا التضارب البّين يف الرواية عن الصحابة، وفَتح باب               
  .يف صحة ما ينسب إليهماالحتمال والتشكيك 

هذا جممل األدلة النقلية والعقلية اليت بىن عليها اجليطايل موقفه يف نفي الرؤية وسنتعرف فيما يلي عن كيفيـة                   
  .مناقشته ألدلة املثبتني

   مناقشة اجليطايل ألدلة املثبتني-ثالثا
  : ذكره اجليطايل ما يليومن بني ما. استدل املثبتون بأدلة نقلية وعقلية على جواز الرؤية ووقوعها

   األدلة النقلية-أ
  :سبقت اإلشارة إىل األدلة النقلية اليت هي مشتركة بني املثبتني والنافني، وسنضيف أدلة أخرى

 يرى املثبتون أن النظر إذا عدي بإىل فمعنـاه املعاينـة            ﴾وجوه يومئذ ناضرة إىل رهبا ناظرة     ﴿:  قوله تعاىل  -
 ويعتـرض   )2( فكيف إذا أضيف إىل الوجه الذي هو حمل البـصر؟          )1(﴾إىل مثره إذا أمثر   انظروا  ﴿: بالبصر كقوله تعاىل  

 )3(اجليطايل بأن ليس للمثبتني يف هذا الدليل حجة لكون النظر خيرج على وجوه كثرية يف القرآن ويف كالم العـرب،                   
النظر إذا وِصل بإىل أُريد به الرؤية       ويتفق اجليطايل مع القائلني بأن      . )4(وكل دليل حمتمل فهو ساقط بني يدي احملتج به        

لكنه يرى أيضا أن النظر الذي هو مبعىن االنتظار تارة يوصل بإىل، وتارة يستعمل بغري وصلة، وهو يف هـذه اآليـة                      
  :موصول بإىل، واستدل بقول الشاعر حسان بن ثابت

  .إىل الرمحن يأيت باخلالص   وجوه يوم بدر ناظرات
وال يذهب وْهم أحٍد    " إمنا أنظر إىل اهللا مث إليك     "لعرب أال ترى إىل قول القائل       كما أن ذلك موجود يف لغة ا      

  )5(.إىل قوله إمنا أنظر إىل اهللا إمنا أراد نظر رؤية وإمنا معىن النظر إىل ما يأيت من قبله من الرزق والرمحة
 آي القرآن وارتباط بعضها مـع       كما أن تفسري النظر الوارد يف اآلية باالنتظار يتوافق مع االنسجام املعهود يف            

وجوه ناضرة مشرقة تنتظر رمحة اهللا ودخول اجلنة تقابلها وجـوه  : بعض فإن اآليات قسمت الناس يومئذ إىل قسمني     
باسرة كاحلة تتوقع العذاب، ولو فسر النظر هنا بالرؤية لتقطع هذا الوصل بني اآليات وتفكـك رباطهـا وذهـب                    

  )6(.انسجامها
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 فاحلسىن هي اجلنة، والزيادة هي النظر إىل وجهه الكرمي كما روى            )1(﴾لذين أحسنوا احلسىن وزيادة   ل﴿:  قوله تعاىل  -
إذا دخل أهل اجلنة اجلّنـة،      :  قال ﴾للذين أحسنوا احلسن وزيادة   ﴿ bتال رسول اهللا    : ابن حّبان يف صحيحه عن صهيب قال      

عدا حيّب أن ينجزكموه فيقولون وما هو؟ أمل يثقّـل اهللا موازيننـا،   وأهل الّنار النار نادى مناد يا أهل اجلنة إن لكم عند اهللا مو     
ويبيض وجوهنا، ويدخلنا اجلّنة وجيرنا من النار قال فيكشف احلجاب، فينظرون إليه، فواهللا ما أعطاهم اهللا شيئا أحّب إلـيهم                    

 األشعري، وابن عباس رضي اهللا       وقد روى جرير ذلك عن مجاعة منهم أبوبكر الصديق، حذيفة، أبو موسى            )2("من النظر إليه  
واعترض اجليطايل على هذا االستدالل بلهجة دفاعية عنيفة ينتقد فيها أم مل يعتربوا يف اآلية معىن الزيادة املذكورة يف                   . )3(عنهم

هم من  ليوفيهم أجورهم ويزيد  ﴿:  وقوله )4(﴾ليجزيهم اهللا أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله       ﴿: غريه من القرآن كقوله تعاىل    
بأا غري الرؤية ومن ذلك     " الزيادة"واستند إىل ما روي عن السلف معتمدا على ما أخرجه الربيع يف تفسري معىن               ) 6)(5(﴾فضله

 من جاء باحلـسنة فلـه عـشر       ﴿: احلسىن باحلسنة والزيادة بالتسع قال اهللا تعاىل      : قال ابن عباس واحلسن البصري فيما بلغنا      
احلسىن احلسنة والزيادة مغفرة اهللا ورضوانه، وقال علي بن         : وقال جماهد ) 8(﴾...ه خري منها  فل...﴿:  وقوله )7(﴾أمثاهلا

، وقال الربيع بن حبيب روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عـن              "الزيادة غرفة من اللؤلؤ هلا أربعة أبواب      : "أيب طالب 
 متعجبني مما هم فيه حىت يفتح اهللا هلم باب           إن أهل اجلنة ال يزالون     bقال رسول اهللا    : ابن عباس رضي اهللا عنهما قال     

  )9(﴾ولدينا مزيد﴿: املزيد، فإذا فتح كان ال يأتيهم منه شيء إال وهو أفضل مما يف جنتهم قال اهللا تعاىل
 يرى املثبتون أن اهللا تعاىل حجب الكفار عن رؤيته،          )10(﴾كال إم عن رهبم يومئذ حملجوبون     ﴿:  قوله تعاىل  -

وأما اجليطايل فينطلق يف تفسري هذه اآلية من لفظة احلجاب يف لغة العرب اليت هي املنع،           . )11(ؤمننيوال حيجب عنها امل   
وقالوا قلوبنا يف أكنة مما تدعونا إليه ويف آذاننا وقر ومن بيننـا وبينـك               ﴿: ومنه احلجب يف املرياث، ومنه قوله تعاىل      

 معروف السلطان وخريه، وقد يراه وحيجـب عـن           واحلجب يف اللغة قد يقع على      )12(﴾حجاب فاعمل إننا عاملون   
                                           

 .26: سورة يونس، اآلية - 1

احلق . داللة هذا احلديث على الرؤية، ر) معاصر(وقد ضّعف الشيخ أمحد اخلليلي . 7441: ، رقم16/471ج: أخرجه ابن حّبان يف صحيحه - 2
 .50-49: الدامغ

 . 191-190: شرح العقيدة الطحاوية: ابن أيب العز. 33: اإلبانة: األشعري - 3

 .38: سورة النور، اآلية - 4

 .39: سورة فاطر، اآلية - 5

 .و1/71ج: شرح النونية: اجليطايل - 6

 .160: سورة األنعام، اآلية - 7

 .89: سورة النمل، اآلية - 8

 .  و1/70ج: شرح النونية: اجليطايل. 762-761-760: ، رقم233-3/232ج: اجلامع الصحيح: الربيع بن حبيب - 9

 .15: سورة املطففني، اآلية - 10

 .33: اإلبانة: األشعري - 11

 .5: سورة فصلت، اآلية - 12
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 )1(﴾ال تدركـه األبـصار    ﴿: خريه بل يأمر بضرب رقبته، وقد ال يراه ويناله خريه، ومنع حجاب الرؤية لقوله تعاىل              
ويؤيد اجليطايل تفسريه مبا روي عن علي بن أيب طالب وابن عباس يف ذلك مل يزل حيجبهم عن رمحتـه وثوابـه ومل                       

ويضيف الساملي أن هذا استدالل مبفهوم املخالفة وقد اختلف يف ثبوت           . )2(ته وروي عن جماهد مثله    ينظر إليهم برمح  
  )3(فكيف يصح االستدالل به على االعتقاديات القطعيات؟. االستدالل به على العمليات الظنيات

ا متواترة رواها حنـو     أ) م1322/هـ722ت  (أما األحاديث اليت استدل هبا املثبتون فريى ابن أيب العز احلنفي            
 فنظر إىل القمر ليلة أربع عشرة       bكنا جلوسا مع النيب     : " منها حديث جرير بن عبد اهللا البجلي قال        )4(ثالثني صحابيا 

 لكن اجليطايل مل يقف عند دراسـة أسـانيد   )5("تضامون يف رؤيتهإنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، ال      : فقال
أو ضعفها، ولعل ذلك لقلة اشتغاله هبذا العلم إال أن اهتمامه بدراسة املنت كان أكرب فقد                هذه األحاديث ليثبت صحتها     

 لذا فقد أّول األحاديث اليت يفيد ظاهرها        )6("ال جيوز أن يكون تأويل احلديث على معىن غري القرآن         "قرر مبدأ وهو أنه     
لتم الرؤية املذكورة يف احلديث على معىن العلـم،         فإن قال قائل مل مح    : "ويعلل ذلك يف العبارة   . الرؤية بالعلم إن صحت   

إن : واملسلمون يعلمون يف الدنيا أن هلم ربا موجودا ال يشكّون، واحلديث إمنا جاء على معىن الرؤية يف اآلخرة، قيل له                   
لدالئل املعجبة  املسلمني يعرفون رهبم يف الدنيا كما قلت، ولكن إذا كان يوم القيامة ورأوا ما فيه من اآليات الظاهرة وا                  

واألهوال الفظيعة تأكد عند ذلك علمهم، وقوي يقينهم، وزالت الوساوس عن قلوهبم علموا حبقيقة املعرفة أن اهللا حق،                  
هذا األمر أبني من الشمس، وأوضح من النهار إذا تبني          : ووعده ووعيده صدق، وهذا موجود يف لغة الناس يقول القائل         

  )7(..."له األمر على حقيقته
   األدلة العقلية-ب

  :استدل املثبتون على جواز الرؤية بأدلة عقلية منها
  .)8(اهللا تعاىل موجود، وكل موجود مرئّي، فاهللا تعاىل يصح أن يرى - 

                                           
 .و1/70شرح النونية، ج: اجليطايل - 1

 .505: تنوير املقباس. ر. نا خالف ذلكولو رجعنا إىل تنوير املقباس البن عباس يف تفسري هذه اآلية لوجد. املصدر نفسه - 2

 .194: املشارق تصحيح وتعليق أمحد اخلليلي: الساملي - 3

 .194-193: شرح العقيدة الطحاوية: ابن أيب العز - 4

ندي، نظر ع" عيانا"يف ثبوت كلمة : قال األلباين. 529: ، رقم1/203ج: فضل صالة العصر: كتاب مواقيت الصالة، باب: أخرجه البخاري - 5
 .193: ينظر هامش شرح العقيدة الطحاوية

 . وما بعدها من البحث78: منهج االستدالل الكالمي عند اجليطايل. ر. و1/71ج: شرح النونية: اجليطايل - 6

 .و،ظ1/71ج: شرح النونية: اجليطايل - 7

 .99: أصول الدين: البغدادي. 115: اللمع: اجلويين. 35: اإلبانة: األشعري - 8
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 هذا الدليل ألن املقدمة الكربى فيه غري صحيحة إذ إنّ الكثري من املوجودات              )2( واإلباضية )1(وقد انتقد املعتزلة  
ـ 600(لرازي  ال ترى، كما أن اإلمام ا      لكن اجليطايل مل يشر إىل هذا الدليل رغم        . )3(اعتربه دليال ضعيفا  ) م1209/ هـ

  .كونه أبرز دليل عقلي اعتمد عليه املثبتون
ال ختلو هـذه    : "يرد اجليطايل على القائلني هبذه الفكرة قائال      : )4( زيادة اهللا تعاىل يف أبصار أوليائه ليدركوه       -

ألبصار عن معناها فتعود حينئذ غري أبصار، فإذا خرجت األبصار عن معناها بطل عنها              الزيادة من أن تكون خمرجة ل     
أن تكون ترى وتبصر، أو تكون القوة الزائدة    غري خمرجة لألبصار عن معناها فإذا كانت كذلك، فاألبـصار لـو                       

أن األسد إمنا كان يرى     قويت بكل قوة فهي مطبوعة ال تدرك إال لونا من األلوان وشخصا من األشخاص، أال ترون                 
ويبصر يف ظلمة الليل ما ال يراه غريه من احليوان لقوة بصره، وشدة نظره، وكذلك النار لو زادت حرارهتا ال خترجها                     
تلك الزيادة من أن تكون حمرقة، وكذلك الثلج لو زاد برودة ومجودة  ال خترجه تلك الزيادة عن معىن ما هو فيـه،                       

لى ما هو فيه لو زاد يف معناه ما عسى أن يزيده لـما أخرجته هذه الزيادة عن صـفته            وكذلك كل خلق طبعه اهللا ع     
 )5(."اليت هو هبا، وال نقلته عن طبعه الذي طبع عليه، والقول يف سائر احلواس غري البصر كالقول يف البصر

أن تكون يف معىن البصر، أو      يرد اجليطايل على القائلني باحلاسة السادسة مبينا أا ال ختلو           :  احلاسة السادسة  -
   )6(فأبطل هذه الفكرة بنفس املنهج الذي سلكه يف إبطال مسألة الزيادة يف البصر. يف غري معناه

من خالل ما سبق يظهر لنا أن اجليطايل متسك مبوقفه يف استحالة الرؤية يف الدنيا واآلخرة باألبـصار، وانتـهج يف                     
لى ما ذكره علماء اإلباضية املتقدمون السيما اإلمام الربيع بـن حبيـب             االستدالل على ذلك طريق النقل معتمدا ع      

وإىل جانب النقـل    . حماوال التوفيق بني النصوص اليت قد يبدو يف ظاهرها التعارض، وتأويلها وفق ما يقتضيه احملكم              
ة كـان بـدافع     سلك طريق العقل مستخدما أساليب وآليات االستدالل املستعملة يف عصره، وقوله باستحالة الرؤي            

  .الترتيه املطلق هللا تعاىل واالحتراز من الوقوع يف التشبيه
  

                                           
 .1/196ج: شرح األصول اخلمسة: د اجلبارعب - 1

 .2/42ج: معامل الدين: الثميين. 33: احلق الدامغ: أمحد اخلليلي. 187: املشارق، تصحيح وتعليق أمحد اخلليلي: الساملي - 2

 .69-68): ت.د(معامل أصول الدين، مكتبة الكليات األزهرية، : الرازي - 3

 .احتمله اجليطايل فرد عليه الفرق مل أعثر على صاحب هذه الفكرة ولعل ذلك افتراض حسب اطالعي على كتب املقاالت وآراء - 4

 .و72ظ، 1/71ج: شرح النونية: اجليطايل - 5
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  147

  النبوات:  الفصل الرابع
  

  الرابعالرابعالفصل الفصل 
   النبوات النبوات

  متهيد
  .اإلميان باألنبياء والرسل: املبحث األول
  .صفات األنبياء والرسل: املبحث الثاين
  .bيف نبوة سيدنا حممد : املبحث الثالث



  148

  

  
  

  متهيد
خلق اهللا اإلنسان على أحسن صورة، وفضله على كثري ممن خلق تفضيال، وأنعم عليه أعظم نعمة أال وهـي                   

النافع والضار، ويدبر أمور معاشه، وحيل العويص من        العقل فتميز به عن سائر احليوانات، فبفضله يفرز اإلنسان بني           
مشكالته لكن قد يبقى العقل عاجزا قاصرا عن إدراك أسباب سعادته فيحتاج حينئذ إىل نور الوحي ليهتـدي بـه،                    

إمنا الذي سبق تقريره هو أن العقل وحده ال يستقل بالوصول           ): "م1905/هـ1323ت       (حممد عبده يقول اإلمام   
 سعادة األمم بدون مرشد إهلي، كما ال يستقل احليوان يف درك مجيع احملسوسات حباسة البصر وحدها، بل                  إىل ما فيه  

البد معها من السمع إلدراك املسموعات مثال، كذلك الدين هو حاسة عامة لكشف ما يشتبه على العقل من وسائل                   
  )1("السعادات

 وحتفظ بقاءهم، وقد اشتهر لدى علماء العقيـدة         فالرسالة ضرورة للبشر لتليب احتياجهم، وتتمم وجودهم،      
فحاجة اخللق إىل األنبياء كحاجتهم إىل األطباء فكما يعرف صدق الطبيـب            : "تشبيه الرسل باألطباء، يقول اجليطايل    

فالرسـول كالطبيـب    : " ويبني الساملي ذلك بعبارة أوضح قائال      )2("بالتجربة كذلك يعرف صدق الرسول باملعجزة     
يعرف الداء والدواء وطبائع األدوية فيخرب الناس أن هذا لكذا وهذا لكذا وذا لكذا فإنـه إن أمـن أن                    احلاذق الذي   

الناس يدركون طبائع تلك األدوية وأسرارها مبحض التجربة فلرمبا وقعوا يف مدة جتربتهم هلا يف الدواء القاتـل هلـم                    
ت البشرية عن بعث الرسل واألنبياء كما يوضـح          فال ميكن أن تستغين اتمعا     )3("فظهرت حكمة وجود الطبيب هلم    

ذلك اإلمام حممد عبده مبينا أن مرتلة النبوات من االجتماع هي مرتلة العقل من الشخص، أو مرتلة العلَم املنـصوب                    
  )4(.على الطريق املسلوك بل نصعد إىل ما فوق ذلك ونقول مرتلة السمع والبصر

ة فقد اشتغل الفكر اإلنساين وال يزال بالبحث يف مسائله، ولعل أبرزها            وملا ملوضوع النبوة من األمهية املذكور     
حماولة إجياد تفسري مقنع لظاهرة الوحي إال أن تصورات الدارسني للموضوع خمتلفة، ومواقفهم متباينة مما دفع علماء                 

                                           
 .115: رسالة التوحيد: حممد عبده - 1

 .1/311القسم: قناطر اخلريات: اجليطايل - 2

 .216: مشارق أنوار العقول: الساملي - 3

 .114: رسالة التوحيد:  عبدهحممد - 4
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 الشبهات املثارة، وهـو مـا       العقيدة ومن بينهم اجليطايل إىل اخلوض يف مسائل النبوة ليبينوا املعتقد الصحيح ويبطلوا            
  .سنوضحه يف هذا الفصل
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  المبحث األول

  اإليمان باألنبياء والرسل
   بعث الرسل-1

يذكر اجليطايل أنه على العبد أن يعتقد أن هللا مجلة من األنبياء والرسل أرسلهم إىل عباده وجعلهم األمناء على                   
ه، وجعل أوهلم آدم أبا البشر رسوال إىل أوالده، وآخرهم          خلقه، واحلكام يف بالده، وأنزل عليهم كتبه وآياته وكلمات        

: وقد استدل على وجوب اإلميان باألنبياء والرسل بقولـه تعـاىل          . )1(نبينا حممدا عليه السالم، ختم به أنبياءه ورسله       
سى وعيـسى  قولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيل وإسحق ويعقوب واألسباط وما أويت مو           ﴿

" حاشـية القواعـد   " وقد انتقد صـاحب      )2(﴾وما أويت النبيئون من رهبم ال نفرق بني أحد منهم وحنن له مسلمون            
أن هذه اآلية تدل صرحيا على اإلميان بالكتب املرتلـة          : "اجليطايلّ على هذا االستدالل لكونه ليس يف حمله حيث يرى         

 لكن قد حيتمل أن يكون اجليطايل قصد باالستدالل باآلية          )3("القسمعلى األنبياء، وليس هو املقصود هنا أي يف هذا          
  .داللتها التضمنية على اإلميان بالرسل واألنبياء مجيعا

أما حكم بعث الرسل فريى اجليطايل أنه ليس مبستحيل بْعثَه تعاىل لألنبياء إذ إنّ إرسال الرسل من اجلـائز يف                    
 وقد خالفهم يف )6( واألشاعرة)5( وهو مذهب اإلباضية)4(ن يشاء من عبادهحق اهللا تعاىل الذي يصطفي حلمل رسالته م       

ذلك املعتزلة الذين قالوا بوجوب بعث الرسل انطالقا من أصلهم الفاسد يف وجوب مراعاة الصالح واألصلح علـى                  
  .)7(اهللا تعاىل

أنكرت النبوة باالستحالة العقليـة  مل يشتغل اجليطايل مبناقشة املعتزلة بل وّجه رده إىل نقض مقالة الربامهة اليت           
ال فائدة يف بعثهم إذ ال خيلو ما جاءوا به أن يكون موافقا للعقل أو خمالفا له، فمحال أن خيالف الشرع                     : "حيث قالوا 

                                           
 .1/23ج: قواعد اإلسالم: اجليطايل - 1

 .136: سورة البقرة، اآلية - 2

 .30-29): ت.د(حاشية على كتاب قواعد اإلسالم، طبعة حجرية : أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن أيب ستة - 3

 .311، 1/302القسم: قناطر اخلريات: اجليطايل - 4

  .2/51ج: م1986/هـ1407معامل الدين، وزارة التراث القومي، عمان، : عبد العزيز الثميين - 5
ليس على اهللا أن يرسل     : "وقد بني أبو يعقوب الوارجالين أن الواجب يكون يف مقتضى احلكمة يقول           . 215: مشارق أنوار العقول  : الساملي

: أبو يعقـوب الـوارجالين  .ر" احلكمة وله الفضل يف ذلكإىل الناس الرسل إال يف موجب احلكمة، وليس على اهللا من واجب إال يف مقتضى          
 .3/311ج: الدليل والربهان

 .155-154: أصول الدين: عبد القاهر البغدادي - 6

 .2/52ج: معامل الدين: عبد العزيز الثميين - 7
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فاحلجة عليهم أن العقل    : " ويرد اجليطايل عليهم بقوله    )1("العقل، وإن كان موافقا ملا يف العقل ففي العقل كفاية عنهم          
دي إىل األفعال املنجية يف اآلخرة كما يهدي إىل األدوية املفيدة للصحة يف الدنيا، فحاجة اخللـق إىل األنبيـاء                    ال يه 

 وقد تصدى   )2(."كحاجتهم إىل األطباء، فكما يعرف صدق الطبيب بالتجربة كذلك يعرف صدق الرسول باملعجزة            
 أخرى حيث خصص يف كتابه املوجز فصال كامال          لدحض حجج الربامهة وتفنيدها حجة بعد      )3(أبو عمار عبد الكايف   

  )4(.الستعراض آرائهم والرد عليها مبسلك عقلي رصني
  لكن اإلشكال الوارد هو ما مدى صحة نسبة هذه اآلراء يف إنكار النبوة للربامهة؟

كتور اشتهر لدى املتكلمني وكتاب املقاالت إنكار الربامهة للنبوة وكادوا أن جيمعوا على ذلـك إال أن الـد                 
عمار طاليب يعترض عليهم ويذهب إىل أن الربامهة ال ينكرون النبوات، وأما ما نسب إليهم من آراء يف املوضوع فهي                    

 الذي خدع الناس حني عّبر عن آرائه اخلاصة يف إنكار النبوة، واستتر بنـسبتها للربامهـة، وأيـد                   )5(البن الرواندي 
بأن الربامهة أثبتوا اخلالق والرسل واجلنة      " اآلراء والديانات "يت يف كتابه    الدكتور وجهة نظره مبا ذكره أبو حممد النوخب       

  )6("حتقيق ما للهند من مقالة مقبولة يف العقل أو مرذولة"والنار، ووافقه البريوين على ذلك يف كتابه 
 حقيقتهما  وإذا كانت النبوة والرسالة جائزتني عقال، وقد حصل وقوعهما يف التاريخ اإلنساين عيانا فما هي              

  عند اجليطايل؟ وما الفرق بينهما؟

   حقيقة النبوة والرسالة-2
  )7(:أورد اجليطايل االشتقاق اللغوي لكلمة النبوة وقد اختلف الناس فيه

أنبأ، ينبئ، إنباء، فهو منبئ، وهـو قـول أيب          :  فمنهم من ذهب إىل أا مأخوذة من اإلنباء وهو اإلخبار          -
الـنيب  : إنه القيامة، وقيل  :  أي اخلرب، قيل   )2(﴾عّم يتساءلون عن النبإ العظيم    ﴿:  عز وجل   واستدل بقول اهللا   )1(الربيع

  )4(")3(﴾قل هو نبأ عظيم﴿: وأحسب أنه القرآن يف بعض األقوال، قال اهللا تعاىل: "عليه السالم، وقال اجليطايل

                                           
 .1/311القسم: قناطر اخلريات: اجليطايل - 1

 .املصدر نفسه - 2

: عامل من علماء عصر االزدهار العلمي بوارجالن له مؤلّفات منها) م1174/هـ570ت قبل (وب الوارجالين أبو عمار عبد الكايف بن أيب يعق - 3
 .562: ، ترمجة3/539ج: معجم أعالم اإلباضية قسم املغرب: مجعية التراث. ر". شرح اجلهاالت"، وكتاب "املوجز"كتاب 

 . وما بعدها1/297ج: عمار طاليب/املوجز، حتقيق د: أبو عمار عبد الكايف - 4

، سكن بغداد وكان من متكلمي املعتزلة مثّ فارقهم وصار ملحدا )م859/هـ245ت (ابن الرواندي هو أبو احلسني أمحد بن حيىي بن إسحاق  - 5
وفيات األعيـان   : كانابن خل . ر". االنتصار"وقد رّد عليه اخلياط يف كتابه       " فضيحة املعتزلة "زنديقا، وله كناب يف الرّد على أهل االعتزال ّمساه          

 .35: ، ترمجة1/94ج): ت.د(إحسان عّباس، دار الثقافة، بريوت، / وأنباء أبناء الومان، حتقيق د

 .1/269ج): ت.د(آراء أيب بكر بن العريب الكالمية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر : عمار طاليب - 6

 .1/162ج: لسان العرب: ابن منظور. و1/34ج: شرح النونية: اجليطايل - 7
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كنت نبيا وآدم بني الـروح      : "bإذا ارتفع، وقال الرسول     : نبا، ينبو، نبوءة  : وقال آخرون إن النيب مشتق من     
فاملعىن على هذا أن النيب مرتفع على طور البشر باختصاصه بـالوحي            : " ويقول الثميين  )6(. أي رفيع القدر   )5("واجلسد

   )8(.، وقيل يف النبوة أيضا إا عالمة يف أجساد األنبياء عليهم السالم)7("وخطاب اهللا تعاىل
هو املخرب عن اهللا عز وجلّ، واملؤيد باملعجزة الدالة على صـدقه            : طالحااص) باهلمز(ويعّرف اجليطايل النيبء    

  )9("الظاهرة بالدالئل
  :)10(وأما الرسالة يف اللغة تنصرف على وجهني

  . على معىن اإلرسال من اهللا عز وجل-
  . وعلى معىن التبليغ من الرسل-

  وهل جيوز إطالق أحدمها على اآلخر؟وقد حبث اجليطايل يف الفرق بني الرسول والنيب والعالقة بينهما، 
وبني اجليطايل أن األنبياء أعم     . )11(ذهب أكثر العلماء إىل أن كل رسول من بين آدم نيب وليس كل نيب رسوال              

من الرسل ألن األنبياء أنبياء مرسلون وأنبياء غري مرسلني، فالرسول هو الذي نّبئ بالوحي، وأرسل إىل غريه، والنيبء                  
  )12(. ومل يرسل إىل غريهمن نبئ بالوحي،

 أم مجلة واحدة فكل نيب رسول وكل رسول نـيب،    )13(ويرى بعضهم ومن بينهم القاضي عبد اجلبار املعتزيل       
  )1(.وال فرق بينهما يف االصطالح

                                                                                                                                                        
: معجم أعالم اإلباضـية : مجعية التراث.ر. أصويل بارع، وفقيه نبيه، وله مؤلفات) م1049/هـ471ت (أبو الربيع سليمان بن خيلف املزايت  - 1
 .472: ، ترمجة3/444ج

 .2-1: سورة النبأ، اآلية - 2

 .67: سورة ص، اآلية - 3

 .و1/34ج: شرح النونية: اجليطايل - 4

 . 4209: ، رقم2/665ج: أخرجه احلاكم يف املستدرك - 5

 .و1/34ج: شرح النونية: اجليطايل - 6

 .2/46ج: معامل الدين: عبد العزيز الثميين - 7

 .ظ1/34ج: شرح النونية: اجليطايل - 8

 .املصدر نفسه - 9

 .11/281ج: لسان العرب: ابن منظور .ظ1/34ج: شرح النونية: اجليطايل - 10

كربى اليقينيات الكونيـة، امللكيـة لإلعـالم والنـشر، اجلزائـر،      : حممد سعيد رمضان البوطي. 2/50ج: معامل الدين: زيز الثميينعبد الع - 11
 . 184: هـ8/1402ط

 .1/324القسم: القناطر. 1/22ج: قواعد اإلسالم: اجليطايل - 12

: 1979، 2سـالمني، دار العلـم للماليـني، بـريوت، ط    مذاهب اإل: عبد الرمحن بدوي. 2/228ج: شرح األصول اخلمسة: عبد اجلبار - 13
 .1/475ج
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: وقال بعضهم مجلتان على الناس معرفتهما كل واحدة منهما على حدة واستدل هؤالء بقول اهللا عز وجـل                 
 وما أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيل وإسحق ويعقوب واألسباط وما أويت موسى وعيـسى           قولوا آمنا باهللا  ﴿

وهذا القول هو الـصحيح     : " قال اجليطايل  )2(﴾وما أويت النبيئون من رهبم ال نفرق بني أحد منهم وحنن له مسلمون            
  )3("عند أصحابنا

ينهما حمتمل جتيزه اللغة، وال ينجم عنـه أي أثـر           يتجلى لنا أن اخلالف يف ضبط هذين املصطلحني والفرق ب         
اعتقادّي أو عملّي إال أن غاية علماء الكالم هي وضع احلدود، وضبط التعريفات قدر اإلمكان، ويـرى الـدكتور                   

  )4(.البوطي أن البحث يف هذه املسألة فرعي اجتهادي ال يتعلق بشيء من قواطع الدين وضرورياته
   النبوة والرسالة هل حتصالن باالضطرار أم باالكتساب؟ويتعرض اجليطايل إىل خاصية

   خاصية النبوة والرسالة-3
 إذ جيتيب من يشاء من عباده لتحمـل         )5(تصرح آي القرآن الكرمي أن النبوة صفة راجعة إىل اصطفاء اهللا تعاىل           

ن واقع الفكـر اإلسـالمي مل       وهذا ما اجتمع عليه مجهور املسلمني إال أ       . الرسالة وتبليغ األمانة كما أراد رب العزة      
يسلم من تيارات أجنبية دخيلة أثرت عليه يف بعض مناحيه ومن بينها قضية النبوة، فقد زعم بعض فالسفة اإلسـالم                    

 أن النبوة صفة يكتسبها اإلنسان مبجاهدات صوفية، أو تأمالت عقلية متكنه من االتصال              )7( وابن سينا  )6(أمثال الفارايب 
، وزعمت الكرامية أن الرسالة والنبوة معنيان قائمان بالرسول فمن كان           )8(ه بتوسط العقل الفعال   باهللا الذي يوحي إلي   

  .)9(فيه ذلك املعىن كان رسوال، ووجب على اهللا إرساله

                                                                                                                                                        
 .ظ1/34ج: شرح النونية: اجليطايل - 1

 .136: اآلية: سورة البقرة - 2

 .1/324القسم: القناطر، حتقيق النامي. ظ1/34ج: شرح النونية: اجليطايل - 3

 .184: كربى اليقينيات الكونية: حممد سعيد رمضان البوطي - 4

) 124: األنعـام  (﴾اهللا أعلم حيث جيعل رسـاالته ﴿: وقوله تعاىل) 85: احلج (﴾اهللا يصطفي من املالئكة رسال ومن الناس﴿: ه تعاىلمثل قول - 5
 ).33: آل عمران (﴾إن اهللا اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العاملني﴿: وقوله تعاىل

: خري الدين الزركلي. ر.            املعلم الثاين، اكرب فالسفة املسلمني) م950-م874/هـ339-هـ260(حممد بن حممد أبو نصر الفارايب  - 6
 .7/20ج: األعالم

 .2/241ج: األعالم: الزركلي. ر. الفيلسوف الرئيس) م1037-م980/هـ428-هـ370(احلسني بن عبد اهللا بن سينا أبو علي  - 7

: م1993مشكلة الفيض عند فالسفة اإلسالم، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، :  الزيينحممد عبد الرحيم. 2/49معامل الدين، ج: الثميين. ر - 8
 )فصل النبوة والفيض. ( وما بعدها277

 .154: أصول الدين: عبد القاهر البغدادي - 9
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 فينقل عن أيب الربيع سليمان      )1(وقد عرض اجليطايل نظرية اإلباضية يف النبوة مع ذكر اخلالف الوارد يف املسألة            
النبوة والرسالة صفات األنبياء والرسل ومها اضطرار، حالّتان من األنبياء والرسل كحلول االستطاعة يف         أن  "بن خيلف   

املستطيع والزمانة يف الّزِمن ألما لو كانتا اكتسابا جلاز على العباد أن خيتاروه فمن أراد أن يكون نبيئا كان نبيئـا،                     
جزهم أن يكونوا أنبياء بإرادهتم، ورسال بإرادهتم ما يثبت بـأن           ويف ع : قال. ومن أراد أن يكون رسوال كان رسوال      

 ويذهب البعض أن النبوة اضـطرار، والرسـالة         )2("والرسالة ليستا بأفعاهلم، ومها فعل اهللا ليس للعباد فيه فعل          النبوءة
  .)3(اكتساب

 حتديد معـىن الرسـالة       أن سبب تنازعهم يرجع إىل اختالفهم يف       )4(ويبني الشيخ أبو حيىي زكرياء بن أيب بكر       
إن الرسالة تنصرف يف اللغة على وجهني على معىن اإلرسال من اهللا عز وجل والثاين على معىن التبليغ مـن                    : "يقول

الرسل فمن قال إن الرسالة اضطرار ذهب بالرسالة إىل اإلرسال من اهللا عز وجل للرسل ومـن قـال إن الرسـالة                      
  )5("مث قال الشيخ أبو عمار هذا أحسن ما مسعناه يف هذا الوجه.  من الرسلاكتساب ذهب مبعىن الرسالة إىل التبليغ

واخلالصة أن اخلالف السابق هو خالف لفظي يف املصطلح فاإلباضية متفقون أن النبوة والرسالة الـيت هـي                
  .مبعىن اإلرسال من عند اهللا ضروريتان وليستا مكتسبتني حتصالن باالتصال أو اخليال كما زعم الفالسفة

يعرف صدق الـنيب    "وإذا بعث اهللا رسوال فلزاما عليه أن يدعي النبوة ويظهر املعجزة اليت تدل على صدقه إذ                 
   فكيف عّرف اجليطايل املعجزة؟ وما هي داللتها؟)6("باملعجزة
   املعجزة وداللتها-4

زمان التكليـف   كل أمر ناقض للعادة يظهر على يدي مدعي النبوة          : "يعرف اجليطايل املعجزة اصطالحا هي    
  )7("مقترنا بالتحدي ِمن دعوى النبوة على جهة االبتداء متضمنا لتصديقه

ونستخلص من هذا التعريف مجلة من الشروط قّيد هبا اجليطايل حقيقة املعجزة، وإن مل يوّف حقها من البيان،                
  : نوردها فيما يأيت)1(وهي شروط اتفق عليها جل املتكلمني

                                           
 .و1/34ج: شرح النونية. 1/23ج: قواعد اإلسالم: اجليطايل - 1

 .و1/34ج: شرح النونية: اجليطايل - 2

 .1/23ج: قواعد اإلسالم. ر. املصدر نفسه - 3

. له باع يف علم النظر، وفتاوى ومأثورات) م1155-م1106/هـ550-هـ500: 11طبقة (زكرياء بن أيب بكر بن سعيد الرياسين أبو حيىي  - 4
 .339: ، ترمجة2/322ج: معجم أعالم اإلباضية قسم املغرب: مجعية الثرات

 .179: السؤاالت: ويفأبو عمرو عثمان بن خليفة الس - 5

 .1/311القسم: قناطر اخلريات: اجليطايل - 6

: الـسؤاالت . ر". السؤاالت"ونالحظ أنه نفس التعريف الذي ساقه أبو عمرو عثمان بن خليفة السويف يف . و1/34ج: شرح النونية: اجليطايل - 7
177-178. 
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 ويعلل اإلجيـي    )2(تعاىل، ويؤكد أن كل ما عجز عنه البشر مل يكن إال فعال هللا تعاىل              أن تكون من فعل اهللا       -
  )3("ألن التصديق منه ال حيصل مبا ليس من قبله"ذلك 

  . أن تكون ناقضة للعادة، وخيرج بذلك غري اخلارق-
 كالكرامة على    أن تكون على يدي مدعي النبوة، وخترج األمور اخلارقة للعادة اليت تظهر على يدي غريه،               -

  ...يد الويل، واالستدراج على يد الفاسق
 . أن تكون زمان التكليف، فيخرج اإلرهاص وهو ما كان قبل النبوة-
  . أن تكون مقترنة بالتحدي حيث تتعذر معارضتها-
  . أن تتضمن صدقه-
  . أن تكون موافقة لدعواه-

  )4 (:ثة مذاهبأما عن داللة املعجزة فقد اختلف املتكلمون فيها وهي على ثال
 أن تدل املعجزة على صدق النبوة داللة عقلية كداللة الفعل على وجود الفاعل، وهو ما ذهب إليـه                   :األول

العلم بصدق التحدي بالنبوة عند اقتران املعجز اخلارق للعادة بدعواه واقع لكل        : ابن حزم الظاهري واآلمدي إذ يقول     
  )7)(6 (.زيز الثميين وشيخه أبو زكرياء حيىي بن صاحل األفضلي وهو ما اختاره عبد الع)5("عاقل بالضرورة

  
  
  
  

                                                                                                                                                        
أبو املعني . 171: أصول الدين: البغدادي. 250: تصاد فيما يتعلق باالعتقاداالق: حممد بن احلسن الطوسي. 340-339: املواقف: اإلجيي. ر - 1

: املـشارق : الساملي. 46: م1987/هـ1407التمهيد يف أصول الدين، حتقيق عبد احلي قابيل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة،              : النسفي
217. 

 .1/312القسم: قناطر اخلريات، حتقيق النامي: اجليطايل - 2

 .339: املواقف: اإلجيي - 3

 .231-230: املهدي بن تومرت، حياته وآراؤه: عبد ايد النجار. ر. 57-2/56ج: معامل الدين: الثميين - 4

 .329: غاية املرام: ، نقال عن اآلمدي230: املهدي بن تومرت: عبد ايد النجار - 5

. ر. من العلماء األعالم وكبار املـشائخ يف وادي مـزاب  ) م1788-م1714/هـ1202 -هـ1126(أبو زكرياء حيىي بن صاحل األفضلي  - 6
 .1004: ، ترمجة رقم4/965ج: معجم أعالم اإلباضية: مجعية التراث

اإلمام عبد العزيز الثميين وكتابه املعامل يف الفلسفة وأصـول الـدين، رسـالة ماجـستري     : عمر قالع الضروس. 2/57ج: معامل الدين: الثميين - 7
 .241: م1997، املعهد الوطين العايل ألصول الدين، جامعة اجلزائر، )طةخمطو(
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كداللة قرائن األحوال على خجل اخلجـل ووجـل         " أن تدل املعجزة على صدق النبوة داللة عادية          :الثاين
 وهو ما ذهب    )1("الوجل، فإن خلق اهللا تعاىل هلذا اخلارق على هذا الوجه املفروض تدل عادته على صدقه بالضرورة               

 من األشاعرة إذ إن اقتران املعجزة بالـصدق         )3( من املاتريدية واإلجيي   )2()م1114/هـ508ت  (إليه أبو املعني النسفي     
أي ممكـن،   (هو اقتران عادي، وجوزوا عقال ظهور املعجزة على يد الكاذب وإن كانت العادة تقضي بامتناع ذلك                 

  )عقال ومستحيل وقوعا
النبوة داللة مواضعة كداللة األلفاظ بالوضع على معانيها ألن املواضـعة            أن تدل املعجزة على صدق       :الثالث

فال بد من أن يـدل      : " وقد ذهب إىل هذا القول القاضي عبد اجلبار، يقول         )4("قد تعرف بصريح يدل على التواضع     
هر من الرسول من بالوجه الثالث وهو ما طريقه املواضعة فيصري مبا يظ) أي يدل اهللا تعاىل على صدق النيب  (على ذلك   

 وقد أرجع الثميين داللة املواضـعة إىل        )5("التماس املعجز فإمنا يريد تصديق املدعي ولو مل حيل هذا احملل مل يكن ليدل             
 بيد أن الدكتور عبد ايد النجار يذهب إىل أا تؤول إىل الداللة العاديـة          )6(الداللة العقلية حيث يرى أا قريبة منها      

  .، وهو ما نرجحه)7(من املواضعةإذ العادة ضرب 
 وهذا مـا يؤكـد أن       )8("ومل أر ألصحابنا يف ذلك نصا     : "- عقب دراسته لداللة املعجزة      –ويقول الثميين   

  .الثميين مل يطلع على رأي اجليطايل يف املسألة وهو ما سنبينه فيما يأيت
اخلارقات للعادات، وحتديهم هبـا     يستدل اجليطايل على صدق نبوة الرسل مبا يظهر على أيديهم من اآليات             

على وفق دعواهم، وهذه املعجزات تدل عنده على صدق النيب بالضرورة، ويبني أن طبيعة األفعال اليت يأيت هبا مدعي                   
  :)9(النبوة ال ختلو من أحد ثالثة أقسام

 بطل دعواه لعـدم      إما أن يأيت باألفعال املعتادة كاألكل والشراب واللباس وما شاكلها وادعى أا معجزة             -أ
  .األمارة على صدقه إذ ال أحد يعجز عن اإلتيان بتلك األفعال اليت ادعى أا معجزة

 أن يأيت باألفعال اليت يتوصل إىل تعليمها كالكتابة واخلياطة وغري ذلك من الصنائع اليت يتوصـل إليهـا                   -ب
 . إليه باالحتيال ال يكون معجزةباحليل والتعليم فيدعي أا معجزة فتبطل أيضا دعواه إذ كل ما يتوصل

                                           
 .2/57ج: معامل الدين: الثميين - 1

 .45-44: التمهيد: أبو املعني النسفي - 2

 .341: املواقف: اإلجيي - 3

 .2/56ج: معامل الدين: الثميين - 4

 .15/164ج: املغين: ال عن القاضي عبد اجلبار نق231: املهدي بن تومرت حياته وآراؤه: عبد ايد النجار - 5

 .2/57ج: معامل الدين: عبد العزيز الثميين - 6

 .231: املهدي بن تومرت حياته وآراؤه: عبد ايد النجار - 7

 .2/57ج: معامل الدين: الثميين - 8

 .ظ1/112ج: شرح النونية: اجليطايل - 9
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 أن يأيت باألفعال اخلارقة للعادة كانفالق البحر، وانقالب العصا حية، وإحياء املوتى، وانشقاق القمـر،                -ج
وما شاكلها من األفعال اليت انفرد الباري سبحانه باختراعها وإظهارها على وفق دعواه وليس يف مقـدور اخللـق                   

  .اإلتيان هبا
  .دق مدعي الرسالة وتلزم حجته كل من أرسل إليه ضرورةفيثبت حينئذ ص

 وهو مثل امللك ورسوله إىل الرعية ليؤكد من خالله          )1(ويضرب اجليطايل لنا مثال كَثُر استعماله لدى العلماء       
ووجه داللة املعجـزة علـى      : "أن داللة املعجزة على الصدق داللة ضرورية، وأا ترتل مرتلة التصديق بالقول يقول            

صدق رسويل، وذلك مثل القائم بني يدي امللك املدعي علـى           : ق الرسول عليه السالم نزل مبرتلة قول اهللا تعاىل        صد
رعيته أنه رسول امللك فإنه مهما قال للملك إن كنت صادقا فقم على سريرك ثالثا، واقعد على خـالف عادتـك                     

وله - فمثل امللك مثل اهللا سبحانه       )2("تصدق: ففعل ذلك حصل للحاضرين علم ضروري بأن ذلك نازل مرتلة قوله          
وجند هذا املثال الذي ساقه اجليطايل قـد        . هي املعجزة : ، ورسول امللك هو النيب، وخرق امللك لعادته       -املثل األعلى 

  .ملةمما يدل على أن اآلراء الكالمية ال ميكن أن تبىن على حنو هذه األمثال احملت. )3(ضربه أيضا القائلون بالداللة العادية

وإذا كانت املعجزة دليل صدق على بعثة الرسول عند اجليطايل فهل جيوز أن يرسل اهللا رسال بغري معجـزة                   
  تدل على صدقهم؟

ذلك ال جيوز حىت تكون معه عالمة يتـبني         "اختلف املتكلمون يف هذه املسألة فذهبت طائفة من اإلباضية أن           
النيب البد له   : "وهو مذهب األشاعرة كما يعرضه البغدادي حيث يقول        )4("هبا من غريه مما ال يقدر خملوق أن يأيت هبا         

واملعجزة الواحدة كافية يف الداللة على صدقه ومن مل يؤمن به بعدها استحق             ... من إظهار معجزة تدل على صدقه       
سله إىل خلقه    بيد أن اجليطايل وأصحابه من اإلباضية يرون أن ذلك جائز يف حكمة اهللا تعاىل أن يرسل ر                 )5("العقاب

بال معجزة وال داللة، فإن أعطاهم ذلك فهي نعمة من اهللا وفضل، وإن أمسكها منهم فهو عدل منه وصواب، فليس                    
هلم على اهللا أن يعطيهم ذلك إذ كان ذلك مّناً منه وفضال، واستدلوا على ذلك بقول األنبياء عليهم السالم ألممهـا                     

                                           
 .341: املواقف: اإلجيي. 124-123: االقتصاد يف االعتقاد: مد الغزايلأبو حا. 125-124: ملع األدلة: اجلويين. ر - 1

وهو مذهب أيب حامد الغزايل حيث يرى أن املعجزة تدل بالضرورة على صدق النيب، لكن اإلشكال . 1/312القسم: قناطر اخلريات: اجليطايل - 2
 ضروري أال يتناىف هذا مع نظريته يف جريان العادة ومذهبه يف نقض مبدإ              املطروح هو أن الغزايل إذا كان يرى اقتران املعجزة بالصدق هو اقتران           

/ هتافت الفالسفة، تعليق وشرح د    . 125-124: االقتصاد يف االعتقاد  . 1/151ج: اإلحياء: أبوحامد الغزايل .الضرورة أم هو استثناء خاص؟ ر     
 .189: م1994، 1علي بوملحم، دار مكتبة اهلالل، بريوت، ط

وليس هذا من باب قياس الغائب على الشاهد، بل ندعي يف إفادتـه العلـم الـضرورة    : "يقول عقيب ضربه هذا املثل. 341: املواقف: اإلجيي - 3
 .املصدر نفسه" العادية ونذكر هذا للتفهيم وزيادة التقرير

 .1/186ج: مقاالت اإلسالميني: األشعري. ظ1/112ج: شرح النونية: اجليطايل - 4

 .173: ول الدينأص: البغدادي - 5
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إن ﴿:  وقوله تعاىل  )1(﴾نا يعلم إنا إليكم ملرسلون وما علينا إال البالغ املبني         قالوا رب ﴿: فيما حكى اهللا عنهم يف كتابه     
 وهـذا  )3)(2(﴾حنن إال بشر مثلكم ولكن اهللا مين على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إال بإذن اهللا    

ري معجزة وال دليل إذ إن صـدق        يتسق مع مذهبهم بأنه ال جيب على اهللا تعاىل شيء فيجوز له أن يرسل من يشاء بغ                
  .النيب أنه رسول قد يكفي وحده

وذهبت الكرامية أن كل من مسع قول الرسول، أو مسع اخلرب عن ظهور دعوته لزمه اإلقرار والتصديق به سواء                  
  )4(علم برهانه وحجته أو مل يعلمها
من سالمة شرعه وما يأيت بـه مـن         ال حيتاج النيب يف احلجة على نبوته إىل أكثر          : "وقالت طائفة من املعتزلة   

هل املعجزة وحدها فقط تدل على صدق الـنيب أم هنـاك            :  ويبدو لنا أن سبب الرتاع يف املسألة هو        )5("التناقض فيه 
  دالئل أخرى؟

فمقتضى كالم اجليطايل السابق ومن وافقه من اإلباضية يرون أن املعجزة ليست وحدها فقط تدل على صدق             
صدق طرق أخرى ألن الغرض إمنا هو صدق املدعي وليس هو املعجزة يف حد ذاهتا فكثريا مـا                  النبوة بل قد يكون لل    

تعرب قرائن األحوال عن صدق مدعي النبوة أو كذبه قبل أن يظهر املعجزة وهو ما عرب عنه شاعر الرسول حـسان                     
  :بن ثابت

  كانت بديهته تأتيك باخلرب    لو مل تكن فيه آيات مبينة
ه من األشاعرة فقد ذهبوا إىل أن املعجزة هي الطريق الوحيد للداللة على الصدق لـذلك                وأما البغدادي وغري  

  )6(.أوجبوا ظهورها على يد مدعي النبوة
ونرجح رأي الفريق األول ألن تصديق النيب يتحقق باملعجزة وبغريها، وهو ما يتوافق مـع املنطـق وواقـع                   

إذ لـو مل يعلـم      : "عجزة، ويعلل أحد املعاصرين ذلك بقوله     دعوات الرسل فال داعي حلصر طريق صدق النيب يف امل         
صدق النبوة إال باملعجزة الحتاج إىل أن يكرر معجزاته أمام كل قوم يأتونه إذ إن احلجة تلزم من رأى دون من مل ير                       

ره بعض   وهو ما اختا   )7("حىت وإن كان قد مسع وماذا تكون حجة النيب على من أتوا بعد وفاته ومل يشهدوا معجزاته؟                

                                           
 .15: اآلية: سورة يس - 1

 .11: سورة إبراهيم، اآلية - 2

 .1/113ج: شرح النونية: اجليطايل - 3

 .176: أصول الدين: البغدادي - 4

 .املصدر نفسه - 5

 .173: أصول الدين: البغدادي - 6

 .2/133ج: يف علم الكالم، األشاعرة: أمحد حممود صبحي/د - 7
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ومنهم من جيعل املعجزة دليال وجيعل أدلة أخرى غري         : "، وابن تيمية حيث يقول    )1(احملققني أمثال ابن أيب العز احلنفي     
املعجزة وهذا أصح الطرق ومن مل جيعل طريقها إال املعجزة اضطر هلذه األمور اليت فيها تكذيب حلـق أو تـصديق                     

  )2(."لباطل

                                           
 .150: شرح العقيدة الطحاوية: ابن أيب العز - 1

 .5/522ج: م1987/هـ1407، 1الفتاوى الكربى، دار القلم، بريوت، ط: ابن تيمية - 2
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  المبحث الثاني

  والرسلصفات األنبياء 
   العلم بالرسول-1

اختص اهللا أنبياءه ورسله الكرام عن سائر اخللق بصفات مثلى، فكانوا أنقى الناس جوهرا، وأطيبهم خلقا، وأصفاهم                 
وقد اعترب اجليطايل   . صفات سامية، يستدعيها جالل الرسالة، ويقتضيها مقام التبليغ عن اهللا تعاىل          ...عنصرا، وأكملهم فطرة  

ويقسم العلم بالرسول إىل ثالثة     .  الذي جيب على العبد معرفته     )1(ليه السالم أحد الفروع الثالثة لعلم الدين      العلم بالرسول ع  
 :أقسام هي

  : العلم مبا جيب إثباته للرسول وهو ثالث صفات-أوال
  . الصدق-
 . األمانة-
 . اتباع احلق يف أفعاله وأقواله-

  : العلم مبا جيب نفيه عنه وهو ثالث صفات-ثانيا
  . الكذب-
 . اخليانة-
 . اتباع الباطل يف أقواله وأفعاله-

الـسراء  :  العلم مبا جيوز عليه وهو ما جيوز على البشر من االنتفاع واالستضرار أو هو بلفـظ آخـر                  -ثالثا
  .والضراء والسهو الذي ال ينايف التكليف

أن هذا التقسيم الثالثي    يل كما   وقد اقتصر اجليطايل على ذكر جممل هلذه الصفات دون أن يفي حقها من التحل             
  .مما يدل على تأثر اجليطايل به )3)(2(لعلم الرسول جنده واردا عند ابن تومرت

ومما يتعلق بصفات الرسل عليهم السالم مسألة العصمة اليت هي أهم صفة اختص هبا املرسلون، لكوا السند                 
  .قبولاملعني على تبليغ شرائعهم، واحتضان الناس هلا بالتصديق وال

                                           
 . من البحث70: تقسيم اجليطايل لعلوم الدين. ر - 1

. ر. وحـدين مؤسس دولة امل) م1130-م1092/هـ524-هـ485(أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن تومرت املصمودي امللقب باملهدي  - 2
 .229-6/228ج: األعالم: الزركلي

 .2/227ج): األشاعرة(يف علم الكالم، : أمحد حممود صبحي. 182: أعّز ما يطلب، تقدمي وحتقيق عمار طاليب: حممد بن تومرت - 3



  161

   مسألة العصمة-2
هل هي قبل النبوة أم بعدها؟ ومن أي الذنوب         : اختلفت املدارس الكالمية يف مسألة العصمة يف زمن وقوعها        

  :أمن الكبائر والصغائر أم من الكبائر فقط؟ وأبرز األقوال نوردها فيما يأيت: يعصمون
القبائح صغريها وكبريها قبل النبوة وبعدها       ذهبت الشيعة اإلمامية إىل أن النيب جيب أن يكون معصوما من             -

  )1(.على طرق العمد والنسيان وعلى كل حال
 أما األشاعرة فريون أن األنبياء معصومون بعد النبوة عن الذنوب كلها، وأما السهو واخلطأ فليـستا مـن                   -

  )2(.الذنوب فلذلك ساغا عليهم، وأجازوا عليهم الذنوب قبل النبوة
، وقد قيد أصحابه هذه العصمة مبا بعد        )3( أن األنبياء معصومون من الكبائر والصغائر       وذهب أبو حنيفة إىل    -
  )4(.الوحي

 أما املعتزلة فريون أن األنبياء معصومون من الكبائر قبل البعثة وبعدها وال يصح عليهم شيء من املنفرات،                  -
5(.ا جموزة عليهموأما الصغائر اليت ال حظّ هلا إال يف تقليل الثواب دون التنفري فإ(  

فمنهم من يرى أن األنبياء عصمهم اهللا عن الكبائر ال يفعلوا بعد            : ويذكر اجليطايل قولني لإلباضية يف املسألة     
النبوة، وأما الصغائر من الذنوب فإم يفعلوا بعد النبوة والرسالة وال يسمون بذلك عاصني، وال مذنبني وهو رأي                  

وأما الفريق الثاين وهو مذهب اجليطايل وأصحابه فريون أن األنبياء ال يوصفون بشيء             . )6(أيب الربيع سليمان بن خيلف    
  )7(.من الكبائر يف حال من األحوال ال قبل النبوة وال بعدها

ولقد استدل اجليطايل على ثبوت العصمة لألنبياء، وترتيههم من مجيع الكبائر السيما الـشرك قبـل النبـوة                  
  :آليتوبعدها بأدلة نوردها كا

 إن ما رمى املشركون به النيب من مجيع ما ال يليق به من السحر والكهنة والكذب وغريها ومل يبلغنا أحد                     -1
 مثل ما كان عليه أربعني سنة لكان للمشركني يف ذلك عليه أعظم             bمنهم عّيره بعبادة األصنام فلو كان رسول اهللا         

                                           
 .260: االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد: حممد بن احلسن الطوسي - 1

 .103-102: معامل أصول الدين: الرازي. ر) نقل البغدادي عنهم اإلمجاع يف املسألةوقد  (168-167: أصول الدين: البغدادي - 2

 .39: شرح الفقه األكرب: أبو منصور املاتريدي - 3

 .203: م1989أبومنصور املاتريدي حياته وآراؤه العقدية، املطابع املوحدة، تونس، : بلقاسم الغايل - 4

 .2/234ج: شرح األصول اخلمسة: عبد اجلبار - 5

اعلـم أن  : "وهذا الرأي قد اختاره الساملي إذ يرى أنه ال يوجد دليل مسعي على عصمتهم قبل النبوة، يقول. و1/35ج: شرح النونية: اجليطايل - 6
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وهوما ذهب إليه الثميين يف املعامل حيث يرى أن السمع دل بعد وروده على أم كانوا معـصومني قبـل   . و1/35ج: شرح النونية: ايلاجليط - 7
 .2/61ج: املعامل: الثميين.ر. البعثة
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ربت أصبحت تنهانا عن عبادهتا، وكان صلى اهللا عليـه وسـلم            حجة فيقول قائلهم تعبد ما نعبد أربعني سنة فلما ك         
1(.يسمونه قبل النبوة حممدا األمني(  

 تأويله اآليات واألحاديث اليت تفيد ظواهرها نسبة املعصية للرسل، واختياره املعىن الالئق مبقام الرسـول                -2
  :ومنها

: عاىل حكاية عن موسى عليـه الـسالم        وقوله ت  )2(﴾ووجدك ضاال فهدى  ﴿:  معىن الضاللة يف قوله تعاىل     -أ
يقـول أمل  .  ذكر اجليطايل وجوها، واختار أن يكون معىن الضاللة هو اجلهـل        )3(﴾قال فعلتها إذا وأنا من الضالني     ﴿

 يعين اجلاهلني أن    ﴾وأنا من الضالني  ﴿: جيدك جاهال بالنبوة والشرائع فهداك أي بصرك وأنزل عليك، وكذلك قوله          
فالن ضال عن الطريق يعنون أنـه جاهـل         :  القتل، ويؤيد اجليطايل كالمه مبا تقول العرب       هذه الوكزة يكون منها   

  )4(.بالطريق، وال يعنون أنه كافر

 محل اجليطايل معىن اإلميان علـى       )5(﴾ما كنت تدري من قبله ما الكتاب وال اإلميان        ﴿:  معىن قوله تعاىل   -ب
  ؟الفرائض أي ما كنت تدري أتفرض عليك الفرائض أم ال 

إميان توحيد، وإميان الفرائض، فإن قال اإلميان مجيعـا         : ويعلل اجليطايل اختياره مبينا أن اإلميان على وجهني       
هل جيوز يف اللغة أن يسمى اخلاص باسم العام ويسمى العام باسم اخلاص وذلك موجود          : التوحيد والفرائض فيقال له   

مل يكن الـنيب    : "املراد باإلميان يف اآلية هو إميان التوحيد يقول        وقد نفى اجليطايل أن يكون       )6("يف كتاب اهللا عز وجل    
b                       ليجهل اهللا طرفة عني من حني بلغ وهذا أحسن الصفات به ألن من كان مشركا كان دمه مباحا ملن كان علـى 

 )7("تل باملوقوف الذي يكون فيه حالل الدم مباح الق        bدين عيسى عليه السالم فلم يكن اهللا تعاىل يصف نبيه حممدا            
 تقديره  ﴾ما كنت تدري ما الكتاب    ﴿وذكر اجليطايل وجها آخر لبعض املفسرين مؤداه أن املضاف يف اآلية حمذوف             

، وهـذا   )9( تقديره أهل القرية   )8(﴾واسأل القرية ﴿: نظري قوله تعاىل  .  تقديره أهل اإلميان   ﴾وال اإلميان ﴿أهل الكتاب   
  .bوجه مقبول حتتمله اآلية الئق مبقام النيب 
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 ينقل اجليطايل عن بعض التفاسـري أن        )1(﴾وإن كنت من قبل من الغافلني     ﴿:  معىن الغفلة يف قوله تعاىل     -ج
  )2(.املراد من اآلية هو الغفلة عن األخبار والقصص وغريه

هكذا جند اجليطايل يؤول كل األخبار والقصص اليت قد يتوهم منها نسبة املعاصي إىل الرسل الكرام، وخيتار                 
 bلالئقة مبقامهم الشريف لكون الرسل هم أصفياء اهللا قبل أن خيلقهم، وخيص اجليطايل بالترتيه نبينا حممـدا                  املعاين ا 

 وقد بشر به عيسى عليه      )3(﴾ربنا وابعث فيهم رسوال منهم    ﴿: الذي كانت بعثته استجابة لدعوة إبراهيم عليه السالم       
فسماه رسوال قبل أن يكون فكيف ال       : " يقول اجليطايل  )4(﴾ومبشرا برسول يأيت من بعدي امسه أمحد      ﴿: السالم فقال 

يكون معصوما يف مجيع األحوال من هذه صفته، وقد أهلم اهللا معرفته وتوحيده من هو دونه يف الدرجة كزيـد بـن                      
 وأمثاهلما يف زمان جاهلية جهالء فكيف باألنبياء والرسل الذين هم صفوة اهللا من خلقه               )6( وقس بن ساعدة   )5(عمرو
 فاألنبياء عليهم السالم أحـق  )7(﴾إن اهللا اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العاملني   ﴿:  قال تعاىل  كما

  )8("بالترتيه من مجيع الكبائر والسيما الشرك قبل النبوة وبعدها
ذنب عـن   أما القائلون بعصمة األنبياء من الكبائر بعد البعثة فإن موقفهم من األخبار اليت قد توهم صدور ال                

أن ما كان منها منقوال باآلحاد وجب ردها ألن نسبة اخلطأ إىل الرواة أهون مـن                : "األنبياء يلخصه اإلجيي فيما يلي    
نسبة املعاصي إىل األنبياء، وما ثبت منها تواترا فما دام له حممل آخر محلناه عليه، ونصرفه عـن ظـاهره لـدالئل                      

نه كان قبل البعثة أو من قبيل ترك األوىل، أو صغائر صدرت عنهم سهوا              العصمة، وما مل جند له حميصا محلناه على أ        
  )9("وال ينفيه تسميته ذنبا وال االستغفار منه وال االعتراف بكونه ظلما منهم

  )10(: قبل مبعثه حبادثتني وردتا يف السرية النبويةbاستدل اجليطايل على عصمة النيب 

                                           
 .3: سورة يوسف، اآلية - 1
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 أتاه جربيل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه وصـرعه،          bاهللا  عن أنس أن رسول     :  حادثة شق الصدر   -أوالها
مث غسله يف طست من ذهب مبـاء        : منك الشيطانهذا حظ   : فشق عن قلبه فاستخرجه، فاستخرج منه علقة، فقال       

 أن حممدا قد قتل، فاستقبلوه وهـو        -يعين مرضعته -زمزم مث ألمه، مث أعاده إىل مكانه وجاء الغلمان يسعون إىل أمه             
 ويعلق الشيخ حممد الغـزايل علـى        )2("فكيف جيهل ربه من حِشي إميانا يف طفولته؟       : " يقول اجليطايل  )1("للونمنتقع ا 

ولعل أحاديث شق الصدر تشري إىل هذه احلصانات اليت أضفاها اهللا على حممد صلى اهللا               : "أحاديث شق الصدر قائال   
  )3("نساين ومفاتن احلياة األرضيةعليه وسلم فجعلته من طفولته بنجوة قصية عن مزالق الطبع اإل

 إىل غار حراء قبل نبوته فيقعد فيه أياما يعبد اهللا تعاىل فهناك وجده جربيل عليه السالم                 b خروج النيب    -ثانيها
  )4(.حني جاءه بالنبوة

  خالصة القول
  :إن طبيعة األدلة اليت أوردها اجليطايل يف االستدالل على العصمة تتسم مبيزتني

 ليثبت من bحيث حاول مجع الشواهد التارخيية من سرية الرسل السيما سرية سيدنا حممد   : ستقراء ميزة اال  -
خالهلا عصمتهم قبل النبوة وبعدها إال أن االستدالل هبذا الطريق جيعل العصمة ثابتة من حيث الوقوع لكن ال يرقى                    

  .حكم إثباا إىل حكم عقلي قاطع مادام االستقراء ناقصا
حيث رّد اجليطايل على من توهم يف فهم األخبار والنصوص اليت تقتضي ظواهرهـا وقـوع                : د ميزة النق  -

املعصية من األنبياء، وأوَّهلا تأويال يتناسب مع مقام الرسل انطالقا من مبدإ االصطفاء إذ إن اهللا تعاىل اصطفى أنبيـاءه               
  .قبل أن خيلقهم اصطفاء ِخلقيا وخلقيا كامال

ني القائلني بعصمة األنبياء من الكبائر بعد البعثة الذي هو حمل اتفاق املسلمني، ومـذهب               وإن أردنا املوازنة ب   
القائلني بعصمتهم قبل البعثة وبعدها جند أن القول الثاين أرجح لكونه أبلغ يف الترتيه، وأليق مبنصب الرسل وهو مـا                    

  .اختاره اجليطايل
فما هـو تفـسريه عنـد       " الوحي" الناس العاديني هو     وإذا كان أهم ما مييز األنبياء والرسل عن غريهم من         

  اجليطايل؟

                                           
 .6334: رقم ،14/242ج: وأخباره bمن صفته : كتاب التاريخ، باب: أخرجه ابن حبان يف صحيحه - 1
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 .و1/39ج: شرح النونية: اجليطايل - 4



  165

   الوحي-3
اهتم اجليطايل بتفسري ظاهرة الوحي وتبيني، كيفياهتا انطالقا مما ورد به النقل لتتجلى للمؤمن حقيقـة هـذه                  

تلفيـق أو   الظاهرة فيتلقى بصدق ما يأيت به الرسول من تشريعات وأحكام معتقدا أنه مبلّغ عن ربه تعاىل من غـري                    
  .تكذيب

   تعريف الوحي-أوال
يف القرآن الكرمي فاستخلص    " الوحي"، وقد تتبع مواطن كلمة      )1(عّرف اجليطايل الوحي لغة بأنه الكالم اخلفي      

  )2(:أا تنصرف على مثانية وجوه هي
  )3(﴾إنا أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح والنبيئني من بعده﴿: حنو قوله تعاىل:  اإلرسال-
  . أي أهلمها)4(﴾وأوحى ربك إىل النحل أن اختذي من اجلبال بيوتا﴿: حنو قوله تعاىل: هلام اإل-
  . أي أمرهتم)5(﴾وإذ أوحيت إىل احلواريني أن آمنوا يب وبرسويل﴿: حنو قوله تعاىل:  األمر-
 . أي بيانه)6(﴾وال تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه﴿: حنو قوله تعاىل:  البيان-
  . أي يوسوس)7(﴾يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا﴿: حنو قوله تعاىل: وسوسةال -

  . أي بالقرآن)8(﴾قل إمنا أنذركم بالوحي﴿: حنو قوله تعاىل:  القرآن-
  . أي أشار إليهم)9(﴾فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا﴿: حنو قوله تعاىل:  اإلمياء واإلشارة-

 أي أقرها فاستقرت وهدأت     )10(﴾يومئذ حتدث أخبارها بأن ربك أوحى هلا      ﴿: حنو قوله تعاىل  :  االستقرار -
  .وسكنت من الزلزلة اليت أصابتها
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يف هذا التعريف اعترب الـوحي      يل   ونالحظ أن اجليطا   )1("علم األنبياء والرسل  : "فه بأنه أما يف االصطالح فيعرّ   
كار مبعثرة ال يربطها شيء بل هو علـم قـائم   علما ويف هذا داللة على أنه ليس هو جمرد خواطر أو هواجس، أو أف            

  .بذاته له موضوعاته ومنهجه ومقاصده اختص اهللا به أنبياءه ورسله إذ ال يتسىن ألحد من الناس أن يناله باالكتساب
 ضمن علوم الدين اليت ينبغـي علـى         )2(ويصنف اجليطايل العلم بالوحي الذي هو العلم بأمر اهللا ويه وخربه          

  )3 (.ااملسلم حتصيله

   كيفيات الوحي-ثانيا
وما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحيا        ﴿: انطلق اجليطايل يف حتديد كيفيات الوحي من اآلية الكرمية قوله تعاىل          
  )5(: وتتمثل يف ثالث صور هي)4(﴾أو من وراء حجاب أو يرسل رسوال فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علّي حكيم

لكن هذا تفسري عام ال     . )6(يل قوال بأن معناه هم األنبياء الذين يوحى إليهم        ينقل اجليطا " إال وحيا : " الوحي -أ
يضبط صورة الوحي ويبدو أن املراد بالوحي هنا هو املعىن اللغوي ومنه اإلهلام يف حالة اليقظة أو ما يسمى بالنفث يف                     

  )7(.الروع، ومنه الرؤيا الصادقة يف املنام
ايل على القائلني بأن اهللا احتجب عن خلقه بكذا وكذا حجابا من            يرد اجليط :  التكليم من وراء حجاب    -ب

،ويعلل نفيـه  )8(نور وكذا وكذا حجابا من ظلمة وكذا وكذا حجابا من غمام كما حتتجب ملوك الدنيا يف قصورهم  
لقه هلذه املشاهبة بأن اهللا لو احتجب حبجاب ثالث بينه وبني اخللق ملا احتجب ذلك احلجاب ألن احلجاب خلق من خ                   

ولو جاز أن حيتجب خبلقه لكان ما احتجب به ال خيلو أن يكون فوقه أو حتته أو أمامه أو خلفه أو حييط بـه فهـذه                          
ويبني اجليطايل أن اهللا احتجب عن اخللق كله بـنفس          . )9(اجلهات من صفات األجسام بالتحدد فتعاىل اهللا عن ذلك        
األبصار عند درك األصوات، واألمساع عنه درك األلـوان         اخللق ال حبجاب ثالث يكون بينه وبني اخللق كما حجب           

  )11(. أي عن رمحته وفضله)10(﴾كال إم عن رهبم يومئذ حملجوبون﴿: وسائر حمسوسات احلواس نظريه قوله تعاىل
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  )1(.ويذكر اجليطايل أن سيدنا موسى عليه السالم كلمه اهللا بال واسطة وهو حمجوب عن الرؤية
 كله هبذه الكيفية، يقـول      bيل عليه السالم فقد نزل القرآن على سيدنا حممد          وهو جرب :  إرسال الرسول  -ج
  )2(﴾وإنه لترتيل رب العاملنب نزل به الروح األمني على قلبك لتكون من املنذرين بلسان عريب مبني﴿: اهللا تعاىل

 هذه اهليئـات    ولرتول الوحي هيئات أخرى جاءت هبا السنة النبوية، وقد أورد اجليطايل احلديث الذي يبني             
 كيف يأتيـك    b قالت سأل احلارث ابن هشام رسول اهللا         -عنها اهللا رضي-عن عائشة أم املؤمنني     : )3(وهو فيما يأيت  

أحيانا يأتيين مثل صلصلة اجلرس وهو أشده علي فيفصم عين وقد وعيت ما قال، وأحيانا               : "الوحي يا رسول اهللا؟ قال    
 ولقد رأيته يرتل عليه الوحي يف اليوم        -رضي اهللا عنها  -قالت عائشة   ." يقوليتمثل يل امللك رجال فيكلمين فأعي ما        

  )4(.الشديد الربد ويفصم عنه وإن جبينه ليتفّصد عرقا
واألنبياء عليهم السالم منهم من يأتيه الوحي عيانا، ومنهم         : "ويلخص اجليطايل بعض كيفيات الوحي يف قوله      

  )5(".م فيحفظهمن يلهمه إهلاما، ومنهم من يراه يف النو
وما يالحظ هو أن اجليطايل مل يوسع القول يف شرح هذه الكيفيات بل تقيد مبا جاء به القـرآن والـسنة يف                      

 .τاملوضوع دون أن يزيد شيئا إذ فيهما البيان الكايف ملن استفهم عن كيفيات الوحي كما سأل احلارث بن هشام 
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  المبحث الثالث

  b في نبوة سيدنا محمد
  وته دليل نب-1

 قد اّدعى النبوة، وأّيد دعواه باملعجزات الظاهرة واآليات الباهرة، ويف هذا أكرب          bبّين اجليطايل أن النيب حممدا      
  )1(.دليل على صدق نبوته إذ إن كلّ ما عجز عنه البشر مل يكن إال فعال هللا تعاىل

يف مؤلفات اجليطايل إىل نـوعني   عن معجزاته صلى اهللا عليه وسلم فيمكن لنا أن نصّنفها حسبما وردت        فأما
  :مها

   معجزة القرآن-أ
يذكر اجليطايل أن القرآن كالم اهللا ووحيه وفرقانه ترتيل من حكيم محيد معجزة للرسول عليه السالم وليكون                 

يـل  من املنذرين بلسان عريب مبني، أنزله إليه من اللوح احملفوظ يف ليلة القدر مجلة إىل السماء الدنيا مث يرتل بـه جرب                     
عشر مبكة وعـشر    : األمني بعد ذلك جنوما جنوما على قدر ما أّدت إليه احلاجة حىت أكمل اهللا نزوله يف عشرين سنة                 

  )2(.باملدينة
  :وقد أورد اجليطايل بعض وجوه اإلعجاز يف القرآن وهي فيما يأيت

    فـرغم متيـزهم         اإلعجاز البالغي ويتمثل يف جزالة نظمه فقد حتدى القرآن الكرمي كافة العـرب             -أوال
  )3(.بالفصاحة والبالغة مل يقدروا على معارضته مبثله

قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هـذا           ﴿: ومن اآليات اليت تعلن صريح التحدي قوله تعاىل       
 سور مثلـه    أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر     ﴿: ، وقوله تعاىل  )4(﴾القرآن ال يأتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا        

وإن كنتم يف ريب مما نزلنـا علـى         ﴿:  وقوله تعاىل  )5(﴾مفتريات وادعوا من استطعتم من دون اهللا إن كنتم صادقني         
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 فحني عجزت العرب عن اإلتيـان       )1(﴾عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون اهللا إن كنتم صادقني            
  .)2( ويه وقتلهbمبثله تعرضوا لسب الرسول 

  )3(. أمّياً غري ممارس للكتبb اشتماله على أخبار األولني مع كون الرسول -اثاني
لتدخلّن املسجد احلرام إن    ﴿: ، كقوله تعاىل  )4( إنباؤه عن الغيب يف أمور حتقق صدقه فيها يف االستقبال          -ثالثا

رض وهم من بعد غلبـهم      أمل غلبت الروم يف أدىن األ     ﴿:  وقوله تعاىل  )5(﴾شاء اهللا آمنني حملّقني رؤوسكم ومقّصرين     
  )6(﴾سيغلبون يف بضع سنني

يتضح لنا أن ما ذهب إليه اجليطايل يف إعجاز القرآن الكرمي هو مذهب أهل اللغة والبيان وعلمـاء التفـسري                    
حيث يرون أن إعجاز القرآن يرجع إىل بالغته، وروعة بيانه، ومجال نظمه، وغري ذلك من وجوه اإلعجاز اليت متيـز                    

اإلعجاز كان لصرفة، وهي أن اهللا      " بأن   )7( بذاته خالفا ملا ذهب إليه أبو إسحاق إبراهيم النظام املعتزيل          هبا فهو معجز  
 وقد تبعه املرتضى علي بـن       )8("صرف العرب عن معارضة القرآن مع قدرهتم عليها فكان هذا الصرف خارقا للعادة            

  )11)(10(. وابن حزم الظاهري)9(احلسني

   املعجزات احلسية-ب
بعض املعتزلة وعلى رأسهم النظام داللة املعجزات احلسية على النبوة، وشكّك فيما صحَّ من الروايات               رفض  

وزعم أن القمر انشق، وأنه رآه، وهذا : " يف انشقاق القمر يقول النظامτما رواه ابن مسعود  : يف املوضوع ومن بينها   
وحده، وال آلخر معه وإمنا يشقه ليكون آية للعـاملني،          من الكذب الذي ال خفاء به ألن اهللا تعاىل ال يشق له القمر              

وحجة للمرسلني ومزجرة للعباد، وبرهانا يف مجيع البالد، فكيف مل تعرف بذلك العامة ومل يؤرخ الناس بذلك العام،                  
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يـدة   بيد أن اجليطايل وغالبية علماء العق      )1("ومل يذكره شاعر، ومل يسلم عنده كافر، ومل حيتج به مسلم على ملحد؟            
: أثبتوا داللة هذه املعجزات على صدق النبوة كما رواها أصحاب السنن وكّتاب السري، ويعّدد اجليطايل بعضا منـها           

  )2(."كانشقاق القمر، وتسبيح احلصى، وإنطاق العجماء وما تفّجر من بني أصابعه من املاء"
ه االطمئنان بصدق النيب فيتبعه،     يظهر أن غاية املعجزات احلسية هي إقناع من شاهدها بصفة خاصة ليحصل ل            

أما من مل يشاهدها فإنه يؤمن هبا عن طريق السماع لكن إميانه ال يرقى إىل مستوى إميان املشاهد هلا الحتمـال مـا                       
  .يعتري الروايات من آفات إال ما ثبت منها تواترا

بقى أعظم آية، وأظهرهـا     فمهما بلغ تشكيك بعض الناس يف املعجزات احلسية وداللتها فإن القرآن الكرمي ي            
 يف كل زمان ومكان فهو املعجز يف ألفاظه وتراكيبه، ونظمه، وتـشريعاته، وعلومـه إذ ال                 bعلى صدق النيب حممد     

  .انقضاء إلعجازه
مل يقف عندها اجليطايل كاجتماع األخالق الفاضلة، واألوصـاف         b) 3(وهناك وجوه أخرى تدل على نبوته     

على عقائد، وعبادات، وتشريعات سامية تؤكد أا ليست من وضع البشر وأا وحي             احلميدة فيه، واشتمال رسالته     
  .إهلي، واحتياج العامل إىل بعثة نيب ينقذ البشرية من براثني الضاللة والفساد، وإخبار الكتب السماوية املتقدمة مببعثه

  b وجوب معرفة النيب -2
ِاعلم أنه جيب على    : "عاقل، فهي مما ال يسع جهله يقول       واجبة على كل بالغ      bيعترب اجليطايل معرفة الرسول     

ويعرف ...كل عاقل سلم عقله من اآلفات عند حال البلوغ من الذكور واإلناث أن يؤمن باهللا عّز وجلّ معرفة ونطقا                  
أنَّ ما جاء به    أن حممدا بن عبد اهللا بن عبد املطلب عبده األمني ورسوله املبني إىل الثقلني أمجعني، وأنه خامت النبيئني، و                  

 ثالث مجـل ال     b كما عليه أن يعلم أن دعوة الرسول         )4 (."حق من عند رّب العاملني وقد بلّغ ما أرسل به إىل األنام           
يستغين بعضها عن بعض، وال يسع جهلها كل عاقل عند بلوغه طرفة عني، وال خيرج من الشرك ما مل يـأت هبـا                       

دة أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن حممدا عبده ورسوله، ومـا                معرفة، واعتقادا، ولفظا، وإقرارا، وهي شها     
  )1)(5(﴾آمنوا باهللا ورسوله والنور الذي أنزلنا﴿: جاء به حق من عند ربه لقول اهللا تعاىل
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  : نوجزها فيما يأيتbويتناول اجليطايل بعض املسائل اليت تتعلق مبعرفة الرسول 

   معرفة نسب الرسول وقبيلته-أ
  عمن قال أعرف أن حممدا رسول اهللا وال أدري من أبوه وال قبيلته؟سئل 

أجاب اجليطايل عن هذه  املسألة موضحا أن من عرفه بعينه فقال أنا أعرف حممدا رسول اهللا وهو يـراه وال                     
 وإذا قال عرفـت   .  وال يضره ما جهل من نسبه      ،bيدري ما قبيلته؟ وال نسله؟ فهذا ثابت له املعرفة مبحمد رسول            

 حاضرا فال بأس عليه، وإن مل يعرفه بعينه         bحممدا رسول اهللا، ومل أعرف أنه ابن عبد اهللا فإذا كان حممد رسول اهللا               
وإن قال ال أدري لعل حممدا من املالئكة، أو من اجلن فإن هذا ال يعرفه مبرتلة من                 . فال يكون عارفا به حني جهل أباه      
  )2(.قال ال أدري أرجل هو أم امرأة

علينا أن نعلم أن حممدا رسول اهللا آدمي، وأمـا أن           " اجليطايل بعد هذا التحليل إىل نتيجة مفادها أنه          وخيلص
  .وهذا ما يتناسب مع بساطة العقيدة ويسر اإلسالم" نعلم أنه عريب، وأنه ابن عبد اهللا، قُرشّي فال

   معرفة أخالقه-ب
لقـد  ﴿:  ليتأسى هبا يف حياته عمال بقوله تعاىل       b يرى اجليطايل أنه جيب على املكلف أن يعرف أخالق النيب         

 ولقد خلص مجلة من هـذه       )3(﴾كان لكم يف رسول اهللا إسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر وذكر اهللا كثريا               
  :الشمائل الفاضلة منها
ني، آخـذا    ناصحا ألمته، حريصا على هداية اخللق أمجعني، رؤوفا باملؤمنني، رحيما بـاملتق            bكان الرسول   

بالعفو، آمرا باملعروف، معرضا عن اجلاهلني، كاظما لغيظه، شاكرا ألنعم ربه، ليس بفظ وال غليظ، وال صّخاب يف                  
األسواق، ال جيزئ بالسيئة السيئة لكن يعفو ويصفح، أشد الناس تواضعا يف غري ذلة، وأسكتهم مـن غـري تكـرب،                     

ا فقد، يلبس ما تيسر له، ويركب ما أمكنه، ويردف خلفـه،            وأبلغهم من غري تطويل، آكال ما وجد، وال يسأل عم         
جييب دعوة العبد واألمة، وجيالس أهل الضعف واملسكنة، ال حيتقر الفقري لفقره، وال يهاب ملكا مللكه، قد مجـع اهللا            

  )4(.له السرية الفاضلة، والسياسة الكاملة، واألخالق التامة
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   معرفة أنه رسول إىل الثقلني-ج
 أرسل إىل اإلنس واجلن كافة، وقد استدل اجليطايل علـى ذلـك             bة اإلسالمية أن سيدنا حممدا      أمجعت األم 

  .)1(بأدلة من الكتاب والسنة
 ويف هذا داللة على أن      )2(﴾قل يا أّيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعا        ﴿: قول اهللا عز وجل   :  من الكتاب  -

قام يف السنة السادسة من اهلجرة بإرسال كتب خمتلفة          "b الرسول   رسالته عامة للبشر مجيعا وما يؤكّد ذلك عمليا أن        
إىل عظماء وملوك ذلك العصر، فأرسل كتابا إىل هرقل قيصر الروم، وكتابا إىل كسرى فارس، وكتابا إىل حـاكم                   

  )3("اليمن، وكتابا إىل حاكم مصر، وكتابا إىل النجاشي ملك احلبشة وذلك حىت تتم عاملية الدعوة
وإذ صرفنا إليك نفرا من اجلن يستمعون القرآن فلما         ﴿: دل على أنه أرسل إىل اجلن كافة قوله تعاىل        وأما ما ي  

حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولّوا إىل قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا مسعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا ملا                     
داعي اهللا وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم وجيركم مـن           بني يديه يهدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا            

 وقوله  )4(﴾عذاب أليم ومن ال جيب داعي اهللا فليس مبعجز يف األرض وليس له من دونه أولياء أولئك يف ضالل مبني                   
يا معشر اجلن واالنس أمل يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيايت وينذرونكم لقاء يومكم هذا قـالوا                 ﴿: عز وجل   

  )5(﴾على أنفسنا وغرهتم احلياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أم كانوا كافرينشهدنا 
 األمحر هم اجلن، واألسود هـم       )6("بعثت إىل األمحر واألسود   : "قول النيب عليه الصالة والسالم    :  من السنة  -

  )7(.اإلنس، وقيل األمحر هم العجم، واألسود هم العرب
ن الرسل من اإلنس، ورسل اإلنس هم أنفسهم رسـل إىل اجلـن             ويثبت اجليطايل من خالل هذه النصوص أ      

خيرج منهما اللؤلؤ   ﴿:  أي من اإلنس كما قال     )8(﴾يا معشر اجلن واإلنس أمل ياتكم رسل منكم       ﴿: ويفسر قوله تعاىل  
  : أي من البحر املاحل دون احللو، ولكن ملا مشلهم اخلطاب فيما مضى مشلهم يف غري ذلك، وقال غيالن)9(﴾واملرجان

  فيها الضفادع واحليتان تصطخب    عينا مطحلبة األرجاء طاميــة

                                           
 .و1/27ج: شرح النونية: اجليطايل - 1

 .158: سورة األعراف، اآلية - 2

 .121: العقيدة والفكر اإلسالمي: هشام سلطان/ د - 3

 .32-29: سورة األحقاف، اآليات - 4

 .130: سورة األنعام، اآلية - 5

 .521: ، رقم1/370ج: أخرجه مسلم، كتاب املساجد ومواضيع الصالة - 6

 .ظ1/27ج: شرح النونية: اجليطايل - 7

 .130: يةسورة األنعام، اآل - 8

 .22: سورة الرمحن، اآلية - 9
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. )1(فجعلهما يصطخبان مجيعا والصخب إمنا يكون للضفادع وهو كثرة الصوت، واحليتان ال صـخب هلـا               
ومل يقم دليل على أن اهللا أرسل من اجلن رسال، وال كانوا يف وقت من األوقـات                 : "يقول الشيخ عبد الرمحن بكلي    

  )2(." فتعني أن يكون رسل اإلنس هم أنفسهم رسال للجنغري مكلفني

   معرفة أنه خامت النبيئني-د
  )3(:استدل اجليطايل على ذلك بأحاديث شريفة منها

  )4 ("ال نيب بعدي وال أّمة بعدكم: "b قول النيب -
  )5 ("أرسلت إىل الناس كافة وختم يب النبوة: "b وقوله -
  )6 ("رافيلبعثت حني بعث إىل إس: "b وقوله -

ويذهب يزيد بن أنيسة الذي يزعم أنه من اإلباضية إىل أن اهللا سيبعث رسوال من العجم يرتل عليـه كتابـا                     
، )9(وقد اعترب اجليطايل صاحب هذه املقالة الباطلة منافقا متأوال مرتلته كسائر املتـأولني            ) b)7)(8ينسخ به شريعة حممد     

ما كان حممد أبا أحد     ﴿:  صاحب هذه املقالة أّول قول اهللا عّز وجلّ        وهو ما حكم به مشايخ أهل جبل نفوسة لكون        
  )11(. بأن خامت النبيئني سيجيء بعده لكن الواو هنا هي واو النسق)10(﴾من رجالكم ولكن رسولَ اهللا وخامتَ النبيئني

                                           
 .ظ1/27ج: شرح النونية: اجليطايل - 1

 ).اهلامش (1/24ج: قواعد اإلسالم، تصحيح عبد الرمحن بكلي: اجليطايل - 2

 .ظ1/27ج: شرح النونية: اجليطايل - 3

 .6788: رقم ،15/195ج: واحلوادث الفنت من أمته ف يكون عما bاخباره : أخرجه ابن حبان يف صحيحه، باب - 4

 )مع اختالف يف اللفظ. (523: ، رقم1/371ج: كتاب املساجد ومواضع الصالة: أخرجه مسلم - 5

 .مل أعثر عليه - 6

 . 29: شرح النونية: اجليطايل. 1/184ج: مقاالت اإلسالميني: األشعري - 7

لة واضحة أن فرقة اليزيدية اليت أحلقها كتاب املقاالت بفرق اإلباضية هي فيه دال" يزيد بن أنيسة الذي يزعم أنه من اإلباضية: "إن قول اجليطايل - 8
والغريب يف األمر أن القارئ الكرمي إذا رجع إىل مصادر اإلباضية من كتب وأمساء علمـاء                : "ليست منهم يف شيء يقول الشيخ علي حيىي معمر        

إلباضية هذا اإلمام الذي مساه أبو احلسن األشعري يزيد بن أنيسة وال جيد عندهم              منذ أوائل القرن الثاين اهلجري إىل هذا العصر فإنه لن جيد عند ا            
ذكرا لفرقته وال آلرائه بل إم حيكمون على من يدين مبثل هذه املقاالت بأنه مشرك خارج عن امللة، ومن كان مشركا خارجا عن ملة اإلسالم                         

باضية بني الفرق اإلسالمية عند كّتاب املقاالت يف القدمي واحلديث، املطبعة العربية،            اإل: علي حيىي معمر  . ر" ال ميكن أن حيسب يف فرق املسلمني      
 .26: 1987غرداية، 

 .و1/29ج: شرح النونية: اجليطايل - 9

 .40: سورة األحزاب، اآلية - 10

 .و1/29ج: شرح النونية: اجليطايل - 11
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  )3(.مشركليس خبامت النبيئني هو  b أن من قال إن حممدا )2( وصاحب كتاب اجلهاالت)1(بينما يرى أبو خزر

   معرفة أنه بلَّغ الرسالة-هـ
 بلّغ الرسالة اليت أرسل هبا، واستدل اجليطايل على ذلك بأدلة مـن             bاجتمعت األمة اإلسالمية أن رسول اهللا       

  )4(:الكتاب والسنة
 أي ومن بلغ احللم، )5(﴾وأوحي إيلَّ هذا القرآن ألنذركم به ومن بلغ﴿:  قال اهللا تعاىل-   :من الكتاب 

  .بلغه القرآنوقيل من 
  )6(﴾فتول عنهم فما أنت مبلوم﴿:  وقال تعاىل-

أي يوم هذا وأي شهر هذا وأي بلد :  يف حجة الوداع وخطب الناس باملشعر احلرام فقالb قال -  :من السنة 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام : "bهذا؟ فقالوا يوم حرام وشهر حرام، وبلد حرام فقال 

 يف شهركم هذا يف بلدكم هذا أال هل بلّغت فقالوا نعم قال اللهم فاشهد أال ليبلغ الشاهد كحرمة يومكم هذا
  )7(."الغائب

من زعم أن حممدا مل يبلغّ ما أرسل به فقد أعظم علـى اهللا              :" قالت عائشة رضي اهللا عنها       -
  )8("الفرية

  معرفة أن شريعته ناسخة ملا قبلها من الشرائع-و
 خامتا للنبيئني، وناسخا ملا قبله من شـرائع اليهـود والنـصارى             b أرسل سيدنا حممدا     يبني اجليطايل أن اهللا   

  )9(.والصابني إال ما ال جيوز نسخه كالتوحيد وحماسن األخالق

                                           
: مجعية التـراث . علماء اإلباضية برع يف علم الكالم وانفرد فيه بآراء متميزةمن كبار ) م990/هـ380ت(أبو خزر يغال بن زلتاف الوسياين  - 1

 .1039:  وما بعدها، ترمجة4/1001ج: معجم أعالم اإلباضية قسم املغرب

مجعيـة  . ر. ، وقيل إنه اشترك يف تأليفه عدد من الـشيوخ )م12/ هـ6ق(ينسب هذا الكتاب إىل العامل تبغورين بن عيسى بن داود امللشوطي  - 2
 .221:  وما بعدها، ترمجة2/208ج: معجم أعالم اإلباضية قسم املغرب: التراث

 .و1/29ج: شرح النونية: اجليطايل - 3

 .و1/29ج: شرح النونية: اجليطايل - 4

 .19: سورة األنعام، اآلية - 5
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 .2037: ، رقم1/381ج:مسند عبد اهللا بن العباس: كتاب مسند عبد اهللا بن العباس، باب: أخرجه أمحد - 7
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وقد أشار إىل اختالف علماء التشريع يف شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ وهل كان نبينا عليه السالم وأمته                    
 ولعل ذلك لكون هذه     )1(ة من قبلهم أم ال؟ لكن اجليطايل اكتفى بذكر األقوال دون تفصيل           متعبدين بعد البعثة بشريع   

  .املسائل قد تناوهلا األصوليون بالتحليل أثناء حديثهم عن املصادر التبعية لألحكام

                                           
 .و35-ظ1/34ج: شرح النونية:  اجليطايل- 1
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  األسماء واألحكام: الفصل الخامس
  

  الفصل الخامسالفصل الخامس
  األسماء واألحكاماألسماء واألحكام

  متهيد
  .اإلميان: املبحث األول
  .الكفر: املبحث الثاين
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  متهيد
  

 اختالف املسلمني إىل فرق اصطبغت مواقفها       إن األحداث السياسية اليت ظهرت يف صدر اإلسالم تسببت يف         
 .السياسة بالصبغة الدينية وذلك لتمكن الدين يف نفوس عامة الناس

فانطالقا من الواقع االجتماعي والصراع السياسي الذي شهده املسلمون خاضت الفرق اإلسالمية منذ عهـد      
 معىن اإلميان؟ وهل يزيد أو ينقص؟ ومـا   :مبكر يف قضية األمساء واألحكام فتفردت كل فرقة بتصورات خاصة حول          

هو حكم فاعل الكبرية؟ وما هو مدلول الكفر والنفاق والشرك؟ مما يتعني على دارس أية فرقة أول وهلة أن يقف عند           
ال سبيل إىل ولوج البناء الفكـري لكـل فرقـة دون            : "يقول اجلعبريي . هذه املصطلحات واملفاهيم قبل كل شيء     

  )1(."ومعرفة استعماهلا بدقة) صطلحاتأي هذه امل(امتالكها 
تناول سلف اإلباضية هذه املسألة أول مرة عندما رفض اإلمام عبد اهللا بن إباض اخلروج من البـصرة مـع                    

ـ 65 وذلك سنة                            )2(املتطرفني من اخلوارج وعلى رأسهم نافع بن األزرق        م الـذين غـالوا يف      685/هـ
، )3(مرتكيب الكبائر من املوحدين بكفر الشرك فاستحلوا دمـاءهم وأمـواهلم          أحكامهم، وتطرفوا حني حكموا على      

حينئذ أبدى اإلمام عبد اهللا بن إباض موقفه الصريح من هؤالء الغالة املتشددين، واعتربهم مرتدين عن اإلسالم، فتربأ                  
أ من ابن األزرق وأتباعه من      وإنا نرب : "منهم، وانفصل عن مجاعتهم، يقول يف رسالته إىل اخلليفة عبد امللك بن مروان            

الناس، لقد كانوا على اإلسالم فيما ظهر لنا حني خرجوا، ولكنهم ارتدوا عنه، وكفروا بعد إسالمهم فنـربأ إىل اهللا                    
  )4(."منهم

فاستقر رأي اإلباضية منذ ذلك العهد على أن فاعل الكبرية حيكم عليه بكفر النعمة، وجتري عليـه أحكـام                   
وسنتعرض يف هذا الفصل إىل موقف اجليطايل من        .  وبقية املذاهب  )5(يزت اإلباضية عن اخلوارج   املوحدين، وبذلك مت  
  وكيف تعامل مع اخلالف الوارد يف هذه املسائل؟... اإلميان والكفر والشرك: هذه املصطلحات

                                           
 .2/489ج: البعد احلضاري:  اجلعبريي- 1

 .352-7/351ج: األعالم: الزركلي.ر. رأس األزارقة وإليه نسبتهم وهم من اخلوارج)  م685/  هـ 65ت( نافع بن األزرق بن قيس - 2

: الفكر السياسي عند اإلباضية: عدون جهالن. ر. وأعالمها عن بقية املذاهب كانت هذه احلادثة سببا يف ظهور اإلباضية كفرقة مستقلة بآرائها - 3
34. 

 .24 -23: دراسات إسالمية يف األصول اإلباضية: أعوشت بكري. 25): ت.د(خمتصر تاريخ اإلباضية، :  أبو الربيع سليمان الباروين- 4

 . اخلوارج يف نظر اإلباضية هم األزارقة والصفرية والنجدية- 5
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نـدما  وقد يبدو حتديد هذه املصطلحات أمرا هّينا كما هو احلال يف بعض العلوم إال أن خطورته تتجلـى ع                  
ندرك ما هلا من ارتباط وثيق الصلة بواقع حياة الناس، وعالقاهتم، ومصائرهم، إذ إن اخلطأ يف ضبط مدلول االسـم                    

  .ينجم عنه خطأ يف إجراء احلكم ألن األمساء تابعة لألحكام كما يقرر علماء العقيدة
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  المبحث األول
   اإليمان

  متهيد
ر اخلريات للحديث عن اإلميان موضحا حقيقته، مبينا درجاته         خصص اجليطايل القنطرة الثانية من كتاب قناط      

ويرى أن اإلميان ينبغي أن يقوم على أساس من العلم وذلك احترازا منه من إميان أهل التقليد ليترسـخ يف                    . ومقاماته
 بـدء   نفس اإلنسان، وال تزعزعه رياح التشكيك، وبالتايل يثمر سلوكا طيبا، ويسعد صاحبه دنيا وأخرى، يقول يف               

وهذه القنطرة اليت لإلميان مرتبة على قنطرة العلم، وذلك أن سعادة اآلخرة العلـم، مث اإلميـان، مث                  : "قنطرة اإلميان 
وقد قيَّد اجليطايل التوحيد الذي هو أعظم أصول اإلميان بأن يكون صادرا من             . )1("العمل، مث التوفيق، مث حسن اخلامتة     
إدراكا منه أن املتدين الذي يستند إميانه إىل العلم والعقل يكون أثبت دينـا،              ،  )2(املكلف عن علم حمقق ال عن جهل      
  .وأجدى نفعا من املؤمن املقلّد اجلاهل

وباالعتماد على ما ورد يف قنطرة اإلميان، وسائر تآليفه ميكن لنا أن نتعرف على رأي اجليطـايل يف اإلميـان                    
  واللسان؟ أم بالقلب واللسان وعمل اجلوارح؟ومباذا ينعقد؟ هل بالقلب؟ أم باللسان؟ أم بالقلب 

   حقيقة اإلميان وأقسامه-1
آمن : فأصله يف اللغة التصديق بالشيء يقال     : "ورد يف قنطرة اإلميان تعريف اإلميان لغة وشرعا يقول اجليطايل         

ـ                   وب عليـه   فالن بكذا أي صّدق به، وآمن بالوثن والسحر أي صّدق هبما، قال اهللا سبحانه حكاية عن أوالد يعق
 أي مبصدق، مث إن الشرع خصص هذا االسم وقصره على الـذي يـؤمن بـاهللا                 )3(﴾وما أنت مبؤمن لنا   ﴿: السالم

  )4(."ومالئكته ورسله ومبا جاءت به فمن مل يؤمن هبذه األشياء فال يسمى مؤمنا بالشرع
 ى عنه من معصية، فكل      اإلميان هو مجيع ما أمر اهللا به من طاعة، وترك مجيع ما           : "ويعرفه يف مواطن أخرى   

ذلك إميان ودين وإسالم وبعضه إميان، فمن أتى جبميع ذلك فهو مؤمن مسلم، ومن اقتـصر علـى التوحيـد دون                     
  )5(."الفرائض فليس مبؤمن وال مسلم

                                           
 .285/ 1القسم: قناطر اخلريات: اجليطايل - 1

 .1/327القسم:  املصدر نفسه- 2

 .17: اآلية:  سورة يوسف- 3

 .1/337القسم: قناطر اخلريات، حتقيق النامي:  اجليطايل- 4

 .و2/55ج: شرح النونية:  اجليطايل- 5
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إميان توحيد، وإميـان الفـرائض      : اإلميان هو مجيع ما قارنه الثواب وهو على وجهني        : "وجاء يف موضع آخر   
ان، وليس كل إميان توحيدا، وكل طاعة هللا إميان، وكل إميان طاعة، وكل إسالم إميان، وكل إميـان                  فكل توحيد إمي  

إسالم، وكذلك كل خصلة من خصال اإلميان يقال هلا إميان بالتنكري، وال يقال اإلميان بالتعريف إال للوفـاء جيميـع              
 وقال يف اإلميان الـذي هـو   )1(﴾اهللا ليضيع إميانكموما كان ﴿: الدين ألن اهللا تعاىل ذكر الصالة فسماها إميانا فقال       

  )3)(2(﴾ومن يكفر باإلميان فقد حبط عمله وهو يف اآلخرة من اخلاسرين﴿: الوفاء جبميع الدين
  :وميكن أن نستخلص مجلة من املالحظات بعد التأمل يف هذه التعريفات هي كاآليت

ميان الذي هو اإلميان باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله،         أظهر اجليطايل يف التعريف األول البعد التصديقي لإل        -أ
ومبا جاءت به، دون اإلشارة إىل اجلانب العملي منه الذي يتمثل يف إتيان الواجبات، وترك املقبحات، وبذلك يقترب                  

تصديق لكنه بني يف مواضع أخرى أن اإلميان وإن أريد به شرعا ال           . )4(اجليطايل يف هذا التعريف من مذهب األشاعرة      
مبا جيب التصديق به إال أنه قد يطلق على أعمال الرب أيضا فهو جمموع عناصر ثالثة ال ينفك بعضها عن بعض قـول                       

  )5(.باللسان، وتصديق باجلنان، وعمل باألركان
 يف التعريف الثاين والثالث وّسع اجليطايل من مفهوم اإلميان ليشمل االمتثال جبميع الطاعـات فرضـها،               -ب

وترك مجيع املعاصي، فهو مجيع ما قارنه الثواب، وبذلك يتوافق مع املعتزلة والشيعة واخلـوارج وأصـحاب                 ونفِلها،  
 إىل أن اإلميان عبـارة عـن أداء         )7(وذهب بعض اإلباضية وأكثر معتزلة البصرة واجلبائيان      . )6(احلديث وسائر الفقهاء  

                                           
 .143:  سورة البقرة، اآلية- 1

 .5:  سورة املائدة، اآلية- 2

 .و2/57ج: ح النونيةشر:  اجليطايل- 3

 :اإلجيـي .ر" التصديق للرسول فيما علم جميئه به ضرورة، فتفصيال فيما علم تفصيال، وإمجاال فيما علم إمجاال: " اإلميان عند أكثر األشاعرة هو- 4
 .384: املواقف

 . وما بعدها1/337القسم:  حتقيق النامي،قناطر اخلريات   .و2/109ج: شرح النونية:  اجليطايل- 5

ظ، 2/108ج: شرح النونيـة : اجليطايل .2/91ج: املوجز، حتقيق عمار طاليب: أبو عمار عبد الكايف .2/345ج: شرح األصول اخلمسة: عبد اجلبار - 6
ـ  .124: 198كتاب اإلميان، مطبوعات ميموين للنشر والتوزيع، اجلزائر،        : ابن تيمية  .1/364القسم: قناطر اخلريات، حتقيق النامي    .و109 : بريياجلع

 .1/174ج : مذاهب اإلسالميني: عبد الرمحن بدوي. .2/491ج: البعد احلضاري

  :  اجلّبائيان مها- 7
: الزركلـي . ر. من أئمة املعتزلة، ورئيس علماء الكالم يف عصره    ) م916–849/هـ303–235(أبو علي حممد بن عبد الوهاب اجلّبائي         -

  .6/256ج: األعالم
: األعـالم : الزركلـي . ر. عامل بالكالم من كبار املعتزلـة     ) م933–861/هـ321–274( علي اجلّبائي     أبو هاشم عبد السالم بن أيب      -
 .4/7ج
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أن القول األول أصوب ملوافقته املنصوص من أحاديث            ، ويبدو   )1(الطاعات الواجبة دون النوافل، واجتناب املقبحات     
  .bالرسول 
 إن تقسيم اجليطايل اإلميان إىل إميان توحيد وإميان فرائض هو تقسيم ال يفي بكل الطاعات اليت تنـدرج                   -ج

بأنه إتيان  ضمن اإلميان فأين موقع النوافل يف هذا التقسيم؟ ويظهر أن هذا التقسيم يكون مناسبا حالة تعريف اإلميان                  
ولعل تقسيم بعض علماء اإلباضية اإلميان إىل إميان توحيد، وإميان غري توحيد            . الواجبات دون النوافل وترك املقبحات    

  . هو التقسيم الذي يتوافق مع التعريف الذي ساقه اجليطايل لإلميان)2(الذي يشمل الفرائض والنوافل
وهو خـالف مـا    ) بالتنكري(ء فيقال للخصلة الواحدة إميان       اإلميان عند اجليطايل يتبعض ويتجزأ إىل أجزا       -د

 لكن  )4(. الذي رفض تبعض اإلميان إذ ال يقال للصفة الواحدة إذا انفردت بنفسها إميان             )3(ذهب إليه غيالن الدمشقي   
: لـسالم رأي غيالن يتناىف مع اآليات واألحاديث اليت تطلق اإلميان على أعمال الرب والطاعات كقوله عليه الصالة وا                

  .)5("اإلميان بضع وسبعون شعبة أعالها قول ال إله إال اهللا وأدناها إماطة األذى عن الطريق، واحلياء شعبة من اإلميان"

فاللغوي مبعىن  املقّر،    . لغوي وشرعي :  انطالقا من تعريف اإلميان بّين اجليطايل أن املؤمن يطلق على وجهني          
، وقد مجع مجلة من اآليات واألحاديث ليستدل هبا على هـذا            )6( واعتقادا وعمال  والشرعي مبعىن املوفِّي بالدين قوال    

  :)7(التقسيم وهي فيما يأيت
P    وقولـه تعـاىل    )8(﴾ومن أراد اآلخرة وسعى هلا سعيها وهو مومن       ﴿: كقوله تعاىل :  املؤمن لغة مبعىن املقر  :

ومن يقتـل مومنـا     ﴿:  وقوله تعاىل  )9(﴾ اخلرية وما كان ملومن وال مومنة إذا قضى اهللا ورسوله أمرا أن تكون هلم            ﴿
 )1(﴾فمن يعمل من الصاحلات وهو مومن فال كفران لـسعيه         ﴿:  وقوله تعاىل  )10(﴾متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها    

  )2(.ويرى اجليطايل أن البار والفاجر يدخالن يف هذه اآليات
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 .93:  سورة النساء، اآلية- 10



  182

P      ينفِّي بالدملومنون الذين إذا ذكر اهللا وجلـت قلـوهبم وإذا          إمنا ا ﴿: كقوله تعاىل :  أما املؤمن شرعا هو املو
تليت عليهم آياته زادهتم إميانا وعلى رهبم يتوكلون الذين يقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم املومنـون                  

وقـول  ) 5(﴾...قد افلح املومنون الذين هم يف صالهتم خاشعون       ﴿: ، وقوله تعاىل  )4( وغريهم املؤمنون باطال   )3(﴾حقا
لـيس  : "b وقولـه    )6("ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن             : "bرسول  ال

  .)8("املؤمن مْن أَِمن الّناس ِمن لسانه ويده: "b وقوله )7("املؤمن من بات شبعان وجاره جائع
  

التوفيق واجلمع بني النصوص الـيت       فمن خالل هذا التفريق بني املؤمن املقر واملؤمن املويف متكن اجليطايل من             
  .قد يتوهم منها التعارض ووّضح اإلشكال القائم حول مصطلح اإلميان

   نقد اجليطايل للمرجئة-2

رّد اجليطايل على تصور املرجئة ملفهوم اإلميان بأنه قول بال عمل، مبينا النتائج اخلطرية اليت تترتب عن هـذا                   
  :)9(التصور، وهي فيما يأيت

  .د الشرع هدم قواع-
 )10(﴾يدعون رهبم خوفا وطمعا﴿:  إبطال فائدة اخلوف والرجاء وقد مدح اهللا تعاىل املؤمنني يف كتابه فقال-
 إبطال فائدة التقوى وإطالق عقال املعصية والبلوى، إذا كان من أقر باإلسالم، وانتهك املعاصي، ومجيـع                 -

        ن عبد ربه جبميع حقوقه سرا وجهارا، واجتنب املعاصـي          اآلثام، وضيع الفرائض، والعمل الالزم، أن يكون هذا وم
أم جنعـل   ﴿: فعال وقوال واعتقادا، ومتادى على ذلك حىت أتاه اليقني أن يكون هذا واألول سواء وقد قال اهللا تعاىل                 

  . ويف أمثاهلا من القرآن)11(﴾املتقني كالفجار

                                                                                                                                                        
 .94:  سورة األنبياء، اآلية- 1

 .388/ 1القسم: قناطر اخلريات، حتقيق النامي:  اجليطايل- 2

 .4-1:  سورة األنفال، اآليات- 3

 .388/ 1القسم: قناطر اخلريات، حتقيق النامي:  اجليطايل- 4

 .11-1:  سورة املومنون، اآليات- 5

 .2343: ، رقم2/875ج: النهي بغري إذن صاحبه: كتاب املظامل، باب: بخاريأخرجه ال - 6

 )مع اختالف يف اللفظ (.2166: ، رقم2/15ج: كتاب البيوع: ستدركاحلاكم يف امل أخرجه - 7
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ل تفنيده مؤيدا نقده بأدلة من العقل والنقل،        كما أن اجليطايل اعترض على هذا املفهوم القاصر لإلميان، وحاو         

يقال للمرجئة أخربونا عن اإلميان ما هو؟ فإن قالوا هو اإلقرار باهللا أنه             : "وقد صاغ حماورته للمرجئة على النحو اآليت      
اإلقرار باهللا غـري    : هذه ثالث خصال بعضها غري بعض     : قيل هلم . واحد، وأن حممدا عبده ورسوله، وما جاء به حق        

إلقرار برسوله، اإلقرار برسوله غري اإلقرار مبا جاء به ألنه ال يكون موحدا من أنكر خصلة منها يقر جبميعها فـإذا                     ا
جاز لكم أن جتعلوا اإلميان ثالث خصال فلم ال جيوز لغريكم أن جيعلها عشرا، وأكثر فيجعل الصالة والزكاة وغريمها                   

املعرفة غري اإلقرار لـزمهم أن      : عرفة باهللا هي اإلقرار أو غريه؟ فإن قالوا       امل: من مجيع الفرائض إميانا؟ ويقال هلم أيضا      
فإن كان  : قيل هلم . فإن زعموا اإلقرار هو املعرفة    . يكون من أخرس اهللا لسانه، وعرف اهللا بقلبه أن يكون ليس مبؤمن           

ا غري اإلقرار فكما بطل هذا مل يـصح         إمنا كانت املعرفة إميانا باهللا من أجل أا معرفة بطل أن يكون اإلقرار إميانا أل              
أن يكون اإلميان إميانا إال لعلة وجوب الثواب عليه فثبت أن مجيع ما قارنه الثواب من طاعة هللا عز وجل يكون إميانا                      

وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويوتـوا الزكـاة وذلـك ديـن                   ﴿: ألن اهللا يقول  
 يريد صالتكم حنو بيت     )2(﴾وما كان اهللا ليضيع إميانكم    ﴿: وقال اهللا تعاىل  .  فسمى صالهتم وزكاهتم دينا    )1(﴾القيمة
 أي يعملون مبا يف الـسورة مـن الفـرائض           )3(﴾فأما الذين آمنوا فزادهتم إميانا وهم يستبشرون      ﴿: وقال... املقدس

 فهـؤالء قـوم     )4(﴾املومنني ليزدادوا إميانا مع إميام    هو الذي أنزل السكينة يف قلوب       ﴿: فيزدادون بذلك إميانا وقال   
  )5("مستكملون اإلميان أخرب عنهم أم يزدادون إميانا مع إميام فدلَّ هذا أن اإلميان خصال كثرية يزداد وينقص

ويتابع اجليطايل نقده ملذهب املرجئة موضحا أن اإلميان لو كان يكمل بالقول باإلقرار دون العمل باألركـان                 
 وأصحابه قد أتوا باإلسالم كـامال       b معىن ألن رسول اهللا      )6(﴾اليوم أكملت لكم دينكم   ﴿: مل يكن لقول اهللا تعاىل    

  )7(يف بدء أمرهم فكيف يكمل شيء قد استوعب وأويت على آخره؟
وجيمع مجلة من النصوص ليثبت أن اإلميان يكون عمال من مجيع الوجوه من اعتقاد اجلنان، والقول باللسان،                 

وما كان اهللا ليـضيع     ﴿: فمما يدل على أن األفعال من اإلميان قوله تعاىل        : "والعمل باألركان، يقول يف شرح النونية     
  )8(﴾إميانكم

                                           
 .5:  سورة البينة، اآلية- 1

 .143:  سورة البقرة، اآلية- 2

 .124:  سورة التوبة، اآلية- 3

 .4:  سورة الفتح، اآلية- 4

 .و56ظ، 2/55ج: شرح النونية:  اجليطايل- 5

 .3:  سورة املائدة، اآلية- 6
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فقد صغت  ﴿:  وقوله )1(﴾إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان     ﴿:  ومما يدل أيضا أن للقلب عمال قوله تعاىل        -
حت صلح هبا سائر اجلسد وإذا انفسدت انفسد هبا سـائر اجلـسد   يف اجلسد مضغة إذا صل: "b وقوله   )2(﴾قلوبكما
 فإذا كان القلب يطمئن مرة، ويصغى أخرى، ويوجل، ويكون منه الصالح والفساد، فأي عمـل                )3("القلب: وهي

  أكثر من هذا ؟
ـ           ﴿:  ومما يدل على نطق اللسان أنه عمل أيضا قوله تعاىل          - ا إذ يبيتون ما ال يرضى من القول وكـان اهللا مب

وإن كذبوك فقـل يل عملـي ولكـم         ﴿: وقوله تعاىل .  فذكر القول ومساه عمال عند إحاطته به       )4(﴾تعملون حميطا 
 فهل كان عمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع الكفار إال دعاؤه إياهم إىل اهللا ؟ وعملهم معه ردهم                     )5(﴾عملكم

 ويف  )6("عد كالمه من عمله قلّ إال فيما يعنيه وينفعـه         من  : "قوله بالتكذيب فسماه عمال وكذلك يف احلديث املأثور       
يا ليت الذي قـالوه     : "وختم اجليطايل نقده بقوله   . )7("مستفيض كالم العرب وسائر الناس يسمى الكالم عمال أيضا        

  )8(."حقا فنكون من السعداء وال يضرنا اختالفهم
ختلف مذاهبه، ورفض أن يكون مفهوم      ومن خالل هذا العرض جند اجليطايل قد تصدى لنقد فكر اإلرجاء مب           

، أو يكون معرفة بالقلب دون إقرار وعمل كما زعـم           )9(اإلميان قاصرا على اإلقرار باللسان وحده كما ذهب غيالن        
  .)11(، أو يكون إقرارا باللسان ومعرفة باجلنان كما يرى أبو حنيفة وأصحابه)10(اجلهم بن صفوان

اإلقـرار،  : فكري موقفا معتدال جيمع فيه بني عناصر اإلميـان الثالثـة          وقد اختذ اجليطايل وسط هذا الرتاع ال      
وال شك أن هذا التصور الصحيح لإلميان هو الذي يرفع املسلمني من كبوهتم احلضارية، ومـن                . والتصديق، والعمل 

نة اليت ّمحلوها   دركة االحنالل الديين، والفساد اخللقي الذي شهده عصر اجليطايل والعصور اليت تلته إىل مستوى األما              
  .ليكونوا شهداء على الناس بالقسط
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أما أصحاب املعرفة   : " مواطن اخلطإ الذي وقعت فيه مذاهب املرجئة يقول        )1(وبّين صاحب كتاب اجلهاالت   
كما أنَّ  . احتجوا على مقالتهم، فحجتهم يف أن املعرفة إميان صحيحة، وإمنا أوتوا يف غلطهم أنْ ليس اإلميان إال معرفة                 

ن احتجوا على اإلقرار قد أصابوا يف احلجة على اإلقرار، وأوتوا يف قوهلم أنْ ليس  إميان إال اإلقرار، فكال الفريقني             الذي
قد غلط يف نفي حجة صاحبه وكذلك أبو حنيفة وأصحابه يف زعمهم أنَّ اإلقرار واملعرفة  إميان فقد أصـابوا فيمـا                      

 ويدعو اإلمام الرازي إىل اجلمع بـني        )2(..."ل الرب أنْ يكون إميانا    قالوا، وأخطأوا يف نفيهم عما سوى ذلك من أعما        
: جيب التوفيق بني هذه الدالئل بقدر اإلمكـان فنقـول         : "احلجج اليت استدل هبا كل فريق إذ ال تعارض بينها يقول          

كما يطلـق اسـم     اإلميان له أصل وله مثرات، واألصل هو االعتقاد، وأما هذه األعمال فقد يطلق لفظ اإلميان عليها                 
  )4(. وهو ما ذهب إليه أبو حامد الغزايل)3(."أصل الشيء على مثراته

   زيادة اإلميان ونقصانه-3
يزداد بتأثري  : اتساقا مع تعريف اإلميان أنه قول وعمل وأنه خصال كثرية قال اجليطايل بزيادة اإلميان ونقصانه              

لعقدة على القلب من غري كشف وال انشراح يشتد، ويقوى          ويرى أن اإلميان مبرتلة ا    . )5(الطاعات، وينقص باملعاصي  
تارة، ويضعف، ويسترخي تارة، كالعقدة على اخليط مثال، والعمل يؤثر يف مناء هذا االعتقاد وزيادته كما يؤثر سقي                  

  )6(.املاء يف مناء األشجار علوا ويف رسوخ أصوهلا سفوال
  )7(:وقد استدل على ذلك بأدلة تتمثل فيما يأيت

                                           
 .وقد شرحه أبو عمار عبد الكايف) م12/هـ6ق( تبغورين بن عيسى امللشوطي - 1

 ).خمطوط (73: شرح كتاب اجلهاالت:  أبو عمار عبد الكايف- 2

 .128:  الدينمعامل أصول:  الرازي- 3

 .1/156ج: اإلحياء:  أبو حامد الغزايل- 4

 .1/344القسم: قناطر اخلريات، حتقيق النامي  .و2/55و، ج1/50ج: شرح النونية:  اجليطايل- 5

 .1/344القسم: قناطر اخلريات، حتقيق النامي: اجليطايل - 6

 .345-1/344القسم: قناطر اخلريات، حتقيق النامي. و2/55ج: شرح النونية:  اجليطايل- 7
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  من القرآن -أ
  )1(﴾الذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إميانا﴿: قوله تعاىل
  )2(﴾ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إميانا﴿: وقوله تعاىل
  )3(﴾والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم﴿: وقوله تعاىل
  )4(﴾لوب املومنني ليزدادوا إميانا مع إميامهوالذي أنزل السكينة يف ق﴿: وقوله تعاىل

   من السنة-ب
  )5("اإلميان نيف وسبعون شعبة أعالها شهادة أن ال إله إال اهللا وأدناها إماطة األذى: "bقال رسول اهللا 

   )6("احلياء من اإلميان: "bوقوله 
   )7("وحسن العهد من اإلميان: "bوقوله 
   )8("ميانالصرب والسماحة من اإل: "bوقوله 
   )9("الصرب نصف اإلميان والوضوء نصف الصرب: "bوقوله 
  )10("اإلميان يزيد وينقص: "bوقوله 

   من اآلثار-ج
إن اإلميان ليبدو ملعة بيضاء يف القلب فإذا عمل العبد الصاحلات منت وزادت حـىت      : "قول علي بن أيب طالب    

تهك احلرمات منت وزادت حىت يسود القلب كله فيطبع عليه          يبيض القلب كله، وإن النفاق ليبدو نكتة سوداء فإذا ان         
  )12(")11(﴾كال بل ران على قلوهبم ما كانوا يكسبون﴿: فذلك هو اخلتم وتال

                                           
 .173:  سورة آل عمران، اآلية- 1

 .31:  سورة املدثر، اآلية- 2

 .17:  سورة حممد، اآلية- 3

 .4:  سورة الفتح، اآلية- 4

 .191: ، رقم1/42ج: فرض اإلميان: كتاب اإلميان، باب:  ابن حبان أخرجه- 5

 .5033: ، رقم8/121ج: احلياء: باب:  النسائي أخرجه- 6

 .40: ، رقم1/62ج: كتاب اإلميان: كتاب اإلميان، باب: ستدركاحلاكم يف امل  أخرجه- 7

 .1854: ، رقم3/380ج: مسند جابر: باب:  أبو يعلى أخرجه- 8

 .3666: ، رقم2/484ج: تفسري حم عسق: كتاب التفسري، باب:  يف املستدرك احلاكم أخرجه- 9

 .74: ، رقم1/28ج:  ابن ماجه أخرجه- 10

 .14: ففني، اآلية سورة املط- 11

 .345-1/344القسم:  قناطر اخلريات، حتقيق النامي: اجليطايل- 12
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ونالحظ أن اجليطايل قد استقصى يف مجع أدلة زيادة اإلميان ونقصانه لريد بذلك على من نفى الزيـادة فيـه                    
: ن ال يزداد وال ينقص لبطل التفاضل بني املسلمني فيه، قال اهللا تعـاىل             ، ويرى أن اإلميان لو كا     )1(كاملرجئة وغريهم 

 وقـال   )3(﴾وفضل اهللا ااهدين على القاعدين أجرا عظيمـا       ﴿:  وقال اهللا تعاىل   )2(﴾ويوت كل ذي فضل فضله    ﴿
ان  فاإلمي )5(﴾انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض     ﴿:  وقال تعاىل  )4(﴾تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض     ﴿: تعاىل

  )6(.عند اجليطايل مقامات، واملؤمنون فيه درجات، يتفاضلون يف اإلميان على قدر ترقِّيهم يف درجاته

   مقامات اإلميان ودرجاته-4
  )7(:فأما مقامات اإلميان فثالثة هي

من ﴿:  االعتقاد بالقلب، ومما يدل على أن اإلميان هو انطواء القلوب على التوحيد قوله تعاىل              :املقام األول  -
إن اإلميان ها هنـا     : " عن اإلميان فقال   b وسئل النيب    )8(﴾كفر باهللا من بعد إميانه إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان          

  . كما أن القرآن يف كثري من آياته ذّم املنافقني الذين آمنوا بأفواههم ومل تؤمن قلوهبم)9("وأشار إىل صدره
: قراره عبارة عن التصديق الذي حصل يف القلب، قـال اهللا تعـاىل             اإلقرار باللسان نطقا، وإ    : املقام الثاين  -

 ففي ذم اهللا تعاىل املنافقني الذين آمنوا بأفواههم ومل تؤمن قلوهبم دليـل              )10(﴾قالوا آمنا بأفواههم ومل تومن قلوهبم     ﴿
قالـت  ﴿: قال اهللا تعـاىل   على أن اإلميان فيهما مجيعا بإثباث من اهللا إياه يف األفواه، وذمهم إذ مل يكتسبوه بالقلوب                 

  )11(﴾األعراب آمنا قل مل تومنوا ولكن قولوا أسلمنا وملا يدخل اإلميان يف قلوبكم
  . اإلميان هو العمل باألركان وحتقيقه باألفعال شرعا ومسعا: املقام الثالث-

أولئك الذين  ﴿: اىلوبيَّن اجليطايل حكم من انعرى من هذه املقامات الثالثة أنه ينطبق عليه قول اهللا تبارك وتع               
  )12(﴾طبع اهللا على قلوهبم ومسعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون ال جرم أم يف اآلخرة هم اخلاسرون

                                           
 .ظ-و2/55ج: شرح النونية.  ر. نقل اجليطايل أقوال املرجئة يف زيادة اإلميان ونقصانه ورّد عنها- 1

 .3:  سورة هود، اآلية- 2

 .95:  سورة النساء، اآلية- 3

 .253:  سورة البقرة، اآلية- 4

 .21: رة اإلسراء، اآلية سو- 5

 .343-1/340القسم: قناطر اخلريات، حتقيق النامي:  اجليطايل- 6

 .341-340/ 1القسم:  املصدر نفسه- 7

 .106:  سورة النحل، اآلية- 8

 .11151: ، رقم7/507ج: البيهقي يف شعب اإلميان  أخرجه- 9

 .41:  سورة املائدة، اآلية- 10

 .14:  سورة احلجرات، اآلية- 11

 .108:  سورة النحل، اآلية- 12
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وجحـدوا هبـا    ﴿: ومن كان اإلميان يف قلبه وانعرى منه لسانه فهو من الذين قال اهللا فيهم من قوم فرعون                
 ومن كان اإلميان يف قلبه ولسانه وانعرى منـه          )1(﴾فسدينواستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة امل        

أمل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون ولقد فتنا             ﴿: العمل فهم من الذين قال اهللا عز وجل فيهم        
ن، والثالث   فهذا من الكاذبني، واألوسط من املفسدي      )2(﴾الذين من قبلهم فليعلمن اهللا الذين صدقوا وليعلمن الكاذبني        

  )3(.من اخلاسرين
  )4(:وأما درجات اإلميان فهي مخس

  درجة اإلميان - 
آمن الرسول مبا أنزل إليه     ﴿: وهو املعىن الذي كلّف اهللا تعاىل عباده املؤمنني مث رضيه منهم وذلك قوله تعاىل             

:  حيـث قـال    bه الرسول    وهو اإلميان الذي أشار إلي     )5(﴾من ربه واملومنون كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله        
  . وهذا اإلميان هو تصديق عامة املسلمني واعتقادهم)6("عليكم بإميان العجائز"

   درجة الظن- 
فإذا حتقق العبد اإلميان ورسا يف قلبه انتقل إىل درجة هي أقوى مما فيه وهي الظن الذي مدح اهللا به املـؤمنني                      

  . ودرجة الظن أعلى من درجة اإلميان املتقدم)7(﴾ راجعونالذين يظنون أم مالقو رهبم وأم إليه﴿: حيث قال
   درجة العلم- 

فإذا قوي الظن الذي مدح اهللا به املؤمنني صار علما، وهذا العلم نور يقذف يف قلب املؤمن فيتسع القلب به                    
لقلب أعلـى    فالعلم درجة يف ا    )8(﴾ولكن جعلناه نورا دي به من نشاء من عبادنا        ﴿: وينشرح، قال سبحانه وتعاىل   

يرفع اهللا الذين آمنوا منكم والـذين       ﴿: من درجة اإلميان ولذلك فّرق اهللا تعاىل بني درجة اإلميان ودرجة العلم فقال            
  .يرفع اهللا الذين آمنوا منكم درجة والذين أوتوا العلم درجات:  فلحن اخلطاب)9(﴾أوتوا العلم درجات

                                           
 .14:  سورة النمل، اآلية- 1

 .3-1:  سورة العنكبوت، اآلية- 2

 .1/343القسم: قناطر اخلريات:  اجليطايل- 3

 . املصدر نفسه- 4

 .285:  سورة البقرة، اآلية- 5

 .ينسب إىل اإلمام اجلويين واهللا أعلم، وعثر عليه، والظاهر أنه ليس حديثامل أ - 6

 .46: ورة البقرة، اآلية س- 7

 .52:  سورة الشورى، اآلية- 8

 .11:  سورة اادلة، اآلية- 9
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   درجة اليقني- 
شكوك، وفارقه االضطراب، واستحكم يف النفس حىت كاد أن يكون عن           وهو علم راسخ يف القلب زايلته ال      

:  وقال )2(﴾ويف االرض آيات للموقنني   ﴿:  وقال )1(﴾وباآلخرة هم يوقنون  ﴿: مشاهدة، قال اهللا تعاىل يف صفة املؤمنني      
  )3(﴾كال لو تعلمون علم اليقني﴿

   درجة املعرفة-
ومعىن املعرفة باهللا تعاىل أن تعرفه بأياديه الكاملة، وصفاته         وذلك إذا قوي يقني العبد ترقى إىل درجة املعرفة،          

البالغة، وقدرته التامة، وأفعاله اجلارية يف خلقه من أصناف النعم وضروب النقم، فإذا عرفه العبد هبذه املعرفة لزمـت                   
العارف واستحكمت، الح   وهذه املعرفة إذا قويت يف قلب       . قلبه الرهبة منه، والرغبة إليه، وامتأل قلبه له عظمة وحياء         

له من ربه اللطف اخلفي، والنور اجللي، واستوىل على قلبه حب ربه، واستأنس بذكره يف اخللوات، ووثق بإسعافه يف                   
  )4(.املهمات، وغلب نور قلبه على نور بصره فأبصر الدنيا خياال واآلخرة مثاال
روحية، ودعوته إىل العناية بأعمال القلب،      من خالل عرض اجليطايل لدرجات اإلميان تتجلى لنا قوة حاسته ال          

. وتزكية النفس، وجماهدهتا يف اهللا ليهديها سبله فتذوق حالوة اإلميان، وتنكشف هلا األمور، وتعرف احلق من الباطل                
  .فكلما قوي إميان العبد قوي كشفه للحقائق، وكلما ضعف اإلميان ضعف الكشف

  :عند اجليطايل نوعانومما ميكن أن نستخلصه مما سبق أن اإلميان 
  . إميان عامة املسلمني الذين ال يعدو إميام الدرجة األوىل-
 إميان اخلاصة الذين يترقون يف الدرجات حىت يبلغوا مقام الكشف الذي هو الغاية القصوى من العلم، وال                  -

  .يتسىن هلم ذلك إال بااهدة ورياضة النفس
 يرون أن حصول الكشف ووقوعه أمر ممكن لبعض الناس اسـتنادا         وجلّ علماء اإلسالم   )5(وإن كان اإلباضية  

هل الكـشف   :  إال أن اإلشكال يكمن    )6(﴾والذين جاهدوا فينا لنهديّنهم سبلنا    ﴿: على بعض النصوص كقوله تعاىل    

                                           
 .4:  سورة البقرة، اآلية- 1

 .60:  سورة الروم، اآلية- 2

 .5:  سورة التكاثر، اآلية- 3

 .357/ 1القسم: قناطر اخلريات، حتقيق النامي:  اجليطايل- 4

مقدمـة  : أبو حفص عمرو بن مجيـع  .59-1/58ج: م1984/هـ1405لتراث القومي، سلطنة عمان املعترب، وزارة ا:  أبو سعيد الكدمي- 5
 :العدل واإلنـصاف  : رجاليناأبو يعقوب الو  . 106: التوحيد وشروحها البن العباس الشماخي وأيب سليمان التالثي تعليق أيب إسحاق اطفيش           

 .1/573ج: ، حتقيق سامل بن محد احلارثيمنهج الطالبني وبالغ الراغبني: مخيس بن سعيد الرستاقي. 1/26ج

 .69:  سورة العنكبوت، اآلية- 6
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هبة من عند اهللا أم اكتساب؟ وهل هو الغاية من اإلميان؟ وهل الطريقة اليت يسلكها مريدو الكـشف سـليمة مـن                      
  لق؟ وهل تتفق مع منهج اإلسالم الذي يتميز بالوسطية والتوازن والشمول؟املزا

ونتفق يف جوابنا عن هذه اإلشكاالت مع ما ذهب إليه الشيخ القرضاوي يف اعتراضه على طالب الكـشف                  
  )1(:ونوجز ذلك يف النقاط اآلتية

 املنعطفات واملنحدرات، قلما     انتقد طريقهم للكشف باعتباره طريقا شديد الوعورة، عظيم اخلطورة، كثري          -أ
جيد فيه سالكه منارات هتديه، وعالمات تدله، ألن املنارات يف علم الشرع وقد تركوه، والعالمات يف مرياث النبـوة                 
وقد أمهلوه، ويف أثناء هذه ااهدة قد يفسد املزاج، وخيتلط العقل، وميرض البدن، وتنشب خيـاالت يف القلـب،                   

  .حوينقضي العمر قبل النجا
 يف اعتبار الكـشف أمـرا يطلـب،         - ومن حنا حنوه كاجليطايل      - خيالف القرضاوي أبا حامد الغزايل       -ب

  .واحلقيقة أنه أمر يوهب وحنن املسلمني مل نؤمر بطلب الكشف وإمنا أمرنا بطلب العلم
 وإمنـا    اعترب من جعل الغاية من عبادته حصول الكشف مل خيلص يف العبادة هللا تعاىل وابتغـاء وجهـه                  -ج

  .خيلصون للكشف
 لو سلك الصحابة والتابعون هذه الطريقة للوصول إىل الكشف ملا فتحوا الفتوح، وال نـشروا رسـالة                  -د

  .اإلسالم يف العاملني وال نقلوا لنا القرآن، وال رووا لنا السنن، وال فقهوا الناس
 واملادة، وبني العلم واإلميـان،       تتناىف طريقة الكشف مع خصائص دعوة اإلسالم اليت توازن بني الروح           -هـ

  .وبني العقل والقلب، وبني حق اهللا وحظ النفس، وجتمع بني الدنيا واآلخرة

   العالقة بني اإلميان واإلسالم-5
حبث اجليطايل العالقة بني اإلسالم واإلميان يف جانبيها اللغوي والشرعي هل مها شيء واحد أو كل منهما غري                  

  اآلخر؟
 أي مبصدق، وللتصديق    )2(﴾وما أنت مبومن لنا   ﴿: إلميان عبارة عن التصديق لقوله تعاىل     فا: فمن حيث اللغة  

  )3 (.حمل خاص هو القلب، واللسان ترمجانه
وأما اإلسالم فمعناه يف اللغة اخلضوع واالستسالم واالنقياد وترك لإلباء والعناد واجلحود، والتسليم عـاّم يف                

وأسلمت مـع سـليمان هللا رب       ﴿: حكاية عن بلقيس صاحبة سليمان    :  تعاىل  قال اهللا  )4(.القلب واللسان واجلوارح  

                                           
 . وما بعدها107: م1996/هـ1417، 1موقف اإلسالم من اإلهلام والكشف، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط: يوسف القرضاوي/  د- 1

 .17:  سورة يوسف، اآلية- 2

 .1/361القسم: قناطر اخلريات، حتقيق النامي:  اجليطايل- 3

 .361، 1/358القسم:  املصدر نفسه- 4
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 فاللغة توجب أن اإلسالم أعم، واإلميان أخص، فكأن اإلميان عبارة عن أشرف أجزاء اإلسالم فإذن كل                 )1(﴾العاملني
  )2(.تصديق تسليم، وليس كل تسليم تصديقا

دف والتوارد، وورد على سبيل االختالف، وورد       فقد ورد باستعماهلا على سبيل الترا     : وأما من حيث الشرع   
  )3(.على سبيل التداخل

فأخرجنا من كان فيها من املومنني فما وجدنا فيهـا غـري بيـت مـن                ﴿:  فأما الترادف ففي قوله تعاىل     -
ن كنـتم   يا قوم إن كنتم آمنتم باهللا فعليه توكلوا إ        ﴿: وقال اهللا تعاىل  .  ومل يكن باالتفاق إال بيت واحد      )4(﴾املسلمني
  )5(﴾مسلمني

 ومعناه استسلمنا   )6(﴾قالت األعراب آمنا قل مل تومنوا ولكن قولوا أسلمنا        ﴿:  وأما االختالف فقوله تعاىل    -
وقولـه عليـه    . يف الظاهر، وأراد باإلميان هاهنا تصديق القلب فقط، وباإلسالم االستسالم ظاهرا باللسان واجلوارح            

يا رسول اهللا ما اإلميان؟ فقال عليه       : شهور حني جاءه يف صورة أعرايب فقال      السالم يف حديث جربيل عليه السالم امل      
صدقت، : فقال. أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله والبعث بعد املوت وباحلساب وبالقدر خريه وشره            : "السالم

صيام شهر رمضان واحلـج إىل      شهادة أن ال إله إال اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة و          : فما اإلسالم؟ فقال عليه السالم    
 فذكر عليه السالم اخلصال اخلمـس       )7(..."صدقت: بيت اهللا احلرام ملن استطاع إليه سبيال، والغسل من اجلنابة، قال          

  .فعرب باإلسالم عن تسليم الظاهر بالقول والعمل
: إلسالم، فقيل له  ا: أي األعمال أفضل؟ فقال   : فما روي عنه عليه السالم أنه سئل فقيل له        :  وأما التداخل  -

  )8(."اإلميان: أي اإلسالم أفضل؟ فقال صلى اهللا عليه وسلم
ويرى اجليطايل أن األدلة اليت تثبت االختالف والتداخل بني اإلسالم واإلميان توافق اللغة وال حترجـوا عـن                  

رأي اجليطـايل فيـه     ، وهذا رأي معقول وإن كان األستاذ عبد الرمحن أبو بكر املصلح يذهب إىل أن                )9(استعماالهتا

                                           
 .44:  سورة النمل، اآلية- 1

 .1/361القسم: قناطر اخلريات، حتقيق النامي:  اجليطايل- 2
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 .36–35:  سورة الذاريات، اآليتان- 4

 .84:  سورة يونس، اآلية- 5

 .14 : سورة احلجرات، اآلية- 6
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 إال أن املراد مـن رأي       )1(تعارض وهو خمالف ملا ذكره يف أول حبثه هلذا املوضوع أن اإلطالق هاهنا شرعي ال لغوي               
اجليطايل يف استعمال اإلميان واإلسالم على سبيل االختالف والتداخل مما جتيزه اللغة هو أنه يف حالة االختالف يكون                  

وأما . ط وهو ما يتفق مع اللغة ومعىن اإلسالم هو التسليم ظاهرا وهو أيضا يتفق مع اللغة               معىن اإلميان هو التصديق فق    
يف حالة التداخل فاإلسالم عبارة عن التسليم بالقلب والقول والعمل مجيعا، واإلميان عبارة عن التصديق بالقلب فقط،             

  .جزء من اإلسالم وهو املقصود بالتداخلوهذا ما توجبه اللغة يف كون اإلسالم أعم، واإلميان أخص، إذ اإلميان 
 وهذا مـا    )2(هكذا يذهب اجليطايل إىل أنّ اإلميان واإلسالم والدين أمساء خمتلفة ملسمى واحد وهو طاعة اهللا              

، ويعترض على من حصر اإلميان يف االعتقادات وجعل اإلسالم فيما يتعلق بـاجلوارح مـن                )3(قرره علماء اإلباضية  
علم أن اإلميان أصله التصديق كما ذكرنا، وأن اإلسالم أصله االستسالم واخلضوع، وأن اإلسالم              ِا: "العبادات فيقول 

كلَّه من ِقبل التصديق إميان، وأن اإلميان كلَّه من ِقبل االستسالم واخلضوع إسالم، والدين من ِقبل االستسالم إسالم،                  
م فهي إميان ودين، وكل خصلة من الدين إميـان          وكل خصلة من اإلميان فهي إسالم ودين، وكل خصلة من اإلسال          

وإسالم وإىل هذا القول ذهب أصحابنا رمحهم اهللا، وهو الصواب إن شاء اهللا، إذ ال يسعك أن تنفي اإلميـان عـن                      
الصالة وأخواهتا، فإن اتسع لك فال يسعك أن تنفي اإلسالم عن اإلميان الذي هو االعتقاد فيكون الواحد مؤمنا غـري   

 )5(﴾إن الدين عنـد اهللا اإلسـالم      ﴿:  وقال )4(﴾وذلك دين القيمة  ﴿: لما غري مؤمن، قال اهللا عزَّ وجلَّ      مسلم، ومس 
  )7(")6(﴾ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه﴿: وقال

                                           
امعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية أصول الـدين،  ، ج)طوطةخم(اإلباضية عقيدة وفكرا، رسالة ماجستري :  عبد الرمحن أبو بكر املصلح- 1

 .143: 1982/هـ1402الرياض، 
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  المبحث الثاني
   الكفر

   تعريف الكفر لغة واصطالحا-1
  :يدبني اجليطايل أن أصل الكفر يف اللغة هو الستر والتغطية قال لب

  )1(يف ليلة كفر النجوم غمامها   يعلو طريقة متنها متواتر
رماد مكفور إذا سفت عليه الريح التـراب        : كفرت الشيء إذا غطّيته وسترته، ويقال     ) بفتح الكاف (الكَفر  

: فوارته، ومنه رجل كافر إذا كفر درعه بثوب لبسها عليه، ومسي احلارث كافرا ألنه يستر البذر أي يغطيه قال تعاىل                   
. وقد يراد به جحود املنعم نعمته وهو املعهود يف كالم العرب          . )3( أي الزراع  )2(﴾كمثل غيث أعجب الكفار نباته    ﴿

  .)6( فكل من ستر مجيلك ومعروفك فقد كفرك)5)(4(﴾ليبلوين ءاشكر أم أكفر﴿: قال تعاىل
، ويعرفه يف موضع آخر     )8("كل ما أوجب اهللا عليه العقاب     : " وهو )7(أما يف االصطالح فالكفر نقيض اإلميان     

االستفساد إىل ويل النعمة فمن استفسد إليه باملساواة كان كافرا مشركا، ومن استفسد إليه بتـضييع حقـه،                  : "هو
احملاربـة والقطيعـة    : " ويوضح اجليطايل مدلول االستفساد بأنـه      )9(".وارتكاب حمارمه كان منافقا كافرا كفر نعمة      

  ) 10(".االستسالم ألمر اهللا واخلضوع لهواخلالف على اهللا فكأنه نقيض 
فإذا كان اجليطايل وّسع من مدلول اإلميان ليشمل القول والعمل فإننا جنده هنا جيعل الكفر ضـد اإلميـان،                   
فيكون الكفر يف القول، ويكون يف العمل أيضا، واجلامع بينهما هو االستفساد إىل ويل النعمة، فكل كفر استفساد،                  

  .ال أن اجليطايل يفرق بدقة بني أحكام كل نوع من الكفر كما سيأيت بيان ذلكوكل استفساد كفر، إ

                                           
، 2شرح املعلقات السبع، دار الكتاب العريب، بـريوت، ط : أبو عبد اهللا احلسني .1/367القسم: شرح قناطر اخلريات، حتقيق النامي:  اجليطايل - 1
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وقد افترقت املذاهب يف ضبط مصطلح الكفر فاجتهت املعتزلة إىل أن الكافر اسم ملن يستحق العقاب العظيم،                 
هذه حاله صار كأنـه     املنع من املناكحة واملوارثة والدفن يف مقابر املسليمن، فإنّ من           : وخيتص بأحكام خمصوصة حنو   

لذلك مل تسم املعتزلة صاحب الكبرية كافرا ألنه ال جتري عليه هذه            . جحد نعم اهللا تعاىل عليه، وأنكرها، ورام سترها       
بيد أن  . )2("عدم تصديق الرسول يف بعض ما علم جميئه به ضرورة         : "وذهبت األشعرية إىل أن الكفر هو     . )1(األحكام

كفر هو جحد باهللا ومبا قال، فـذلك ضـده          :  مع اجليطايل يف أن الكفر كفران      طائفة من أصحاب احلديث اتفقت    
وهـو مـذهب الزيديـة      . )3(اإلقرار باهللا والتصديق به ومبا قال، وكفر هو عمل فهو ضد اإلميان الذي هو عمـل               

  )4(.واإلباضية
كفر الذي هـو ضـد      وملا كانت هذه املذاهب خمتلفة يف ضبط معىن اإلميان جاء اختالفهم يف حتديد معىن ال              

 فمن جعل اإلميان متعلقا بالتصديق القلـيب  )5("والكفر عند كل طائفة مقابل ما فُسِّر به اإلميان    : "اإلميان، يقول اإلجيي  
فإن الكفر عنده من أفعال القلوب، ومن جعله متعلقا باألقوال فحسب فإن الكفر عنده مقصور على اإلقرار، ومـن                   

إقرارا باللسان، وعمال باجلوارح، فإن الكفر عنده يتعلـق باالعتقـادات واألقـوال             جعل اإلميان تصديقا بالقلب، و    
  .واألفعال مع التفريق بني أنواع الكفر

   أنواع الكفر-2
  )6 (:اتَّبع اجليطايل ج أسالفه اإلباضية يف تقسيم الكفر إىل قسمني رئيسيني مها

  .كفر شرك 
 .كفر غري شرك وهو كفر النفاق أو كفر النعمة 
هذا التقسيم يتناسب مع املفهوم الواسع الذي حّد به الكفر، وهو يشمل كفر الشرك الذي اتفقت يف شأنه                  و

ال يقال كل كفر شرك ألن النفاق كفر وليس         "األمة، وكفر األعمال أو النفاق الذي هو حمل اختالف بينها وبالتايل            
  )7("بشرك

                                           
 .2/349ج: شرح األصول اخلمسة:  عبد اجلبار- 1
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 .235: كتاب اإلميان:  ابن تيمية- 3
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 .388: املواقف:  اإلجيي- 5
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  كفر الشرك:  القسم األول-أ

   تعريف الشرك-أوال
، فمن شارك بني اثنني فقد      )1(اجليطايل الشرك يف اللغة بأنه التساوي بني األشياء يف الذوات والصفات          عّرف  

  )2(.ساوى بينهما، كما أن من ساوى بني اثنني فقد أشرك بينهما بوجه من الوجوه كائنا ما كان
إذ نـسويكم   ﴿:  وتعاىل أما اصطالحا هو التسوية بني اهللا وبني خلقه يف الذات أو الصفات قال اهللا سبحانه              

أن يوصف اخلالق مبا يوصف     : ويوضح معىن املساواة هللا   . )4( أي يف العبادة والتعظيم وإثبات األلوهية      )3(﴾برب العاملني 
والشرك ضد التوحيد من مجيع الوجوه ألن التوحيد معناه اإلفراد ومعـىن            . )5(به املخلوق، واملخلوق بصفات اخلالق    

  )6(.عىن ترك املساواة أال يوصف اخلالق بصفات املخلوق، وال املخلوق بصفات اخلالقاإلفراد ترك املساواة، وم
معرفـة الـشرك    "، ألنّ   )7(ويوجب اجليطايل على العبد املؤمن بأن يعرف الشرك، وال يسعه جهله وال فعله            

الـشرك   ف )8("توحيد، وجهله شرك، ومن عرف التوحيد عرف الشرك، وكذلك الشرك من عرفه فقد عرف التوحيد              
  )9(.والتوحيد ضدان ال جيتمعان يف قلب واحد

   أقسام الشرك ووجوهه-ثانيا
  )10(:قّسم اجليطايل الشرك إىل قسمني

  )11(.وهو مساواة اهللا بغريه يف الذات أو الصفات أو العبادة:  شرك املساواة-
فة اهللا عز وجـل،     كإنكار التوحيد، ومعر  : وهو إنكار وجه من الوجوه اليت ال يسع جهلها        :  شرك اجلحود  -

 )12(.واألنبياء والرسل، واملالئكة، والكتب، واملوت، واحلساب، والعقاب، واجلنة، والنار، وما أشبه هذا
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وأرجع اجليطايل الشرك كله مبختلف أقسامه ووجوهه إىل املساواة اليت هي أصل الشرك كما سبق ذلـك يف                  
  )2)(1(﴾إذ نسويكم برب العاملني﴿: التعريف لقوله تعاىل

وللشرك وجوه كثرية أورد اجليطايل مجلة منها يف مؤلفاته لغرض معرفتها واحلذر من الوقـوع فيهـا ومـن                   
  )3(:بينها

  . أن ينكر وجود اهللا سبحانه وتعاىل-
  . أن يقيم غري اهللا سبحانه مقامه يف اخللق واإلنشاء واالختراع كما ذهب املالحدة-
  . أن يقيم اخللق يف العبادة مقام اهللا تعاىل-
  . أن جيهل معرفة وجود اهللا، ومجيع ما ال يسع جهله من وظائف التوحيد-
 أن يكَذِّب اهللا تعاىل بإنكار حرف من كتابه، أو نيب من أنبيائه، أو رسول من رسله، أو ملك من مالئكته،                     -

  ...أو جهله البعث وامليعاد وغريه
ز، واحلدوث، والعدم، واجلور، والظلـم،       أن يصف ربه بصفات اخللق، ومعاين النقص من اجلهل، والعج          -

  .ومجيع ما ال يليق به سبحانه
 أن يصف اخللق بصفاته عز وجل من العلم، والقدرة، والوجود، واإلحياء، واإلماتة، واالختراع من العدم                -

  .إىل الوجود، واالرسال، واإلنزال من مجيع صفاته اليت ال يليق أن يوصف اخللق هبا
 اهللا سبحانه مبعاصيه، ويزعم أنه أمره هبا، أو يزعم أنه ى عن طاعته مـن التوحيـد،                   أن يتقرب العبد إىل    -

  .وغريه مما ال حيتمل التأويل يف الترتيل
  . أن يتقرب إىل املخلوق بأفعاله من مجيع طاعة اهللا عز وجل من الصالة، والذبح، وغريمها-
  . أن يدعو العباد إىل عبادة نفسه كفعل إبليس اللعني-
أن كل من أنكر وجها من وجوه التوحيد، أو استحل تركه، أو جهـل الـشرك، أو                 : "لص اجليطايل إىل  وخي

فعله، أو استحل فعله، أو أمر به، أو تقرب بفعل معصية منصوصة إىل اهللا تعاىل، أو استحل فعلها، أو أنكر فريـضة                      
  )4("منصوصة، أو ملكا، أو نبيئا منصوصا، أو حّرم حالال منصوصا فهو مشرك

وكلّ هذه الوجوه اليت ذُكرت هي شرك ظاهر صريح، وصاحبها مشرك تلحقه أحكام املـشركني، وهنـاك      
  )5(:وجوه أخرى اعتربها اجليطايل شركا إال أا ال تأخذ أحكامه لكوا خفية تلحق العبد يف أقل اخلطرات منها
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  . ومسعة، وهو الشرك األصغر شرك الرّياء وذلك أن يري العبد فعله الناس، ويتزين به إليهم رياء-
 والشرك املركب يف قلوب العباد من اجلزع، واهللع، وقلة الثقة مبوعود اهللا عز وجل، وثقتـهم بأنفـسهم                   -

  .وقوهلم وحيلهم
 وشرك اإلكراه، ولكن ال يعاقب عليه ألنه قد أبيح له النطق به يف حالة اإلكراه بشرط طمأنينة اإلميـان يف                     -
  .القلب

ا اهتمام اجليطايل بقضية الشرك اليت شغلت حيزا كبريا من مؤلفاته نظـرا خلطورهتـا، فقـد                 وهكذا يظهر لن  
تصدى ملقاومة الشرك مبختلف صوره اعتقادا وسلوكا لكونه السبب يف شقاء اإلنسان دنيا وأخرى، كما أحلّ علـى                  

ختالف بني مذاهب األمة يف     ضرورة معرفته ألن التوحيد اخلالص ال يعرف إال مبعرفة ضده وهو الشرك، وال يوجد ا              
هذه املسألة فقد اتفقت دعوة املسلمني على ترسيخ التوحيد تصورا وعمال، وحماربة الشرك مبختلف ألوانه وصـوره                 

  .اقتداء برسل اهللا الكرام

  .كفر النفاق:  القسم الثاين-ب

  . تعريف النفاق وأقسامه-أوال
ناِفقاء الريبوع، وهوأحد أبواب جحره يستعمله مـستخفيا        حيدد اجليطايل معىن النفاق يف اللغة بأنه مشتق من          

نفقت الدابة، تنفـق    : ، وقد يراد به اهلالك مأخوذ من قوهلم       )1(خيرج منه عند الضرورة إذا خاف، فأخفاه عن العيون        
  )2(.نفوقا إذا هلكت وماتت

ورأوا أنَّ التعريف اللغوي    ) أي النفاق مبعىن اهلالك   ( هبذا التعريف اللغوي األخري      )3(وقد متّسك بعض اإلباضية   
لكّنهم مل يقيموا دليال على إثبات رأيهم، ويظهر لنا أنَّ          . األول زعم لبعض أهل اللغة غري صحيح، وليس من املذهب         

سبب رفضهم للتعريف اللغوي األول كان بدافع عقدّي مذهّيب ألّنه جييز لغة إطالق النفاق على من يضمر خالف ما                   
  .التمام على نفاق االعتقاديظهر، وهو ما ينطبق ب

اختالف السريرة والعالنية، واختالف القول والعمـل،       "ويذكر اجليطايل تعريف أهل العلم للنفاق شرعا بأنه         
  )5("كأن املنافق يدخل يف اإلسالم قوال وخيرج منه فعال: " ويوضح ذلك يف قوله)4("واملدخل واملخرج
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وعند أصحابنا حّد النفاق يف الشرع اخللـف        : "يطايل يف قوله  وأما تعريف اإلباضية للنفاق شرعا يوضحه اجل      
  )1("والكذب

وبالنظر يف التعريفني يتجلى لنا التعريف األول أوسع داللة فهو يشمل النفاق يف االعتقـادات، والنفـاق يف                  
أنَّ اخللف يكـون يف     األفعال بينما التعريف الثاين الذي اختاره اإلباضية يقصر داللة النفاق يف نفاق األفعال باعتبار               

  .الفعل بعد اإلقرار بالتوحيد، وذلك بتضييع الفرائض وارتكاب الكبائر
ومل يبد اجليطايل موقفه عند ذكره هلذين التعريفني، وإن كنا جنده يف مواطن أخرى يذهب إىل أن النفـاق يف                    

  )2("به،وهو كفر األفعالهو أن يقر بلسانه وقلبه، وخيالف ما أقر : "األفعال، يقول معرفاً كفر النفاق
  )3(:أما عن أقسام النفاق فقد التزم اجليطايل بالتقسيم املعهود عند اإلباضية وهو

  .وهو استحالل ما حرمه اهللا تعاىل بتأويل اخلطأ من فاعله أو قائله: نفاق التحليل والتحرمي -
يا والعذاب يف اآلخرة، أو عذّب بـه        وهو مقارفة مجيع ما أوعد اهللا على فعله النكال يف الدن          :  نفاق اخليانة  -

أمة من األمم املاضية كالقتل، والزنا، والربا، والسرقة، وخبس امليزان، وإتيان الرجال، وعقر الناقـة، واالعتـداء يف                  
  .السبت ألهل ذلك الزمان، ومجيع ما ى اهللا عنه يف القرآن،وأوجب عليه النكال

 لـذلك مل    )4(لذين يرون أن النفاق يف األفعال دون االعتقادات       ويالحظ أن اجليطايل ساير مجهور اإلباضية ا      
يعتربوا يف هذا التقسيم إضمار الشرك وإظهار التوحيد ضمن النفاق، وإن كان يذهب إىل أنه ال مانع من إطالق اسم                    

  .النفاق عليه كما سيتجلى لنا ذلك فيما بعد

   داللة النفاق يف القرآن والسنة-ثانيا
رمي ذكر املنافقني يف مواضع كثرية فاختلف الناس فيهم، وقد تعرض اجليطايل إىل إيراد هذا               ورد يف القرآن الك   

، فذهب فريق منهم إىل أن املنافقني مشركون خالف قوهلم اعتقادهم، وقال آخرون بل خالف               )5(االختالف ومناقشته 
  )6(:فعلهم قوهلم، واستدل كل فريق بأدلة تتمثل فيما يأيت
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ومنهم من عاهد اهللا لئن آتانا من فضله لنـصدقن          ﴿: دل على تشريك املنافقني بقوله تعاىل     است: الفريق األول 
ولنكونن من الصاحلني فلما آتاهم من فضله خبلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقايف قلوهبم إىل يوم يلقونه مبـا               

د باللسان، وعقب النفاق يف القلب علمنا أمنا        فلما أخرب عن الوع   :  قالوا )1(﴾أخلفوا اهللا ما وعدوه ومبا كانوا يكذبون      
  .سلبهم اإلميان الذي يكون يف القلب عقوبة هلم، ولن يستقيم اإلميان والنفاق يف قلب واحد

فما لكم يف املنـافقني     ﴿: أثبت النفاق يف األفعال ملخالفتها األقوال، واستدل بظاهر قوله تعاىل         : الفريق الثاين 
بوا أتريدون أن هتدوا من أضل اهللا ومن يضلل اهللا فلن جتد له سبيال ودوا لو تكفرون كما                  فئتني واهللا أركسهم مبا كس    

كفروا فتكونون سواء فال تتخذوا منهم أولياء حىت يهاجروا يف سبيل اهللا فإن تولوا فخـذوهم واقتلـوهم حيـث                    
  )2(﴾وجدمتوهم وال تتخذوا منهم وليا وال نصريا
 رّدا على من    ﴾أركسهم مبا كسبوا  ﴿ال مبومنني لكنهم منافقون وأخرب أم       فأخرب اهللا أم ليسوا مبشركني، و     

فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث     ﴿: مث قال . رّدا على من مساهم مشركني    " منافقني"مساهم مؤمنني، ومساهم تعاىل     
ه منافقني إال تـرك      فصّح أم قبل التويل مل يصدر منهم فعل يكونون ب          ﴾وجدمتوهم وال تتخذوا منهم وليا وال نصريا      

  )3(.اهلجرة، فإن وقع التويل وهو االرتداد كان هلم حكم آخر وهو القتل

  وترجيح مناقشة
يرى اجليطايل أن الفريق األول الذين قضوا بأن النفاق يف الضمري تعّسفوا ألم ال يصلون إىل االعتقادات إال                  

         م أبعدوا عن أنفسهم أسباب الشر ألم هونـوا قاعـدة اخلوف،وسـّهلوا الطريـق إىل          بنصوص الشارع، كما أ
  )4(.اجلنة،واعترب عدم جعلهم الكبري كفرا ونفاقا جنوحا إىل الراحة

وأما الفريق الثاين الذين أثبتوا النفاق يف األفعال فهم يف نظر اجليطايل أقرب إىل احلجة ألم عظّموا أسـباب                   
  )5(.املخاوف، ورأيهم أحزم وأصح

 ليستدل هبا على أن املنافقني الذين كانوا على عهد رسول اهللا ليسوا مبشركني بل               ويسوق مجلة من النصوص   
  )6(:أم كانوا أهل كبائر مصرين عليها من بينها
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 ولو كانوا غري عارفني بالوحي      )1(﴾حيذر املنافقون أن ترتل عليهم سورة تنبئهم مبا يف قلوهبم         ﴿:  قوله تعاىل  -
  .ملا حذروا نزوله

 أن  b نزلت حني همَّ رسول اهللا       )2(﴾وال تصلِِّّ على أحد منهم مات أبدا وال تقم على قربه          ﴿:  قوله تعاىل  -
 فكيف يسوغ على رسـول      b رأس املنافقني ولو كانوا مشركني لعرفهم رسول اهللا          )3(يصلي على عبد اهللا بن سلول     

  .اهللا أن جيهل الشرك؟ ألن من مل يعرف الشرك فهو مشرك
 فكيـف   )4(﴾ألتوها) يعين الشرك (ولو دخلت عليهم من أقطارها مث سئلوا الفتنة         ﴿: قال تعاىل يف املنافقني   -

  .يدعون إىل الشرك وهم فيه
ــاىل- ــال تع ــم ﴿: ق ــم حنــن نعلمه ــاق ال تعلمه ــى النف ــردوا عل ــة م ــل املدين ــن أه   )5(﴾وم

ف للرسول واملؤمنني    لكن لو تأملنا هذه اآليات  لوجدناها أا ال تدل صراحة على كفر األفعال، وإمنا جاءت لتكش                
 واملؤمنون، ويكونوا   bالتواءات املنافقني، وما يف قلوهبم من شرك باطن خفي، وهتتك أستارهم حىت يعرفهم الرسول               

 أخرى تفضح اعتقادات املنافقني الفاسدة ونواياهم       )7( وهناك آيات قرآنية   )6(﴾هم العدو فاحذرهم  ﴿منهم على حذر    
  .اخلبيثة مل يوردها اجليطايل

واألصل من كـان    : " مشركني فيقول  bهب أبو يعقوب الوارجالين إىل اعتبار املنافقني يف عهد الرسول           ويذ
 من املنافقني قلّما يْسلَمون من الشرك من خمالفتهم الرسول، ومناقضته، وكراهته مبا جاء به،               bعلى عهد رسول اهللا     

ملشركني عليه، وإرادهتم انفضاض مجعه، ووسـيلتهم       وحمبتهم أن تكون الدائرة بينه وبني عدوه عليه، ويظهر سلطان ا          
إىل املشركني وإىل اليهود بإظهار بعضه وما جاء به، واستثقاهلم جبميع أموره، وقلما يسلم من كان هكذا من الشرك،                   

 إذا جاءك املنافقون قالوا نـشهد إنـك       ﴿: وإظهار ما وصفهم اهللا تعاىل به يف القرآن بالشرك باهللا قال اهللا عز وجل             
 من هذا الذي يشهد بأم يـشهدون بعـد          )8(﴾لرسول اهللا واهللا يعلم إنك لرسوله واهللا يشهد إن املنافقني لكاذبون          
  )9("شهادة اهللا عز وجل أم كانوا كاذبني، وليس بعد شهادة اهللا شهادة
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املنافقني الـذين   وينتهي أبو يعقوب الوارجالين بعد حتليله آليات النفاق إىل ما ذهب إليه بعض اإلباضية أن                
ومن اّدعـى معرفـة     : "، يقول )1( يف فعل الكبري   b مشركني، والنفاق بعد رسول اهللا       bكانوا على عهد رسول اهللا      

الضمائر واالعتقاد، وعلم ما يف الفؤاد من غري تعريف اهللا عز وجل، فقد جاوز علمه ومعرفته علم العباد، وإن ادعى                    
 من الشرك واالرتداد وحسن سالمة االعتقاد فهو أقرب إىل اخلطإ والفساد فلو             االستدالل باألحكام وعلى أم أبرياء    

  )2("قاس البواطن على الظواهر لكان أعذر من أن يقيس الظواهر على البواطن، ظواهرهم خبيثة وبواطنهم أخبث
  

 دون االعتقـادات     يتقيد برأي مجهور اإلباضية أن النفاق يف األفعال        )3(بيد أننا جند اجليطايل يف شرح النونية      
مث نراه يف القناطر يتخذ موقفا توفيقيا بني الفريقني إذ يرى جواز إطالق النفاق              . )4( أو بعده  bسواء يف عهد الرسول     

على الوجهني  ) أي النفاق (وال يستحيل تصرفه    : "على نفاق األفعال ونفاق االعتقاد، يقول عقب مناقشته هلذه املسألة         
 حـسب تعـبري     - وأبو حامد الغزايل الذي اضطر       )6( وهو عني ما ذهب إليه الوارجالين      )5()"اعتقادا وأفعاال (مجيعا  
  :  إىل جعل النفاق نفاقني-اجليطايل

  .خيرج من الدين ويلحق بالكافرين ويسلك يف زمرة املخلدين يف النار: أحدمها
  )7(.يفضي بصاحبه إىل النار مدة أو ينقص من درجات عليني: والثاين

لنفاق يف السنة فريى اجليطايل أن األحاديث النبوية قد استفاضت يف ذكـر النفـاق يف األقـوال      وأما داللة ا  
  )8(:واألفعال منها
من إذا حـدث كـذب، وإذا       : أربع من كن فيه فهو منافق حقا وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم            : "bقوله  

  )9 ("أؤمتن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر
  )10 ("هذه األمة قراؤهاأكثر منافقي : "bقوله 
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كما استدلّ جبملة من أقوال الصحابة والتابعني على وجود النفاق يف كل زمان دون أن خيتص وجـوده يف                   
  )1(:عصر النبوة منها

  .أن تتكلم باإلسالم وال تعمل به:  قيل حلذيفة ما النفاق يا أبا عبد اهللا؟ قال-
 يصري هبا منافقا وإين ألمسعهـا مـن         bد رسول اهللا    كان الرجل يتكلم بالكلمة على عه     : "ψ قال حذيفة    -

  "أحدكم يف اليوم عشر مرات
املنافقون اليوم أكثر منهم على عهـد       : ؟ فقال bاملنافقون اليوم أكثر أم إذ كان عهد رسول اهللا          :  وقيل له  -

  ." فكانوا آنذاك خيفونه وهم اليوم يظهرونهbالنيب 
 من أصحاب النيب عليه السالم وكلهم       -ويف رواية مخسني ومائة   -أدركت ثالثني ومائة    : " قال ابن مليكة   -

  "خيافون النفاق
  . عن احلسن قال احلدود يف املنافقني-
  .وكيف ال أخافه وقد خافه عمر رضي اهللا عنه: أختاف النفاق؟ قال:  قيل جلابر بن زيد-

  :وخالصة مذهب اجليطايل يف النفاق نوجزها فيما يأيت
  .م الكفر، فكل منافق كافر، وليس كل كافر منافق ألن الكفر شرك ونفاق النفاق قسم من أقسا-
  . كفر النفاق هو أن يقر بالتوحيد بقلبه ولسانه وخيالف ما أقر به بتضييع الفرائض-
 النفاق يف األفعال وهو الراجح عنده مع جواز تصرفه على نفاق االعتقاد الذي هو إضمار الشرك وإظهار                  -
  .التوحيد

  .ون يف القرآن ليسوا مؤمنني وال مشركني تقيدا بأسامي الشرع املنافق-
  . النفاق يوجد يف كل زمان دون اختصاصه بعصر النبوة-

  :ومن خالل هذا التحليل املوسع ملوضوع النفاق نصل إىل ثالث نتائج هي
يف األقوال واألفعال    الذين منعوا النفاق يف األفعال أخطأوا ألم مل يأخذوا بالنصوص اليت تثبث النفاق               -أوال

  .وال سيما احلديثية منها
 الذين منعوا النفاق يف االعتقاد أخطأوا ألم مل يتأملوا اآليات القرآنية اليت تكشف ما يضمره املنافقون                 -ثانيا

  .من عقائد فاسدة وتشهد بشركهم الـمستخفى به
ونفاق أفعال أصـابوا يف اجلمـع بـني    نفاق اعتقاد :  الذين ذهبوا إىل أن النفاق يتصرف على وجهني -ثالثا

النصوص، ووافقوا احلق إن شاء اهللا مع التقيد بأن معرفة ما يف الضمائر من اعتقادات ال يكون إال بنص من الشارع،                     
  .وإن مل يكن فما علينا إال باحلكم على الظاهر، واهللا يتوىل السرائر
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سالم، اإلميان، الكفر، الشرك، النفـاق بقـي لنـا أن           اإل: بعد أن بّينا تعريف اجليطايل ألبرز األمساء الدينية       
ما تسميته؟ وما حكمه؟ ولقد كانت هذه املسألة مثار جدل كالمي قـدمي،             : نستخلص رأيه يف مسألة فاعل الكبرية     
  .حام حوله العلماء، وتباينت آراؤهم فيها

   فاعل الكبرية تسميته وحكمه-3

   تسميته-أ
وقف اإلباضية الذي قّرروه يف بدء نشأهتم التارخيية كما سبقت اإلشارة إىل ذلك،             تبّنى اجليطايل يف هذه املسألة م     

، فهو بريء من الشرك واإلميـان،       )1(ومفاده كما يعرضه اجليطايل أنَّ فاعل الكبرية منافق كافر كفر نعمة ال كفر شرك             
 أي ال إىل املسلمني يف االسم )2(﴾هؤالءمذبذبني بني ذلك ال إىل هؤالء وال إىل ﴿: موسوم بالكفر والنفاق كما قال تعاىل

ما هم منكم وال منهم وحيلفون علـى        ﴿: والثواب وال إىل املشركني يف احلكم والسرية، وقال اهللا تعاىل يف موضع آخر            
 نفاهم من املؤمنني أن يكونوا معهم يف التسمية واإلميان واملودة يف الّدين، ونفاهم من املشركني                )3(﴾الكذب وهم يعلمون  

  )4 (.ن يكونوا معهم يف التسمية بالّشرك وأحكامهأ
  )5(:واستدلّ اجليطايل على إثبات كفر صاحب الكبرية بأدلة من القرآن والسنة وهي فيما يأيت

  : من القرآن
  )6(﴾ليبلوين ءاشكر أم أكفر﴿: قوله تعاىل حكاية عن نبيه سليمان عليه السالم

  . يعين ومن ترك احلج رغبة عنه)7(﴾ عن العاملنيومن كفر فإنّ اهللا غّين﴿: قوله تعاىل يف احلج
  :       من السنة

  )8("ليس بني العبد والكفر إال تركه الصالة: "bقوله 
  )9("لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت مل تفعلوا ولو مل تفعلوا لكفرمت: "قوله للسائل عن احلج

  )1("من أتى إمرأة يف دبرها أو حائضا فقد كفر: "bوقوله 
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ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يسرق الـسارق حـني             : " يف نفي اإلميان عن الزاين والسارق      bه  وقول
  )2("يسرق وهو مؤمن

  )3("أال ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض: "bوقوله 
 هـذه   وقد استعرض اجليطايل آراء املذاهب األخرى يف تعاملها مع هذه النصوص فـذهبت املرجئـة إىل أنَّ                

، وانتقد اجليطايل ذلك لكون مذهبهم يؤول إىل إبطال العقاب كلّه ألّنه إذا             )4(األحاديث حتمل على التغليظ والترهيب    
  .)5(أمكن يف واحدة أمكن يف مجيع العقوبات

، ويرى اجليطايل أنَّ هذا ذهاب عـن        )6(وأّما األشعرية فحملتها على النهي بالتشبه بأفعال الكفار وأخالقهم        
 أي  )7("إذا قال الرجل لصاحبه يا كافر فقد باء أحـدمها بـالكفر           : "bهر بغري دليل وال برهان أال ترى إىل قوله          الظا

هـم  ...﴿ و )9(﴾هم الظاملون ...﴿ و )8(﴾ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون        ﴿: استوجب، وقال تعاىل  
أال ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب        : "b ومل يقل أولئك املتشبهون هبؤالء وكذلك قوله         )10(﴾الفاسقون
 ومل يقل ال تتشبهوا بأفعال الكفار، وكذلك سائر األحاديث على هذا            )11("من ترك الصالة فقد كفر    : "وقوله" بعض
  .)12(احلال

  ورّد عليهم اجليطايل بأنّ اهللا تعاىل حكم يف أهـل          )13(وأّما الصفرية واخلوارج فقد محلتها على الكفر والشرك       
الكبائر بغري ذلك، وكذّب مقالتهم وذلك أّنه حكم على السارق بقطع يده، وعلى الزاين والقاذف باجللد ويف أمثاله                  

من بـّدل دينـه     : "bمن أحكام اهللا تعاىل، فلو كانت ذنوب هؤالء شركا حكم عليهم بالقتل كما قال رسول اهللا                 
 بّين اجليطايل معناه أي إن أطعتموهم       )1(﴾م إّنكم ملشركون  وإن أطعتموه ﴿:  وأماّ احتجاجهم بقوله تعاىل    )14("فاقتلوه
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مل : يف استحالل امليتة ال يف أكلها ألنّ من استحل امليتة مكذّب هللا، راّد عليه وذلك أنَّ املشركني قـالوا للمـؤمنني                    
وقـد اختـذ   . )2( اآليـة فأنزل اهللا هذه. ؟)يعنون امليتة(ومل تأكلوا ما قتل اهللا لكم ) يعنون ما ذحبتم(تأكلون ما قتلتم    

ويقال هلم أخربونا عن الشرك يف اللغة ما هـو؟          : "اجليطايل من مدلول الشرك دليال للرد عليهم صاغه بالشكل اآليت         
فإن قالوا هو املساواة باهللا غريه، فقد أبطلوا أن يكون ترك الفرائض، وارتكاب الكبائر شركا ألن أهلها مل يـساووا                    

  )3("ا أتوا ما أتوا شهوة ولذّة وهم مِقّرون بتحرميهباهللا أحدا من خلقه، وإّنم
هكذا جند اجليطايل قد دافع عن رأيه ليؤكّد أنَّ فاعل الكبرية كافر كفر نعمة كما أّنه اعترب كلّ خصلة مـن                     
خصال الكفر أّا كفر، وفسق، وضالل، وجور، ومنكر، وظلم، ويقال لفاعلها كافر، وفاسق، وظـامل، وجـائر،                 

، إذ الكفر يستحّق خبصلة واحدة، واإلميان ال يستحّق إال جبميعه ألّنه خالف الكفر وضّده، فما جاز                 وعاص، وضال 
وإن موقف اجليطايل يف هذه املسألة ليتوافق مع تعريفه لإلميان بأّنه قـول وعمـل               . )4(يف شيء جاز يف ضّده خالفه     

  .برية مضّيع للعمل، وبالتايل يفقد إميانه ويسلب عنهوالذي من مقتضياته إتيان الفرائض واجتناب الكبائر، وفاعل الك

   حكم فاعل الكبرية-ب
إن فاعل الكبرية لدى اجليطايل وعامة اإلباضية مقّر بالتوحيد مضّيع للعمل، وإذا كانـت األحكـام تابعـة                  

  :لألمساء، فإن لفاعل الكبرية حكمني
يقتل بغري حق، وحيرم ماله فـال يغـنم وال          تنطبق عليه أحكام املوحدين حيث حيرم دمه، فال         : حكما دنيويا 

يسلب، وال تسىب ذرّيته ونسوته، وجترى عليه سائر احلقوق من املناكحة واملوارثة واملدافنة وغري ذلك من أحكامهم،                 
  .)5(وإقامة احلّد عليه) أي يتّربأ منه(مع حترمي عدالته، وإبطال واليته 

موحد بظاهر حاله ألنّ قلبه ال يطلع عليه وعلينا أن نظّن أّنه ما قاله              وأكّد اجليطايل أنَّ فاعل الكبرية يف الدنيا        
  )6(.بلسانه إال وهو مصّدق به يف قلبه

إنّ فاعل الكبرية إذا مات مصّرا على كبريته ومل يتب منها فهو خملّد يف الّنار، وهـذا مـا                    :  حكما أخرويا  -
، وقالت األشعرية والسلفية    )1(جئة هو مؤمن ال يعرض على الّنار      ، وقالت املر  )7(ذهبت إليه اإلباضية واملعتزلة والزيدية    

  )2(.هو مؤمن عاص يف مشيئة اهللا إن شاء عذّبه، وإن شاء رمحه
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  هذا جممل ما ذهب إليه اجليطايل يف مسألة فاعل الكبرية، فما هو موقفه من آراء املذاهب األخرى؟

   مناقشة اجليطايل آراء املذاهب يف فاعل الكبرية-ج
حالة ارمني بني األمة مسألة حيوية اجتماعية وشخصية مل يزل حبـر املنـاظرات              "ى املستشرق نيربج أنَّ     ير

  .)3("واادالت فيها زاخرا يف ذلك الزمان ألسباب شّتى واخلالف مشهورا
حماولـة  لذا فإنّ اهتمام الفرق اإلسالمية منذ نشأهتا مبسألة فاعل الكبرية هو اهتمام بـالواقع االجتمـاعي و                

  .إصالحه، وإن اختلفت دوافعها وطرائقها يف ذلك
فأّما املعتزلـة   . )4(ولقد استعرض اجليطايل آراء املذاهب يف تسمية فاعل الكبرية وحكمه، وعقّب عليها بالّنقد            

 الّنار،  فيذكر اجليطايل أّنها وافقت اإلباضية يف مجيع ما ذهبوا إليه يف مرتكب الكبرية من إثبات الوعيد، والّتخليد يف                 
ومجيع أمساء الّضالل، ونفي التسمية باإلميان، وخالفوهم يف عبارة التسمية بالكفر دون معانيه، ومسوا مرتكب الكبرية                

فاعلم أنَّ املكلّف   : "ويستدل القاضي عبد اجلّبار على ذلك يف قوله       . )5(فاسقا يف مرتلة بني املرتلتني ال مؤمنا وال كافرا        
فإّما أن يكون مستحقّا للثواب، أو يكون مستحقا للعقاب، فإن كان مستحقا للثواب             : رينال خيلو حاله من أحد أم     

إّما : فهو من أولياء اهللا، وإن كان مستحقا للعقاب فهو من أعداء اهللا تعاىل، مثّ إّنه إن كان مستحقّا للثواب فال خيلو                    
إّما أنَّ يكون من بين آدم   : واب العظيم فال خيلو   أن يستحّق الثواب العظيم، أو يستحق ثوابا دون ذلك، فإن استحّق الث           

أو ال يكون، فإن مل يكن من بين آدم، فإّنه يسمى ملكا مقّربا وما جيري هذا ارى،  وإن كان من بين آدم، مسي نبيا                         
ـ             ن أو ومصطفى خمتارا إىل غري ذلك، وإذا استحّق ثوابا دون ذلك فإّنه يسمى مؤمنا بّرا تقيا صاحلا سواء كان من اجل

إّما أن يكون مستحقا للعقاب العظيم، أو لعقاب دون ذلـك،           : من اإلنس،  وإن كان من أعداء اهللا تعاىل، فال خيلو          
  )6(".وإن استحق عقابا دون ذلك ّمسي فاسقا...  فإن كان مستحقا للعقاب العظيم،فإّنه يسمى كافرا، والكفر أنواع

:  وقوله تعاىل  )7(﴾إنّ املنافقني هم الفاسقون   ﴿: الّنقلي كقوله تعاىل   متمسكا بالدليل     اجليطايل على املعتزلة   ويرّد
فسجدوا إال إبليس كان من اجلن ففسق عن أمـر          ﴿:  وقوله تعاىل  )8(﴾وقوم نوح من قبل إّنهم كانوا قوما فاسقني       ﴿
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لّنار اليت أعـّدت    واّتقوا ا ﴿: ويف قوله تعاىل  .  وال يسوغ ألحد أن جيعل قوم نوح وإبليس فساقا ليسوا بكفار           )1(﴾رّبه
 فلّمـا  )3(﴾من كان عدّوا هللا ومالئكته ورسله وجربيل وميكائيل فإنّ اهللا عدّو للكافرين﴿:  وقوله تعاىل )2(﴾للكافرين

  ) 4(.كان صاحب الكبرية عدّوا هللا علمنا أّنه كافر
الـذين آمنـوا ومل     ﴿: وأمَّا األشعرية فذهبت إىل تسمية صاحب الكبرية باسم اإلميان واستدلّوا بقوله تعاىل           

 فسمى قاتل الـنفس     )6(﴾يا أّيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتلى        ﴿: وقال تعاىل ) 5(﴾يلبسوا إميام بظلم  
وإن طائفتان من املومنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامها على األخرى            ﴿: عمدا عدوانا باملؤمن، وقال تعاىل    

  )8(. وّمسى الباغي مؤمنا)7(﴾إىل أمر اهللافقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء 
، )9(ويرّد اجليطايل على ذلك مبّينا أنَّ لفظ املؤمن يف القرآن والسّنة على وجهني مؤمن مقّر، ومؤمن مـوفٍّ                 

:  أي من املقرين ألّنه مل يقل الذين هم املومنون نظريه قوله تعاىل            ﴾...وإن طائفتان من املومنني اقتتلوا    ﴿: وفّسر اآلية 
 فمن صدق مبا عاهد اهللا عليه فهو مؤمن صادق باإلقرار والفعل            )10(﴾ن املومنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه       م﴿

  )11(.مجيعا، وإال فهو مقّر كاذب
أنّ لفظ املؤمن إذا كان له وجهان أحدمها مبعىن املقر فِلم ال يـسّمى              : ولكن قد يتبادر إىل الذهن إشكال هو      

  قّرا؟صاحب الكبرية مؤمنا أي م
التسمية باإلميان متعلقة باستكماله فلما وجدنا اهللا مسى الوليد بن          "أجاب اجليطايل عن هذا اإلشكال مبّينا أنَّ        

 قلنا ال خيلـو صـاحب       )13(﴾أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ال يستوون       ﴿:  فاسقا وإن كان مقّرا وقال     )12(عقبة
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سقا مبا معه من الكفر والفسق، أو يسمى هبمـا مجيعـا، فبطَلـت              الكبرية أن يسّمى مؤمنا مبا معه من اإلميان، أو فا         
التسمية هبما مجيعا ملا يف ذلك من اجتماع األضداد فيكون مؤمنا متوليا من أهل املودة والعدالة والثواب، مثّ هو كافر                    

ـ            دة، بطـل  فاسق من أهل العداوة والبغضاء واللعنة، ووجوب العقاب فلما استحال هذا أن يوصف به يف حالة واح
أيضا أن يسمى مؤمنا من أجل ما معه من الفعل الذي يستحق به العداوة واللعنة يف الدنيا والعذاب يف اآلخرة ألنّ اهللا                      

 فليس هذا منهم حىت يستحق امسهم فلما بطـل هـذان            )1(﴾وبّشر املؤمنني بأنّ هلم من اهللا فضال كبريا       ﴿: تعاىل قال 
 فنفى عنه أن يسمى     )2("ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن      : " قال bن الرسول   الوجهان مل يبق إال أن يسمى كافرا أل       

يا معشر من آمن بلسانه ومل خيلص اإلميان يف قلبه أال ال تؤذوا املؤمنني              : "مؤمنا يف تلك احلالة وخاطب املنافقني فقال      
 ومل يقـل يـا أيهـا        )3(" عورته فضحه  وال تتبعوا عوراهتم ومن يتبع عورة أخيه املسلم تبع اهللا عورته ومن يتبع اهللا             

أال ترون إىل مـن أتـى       . وال جيوز ألحد أن يسمي مؤمنا من أمساه اهللا فاسقا ونفى عنه رسول اهللا اإلميان              . املؤمنون
بالتوحيد جبميعه إال أّنه أنكر خصلة واحدة منه فال يسمى مؤمنا وال موحدا عند اجلميع حىت يـستكمله، وكـذلك                    

  )4(."اإلميان عندنا
  :وميكن لنا توضيح صورة هذا اجلواب ومناقشتها من خالل املسالك اآلتية

   مسلك نقلي-1
 اإلميان عـن    bحيث تقّيد اجليطايل بتسمية القرآن الوليد بن عقبة فاسقا رغم إقراره باإلميان، وينفي الرسول               

 يضّيق من معىن اإلميـان فـال        فنجد اجليطايل يف هذا املوقف    . الزاين وشارب اخلمر والسارق وهم مقّرون بالتوحيد      
 يوّسع من مدلوله فيذهب إىل أنَّ       )5(يسّمى به إال من أتى به كامال تقييدا بتسمية القرآن والسنة، ونراه يف موقف آخر              

املؤمن يف القرآن والسنة على وجهني مؤمن موف، ومؤمن مقّر أي موّحد  سواء كان باّرا أو فاجرا كما يف قولـه                      
 فرأيه يف تسمية املؤمن متردد بني التضييق تارة والتوسـيع تـارة   )6(﴾ؤمنا متعّمدا فجزاؤه جهّنمومن يقتل م  ﴿: تعاىل

أخرى، ويبدو أنَّ التوسيع يف معىن املؤمن هو الذي ميكننا من التوفيق بني النصوص وإزالة ما قد يتوّهم فيهـا مـن                      
ويوافقـه  ) 7(.ملنافق مؤمنا مبعىن موّحـدا    تعارض وقد اختار الشيخ اطفيش مذهب التوسيع حيث يرى جواز تسمية ا           

مسلما مؤمنا أو مسلما فقط التسمية اليت ينـبين عليهـا           ) أي املنافق (ونعين مبنع تسميته    : "الساملي على ذلك يف قوله    
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حكم املؤمنني من الوالية وأتباعها، أّما إطالق التسمية من غري ترّتب حكمها عليها فجائز ألّنا نقول يف حّق املخـلّ                    
لفرائض العمليات هذا مسلم، وال نريد أّنه ويلّ، لكن أطلقنا عليه اسم مسلم إّما باعتبار املعىن اللغوي وهو االنقياد                   با

فإّنه وإن كان غري منقاد يف الكلّ فهو منقاد يف البعض، وإّما أن يكون استعماال عرفيا عاّما حيث أطلقناه يف مقابلـة                      
  )1 (."املشرك

   مسلك عقلي-2
  :طريقنييتلخص يف 

حيث سلك اجليطايل طريقة السرب والتقسيم يف تسمية صاحب الكبرية الذي ال خيلـو أن               :  السرب والتقسيم  -أ
مؤمنا، أو فاسقا، أو مؤمنا فاسقا، فأبطل تسميته مؤمنا لعدم استحقاقه الثواب، وأبطل             : يسمى بأحد ثالثة أمساء إّما    

ويستقيم هذا املسلك حالة اعتبار املؤمن هـو املـويف          . يته فاسقا تسميته مؤمنا فاسقا الجتماع األضداد، وأثبت تسم      
  .جبميع الطاعات دون املعىن الثاين الذي هو مبعىن املقّر

قاس اجليطايل التسمية باإلميان على التسمية بالتوحيد فإذا كان املرء ال يسمى موّحـدا إال إذا                :  القياس -ب
ولكن ما يعكر هذا القياس هو ذهاب اجليطـايل         . كذلك اإلميان استكمل مجيع خصال التوحيد دون إنكار إحداها ف       

 فهل يصّح قياس اإلميـان      )2("أنَّ خصال التوحيد حمدودة، ال يزداد وال ينتقص، وأّما اإلميان فهو يزداد وينتقص            : "إىل
  ودة؟الذي يقبل الزيادة والنقصان يف خصاله بالتوحيد الذي ال يقبل الزيادة وال النقصان لكون خصاله حمد
  .هذا ما جعل موقف اجليطايل تعتريه مسحة من غموض ولبس عند اجلمع بني جوانب املسألة

   مسلك لغوي-3
فاملؤمن ال جيوز أن يسمى به إال املويف بالدين قـوال وعمـال             " مؤمن"و" آمن: "فّرق اجليطايل بني اللفظتني   

، تقّيدا بالّنصوص، واعتمادا على أنَّ يف لغة العرب من          )3(منآمن وال يقال له مؤ    : واعتقادا، وأمَّا املنافق املضّيع يقال له     
ال يفعل الشيء إال نادرا ال يسمى به كرجل يبين بيتا واحدا يف عمره، أو يصوغ خامتا، أو خييط ثوبا، أو ما أشـبه                        

ن أفعاله، وإّنما   ذلك، فال يسمى كاتبا، وال صائغا، وال خائطا، لقلّة استمراره على ذلك الفعل، إّنما االسم للغالب م                
قد بىن، وصاغ، وخاط، يف أمثاهلا كما ملن أقر باهللا، وارتكب ما ى عنه آمن، وأصلح، يف أمثاهلـا، وال                    : يقال هلذا 
إنَّ الذين آمنوا   ﴿: وال بار، وال صاحل ألنّ هذه أمساء البدن، وآمن ويف أمثاله اسم فعل كما قال تعاىل               " مؤمن"يقال له   
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  وقد تبع اجليطايل يف هذا املسلك اللغوي أبا عّمار عبـد            )2("ل إنّ الذين هم املؤمنون والكافرون      ومل يق  )1(﴾مثّ كفروا 
إنّ الذين يكفرون باهللا ورسـله      ﴿:  إالّ أنَّ أبا عمار أورد أدلّة نقلية أخرى لتدعيم هذا املسلك كقوله تعاىل             )3(الكايف

ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بني ذلك سبيال أولئـك          ويريدون أنَّ يفرقوا بني اهللا ورسله ويقولون نؤمن ببعض          
فدلّ علـى أنَّ  : " يقول أبو عّمار)5(﴾أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض  ﴿:  وقال تعاىل  )4(﴾هم الكافرون حقّا  

  )6("من كان معه بعض اإلميان وبعض الكفر أّنه الكافر حقا وعلى هذا جاءت التسمية بأمساء الدين وأحكامه
تفق اجليطايل مع أيب عمار على أنَّ االسم يف اللغة يطلق للغالب من األفعال فالذي يستمر على أفعال                   هكذا ي 

وهو رأي عّباد من    " آمن: "اإلميان، ويواظب عليها فهو املؤمن، وإذا مل يستمر فال يستحق اسم املؤمن وإّنما يقال له              
، وقـد   )8(ولو فعله مّرة يسّمى به وهو رأي  املرجئة        ‘ ن فعله ، وذهب آخرون إىل أنَّ االسم يف اللغة مشتق م         )7(املعتزلة

  )10(.من أمساء اللغة" مؤمن: "من أوصاف اللغة ويقال" آمن: "ويذهب اجلبائي إىل أّنه يقال) 9(.اختاره الشيخ اطفيش
لة على  اسم مشتق من مصدر الفعل املبين للمعلوم للدال       : ولو رجعنا إىل كتب اللغة لوجدنا أنَّ اسم الفاعل هو         

من وقع منه الفعل أو قام به على قصد التجّدد واحلدوث، وقد يقصد باسم الفاعل الثبوت فيعطى له حكم الـصفة                     
  .فاللغة إذن جتيز الوجهني. )11(املشبهة يف العمل من غري تغيري يف الصيغة

 األقوى واألسلم، وأمَّـا املـسلكان       من خالل هذه املناقشة يتجلّى لنا أنَّ التقّيد بالدليل الّنقلي يف األمساء هو املسلك             
  .العقلي واللغوي فيوردان لالستئناس، وال يعّول عليهما نظرا لألوجه احملتملة يف أدلتهما
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 .1/335ج: مقاالت اإلسالميني: رياألشع - 7

 .ظ2/60ج: شرح النونية: اجليطايل - 8

 .316: آراء الشيخ اطفيش العقدية: مصطفى وننت  - 9

 .1/335ج: مقاالت اإلسالميني: األشعري  - 10

  .315، 310): ت.د(القواعد األساسية للغة العربية، دار الكتب العلمية، بريوت : أمحد اهلامشي  - 11
 .132-131: 1966، 1:قواعد اللغة العربية، دار الكتاب، املغرب، ط: ق سفر آغاعمر توفي  
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  متهيد
أصل من أصول العقيدة اإلسالمية، تندرج ضمن قضايا الغيب اليت يـسلّم هبـا              " القضاء والقدر "إنَّ مسألة   

، واإلرادة  )1(﴾بل هو قرآن جميد يف لوح حمفوظ      ﴿كالعلم  : من، وهي مسألة إهلية لتعلّقها جبملة من الصفات اإلهلّية        املؤ
وال يظلـم رّبـك     ﴿، والعـدل    )3(﴾قل اهللا خالق كلّ شيء  وهو الواحد القّهـار         ﴿، والقدرة   )2(﴾فّعال ملا يريد  ﴿

، كما أنَّ للمسألة ارتباطا وثيقا باإلنسان، وانعكاسـا         )5(﴾سدتالو كان فيهما آهلة إالّ اهللا لف      ﴿، والوحدانية   )4(﴾أحدا
 اضطربت عقول النـاس يف      )6(وحتت تأثري األوضاع السياسية واالجتماعية يف العصر األموي       . على سلوكه ومصريه  

 إىل  فهم هذا األصل العقدي فمن قائل باجلرب اخلالص، ومن قائل حبرّية اإلنسان واختيـاره، وبـني هـذا وذاك داعٍ                   
فمن أحسن الفهم من هؤالء اندفع حنو العمل والكدح، واستنفد ما يف وسعه راجيا اهللا العون، ومن أسـاء                   . التوّسط

  .الفهم خلد إىل الراحة، وركن إىل االستسالم، معتذرا باألقدار
، ودعـاة   ؟ وما رأيه يف حرّية اإلرادة؟ وما موقفه من دعاة اجلـرب           "القضاء والقدر "ترى كيف فهم اجليطايل     

  االختيار؟ وهل يرى بني القدر والطلب تعارضا؟ أو بني التوكّل والكسب تضادا؟
ت (إنّ بداية البحث يف موضوع القـدر يرجـع إىل عهـود قدميـة جـّدا إذ يـذكر األسـتاذ العقـاد                        

سل تارخيي آراء    وقد خلّص لنا يف تسل     )8("اإلميان بالقدر مالزم للمعبود منذ أقدم العصور      " أنَّ   )7 ()م1964/هـ1383

                                           
 .22-21: سورة الربوج، اآلية - 1

 .107: سورة هود، اآلية - 2

 .16: سورة الرعد، اآلية - 3

 .49: سورة الكهف، اآلية - 4

 .22: سورة األنبياء، اآلية - 5

أمية أنَّ القول باجلرب يّربر كلّ ما يأتون من مظامل، وعملوا على أن يفّسر الناس كلّ ظلم بقـضاء اهللا  رأى إذن بنو : "عبد احلليم حممود/ يقول د - 6
وقدره، فكان من الطبيعي أن يكون لذلك رّد فعل يف البيئة اإلسالمية، وأن يوجد من ذوي الضمائر من يعلن أنَّ فكرة اجلرب خطأ، وأنّ اإلنسان                         

204-203: التفكري الفلسفي يف اإلسالم: عبد احلليم حممود/د. ر." عحّر خمتار فيما يأيت وفيما يد. 

إمام يف األدب، مصرّي من املكثرين كتابة وتـصنيفا  ) م1964-1889/هـ1383-1306(عّباس بن حممود بن إبراهيم بن مصطفى العقّاد  - 7
 .3/266ج: األعالم: الزركلي. ر. مع اإلبداع

 .117): ت.د(القرآنية، مطبعة املعارف، اجلزائر الفلسفة : عباس حممود العقاد - 8
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الفالسفة قدميا وحديثا يف مسألة القدر، مثّ رأي مذاهب األديان، مثّ انتقل إىل عرض مذاهب العلماء الذين تنـاولوا                   
  .)1(املسألة من جانب العلوم الطبيعّية

ل ومن خالل عرض العقّاد يتجلّى لنا أنَّ املسألة قد شغلت الفكر اإلنساين مبختلف ألوانه وعهوده، وال يـزا                 
البحث فيها مستمرا من ِقبل الفالسفة واملفكرين والعلماء، وال ميكن أن نفّسر هذا االهتمام الكبري بكـلّ سـهولة                   
بالترف العقلي كما زعم البعض، بل مبعثه هو كون املوضوع مرتبطا بواقع االنسان، ومستقبله، ومصريه، وعالقاتـه                 

  .هلية اليت ختضع هلا الطبيعة واألنفس واتمعاتبالكون احمليط به، وبالقوانني الكونية، والسنن اإل
  .وسنركّز احلديث يف هذا الفصل عن رأي اجليطايل واإلباضية عاّمة يف هذه املسألة

                                           
 .149-117: املرجع نفسه - 1
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  المبحث األول

  اإليمان بالقضاء والقدر
   مفهوم القضاء والقدر-1

   املفهوم اللغوي-أ
، ويـذكر   )1(ي حكم، وانقضاء الشيء أي ذهابه     فأما معىن القضاء فرياد به لغة احلُكم، قضى، يقضي قضاء أ          

  )2(:اجليطايل أّنه خيرج يف القرآن على وجوه منها
  )3(﴾إنَّ رّبك يقضي بينهم﴿: احلُكم كقوله تعاىل 
 . أي أعلمناهم)4(﴾وقضينا إىل بين إسرائيل يف الكتاب﴿: اإلعالم كقوله تعاىل 
 )5(.﴾فاقض ما أنت قاٍض﴿: الفعل كقوله تعاىل 
 )6(﴾وقضى رّبك أالّ تعبدوا إالّ إّياه﴿: لفرض كقوله تعاىلاألمر وا 
 )7(﴾فقضاهّن سبع مسوات يف يومني﴿: اخللق كقوله تعاىل 
 . أي وعهدنا إىل موسى وأوصيناه الرسالة)8(﴾إذ قضينا إىل موسى األمر﴿: العهد والوصية كقوله تعاىل 
 )10(﴾فإذا قضيتم الصالة﴿: ، وقوله تعاىل)9(﴾فإذا قضيتم مناسككم﴿: الفراغ كقوله تعاىل 
 )11(﴾ال يقضى عليهم فيموتوا﴿: نزول املوت كقوله تعاىل 
 . أي وجب العذاب)12(﴾وقضي األمر﴿: الوجوب كقوله تعاىل 

                                           
 .15/186ج: لسان العرب: ابن منظور. ظ2/13ج: شرح النونية: اجليطايل - 1

 .و43، و2/14ج: املصدر نفسه - 2

 .93: سورة يونس، اآلية - 3

 .4: سورة االسراء، اآلية - 4

 .72: سورة طه، اآلية - 5

 .23: السراء، اآليةسورة ا - 6

 .12: سورة فصلت، اآلية - 7

 .44: سورة القصص، اآلية - 8

 .200: سورة البقرة، اآلية - 9

 .103: سورة النساء، اآلية - 10

 .36: سورة فاطر، اآلية - 11

 .44: سورة هود، اآلية - 12
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 )1(﴾وكان أمرا مقضيا﴿: الكتاب والقدر كقوله تعاىل 
 )2(﴾فلما قضى موسى األجل﴿: التمام كقوله تعاىل 
 )3(﴾وقضي بينهم باحلق﴿: الفصل كقوله تعاىل 

  )4(:وأّما القدر لغة فهو يتصّرف على مثانية وجوه أوردها اجليطايل هي
وقيل قّدر خلـق،    .  أي خلق، وبّين هلم ما يأتون، وما يتقون        )5(﴾والذي قّدر فهدى  ﴿:  اخللق كقوله تعاىل   -

  .خلق فهدى إىل سبيل التغذية، وهدى الذكر واألنثى، وقيل هدى الرضيع إىل الثدي
  . أي بتقدير)6(﴾وأنزلنا من السماء ماء بقدر﴿: عاىلالتقدير كقوله ت 
  )7(﴾فقّدرنا فنعم القادرون﴿: التصوير كقوله تعاىل 
  . أي وجدناها من الباقني يف العقوبة والعذاب)8(﴾إالّ امرأته قّدرنا إّنها ملن الغابرين﴿: الوجود كقوله تعاىل 
  .أي قضي )9(﴾فالتقى املاء على أمر قد قُدر﴿: القضاء كقوله تعاىل 
 أي نضّيق )11(﴾فظّن أنَّ لن نقدر عليه﴿: ، وقوله تعاىل)10(﴾ومن قُدر عليه رزقه﴿: كقوله تعاىل: الضيق 

  .عليه
  . أي مبليها)12(﴾فسالت أودية بقدرها﴿:  امللي كقوله تعاىل-
  . أي سّوينا)13(﴾حنن قّدرنا بينكم املوت﴿:  التسوية كقوله تعاىل-

  .)14(أيضا معناه القضاء) البإسكان الد(والقدر، والقَْدر 

                                           
 .21: سورة مرمي، اآلية - 1

 .29: سورة القصص، اآلية - 2

 .75 :سورة الزمر، اآلية - 3

 .5/74ج: لسان العرب: ابن منظور. ر. ظ2/13ج: شرح النونية: اجليطايل - 4

 .3: سورة األعلى، اآلية - 5

 .18: سورة املومنون، اآلية - 6

 .23: سورة املرسالت، اآلية - 7

 .60: سورة احلجر، اآلية - 8

 .12: سورة القمر، اآلية - 9

 .7: سورة الطالق، اآلية - 10

 .87: اء، اآليةسورة األنبي - 11

 .87: سورة األنبياء، اآلية - 12

 .60: سورة الواقعة، اآلية - 13

 .ظ2/13ج: شرح النونية: ااجليطايل - 14



  216

من خالل ما سبق يتبّين لنا أنَّ القضاء والقدر لفظتان واسعتا الداللة، فقد يتفق معنامها اللغوي فيدلّ أحدمها                  
على اآلخر، أو تشتركان يف الداللة على اخللق، وقد خيتلف معنامها فيدل كلّ منهما على شيء خـاّص، وإنّ هـذا                     

ل اللغوي للفظيت القضاء والقدر من جهة، واشتراكهما أحيانا يف الداللة من جهة أخرى لـه  االّتساع الكبري يف املدلو   
  .أثره الواضح يف حتديد تعريفهما االصطالحي

   املفهوم االصطالحي-ب
 ومراده هو بلـوغ     )1("انتهاء األمور إىل أوقاهتا، وارجتاعها إىل مقدورها      "يعّرف اجليطايل القدر اصطالحا هو      

هلا إىل أوقاهتا اليت قّدرها اهللا يف األزل، ورجوعها إىل ما قّدره هلا من سعادة وشقاء وحنو ذلـك مـن                     األمور ووصو 
  .املقدورات

ومل يفرد اجليطايل تعريفا خاّصا للقضاء، وإن كّنا نستروح من تعريفه للقدر أنَّ القضاء هو حكـم اهللا يف األزل                    
 أحدمها يدل على اآلخر فإن قضى اهللا شيئا فسيقّدره، وإن قّدره قضى             ألنّ. على األشياء، وتسطري ذلك يف اللوح احملفوظ      

  .به ألنّ كلّ حمدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته
 التعريف الذي ساقه اجليطايل للقدر فجعله للقضاء        )2()م1773/هـ1187ت( وقد عكس الشيخ عمرو التاليت    

ويف هذا داللة على التداخل واالشتراك بني       . )3(" إىل مقدوراهتا  القضاء هو انتهاء األمور إىل أوقاهتا، وارجتاعها      : "فقال
  .مصطلحي القضاء والقدر، فقد يطلق أحدمها على اآلخر كما وردت بذلك األحاديث الّشريفة

 من ضبط هذين املصطلحني، ومّيز بينهما فجعل القضاء خمتّصا باحلكم األزيل،            )4(وهناك من متأخري اإلباضية   
  )5(:وقد ذهبت املاتريدية إىل أنَّ القدر على وجهني. إجياد ما حكَم به اهللا يف األزلوالقدر هو حتقيق و
 احلد الذي خيرج عليه الشيء، وهو جعل كلّ شيء على ما هو من خري أو شّر، من حسن أو قبح،                     -أحدمها

كلّ شيء على مـا     من حكمة أو سفه، وهو تأويل احلكمة أن جيعل كلّ شيء على ما ينبغي أن يكون عليه، ويقّدر                   
  .هو األْوىل به
  . بيان ما يقع عليه كلّ شيء من زمان ومكان، وماله من الثواب والعقاب-والثاين

  )6(.والقضاء يراد به الفعل

                                           
 .املصدر نفسه - 1

 . من البحث124: سبقت ترمجته - 2

 .و53): خمطوط(شرح النونية : نقال عن عمرو التاليت. 2/421ج: البعد احلضاري: اجلعبريي - 3

 .311: مشارق أنوار العقول: الساملي. 22: الذهب اخلالص: احممد طفيش. 149: النور: الثميين - 4

 .230: أبو منصور املاتريدي حياته وآراؤه العقدية: بلقاسم الغايل. 82: التمهيد يف أصول الدين: النسفي - 5

 .املصدر نفسه - 6
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بيد أنَّ اإلمامية واملعتزلة يرون أّنه ال جيوز أن يكون قضاء اهللا أفعال العباد مبعىن إحداثها وخلقها، وكـذلك                   
واختارت اإلمامية أن يكون قـضاء اهللا أفعـال         . )1(فاعل، والفعل الواحد ال يكون من فاعلني      القدر، فاإلنسان هو ال   

العباد، مبعىن أعلمهم، وأخربهم ما هلم من فعل الطاعة من الثواب، وما عليهم يف فعل املعصية من العقاب، والقـدر                    
  )2(.مبعىن التقدير أي قّدر ما عليها من الثواب والعقاب

 ضبط املدلول الشرعي للقضاء والقدر هو تعدد أوجه داللتهما اللغوية، واشـتراكهما             وسبب االختالف يف  
وجند بني اإلباضية واألشعرية واملاتريدية توافقا      . أحيانا مما جعل كلّ فرقة ختتار املعىن الذي يتناسب مع أصوهلا العقدية           

وهي أن ما يكون من خري أو شّر، ونفع يف ضبط هذين املصطلحني مع اختالف لفظي يسري يفضي إىل نفس النتيجة،             
  .أو ضر هو من عند اهللا جيب اإلميان به

   حقيقة اإلميان بالقضاء والقدر-2
بّين اجليطايل أنَّ اإلميان بالقضاء والقدر هو ركن من أركان العقيدة اإلسالمية، وهو واجـب علـى كـلّ                   

  )4(:، واستدلّ على ذلك بأحاديث هي)3(مكلّف
شهادة أن ال إلـه إالّ      : ال يؤمن عبد حّتى يؤمن بأربع     : "bقال رسول اهللا    :  قال τالب   عن علي بن أيب ط     -

  .)5("اهللا، وأّني رسول اهللا، وأّنه بعثه باحلّق، والبعث بعد املوت، والقدر
إّنك لن جتد، ولن تبلغ حقيقة اإلميان حّتى تؤمن بالقدر خريه وشّره أّنه من              : "τ لعبادة بن الّصامت     b قوله   -

تعلم أنَّ ما أصابك مل يكن ليخطئك، ومـا         : فقلت يا رسول اهللا كيف يل أن أعلم خري القدر وشّره قال           : قال. اهللا
  .)6("أخطأك ما كان ليصيبك، فإن مّت على غري ذلك دخلت الّنار

 أن تؤمن باهللا، ومالئكتـه، وكتبـه،      : bما اإلميان؟ قال رسول اهللا      : قال" يف حديث جربيل عليه السالم       -
  )7(..."صدقت: ورسله، وبلقائه، والبعث، وبالقدر خريه وشّره، قال جربيل

  .)8("كلّ شيء بقضاء اهللا وقدره حّتى العجز والكيس:  قالb بلغين عن رسول اهللا τ قال جابر بن زيد -

                                           
: مذاهب اإلسـالميني : عبد الرمحن بدوي. 96-95: يما يتعلّق باالعتقاداالقتصاد ف: الطّوسي. 2/22ج: شرح األصول اخلمسة: عبد اجلّبار - 1

 .1/449ج

 .96: االقتصاد فيما يتعلّق باالعتقاد: الطّوسي - 2

 .1/29ج: تعليق وتصحيح بكلي: قواعد اإلسالم. ظ2/13ج: شرح النونية. 1/325القسم: حتقيق النامي: قناطر اخلريات: اجليطايل - 3

 .املصدر نفسه - 4

 .2145: ، رقم4/452ج: ما جاء يف اإلميان خريه وشّره: كتاب القدر عن رسول اهللا، باب:  الترمذي يف السننأخرجه - 5

 )مع اختالف يف اللفظ وله طرق أخرى. (4700: ، رقم4/225ج: يف القدر: كتاب السنة، باب:  أبو داود يف السننأخرجه - 6

 )مع اختالف يف اللفظ. (4499: ، رقم4/1793ج:  اهللا عنده علم الساعةإنَّ: كتاب التفسري، باب: البخاري أخرجه - 7
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، نفع وضّر، وما يكون من ذلك     ، يعلم العبد أن ما كان من خري أو شر،          "ويوضح حقيقة القضاء والقدر بأن      
فباهللا يكون، ما شاء اهللا كان، وما مل يشأ مل يكن، وأّنه تعاىل خالق جلميع األشياء، وكانت منه بقضاء وقدر، ويعلم                     

  )1("أنَّ ما يصيب اإلنسان مل يكن ليخطئه، وما أخطأه مل يكن ليصيبه
الق جلميع املوجودات   اهللا تعاىل مريد الكائنات، مدّبر احلادثات، خ      "أن  " عقيدة التوحيد "ويؤكد اجليطايل يف    

وأفعاهلا، مقدر ألرزاقها وآجاهلا، ال يقع كفر وال إميان، وال نكر وال عرفان، وال سهو وال نسيان إالّ بقضائه ومشيئته          
وحكمه وإرادته، وال معقّب حلكمه وال راّد لقضائه، مل يزل واحدا حّيا عاملا قادرا مريدا يف األزل لوجود األشياء يف                    

... ّدرها هلا فوجدت يف أوقاهتا كما قّدرها من غري تقدم وال تأخر بل وقعت على وفق علمه وإرادتـه                  أوقاهتا اليت ق  
وأّنه تعاىل حكيم يف أفعاله، عادل يف حكمه، متفّضل باإلنعام، ممنت باإلحسان، ال يظلم الّناس شيئا ولكـن الّنـاس                    

  )2(.أنفسهم يظلمون، ال يسأل عّما يفعل وهم يسألون
ايل كلّ ما هو موجود إىل اهللا تعاىل فقد استندت مجيع املوجودات إىل  مشيئته، وصـدرت عـن                   ويرّد اجليط 

وكيف ال يكون مريدا، وكلّ فعل صدر منه أمكن أن يصدر منه ضّده             "إرادته فهو تعاىل املبدئ املعيد الفّعال ملا يريد         
ون إهلا قادرا من يكون يف ما ال يريد، بل هو ّمما جيوز عليه، وما ال ضّد له أمكن أن يصدر منه ذلك بعينه، وكيف يك             

  )3("مستكره عاجز تعاىل اهللا عن ذلك علّوا كبريا، وهو تعاىل مريد بذاته، حّي عامل بنفسه وبذاته
 وإنَّ مثل هذا االعتقاد ليترك يف قلوب الراضني بالقضاء والقدر خضوعا مطلقا هللا تعاىل، وارتباطا دائما به،                 

  .اوطمأنينة ال نظري هل
وحيذِّر اجليطايل من اخلوض يف مسائل القضاء والقدر، وتكلّف البحث فيها، ألّنه من خمزون علم اهللا الـذي                  

إنَّ اهللا افترض عليكم فـرائض فـال        : "b، ويستدلّ بقوله    )4(استأثر به عن اخللق وال يسأل عما يفعل وهم يسألون         
ياء فال تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غري نسيان فـال           تضّيعوها، وحدَّ لكم حدودا فال تعتدوها، واكم عن أش        

اعملوا فكلّ ميّسر ملا خلـق  : "b وقوله )6("إذا ذكر القدر فأمسكوا: "b وقوله )5("تتكلفوها رمحة من رّبكم فاقبلوها  
  )8(﴾حنن قسمنا بينهم معيشتهم يف احلياة الدنيا﴿:  وقال تعاىل)7("له
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قضاء والقدر إال رمحة بالعقل اإلنساين العاجز احملدود الذي ال يطيـق            وما كان ي الشرع عن اخلوض يف ال       
  .البحث يف كثري من قضايا عامل احلّس والشهادة فضال عن تكلّفه البحث يف مسائل غيبية ما ورائية كالقضاء والقدر

ت الشرعية بل   لكن واقع الفكر اإلسالمي يؤكد أن املتكلمني والصوفية والفالسفة مل يقفوا عند هذه التعليما             
خاضوا يف موضوع القضاء والقدر وعالقته بأفعال اإلنسان، وقد يكون لبحثهم هذا دوافع وأسباب خمتلفة منها مـا                  
يرجع إىل الظروف السياسية واالجتماعية اليت عرفتها اتمعات اإلسالمية يف القرن األول والثاين للهجرة، ومنه مـا                 

لى الثقافات والتيارات األجنبية، وبعضها يعود إىل االختالف يف منـهج تأويـل             يعود إىل انفتاح اتمع اإلسالمي ع     
نصوص الوحي املتعلقة باملوضوع، وآخر يرجع إىل أسباب وجدانية ذاتية كاعتقاد اإلنسان بأّنه حـّر يف انفعاالتـه                  

  .وأفكاره وسلوكه من جهة، وشعوره من جهة أخرى أنه حمدود احلرّية، مغلوب اإلرادة
  .اجتاه جربي خالص، واجتاه حّر، واجتاه متوسط بينهما: م عن هذا البحث ثالثة اجتاهات رئيسيةوقد جن

  .وسنتعّرف يف املبحث الثاين عن موقف اجليطايل يف املسألة
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  المبحث الثاني

  القدر وأفعال اإلنسان
   فعل اإلنسان واستطاعته-1

 ألنّ القدرة أو االستطاعة عند      )1("ملوجود بقدرة فاعل  ا: "اتساقا مع مذهب اإلباضية عّرف اجليطايل الفعل بأّنه       
 ألنّ )3("هو ما وِجد وكان الغري قادرا عليه   "، وأّما املعتزلة فتعّرف الفعل بأنه       )2(اإلباضية هي مع الفعل ألّنها الّدالة عليه      

  )4(.القدرة عندهم قبل الفعل الستحالة تكليف ما ال يطاق
اعة مع الفعل ألنّ اهللا تعاىل مل يكلف أحدا إال مستطيعا على أخذ ما كلّفـه                ويعلل اجليطايل مذهبه يف االستط    

إّياه وتركه، فأّي الفعلني فعل من األخذ والترك كانت االستطاعة معه ألنّ االستطاعة ال تبقى حالني ألّنه لو أعطـي                    
نّ وجود الفعـل يـدل علـى        القوة قبل الفعل فلما كان حال الفعل عدمت القوة بطَل أن يوجد الفعل بغري قّوة أل               

االستطاعة فصّح هبذا القول من قال إنَّ االستطاعة مع الفعل، إذ كان كل واحد منهما دليال على وجود صاحبه، وال                    
يبقى أكثر من حال ألّنه ملا كانت اآلفة متنع الفعل صّح أّنها إذا زالت وجد الفعل ألنّ اآلفة ضّد القّوة، والضّد ثابت                      

  )5(. وإالّ بطلت األضداد، ففي هذا إبطال قول من قال إنَّ االستطاعة قبل الفعلحّتى يزيله ضّده
ويذكر اجليطايل أنَّ اإلباضية ترى أنَّ االستطاعة واحدة، ولكن هي استطاعة كثرية لكلّ فعل فَعلَه اسـتطاعة                 

زلة اليت ذهبت إىل أنَّ استطاعة       خالفا للمعت  )6(حمدثة، للطاعة استطاعة، وللمعصية استطاعة، وهي غري استطاعة اإلميان        
  )7(.الكفر هي استطاعة اإلميان أعطيها املستطيع قبل أن يفعل فأّي الفعلني أراد فَعلَه هبا

 وقد ناقش اجليطايل مذهب املعتزلة يف االستطاعة وسلك يف إثبات االستطاعة مع الفعـل مـسلك اإللـزام              
 فرغم سلبية هذا الطريق االستداليل إال أنَّ        )8(املعتزلة يف بناء مذهبهم   واحملاورة ونالحظ أّنه نفس املسلك الذي انتهجته        

  :ونعرض أدلة اجليطايل يف املسألة على النحو اآليت. الطرفني اعتمدا عليه يف االستدالل
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ويقال للمعتزلة أخربونا   : " ينطلق اجليطايل من معىن االستطاعة ليصل إىل إثباهتا مع الفعل ال قبله وال بعده              -أ
فما بال اإلنسان يـستطيع أحيانـا، وأحيانـا ال          : هي السالمة يف البدن قيل هلم     : ن االستطاعة ما هي؟ فإن قالوا     ع

إنَّ االستطاعة غـري الـسالمة يف       : يستطيع، واالستطاعة هي السالمة عندكم وهي موجودة يف كلّ وقت فإن قالوا           
يف يعرف اإلنسان أّنه مستطيع أو غري مستطيع؟ وال بـّد  فك: قلنا. ال توصف وال حتّد: قلنا ما هي؟ فإن قالوا . البدن

  .)1("إنَّ االستطاعة دالّة على الفعل يف حني وجوده ال قبل وال بعد: هلم من أن يقولوا 
يقال هلم أرأيـتم  " جيّوز اجليطايل حدوث آفة من عند اهللا قبل وقوع الفعل فتعطّل القّوة على أدائه وتفىن               -ب

أليس قد فنيت القوة حبدوث اآلفـة؟       . ا حال القّوة، أرأيتم لو أحدث اهللا اآلفة يف احلال الثانية          احلال الذي زعمتم أّنه   
أحتّتمون على رّبكم أالّ يفعل     : قيل هلم . أعطينا القوة قبل الفعل على شريطة أالّ حتدث يف احلال الثانية آفة           : وإن قالوا 

فاعزموا عليـه إذا أعطـاكم القـوة أال         : نعم قيل هلم  : الوايف خلقه ما يشاء، فيفين ما يشاء، ويثبت ما يشاء؟ فإن ق           
  .)2("ويف بطالن هذا ما يدل على أنَّ االستطاعة مع الفعل. مييتكم، وال تصيبكم آفة

هل تستطيعون  : قالت املعتزلة : " جييب عن بعض التساؤالت اليت تثريها املعتزلة ويزيل ما فيها من اشتباه            -ج
فتحرير رقبة من قبل    ﴿فإن قالوا ما تقولون يف قوله عّز وجلّ يف املُظاهرة إذ يقول             . ال: لناالفعل قبل أن تأخذوا فيه؟ ق     

أن يتماّسا ذلكم توعظون به واهللا مبا تعملون خبري فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني من قبل أن يتماّسـا فمـن مل                       
وعكم احلانث فظاهر فقال إّنـي ال أسـتطيع          فلو طا  )3(﴾...يستطع فإطعام سّتني مسكينا ذلك لتومنوا باهللا ورسوله       

قلنا إذا كان ال يستطيع آلفة نازلة فهو معذور وإالّ فأخربونا عن            . الّصوم غري أّني آخذ فيه وأنا معذور فيما ال أستطيع         
فقـد قـالوا   . نعم: اآلكل والشارب هل مها مستطيعان اإلمساك يف حال ازدراد الطّعام واجتراع الّشراب، فإن قالوا             

  )4(."باجتماع األضداد يف حال واحدة
فإن قالوا أو ليس االستطاعة عندكم ال تبقى        : " يبّين اجليطايل أنَّ االستطاعة ال تبقى أكثر من حال الفعل          -د

:  قلنا قد قيل فيها قوالن     )5(﴾قاّتقوا اهللا ما استطعتم   ﴿: فما معىن قوله تعاىل   : بلى، فإن قالوا  : قلنا. أكثر من حال الفعل   
ا فاتقوا اهللا ما استطعتم فعل شيء من األشياء، كما قّدمنا أنَّ اهللا ال يكلّف أحدا إالّ مستطيعا لفعل ما كلّف أو                      أحدمه

تركه، فأي الفعلني أخذ فيه فهو غري مستطيع لفعل ضّده ما دامت قّوته مشغولة بذلك الذي أخذ فيه فعال أو تركـا                      
  .)6("ما دمتم أحياء: عتموالقول الثاين ما استط. ألنّ الترك فعل التارك
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. فإن قال قائل هل كلّف اهللا الكافر باإلميان يف حال كفـره           : " جييب عن كيفية تكليف الكافر باإلميان      -هـ
نعم كلّفه ما ال يستطيع فعله الشتغاله بالكفر ال لعلّة آفـة، أو             : قيل له . كلّفه ما ال يستطيع   : نعم، فإن قال  : قيل له 

 وليس املعىن يف    )1(﴾ما كانوا يستطيعون الّسمع وما كانوا يبصرون      ﴿: ىل قول اهللا عّز وجلّ    أال ترى إ  . زمانة حلّت به  
هذا أّنهم ال يستطيعون مسع األصوات، وال يبصرون األلوان، ولكن املعىن مسع القبول، أي ال يقبلون ما دعاهم إليـه                     

رونه على معىن ال يفعلونه فوصفهم اهللا أّنهـم ال           إذ شغلوا قّوهتم بترك القبول ملا دعاهم إليه، وكذلك ال يبص           bالنيب  
وما منع الناس أن يومنوا إذ جاءهم اهلدى إال أن قالوا أبعث اهللا   ﴿: كما قال اهللا تعاىل   . يستطيعون ال لزمانة حلّت هبم    

إّيـاه،  ال أستطيع أن أنظر إىل فالن لبغـضي         :  فكان قوهلم هو املانع هلم، ومثل هذا يف كالم الناس          )2(﴾بشرا رسوال 
هل حال بني   : فإن قال : "ويوّضح اجليطايل ذلك بصيغة أخرى    . )3(فكان بغضه إّياه مشغال له عن استعمال النظر إليه        

: هل حال بني الكافر واإلميان؟ قيل له      : نعم باكتسابه اإلميان ال حيلولة جرب وال منع، فإن قال         : املؤمن والكفر؟ قيل له   
 فإن قال أمنع الكافر مـن       )4(﴾واعلموا أنَّ اهللا حيول بني املرء وقلبه      ﴿: اه لقوله تعاىل  نعم باشتغاله بالكفر، وارتكابه إيّ    
وما منـع النـاس أن      ﴿: اشتغال كلّ واحد منهما بفعله هو املانع كما قال تعاىل         : اإلميان واملؤمن من الكفر؟ قيل له     

  )6("ملنع إليهم فأضاف ا)5(﴾يومنوا إذ جاءهم اهلدى إالّ أن قالوا أبعث اهللا بشرا رسوال
هذه أبرز األدلة اليت ساقها اجليطايل إلثبات االستطاعة مع الفعل، واملالحظ أّنها ليست أدلّة مبتكرة بل هـي                  

ـ 380ت(نفس األدلّة اليت اعتمد عليها سلف اإلباضية من قبل أمثـال أيب خـزر                ت (، وتبغـورين    )7 ()م990/هـ
لّة املسألة وحسن عرضها، ويتوافق موقف اجليطـايل وعاّمـة          وتّتضح ميزة اجليطايل يف حصر أد     . )8 ()م12/هـ6ق

تكليـف مـا ال     "، وخيتلف موقف هذه الفرق يف مسألة        )10( واملاتريدية )9(اإلباضية يف مسألة االستطاعة مع األشعرية     
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 )أيب يعقوب يوسف املصعيب على رسالة أصول الدين

 .152-151: املواقف: اإلجيي.  وما بعدها81: أصول الديانةيف اإلبانة : األشعري - 9

 . وما بعدها53:  أصول الدين، حتقيق عبد احلي قابيلالتمهيد يف: النسفي - 10
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واملاتريديـة  ، بيـد أنَّ اإلباضـية       )1(فجّوزت األشعرية تكليف اهللا العباد ما ال يطيقونه ِاطالقا للمشيئة اإلهلية          " يطاق
  )2(.واملعتزلة ذهبت إىل أّنه ال يكلّف اهللا العبد ما ال يطيقه ملنافاة ذلك للحكمة اإلهلية

   بروز أفعال العبد إىل الوجود-2
اختلف املسلمون يف تفسري كيفية بروز أفعال العبد إىل الوجود من قائل باالختيار احلر حيث اإلنـسان هـو            

ـ 80ت  ( التيار كـلّ مـن معبـد اجلهـين           اخلالق ألفعاله وحده، وميثل هذا      وغـيالن الدمـشقي     )3()م699/ هـ
، وقائل باجلرب اخلالص الذي ينفي اإلرادة اإلنسانية بالكلية، وما العبد إال كالريش يف              )5( واملعتزلة )4()م723/هـ105(

  .)8(، واجلربية)7(، واجلهم بن صفوان)6()م736/هـ118ت حنو (مهّب الريح ويتزّعم هذا التيار اجلعد بن درهم 
وسط هذين التيارين املتعارضني اللذين  ظهرا يف البيئة اإلسالمية اّتخذ أئمة اإلباضية األوائل موقفا وسـطيا                 
معتدال، يقّدس اهللا تعاىل يف وحدانية اخللق وسائر صفات الكمال من جهة، ويرفع من كرامة اإلنسان الذي منح اهللا                   

  .ن سائر احليوانات العجماوات واجلمادات الساكنات من جهة أخرىله العقل واإلرادة والقوة، ومّيزه ع
" بروز فعل العبـد إىل الوجـود      "ونستعرض عّينة من مواقف اإلباضية األوائل اليت كانت منطلقا سليما لضبط كيفية             

  :وقاعدة أساسية توّجه البحث يف املسألة حنو االعتدال والوسطية وتتمثل فيما يأيت
 جييب له عّما التـبس      )9()م714/هـ95ت  ( جابر بن زيد إىل احلَّجاج بن يوسف الثقفي           رسالة اإلمام  -أوال

عليه من أمر القدر الذي وقع يف نفسه، فاقتصر جواب جابر على أمر احلجاج بترديد خطبته اليت ورد فيها قوله عليه                     

                                           
 .84-2/83ج:  الكالم علميف: أمحد حممود صبحي. 112: العتقاديف ااالقتصاد : الغزايل. 86-85: أصول الدين: الرازي - 1

عبـد  . 59-58:  أصول الدين، حتقيق عبد احلي قابيـل التمهيد يف: النسفي. 308-1/307القسم: قناطر اخلريات، حتقيق النامي: اجليطايل - 2
 . وما بعدها82: دية، حقيق عبد الرمحن عمريةيالّروضة البهّية فيما بني األشاعرة واملاتر: أبو عذية. 2/91ج: رح األصول اخلمسة ش:اجلّبار

 .7/364ج: األعالم: الزركلي. أّول من قال بالقدر) م699/هـ80ت (معبد بن عبد اهللا بن عليم اجلهين البصري  - 3

. 127: االنتصار، حتقيق نيربج: اخلياط.  من البحث، وتعد آراء معبد وغيالن النواة األوىل فكرة االعتزال197 :غيالن الدمشقي سبقت ترمجته - 4
 . 179-1/178ج: يف علم الكالم: أمحد حممود صبحي/ د

 .1/449ج: مذاهب اإلسالميني: عبد الرمحن بدوي/د - 5

. لعلوم الدينية أصله من خراسان قتله خالد القهري يف عهد هشام عبـد امللـك  من املوايل، نبغ يف ا) م736/هـ118ت حنو (اجلعد بن درهم  - 6
 . وما بعدها115: شهداء الفكر يف اإلسالم: الزيين/د. 2/120ج: األعالم: الزركلي

 . من البحث201  :اجلهم بن صفوان سبقت ترمجته - 7

 .211: لِفرقالفَرق بني ا: البغدادي. 1/338ج: مقاالت اإلسالميني: األشعري - 8

 .2/168ج: األعالم: الزركلي.ر. قائد، داهية، سفّاك، خطيب) م714-660/هـ95-40(الثقفي أبو حممد بن احلكم احلجاج بن يوسف  - 9
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جاج وتفطّن ملعىن الكالم قال لكاتبه       فلما رّددها احل   )1("من يهد اهللا فال مضلّ له، ومن يضلل فال هادي له          : "السالم
  .)3()"أي جابر(يا يزيد ما أعلم صاحبك : ")2(يزيد

ويظهر من خالل هذا املوقف أنَّ جابر بن زيد مل يتكلّف اخلوض يف القدر بل اكتفى ببيان الرسول الذي هو                    
  .أبلغ بيان وخري هدي فما على العبد إال أن يعيه وعيا سليما

  : أيب عبيدة مسلم ونلّخصها يف النقاط اآلتية مواقف اإلمام-ثانيا
 مبىن موّضحا له أنَّ اهللا تعاىل مل جيرب العباد على طاعته وال على معصيته،               )4 ( حماورته مع ابن الشيخ البصري     -أ

لّسوء وأنَّ العلم اإلهلي ليس قّوة جترب العباد بل هو انكشاف للمعلومات، وأن احنراف العبد راجع إىل نفسه األّمارة با                  
  )5(.وإىل الشيطان املوسوس يف الّصدور

 ملّا تأثّر به وقد ناظر  أبو عبيـدة محـزةَ،            )7( ملا قال بالقدر، وحلمزة الكويف     )6( مفارقته لغيالن الدمشقي   -ب
 إصالح رأيه لكن هذا مل يستجب، وملا أخذ محزة يف نشر فكرته يف أوساط الناس تّربأ منه                  )8(وحاول حاجب الطّائي  

  .)9(ة ومجاعة اإلباضيةأبو عبيد
يف املسجد احلرام موّضحا له أنَّ اهللا ال يعذّب على القدر           ) م748/هـ131ت  ( مناظرته لواصل بن عطاء      -ج

بل يعذّب على املقدور، وألزمه القول بأنّ اهللا يعصى باالستكراه، ويقع يف ملكه ما ال يريد لـذهاب املعتزلـة بـأنّ      

                                           
 . خطبهbهي مما يفتتح به الرسول  - 1

 احتضر احلجاج استخلفه على اخلـراج  جعله احلَجاج كاتبا له فظهرت مزاياه فلما) م720/هـ102ت(يزيد بن أيب مسلم الثقفي أبو العالء  -2 
 .8/182ج: األعالم: الزركلي. ر. بالعراق

 .1/71ج: السري: الشماخي. 2/212ج: ئخاملشاطبقات : الدرجيين -3 

 عبيدة  ومل يذكر امسه، ويبدو أّنه عاش يف عصر أيب)الشيخ البصريأيب ابن (، ويف سري الشماخي )ابن الشيخ البصري(خ يكنيته يف طبقات املشا -4 
 .1/80ج: السري: الشماخي. 2/241ج: خيطبقات املشا: الدرجيين. ر.  فأقنعه أبو عبيدة بتركهتأثر باجلربو) م8/هـ2ق(مسلم 

 .1/79ج: السري: الشماخي. 2/241ج: خيطبقات املشا: الدرجيين -5 

يـا  : "قي ومناقشته إّياه، وقد قال أبو عبيدة حلمزة الكويفل على مالقاة أيب عبيدة بغيالن الدمشي ويف هذا دل. من البحث197: سبقت ترمجته - 6
 .1/79ج  : السري: الشماخي. 2/244ج: طبقات: الدرجيين. ر. "محزة على هذا القول فارقت غيالن

. 2/241ج: بقـات ط: الـدرجيين . تلميذا له كان تأثر بغيالن الدمشقي يف القدر، فتّربأ منه أبو عبيدة ويظهر أّنه )م8/ هـ2ق(محزة الكويف  -7 
 .80-1/79ج: السري: الشماخي

 . من البحث91: سبقت ترمجته - 8

  .110، 80-1/79السري ج: الشماخي. 2/241ج: خيطبقات املشا: الدرجيين -9 
ة يف هذا الـشأن     قد اقتدى أبو عبيد   و. من القائلني بالقدر كفيل حبفظ معتقدات الناس ومضايقة الفكرة بطريقة عملية          أتباعه  ووإنّ تّربؤ أيب عبيدة     

باملتأخرين من الصحابة كعبد اهللا بن عمر وجابر بن عبد اهللا وأيب هريرة وأنس بن مالك وغريهم حينما تّربؤوا من غيالن ومعبد واجلعـد بـن                          
 .19-18: الفَرق بني الِفرق: البغدادي. ر. درهم
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أسه، ومل جيب بشيء، وصّرح ألصحابه أنَّ أبا عبيدة هدم ما بناه منذ أربعـني               اإلنسان خالق أفعاله، فنكس واصل ر     
  )1(.سنة

ال أقول إنَّ من يستطيع أن يـأيت        : فقال. ال يستطيع الكافر اإلميان   : قيل أليب عبيدة  : "  رأيه يف االستطاعة    -د
 )2("ك إال أن يوفّقه اهللا تعـاىل      حبزمة حطب من حلّ إىل حرم ال يستطيع أن يصلي ركعتني، وال أقول إّنه يستطيع ذل               

فقد فّرق أبو عبيدة بني أداء فعل عادّي وبني أداء فعل تعّبدّي، فالعادّي تشترط فيه االستطاعة والقدرة على أدائـه،                    
والتعّبدّي ال تكفي االستطاعة وحدها على إنفاذه إال أن يقارا التوفيق اإلهلي ليفسح جماال هلداية اهللا تعاىل وخذالنه،                  

العون من اهللا إذا كـان الفعـل طاعـة،          : "هذا ما جعل خلف اإلباضية يذهبون إىل أنّ من شروط حصول الفعل           و
  .)3("واخلذالن من اهللا إذا كان الفعل معصية

ومن خالل ما سبق نالحظ أنَّ اإلمام أبا عبيدة مل يقف كما وقف شيخه جابر بن زيد يف موضوع القدر بل                     
تماعّي الذي عايشه يف البصرة إىل إبداء رأيه يف القدر، وقد صّغر أمره رّدا على من كّره                 اضطره الواقع الفكرّي واالج   
واهللا ما فيه نكاح ذات :  كان أبو عبيدة يضعف أمر القدر، ويقول)5(قال أبو سفيان   ")4(الكالم فيه، وعظّم شأن القدر    

دثه الناس فيما بينهم، فمن أقّر بـأنّ اهللا علـم   بعل، وال انتحال هجرة، وال حكم بغري ما أنزل اهللا، إّنما هو رأي أح    
يف العلم فإن   ) أي القدرية (كلّموهم  :  يقول )6(قال أبو سفيان وذلك أنَّ صحار     .األشياء قيل أن تكون فقد أقّر بالقدر      

  )7(."أقّروا به نقضوا أقواهلم وإن أنكروه كفروا
ت (ثاين للهجرة على يد اإلمام أيب عبيدة مسلم      هكذا يتضح موقف اإلباضية يف القدر جلّيا منذ أوائل القرن ال          

ـ 145حنو   الذي أثبت موقفه الوسطّي يف املسألة فال جرب خالص وال اختيار مطلق، وعلى جه سـارت              ) م762/هـ
اإلباضية يف تفسري كيفية بروز الفعل اإلنساين إىل الوجود، ومل ينفرد اإلباضية يف القرن الثاين للهجرة هبذا املوقف فقد                   

                                           
 وإن عرف بالباع الطويلة يف ناظرات باالستسالم السريع للخصمامله وغالبا ما تنتهي مثل هذ. 2/246ج: طبقات: الدرجيين: نظر نص املناظرةا -1 

 .اجلدل كواصل بن عطاء

 .2/241ج: طبقات املشائخ: الدرجيين - 2

 . ر؟من أين استنتج ذلكنعرف وقد فهم الشيخ اطفيش من مقولة أيب عبيدة أنَّ االستطاعة قبل الفعل، ومل . و2/19ج: شرح النونية: اجليطايل - 3
 . 360: آراء الشيخ اطفيش العقدية: مصطفى وننت

 .1/430ج: منهج الطالبني وبالغ الراغبني: يقرستامخيس ال - 4

أحد األشياخ، عامل حافظ، ّممن هلم السبق يف تدوين تـاريخ التـابعني وأئمـة    ) هـ200-150: طبقة(أبو سفيان حمبوب بن الرحيل العبدي  - 5
 . 1/108ج: السري: الّشماخي. 279-2/278ج: ملشايخطبقات ا: الّدرجيين. اإلباضية

. 2/223ج: طبقات: الدرجيين. من طبقة جابر بن زيد، ومن شيوخ أيب عبيدة مسلم، وينسب إليه حبث يف القدر) م7/هـ1ق(صحار العبدي  - 6
 .2/414ج: البعد احلضاري: اجلعبريي. 76-1/75ج: السري: الشماخي

 .1/76ج: الشماخي السري. 2/233ج: طبقات املشايخ: الدرجيين - 7
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أحدمها خلقـه  : أنَّ أعمال العباد خملوقة، وإن فعال واحدا لفاعلني   "إىل  ) م805/هـ190ت  (ب ضرار بن عمرو         ذه
  . ويظهر أّنه هو أّول من استعمل مصطلح الكسب)1("وهو اهللا، واآلخر اكتسبه وهو العبد

يب احلسن األشعري   ويف القرن الثالث للهجرة تشهد نظرية الكسب رسوخا وحتليال أوسع على يد اإلمامني أ             
  .اموأتباعه )3()م944/ه333ت ( وأيب منصور املاتريدي )2()م936/هـ324(

اّتبع اجليطايل تيار الكسب فذهب إىل أنَّ األفعال على وجهني حركة وسكون وهي من اهللا خلق على نفـي                   
رارا أو اكتسابا، والفرق    كما أنَّ احلركة والسكون قد يكونان اضط      . )4(االستكراه، ومن العباد كسب على نفي اجلرب      

  .)5(بني االكتساب واالضطرار وجود اإلرادة يف االكتساب، وعدمها يف االضطرار
ليس يف إضافة األفعال إىل العباد بالتحّرك والسكون ما يزيل عليه من اهللا اخللق والتكوين، كمـا                 "ويذكر أّنه   

 ما خيرجها من أن تكون كسبا للعباد، فهي مـن اهللا            أّنه ليس يف تكوين اهللا تعاىل وخلقه لألفعال على ما هي عليها           
  .)6("خلق وجعل، ومن العباد اكتساب وفعل

  :)7(واشترط اجليطايل شأن اإلباضية لربوز الفعل إىل الوجود مخسة شروط ينبغي أن تتوفر وهي
  .إرادة اهللا تعاىل -
  .إرادة العبد واكتسابه -
  .ن من اهللا إذا كان الفعل معصيةالعون من اهللا إذا كان الفعل طاعة، واخلذال -
  .اخللق من اهللا يف وقت الفعل -
  .اكتساب العبد إياه ال قبل وال بعد -

هذه الشروط لتعطي لنا تصورا دقيقا عن كيفية بروز الفعل إىل الوجود، وقد أثبت اجليطايل مـن هـذه   وإنَّ  
 إرادة اهللا وإرادة    : واتفاق اإلرادتـني   ،رة اإلنسان  وقد ، قدرة اهللا تعاىل   :الفعل يوجد عند التقاء القدرتني     أنالشروط  

 ال قصور فيهما، إذ إنّ كلّ حادث يف العامل خملوق، وقـد خلـق               ،تعاىل وإرادته فهما شاملتان    اهللالعبد، فأما قدرة    
ى  واستدل اجليطايل عل   . ومتعلقة بقدرته  ،العباد خملوقة له   وحركتهم، فجميع أفعال     ، وأوجد قدرهتم  ، وصنعهم ،اخللق

                                           
 .214-213: الفَرق بن الِفرق: البغدادي. 1/339ج: مقاالت اإلسالميني: األشعري - 1

مؤّسس مذهب األشاعرة، كان مـن أئمـة املـتكلمني    ) م936-874/هـ324-260(علي بن إمساعيل بن إسحاق أبو احلسن األشعري  - 2
 .4/263ج: األعالم: الزركلي. اتهدين

 .7/17ج: األعالم: الزركلي. من أئمة علماء الكالم) م944/هـ333ت (حممد بن حممد بن حممود أبو منصور املاتريدي  - 3

 .و2/15ج: شرح النونية: اجليطايل - 4

 .ظ2/32ج: املصدر نفسه - 5

 .ظ2/15ج: املصدر نفسه - 6

 .و2/19ج: املصدر نفسه -7 



  227

: وقد وقف عند قولـه تعـاىل  . )2(﴾واهللا خلقكم وما تعملون  ﴿: وقوله )1(﴾اهللا خالق كلّ شيء   ﴿: بقوله تعاىل  ذلك
 ليعقد الصلة بـني     )3(﴾أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري       وأسّروا قولكم أو اجهروا به إّنه عليم بذات الصدور        ﴿

لعلمه مـوارد     وضمائرهم ، وأسرارهم ،أقواهلم يفمر العباد بالتحرز    أ" وإجياد األفعال اإلنسانية فاهللا      ،اهللا السابق علم  
 )4(﴾ السري اوقّدرنا فيه ﴿: لفعل العبد خالقا وهو سبحانه يقول      يكونأفعاهلم، واستدل على العلم باخللق، وكيف ال        

  )6(" وقدرته تعاىل تاّمة ال قصور فيها)5(﴾وأّنه أضحك وأبكى﴿: وقال
 الواحد يف ذاته، الواحد     يقتضيه التوحيد اخلالص، فهو سبحانه    ّمما   واإلرادة اإلهليتني    وإنَّ اعتقاد مشولية القدرة   

  .أفعالهيف  الواحد ،يف صفاته
 متعلقة بقدرة اهللا تعاىل، وحريته ال وجود هلا إال يف دائرة الكـسب،              ، قاصرة ،قدرة اإلنسان فمحدودة  وأما  

 باختراع حركات العباد وسكناهتم ال خيرجها عن كوـا مقـدرة            إنَّ انفراد اهللا سبحانه   : "وهذا ما يؤكده اجليطايل   
 على سبيل االكتساب فاهللا سبحانه خلق القدرة واملقدور مجيعا والكسب واملكتسب مجيعـا، فأّمـا القـدرة                  للعباد

ووصف للعبـد وكـسب      تعاىل وأّما احلركة فخلق للرّب      ، سبحانه وليست بكسب له     وخلق للربّ  ،فوصف للعبد 
  )7(."له

 وكيف يكون الفعل جـربا    : "قوله يفقد أنكر على نفاة القدرة اإلنسانية، وعلى القائلني خبلق العبد ألفعاله            و
يكون خلقا للعبد وهو ال حييط علما       أو  والرعدة الضرورية؟   رة  وحمضا وهو بالضرورة يدرك التفرقة بني احلركة املقد       

 وهو أّنها مقـدورة     :لطرفان مل يبق إال االقتصاد يف االعتقاد      اذا بطل   إبتفاصيل أجزاء احلركات املكتسبة وأعدادها؟ ف     
قـاتلوهم  ﴿:  وبقدرة العبد على وجه آخر من التعلق يعّبر عنها باالكتساب، وقد قال تعاىل             ،اعتعاىل اخترا  اهللابقدرة  

   )9("عني القتل والتعذيب إىل نفسه يف فعل واحد، والتعذيب هو ، فأضاف القتل إىل العباد)8(﴾يعذّهبم اهللا بأيديكم
إنَّ فعل العبـد وإن كـان   : "أنَّ الكسب هو حتقيق مراد اهللا تعاىل   يف )10( حامد الغزايل  يبويتفق اجليطايل مع أ   

ملكه ما ال يعلم، وال      يف ألنّ علم اهللا شامل لكلّ شيء، فال يقع          )1("كسبا للعبد فال خيرج عن كونه مرادا هللا سبحانه        
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 اهللاي يف امللك وامللكوت طرفة عني، وال فلتة خاطر، وال لفتة ناظر إال بقـضاء                فال جتر ". وال حيدث فيه ما ال يريد     
 والضّر، واإلسالم والكفر، والعرفـان والنكـر، والفـوز           والنفع ،تعاىل وقدره، وبإرادته ومشيئته، فمنه اخلري والشر      

 يضل من يشاء،    ، معقّب حلكمه  واية والرشد، والطاعة والعصيان، والشرك واإلميان، ال راّد لقضائه وال         غواخلسر، وال 
  )3(:بدليلني مها هذاستدل اجليطايل على ا و)2(" ال يسأل عّما يفعل وهم يسألون،ويهدي من يشاء
  )4(﴾ولو شئنا آلتينا كل نفس هداها﴿: قول اهللا سبحانه -   :دليل نقلي

  )5(﴾دي الناس مجيعاهللو يشاء اهللا ﴿:  وقوله تعاىل-      
  )6(.مل يشأ مل يكنما أنَّ ما شاء كان، ومجاع األمة على إ و-      

وإّنمـا هـي      يكرهها وال يريدها   إنّ املعاصي واجلرائم إن كان اهللا     : " يعرضه على النحو اآليت    :دليل عقلي 
مع أّنه عدّو هللا سبحانه، واجلاري على وفق إرادة العدو أكثر من اجلاري علـى   اهللاجارية على وفق إرادة إبليس لعنه   

إىل رتبة لو رّد إليهـا      كرام  ار ذي اجلالل واإل    ملك اجلبّ  ّديرأن  اىل، فليت شعري كيف يستجيز املسلم       تعوفق إرادته   
أ  وتربّ ،ما يستمر لعدّو السيد يف قرية أكثر مما يستمر له  الستنكف من سيادته              كانلو  ، إذ    الستنكف منها  ةسيد ضيع 

 علـى خـالف إرادة      )املعتزلة(على قياد قول املبتدعة      على اخللق، وكلّ ذلك جار       بةلعن واليته، واملعصية هي الغا    
أنَّ أفعـال العبـاد     مثّ مهما ثبت    . ية الضعف والعجز تعاىل رّب العاملني عن قول الظاملني علّوا كبريا          ااخلالق، وهذا غ  

 ،رادة اإلهليـة  مفهوم اإل  يف ويذكر األستاذ عبد العزيز ادوب أنّ االختالف         )7(".خملوقة هللا تعاىل صّح أّنها مرادة له      
ّددت املعتزلة مفهـوم اإلرادة     حف. )8(فعلوعالقتها بالعدل اإلهلي هو سبب اخلالف بني املدراس الكالمية يف مسألة ال           

أنَّ اإلرادة   وترى األشـاعرة     .وهي صفة فعلية حمدثة   ،  )9(علت اإلرادة غري املراد    وج ، فما أمر به اهللا فهو مراده      ،باألمر
اجليطـايل رأي   ويوضـح   . )10( واإلرادة صفة ذاتية قدميـة     ،هلي، فكلّ ما علمه اهللا فهو مراده      اإلهلية تتصل بالعلم اإل   
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 فاهللا عّز وجـلّ     ،هبا االستكراه ينفي   ،صفة هللا عّز وجلّ يف ذاته     "فيعرفها بأّنها   ،  )1( بأّنها غري األمر    اإلرادة اإلباضية يف 
وقـد   )2(". غري مستكره على شيء من األفعـال       ،اده املريد مريد مل يزل، وعني اإلرادة ما يتكّون به املراد على ما أر           

. )4(أن خيلق الـضُّر    أي   )3(﴾إن أرادين اهللا بضّر هل هّن كاشفات ضّره       ﴿: تتصرف إىل معىن اخللق كما يف قوله تعاىل       
م  فهـي مبعـىن يـأمره      )5(﴾ويريد الشيطان أن يضلّهم ضالال بعيـدا      ﴿: دة يف قوله تعاىل   روأّما إرادة الشيطان الوا   

  .)6(بالضالل
 أو أراده حال كونه؟ أجاب اجليطايل       ،أراده بعد كونه   أو ،هل أراد اهللا أن يكون الشيء قبل كونه       : فإن قيل 

ت اليت جعلها اهللا وقتا لكونه ووجوده، وأّما اهللا عّز وجلّ فلم            اوقاأل يفأراده يف حال كونه أي إّنما يتكّون        "بأنّ اهللا   
رادة منه عّز وجلّ ليست حمدثة، والسؤال واجلواب إّنما وقع على وجـود اإلرادة،              يزل مريدا لكون ذلك الشيء واإل     

 مل يزل مريدا لكون األشياء يف أوقاهتا اليت جعلها اهللا أوقاتا            ،نعمفهل أراد يف األزل أن تكون األشياء؟ قيل         : فإن قال 
  )7("لكوا

، فإّننـا جنـد     )8(ة وعقليـة  يقلنعلى ذلك بأدلة     وتستدل   ،كانت املعتزلة تعتقد بأن اهللا ال يريد املعاصي       وإذا  
  )9(.تعاىل أراد الفواحش واملعاصي خلقا ال أمرا، وأّما الطّاعات فقد أرادها خلقا وأمرا اهللاجليطايل يبّين بأن 

ـ  ألنّ العلم قد يقع بالفعل وبغري ال     ،ناويذهب اجليطايل إىل أنَّ العالقة بني العلم واإلرادة منفصلت         ل، وأمـا  فع
يكون  أن يريد املؤمن    :واحد، وال جيوز أن يقال     اهللايعلم املؤمن أنّ    : رادة والقدرة ال يقعان إال على األفعال فيقال       اإل

  )10(.اهللا واحدا
  )11(:أما إرادة العبد فيذكر اجليطايل بأا على ثالثة وجوه

  . ال تكون إالّ مع الفعل ألّنها علّتهوهي: إرادة العزم أو الفعل 
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 .الصالة التقرب إىل اهللا عّز وجلّب كإراديت :إرادة التقرب 
 ، واألموال، والّرزق، كإراديت الّصحة،تكون وال يكون املراد ألّنها ليست بعلّة للفعل: إرادة متنٍّ 

 ...واألوالد
  )1(. وهو مرتّه عن االّتصاف هبا،تعاىل ألّنها ال تليق بذاته العلّية اهللاينفي اجليطايل مجيع هذه املعاين عن 

 ألنّ اإلرادة علّة للمراد، وحمـال أن        ، وال بعده  ، ال قبله  ،يف أنَّ اإلرادة مع املراد     اإلباضيةبع اجليطايل رأي    ّتوي
وقد . )3(، خالفا للمعتزلة اليت ترى أنَّ اإلرادة قبل املراد)2(تفارق العلّة املعلول، واإلرادة هنا هي إرادة العزم دون غريها    

يقال للمعتزلة عمن أراد يف احلالة األوىل أن يكفر يف احلالة الثانية فلما جـاءت احلالـة            ":  اجليطايل يف قوله   رّد عليهم 
 فليس بني احلالتني فصل فأميا قالوا مـن  ؟يؤمن، فأّي اإلرادتني أوىل به إرادة الكفر أو إرادة اإلميان     أنالثانية أراد فيها    

إلميان أهي من اإلميان أم ال؟ وعن إرادة الكفر أهي من           أخربونا عن إرادة ا   : فقد نقضوا قوهلم، ويقال هلم أيضا      ذلك
 فـأثبتوا   ،نعم فقد أثبتوا أنَّ البالغ يف أّول بلوغه يفعل جزءا من اإلميان أو الكفر باسـتطاعة               : قالوا فإنالكفر أم ال؟    

ا فقد خرجوا   مت منه إرادة الكفر وإرادة اإلميان ليس    : إّنها قبل الفعل، وإن قالوا     ونقضوا قوهلم    ،االستطاعة مع الفعل  
  )4(."من الكفر، وإرادة اإلميان من اإلميانالكفر إرادة من املعقول ألنّ 

في عنه االستكراه والعجز، واإلرادة واملشيئة مـن صـفات          ناإلرادة واملشيئة لي   تعاىلهكذا يثبت اجليطايل هللا     
العاجز إذا شاء   ، كما أنَّ من صفات      كن مل ي  شاء أن يكون شيء كان، وإذا شاء أن ال يكون          إذاالقادر  "القادر ألنّ   

 كمـا يثبـت إرادة العبـد        )5("أن ال يكون كان، فهذا مغلوب، واألول غالب       شاء  أن يكون شيء فال يكون، وإذا       
  .في عنه اجلربنوقدرته على اكتسابه الفعل واختياره لي

را صعبا للغايـة ال سـّيما يف   مموقف ما، وعدم امليل واجلنوح إىل أحد الطرفني أ    يفوإذا كان التزام الوسطية     
، فإّننا نستبني من خالل نقد اجليطايل لدعاة االختيار والقائلني باجلرب مدى اعتداله             قضية شائكة كقضية أفعال اإلنسان    

  .أو ميله إىل أحد التيارين

  نقده للمعتزلة واجلربية -3
: م جهات اإلضافة يف األفعـال يقـول       عدم اعتباره  إىلبّين اجليطايل أنَّ موطن خطإ املعتزلة واجلربية راجع         

 ،اهللا تعـاىل   إىل إىل علّتني مفترقتني فجعلوها علّة واحدة، ومل يعتربوا أن جهة اخللق والتقدير والتدبري مضافة                وافعمد"

                                           
 .و1/100ج: املصدر نفسه -1 

 .ظ2/35ج: شرح النونية: اجليطايل -2 

 .ظ2/35ج: شرح النونية: اجليطايل. 2/103ج:  مقاالت اإلسالميني:األشعري -3 

 .و36-ظ1/35ج: شرح النونية: اجليطايل -4 

 .ظ1/99ج: املصدر نفسه -5 



  231

عبد الكايف مسألة العلم باجلهات       وقد أوىل أبو عّمار    )1("وجهة التحرك والسكون والطاعة واملعصية مضافة إىل العباد       
  .)2("عليه دعائمهقوم تعمود هذا الباب الذي يرفع عليه مسكه، وأسسه الذي : "األفعال أمهية بالغة واعتربه هويف 

  .ضبط اجليطايل علّة خطإ الفريقني شرع يف مناقشتهم أنبعد 

   مناقشته للمعتزلة-أ
 وقعودهم حادثة عن    ،م وقيامه ،اتفق أهل العدل على أنَّ أفعال العباد من تصرفهم        ": يقول القاضي عبد اجلبار   

 وال حمدث سواهم، وأن من قال بأنّ اهللا سبحانه خالقها           ،أنَّ اهللا عّز وجلّ أقدرهم على ذلك وال فاعل هلا         و ،جهتهم
  )3("وحمدثها فقد عظم خطؤه

 أن  وال حمدث هلا سواه الستحالة     ،هكذا يقّرر املعتزلة أنَّ العبد حّر يف إرادته، فاعل ألفعاله، ال فاعل هلا غريه             
هم مـن   خي، مثّ وقفوا من اجلرب اخلالص واملتوسط موقف الرفض، ولقد بلغ بـبعض مـشا              )4(يصدر فعل من فاعلني   

الشاك، وكلّ ذلك استعظاما للمجرب، وترتيها هللا        يفكفره والشاك   يف  أكفر ارب، وأكفر الشاك      أناستعظامهم للجرب   
  )5(.عن الظّلم

ـ   " شرح النونية " وعقد هلا يف كتابه      ،ت حرّية اإلرادة  استعرض اجليطايل حجج املعتزلة يف إثبا      ا فـصال خاّص
  :)7( وقد استدل على خلق أفعال العباد بأدلّة كثرية نوجزها فيما يأيت.)6(ا والرّد عليه،ملناقشتها

  )8(﴾اهللا خالق كلّ شيء وهو على كلّ شيء وكيل﴿: قوله تعاىل :  من القرآن-
  )9(﴾ره تقديراوخلق كلّ شيء فقّد﴿: وقوله تعاىل      

حوى اآليتني يتضمن االمتداح واالختراع جلميع األشياء، ولو كان غريه خالقا لساغ أن يقال لـه                فّين أنَّ   وب
 بطل  ،يقال له خالق كلّ شيء     أنلبعض األشياء دون بعض، فلما بطل        فيكون املراد    ،خالق كلّ شيء على االمتداح    
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أم جعلوا هللا شركاء خلقوا كخلقه فتشابه اخللـق  ﴿: نّ اهللا تعاىل يقول   أن يكون خالقا لفعله، ويعلّل اجليطايل ذلك أل       
  )2(. فأخرجها على املدح والعموم)1(﴾عليهم قل اهللا خالق كلّ شيء وهو الواحد القهار

  )3(﴾واهللا خلقكم وما تعملون﴿:  كقوله تعاىل- : وآيات أخرى
ات الصدور أال يعلم من خلق وهو        عليم بذ  وأسّروا قولكم أو اجهروا به إّنه     ﴿:  وقوله تعاىل  -

  )4(﴾اللطيف اخلبري
  )5(﴾وقّدرنا فيها الّسري﴿:  وقوله تعاىل-      
  )6(﴾أضحك وأبكىهو وأّنه ﴿:  وقوله تعاىل-      

لو رأيتم الرفق لرأيتم خلقا مل تروا من خلق اهللا شيئا أحسن منه، ولو رأيـتم                : "bقول النيب    : أّما من السّنة   -
 واخلرق فعل األخرق يـذم      ،مد عليه حي فالرفق فعل الرفيق     )7("ح منه قبشيئا أ  اهللامل تروا من خلق     اخلرق لرأيتم خلقا    

  .عليه
 ، وذلك حني سئل عن التسعري     )8( "القابض الباسط  رع املُس إنَّ اهللا هو  : "bوقول النيب         

  .رعفعل املسوالتسعري 
ب كما تنقي الثوب األبيض من      ه من الذنو  اللهم نقّ : " يف دعائه لرجل   b وقول النيب    -      

  )10(. ومن اهللا خلق،أنَّ الغسل والتنقية من العباد عمل والعباد يغسلون الثياب وينقوا فدلّ احلديث على )9("الدنس
: أنَّ قوله تعـاىل   أنَّ اهللا خالق وما سواه خملوق، واجتمعت على         قد اجتمعت األّمة على     :  أّما من اإلمجاع   -

 ونظائر ذلك يف القرآن أّنها تفيـد        )12(﴾وأوتيت من كلّ شيء   ﴿: يد العموم، وقوله تعاىل    يف )11(﴾خالق كلّ شيء  ﴿
  )13(.اخلصوص
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 أنال ميكن   : " الذي جعل الفعل على كيفيته اليت وجد عليها يقول         وهتعاىل  أنَّ اهللا   ثبت اجليطايل   أ :العقلمن   -
، وال يوصـف يلـون مـن        ، وال مشاهد بالعيان    هو الذي جعل الفعل على ما هو به غري حمتمل للبقاء           هيدعي أحد أنَّ  

جيعـل   أن وال اإلساءة إحسانا، وال يقـدر        ، وال الطاعة عصيانا   ،األلوان، وال يزعم أحد أّنه يقدر أن جيعل الكفر إميانا         
 ،سـكونا  وال احلركة    ة، وأّنه ال يقدر على تبديل السكون حرك       ،اإلميان قبيحا متناقضا مذموما، وال الكفر حسنا مزّينا       

  .)1("جعل الفعل على ما هو به يف كيفيته، واجلعل من اهللا خلق الذيفلما بطل هذا صّح أنَّ اهللا هو 
  :قوله بأن اجلعل من اهللا خلق بآيات قرآنيةاجليطايل ويدّعم 
  .والسرابيل صنعة اخللق )2(﴾وجعل لكم سرابيل تقيكم احلّر﴿: تعاىلكقوله 

املودة والرمحة وهـي أفعـال       يف حيث أضاف اجلعل إىل نفسه       )3(﴾وجعل بينكم موّدة ورمحة   ﴿: تعاىلوقوله  
  .العباد

  )4(﴾وقّدرنا فيها السري سريوا﴿:  تعاىلولهوق
  .فأضافه إليه  والّسري فعل العباد)5(﴾وهو الذي يسّيركم يف الرب والبحر﴿:  تعاىلوقوله

وهو مجع بني النفـي      )6(﴾ رمى ولكن اهللا إذ رميت   فلم تقتلوهم ولكن اهللا قتلهم وما رميت        ﴿: تعاىلوقوله  
رميت باملعىن الذي يكون به العبد راميا، وما رميت باملعىن الذي يكون به الرّب راميا إذ     :  فكأّنه قال  ،واإلثبات ظاهرا 

  )7(.املعتزلة واربةعلى فرّد اهللا تعاىل يف هذه اآلية 
اع، فكلّ حمدث خملوق، فلو جـاز أن        األفعال شيء حمدث بإمج   إنَّ  : "غه على الشكل اآليت   اص:  من القياس  -

  )8(."يكون قدمي غري خالق فلما بطل هذا صّح أنَّ كلّ حمدث خملوق أنيكون شيء حمدث غري خملوق جلاز 
 يؤّوهلا اجليطايل بأنّ اهللا تعاىل      )9(﴾وال يرضى لعباده الكفر   ﴿: تعاىل هعتزلة قول  ومن اآليات اليت استدلت هبا امل     

باده الكفر وال يأمرهم به، وأّما اخللق فقد خلق الكفر وأراده من العباد خلقا ال أمرا، ومل                 ال يرضى من ع   فهو  صادق،  
 وال  ، وأرادهـا خلقـا ال إرادة      ،، أو شّر، أو طاعة، أو معصية إالّ وقد شاءها اهللا          يعمل أحد من العباد عمال من خري      
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أبو عبيدة يقـول إنَّ اهللا       كان": الرحيليان حمبوب بن     قال أبو سف   ،بكالم أيب عبيدة مسلم    وأّيد تأويله    .)1( حمّبة مشيئةَ
ى عن املعـصية     اهللاإنّ  :  فمن عمل هبا فبعلم اهللا، واهللا املّنان عليه، ويقول         ، وزينها ، ورضيها ، وأحّبها ،أمر بالطاعة 
  )2("هللا عليه احلّجةا و،علم اهللاب وقّبحها فمن عمل هبا ف،هها وكّر،وأبغضها

تعارض مع اإلقرار اجلازم بالقدرة اإلهلية      ير لنا أنَّ اجليطايل مل يقبل برأي املعتزلة لكونه          فمن خالل ما تقّدم ظه    
ـ نسان قدرته وإرادته إالّ أّنه    لإلملكه وملكوته، وبعلمه احمليط بكليات األشياء وجزئياهتا، ف        يفاملطلقة   حمـدودتان   ام

  .متعلقتان بقدرة اهللا جلّ عاله

   مناقشته للجربية-ب
 إىل   وقّسم اجلربية  )3("الرّب تعاىل  إىلإضافته  و ،نفي الفعل حقيقة عن العبد    : "رستاين اجلرب بأّنه هو   عّرف الشه 

ال قدرة على الفعل أصال، واجلربية املتوسطة هي اليت تثبت          و ،لعبد فعال لاجلربية اخلالصة وهي اليت ال تثبت       : "قسمني
  )4("الفعل، ومسى ذلك كسبا فليس جبربي يفدثة أثرا ما للعبد قدرة غري مؤثرة أصال، فأما من أثبت للقدرة احلا

أنَّ اإلنسان مطبوع علـى     لقد استعرض اجليطايل مذهب اجلهمية اليت تنفي اإلرادة اإلنسانية بالكلية، وترى            
مـات امليـت،   :  ااز، كقوهلمى علوهأعماله، جمبور على أفعاله، وما ينسب إليه من أفعال ليست على احلقيقة بل        

: فهذه األشياء مسيت فاعلة على ااز، فاهللا هو الفاعل احلقيقـي وحـده            ... ، سقط اجلدار  الزرع، هّبت الّريح  نبت  
  )6(: واستدلت على رأيها مبا يأيت)5(.أمات امليت، أنبت الزرع وغري ذلك

  )7(﴾فإنّ اهللا يضلّ من يشاء ويهدي من يشاء﴿: قوله تعاىل :  من القرآن-
  )8(﴾اهللا عليها بكفرهم فال يؤمنون إال قليالبل طبع ﴿: وقوله تعاىل

  . ويف أمثال هذه اآليات)9(﴾ختم على قلوهبم﴿: قوله تعاىلو
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ملا وجدنا العقل   : "ثبات أن اهللا هو الفاعل وحده قالت      سلكت اجلهمية طريق السرب والتقسيم إل     : من العقل  -
يكـون  أو  يكون مضافا إىل العبد جبميعـه،        أنلو  غري متصّرف هبذه اجلهات املذكورة وال حيتمل التجزئة، قلنا ال خي          

 إىل صّح أّنه مضاف هذا فلما بطل ،جبميعه، فبطل أن يضاف إىل العبد لعجزه أن جيعله على ما هو عليه            اهللا   إىلمضافا  
  )1("هم وهداهموجعله يف قلوب العباد فأضلّ اهللا تعاىل جبميعه ألّنه خلقه

  :النقاط اآلتيةوقد ارتكز نقد اجليطايل للجربية على 
ـ رب هدم اجلهمية لقاعدة إمجاع األمة على أنَّ اهللا عدل، ال ينسب إليه جور، وذلك بت               -1 ة أنفـسهم مـن     ئ

  )2(.تعاىل بالظلم والعدوان اهللاإلساءة واإلحسان، ووصفهم 
الـة   أن يكلّف األعمى أن يبصر يف ح       تهتعاىل هل جيوز يف حكم     اهللاأخربونا عن   : " اعتراضه عليهم بقوله   -2
إنَّ اهللا أجـربكم علـى      فما معىن قولكم    :  قيل هلم  .إن ذلك ال جيوز يف احلكمة ألّنه ممنوع البصر        :  فإن قالوا  ؟العمى
 كانت لنا يف أفعالنـا      ،بلى: قالوا وإنال، افتضحوا   :  فإن قالوا  ؟ وال إرادة  ، وال قصد  ، وليست لكم فيها قوة    ،أفعالكم

  )3(.اجلرب، ألنّ ارب مضطر ليس له قصد وال إرادة يفقضوا أصلهم قوة، وجعلناها بشهوة وقصد وإرادة فقد ن
ما معىن قولكم ليست لنا أفعال على احلقيقة، إّنما هـي هللا            : يقال هلم "،   إلزامهم بنسبة الظلم إىل اهللا تعاىل      -3 

 تلك األفعال ليست لـه،      هللا صاحبة أو ولد، وكذب عليه يف صفته أنَّ        : أنَّ قائال قال  نسبت إلينا جمازا؟ هل تزعمون لو       
: فلم ذّم اهللا املشركني يف إضافتهم تلك األشياء هللا؟ فإن قـالوا           : قيل هلم . نعم: تعاىل، فإن قالوا  وإّنما هي يف احلقيقة هللا      

 والبّد  -تعاىل اهللا عن ذلك علّوا كبريا     - وخرجوا من الدين     ،قد وصفوه بالظلم  ف. نسب إليهم ما مل يفعلوه، ومل يقولوه      
  )4(" وعذّهبم على اكتساهبم إياها ال على خلق تلك األفعال،اإلقرار بأن اهللا خلق أفعاهلمهلم من 

 بضرورة العقل واملشاهدة احلسية يفّرق اإلنسان بني احلركة االختيارية اليت يقوم هبا الصحيح خمتارا هلـا                 -4
الفعل جربا حمضا    يكونكيف  : "اجليطايل يقول   . وإرادته ، دون اختياره  هدون مانع، وبني الرعدة الضرورية اليت تقع من       

  )5("املقدورة والرعدة الضرورية؟احلركة وهو بالضرورة يدرك التفرقة بني 
 ، العباد ألفعاهلم   على اكتساب  ا بّين األمر والنهي، واحلمد والذم، والعقاب للعاقلني دليال      اختاذ اجليطايل من     -5

  )6(.ونفى اجلرب عنهم
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هلية بأا ال تعين إجبار العباد على أفعاهلم وإكراههم عليها، ونفـي االكتـساب              نه مفهوم املشيئة اإل   ي تبي -6
أنَّ العلم اإلهلي واإلرادة اإلهلية ال جيربان أحدا على فعله، وال ينفيان عنه ما فعل، فال تعارض إذن بـني                    عنهم، كما   

 عنـد  بأسلوب جلّي اخلفيهذا املعىن غزايل الشيخ حممد ال  ويوّضح   )1(. وبني إرادة اإلنسان واختياره    ،ومشيئته اهللاعلم  
 والقول بأن أعمالنا لن خترج عن دائرة العلم اإلهلي احمليط الشامل؟            ، حبرية اإلرادة  كيف يتفق القول  : جوابه عن سؤال  

ى صورتك   ستر ؟ مقطّب اجلبني فماذا ترى    ،قف أمام مرآة جملوة صافية وأنت عابس الوجه       : واجلواب سهل : "يقول
 وتكشف، وهي قد صدقت فيمـا أثبتـت         ،ا أن تصف  هذنب للمرآة يف ذلك؟ إنَّ مهّمت      أيُّ. كما هي عابسة مقطبة   

 وكذلك صفحات العلم اإلهلي،     ، ولو كنت ضاحك الوجه ألثبتت لك على صفحتها خياال ضاحكا ال شّك فيه             ؟لك
 وال يتبعهـا    ،كشاف ووضوح، فهي تتبع العمل    وحتريك، ولكنه اتصال ان    تصريف   لال تتصل باألعمال اتصا   ه  ومرائي
كشف كذلك املاضي واملستقبل، فريى األشـياء       ي احلاضر فقط، ولكنه      غاية ما ميتاز به العلم أّنه ال يكشف        .العمل

  )2("عليه، وعلى ما ستكون عليه كما يراها وهي كائنة سواء بسواءعلى ما كانت 
  :هي تتمثل فيما يأيت و، تأويله للنصوص اليت استدلت هبا اجلربية-7
 قّسم اجليطايل شأن اإلباضية اهلدى مـن        )3(﴾فإنَّ اهللا يضلّ من يشاء ويهدي من يشاء       ﴿:  معىن قوله تعاىل   -

  )4(:اهللا إىل ضربني
ـ    وأّما مثود فهديناهم    ﴿:  على معىن البيان والدعاء كقوله تعاىل      :اأحدمه  أي  )5(﴾ىدفاستحّبزا العمى على اهل

 وهذا عام جلميع النـاس، وقـد        )7(﴾وهديناه النجدين ﴿:  وقوله تعاىل  )6(﴾لسبيلإّنا هديناه ا  ﴿: ىلبّينا هلم، وقوله تعا   
  .لتدعوإّنك و أي )8(﴾وإّنك لتهدي إىل صراط مستقيم﴿: يكون مبعىن الدعاء كقوله تعاىل

من يهـد اهللا    ﴿: قلوهبم لقوله تعاىل   يفميان  إلجياد اهللا ا  إ و ،منني خاصة ؤ على معىن العصمة والتوفيق للم     :الثاين
  )9(﴾فهو املهتدي

 وكذلك اهلدى، فاهللا تعاىل أضلهم باكتساهبم الضالل الـذي هـو   مث بّين اجليطايل أن الضالل هو فعل العباد   
والذين اهتدوا زادهـم    ﴿: هو فعلهم كما قال تعاىل     الذي ووفقهم باكتساهبم اهلدى     ،فعلهم، وهداهم أي أرشدهم   
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هلم أضلّهم أي خلـق     و ومعىن ق  )2(﴾هم رّبهم بإميام  يين آمنوا وعملوا الصاحلات يهد    إنَّ الذ ﴿:  وقوله أيضا  )1(﴾هدى
  )4(.اهللا، والضالل فعل العبد فاإلضالل فعل )3(﴾فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوهبم﴿: تعاىلضالهلم كقوله 

بل طبع  ﴿ : وقوله أيضا  )5(﴾ختم اهللا على قلوهبم وعلى مسعهم وعلى أبصارهم غشاوة        ﴿:  معىن قوله تعاىل   -
خامتا طابعا على قلوهبم     جعل الكفر الذي اكتسبوه يف نفسه      اهللا أّول اجليطايل معىن اآليتني بأنّ       )6(﴾هماهللا عليها بكفر  

فكسب الكـافر   . فهما ال جيتمعان يف قلب وال مسع وال جارحة         مضادا له،    ،حيث جعله يف عينه خمالفا لعني اإلميان      
الطابع لقلبه، واخلامت على مسعه وبصره حىت ال يقدر أن يفعل اإلميان يف حـال فعلـه                 هو املانع له و   الكفر وفعله إّياه    

 وال جيتمع معه    ، ال يقاومه  ، مضادا له  ،جعل الكفر يف عينه خمالفا لإلميان      فأضاف ذلك اهللا تعاىل إىل نفسه، إذ         ،للكفر
  )7(.يف قلب وال مسع وال بصر وال جارحة

وال أنـا إال أن     : اهللا قـال  وال أنت يا رسـول      : نة أحد بعمله، قيل   لن يدخل اجل  : "b معىن قول الرسول     -
  )8(".ين اهللا برمحتهديتغّم

أنَّ أحدا لن ينال شيئا من اخلري الـذي هـو طاعـة اهللا، وال               "فّسره اجليطايل بأنّ الرسول عليه السالم أراد        
 ويغّمده اهللا برمحتـه الـيت ال     ،ويوفقه ،إالّ أن يعينه اهللا على ذلك     اجلنة  بذلك  يستعصم عن شيء من معصيته فيدخل       

 وهـذا مـن     )9(﴾اهدنا الصراط املستقيم  ﴿: واولقمر اهللا املومنني أن يدعوه وي     أاملعىن   هذا وعلى   .ب من تغمده هبا   خيي
 واهلداية منه تعاىل ألوليائه ال على ما ذهبوا إليه من اجلرب واالضطرار فيكونـون جمـربين مـضطرين ال                    ،باب العون 

حمدون والي10("نوذّم ي(  
 .فعـل شـيء   إجالل لرّبهم أال ينسب إليهم      "القول وهو   ذا  ىل ه إ أجلأ اجلهمية    ذيويربز اجليطايل الدافع ال   

وقولـه   )11(﴾… عملكم ورسوله  هللاوقل اعملوا فسريى ا   ﴿: فأزالوا بذلك عن أنفسهم ما أضافه إليهم حيث يقول        
  )2("قرآن فوصفوا اهللا تعاىل باجلور والظلمويف أمثاهلا من ال )1(﴾جزاء مبا كانوا يعملون﴿: تعاىل
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 وأظهر هتافته، وهو فكر رّد عليه جـلّ علمـاء           ،هبذا النقد تصّدى اجليطايل للفكر اجلربي الذي تبناه اجلهم        
، وتعطيـل   د وما ينجم عنه من سلبية، وختلّف، ومخو       ، وأنكروه نظرا لنتائجه اخلطرية على اتمع اإلسالمي       ،الكالم

/ كما يقول د واالعتذار باألقدار من شأن الضعفاء      .باألقدار ذلكسالم لألوضاع القاهرة، وتربير كل      للقدرات، واست 
املسلم الضعيف يعتذر دائما بالقضاء والقدر، وأّما املؤمن القـوي فهـو            : " له يف بيت ) م1938-1877(حممد إقبال   

تربية شخصيته، وعرف قيمة نفسه، مل يقـع يف         أحسن املؤمن   وإذا  ... الغالب وقدره الذي ال يرّد       اهللابنفسه قضاء   
  )3("العامل إالّ ما يرضاه وحيّبه

املصطلح؟  هذافما مدلول   " اجلَْبل"كان اجليطايل رفض اجلرب بالكلية فإّننا نراه يستعمل مصطلحا آخر هو            ذا  إو
  وما الفرق بينه وبني اجلرب؟ وما عالقته باالختيار؟

  هل ورأي اإلباضية في مفهوم اجلَْب-4
  )4(:قد ورد استعماله يف الشرع ومن بني ذلك" لاجلْب"يذكر اجليطايل أن مصطلح 

  . أي خلقا كثريا)5(﴾ كثرياالّلقد أضلّ منكم جِب﴿: قوله تعاىل
  .خلقة األولني أي )6(﴾ة األولنيلّواتقوا الذي خلقكم واجلِب﴿: وقوله أيضا

ما هاتان يـا رسـول اهللا؟       : اهللا فقال عبد    ، تعاىل فيك خصلتان حيّبهما اهللا   : "ج لعبد اهللا األش   bقول الرسول   
بـل جِبلـت    :  يا رسول اهللا أشيء حدث أم جِبلت عليه؟ فقـال          : فقال عبد اهللا   ،حلم واألناة اِل: فقال عليه السالم  

  )7(".عليه
  فـأخرب أنَّ   )8( "ليهـا إمن أساء   ض  جبلت هذه القلوب على حّب من أحسن إليها، وبغ        ": قوله عليه السالم  و

  )9(.القلوب جمبولة
 وأوجب هلم   ، وأمرهم هبا  ، وكلّفهم الطاعة  ،اهللا خلق العباد  "بأنّ  " اجلَبل " معىن )1(خ جبل نفوسة  يوقد بّين مشا  

 ،لون، وال جياوزون علمه   ماألزل مبا يع   يف وهو العامل    . وأوجب هلم عليها العقاب    ،عليها الثواب، واهم عن املعصية    
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عصية بقصد واكتساب فاهللا خلقه منهم، وخلق قصدهم وحركاهتم واكتـساهبم،           م أو ما فعلوا من طاعة       فأيُّ ،علمه
 مطبوعـون علـى أن      ، مفطورون ،هم عليه فهم خملوقون    وجبلَ ،املعىن هذاق العباد على    وال ينقض علمه فيهم، فخلَ    
   )2("لوهميع أنيعملوا ما علم اهللا منهم قبل 
 وأبطلوا  ،اجلرب وال فرق بينهما، فأثبتوا االختيار واالكتساب      ل نوع من    باجلْب أنَّ القول    )3(ويرى إباضية املغرب  

األمـر،  :  مثبتة لالختيار واالكتساب   ،ل واجلرب ستة أشياء مبطلة للجبْ   : "عثمان السويف عمرو  اجلرب واجلبل، يقول أبو     
  )4(" والعقاب، والذم، والثواب،والنهي، واملدح

جبل نفوسة بـأنّ العبـاد       اعترب اجليطايل قول إباضية      واستنادا إىل نصوص القرآن والسنة اليت ذكرت اجلبل       
لوه اعتربه قوال صحيحا شريطة أن ال يذهبوا يف معـىن  م أن يع  قبل لوا ما علم اهللا منهم    مأن يع ) أي خملوقون (جمبولون  

ى ذلك كرها   لعاحلقيقة فعل ألّنه أجرب      يف وليس له    ،ألنّ ارب مضطرّ  "ويعلّل ذلك   . )5(اجلبل إىل أّنه اجلرب واالضطرار    
  .)6("بغري قصد وال اكتساب

حمـاورة   يفهل املغرب   أل وسطا بني االختيار واجلرب، وقد ناقش مثبيت االختيار من           هكذا جعل اجليطايل اجلبْ   
  )7(:نلخّص نتائجها فيما يأيتبنيت على اإللزامات 

  .منهم حال الفعل أنَّ اهللا علم بأعمال العباد قبل أن يعملوها، وشاء وأراد أن يكون ما علم -
  . وأراده أن يفعله، ال خيتار العبد من األفعال غري ما علم اهللا منه-
  .اهللا اختيار العبد هو ما اختاره اهللا وأراده، ألنّ االختيار شيء، وخالق األشياء هو -
  )8(: واستدلّ على إثبات اجلبل بأدلّة هي-

 اهللا شيئا أولئك الذين مل يرد اهللا أن يطّهر          ومن يرد اهللا فتنته فلن متلك له من       ﴿: قوله تعاىل   -    
 وهي جتري على    ،األمور كلّها  ففي هذا بيان أنَّ اهللا قّدر        )9(﴾قلوهبم هلم يف الدنيا خزي، وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم         

  .مقاديره
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وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبني الذين ال يومنون باآلخرة حجابا مستورا وجعلنا             ﴿:  وقوله تعاىل  -
 أي مل يستطيعوا الوصول إىل القرآن باحلجاب الذي جعل بينه           )1(﴾يفقهوه ويف آذام وقرا    أنعلى قلوهبم أكّنة    

  . مبا جعل يف آذام ومل جييبوه،وبينهم
 فحّق عليهم القول قبل     )2(﴾إنَّ الذين حقّت عليهم كلمات رّبك ال يومنون       ﴿:  وقوله تعاىل  -    

  .أن خيلقهم
  )3(﴾امحل فيها من كلِّ زوجني اثنني وأهلك إالّ من سبق عليه القول﴿:  وقوله تعاىل-    
  )4(﴾قل ال أملك لنفسي نفعا وال ضّرا إالّ ما شاء اهللا﴿:  وقوله تعاىل-    

 الذي ال يكون إالّ يف حـدود مـا          ل عند اجليطايل هو تضييق ال اختيار اإلنسان       يتجلى لنا مما سبق أن اجلبْ     
رفـض   ذلـك من أجل . شخص أّنه خيتار أمرا مل خيتره اهللا، ومل يرده  فال يتوهم.قبل أن خيلقه وأراده له   ،اختاره اهللا 

وليس لالختيـار أصـل يف      : "اجليطايل أن يكون ملصطلح االختيار االنساين مفهوم حقيقّي أو مطلق يف الواقع، يقول            
 فأضاف االختيـار إىل     )5(﴾ كان هلم اخلرية   ورّبك خيلق ما يشاء وخيتار ما     ﴿: السنة، وقد قال اهللا تعاىل     يفالقرآن وال   

وما كان ملومن وال مومنة إذا قضى اهللا ورسوله أمرا أن تكون هلم اخلرية من               ﴿: تعاىلنفسه، ونفاه عن العباد، وقال      
  : فإن كان معىن االختيار عندهم على جماز اللغة كقول الشاعر)6(﴾أمرهم

  الفت فالناريرضي اإلله وإن خ    الدار جّنة عدن إن عملت مبا
  خمتار فاختر لنفسك ماذا أنت     غريمها اس ـمها حمالن ما للن

ومن جهة أخرى فقد بـّرأ       )7(."يف اللغة سائغ على ااز ال على من خلق للنار خيتار اجلّنة على احلقيقة             فهذا  
من قوهلم، إّنمـا     ذلكيكون  أن   اهللاوأّما من رمى املسلمني باجلرب، فمعاذ       : "اجليطايل القائلني باجلبل من اجلرب يقول     

قول املسلمني إنَّ اهللا مل جيرب أحدا من خلقه، وال استكرهه على طاعة وال على معصية، ولكنه قد علم مـن يعمـل                       
 فيجربه، إّنمـا جيـرب      اينفذ ما علم منه، ومل مينع منهم أحد        أنبالطاعة ومن يعمل باملعصية قبل أن خيلق خلقه، فأراد          

  )8("عن ذلك علوا كبريا اهللاه ما يريد تعاىل العاجز الذي ال يفعل ل
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  نقد وتعقيب
اللفظ ألّنه من األلفاظ الشرعية اليت وردت يف   هذاإنَّ اجليطايل متّسك باجلبل ال باجلرب، وحرص على استعمال          

 دعـاة   ه ال يعترض مع القول بالكسب إالّ أنَّ       وعند تفحّص معناه االصطالحي يتبّين أنّ     . الكتاب والسنة وليس غريبا   
 اجلبل ركّزوا احلديث على جانب العلم اإلهلي، واالختيار اإلهلي، واإلرادة اإلهلية، واخللق، ونفوا االختيار عن اإلنسان               

 هو اهللا تعاىل، وال ينسب االختيار إىل اإلنسان إال على سبيل ااز، وهذا ما جعل نظرية اجلبـل                   ر احلقيقيّ خيِّألنّ املُ 
فإذا كان دعاة اجلبل نفوا االختيـار عـن         . حاول دعاة اجلبل التّربؤ منه بالتفريق بينهما       إنو ،تّتسم مبسحة من اجلرب   

 اهللا تعاىل وال ينـسب الفعـل عنـدهم إىل            هو  نفوا الفاعلية عنه باعتبار أنَّ الفاعل احلقيقي        فإنّ دعاة اجلرب   ،اإلنسان
ّس أنَّ مرتلة القائلني باجلبل أقرب إىل اجلرب، وإن مل          حن: "يقول اجلعبريي .  إال جمازا، وبني القولني تقارب جليّ      اإلنسان

بينما مرتلة القائلني باالختيار أقرب إىل موقف املعتزلة وإن مل تصل إىل درجتهم يف ختصيص العبـد                  ،يقل أصحاهبا به  
  )1(.بالفعل

لقرآن والسنة بيد أّننـا     املنسوب إىل اإلنسان ال أصل له يف ا       لغ حني ذكر أنَّ االختيار      اويبدو أنَّ اجليطايل قد ب    
من بـني   و ،، فالعربة باملعاين ال باأللفاظ    حقيقته ومفهومه  إىلجند فيهما نصوصا تصّرح بلفظ االختيار، وأخرى تشري         

  :ذلك
  )2(﴾واختار موسى قومه سبعني رجال مليقاتنا﴿: قوله تعاىل 
 )3(﴾ ومن ضلّ فإمنا يضلّ عليهافمن اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه﴿: وقوله تعاىل 
 . فنفي اجلرب واإلكراه هو إثبات لالختيار)4(﴾ال إكراه يف الدين﴿: قوله تعاىلو 
 )5(﴾من عمل صاحلا فلنفسه ومن أساء فعليها﴿: وقوله تعاىل 
 )6(﴾كلّ نفس مبا كسبت رهينة﴿: وقوله تعاىل 
 )7(﴾فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر﴿: وقوله تعاىل 
 )8("إليهم وأنكحوا كفاء،األ وأنكحوا لنطفكم واريخت: "bوقوله  
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فمحاولة تقّيد اجليطايل باللفظ الوارد يف الشرع، وترك ما مل يرد فيه كما هو حال طريقة السلف ليس أمـرا                    
  .مل يرد ألنّ املسألة ليست توقيفية أوضروريا ألنّ األوىل اختيار اللفظ الدالّ على املعىن املراد سواء ورد به الّشرع 

خ يف دعاة اجلبل الذي انتصر له اجليطايل مل يشهد له انتشار النتقاده مـن قبـل مـشا                 وجلّية األمر أنَّ موق   
  . )2(الذين كان موقفهم هو الغالب على الفكر اإلباضي )1(املغرب

 إىلوما ميكن أن نسّجله يف هذا املوضوع هو استناد كلّ من دعاة اجلبل واجلرب، ودعاة االكتساب واالختيار                  
  .ربةاضتنَّ اآلية الواحدة قد يتناوهلا كلّ فريق بقراءة خمتلفة، وبتأويالت م، كما أ)3(آيات قرآنية

جولـد  "االقرآن بأن ينعتوه بالتناقض والتعارض، يقول املستـشرق         فتح الباب أمام أعداء     قد  هذا االختالف   
ستخلص من شـأا    اإلسالم على ما نرّجح مسألة مذهبية ميكن أن ن         يفوليس  : " عن مسألة اجلرب واالختيار    )4("ريهست

اهللا العزيز أن يوجد فيـه شـيء مـن التعـارض             فحاشا لكتاب    )5("من القرآن تعاليم متناقضة كتلك اليت نبحثها      
ـ )6(﴾لو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا   ﴿واالختالف   ال املوضـوعية  عية  لكن القراءة اجلزئية واملوِض

اآليـات،   هذهض فعجزت العقول إالّ من رحم رّبي عن اإلدراك الشامل ملعاين            لآليات القرآنية أّدت إىل توّهم التعار     
  .والوصول إىل فهم سليم

                                           
 أبو يعقوب ).ملحق ضمن رسالة األستاذ الشيهاين محو (377: أصول الدين:  تبغورين.51: لناميالرّد على مجيع املخالفني، حتقيق ا: أبو خزر -1 
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  المبحث الثالث

  البعد األخالقي للقضاء والقدر
ا حقيقة واحدة، هذا ما يلحظه القـارئ خـصوصا          ممزج اجليطايل بني أصول الدين واألخالق، وجعل منه       

اجليطايل ممن سـبقه  نَّ هذا املنحى الذوقي يف النظر إىل حقائق الدين قد استخلصه         أ ، وال شكّ  "قناطر اخلريات "ملؤلفه  
بـارزا يف الفكـر       الذي ترك أثرا   )1()م1111/هـ505ت   ( حامد الغزايل  ومن علماء اإلسالم وعلى رأسهم اإلمام أب      

  ).م15/هـ9(     اإلسالمي من بعده إىل غاية القرن 
أثارها املتكلمون، وما دار حوهلـا مـن        اليت  مل يقف عند املسائل     " قدرالقضاء وال "عند حديث اجليطايل عن     

 والقدر يف سلوك اإلنسان ومعامالته وهذا ما سـنبينه          القضاءبإىل إبراز مثرات اإلميان      ذلك بل جتاوز    ،جدل فحسب 
  .فيما يأيت

  : اجلمع بني القضاء والقدر وبني الطلب واحلذر-1
الذي له آثاره العملية علـى جوانـب حيـاة          " التوكل"رض ضبط مفهوم    تطرق اجليطايل إىل هذه املسألة لغ     

  .اإلنسان سواء الدينية، والفكرية، واالقتصادية
 منـهما    وأيّ  ،"كـل االتو"حتديد هذا املصطلح األخالقي فلم متّيز بينه وبـني           يفوقد اختلطت أفهام الناس     

مبعناه السليب الذي هو ترك األسـباب والتـدابري،         " التوكل"مطلوب اعتقاده؟ فشاع يف اتمعات اإلسالمية مفهوم        
  )2(.إذاعة هذا املفهوم يفواالستسالم ملا جتري به املقادير، وقد أسهمت احلركة الصوفية 

يتخذه مبرتلة   أنل فالن على فالن وهو      توكّ: عّرف اجليطايل مفهوم التوكل، وبّين أنّ معناه مأخوذ من قولك         
  )3(.الوكيل القائم بأمره

التوكل هو سكون القلب    : " أو بعبارة أخرى   )4("كون ما حيكم به   بوالقطع  ، اهللالثقة مبا ضمنه    "هي  يقته  وحق
  .)5("ضمان الرّب يف

  :)6(ل يف نصوص كثريةوقد أمر اهللا عباده بالتوكّ
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  )1(﴾وتوكّل على احلي الذي ال ميوت وسّبح حبمده وكفى به بذنوب عباده خبريا﴿: كقوله تعاىل -
  )2(﴾فإذا عزمت فتوكل على اهللا إنَّ اهللا حيّب املتوكّلني﴿: عاىلوقوله ت -
  )3(﴾وعلى اهللا فتوكّلوا إن كنتم مومنني﴿: وقوله تعاىل -
 وتـروح   ، تغدو مخاصا  ،لو توكّلتم على اهللا حق توكّله لرزقتم كما يرزق الطري         : "bوقول الرسول    -

  )4( "بطانا
فيمـا سـبقت بـه      فكيف العمل   . هاتيقيء، يسوق املقادير إىل موا    علمنا أنَّ اهللا تعاىل هو ضامن كلّ ش       ذا  إف
  وكيف احلذر ّمما البّد من كونه؟األقدار؟ 

وصول أمر إىل شـخص      اهللاجليطايل عن هذا اإلشكال مبّينا أن القدر والطلب ال يتنافيان، فقد يقدر             أجاب  
فرق بني األمر املطلوب وبني الطلب، فكالمهـا   بعد الطلب فال يصل إليه إال بعد الطلب، ألنّ الطّلب من القدر، وال              

ويعلل ذلك ألنّ التوكّل حملّه القلب، والكسب       كما أنَّ التوكّل والكسب ال يتعارضان،       . مقدوران، وال تنايف بينهما   
ة ويرجع ابن اجلوزي سبب اضطراب الناس يف هذه املسألة إىل قلّ          . )5( خمتلفني حملني يف شيئان   دضايتال  وحملّه اجلوارح،   

 )6("التخليط، ولو عرفوا ماهية التوكل لعلموا أّنه ليس بينه وبني األسباب تـضاد             هذاقلة العلم أوجبت    : "العلم يقول 
فمـن  : " يقول .كل حسب رأي اجليطايل مراغمة للحكمة، وجهل بسنة اهللا تعاىل         وفالتخلي عن األسباب بدعوى الت    

متوكال علـى    فقعد يف بيته، وأغلق عليه بابه     از يناقض التوكل    أنَّ الطلب واالكتساب، واألخذ باحلزم، واالحتر     ظّن  
  )7(."عن العقل خارجا ويف ظلمة اجلهل واجلا كانرّبه بزعمه، 

  :)8( واألخذ باحلذر منها،ويسوق طائفة من النصوص تدعو إىل اختاذ األسباب
  )9(﴾انفروا مجيعا أويا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثُبات ﴿: قوله تعاىل 
  )10(﴾وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم﴿: وقوله تعاىل 
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مر أومل ي ، أمر بالطلب)1(﴾ وابتغوا من فضل اهللافإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض﴿: وقوله تعاىل 
 .بالقعود

 )2(﴾وهّزي إليك جبذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا﴿: وقوله تعاىل 
 وتروح ، تغدو مخاصا،ه لرزقتم كما ترزق الطريتوكلحّق ولو توكلتم على اهللا : "b وقول الرسول 

 )4(.من غري أن حيملها هلا إىل أوكارها  وتغدو يف طلب أرزاقها،فأخرب أّنها تروح. )3("بطانا
 اعقلها: فقال وأتوكل؟ هادعأَ اهللا، رسول يا :فقال له، ناقة على bوحديث الرجل الذي جاء إىل النيب  

 )5(".وتوكل
دينة يـستظهر بـه،     ر بني درعني، واختذ خندقا حول امل      اه أنه ظَ  b من سرية الرسول     واستدل اجليطايل أيضا  

 وأمـر   ، واكتـوى  ،، واسترقى وحيترس من العدو، وأقام الرماة يوم أحد حيتفظ هبم من الكفار، ويلبس المة احلرب             
 على ارتفـاع التعـارض      واضحةهذا داللة    ويففالذي أمر عباده بالتوكل عليه أمرهم بالطلب واحلذر         . )6(باملداواة
  .بينهما

  أركان الدين -2
  )7(:جعل اجليطايل أركان الدين أربعة، يتعلق مجيعها بالقضاء والقدر وهي

   االستسالم ألمر اهللا-أ
اهللا تعاىل، ويستسلم له قبل      إىلأن يلجئ العبد أموره اليت يرجوها        ":ويراد به اخلضوع هللا تعاىل وحقيقته هي      

، وليس مع اهللا خيار      رضي به، كأّنه يريده فيتبع أوامره باالمتثال، وزواجره بالكّف واالنتهاء          وقوع احلكم، فإذا وقع   
 مـسلما هللا    ،يف مجيع مقاديره من األوامر والنواهي يف مجيع األحكام، فإذا كان العبد هبذه املرتلة كـان مستـسلما                 

  )8(."تعاىل
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   الرضا بقضاء اهللا-ب
يرضى العبد بأوامر اهللا تعاىل، فيمتثلها، ونواهيه، ومما قدر عليه مـن             أن ":وهو قريب من االستسالم، ومعناه    
عدل من اهللا    ذلكذلك حمتسبا فيه األجر والثواب ألنّ        على  ربها، بل يص  طاألمراض واملصائب فريضى هبا، وال يسخ     

  .)1("صوابو
 فعلى  )2(منه عدل مة  قلّ ن عدل وفضل، فكل نعمة منه فضل، وك      : وقد بّين اجليطايل أنّ أفعال اهللا على وجهني       

 ويعّرف أهل   .)3( فإن فعل ذلك فقد هلك وبطل أجره       ،العبد أن يعلم ذلك وال جيور على اهللا تعاىل، وال يسخط فعله           
يقن ت وأصلح له فيمـا ال يـس  ، ذكر غري ما قضى اهللا بأّنه أوىل بهترك السخط، والسخط : "العلم الرضا بالقضاء بأّنه   

  .)4("فساده وصالحه
  )5(:ة من الرضا بالقضاء تتمثل يف أمرينواحلكم
 كـان  ـمِل:  مهموما أبدا بأّنه،يكون مشغول القلب ألّنه إذا مل يرض بالقضاء   ، ليتفرغ العبد للعبادة   :أحدمها

   كذا وكذا؟ وِلـم ال يكون كذا وكذا؟
  .تعاىل اهللاخطر ما يف السخط من عذاب  :الثاين

   التوكل-ج
 التوكل بالعلم، والتوكل    :)6(بقي أن نشري إىل مقاماته، وقد جعلها اجليطايل ثالثة هي         سبق أن بّينا معناه آنفا، و     

  .باحلال، والتوكل بالعمل
 وذلك أن يـرى     ،يلتزم حال التوكل   أنوهو متعلّق بالتوحيد حيث جيب على املوّحد        :  أما التوكل بالعمل   -

قلبه مبرتلـة    يف ويرى الوسائط    .سّخرة ال حكم هلا   األشياء من مسّبب األسباب، ال يلتفت إىل الوسائط، بل يراها م          
 ،القلم واليد يف حّق املنعم بالتوقيع، فإّنه ال يشكر القلم وال اليد، وال يغضب عليها، بل يرامها آليـتني وواسـطتني                    

، والنبات، واحليوان، وكل خملوق فهي مسخرات بأمره حسب تسخري          واجلمادوالنجوم،  وكذلك الشمس، والقمر،    
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 . وما بعدها5/351ج: اإلحياء يف علوم الدين. بعدها



  247

اهللا عّز وجلّ    إىلهكذا يسلب اجليطايل الفاعلية من األشياء الطبيعية، ويرجع مجيع العلل الظاهرة            . يف يد الكاتب  القلم  
  )2 (.استوىل على قلبه غاية التوكل، وصار موقنا هذا فإذا حتقق العبد )1("القدرة األزلية هي املصدر للكل"ألنّ 

. )3(اعتماده على فضل اهللا تعاىل وحده ال علـى غـريه          ويكون بسكون قلب العبد، و    :  أما التوكل باحلال   -
ويثق به قلبك، وتطمئّن بـالتفويض      تكل أمرك إىل اهللا عّز وجلّ،        أن: "الغزايل معناه بعبارة أخرى   أبو حامد   ويوضح  

  )4("إليه نفسك، وال تلتفت إىل غري اهللا أصال
ر اجليطـايل   ص بعلمه إىل مقاصده، وقد ح     حركة العبد وسعيه   يففيظهر تأثري التوكل    :  وأما التوكل بالعمل   -

  :)5(حركات العبد وسعيه يف وجوه أربعة ال تعدوها هي
  .جلب نافع مفقود بالكسب -    
  . حفظ موجود عنده باالدخار-    
  . دفع ضار مل يرتل به، كاللص والسباع-    
  . إزالة ضار قد نزل به كالتداوي من املرض-    

  :)6( فعلى ثالث درجاتوأما األسباب اليت جيلب هبا النافع
فلن جتد  ﴿ف  خلَّت ال ي  ، مثل األسباب اليت ارتبطت املسببات هبا بتقدير اهللا ارتباطا مطردا          ،مقطوع به  :األوىل

ترك األسباب والسعي من شرط التوكل فهـو موسـوم           أنَّ    فمن زعم  )7(﴾حتويال اهللا   لسنة اهللا تبديال ولن جتد لسنة     
ألنّ الساعي ال خيرج عن التوكل عند وجود حال التوكل وعلمـه،            ،  )8(ذلكعليه   واخلطإ، وحرام    ، واجلهل ،باجلنون

  )9(.بالعلم واحلال ال بالعملوهو االتكال على مسبب األسباب، فالتوكل يف هذا املقام 
 مثل املسافر يف البادية بغري    ،  األسباب اليت ليست متيقنة، لكن الغالب أنَّ املسببات ال حتصل إال دوا            :الثانية

الغـزايل  أبـو حامـد   ء بالنفس إىل التهلكة، وقد اعتربه  ألنه إلقامنهّي عنهأنَّ هذا ليس توكّال بل هو  واحلقيقة   ،زاد
  )10(:واجليطايل متوكال بشرطني
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  .قد راض نفسه على الصرب على الطعام أسبوعا أو ما قارب أن يكون :األول
  . على التقوت باحلشيش واألشياء اخلسيسةيقوىأن : الثاين

 ألنّ التوكل يف هـذا املقـام        ،ومادامت هذه األسباب مظنونة، ليست يقينية فتركها ليس شرطا يف التوكل          
  .باحلال والعلم والعمل مجيعا

واستنباط  األسباب اليت يتوهم إفضاؤها إىل املسببات من غري ثقة ظاهرة كاالستقصاء يف حيل املعيشة،                :الثالثة
  .ق الشبهة، وذلك مثرة احلرصيمور فيها، واكتساب بطردقائق األ

  )1(.وترك هذه األسباب املوهومة من شروط التوكل ألا تناقضه

   التفويض-د
أن نعلم أّنـه ال ميلـك ضـّرك، ونفعـك،      ":بّين اجليطايل أنَّ التفويض إىل اهللا تعاىل فرض واجب، حقيقته 

استقّر ذلك يف قلبـك فقـد       ذا  إ ف .شاهاحوحياتك، وموتك إال اهللا، وال لك رازق غريه، وال معط سواه، وال مانع              
، ريمنا هو اعتقاد أنه ال يكون من اخل       إ التفويض، والباعث عليه     سُّمالكها، فأُ  إىلفّوضت األمور اليت تنجو هبا، وترجو       

. اعتقاد العبد هكذا فقد استراح قلبه من اخلضوع إال ملواله عّز وجـلّ             كان فإذا   .وال من الشر إال ما أراد اهللا كونه       
 وقد عرفه   )3(.")2(﴾بصري بالعباد  اهللاوأفّوض أمري إىل اهللا إنّ      ﴿: من آل فرعون  ؤنه وتعاىل حكاية عن م    اوقد قال سبح  

  :)4( بعبارات خمتلفة منهاالعلماء
إرادة : "وقيل هـو  " ترك الطمع : "وقيل هو " العامل مبصلحة اخللق  ر،  ا فيه اخلطر إىل اختيار املدبّ     مترك اختيار   "

  ".عليك مصاحلك فيما ال تأمن فيه اخلطرأن حيفظ اهللا 
ويزيد ويدفعها إىل العمل،    مما سبق جند أنَّ اجليطايل ضّمن عقيدة القضاء والقدر بعدا أخالقيا، يزكّي النفس،              

  .يف إميان العبد ويقينه
  

 

                                           
 .ومل يتحدث اجليطايل عن الدرجة الثالثة. 186: األربعني يف أصول الدين. 5/145ج: اإلحياء: الغزايل -1 
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  اليوم اآلخراليوم اآلخر: : سابعسابعالالالفصل الفصل 
  

  سابعسابعالالالفصل الفصل 
  اليوم اآلخراليوم اآلخر

  

  .يوم اآلخرالأطوار : املبحث األول
  .الوعد والوعيد: املبحث الثاين
  .اخلوف والرجاء: املبحث الثالث

  

Supprimé: الرابعالرابع

Supprimé : النبوات النبوات 
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  المبحث األول

  أطوار اليوم اآلخر
أنَّ اإلميان باليوم اآلخر وما جيري فيه من بعث، وحساب، وجزاء يعّد ركنا من أركـان                أمجعت األمة على    

الذي بعث اهللا به الرسل عليهم السالم، وبه يكمل اإلميان باهللا تعاىل، ويكون باعثا علـى                "العقيدة اإلسالمية، وهو    
 تعاىل يف القرآن بأمساء كثرية تدل علـى          وقد مساه اهللا   )1("العمل الصاحل، وترك الفواحش واملنكرات والبغي والعدوان      

كلّ ما عظم شأنه تعددت صفاته، وكثرت أمسـاؤه، وهـذا           : "عظمة هذا اليوم، وأحواله الكائنة فيه، يقول القرطيب       
فالقيامة ملا عظُم أمرها، وكَثُرت أهواهلا، مساها اهللا تعاىل يف كتابه بأمساء عديدة، ووصفها بأمساء               ...مهيع كالم العرب  

 ولذلك كان اإلميان باليوم اآلخر أقوى دافع لإلنسان إىل الكمال والرقي يف حياته الدنيا ليحـوز املكانـة                   )2("ةكثري
  )3(.السامية عند اهللا يف اآلخرة

  :تطّرق اجليطايل يف مؤلفاته إىل احلديث عن أطوار اليوم اآلخر واليت تتمثل فيما يأيت

   املوت والفناء-1
ورود املوت حّق على كلّ خملوق من سكان األرض والسموات وما بينـهما مـن   جيب العلم والتصديق بأن  

كلّ شيء هالـك إالّ     ﴿:  قال تعاىل  -  . )4(مجيع املخلوقات، وأنّ كل نفس ذائقة املوت، وسالكة سبيل الفوت
   )5(﴾وجهه

  )6(﴾كلّ نفس ذائقة املوت﴿:  وقال تعاىل-
  )7(﴾ك ذو اجلالل واإلكرامكلّ من عليها فان ويبقى وجه رّب﴿:  وقال تعاىل-

قطع التدبري من اهللا عّز وجلّ عن       : "، أو هو بعبارة أخرى    )8("عدم بعد وجود  "وقد عّرف اجليطايل الفناء بأنه      
 وبعض املعتزلـة إىل أنَّ  )1( ويذكر بأنّ املتكلمني اختلفوا يف الفناء فذهب عبد اهللا ابن يزيد الفزاري    )9("الشيء املوجود 

                                           
 .175: م1989الوحي احملمدي، دار الكتب، اجلزائر، : حممد رشيد رضا - 1

 .30:اليوم اآلخر القيامة الكربى، مطبعة موحلي، اجلزائر: عمر سليمان األشقر/ د - 2

 .42: م1983/هـ1403، 12اإلسالم عقيدة وشريعة، دار الشروق، بريوت، ط: حممود شلتوت - 3

 .4: عقيدة التوحيد. 1/314القسم: قناطر اخلريات، حتقيق النامي: اجليطايل - 4

 .88: ، اآليةسورة القصص - 5

 .185: سورة آل عمران، اآلية - 6

 .27-26:سورة الرمحن، اآليتان - 7
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، حيدث قبل حال الفناء، وال تسمى فناء إال عند فناء الفاين، فالفناء عند هؤالء صفة للجسم، وهو                  الفناء صفة للفاين  
عرض حالّ فيه كاحلركة والسكون، وأبطل آخرون ومن بينهم اجليطايل أن يكون هناك شيء يسمى فناء، وإمنا الفناء                  

عن األشياء املوجودات فنيت املوجـودات، ال علـى   عندهم معلّق ال إىل شيء، غري أنَّ اهللا عّز وجلّ إذا قطع تدبريه              
  )2(.حدوث معىن يسمى فناء

 ويتفق اجليطايل مع أيب عمرو عثمان السويف أنَّ فناء األشياء كلّها على التالشي ال على االنقالب ما خـال                   
 فنائهم هل هو على     وأما أطفال غري املسلمني فقد اختلف يف      . املكلفني، وأطفال املسلمني فإنّ فناءهم على االنقالب      

وإذا املـوؤودة   ﴿: التالشي أوعلى االنقالب؟ ورّجح اجليطايل أن يكون فناؤهم على االنقالب ألنّ اهللا تعاىل قـال              
  )4(. أخرب أنَّ املوؤودة سئلت عن قتلها بغري ذنب)3(﴾سئلت بأي ذنب قتلت

 ألنّ يف   )5("ثروا ذكر هـادم اللـذات     أك: "bويدعو اجليطايل العبد إىل التفكّر يف املوت وتذكّره عمال بقوله           
، وقد بّين أنَّ    )6(التفكر فيه ما يهّون على العبد مصائب الدنيا، ويدعوه إىل ترك الرغبة كما أنَّ يف ذكره ثوابا وفضال                 

  :)7(الّناس يف ذكر املوت ثالثة أصناف
 بذكره يتأسفون على الـدنيا      املنهمكون يف الدنيا، فال يزيدهم ذكر املوت من اهللا إال بعدا ألّنهم           :  أحدهم -

  .)8(﴾قل إنَّ املوت الذي تفّرون منه فإّنه مالقيكم﴿: فهم الذين قال اهللا فيهم
التائب املخلص يزيده ذكر املوت خوفا وخشية، رمبا يكره املوت خوفا أن يفاجئه قبل متام التوبـة                 :  الثاين -

  .واالستعداد لآلخرة
تاق إليه فهذا يتمىن املوت ضجرا من الدنيا وشوقا إىل لقاء حبيبه، كما        العارف باهللا الذي أحّبه فاش    :  الثالث -

  .مرحبا بزائر جاء على فاقة، ال فرح من ندم:  ملا احتضرψقال حذيفة 
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   إثبات عذاب القرب ونعيمه-2
فمـن املثبـتني    . عذاب القرب ونعيمه من املسائل السمعية اليت اختلفت يف شأا الفرق بني مثبت له ونـاف               

 وقـد أورد  )6( والنكار من اإلباضـية  )5(، ومن النافني بعض املعتزلة    )4(، والسلفية )3(، واإلمامية )2( واألشعرية )1(باضيةاإل
  :)7(اجليطايل أدلة املثبتني وهي فيما يأيت

   الدليل النقلي-أ
 )8(﴾ابالنار يعرضون عليها غدّوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشـّد العـذ              ﴿:  قوله تعاىل  -

  .﴾ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشّد العذاب﴿: فهذا نّص يف إثبات العذاب قبل احلشر ألّنه قال تعاىل
فأحد العذابني هي احلدود يف الـدنيا       :  قالوا )9(﴾سنعذّهبم مّرتني مثّ يردون إىل عذاب عظيم      ﴿:  قوله تعاىل  -

  .، والعذاب العظيم يوم القيامة بعد احلشرجترى عليهم على كره منهم، والعذاب الثاين عذاب القرب
  .)11(قربه يف الكافر عذاب يف نزلت أا b روي عن الرسول )10(﴾فإنَّ له معيشة ضنكا﴿:  قوله تعاىل-
 فّسروا اآلخرة بالقرب، يثبتهم اهللا فيـه        )12(﴾يثبت اهللا الذين آمنوا يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة        ﴿:  قوله تعاىل  -

  .ونكريعند مساءلة منكر 
اللهم إّنـي   : "عد الفراغ من الصالة   ب b من عذاب القرب برّبه مثل قوله        b تواتر األخبار باستعاذة الرسول      -

  )13 (" الدجال، ومن فتنة احمليا واملمات ومن فتنة املسيح،عذاب القرب، ومن أعوذ بك من عذاب جهّنم
 منـها  اختلفـت  ضغطة القرب ضغطه لقدو معاذ بن سعد منه لنجا القرب عذاب من أحد جنا لو: "b قوله   -
  )1("أضالعه
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  )2(.وقد وردت هبما األخبار: منكر ونكريامللَكني  سؤال -

  اإلمكان العقلي -ب
جيوز يف العقل وليس مبستحيل عليه أن حييي اهللا املوتى، وهو قادر على كل شيء ويعيد  احلياة إىل جزء مـن                      

ا يشاهد من سكون أجزاء امليت، وعدم مساعنا للسؤال، فإنَّ النائم           األجزاء الذي به يفهم اخلطاب، وال يدفع ذلك مب        
  .)3(ساكن بظاهره، ويدرك يف باطنه اآلالم واللذات ما حيس تأثريه عند انتباهه من النوم

ويعقد اجليطايل مشاهبة بني ما حيدث للنائم وما حيدث للميت يف قربه لريد هبا على املنكرين، ويوضح ذلك يف                   
فإن قال قائل كيف يعذب امليت وحنن جند املدفون يف قربه على حالته األوىل هامدا، ونعلم بالضرورة                 : "ةهذه احملاور 

أخربنا عن النائم بني أيدينا،     : كونه ميتا، ولو تركناه على وجه األرض دهرا طويال ملا حال عما عهدناه عليه؟ قيل له               
نعـم،  : ن اللذات، فهل تبّين لنا من ذلك شيء؟ فإن قال         وهو يرى يف نومه ذلك غمرات ويوقع يف احتالمه أصنافا م          

نعلم من ذلك شيئا، قلنا صدقت، ألن النوم أخو املوت، واليقظة كالبعث، كما قال اهللا               : فقد نطق بالبهتان، وإن قال    
  .)5(")4(﴾وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار مث يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى﴿: تعاىل

  :)6(د اجليطايل بعض أدلة منكري عذاب القرب، ورّد عليها وتتمثل فيما يليوقد أور
لو كانوا يف عذاب    :  فقالوا )7(﴾قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا      ﴿:  استدلوا بقوله تعاىل حكاية عن الكفار      -

ليهم اجليطايل معتمـدا    ويرّد ع . ملا قالوا من مرقدنا، ألن العذاب أعظم، وأشّد من أن يكون صاحبه يف رقاد، وغفلة              
على أهل التفسري الذين ذكروا أنه إذا نفخ يف الصور النفخة األوىل قيل للكافر يف قربه اُمخد فيخمد فيه فال عـذاب                      
أربعني سنة، وهي ما بني النفختني فإذا نفخ يف الصور الثانية للبعث قاموا من قبورهم فقالوا يا ويلنا من بعثنـا مـن                       

  )8(.مرقدنا
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 فلو كانوا معذّبني ملا قالوا      )1(﴾ويوم تقوم الساعة يقسم ارمون ما لبثوا غري ساعة        ﴿: ا بقوله تعاىل   واستدلو -
ويرد اجليطايل عليهم بـأم     . لبثنا ساعة، أو يوما، أو بعض يوم، ألنّ صاحب احلزن والعذاب يرى القليل منه كثريا              

  )2(.آلخرةيقولون ذلك لتصاغر الدنيا عندهم يف عظيم ما نزل هبم يف ا
ليس : "فبعد أن ساق اجليطايل أدلة املثبتني لعذاب القرب، ورّد على املنكرين له  بّين أنَّ عذاب القرب حّق، يقول                  

  )3("يف الّشرع ما يبطله، وال يف العقل ما حييله، وقد روي عن جابر بن زيد بثبوت عذاب القرب، وأنا أقول به
  )4(:أقواال هيأما عن كيفية عذاب القرب فذكر اجليطايل 

  "السؤال للروح دون اجلسد: "قيل 
 "يكون الروح يف اجلسم إىل الصدر: "وقيل 
 "يكون الروح بني الكفن واجلسد: "وقيل 
 "ميكن أن يعاد إىل اجلسد وميكن أن يؤّخر إىل البعث: "وقيل 

  )5 (.مبا حكم على عبادهومل يرّجح اجليطايل أّيا من هذه األقوال، وإّنما فّوض أمر ذلك إىل اهللا تعاىل العامل 

   قيام الساعة-3
جيب على العبد اعتقاد أنَّ قيام الساعة حّق، وأّنها آتية ال ريب فيها، وهي مما استأثر اهللا بعلمـه، ومل يطلـع                    

  . )6(عليها أحد من خلقه، وهي النفخة األوىل اليت مييت اهللا هبا كلّ حّي
   )7(﴾إنَّ اهللا عنده علم الّساعة﴿:  قال اهللا تعاىل-
 أي ال   )8(﴾يسألونك عن الساعة أّيان مرساها قل إّنما علمها عند رّبي ال جيلّيها لوقتها إالّ هو              ﴿:  وقال تعاىل  -

  .يكشف عن وقتها إالّ هو
   )9(﴾وأنّ الساعة آتية ال ريب فيها﴿:  وقوله تعاىل-
  )1(﴾وما أمر الساعة إال كلمح البصر أو هو أقرب﴿:  وقوله تعاىل-
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كطلوع الشمس من مغرهبا، وخـروج الدابـة، وظهـور          : شراطها فقد ذكر اجليطايل مجلة منها     وأّما عن أ  
واعتمد يف ذلك علـى     . الدجاّل، ونزول املسيح عيسى عليه السالم، وخروج يأجوج ومأجوج، واخلسف، وغريها          

  .بعض األحاديث والنصوص الواردة يف املوضوع
ات املفسرين والشراح يف ختّيل هذه األوصاف وعدم تقّيدهم         وما يالحظ غالبا أثناء ذكر هذه العالمات زياد       

كما أنَّ الالحق منهم ينقل عن السابق دون نقد ومتحيص مما جعل هذه التأويالت              . مبا وردت به النصوص الصحيحة    
ـ         . املقتبسة من نصوص قد ال تفيد العلم يضفى عليها طابع القداسة والتسليم            ا هذا ما وقع فيه اجليطايل إذ سـاق لن

 يف كتابه، وصاحب عيون     )2(األخبار املشهورة والشروح الغريبة يف املوضوع، معتمدا يف نقوله على ما أورده النقّاش            
  )4(. وغريمها)3(املعاين

   البعث-4
 وهو حّق على كلّ مكلّف أن يعتقده ويكون بعد املـوت            )5("اإلعادة بعد اإلفناء  "عّرف اجليطايل البعث بأنه     

، وقولـه   )8(﴾وأن اهللا يبعث من يف القبور     ﴿: قوله تعاىل : ، ومن بني ذلك   )7(، وقد ورد به الشرع    )6(يوم احلشر والنشر  
  )10(﴾كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حّق عليهم الضاللة﴿: ، وقال)9(﴾كما بدأنا أول خلق نعيده﴿: تعاىل

  .)11(كما أنَّ البعث يف العقل ممكن ألّنه مقدور هللا تعاىل كابتداء اإلنشاء
  :)12(وقد احتّج اهللا تعاىل على منكري البعث بآيات كثرية منها
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 )1(﴾يا أيها الناس إن كنتم يف ريب من البعث فإّنا خلقناكم من تراب﴿: قوله تعاىل 
وترى األرض هامدة فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت وأنبت من كلّ زوج هبيج ذلك بأن اهللا ﴿: وقوله 

 )2(﴾وتى وأّنه على كلّ شيء قديرهو احلّق وأّنه حييي امل
 ﴾...أو مل ير اإلنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبني﴿: وقال تعاىل حكاية عن منكري البعث 

  )3(﴾قل حيييها الذي أنشاها أول مّرة...﴿: إىل قوله
عيـدهم خلقـا    فأخرب اهللا تعاىل أنَّ الذي أنشأهم من ماء مهني بعد أن مل يكونوا شيئا مذكورا قـادر أن ي                  

  )4(.جديدا
 وذهب اجليطايل إىل أنَّ اهللا تعاىل خلق األشياء ال من شيء، وأفناها ال إىل شيء، وأعادها ال من شيء، وبّين                    

، ورّد عليه بدليل البدء واخللق، حيث أمجع الناس على أنَّ اهللا خلقهم، وأبدأهم ال               )5(خطأ من قال ببقاء عجم الذنب     
 وقد أورد اجليطايل حديث الرسول      )6(﴾كما بدأنا أول خلق نعيده    ﴿: لقوله تعاىل . لهامن شيء، وكذلك اإلعادة مث    

b" :ّاحلـديث  ذاه صّحة من يتحقق مل أّنه إال )7("يركب وفيه خلق منه الذنب عجم إال األرض تأكله آدم ابن كل 
  .)8(تهلقّو البدء بدليل متّسك لذلك

 أجساد املكلفني حتشر مع أرواحها خالفا للفالسفة اليت زعمت          أما فيما يتعلق بصفة احلشر فريى اجليطايل أنَّ       
  .)9(أنَّ األرواح دون أجسادها

   احلساب واملساءلة-5
تعريف اهللا عباده مقادير اجلزاء على أعماهلم، وتذكريه إياهم ما قد نـسوه،             : "بّين اجليطايل معىن احلساب أّنه    

  )2(")1(﴾لوا أحصاه اهللا ونسوه واهللا على كلّ شيء شهيديوم يبعثهم اهللا مجيعا فينّبئهم مبا عم﴿: كما قال
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 كما  )3(﴾وإن كان مثقال حّبة من خردل أتينا هبا وكفى بنا حاسبني          ﴿: واإلميان باحلساب واجب لقوله تعاىل    
ينفي اجليطايل املشاهبة بني حساب اهللا وحساب اخللق، فحسابه تعاىل فصل ومتييز ال يشغله حساب أحد عن أحـد                   

  )4(.شغله رزق أحد عن أحدكما ال ي
وقد أنكرت فرقةٌ احلساب بزعمها أنَّ ذلك منهم تعظيم هللا عّز وجلّ أالّ ينسبوا إليه اجلهل بأعمـاهلم حـىت                    

أَو ال يعلمون أنَّ اهللا يعلم      ! فيا سبحان اهللا، ما أعظم عبارة من اعتل هبذا        : "ورّد اجليطايل عليهم بقوله   . )5(يسأهلم عنها 
يعلنون، وإّنما يسأهلم توبيخا للكفار، وإلزاما للحجة، وقطعا للمعاذير، وتوقيفا هلم علـى أعمـاهلم،               ما يسّرون وما    

  )6("ومثال ذلك يف القرآن كثرية
صنفان ال يسأالن عن األعمال وهـم األنبيـاء         : ويسوق اجليطايل قوال بأن الناس يوم القيامة ثالثة أصناف        

ساب، واملشركون إىل النار بغري حساب، وصنف ثالث يسأل عـن األعمـال             واملشركون، فاألنبياء إىل اجلّنة بغري ح     
، إال أنَّ اجليطايل يرى أنَّ األصح هو أنَّ احلساب يأيت على اجلميع، أّما املسلم فيحاسب حسابا يسريا                  )7(وهم املؤمنون 

عا للمعاذير فيحاسب علـى     وينقلب إىل أهله مسرورا، وأما املنافق فيناقش يف احلساب واملساءلة إلزاما للحجة، وقط            
فأما من أويت كتابه بيمينه فسوف      ﴿: ورأي اجليطايل تؤّيده النصوص الصرحية كقوله تعاىل      . )8(النقري والفتيل والقطمري  

حياسب حسابا يسريا  وينقلب إىل أهله مسرورا وأّما من أويت كتابه وراء ظهره فـسوف يـدعو ثبـورا ويـصلى                      
 آدم بنا قدم تزول ال: "b الرسول وقول )10(﴾يعملون كانوا عما أمجعني لنسألّنهم فورّبك﴿:  وقوله تعاىل  )9(﴾سعريا
 اكتـسبه؟  أين من وماله ؟،أباله فيم شبابه وعن ؟،أفناه فيم عمره عن مخس عن يسأل حىت ربه عند من القيامة يوم
  )11("؟علم فيما عمل وماذا أنفقه؟ وفيم

ـ حقيق هـي  هل طبيعتها يف األّمة اختلفت فقد القيامة يوم تعاىل اهللا يضعها اليت القسط املوازين عن أّما  أو ةي
  معنوّية؟
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 ثقلـت  مـن  فأّما﴿: تعاىل يقول احلساب، يوم وخفّتها املوازين ثقل إىل الكرمي القرآن يف سبحانه اهللا أشار
 فصل، بأنه امليزان ىنمع واإلباضية اجليطايل فّسر )1(﴾هاويه فأّمه موازينه خفّت من وأّما راضية عيشة يف فهو موازينه
 ثقـل  كما به فينجو لصاحبه القيامة يوم احلق فيثقل )2(﴾احلّق يومئذ والوزن﴿: تعاىل لقوله والنيات لألعمال ومتييز
. )3(فارتكبه الدنيا يف نفسه على خّف كما به فيهلك لصاحبه الوزن عند الباطل وخيّف فتحّمله، الدنيا يف نفسه على
 وزا وإّنما املعروف، بامليزان وزا يتحقّق ال واألعراض بأجسام، ليست أعراض األعمال نّأل ذلك اإلباضية ويعلّل
 يريـد  إّنما وأمورك، كالمك زن: لصاحبه الرجل يقول ذلك جتيز اللغة أنَّ كما. )4(هبا واازاة وتفصيلها، متييزها،
  :الشاعر يقول. املعاين هذه تأَمُّل

  )5(املنطق العقول ذوي عيوب يبدي    ـاوإّنمـ نطقت إذا الكـالم وزن
 العبـاد،  أعمـال  به توزن ولسان، كفتان له حقيقي امليزان أنَّ إىل وافقهما ومن والسلفية األشعرية وذهبت

 هو هل املوزون يف اختلفوا أّنهم إالّ. القرآن ظاهر وهو مادّي جسم امليزان أن ظاهرها يفيد كثرية بأحاديث واستدلوا
  )6(األعمال؟ صحائف أو نفسه، العامل هو أو تجّسم، أن عدب نفسها األعمال

 أن دون خالفـه  مـن  رأي إىل واإلشارة رأيه، بذكر امليزان مسألة يف اكتفى قد اجليطايل أنَّ هو يالحظ وما
 دمع على واضحة داللة املوقف هذا يف سكوته ولعلّ. فيها حكما يصدر أو يؤّوهلا، أو هبا، استدلوا اليت األدلة يناقش
 من الساملي تبناه قد املوقف وهذا وروده، حمتمال رأيه باعتبار فيها املخالف عذر وقطع املسألة، هذه يف التخطئة جواز
 ال الـيت  الدينية املسائل من ليست املسألة فهذه وباجلملة: "امليزان مسألة يف األقوال جلميع عرضه بعد يقول إذ بعده
  )7("قوله رّد على قاطع دليل ال إذ بشبهة، وإن متسكه مع ذلك يف بشيء قال من هدين يف خيطّأ فال فيها، اخلالف جيوز

   الصراط-6
  )8 (:ذهب اجليطايل إىل أنَّ الصراط املذكور يف القرآن على وجهني
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إّنك لتهدي إىل صراط    ﴿:  وقوله )1(﴾اهدنا الصراط املستقيم  ﴿: طريق اإلسالم ودليله قوله تعاىل    :  أحدمها -
  .هو ما اختاره اإلباضية و)2(﴾مستقيم

أّنه اجلسر املوضوع على منت جهنم، املرّتب عليه القناطر السبع اليت هي مراصد، وجمالس للعباد حىت         :  الثاين -
فاهدوهم إىل صراط اجلحيم وقفـوهم إّنهـم        ﴿: يسألوا عن السبع السؤاالت املشهورة، ويدلّ على هذا قوله تعاىل         

يستحيل محل الصراط املذكور هاهنا على طريق اإلسالم كما أنَّ اإلمكان العقلـي              ويرى اجليطايل أّنه     )3(﴾مسؤولون
ال مينع هذا املعىن وليس يف الشرع ما يبطله فإنَّ القادر على أن يطّير الطّري يف اهلواء قادر على أن يسّير اإلنسان علـى        

 .)5(وقد اختار هذا الوجه األشعرية والسلفية. )4(الّصراط واهللا أعلم بكيفيته
هكذا جند اجليطايل سلك مسلك التوفيق بني الّرأيني املشهورين يف هذه املسألة فخالف مجهور اإلباضية الذين                
حصروا مفهوم الصراط يف اإلسالم، ومل ير تعارضا حني اجلمع بني معنيي الصراط، وتوظيف كلّ معـىن يف سـياقه                    

تفاء ما مينع ذلك سواء كان من الشرع، أو من العقل، أو من             املناسب، ويبدو أّنه يف نظرنا هو املنهج األسلم حالة ان         
  .اللغة

   الشفاعة-7
حّق، فمـن  "مل يعرف اجليطايل مفهوم الشفاعة يف اللغة واالصطالح، وإّنما بّين مكانتها يف أصول الدين أّنها   

 يشكّك أن ألحد ميكن ال األّمة، بإمجاع القيامة يوم بتةاث: b ومراده أنَّ شفاعة النيب      )6("كذّب هبا فقد كذّب بالقرآن    
 أنَّ يف األّمـة  بـني  خالف ال أّنه هو ذلك يف القول ومجلة: "يقول اجلّبار عبد القاضي يوّضحه ما وهذا وقوعها، يف

 واّتفـق : "قولـه  يف عاشور بن الطّاهر ذلك ويؤكّد )7("ملن؟ تثبت أّنها يف اخلالف وإّنما لألّمة ثابتة b النيب شفاعة
 واملعتزلـة  األشاعرة ذلك يف خيتلف ومل الدرجات، لرفع والتابعني للطائعني القيامة يوم الشفاعة ثبوت ىعل املسلمون

 رّبـك  يبعثـك  أن عسى﴿: السالم عليه لنبيه اهللا قال احملمود املقام وهي )8("ابتداء العموم ختصيص على اتفاق فهذا
 يـصل  ال خمزونـة  وكانت الشفاعة، من هلم فتح مبا لوناألّو حيمده: واآلخرون األولون فيه حيمده )9(﴾حممودا مقاما
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 الكفـار  دخـول  قبل احملشر يف فهي املقام، هول من جنّاهم حيث اآلخرون وحيمده ،b النيب يفتحها حىت أحد إليها
  )1(.النار

  الكبائر؟ ملرتكيب أم املوفّني للمؤمنني هي هل الشفاعة؟ ينال فيمن اإلسالمية  املذاهب اختلفت وقد
 هلم زيادة وهي ،الكبائر أهل دون الطاعة على ماتوا الذين للمسلمني هي الشفاعة أنَّ واإلباضية اجليطايل يرى

 ذلك على اجليطايل واستدل ،)2(الثواب إىل هبا فيصري العقاب استوجب ملن وليست املنازل، يف وتشريف الثواب، يف
  :)3(منها بأدلّة

  : من القرآن
  . يعين بالعمل الصاحل)4(﴾لشفاعة إال من اّتخذ عند الرمحن عهداال ميلكون ا﴿:  قوله تعاىل-

  )5(﴾فما لنا من شافعني وال صديق محيم﴿:  وقوله تعاىل خمربا عن أهل النار-
  )6(﴾ما للظاملني من محيم وال شفيع يطاع﴿:  قوله تعاىل-
  )7(﴾يومئذ ال تنفع الشفاعة إال من أذن له الرمحن ورضي له قوال﴿:  قوله تعاىل-
  )8(﴾وال يشفعون إال ملن ارتضى﴿:  قوله تعاىل-

  :أخرب اهللا أنَّ أهل الكبائر خيلدون يف النار يف
  )9(﴾وإن الفّجار لفي جحيم﴿:  قوله تعاىل-
  )10(﴾وما هم عنها بغائبني﴿:  وقوله تعاىل-
ود هو جاز عن والده     يا أيها الناس اتقوا رّبكم واخشوا يوما ال جيزي والد عن ولده وال مول             ﴿:  وقوله تعاىل  -

 فأخرب أّنه ال جيزي والد أطاع اهللا عن ولد ضّيع أمر اهللا شيئا، وال               )11(﴾شيئا إنَّ وعد اهللا حقّ    
  .مولود أطاع اهللا عن والد ضّيع أمر اهللا شيئا
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  :ومن السنة
  )1("اليتيم يف اهللا يراقب ال ورجل غشوم، ظلوم سلطان شفاعيت ينال ال: "b قوله -
 أفخاذ يتفّخذ b جعل رسول اهللا     )2(﴾وأنذر عشريتك األقربني  ﴿: ه اآلية ذزيد قال ملا نزلت ه     عن جابر بن     -
 أغـين  ال فـإين  أنذركم أن أمرين اهللا إنَّ املطّلب عبد بين يا: فقال املطّلب عبد بين إىل أتى حّتى فخذا، فخذا قريش
 حتملوـا  بالدنيا فجئتم بالدين غدا الناس به جاء ما أعرفن ال أال املتقون، منكم أوليائي إنَّ أال شيئا، اهللا من عنكم
 اهللا مـن  عنكمـا  أغـين  ال فإّني اهللا من أنفسكما اشتريا حممد، عّمة صفّية ويا حممد، بنت فاطمة يا رقابكم، على
  .)3("شيئا

  )4("واملرجئة القدرية: نبيئا سبعني لسان على ملعونان ومها شفاعيت ينال ال أميت من فاننص: "b وقوله -
 هـل أل مـا  حيلف جابر وكان) 5("أّميت من الكبائر ألهل الشفاعة ليست: "b النيب عن زيد بن جابر عن -
 مـؤمن  دعـوة  نالت ما: يقول وكان للتائبني، إال والنبيئني املالئكة شفاعة ما واهللا: يقول وكان شفاعة، من الكبائر
  )6(.قط منافقا

 ،)9(األشـعرية  وذهبت ،)8(والّزيدية )7(املعتزلة من كلّ التائبني مننيللمؤ الشفاعة أنَّ يف اإلباضية وافق وقد -
 أصحاب األّمة فّساق على العقوبة إلسقاط هي إّنما b النيب شفاعة أنَّ إىل )12(واملاتريدية ،)11(واإلمامية ،)10(والّسلفية
 مل فـيمن  أو عقابـه،  عنه يوضع نأ عقابا استحّق فيمن املعقولة الشفاعة وإّنما: "األشعري احلسن أبو يقول. الكبائر
واستدلوا بأدلة تثبت ذلك ومن     . )13("هلذا وجه فال سابقا بالتفّضل الوعد كان إذا فأّما عليه، به يتفّضل أن شيئا يعده
  :بينها

                                           
 .1002: رقم: 4/279ج: اجلامع الصحيح: أخرجه الربيع - 1
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  )1("أّميت من الكبائر ألهل شفاعيت: "bقوله  
ّجل كلّ نيب دعوته، وإّني اختبأت      لكلّ نيب دعوة مستجابة فتع    : "bقال رسول اهللا    : ما رواه أبو هريرة قال     -

  )2("دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة فهي نائلة إن شاء اهللا من مات من أّميت ال يشرك باهللا شيئا
" عددت شفاعيت ألهل الكبائر من أّميت     "ويعتمد اجليطايل على تعليق جابر بن زيد عن حديث أنس بن مالك             

إّنكم لتعملون أعماال   : ، وما أوعد عليه النار، وذكر عن أنس أّنه كان يقول          واهللا ما عىن القتل والزنا واخلمر     : "يقول
  )3("الكبائر من إالّ bهي أدّق يف أعينكم من الشعر فما كّنا نعدها على عهد رسول اهللا 

ترب وما يالحظ هو أنَّ اجليطايل مل يناقش كلّ األحاديث اليت استدلّ هبا مثبتو الشفاعة ملرتكيب الكبرية واليت تع                 
، وإّنما اكتفى بتأويلها على ضوء اآليات القرآنية اليت تفيد خلود صاحب الكبرية يف النار، ومْنعه                )4(عندهم من املتواتر  
إن صـّح،   " شفاعيت ألهل الكبائر من أميت    "وهو نفس املنهج الذي سلكته املعتزلة يف أنَّ املراد بـ           . من نيل الشفاعة  

  )5(.فمعناه إذا تابوا وأنابوا
إنَّ الشفاعة  : "قد رّد اجليطايل على من اعترب أنَّ املؤمن الذي وعده اهللا باجلّنة هو يف ِغًىن عن الشفاعة بقوله                 و

زيادة يف الثواب، وتشريف يف املنازل، وأيضا فإنَّ املؤمنني تكون عليهم الذنوب، والتبعات مـن قبـل األرحـام،                   
، وما أشبه ذلك أال ترى إىل قول اهللا تعـاىل حكايـة عـن               والقرابات، ومن حقوق اجلريان، واألوالد، والزوجات     

 فأخرب أّنهم يـسألونه إمتـام نـورهم،       )6(﴾يقولون رّبنا أمتم لنا نورنا واغفر لنا إّنك على كلّ شيء قدير           ﴿: املؤمنني
: قال أّنه bوغفران ذنوهبم وهو ميشون على قناطري جهّنم قبل دخول اجلّنة ويدلّ على ذلك ما روي عن رسول اهللا                   

  )8(")7("وشفاعيت هللا من وبرمحة صاحل بعمل إالّ اجلنة يدخل أحد من منكم ما"
  خالصة القول

إنَّ قول اجليطايل بأنّ الشفاعة حّق ختّص املؤمن التائب يّتسق مع مذهبه العقدّي بأنّ اإلميان قول وعمل، وأنّ                  
يعمل مثقال ذّرة خريا يره ومن يعمل مثقـال ذّرة          فمن  ﴿: اهللا صادق يف وعده ووعيده، وأنّ جزاءه نافذ لقوله تعاىل         

                                           
منـه،  : السنن، كتاب صـفة القيامـة، بـاب   : الترمذي. 4739: ، رقم4/236ج: الشفاعة: كتاب  السنة، باب: السنن: أخرجه أبو داود - 1
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 الفـضائل  إتيان يف فيجتهد الفرد سلوك يف احلميد أثره له املطيع للمؤمن b وإنّ اعتقاد أنَّ شفاعة النيب       )1(﴾شّرا يره 
 كمتـسّ  من الغزايل حممد الشيخ حذّر وقد. لسعيه تكرميا b الرسول شفاعة وينال بالقبول، ليحظى الرذائل واجتناب
 قـوانني  أنَّ إليك خيّيل الشفاعة بأحاديث العوام أولئك وتعلُّق: "يقول العصاة، لبعض الشفاعة بأحاديث الّناس عوام
 اجلـزاء  قـوانني  بأنّ والقول.. املومنني عصاة على وسالما بردا تتحّول أن توشك اجلحيم نريان وأنّ بطلت، اجلزاء
 ملـا  واآلخـرين  األّولني مزاعم شىت مواضع يف الكرمي القرآن كذّب وقد ،فارغ سْخٌف ما نيب ألتباع بالنسبة توقف
  .)2("الباطل الوهم هذا إىل أمانيهم هبم مجحت

 اهللا وحي بني تعارض ال إذ القرآنية اآليات أنوار حتت الشفاعة يف صّحت اليت األحاديث فهم من إذن فالبّد
  .تعاىل
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  المبحث الثاني

   الوعد والوعيد
  وعد والوعيد تعريف ال-1

أوعد الّرجل يف الشّر إيعادا، وال جيوز أوعدته إالّ يف الشّر           : عّرف اجليطايل الوعيد يف اللغة بأّنه الّتهديد، تقول       
وعدته يف  : وقد جاء عن بعض العرب أوعدته يف اخلري وهو شاذ غري ظاهر، وأّما الوعد فيستعمل للخري أو الشّر تقول                  

ونادى أصحاب اجلّنة أصحاب الّنار أن قد وجدنا مـا          ﴿: اخلري والشر، قال اهللا تعاىل    اخلري وعدا وِعدة، ووعدته يف      
الّنار وعدها اهللا الذين كفـروا وبـئس        ﴿:  وقال تعاىل  )1(﴾وعدنا رّبنا حقّا فهل وجدمت ما وعد رّبكم حقّا قالوا نعم          

  )3)(2(﴾املصري
كلّ خـرب   : "قاضي عبد اجلبار الوعد بأنه    أصال من أصول االعتزال فقد عّرف ال      " الوعد والوعيد "وإذا كان   

فهو كلّ خرب يتضمن إيصال ضرر إىل       " وأّما الوعيد      )4(."يتضمن إيصال نفع إىل الغري، أو دفع ضرر عنه يف املستقبل          
ما وعد اهللا أهل طاعته من      : " وقد عّرف صاحب قاموس الّشريعة الوعد هو       )5(."الغري، أو تفويت نفع عنه يف املستقبل      

ما أوعد اهللا أهل الكفر واملعاصي من العقـاب يف اآلخـرة، وهـو              " والوعيد هو    )6(." يف اآلخرة، وهو حقّ    الثّواب
   )7(."حّق

وال يوجد فرق بني التعريفني اللغوي واالصطالحي إالّ أنَّ  داللة التعريف اللغوي أعم، وداللـة التعريـف                  
  .االصطالحي أخّص

   إثبات الوعد والوعيد-2
لكرمي آيات كثرية تعد املؤمنني باجلّنة، وأخرى تتوّعد الكافرين بالّنار، ويذكر األستاذ عبد             وردت يف القرآن ا   

أنَّ هذه اآليات على وضوح داللتها وصريح أحكامها، شاءت هلا اخلالفات املذهبيـة واملباحـث               "العزيز ادوب   
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ائفة من املـتكلمني مبنظـار معتقـدها،        الكالمية أن تدخل يف قسم املتشابه من الكتاب العزيز، فنظرت إليها كلّ ط            
  )1("وأخضعوها إىل أصوهلم

وقد اّتفقت األمة على أنَّ اهللا تعاىل وعد املؤمنني املوفّني باجلّنة، وأوعد املشركني بالّنار، واختلفت يف وعيـد                  
  :)2(مرتكيب الكبرية من املوحدين إىل ثالثة مذاهب أوردها اجليطايل وهي فيما يأيت

 إىل أنَّ الوعيد ال جيري إالّ على من قارنه اإلشراك، وأّما من ضّيع العمل من املوحدين ذهبت: املرجئة 
  )3(.فمصريه إىل اجلّنة، وال يعرض على الّنريان

مرجعه إىل : توقّفوا يف إنفاذ الوعيد على مرتكب الكبرية فقالوا: األشعرية واإلمامية والسلفية واملاتريدية 
 )4(.إن شاء أوقع عليه العقاب فبعدله، وإن شاء أسقطه عنه فبفضلهمشيئة اهللا الكبري املتعال 

قالوا بإنفاذ الوعيد على مرتكب الكبرية الذي مات مصّرا عليها ومل يتب منها، : املعتزلة والزيدية واإلباضية 
 )5(.فهو خملّد يف الّنار على الّدوام

  :)6( تتمثل فيما يأيتوقد رّد اجليطايل على من أبطل الوعيد ملرتكب الكبرية بأدلّة
 
يا أيها الذين آمنوا ال تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إالّ أن تكون جتارة عن تراض منكم وال ﴿: قوله تعاىل 

  )7(﴾تقتلوا أنفسكم إنَّ اهللا كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا
 كفروا زحفا فال تولّوهم األدبار ومن يولّهم يومئذ دبره يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين﴿: وقوله تعاىل 

 )8(﴾إالّ متحّرفا لقتال أو متحّيزا إىل فئة فقد باء بغضب من اهللا ومأواه جهّنم وبئس املصري
ويثبت اجليطايل أن الوعيد الوارد يف اآليتني املذكورتني وأمثاهلما من القرآن ال خيّص أهل الّشرك فقط، بـل                  

أخربونا عن هذه اآلية وأمثاهلا من القرآن أهي وعيد ألهل اإلقرار من هذه             : "رار من املوحدين، ويقول   يشمل أهل اإلق  
يف أهل الشرك،   : يف أهل اإلقرار، بطل ما انتحلوه يف الوعيد، فإن قالوا         : األّمة أم هي يف أهل الّشرك خاّصة؟ فإن قالوا        
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ة، فإن حاولوا بينهما فرقا مل جيدوه مع ما يف هذا القول مـن              وكذلك الّنهي عنها إّنما هو يف أهل الّشرك خاصّ        : قلنا
  )1("الفساد

  )2(﴾فذكّر بالقرآن من خياف وعيدي﴿: وقوله تعاىل 
 )3(﴾وكذلك أنزلناه قرآنا عربّيا وصّرفنا فيه من الوعيد لعلّهم يّتقون﴿: وقوله تعاىل 

. ح الّدماء، واحلرام، وأسـقط احلـساب      ويلزم اجليطايل من زعم الوعيد يف أهل الشرك خصوصا فإّنه قد أبا           
 وهذا إلزام شنيع ال ترتـضى       )4("ألنّ احملارم إّنما تّتقى من أجل العقاب، فمن أبطل الوعيد فقد أباحها           "ويعلّل ذلك   

  .نتائجه
يا نساء النيب من يات ﴿:     املؤمنني بأّمهات وتسميتهّن أخطارهّن عظيم مع bوقال تعاىل يف نساء النيب  

وال ميكن أن :  قال اجليطايل)5(﴾حشة مبّينة يضاعف هلا العذاب ضعفني وكان ذلك على اهللا يسريامنكن بفا
  )6(.جيعلوها يف أهل الشرك

يرى املتوقّفون يف الوعيد أن خلف التوعد مما يعّد عند العرب من اجلود، ويستحّق به فاعله املدح وحسن  
  .)7(تعذيب العبادالثناء، واهللا عّز وجلّ أوىل هبذا إذ هو غّين عن 

أوليس من عفا منا عن األمر العظيم، والذنب اجلسيم أبلغ لـه يف املـدح               : قلنا: "أجاب اجليطايل على ذلك   
فلم أوجبتم الوعيد من اهللا سبحانه يف أهل الشرك إذن؟ أوليس عفوه عنهم أعظم              : بلى، قلنا : وحسن الثناء؟ فإن قالوا   

ال جيدونه، فلما أمجع أهل الصالة مجيعا أن اهللا تعاىل ال يعفو عن أحد مـن                من املدح له؟ فإن حاولوا فصال بينهما ف       
أهل الشرك ثبت أنَّ املدح ألجل العفو عن الذنب الكبري أو الصغري، ألنّ الواحد مناّ قد يعد ويتوّعد، وال علـم لـه                       

واهللا . من أمره فيعفو ألجل ذلك    بعاقبة أمره من الوعد والوعيد، مثّ تبّين له بعد ذلك إن أمضى وعيده يصري إىل فساد                 
سبحانه ال تبدو له البداوات  يف شيء من األمور، وال يتصف باجلهل عند اجلميع يف شيء من األشياء، وال جيتلـب                      

 )8(."بالعفو لنفسه منفعة، وال يدفع مضّرة
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خيلو القـول يف    ال  : " سلك اجليطايل مسلك السرب والتقسيم ليصل إىل أنَّ وعيد اهللا واقع ال يتخلف، يقول              -
إّما أن يتوّعدهم وهو يعلم أنه يوقعه هبم، فذلك ما قلنا، أو يتوّعدهم وهو              : وعيده ألهل الكبائر من أحد ثالثة أوجه      
 -، أو يتوّعدهم وهو ال يعلم أّنه يوقعه هبم          -تعاىل اهللا عن ذلك علّوا كبريا     -ال يعلم أيوقعه هبم أم ال؟ فهذا هو اجلهل          

 )1(".- اهللا عن ذلك علّوا كبريافهذا هو الكذب تعاىل
إنَّ ﴿:  وقـال  )2(﴾كرب مقتا عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون        ﴿:  ملّا ذّم اهللا سبحانه من ال يفي مبواعده فقال         -

ال ختتصموا لدّي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبّدل القول لدّي وما أنـا              ﴿:  وقال يف وعيده   )3(﴾اهللا ال خيلف امليعاد   
 من الوعد والوعيد صادقة، وأّنه منجز وعده ووعيده بإمتامهما          -عّز وجلّ - علمنا أنَّ مجيع أخباره      )4(﴾دبظالّم للعبي 

 .)5(مجيعا فمعاذ اهللا أن يكون مواعده غرورا كمواعد إبليس اللعني
 )6(﴾إنَّ اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء﴿: استدلّ من توقف يف الوعيد بقوله تعاىل 

  .فدلّت اآلية أنَّ مادون الّشرك مغفور ملن ارتكبه بال توبة
وجند اجليطايل مل جير هذه اآلية على ظاهرها الذي يفيد العموم، وإّنما أتى مبا خيّصصها من القـرآن الكـرمي                    

مناقشته الذي يصّدق بعضه بعضا، كما أّنه استأنس ببعض اآلثار اليت وردت يف تفسري معىن اآلية، ويوضح ذلك أثناء                   
ال تقنطـوا مـن   ﴿: وقد قال اهللا: نعم، قلنا: هذه اآلية أحممولة على ظاهرها؟ فإن قالوا      : قلنا: "ملن قال خبلف الوعيد   

 الشرك وغريه، والقرآن يصدق بعضه بعضا، فلما أمجعوا معنا أنَّ اهللا ال يغفر              )7(﴾رمحة اهللا إنَّ اهللا يغفر الذنوب مجيعا      
وقالت اليهود والنصارى ﴿: ى أنَّ الغفران إّنما يقع على التائب ألنّ اهللا قال يف موضع آخر            الشرك إالّ بالتوحيد دلّ عل    

 وقـال يف  )8(﴾حنن أبناء اهللا وأحّباؤه قل فلم يعذّبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر ملن يشاء ويعذّب من يشاء             
 فلما أمجعوا على أنَّ اهللا تعاىل ال        )9(﴾ن غفورا رحيما  ويعذّب املنافقني إن شاء أو يتوب عليهم إنَّ اهللا كا         ﴿: املنافقني

 )10("يغفر ألهل الّشرك والّنفاق إال بالتوبة دلّ على اآلية أّنها يف الّتائبني أو يغفر الّصغائر للمجتنبني الكبائر
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إنَّ اهللا ال ﴿: يا أبا الّشعثاء أرأيت قول اهللا تعـاىل     :  وينقل اجليطايل ما روي عن جابر بن زيد أنَّ رجال قال           -
إن ﴿: وأين أنبأين يا أبا الشعثاء؟ قـال      : أو أنبأك اهللا ملن يشاء أن يغفر؟ قال       :  اآلية، فقال جابر   )1(﴾يغفر أن يشرك به   

 يـا : رجل فقال ثالثا،" املصّرون هلك: " قال b وذكر جابر بن زيد أن رسول اهللا         )2(﴾جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه    
 فقال طه؟ سورة يقرأ أحد أفيكم: "b اهللا رسول فقال ﴾به يشرك أن يغفر ال اهللا إنَّ﴿ :تعاىل قوله فأين اهللا، رسول
 اهللا رسول فقال )3(﴾اهتدى مث صاحلا وعمل وآمن تاب ملن لغفّار وإّني﴿ ِاقرأ: فقال اهللا، رسول يا أنا: كعب بن أُيب
b :النيب أنَّ يذكر جابر وكان. ثالثا املشيئة وقعت هلؤالء b اهللا مجـع  منها اهللا آيسه من اجلّنة يف أطمع من: "يقول 

 )4("النار يف بينهما

  خالصة القول
إنَّ اجليطايل التزم رأي اإلباضية يف إنفاذ الوعيد على مرتكب الكبرية معتمدا على ما تناقلته املصادر عن إمام                  

ء اإلباضية من بعد جابر هذا      املذهب جابر بن زيد الذي محل عموم آيات املشيئة على ما خيّصصها، وقد انتهج علما              
أبو خزر يغال بن زلتاف، وأبو عمار عبد        : املسلك، واجتهدوا يف حتليله وصياغته بطرق كالمية ونذكر من بني هؤالء          

 )5(كما نالحظ تقاربا يف حججهم وأساليبهم يف إثبات الوعيد        ... الكايف، وأبو يعقوب الورجالين، وإمساعيل اجليطايل     
باضية منذ نشأهتم على إنفاذ الوعيد يف مرتكب الكبرية إن مل يتب منها، وينقل اخللـف عـن                  هكذا يستقّر رأي اإل   

 .السلف ذلك دون تغيري يف املوقف

  هماماجلنة والنار ودواوجود  -3
وأن . بّين اجليطايل أّنه جيب على املكلّف اعتقاد أنَّ اجلّنة والنار كائنتان، وأّنهما حّق، ال انقطاع لـدوامهما                

  )6(.أنَّ هللا ثوابا ال يشبهه ثواب، وثوابه اجلّنة، وأنّ هللا عقابا ال يشبهه عقاب، وعقابه الّناريعلم 
  وقد اختلف املتكلمون هل مها خملوقتان أم ال؟ وهل مها تفنيان؟
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   خلق اجلنة والنار-أ
 وموجودتـان   ذهب مجهور اإلباضية واألشعرية وأبو علي اجلبائي وأبو احلسن البصري إىل أّنهما خملوقتـان،             

  :)2(، واستدلوا على ذلك)1(اليوم
املُعدُّ ال :  فقالوا)4(﴾أعّدت للكافرين﴿:  وقوله تعاىل يف الّنار)3(﴾أعّدت للمتقني﴿: بقوله تعاىل يف اجلّنة 

 .يكون إالّ حاضرا
ت وقلنا يا آدم اسكن أن﴿: وبقّصة آدم وحواء وإسكاما اجلّنة، وإخراجهما عنها بالّزلة، قال تعاىل 

 )5(﴾وزوجك اجلّنة
 ومجهور املعتزلة إىل أّنهما ليستا خملوقتني، وستخلقان يوم اجلزاء، إذ ال فائدة مـن               )6(وذهب بعض اإلباضية  

  :)8(واستدلوا بأدلة منها. )7(خلقهما قبل يوم الثواب والعقاب
  . فلو كانت خملوقة وجب هالكها)9(﴾كل شيء هالك إال وجهه﴿:  قوله تعاىل-
 وال يتصور ذلك إال بعد فنـاء الـسموات واألرض           )10(﴾وجّنة عرضها السموات واألرض   ﴿:  قوله تعاىل  -

 .المتناع تداخل األجسام
  .ومحلوا ما جاء يف قّصة آدم وحواء على بستان من بساتني الدنيا 

دلـة  ، واعتمد يف ترجيحه على أ     )11(ويرى اجليطايل أنَّ القول بأّنهما خملوقتان هو األمثل وأقرب إىل الّصواب          
  :منها

  )12(﴾ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة املنتهى عندها جّنة املـأوى﴿: قوله تعاىل 
 .)1("إذا دخل رمضان فتحت أبواب اجلنان، وغلقت أبواب النريان ":bوقول الرسول  
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 .)2("اجلنة خملوقة وهي يف السماء، والنار خملوقة وهي من األرض: "bوقوله  
عل يف حواصل طري خضر تسرح يف اجلّنة، وتأوي إىل قناديل معلّقة إنَّ أرواح الشهداء جت ":bوقوله  

  )4(. وغري ذلك من األحاديث املروية يف فضل اجلهاد، ونزول حور العني على الشهيد)3("بالعرش
ولـيس  : "إن رجح اجليطايل القول خبلق اجلّنة والّنار إال أّنه يرى أنَّ املسألة فرعية، غري مطلوب علمها، يقول                

 وهذا ما تقتضيه بساطة العقيدة      )5("لعبد أن يعلم أنَّ اجلّنة موجودة اليوم، وإّنما عليه أن يعتقد وجودها ودوامها            على ا 
  .اإلسالمية إذ ال جيدي البحث يف مسائل غيبية، العلم هبا ال ينفع، واجلهل هبا ال يضر

   دوام اجلنة والنار-ب
وذلك . )6(جلّنة وعقاب الّنار ال انقطاع هلما، وال غاية لدوامها        ذهبت اإلباضية ومجهور املسلمني إىل أنَّ نعيم ا       

فالواجب على املكلّف أن يعتقد أنَّ هللا سبحانه ثوابا         : "، يقول اجليطايل  bاستنادا إىل آيات القرآن وأحاديث الرسول       
ألبرار والفجار، ال ميوتون،    ال يشبهه ثواب، وعقابا ال يشبهه عقاب، ومها اجلّنة والّنار، ومها دائمان مع سكّاما من ا               

  )7("وال هم منها خيرجون
اجلّنة والنار تفنيان وتبيدان، ويفىن أهلـها       "وقد خالف جهم بن صفوان املسلمني يف هذه املسألة، وزعم بأنّ            

، حىت يكون اهللا موجودا ال شيء معه، كما كان موجودا ال شيء معه، وأّنه ال جيوز أن خيلّد اهللا أهل اجلنة يف اجلنـة                       
 ويعّد اجلهم أّول من تكلّم يف مسألة فناء اجلّنـة  )8("وأهل النار يف النار، وهذا رّد ما اتفق املسلمون عليه، ونقلوه نّصا      

  )9(.والّنار وتفّرد هبذا القول
أكلها دائـم   ﴿ ملصادمته لآليات القرآنية كقوله تعاىل يف وصف اجلنة          )10(وقد رّد اجليطايل على مذهب اجلهم     

  )2(﴾خالدين فيها﴿:  وقوله تعاىل)1(﴾ال ميسهم فيها نصب وما هم منها مبخرجني﴿: وقوله تعاىل )11(﴾وظلّها
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فـإن  : "كما ركّز اجليطايل على تبيني الفرق بني دميومة اهللا تعاىل، ودوام اآلخرة وعرض ذلك بالصيغة اآلتية               
اهللا دائم بذاتـه    :  الفرق بني الدائمني؟ فقل    ما: نعم، فإن قال  : اآلخرة دائمة، فقل  : نعم، فإنّ قال  : قال اهللا دائم، فقل   

وأّما قول اجلهم بأّنه وجدنا القـدمي ال        . )3("وبنفسه، ال جيري عليه الفناء، واآلخرة باقية ألنّ اهللا تعاىل أبقاها وأدامها           
: عوى يف قولـه   حيدث، والباقي ال يفىن، فأبطل هبذه العلّة البقاء عن اجلّنة والّنار، فإنّ اجليطايل أجاب على هذه الـد                 

ليست العلّة يف قدم اهللا تعاىل أّنه ال يفىن، وإّنما العلّة يف القدم أّنه مل حيدث قط، وال جيري عليه احلدث، والباقي  قد                        "
يكون باقيا، وال يفىن، وميكن أن جيري عليه الفناء، والقدمي ال يكون قدميا إال بأّنه مل حيدث قط، وأّما بقاء الثـواب                      

  .)4("ما، فإّنما هو بإبقاء اهللا إّيامها، وإدامته هلما، ولو شاء ألفنامهاوالعقاب ودوامه
هبذا التمييز الدقيق بني القدمي والباقي، واعتمادا على الّنصوص القرآنية يظِهر اجليطايل هتافت مذهب اجلهـم                

نَّ اجلهم مجـح بعقلـه يف       إ: "حممد عبد الرحيم الزيين   / ، يقول أستاذنا د   )5(الذي تصّدى له املتكلمون برفضه ونقضه     
مسالك وعرة، وأطلق له العنان، وقاس عامل الغيب على عامل الشهادة، فصادم الّنص، وخرج عن مقّررات العقيـدة                  

  )6("وتعاليم اإلسالم

    مسألة اخللود-4
ـ          : عّرف اجليطايل اخللود يف اللغة بأّنه البقاء، يقال        ودا، خلّد اهللا الشيء أي أبقاه، وخلد الشيء، خيلـد، خل

 أي مبقون،  )7(﴾يطوف عليهم ولدان خملّدون   ﴿: قال تعاىل . وخلدا، إذا بقي يف دار ال خيرج منها، واسم املفعول خملّد          
  )8(.ولدانا ال يهرمون، وال يتغّيرون

  )9("اخللد دوام البقاء يف دار ال خيرج منها"وذهب ابن منظور إىل أنَّ 
لبقاء دون الدوام، وجعل دوام الثواب والعقاب وعدم انقطاعهما ال          ويالحظ أنَّ اجليطايل عرَّف اخللود مبعىن ا      

  .يستفاد من لفظة اخللود ذاهتا، وإّنما يفهم من دالئل قطعية صرحية من القرآن والّسنة
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وقد اتفقت األمة على أنَّ اهللا خيلّد أهل اجلّنة يف اجلّنة، وخيلد الكفّار يف الّنار، واختلفوا يف مرتكب الكبرية من                    
  : ونوجز هذا االختالف فيما يأيت)1(وحدين،امل

ذهبت اإلباضية واملعتزلة والزيدية إىل أنَّ فاعل الكبرية إنَّ مل يتب منها خيلّد يف الّنار  ال خيرج منها، وال  
  )2(.غاية لتخليده

 .)3(وذهبت األشعرية والسلفية إىل أّنه يف مشيئة اهللا تعاىل إن شاء عذّبه وإن شاء رمحه 
إّنه حمال أن خيلّد اهللا الفجار من ) "م834/هـ219ت  (فقال بشر املريسي: املرجئة فيما بينهمواختلفت  

إّنه جائز أن يدخلهم اهللا النار، وجائز أن : " وقال أصحاب أيب مشر وحممد بن شبيب)4("أهل القبلة يف النار
إنَّ اهللا عّز وجلّ يدخل يف النار قوما : "، وقالت الفرقة الثالثة)5("خيلدهم فيها إنَّ أدخلهم، وجائز أالّ خيلّدهم

:  وقال    أصحاب غيالن)6(" ويصريون إىل اجلنة ال حمالةbمن املسلمني إال أم خيرجون بشفاعة الرسول 
جائز أن يعذّهبم اهللا، وجائز  أن يعفو عنهم، وجائز أال خيلدهم، فإن عذب أحدا عذّب من ارتكب مثل "

 )7("، وإن عفا عن أحد عفا عن كلّ من كان مثلهما ارتكبه، وكذلك إنَّ خلده
 فـإنّ  ،رتكب الكبرية  من أهل القبلة املصري األخروي مل ه حمصلة أبرز اآلراء اليت عرفها الفكر اإلسالمي يف        ذه

 منها ما انتشر يف  األوساط اإلسالمية، واعتقدها         حبيس الكتب النقراض أتباعه، وإنَّ    كالمّي   ثراتبقي جمّرد   ما  منها  
  . هذه املسألة العقدية اليت اعتربها رشيد رضا من أكربمشكالت الدينوسنتناول موقف اجليطايل يف. لناسا

  الناراالستدالل على خلود صاحب الكبرية يف -أوال
  :)8(استدل اجليطايل على خلود صاحب الكبرية يف الّنار بأدلّة نعرضها فيما يأيت

  من القرآن-أ
وقالوا لن متّسنا الّنار إال أياما معدودة قل اّتخذمت عند اهللا عهدا فلن خيلف ﴿: ليهودقال اهللا تعاىل رّدا على ا 

اهللا عهده أم تقولون على اهللا ما ال تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب 

                                           
 .و1/68ج: شرح النونية: اجليطايل. 1/229ج: الت اإلسالمينيمقا: األشعري - 1

 . 1/365القسم: حتقيق النامي: قناطر اخلريات. و2/68ج: شرح النونية: اجليطايل. 1/149ج: مقاالت اإلسالميني: األشعري - 2

 .370-369: شرح العقيدة الطحاوية: ابن أيب العز. 242: أصول الدين: البغدادي - 3

 .230-1/229ج:  مقاالت اإلسالميني:األشعري - 4

 .املصدر نفسه - 5

 .املصدر نفسه - 6

 .1/230ج: مقاالت اإلسالميني: األشعري - 7

 .ظ2/70ج: شرح النونية: اجليطايل - 8



  273

فقد اختذها  فإن كان سياق اآلية يف دحض اّدعاء اليهود أّنهم ال خيلدون،  )1(﴾الّنار هم فيها خالدون
اجليطايل دليال على خلود من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته من أّي أّمة كان، وفّسر اجليطايل السّيئة 

وبذلك . )2(هي الكبائر، وهو رأي الشيخ هود بن جمكم اهلواري" وأحاطت به خطيئاته"مبعىن الشرك، 
  . تطلق على الشرك وغريه من الكبائرخيالف اجليطايل املشهور من مذهب اإلباضية يف أنَّ السيئة عاّمةٌ 

 )3(﴾يريدون أن خيرجوا من النار وما هم خبارجني منها وهلم عذاب مقيم﴿: قوله تعاىل 
 )4(﴾وما هم خبارجني من النار﴿: قوله تعاىل 
 )5(﴾وما هم عنها بغائبني﴿: وقال اهللا تعاىل 
 )6(﴾خالدين فيها أبدا ال جيدون وليا وال نصريا﴿: وقال تعاىل 
 فمن كان )7(﴾رّبنا إّنك من تدخل الّنار فقد أخزيته وما للظاملني من أنصار﴿:   تعاىل خمربا عن أوليائهقال 

 )8 (.يف النار موصوفا باخلزي واإلهانة فال سبيل له إىل اجلّنة والكرامة
 )9(﴾ال يقضى عليهم فيموتوا وال خيفّف عنهم من عذاهبا﴿: قوله تعاىل 
 . أي مقيمون)10(﴾الك ليقض علينا رّبك قال إّنكم ماكثونونادوا يا م﴿: وقوله تعاىل 
وعد اهللا املنافقني واملنافقات والكفار نار جهّنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم اهللا وهلم ﴿: وقوله تعاىل 

 )11(﴾عذاب مقيم
ية يف أهـل    فإن قالوا هذه اآل   : "ويعلّق اجليطايل على هذه اآلية مبّينا بأا ال ختّص أهل الشرك فحسب يقول            

ومن يعص اهللا ورسوله ويتعّد حدوده ندخله نارا خالدا فيها ولـه            ﴿: وكذلك قوله تعاىل  : الشرك خصوصا، قيل هلم   
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والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر وال يقتلون النفس اليت حّرم اهللا إال باحلق وال يزنون ومن                  ﴿ وقال   )1(﴾عذاب مهني 
هذه اآليات كلها يف أهل الشرك      :  فإن قالوا  )2(﴾م القيامة وخيلد فيه مهانا    يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يو       

  )3("خصوصا، وال جيدون يف ذلك فرقا

   من السنة-ب
وردت أحاديث شريفة تصّرح بوعيد الفساق والعصاة يوم القيامة، وساق اجليطايل مجلة منها لكوا موافقـة           

  : وهي)4(لكتاب اهللا العزيز
  )5("د العفو وأخذ الدّية فهو خالد خملّد يف الّنارمن قتل بع: "bقوله  
 )6("من كذب وأصّر فهو خملّد يف الّنار: "bوقوله  
من قتل نفسه حبديدة فهو يتوّجأ هبا يف النار خالدا خملّدا، ومن حتسى ّمسا فهو يتحّساه يف نار : "bوقوله  

 )7("هّنم خالدا خملدا أبداجهّنم خالدا خملّدا أبدا، ومن ترّدى من جبل فهو يتردى يف نار ج
الواردة يف مثل هذه األحاديث جاءت يف معرض الـشرط، تفيـد            " من"وذهب اإلباضية واملعتزلة أنّ لفظة      

ومل يتعـّرض   ) 8(.ال تفيد العموم  " من"العموم، وال تخرج املصّرين من عصاة املسلمني، بينما يرى األشاعرة أنَّ لفظة             
  .ويةاجليطايل إىل هذه املسألة اللغ

   من العقل-ج
  :سلك اجليطايل طرقا عقلية إلثبات اخللود ملرتكب الكبرية من أهل القبلة وهي فيما يأيت

  السرب والتقسيم
إّما أن جيمع اهللا هلم     : إنّ أهل الكبائر ال خيلون من أحد ثالثة أوجه        : "يعرض صورة الدليل على الشكل اآليت     

نار، متنعمني يف اجلّنة يف حالة واحدة، فهذا من أحمل احملـال الـذي ال               الثواب والعقاب معا، فيكونون معذّبني يف ال      
يتوهم وجوده، أو يقّدم أحدمها على اآلخر، فيكون املقدم منقطعا زائال، واملؤخر متصال، فأيهما املتـصل؟ وأيهمـا                  
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ى بعض الطاعات، وترك أن يكون أثاهبم عل   : والوجه الثاين . املنقطع؟ وكلّ ما أثبثوا من ذلك فهو دعوى من غري دليل          
العقوبة على بعض املعاصي، فهذا ساقط ألنّ املثاب ال يكون مثابا حىت يسقط عنه مجيع ما توعد اهللا عليه العقـاب،                     

أن يكون املثاب ليس معه     : والوجه الثالث . وأّما إذا كان معه بعض الكبائر فال، ألنّ ذلك تكذيب خلرب اهللا عّز وجلّ             
  )1("ؤمنني املثابني فهو ما قلناكبرية فيكون حينئذ من امل

  نفي اجتماع األضداد
ال خيلو املثاب املعاقب من أن يكون مؤمنا ويل اهللا من أهـل اجلنـة،               : "ويصيغ هذا الدليل على النحو اآليت     

سعيدا يف علم اهللا السابق، أو يكون كافرا عدّو اهللا شقيا يف علمه من أهل النار، فبطل أن يكون كافرا مؤمنا شـقيا                       
سعيدا عند اهللا من أهل اجلنة والنار مجيعا ألنّ ذلك من احملال واجتماع األضداد، فلما بطل  هذا مل يبق إال أّنه مؤمن                        

  )2("سعيد من أهل اجلّنة، أو شقي من أهل الّنار
 ال جيتمع رضى اهللا سبحانه وسخطه، وحّبه وبغضه، وواليته وعداوته يف جسم عبدِ            "ويؤكّد اجليطايل على أّنه     

واحٍد فيكون ولّياً هللا تعاىل وعدّواً له، بغيضا مسخوطا عليه، حبيبا له مرضيا عنه يف حالة واحدة، فيكـون معـذّبا                     
  )3("بالّنار، مثابا باجلّنة يف حالة واحدة، هذا هو احملال الذي ال يتوّهم كونه، وال يستقيم وجوده

  قياس الغائب على الشاهد
تعاىل حكيما، واحلكيم ال يزجر عن معاصيه إال بأشّد الزجر ألّنه لو زجـر              إنا وجدنا اهللا    : "ويعرضه كاآليت 

لـئن  : عنها بأوهن الزجر لكان غري مؤكد ملناهيه، أال ترى لو أنَّ رجال ى عبده عن الزنا والقتل وغري ذلك فقال له         
صيته، فلمـا وجـدنا اهللا   فعلت ألضربّنك ضربة، أو لطمة، أو مثل ذلك، لكان عندنا موهنا لنهّيه، غري زاجر عن مع       

تعاىل حكيما وقد ى عن اهلجوم على املعاصي واالستخفاف حبقّه مل يصح يف احلكمة إال أن ينهى عنها بأشّد مـا                     
يكون من الزجر وأشده عذابا ال اية له، وأيضا فإن من استخف حبّق اهللا اإلله العظيم الذي ال اية لعظمته أوجب                     

  )4("عليه عقابا ال اية له
وإن حاول اجليطايل سوق أدلة عقلية تثبت اخللود ملرتكب الكبرية من أهل القبلة فستظلّ حماولته قاصرة حبكم                 
عجز العقل البشري عن الوصول إىل حقيقة كاملة ويقينية يف مسألة غيبية كهاته، كما أنَّ الطـرق العقليـة الـيت                     

هو قياس انتقده اجليطايل    "قياس الغائب على الشاهد   "املثال  استخدمها يف هذه املسألة ال تسلم من النقد، فعلى سبيل           
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 واعترض على الذين استعملوه يف إثبـات أنَّ ختلـف           )1("إنَّ اهللا ال يدرك باحلواس وال يقاس بالناس       : "بنفسه يف قوله  
قياس الغائب على   "لكننا نرى اجليطايل يف هذه املسألة يوظّف        . )2(وعيد اهللا تعاىل يعّد جودا وكرما قياسا على الشاهد        

. ليصل إىل حكم مشترك   ) الشاهد(على حكمة املخلوق    ) الغائب(يف جمال املاورائيات فيقيس حكمة اخلالق       " الشاهد
  وال ندري هل هو تناقض يف املوقف أم استثناء خاص؟

 عـامل   ومع كلّ هذا فهيهات للعقل اإلنساين أن يدرك ِحكَم اهللا تعاىل يف أفعاله سواء يف عامل الـشهادة أو                  
الغيب، وإن انكشف له شيء يسري منها فأّنى له أن يدرك مجيعها، فالعجز عن إدراكه إدراك، وهبذا  تبقـى مـسألة                  

  .اخللود تستمّد داللتها القوية من النقل ال من العقل

   مناقشة اجليطايل أدلة القائلني بعدم اخللود ألهل الكبائر-ثانيا
  :رد اجليطايل بعضا منها وناقشها وهي فيما يأيتاستدل القائلون خبلف الوعيد بأدلة، أو

فأّما الذين شقوا ففي النار هلم فيها زفري وشهيق خالدين فيها ما دامت السموات واألرض               ﴿:  قوله تعاىل  -1
  .)3(﴾إال ما شاء رّبك إنَّ رّبك فّعال ملا يريد

  ؟﴾سموات واألرضما دامت ال﴿: فماذا يفيد االستثناء الوارد يف اآلية؟ وما املراد بقوله
. بّين اجليطايل أنَّ االستثناء باملشيئة الوارد يف هذه اآلية ال يفيد استثناء املوحدين العصاة وخروجهم من الّنـار          

:  فقـالوا  ﴾إال ما شاء رّبك   ﴿: وأّما ما احتّجوا به يف قوله تعاىل      : " وإنّ ملعناه وجوها عديدة، عند أهل التفسري يقول       
 النار، فإن هذا تقّول وذهاب عن الظاهر بغري دليل، وأيضا فإنّ أهل التفسري اختلفوا فيهـا،                 أن خيرج أهل الكبائر من    

:  وقال آخرون  )4(﴾فذوقوا فلن نزيدكم إال عذابا    ﴿: إال ما شاء رّبك أي من الزيادة يف اخللود ونظريه         : فقال بعضهم 
يف أرحام أّمهـاهتم،    : وا يف ظهور آبائهم، وقيل    ما لبث : يف الربزخ، وقيل  : إال ما شاء رّبك من مكثهم يف الدنيا، وقيل        

وهو الذي استثناه، فمن زعم غري ذلك فعليـه         " ما شاء اهللا  "فكلّ ذلك   ... ما لبثوا يف احملشر قبل أن يدخلوها      : وقيل
الدليل، ولو كان يف هذا ما يدل على خروج أهل الكبائر لكان يف هذه اآلية ما يدلّ على خروج اإلنـس واجلـن                       

يا معشر اجلّن قد استكثرمت من اإلنس وقال أولياؤهم من االنس ربَّنا اسـتمتع بعـضنا                ﴿: وذلك قوله تعاىل  أمجعني،  
   )6(")5(﴾ببعض وبلَغنا أجلنا الذي أّجلت لنا قال الّنار مثواكم خالدين فيها إال ما شاء اهللا إنَّ رّبك حكيم عليم
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  :)1(ايل أنَّ هلا معنيني ذكر اجليط﴾ما دامت السموات واالرض﴿: وأما قوله تعاىل
ال : " ومثله يف كالم العـرب     )2(﴾حىت يلج اجلمل يف سّم اخلياط     ﴿: على قطع الّرجاء كقوله تعاىل    : " األّول -

أي ال ترجو إتياين كما ال يرجع املوتى إىل الدنيا وحىت تقع            " ال أفعله سّن احلسل   "و" أفعل ذلك حىت يؤوب القارظان    
  :أسنانه ال تقع أبدا فيما ذكر، وقال الشاعرأسنان احلسل، وهو ولد الضب و

  ويرجع يف القتلى كليـب لوائـل     وحىت يؤوب القارظـان كالمها
  )البحر الطويل(   

  )3("وأمثال هذا مما يتكلمون به على اليأس وقطع الطمع
 دامت الـسموات    خالدين فيها ما  ﴿ذكر أهل التفسري أنَّ اجلّنة يف السماء، والّنار يف األرض، فقال            :  الثاين -
  )4(. على هذا املعىن﴾واألرض

ليس " ذهب اجليطايل إىل أنه      )5(﴾إنَّ جهّنم كانت مرصادا للطاغني مآبا البثني فيها أحقابا        ﴿:  قوله تعاىل  -2
 فهي عامة جلميع من دخلها من أهل        ﴾...إنَّ جهّنم كانت مرصادا للطاغني    ﴿: هذا دليال على اخلروج أيضا ألنه قال      

 وهو مجع حقـب أي      ﴾البثني فيها أحقابا  ﴿ الكبائر فمن اّدعى التخصيص فعليه الدليل، وأّما تفسريها          الشرك، وأهل 
  )6("زمانا إىل ما غاية له

فليس هذا دليل أيضا علـى      : " يقول اجليطايل  )7(﴾رّبما يوّد الذين كفروا لو كانوا مسلمني      ﴿:  قوله تعاىل  -3
  )8("ا رأى الكفار كرامة املسلمني على اهللا متنوا أن لو كانوا مسلمنياخلروج، وإّنما ذلك فيما وجدت يف التفسري مل

إن الـذين   ﴿:  يف الدنيا، كقوله   )9(﴾ما لنا ال نرى رجاال كّنا نعدهم من األشرار        ﴿:  وكذلك قوله تعاىل   -4
ال كّنـا   ما لنا ال نرى رجـا     ﴿:  فلما دخلوا النارمل يروهم معهم قالوا      )10(﴾أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون     
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 أي هم فيها ومل يـروهم، وهـذا         )1(﴾أم زاغت عنهم األبصار   ﴿) فأخطأنا (﴾نعّدهم من األشرار اختذناهم سخريا    
  )2 (."تفسري جماهد، مث علموا بعد أم ليسوا فيها

 وأما األحاديث النبوية اليت استدل هبا القائلون خبروج عصاة املوحدين من النار فقـد أصـدر يف شـأا                    -
وما ينطق عن اهلوى إن هـو       ﴿: خمالفة لكتاب اهللا عّز وجلّ، مردودة ألنّ اهللا تعاىل قال         : " حكما جممال أّنها   اجليطايل

 وقد سبقت اإلشـارة     )5(")4("كيف أقول خبالف القرآن وبه هداين اهللا      : " وجاء عنه عليه السالم    )3(﴾إال وحي يوحى  
  )6(.إىل منهج استدالل اجليطايل باحلديث يف مسائل العقيدة

  جممل القول
إنَّ املدارس الكالمية قد تباينت مواقفها يف الوعد والوعيد، فبالغت األشعرية يف العفو وجّوزت على اهللا عقال                 

، ومن جهة أخرى تطرفت املعتزلة      )7(أن يعذّب املطيع، ويعفو عن العاصي إطالقا للمشيئة اإلهلية وأنَّ اهللا فّعال ملا يريد             
 أن يثيب األخيار، ويعاقب األشرار، ووعده ووعيده استحقاق للمكلفـني وأعـواض             فأوجبت على اهللا تعاىل عقال    

  )8(.لغريهم
وبني هذين املوقفني املتعارضني متاما يتخذ اجليطايل مسلكا وسطا فيؤكد ابتداء أن ثواب اهللا تعاىل ال يـشبهه                  

ألبرار فضل، وعقابه للفجار عـدل،      ثواب، وعقابه ال يشبهه عقاب، وهذا ما يستدعيه التوحيد اخلالص، وأن ثوابه ل            
  .وهو تعاىل صادق يف وعده ووعيده، فال جيب عليه شيء بل احلكمة اإلهلية تقتضي أن يثيب املطيع، ويعاقب الكافر

وإن األدلة اليت ساقها اجليطايل يف إثبات اخللود لفاعل الكبرية قوية احلجة، ساطعة الداللة إن قارّناها حبجـج                  
بعدا عمليا جليا يف سلوك األفراد واتمعات، فلـو         " الوعد والوعيد "كما ال خيفى أن ملسألة      . يدالقائلني خبلف الوع  

أخذت األمة بصدق وعيد اهللا تعاىل وإنفاذه يف مرتكب الكبرية لبادرت إىل إتيان الواجبات، وترك املنهيات، وتابت                 
 لصارت الزواجر كضرب يف بـارد احلديـد،         إىل رّبها متابا، ولو متسكت بظواهر النصوص اليت تفيد خلف الوعيد          

  .وبطلت التكاليف الشرعية، وضاعت األمانة اليت ّمحلها اإلنسان
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وقد يتبادر إىل بعض األفهام أن القول بإنفاذ الوعيد غلّو يف املعتقد، وتطّرف يف الدين، وتيئيس من رمحة اهللا                   
عامة لقضية اخلوف والرجاء اعتناء بالغا، وجعلوهـا أصـال          تعاىل، فدفعا هلذا اإليهام الوارد أوىل اجليطايل واإلباضية         

  .عقديا جيب اإلميان به
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  المبحث الثالث

  الخوف والّرجاء
   داللتهما ومكانتهما يف األصول العقدية-1

جعـل  " قناطر اخلريات "، وفّصل القول فيهما يف مؤلفاته، ففي كتابه         "اخلوف والرجاء "اهتم اجليطايل بأصل    
، وذلك ألنّ نفس العبد فاترة ال تنشط        )1(عشرة قنطرة خاصة باخلوف والرجاء، وّمساها قنطرة البواعث       القنطرة الثالثة   

للخري، وال تنبعث للعبادة كما جيب إال مبنشط يدفعها إىل اخلري، وزاجر يزجرها عن الشر، ومها اخلوف من عـذاب                    
  .اهللا تعاىل، والرجاء يف ثوابه عّز وجلّ
مصدر خاف، خياف، خوفا، إذا فزع، قـال اهللا         : لرجاء يف اللغة، فأما اخلوف هو     وقد عّرف داللة اخلوف وا    

فمن خاف من موص جنفا     ﴿:  واخلوف أيضا خيرج على العلم، قال اهللا تعاىل        )2(﴾يدعون رّبهم خوفا وطمعا   ﴿: تعاىل
  .)4( أي علم)3(﴾أو إمثا

يطلق الرجاء أيضا على اخلـوف، قـال        وأما الرجاء هو الطّمع، ورجوت الشيء، ورجيته، وارجتيته سواء، و         
قـالوا أرجـه    ﴿: وعلى التأخري والترك، ومنه قوله تعـاىل      .  أي ال ختافون   )5(﴾ما لكم ال ترجون هللا وقارا     ﴿: تعاىل
  .)7( اتركه)6(﴾وأخاه

ويذكر اجليطايل أنَّ اخلوف من عذاب اهللا تعاىل، والرجاء يف ثوابه فريضتان واجبتان على كلّ بالغ، صـحيح                  
  .، وسنتناول ذلك بالتوضيح)9(، وأن استقامة العبادة ال تصح لطالبها إال باستشعار اخلوف والرجاء والتزامهما)8(لالعق

   فرضية اخلوف-2
  :)10(ساق اجليطايل نصوصا تدل على أن اهللا فرض على عباده أن خيافوه منها

                                           
 . وما بعدها3/341ج: قناطر اخلريات: اجليطايل - 1

 .16: سورة السجدة، اآلية - 2

 .182: سورة البقرة، اآلية - 3

 .9/99ج: لسان العرب: ابن منظور. ظ3/5ج: شرح النونية: اجليطايل - 4

 .13: سورة نوح، اآلية - 5

 .111: سورة األعراف، اآلية - 6

 .14/309ج: لسان العرب: ابن منظور. ظ3/5ج: شرح النونية: يطايلاجل - 7

 .و3/9ج: املصدر نفسه - 8

 .3/344ج: قناطر اخلريات: اجليطايل - 9

 .345-3/342ج: املصدر نفسه - 10
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  )1(﴾وخافون إنَّ كنتم مومنني﴿: قوله تعاىل 
 )2(﴾نوإياي فارهبو﴿: وقوله تعاىل 
 )3(﴾وال ختشوا الناس واخشون﴿: وقوله تعاىل 
 )4(﴾ليس بأمانيكم وال أماين أهل الكتاب من يعمل سوءا جيز به﴿: وقوله تعاىل 
 . أي رقّت هللا خمافة من عذابه)5(﴾إمنا املومنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوهبم﴿: وقوله تعاىل 
 )6(﴾والذين هم من عذاب رّبهم مشفقون﴿: وقوله تعاىل 
املؤمن بني خمافتني بني أجل قد مضى ال يدري ما اهللا صانع فيه، وبني أجل قد بقي ال : "bوقال الرسول  

 )7("يدري ما اهللا قاض فيه
  .هذه األخبار والتفكري فيها حىت يتمكن اخلوف من القلبإىل تأمل  ودعا اجليطايل

  :)8(وجيب على العبد التزام اخلوف ألمرين
ملعاصي ألن النفس األّمارة بالسوء مّيالة إىل الّشر، طّماحة إىل الفتنة، ال تنتهي عن ذلك               الزجر على ا  : أحدمها

  .إال بتخويف عظيم، وهتديد بالغ
  .لئال تعجب بالطاعة فتهلك: الثاين

   فرضية الرجاء-3
ء، والعبد  بّين اجليطايل أنَّ الرجاء طمع يف اجلنة، وأن رمحة اهللا تعاىل واسعة، سبقت غضبه، ووسعت كلّ شي                

فمن ذا الذي يعرف غاية رمحة اهللا أو حيسن وصفها؟ إذ يغفر لعبد             : "يقول. عاجز عن تصّور هذه الرمحة، أو وصفها      
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفـر هلـم مـا قـد        ﴿:كُفْر مائة سنة أو ما شاء اهللا بإميان ساعة واحدة كما قال تعاىل            

ال إلـه إال    : قولـوا : احطط عنا اخلطايا، وقيل   :  قيل معناه  )1(﴾اكمقولوا حطّة يغفر لكم خطاي    ﴿:  وقال )9(﴾سلف
  :)3( وقد أورد نصوصا كثرية تدل على فضل اهللا تعاىل ورمحته، منها)2("اهللا

                                           
 .175: سورة آل عمران، اآلية - 1

 .40: سورة البقرة، اآلية - 2

 .150: سورة البقرة، اآلية - 3

 .123: يةسورة النساء، اآل - 4

 .2: سورة األنفال، اآلية - 5

 .27: سورة املعارج، اآلية - 6

 .10581: ، رقم7/360ج: الزهد وقصر األمل: كتاب احلادي والسبعون من شعب اإلميان، باب: أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان - 7

 .3/344ج: قناطر اخلريات: اجليطايل - 8

 .38: سورة األنفال، اآلية - 9
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قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا  إنَّ اهللا يغفر الذنوب مجيعا ﴿: قوله تعاىل 
  )4(﴾إّنه هو الغفور الرحيم

 )5(﴾ورمحيت وسعت كلّ شيء فسأكتبها للذين يتقون﴿: وقال تعاىل 
 )6(﴾إنَّ الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا أولئك يرجون رمحة اهللا﴿: وقوله تعاىل 
إنَّ هللا تعاىل مائة رمحة فواحدة منها قسمها بني اجلن واإلنس والبهائم، فبها يتعاطفون، وهبا : "bوقوله  

 )7("ون، واّدخر منها تسعا وتسعني لنفسه، يرحم هبا عباده يوم القيامةيترامح
 )8("اهللا أرحم لعبده املؤمن من الوالدة الشفيقة لولدها: "bوقوله  
مل تضحكون، ال أراكم، حىت إذا :  دخل من باب بين شيبة فرأى قوما يضحكون فقال هلمbروي أنَّ النيب  

ال تقّنط عبادي : جاءين جربيل فقال يا حممد إنَّ اهللا تعاىل يقول: قالكان عند احلجر رجع إليهم القهقرى ف
 )10(")9(﴾نّبئ عبادي أين أنا الغفور الرحيم وأن عذايب هو العذاب األليم﴿: من رمحيت

أليس قـد جـاءت     : فإن قيل : "اجليطايل على أنَّ الرجاء ال يكون إال بالعمل، ويوّضح ذلك يف العبارة           وأكّد  
:  ويف أمثاهلا؟ فقيل له    )11("أنا عند ظّن عبدي يب فليظن يب ما شاء        : "ة يف حسن الظن باهللا تعاىل، كقوله      األخبار الكثري 

إنَّ من حسن الظّن باهللا تعاىل احلذر من معصيته، واخلوف من عقابه، واالجتهاد يف طاعته، وذلك مثرة التصديق بوعد                   
 أصل ثابت صحيح إذا اجتهد العبد يف طاعة اهللا تعاىل، وانتهى            اهللا تعاىل ووعيده، وذلك أنَّ الرجاء ال يكون إال على         

عن معصيته فريجو حينئذ أن يقبل اهللا منه، ويتّم له تقصريه، ويعظّم له الثواب، ويعفو عن الزلل فإن أحسن الظن على                  
:  وقـال  )12(﴾ اهللا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا أولئك يرجون رمحة         ﴿: هذا فهو الّرجاء قال اهللا تعاىل     

 وأما إنَّ طمع ورجا بغري عمل فذلك        )13(﴾أمن هو قانت آناء الليل ساجدا أو قائما حيذر اآلخرة ويرجو رمحة رّبه            ﴿
                                                                                                                                                        

 .58: البقرة، اآليةسورة  - 1

 .3/350ج: قناطر اخلريات: اجليطايل - 2

 .املصدر نفسه - 3

 .53: سورة الزمر، اآلية - 4

 .156: سورة األعراف، اآلية - 5

 .118: سورة البقرة، اآلية - 6

 .2752: ، رقم4/2108ج: يف سعة رمحة اهللا وأا سبقت غضبه: كتاب التوبة، باب: أخرجه مسلم - 7

 .ده يف املوسوعة الذهبية امليسرة للحديث النبوي وعلومهمل اج - 8

 .50-49: سورة احلجر، اآلية - 9

 .126: م1994/ هـ1415، تقدمي وتعليق حممد علي القطب، املطبعة العصرية، بريوت  أسباب الرتوللباب النقول يف: السيوطي - 10

 .2631: ، رقم2/760ج: باهللايف حسن الظن : كتاب الرقائق، باب: أخرجه الدارمي يف السنن - 11

 .118: سورة البقرة، اآلية - 12

 .9: سورة الزمر، اآلية - 13
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: منه أمنية ال أصل هلا وال طائل، مساّها رجاء وحسن ظن بل ذلك خطأ وضالل وقد قال اهللا تعاىل خمربا عن املنافقني                     
  )2(")1(﴾وغّرتكم األماين﴿

  ملوازنة بني اخلوف والرجاء ا-4
أحلّ اجليطايل على وجوب اعتدال اخلوف والرجاء يف قلب املكلف اعتداال ال مييل أحدمها باآلخر، ألّنـه إذا                  

إّنه ال ييأس   ﴿: مال اخلوف به فذلك يدعو إىل اإلياس من رمحة اهللا تعاىل، واإلياس أعظم الكبائر، وقد قال اهللا تعاىل                 
 وإن مال به الرجاء خـشي       )4(﴾ومن يقنط من رمحة رّبه إال الّضالون      ﴿:  وقال )3(﴾ الكافرون من روح اهللا إال القوم    

فـال يـأمن مكـر اهللا إال القـوم     ﴿: عليه األمن من عذاب اهللا، وهو أيضا كبرية من الكبـائر، قـال اهللا تعـاىل           
  .)6)(5(﴾اخلاسرون

  :)7(ثواب، منهاواستدل اجليطايل بنصوص تفيد املوازنة بني رهبة العقاب ورغبة ال
 ويف  )8(﴾تتجاىف جنوهبم عن املضاجع يدعون رّبهم خوفا وطمعـا        ﴿:  ثناء اهللا تعاىل على املؤمنني يف قوله       -
  )9(﴾إّنهم كانوا يسارعون يف اخلريات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعني﴿: قوله تعاىل
  )10("ا على اآلخرلو وزن خوف املؤمن ورجاؤه مبيزان تريص ما زاد أحدمه: "bقوله  

وجيب على العبد أن    : "واالعتدال بني اخلوف والرجاء واجب سواء يف حالة الطاعة أو املعصية يقول اجليطايل            
 فالرجاء  )11("يعدل بني اخلوف والرجاء يف قلبه ولو مل يعلم من نفسه ذنبا، ويعتدالن أيضا ولو يف حالة عمل املعصية                  

ومرجع ثبوهتما يف قلـب     . )12(اخلوف احلقيقي ال ينفك عن الرجاء احلقيقي      احلقيقي ال ينفك عن اخلوف احلقيقي، و      
  :)13(العبد إىل أمور منها

                                           
 .14: سورة احلديد، اآلية - 1

 .355-3/354ج: قناطر اخلريات: اجليطايل - 2

 .87: سورة يوسف، اآلية - 3

 .57: سورة احلجر، اآلية - 4

 .99: سورة األعراف، اآلية - 5

 .و3/9ج: شرح النونية. 1/43ج: المقواعد اإلس: اجليطايل - 6

 .و3/9ج: شرح النونية. 1/43ج: قواعد اإلسالم. 3/352ج: قناطر اخلريات: اجليطايل - 7

 .16: سورة السجدة، اآلية - 8

 .90: سورة األنبياء، اآلية - 9

 .1025: ، رقم2/12ج: كتاب الثاين عشر من شعب اإلميان: أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان - 10

 .ظ3/9ج: شرح النونية. 1/43ج: قواعد اإلسالم: اجليطايل - 11

 .3/353ج: قناطر اخلريات: اجليطايل - 12

 .و3/9ج: شرح النونية. 1/44ج: قواعد اإلسالم: اجليطايل - 13
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ألنّ العبد يرجو أن تكون خامتة عمله على اإلميان والوفاء بالدين فيصري بذلك             :  جهل املصري وعاقبة اخلامتة    -أ
ة عمله على الكفر فيعذّب عليه غدا يف النـار          إىل ثواب اهللا وكرامته، فينبعث يف قلبه الرجاء، وخياف أن تكون خامت           

  .فينبعث حينئذ اخلوف
فإذا تاب من كبرية اقترفها فهو خياف أن يكون غـري ناصـح يف توبتـه                :  الشك يف باب القبول والردّ     -ب

 .فيعذّب على ذلك، ويرجو أن يكون ناصحا فيها فيعفى عنه، ويثاب على ذلك
ويعلّل . )1(ندم على سوالف اآلثام، وجهالة كبائر الذنوب من صغائرها         فرائض غري حمدودة كّرب اآلباء، وال      -ج

ذلك ألنّ العبد خياف إن مل يبلغ إىل احلّد الذي يكون به مؤّديا ملا افترض اهللا عليه يف هذه الفرائض أن يعذّب علـى                        
خرة، وخياف من الذنب أن     تقصريه فيها، ويرجو أن يكون قد بلغ احلد الواجب عليه فيثيبه اهللا تعاىل على ذلك يف اآل                

  )2(.يكون كبريا فيعذّب عليه، ويرجو أن يكون صغريا فيغفر له
هكذا بّين اجليطايل أنَّ اهللا فرض اخلوف والّرجاء على العباد، واستعبدهم بفعلهما من غري أن حيّد هلم يف ذلك                   

  .صيةحّدا يعلمونه ألنّ ذلك أصلح هلم يف االجتهاد يف الطّاعة، واالبتعاد عن املع

                                           
: الثميين. و2/143ج: لنونيةشرح ا: اجليطايل. ر. الكبائر معلومة وغري معلومة، والّصغائر معلومة بالوصف ال بالتعيني وهذا عند إباضية املغرب - 1

 .2/161ج: معامل الدين

 .و3/9ج: شرح النونية: اجليطايل - 2
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  المبحث األول

  أطوار اليوم اآلخر
أمجعت األمة على أنَّ اإلميان باليوم اآلخر وما جيري فيه من بعث، وحساب، وجزاء يعّد ركنا من أركـان                   

الذي بعث اهللا به الرسل عليهم السالم، وبه يكمل اإلميان باهللا تعاىل، ويكون باعثا علـى                "العقيدة اإلسالمية، وهو    
 وقد مساه اهللا تعاىل يف القرآن بأمساء كثرية تدل علـى            )1(" وترك الفواحش واملنكرات والبغي والعدوان     العمل الصاحل، 

كلّ ما عظم شأنه تعددت صفاته، وكثرت أمسـاؤه، وهـذا           : "عظمة هذا اليوم، وأحواله الكائنة فيه، يقول القرطيب       
مساها اهللا تعاىل يف كتابه بأمساء عديدة، ووصفها بأمساء         فالقيامة ملا عظُم أمرها، وكَثُرت أهواهلا،       ...مهيع كالم العرب  

 ولذلك كان اإلميان باليوم اآلخر أقوى دافع لإلنسان إىل الكمال والرقي يف حياته الدنيا ليحـوز املكانـة                   )2("كثرية
  )3(.السامية عند اهللا يف اآلخرة

  :تتمثل فيما يأيتتطّرق اجليطايل يف مؤلفاته إىل احلديث عن أطوار اليوم اآلخر واليت 

   املوت والفناء-1
جيب العلم والتصديق بأن ورود املوت حّق على كلّ خملوق من سكان األرض والسموات وما بينـهما مـن    

كلّ شيء هالـك إالّ     ﴿:  قال تعاىل  -  . )4(مجيع املخلوقات، وأنّ كل نفس ذائقة املوت، وسالكة سبيل الفوت
   )5(﴾وجهه

  )6(﴾ة املوتكلّ نفس ذائق﴿:  وقال تعاىل-
  )7(﴾كلّ من عليها فان ويبقى وجه رّبك ذو اجلالل واإلكرام﴿:  وقال تعاىل-

قطع التدبري من اهللا عّز وجلّ عن       : "، أو هو بعبارة أخرى    )8("عدم بعد وجود  "وقد عّرف اجليطايل الفناء بأنه      
 وبعض املعتزلـة إىل أنَّ  )1(ن يزيد الفزاري ويذكر بأنّ املتكلمني اختلفوا يف الفناء فذهب عبد اهللا اب    )9("الشيء املوجود 

                                           
1 - 

 .175: م1989الوحي احملمدي، دار الكتب، اجلزائر، : حممد رشيد رضا
2 - 

 .30:اليوم اآلخر القيامة الكربى، مطبعة موحلي، اجلزائر: عمر سليمان األشقر/ د
3 - 

 .42: م1983/هـ1403، 12ط وشريعة، دار الشروق، بريوت، اإلسالم عقيدة: حممود شلتوت
4 - 

 .4: عقيدة التوحيد. 1/314القسم: قناطر اخلريات، حتقيق النامي: اجليطايل
5 - 

 .88: سورة القصص، اآلية
6 - 

 .185: سورة آل عمران، اآلية
7 - 

 .27-26:سورة الرمحن، اآليتان
8 - 

 .و1/43ج: شرح النونية: اجليطايل
9 - 

 .صدر نفسهامل
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الفناء صفة للفاين، حيدث قبل حال الفناء، وال تسمى فناء إال عند فناء الفاين، فالفناء عند هؤالء صفة للجسم، وهو                    
عرض حالّ فيه كاحلركة والسكون، وأبطل آخرون ومن بينهم اجليطايل أن يكون هناك شيء يسمى فناء، وإمنا الفناء                  

 معلّق ال إىل شيء، غري أنَّ اهللا عّز وجلّ إذا قطع تدبريه عن األشياء املوجودات فنيت املوجـودات، ال علـى                عندهم
  )2(.حدوث معىن يسمى فناء

 ويتفق اجليطايل مع أيب عمرو عثمان السويف أنَّ فناء األشياء كلّها على التالشي ال على االنقالب ما خـال                   
وأما أطفال غري املسلمني فقد اختلف يف فنائهم هل هو على           . فناءهم على االنقالب  املكلفني، وأطفال املسلمني فإنّ     

وإذا املـوؤودة   ﴿: التالشي أوعلى االنقالب؟ ورّجح اجليطايل أن يكون فناؤهم على االنقالب ألنّ اهللا تعاىل قـال              
  )4(. أخرب أنَّ املوؤودة سئلت عن قتلها بغري ذنب)3(﴾سئلت بأي ذنب قتلت

 ألنّ يف   )5("أكثروا ذكر هـادم اللـذات     : "bطايل العبد إىل التفكّر يف املوت وتذكّره عمال بقوله          ويدعو اجلي 
، وقد بّين أنَّ    )6(التفكر فيه ما يهّون على العبد مصائب الدنيا، ويدعوه إىل ترك الرغبة كما أنَّ يف ذكره ثوابا وفضال                 

  :)7(الّناس يف ذكر املوت ثالثة أصناف
ن يف الدنيا، فال يزيدهم ذكر املوت من اهللا إال بعدا ألّنهم بذكره يتأسفون على الـدنيا                 املنهمكو:  أحدهم -

  .)8(﴾قل إنَّ املوت الذي تفّرون منه فإّنه مالقيكم﴿: فهم الذين قال اهللا فيهم
 التائب املخلص يزيده ذكر املوت خوفا وخشية، رمبا يكره املوت خوفا أن يفاجئه قبل متام التوبـة                :  الثاين -

  .واالستعداد لآلخرة
العارف باهللا الذي أحّبه فاشتاق إليه فهذا يتمىن املوت ضجرا من الدنيا وشوقا إىل لقاء حبيبه، كما            :  الثالث -

  .مرحبا بزائر جاء على فاقة، ال فرح من ندم:  ملا احتضرψقال حذيفة 

                                                                                                                                                        
1 - 

: ، ترمجـة 3/589ج: أعالم اإلباضـية : مجعية التراث. ر" الرّد على الروافض"عامل مغريب، يعّد من املتكلّمني، وهو إمام النكار من اإلباضية، من مؤلّفاته ) م9/هـ3عاش ق(عبد اهللا بن يزيد الفزاري 

 .300: اإلباضية بني الفرق اإلسالمية: علي حيىي معمر. 606
2 - 

 .و1/42ج: املصدر نفسه. ر" الفناء، والعدم، واألزل، واخلذالن، واحملال: مخسة أمساء متعلّقة ال إىل شيء، وهي"وذهبت اإلباضية إىل أنَّ . و43-ظ1/42ج: شرح النونية: يطايلاجل
3 - 

 .9-8: سورة التكوير، اآليتان
4 - 

 .و1/44شرح النونية ج: اجليطايل
5 - 

 .2460: ، رقم4/639ج: م القيامةأخرجه الترمذي، كتاب صفة يو
6 - 

 .517-3/516ج: قناطر اخلريات: اجليطايل
7 - 

 .املصدر نفسه
8 - 

 .8: سورة اجلمعة، اآلية
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   إثبات عذاب القرب ونعيمه-2
فمـن املثبـتني    .  اختلفت يف شأا الفرق بني مثبت له ونـاف         عذاب القرب ونعيمه من املسائل السمعية اليت      

 وقـد أورد  )6( والنكار من اإلباضـية  )5(، ومن النافني بعض املعتزلة    )4(، والسلفية )3(، واإلمامية )2( واألشعرية )1(اإلباضية
  :)7(اجليطايل أدلة املثبتني وهي فيما يأيت

   الدليل النقلي-أ
 )8(﴾ها غدّوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشـّد العـذاب            النار يعرضون علي  ﴿:  قوله تعاىل  -

  .﴾ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشّد العذاب﴿: فهذا نّص يف إثبات العذاب قبل احلشر ألّنه قال تعاىل
 الـدنيا   فأحد العذابني هي احلدود يف    :  قالوا )9(﴾سنعذّهبم مّرتني مثّ يردون إىل عذاب عظيم      ﴿:  قوله تعاىل  -

  .جترى عليهم على كره منهم، والعذاب الثاين عذاب القرب، والعذاب العظيم يوم القيامة بعد احلشر
  .)11(قربه يف الكافر عذاب يف نزلت أا b روي عن الرسول )10(﴾فإنَّ له معيشة ضنكا﴿:  قوله تعاىل-
 فّسروا اآلخرة بالقرب، يثبتهم اهللا فيـه        )12(﴾يثبت اهللا الذين آمنوا يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة        ﴿:  قوله تعاىل  -

  .عند مساءلة منكر ونكري
اللهم إّنـي   : "عد الفراغ من الصالة   ب b من عذاب القرب برّبه مثل قوله        b تواتر األخبار باستعاذة الرسول      -

  )13 (" الدجال، ومن فتنة احمليا واملمات ومن فتنة املسيح،عذاب القرب، ومن أعوذ بك من عذاب جهّنم
 منـها  اختلفـت  ضغطة القرب ضغطه ولقد معاذ بن سعد منه لنجا القرب عذاب من أحد جنا لو: "b قوله   -
  )1("أضالعه

                                           
1 - 

 . وما بعدها3/318ج: الدليل والربهان: الوارجالين
2 - 

 .119: معامل أصول الدين: الرازي
3 - 

 .219: االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد: الطوسي
4 - 

 .396: شرح العقيدة الطحاوية:  أيب العزابن
5 - 

 .202-201: فضل االعتزال وطبقات املعتزلة، حتقيق فؤاد سيد: عبد اجلبار
6 - 

 .3/318ج: الدليل والربهان: الوارجالين 
7 - 

 .ظ.و3/53ج: شرح النونية. 1/316قناطر اخلريات، حتقيق النامي القسم: اجليطايل
8 - 

 .46: سورة غافر، اآلية
9 - 

 .101: سورة التوبة، اآلية
10 - 

 .124: سورة طه، اآلية
11 - 

 . ظ3/53ج: شرح النونية: اجليطايل. 3113: ، رقم7/380ج: املريض وما يتعلّق به: كتاب اجلنائز، باب: صحيح ابن حبان
12 - 

 .29: سورة إبراهيم، االية

 13- 
 .2169: رقم ،1/401ج: bمسند أمحد، باب مسند عبد اهللا بن عباس عن النيب 
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  )2(.وقد وردت هبما األخبار: منكر ونكريامللَكني  سؤال -

  اإلمكان العقلي -ب
اة إىل جزء مـن     جيوز يف العقل وليس مبستحيل عليه أن حييي اهللا املوتى، وهو قادر على كل شيء ويعيد  احلي                 

األجزاء الذي به يفهم اخلطاب، وال يدفع ذلك مبا يشاهد من سكون أجزاء امليت، وعدم مساعنا للسؤال، فإنَّ النائم                   
  .)3(ساكن بظاهره، ويدرك يف باطنه اآلالم واللذات ما حيس تأثريه عند انتباهه من النوم

ت يف قربه لريد هبا على املنكرين، ويوضح ذلك يف          ويعقد اجليطايل مشاهبة بني ما حيدث للنائم وما حيدث للمي         
فإن قال قائل كيف يعذب امليت وحنن جند املدفون يف قربه على حالته األوىل هامدا، ونعلم بالضرورة                 : "هذه احملاورة 

دينا، أخربنا عن النائم بني أي    : كونه ميتا، ولو تركناه على وجه األرض دهرا طويال ملا حال عما عهدناه عليه؟ قيل له               
نعـم،  : وهو يرى يف نومه ذلك غمرات ويوقع يف احتالمه أصنافا من اللذات، فهل تبّين لنا من ذلك شيء؟ فإن قال                   

نعلم من ذلك شيئا، قلنا صدقت، ألن النوم أخو املوت، واليقظة كالبعث، كما قال اهللا               : فقد نطق بالبهتان، وإن قال    
  .)5(")4(﴾حتم بالنهار مث يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمىوهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جر﴿: تعاىل

  :)6(وقد أورد اجليطايل بعض أدلة منكري عذاب القرب، ورّد عليها وتتمثل فيما يلي
لو كانوا يف عذاب    :  فقالوا )7(﴾قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا      ﴿:  استدلوا بقوله تعاىل حكاية عن الكفار      -

ويرّد عليهم اجليطايل معتمـدا     . عذاب أعظم، وأشّد من أن يكون صاحبه يف رقاد، وغفلة         ملا قالوا من مرقدنا، ألن ال     
على أهل التفسري الذين ذكروا أنه إذا نفخ يف الصور النفخة األوىل قيل للكافر يف قربه اُمخد فيخمد فيه فال عـذاب                      

ن قبورهم فقالوا يا ويلنا من بعثنـا مـن          أربعني سنة، وهي ما بني النفختني فإذا نفخ يف الصور الثانية للبعث قاموا م             
  )8(.مرقدنا

                                                                                                                                                        
1 - 

 .3112: ، رقم7/379ج: املريض وما يتعلّق به: كتاب  اجلنائز، باب: صحيح   ابن حبان" للقرب ضغطة لو جنا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ: "مل أجده هبذا اللفظ وقد أخرجه ابن حبان بلفظ
2 - 

كتاب  اجلنة وصفة : وما أخرجه مسلم. 1308: ، رقم1/462ج: ماء يف عذاب القرب: كتاب  اجلنائز، باب: اريالبخوما أخرجه . 982:، رقم3/18ج: اجلامع الصحيح: منها ما أخرجه الربيع

  .1071: ، رقم3/383ج: ما جاء يف عذاب القرب: كتاب اجلنائز، باب: السنن: ما أخرجه الترمذي. 2870: ، رقم4/1200ج: عرض مقعد امليت: نعيمها، باب
3 - 

 .1/316القسم: حتقيق النامي: قناطر اخلريات. ظ3/53ج: شرح النونية: اجليطايل
4 - 

 .60: سورة األنعام، اآلية
5 - 

 .و3/54ج: شرح النونية: اجليطايل
6 - 

 .املصدر نفسه
7 - 

 .52: سورة يس، اآلية
8 - 

 .ظ3/54ج: شرح النونية: اجليطايل
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 فلو كانوا معذّبني ملا قالوا      )1(﴾ويوم تقوم الساعة يقسم ارمون ما لبثوا غري ساعة        ﴿:  واستدلوا بقوله تعاىل   -
م ويرد اجليطايل عليهم بـأ    . لبثنا ساعة، أو يوما، أو بعض يوم، ألنّ صاحب احلزن والعذاب يرى القليل منه كثريا              

  )2(.يقولون ذلك لتصاغر الدنيا عندهم يف عظيم ما نزل هبم يف اآلخرة
ليس : "فبعد أن ساق اجليطايل أدلة املثبتني لعذاب القرب، ورّد على املنكرين له  بّين أنَّ عذاب القرب حّق، يقول                  

  )3("، وأنا أقول بهيف الّشرع ما يبطله، وال يف العقل ما حييله، وقد روي عن جابر بن زيد بثبوت عذاب القرب
  )4(:أما عن كيفية عذاب القرب فذكر اجليطايل أقواال هي

  "السؤال للروح دون اجلسد: "قيل 
 "يكون الروح يف اجلسم إىل الصدر: "وقيل 
 "يكون الروح بني الكفن واجلسد: "وقيل 
 "ميكن أن يعاد إىل اجلسد وميكن أن يؤّخر إىل البعث: "وقيل 

  )5 (.ن هذه األقوال، وإّنما فّوض أمر ذلك إىل اهللا تعاىل العامل مبا حكم على عبادهومل يرّجح اجليطايل أّيا م

   قيام الساعة-3
جيب على العبد اعتقاد أنَّ قيام الساعة حّق، وأّنها آتية ال ريب فيها، وهي مما استأثر اهللا بعلمـه، ومل يطلـع                    

  . )6(لّ حّيعليها أحد من خلقه، وهي النفخة األوىل اليت مييت اهللا هبا ك
   )7(﴾إنَّ اهللا عنده علم الّساعة﴿:  قال اهللا تعاىل-
 أي ال   )8(﴾يسألونك عن الساعة أّيان مرساها قل إّنما علمها عند رّبي ال جيلّيها لوقتها إالّ هو              ﴿:  وقال تعاىل  -

  .يكشف عن وقتها إالّ هو
   )9(﴾وأنّ الساعة آتية ال ريب فيها﴿:  وقوله تعاىل-
  )1(﴾وما أمر الساعة إال كلمح البصر أو هو أقرب﴿ : وقوله تعاىل-

                                           
1 - 

 .55: سورة الروم، اآلية
2 - 

 .ظ3/54ج: شرح النونية: اجليطايل
3 - 

 .3/528ج: قناطر اخلريات: اجليطايل
4 - 

 .3/527ج: املصدر نفسه
5 - 

 .املصدر نفسه
6 - 

 .1/315القسم: حتقيق النامي: قناطر اخلريات. 1/16ج: قواعد اإلسالم: اجليطايل
7 - 

 .34: سورة لقمان، االية
8 - 

 .187: سورة األعراف، اآلية
9 - 

 .07: سورة احلج، اآلية
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كطلوع الشمس من مغرهبا، وخـروج الدابـة، وظهـور          : وأّما عن أشراطها فقد ذكر اجليطايل مجلة منها       
واعتمد يف ذلك علـى     . الدجاّل، ونزول املسيح عيسى عليه السالم، وخروج يأجوج ومأجوج، واخلسف، وغريها          

  .ة يف املوضوعبعض األحاديث والنصوص الوارد
وما يالحظ غالبا أثناء ذكر هذه العالمات زيادات املفسرين والشراح يف ختّيل هذه األوصاف وعدم تقّيدهم                

كما أنَّ الالحق منهم ينقل عن السابق دون نقد ومتحيص مما جعل هذه التأويالت              . مبا وردت به النصوص الصحيحة    
هذا ما وقع فيه اجليطايل إذ سـاق لنـا          .  طابع القداسة والتسليم   املقتبسة من نصوص قد ال تفيد العلم يضفى عليها        

 يف كتابه، وصاحب عيون     )2(األخبار املشهورة والشروح الغريبة يف املوضوع، معتمدا يف نقوله على ما أورده النقّاش            
  )4(. وغريمها)3(املعاين

   البعث-4
لى كلّ مكلّف أن يعتقده ويكون بعد املـوت          وهو حّق ع   )5("اإلعادة بعد اإلفناء  "عّرف اجليطايل البعث بأنه     

، وقولـه   )8(﴾وأن اهللا يبعث من يف القبور     ﴿: قوله تعاىل : ، ومن بني ذلك   )7(، وقد ورد به الشرع    )6(يوم احلشر والنشر  
  )10(﴾كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حّق عليهم الضاللة﴿: ، وقال)9(﴾كما بدأنا أول خلق نعيده﴿: تعاىل

  .)11(بعث يف العقل ممكن ألّنه مقدور هللا تعاىل كابتداء اإلنشاءكما أنَّ ال
  :)12(وقد احتّج اهللا تعاىل على منكري البعث بآيات كثرية منها

 )1(﴾يا أيها الناس إن كنتم يف ريب من البعث فإّنا خلقناكم من تراب﴿: قوله تعاىل 

                                                                                                                                                        
1 - 

 .77: ةسورة النحل، اآلي
2 - 

اإلشارة يف غريب القرآن، املناسك، : من أهل املوصل وهبا مولده كان أحد القراء مبدينة السالم، وله مؤلفات كثرية منها) م962/هـ351ت (ويبدو أنه هو أبو بكر حممد بن احلسن النقاش األنصاري 

 .50: م1994لطباعة والنشر، سوسة، تونس، الفهرست، دار املعارف ل: ابن الندمي. ر... أخبار القصاص، كتاب ذم احلسد
3 - 

 .مل يذكر اجليطايل مؤلّفه ومل أعثر عليه
4 - 

 )الفصل الثالث يف أشراط الساعة. ( وما بعدها3/530ج: قناطر اخلريات: اجليطايل
5 - 

 .1/315قناطر اخلريات، القسم: اجليطايل
6 - 

 .1/16ج: املصدر نفسه، قواعد اإلسالم
7 - 

 .1/315طر اخلريات، القسمقنا: اجليطايل
8 - 

 .07: سورة احلج، اآلية
9 - 

 .104: سورة األنبياء، اآلية
10 - 

 .30: سورة األعراف، اآلية
11 - 

 .1/315القسم: قناطر اخلريات، حتقيق النامي: اجليطايل
12 - 

 .ظ1/44ج: شرح النونية. 17-1/16ج: قواعد اإلسالم: اجليطايل



  292

أنبت من كلّ زوج هبيج ذلك بأن اهللا وترى األرض هامدة فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت و﴿: وقوله 
 )2(﴾هو احلّق وأّنه حييي املوتى وأّنه على كلّ شيء قدير

 ﴾...أو مل ير اإلنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبني﴿: وقال تعاىل حكاية عن منكري البعث 
  )3(﴾قل حيييها الذي أنشاها أول مّرة...﴿: إىل قوله

أنشأهم من ماء مهني بعد أن مل يكونوا شيئا مذكورا قـادر أن يعيـدهم خلقـا                 فأخرب اهللا تعاىل أنَّ الذي      
  )4(.جديدا

 وذهب اجليطايل إىل أنَّ اهللا تعاىل خلق األشياء ال من شيء، وأفناها ال إىل شيء، وأعادها ال من شيء، وبّين                    
 على أنَّ اهللا خلقهم، وأبدأهم ال       ، ورّد عليه بدليل البدء واخللق، حيث أمجع الناس        )5(خطأ من قال ببقاء عجم الذنب     

 وقد أورد اجليطايل حديث الرسول      )6(﴾كما بدأنا أول خلق نعيده    ﴿: لقوله تعاىل . من شيء، وكذلك اإلعادة مثلها    
b" :ّاحلـديث  ذاه صّحة من يتحقق مل أّنه إال )7("يركب وفيه خلق منه الذنب عجم إال األرض تأكله آدم ابن كل 

  .)8(تهلقّو ءالبد بدليل متّسك لذلك
أما فيما يتعلق بصفة احلشر فريى اجليطايل أنَّ أجساد املكلفني حتشر مع أرواحها خالفا للفالسفة اليت زعمت                 

  .)9(أنَّ األرواح دون أجسادها

   احلساب واملساءلة-5
 قد نـسوه،    تعريف اهللا عباده مقادير اجلزاء على أعماهلم، وتذكريه إياهم ما         : "بّين اجليطايل معىن احلساب أّنه    

  )11(")10(﴾يوم يبعثهم اهللا مجيعا فينّبئهم مبا عملوا أحصاه اهللا ونسوه واهللا على كلّ شيء شهيد﴿: كما قال

                                                                                                                                                        
1 - 

 .05: سورة احلج، اآلية
2 - 

 .06-05: ورة احلج، اآليتانس
3 - 

 .79-77: سورة يس، اآليات
4 - 

 .ظ1/44ج: شرح النونية. 1/17ج: قواعد اإلسالم: اجليطايل
 5- 

 القيامة يوم يركب فيه أبدا، األرض تأكله ال عظما اإلنسان يف إنَّ: "bرواها أمحد وهي قول الرسول " عجم الذنب" ورد فيها -واهللا أعلم-وهناك صيغة واحدة " عْجب الذنب"املشهور يف كتب احلديث 

 .8053: رقم ،2/600ج: هريرة أيب مسند: باب هريرة، أيب مسند كتاب: أمحد مسند. ر" الذنب عجم: قال هو؟ عظم أي: فقالوا
6 - 

 .114: سورة األنبياء، اآلية
7 - 

وقد ورد بصيغ كـثرية يف  . 567: ، رقم1/239ج: جامع اجلنائز: كتاب  اجلنائز، باب: املوطّأ. ر" ه خلق ومنه يركبكل ابن آدم تأكله األرض إال عْجب الذنب من: "أخرجه مالك يف املوطأ بصيغة

 . كتب احلديث
8 - 

 .ظ1/44ج: شرح النونية: اجليطايل
9 - 

 .316-1/315القسم: قناطر اخلريات: اجليطايل
10 - 

 .06: سورة اادلة، اآلية
11 - 

 .1/320القسم: قيق الناميقناطر اخلريات، حت: اجليطايل
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 كما  )1(﴾وإن كان مثقال حّبة من خردل أتينا هبا وكفى بنا حاسبني          ﴿: واإلميان باحلساب واجب لقوله تعاىل    
فحسابه تعاىل فصل ومتييز ال يشغله حساب أحد عن أحـد           ينفي اجليطايل املشاهبة بني حساب اهللا وحساب اخللق،         

  )2(.كما ال يشغله رزق أحد عن أحد
وقد أنكرت فرقةٌ احلساب بزعمها أنَّ ذلك منهم تعظيم هللا عّز وجلّ أالّ ينسبوا إليه اجلهل بأعمـاهلم حـىت                    

أَو ال يعلمون أنَّ اهللا يعلم      ! ن اعتل هبذا  فيا سبحان اهللا، ما أعظم عبارة م      : "ورّد اجليطايل عليهم بقوله   . )3(يسأهلم عنها 
ما يسّرون وما يعلنون، وإّنما يسأهلم توبيخا للكفار، وإلزاما للحجة، وقطعا للمعاذير، وتوقيفا هلم علـى أعمـاهلم،                  

  )4("ومثال ذلك يف القرآن كثرية
عمال وهـم األنبيـاء     صنفان ال يسأالن عن األ    : ويسوق اجليطايل قوال بأن الناس يوم القيامة ثالثة أصناف        

واملشركون، فاألنبياء إىل اجلّنة بغري حساب، واملشركون إىل النار بغري حساب، وصنف ثالث يسأل عـن األعمـال                  
، إال أنَّ اجليطايل يرى أنَّ األصح هو أنَّ احلساب يأيت على اجلميع، أّما املسلم فيحاسب حسابا يسريا                  )5(وهم املؤمنون 

وأما املنافق فيناقش يف احلساب واملساءلة إلزاما للحجة، وقطعا للمعاذير فيحاسب علـى             وينقلب إىل أهله مسرورا،     
فأما من أويت كتابه بيمينه فسوف      ﴿: ورأي اجليطايل تؤّيده النصوص الصرحية كقوله تعاىل      . )6(النقري والفتيل والقطمري  

ظهره فـسوف يـدعو ثبـورا ويـصلى         حياسب حسابا يسريا  وينقلب إىل أهله مسرورا وأّما من أويت كتابه وراء              
 آدم بنا قدم تزول ال: "b الرسول وقول )8(﴾يعملون كانوا عما أمجعني لنسألّنهم فورّبك﴿:  وقوله تعاىل  )7(﴾سعريا
 اكتـسبه؟  أين من وماله ؟،أباله فيم شبابه وعن ؟،أفناه فيم عمره عن مخس عن يسأل حىت ربه عند من القيامة يوم
  )9("؟علم فيما عمل وماذا أنفقه؟ وفيم

ـ حقيق هـي  هل طبيعتها يف األّمة اختلفت فقد القيامة يوم تعاىل اهللا يضعها اليت القسط املوازين عن أّما  أو ةي
  معنوّية؟

                                           
1 - 

 .47سورة األنبياء، اآلية 
2 - 

 .و45، ظ1/44ج: شرح النونية. 1/319القسم: قناطر اخلريات، حتقيق النامي. 1/47ج: قواعد اإلسالم: اجليطايل
3 - 

 .و1/45ج: شرح النونية: اجليطايل
4 - 

 .املصدر نفسه
5 - 

 .و1/45ج: نيةشرح النو. 18-1/17ج: قواعد اإلسالم: اجليطايل
6 - 

 .1/18ج: قواعد اإلسالم: اجليطايل
7 - 

 .12-07: سورة االنشقاق، اآليات
8 - 

 .92: سورة احلجر، اآلية
 أخرجه الترمذي- 9

السنن،: 
 ك

تاب
 .2416: رقم4/612يف القيامة، ج:  صفة القيامة والرقائق والورع باب
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 ثقلـت  مـن  فأّما﴿: تعاىل يقول احلساب، يوم وخفّتها املوازين ثقل إىل الكرمي القرآن يف سبحانه اهللا أشار
 فصل، بأنه امليزان معىن واإلباضية اجليطايل فّسر )1(﴾هاويه فأّمه موازينه خفّت نم وأّما راضية عيشة يف فهو موازينه
 ثقـل  كما به فينجو لصاحبه القيامة يوم احلق فيثقل )2(﴾احلّق يومئذ والوزن﴿: تعاىل لقوله والنيات لألعمال ومتييز
. )3(فارتكبه الدنيا يف نفسه على خّف كما به فيهلك لصاحبه الوزن عند الباطل وخيّف فتحّمله، الدنيا يف نفسه على
 وزا وإّنما املعروف، بامليزان وزا يتحقّق ال واألعراض بأجسام، ليست أعراض األعمال ألنّ ذلك اإلباضية ويعلّل
 يريـد  إّنما وأمورك، كالمك زن: لصاحبه الرجل يقول ذلك جتيز اللغة أنَّ كما. )4(هبا واازاة وتفصيلها، متييزها،
  :الشاعر يقول. املعاين هذه لتأَمُّ

  )5(املنطق العقول ذوي عيوب يبدي    وإّنمــا نطقت إذا الكـالم وزن
 العبـاد،  أعمـال  به توزن ولسان، كفتان له حقيقي امليزان أنَّ إىل وافقهما ومن والسلفية األشعرية وذهبت

 هو هل املوزون يف اختلفوا أّنهم إالّ. قرآنال ظاهر وهو مادّي جسم امليزان أن ظاهرها يفيد كثرية بأحاديث واستدلوا
  )6(األعمال؟ صحائف أو نفسه، العامل هو أو تجّسم، أن بعد نفسها األعمال

 أن دون خالفـه  مـن  رأي إىل واإلشارة رأيه، بذكر امليزان مسألة يف اكتفى قد اجليطايل أنَّ هو يالحظ وما
 عدم على واضحة داللة املوقف هذا يف سكوته ولعلّ. فيها حكما دريص أو يؤّوهلا، أو هبا، استدلوا اليت األدلة يناقش
 من الساملي تبناه قد املوقف وهذا وروده، حمتمال رأيه باعتبار فيها املخالف عذر وقطع املسألة، هذه يف التخطئة جواز
 ال الـيت  الدينية ملسائلا من ليست املسألة فهذه وباجلملة: "امليزان مسألة يف األقوال جلميع عرضه بعد يقول إذ بعده
  )7("قوله رّد على قاطع دليل ال إذ بشبهة، وإن متسكه مع ذلك يف بشيء قال من دينه يف خيطّأ فال فيها، اخلالف جيوز

   الصراط-6
  )8 (:ذهب اجليطايل إىل أنَّ الصراط املذكور يف القرآن على وجهني

                                           
1 - 

 .07-06: اآليتان: سورة القارعة
2 - 

 .08: آليةسورة األعراف، ا
3 - 

 .1/317القسم: قناطر اخلريات، حتقيق النامي: اجليطايل
4 - 

 .ظ3/49ج: شرح النونية: اجليطايل. املصدر نفسه
5 - 

 .املصدر نفسه
6 - 

: املشارق: ، الساملي417: العقيدة الطحاوية:  أيب العزابن. 166-6/165ج:        اإلحياء: الغزايل. ظ3/49ج: شرح النونية: اجليطايل. 1/317القسم: قناطر اخلريات، حتقيق النامي: اجليطايل

 . وما بعدها248: اليوم اآلخر القيامة الكربى: عمر سليمان األشقر/د. 284
7 - 

 .284: املشارق: الساملي
8 - 

 .319-1/318القسم: قناطر اخلريات، حتقيق النامي: اجليطايل
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إّنك لتهدي إىل صراط    ﴿:  وقوله )1(﴾راط املستقيم اهدنا الص ﴿: طريق اإلسالم ودليله قوله تعاىل    :  أحدمها -
  . وهو ما اختاره اإلباضية)2(﴾مستقيم

أّنه اجلسر املوضوع على منت جهنم، املرّتب عليه القناطر السبع اليت هي مراصد، وجمالس للعباد حىت         :  الثاين -
 صراط اجلحيم وقفـوهم إّنهـم       فاهدوهم إىل ﴿: يسألوا عن السبع السؤاالت املشهورة، ويدلّ على هذا قوله تعاىل         

 ويرى اجليطايل أّنه يستحيل محل الصراط املذكور هاهنا على طريق اإلسالم كما أنَّ اإلمكان العقلـي                 )3(﴾مسؤولون
ال مينع هذا املعىن وليس يف الشرع ما يبطله فإنَّ القادر على أن يطّير الطّري يف اهلواء قادر على أن يسّير اإلنسان علـى        

 .)5(وقد اختار هذا الوجه األشعرية والسلفية. )4( أعلم بكيفيتهالّصراط واهللا
هكذا جند اجليطايل سلك مسلك التوفيق بني الّرأيني املشهورين يف هذه املسألة فخالف مجهور اإلباضية الذين                

اقه حصروا مفهوم الصراط يف اإلسالم، ومل ير تعارضا حني اجلمع بني معنيي الصراط، وتوظيف كلّ معـىن يف سـي                   
املناسب، ويبدو أّنه يف نظرنا هو املنهج األسلم حالة انتفاء ما مينع ذلك سواء كان من الشرع، أو من العقل، أو من                      

  .اللغة

   الشفاعة-7
حّق، فمـن  "مل يعرف اجليطايل مفهوم الشفاعة يف اللغة واالصطالح، وإّنما بّين مكانتها يف أصول الدين أّنها   

 يشكّك أن ألحد ميكن ال األّمة، بإمجاع القيامة يوم بتةاث: b ومراده أنَّ شفاعة النيب      )6("كذّب هبا فقد كذّب بالقرآن    
 أنَّ يف األّمـة  بـني  خالف ال أّنه هو ذلك يف القول ومجلة: "يقول اجلّبار عبد القاضي يوّضحه ما وهذا وقوعها، يف

 واّتفـق : "قولـه  يف عاشور بن الطّاهر ذلك ويؤكّد )7("ملن؟ تثبت أّنها يف اخلالف وإّنما لألّمة ثابتة b النيب شفاعة
 واملعتزلـة  األشاعرة ذلك يف خيتلف ومل الدرجات، لرفع والتابعني للطائعني القيامة يوم الشفاعة ثبوت على املسلمون

ـ  يبعثـك  أن عسى﴿: السالم عليه لنبيه اهللا قال احملمود املقام وهي )8("ابتداء العموم ختصيص على اتفاق فهذا  كرّب
 يـصل  ال خمزونـة  وكانت الشفاعة، من هلم فتح مبا األّولون حيمده: واآلخرون األولون فيه حيمده )9(﴾حممودا مقاما

                                           
1 - 

 .6: سورة الفاحتة، اآلية
2 - 

 .52: ةسورة الشورى، اآلي
3 - 

 .24-23: سورة الصافات، اآليتان
4 - 

 .1/319القسم: قناطر اخلريات، حتقيق النامي: اجليطايل
5 - 

 .415: شرح العقيدة الطاحوية: ابن أيب العز. 171-6/170ج: اإلحياء: الغزايل
6 - 

 .1/320القسم: قناطر اخلريات، حتقيق النامي: اجليطايل
7 - 

 .329-2/328ج: مسةشرح األصول اخل: عبد اجلّبار
8 - 

 .1/487ج: 1984التحرير والتنوير، الدار التونسية للطباعة والنشر، تونس، : الطاهر بن عاشور
9 - 

 .79: سورة اإلسراء، اآلية
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 الكفـار  دخـول  قبل احملشر يف فهي املقام، هول من جنّاهم حيث اآلخرون وحيمده ،b النيب يفتحها حىت أحد إليها
  )1(.النار

  الكبائر؟ ملرتكيب أم املوفّني للمؤمنني هي هل الشفاعة؟ ينال فيمن اإلسالمية  املذاهب اختلفت وقد
 هلم زيادة وهي ،الكبائر أهل دون الطاعة على ماتوا الذين للمسلمني هي الشفاعة أنَّ واإلباضية اجليطايل يرى

 لكذ على اجليطايل واستدل ،)2(الثواب إىل هبا فيصري العقاب استوجب ملن وليست املنازل، يف وتشريف الثواب، يف
  :)3(منها بأدلّة

  : من القرآن
  . يعين بالعمل الصاحل)4(﴾ال ميلكون الشفاعة إال من اّتخذ عند الرمحن عهدا﴿:  قوله تعاىل-

  )5(﴾فما لنا من شافعني وال صديق محيم﴿:  وقوله تعاىل خمربا عن أهل النار-
  )6(﴾ما للظاملني من محيم وال شفيع يطاع﴿:  قوله تعاىل-
  )7(﴾يومئذ ال تنفع الشفاعة إال من أذن له الرمحن ورضي له قوال﴿:  قوله تعاىل-
  )8(﴾وال يشفعون إال ملن ارتضى﴿:  قوله تعاىل-

  :أخرب اهللا أنَّ أهل الكبائر خيلدون يف النار يف
  )9(﴾وإن الفّجار لفي جحيم﴿:  قوله تعاىل-
  )10(﴾وما هم عنها بغائبني﴿:  وقوله تعاىل-
لناس اتقوا رّبكم واخشوا يوما ال جيزي والد عن ولده وال مولود هو جاز عن والده                يا أيها ا  ﴿:  وقوله تعاىل  -

 فأخرب أّنه ال جيزي والد أطاع اهللا عن ولد ضّيع أمر اهللا شيئا، وال               )11(﴾شيئا إنَّ وعد اهللا حقّ    
  .مولود أطاع اهللا عن والد ضّيع أمر اهللا شيئا

                                           
1 - 

 .،ظو2/76ج: شرح النونية. 552-3/551ج. 321-1/320القسم: قناطر اخلريات، حتقيق النامي: اجليطايل
2 - 

 .،ظو2/76ج: شرح النونية. 552-3/551ج. 321-1/320القسم: ات، حتقيق الناميقناطر اخلري: اجليطايل
3 - 

 .املصدر نفسه
4 - 

 .87: سورة مرمي، اآلية
5 - 

 .102-101: سورة الشعراء، اآليتان
6 - 

 .18: سورة غافر، اآلية
7 - 

 .109: سورة طه، اآلية
8 - 

 .28: سورة األنبياء، اآلية
9 - 

 .14: سورة اإلنفطار، اآلية
10 - 

 .16: سورة اإلنفطار، اآلية
11 - 

 .33: سورة لقمان، اآلية
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  :ومن السنة
  )1("اليتيم يف اهللا يراقب ال ورجل غشوم، ظلوم سلطان شفاعيت ينال ال: "b قوله -
 أفخاذ يتفّخذ b جعل رسول اهللا     )2(﴾وأنذر عشريتك األقربني  ﴿: ه اآلية ذ عن جابر بن زيد قال ملا نزلت ه        -
 أغـين  ال فـإين  أنذركم أن أمرين اهللا إنَّ املطّلب عبد بين يا: فقال املطّلب عبد بين إىل أتى حّتى فخذا، فخذا قريش
 حتملوـا  بالدنيا فجئتم بالدين غدا الناس به جاء ما أعرفن ال أال املتقون، منكم أوليائي إنَّ أال شيئا، اهللا نم عنكم
 اهللا مـن  عنكمـا  أغـين  ال فإّني اهللا من أنفسكما اشتريا حممد، عّمة صفّية ويا حممد، بنت فاطمة يا رقابكم، على
  .)3("شيئا

  )4("واملرجئة القدرية: نبيئا سبعني لسان على ملعونان ومها اعيتشف ينال ال أميت من فاننص: "b وقوله -
 هـل أل مـا  حيلف جابر وكان) 5("أّميت من الكبائر ألهل الشفاعة ليست: "b النيب عن زيد بن جابر عن -
 منمـؤ  دعـوة  نالت ما: يقول وكان للتائبني، إال والنبيئني املالئكة شفاعة ما واهللا: يقول وكان شفاعة، من الكبائر
  )6(.قط منافقا

 ،)9(األشـعرية  وذهبت ،)8(والّزيدية )7(املعتزلة من كلّ التائبني للمؤمنني الشفاعة أنَّ يف اإلباضية وافق وقد -
 أصحاب األّمة فّساق على العقوبة إلسقاط هي إّنما b النيب شفاعة أنَّ إىل )12(واملاتريدية ،)11(واإلمامية ،)10(والّسلفية
 مل فـيمن  أو عقابـه،  عنه يوضع أن عقابا استحّق فيمن املعقولة الشفاعة وإّنما: "األشعري سناحل أبو يقول. الكبائر
واستدلوا بأدلة تثبت ذلك ومن     . )13("هلذا وجه فال سابقا بالتفّضل الوعد كان إذا فأّما عليه، به يتفّضل أن شيئا يعده
  :بينها

                                           
1 - 

 .1002: رقم: 4/279ج: اجلامع الصحيح: أخرجه الربيع
2 - 

 .213: سورة الشعراء، اآلية
3 - 

 .282-4/281ج: اجلامع الصحيح: أخرجه الربيع
4 - 

 .806: ، رقم3/209ج: اجلامع الصحيح: أخرجه الربيع
5 - 

 .1004: ، رقم4/279ج: اجلامع الصحيح: أخرجه الربيع
6 - 

 .1/321القسم: اجليطايل قناطر اخلريات، حتقيق النامي
7 - 

 . وما بعدها207: فضل االعتزال. 329-2/328ج: شرح األصول اخلمسة: عبد اجلبار
8 - 

 .242: لكالميةاإلمام اتهد حيىي بن محزة وآراؤه ا. 3/107ج): الزيدية(يف علم الكالم : أمحد حممود صبحي/د
9 - 

 .127-126: معامل أصول الدين: الرازي. 380: املواقف: اإلجيي. 101: اإلبانة: األشعري
10 - 

 .233: شرح العقيدة الطحاوية: ابن أيب العز
11 - 

 .206: االقتصاد فيما يتعلّق باالعتقاد: الطوسي
12 - 

 .98: التمهيد يف أصول الدين: النسفي
13 - 

 .101: اإلبانة: األشعري
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  )1("أّميت من الكبائر ألهل شفاعيت: "bقوله  
لكلّ نيب دعوة مستجابة فتعّجل كلّ نيب دعوته، وإّني اختبأت          : "bقال رسول اهللا    : بو هريرة قال  ما رواه أ   -

  )2("دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة فهي نائلة إن شاء اهللا من مات من أّميت ال يشرك باهللا شيئا
" الكبائر من أّميت  عددت شفاعيت ألهل    "ويعتمد اجليطايل على تعليق جابر بن زيد عن حديث أنس بن مالك             

إّنكم لتعملون أعماال   : واهللا ما عىن القتل والزنا واخلمر، وما أوعد عليه النار، وذكر عن أنس أّنه كان يقول               : "يقول
  )3("الكبائر من إالّ bهي أدّق يف أعينكم من الشعر فما كّنا نعدها على عهد رسول اهللا 

يث اليت استدلّ هبا مثبتو الشفاعة ملرتكيب الكبرية واليت تعترب          وما يالحظ هو أنَّ اجليطايل مل يناقش كلّ األحاد        
، وإّنما اكتفى بتأويلها على ضوء اآليات القرآنية اليت تفيد خلود صاحب الكبرية يف النار، ومْنعه                )4(عندهم من املتواتر  
إن صـّح،   " ل الكبائر من أميت   شفاعيت أله "وهو نفس املنهج الذي سلكته املعتزلة يف أنَّ املراد بـ           . من نيل الشفاعة  

  )5(.فمعناه إذا تابوا وأنابوا
إنَّ الشفاعة  : "وقد رّد اجليطايل على من اعترب أنَّ املؤمن الذي وعده اهللا باجلّنة هو يف ِغًىن عن الشفاعة بقوله                 

 األرحـام،   زيادة يف الثواب، وتشريف يف املنازل، وأيضا فإنَّ املؤمنني تكون عليهم الذنوب، والتبعات مـن قبـل                
والقرابات، ومن حقوق اجلريان، واألوالد، والزوجات، وما أشبه ذلك أال ترى إىل قول اهللا تعـاىل حكايـة عـن                    

 فأخرب أّنهم يـسألونه إمتـام نـورهم،       )6(﴾يقولون رّبنا أمتم لنا نورنا واغفر لنا إّنك على كلّ شيء قدير           ﴿: املؤمنني
: قال أّنه b قبل دخول اجلّنة ويدلّ على ذلك ما روي عن رسول اهللا             وغفران ذنوهبم وهو ميشون على قناطري جهّنم      

  )8(")7("وشفاعيت هللا من وبرمحة صاحل بعمل إالّ اجلنة يدخل أحد من منكم ما"
  خالصة القول

إنَّ قول اجليطايل بأنّ الشفاعة حّق ختّص املؤمن التائب يّتسق مع مذهبه العقدّي بأنّ اإلميان قول وعمل، وأنّ                  
فمن يعمل مثقال ذّرة خريا يره ومن يعمل مثقـال ذّرة           ﴿:  صادق يف وعده ووعيده، وأنّ جزاءه نافذ لقوله تعاىل         اهللا

 الفـضائل  إتيان يف فيجتهد الفرد سلوك يف احلميد أثره له املطيع للمؤمن b وإنّ اعتقاد أنَّ شفاعة النيب       )9(﴾شّرا يره 

                                           
1 - 

 .2436-2435: ، رقم4/625منه، ج: السنن، كتاب صفة القيامة، باب: الترمذي. 4739: ، رقم4/236ج: الشفاعة: كتاب  السنة، باب: السنن: أخرجه أبو داود
2 - 

 .199: ، رقم1/189اختباء النيب دعوة الشفاعة ألّمته، ج: كتاب اإلميان، باب: أخرجه مسلم
3 - 

 .و2/76ج: شرح النونية: اجليطايل. 4/279ج:  الصحيحاجلامع: الربيع بن حبيب
4 - 

 .232: شرح العقيدة الطحاوية: ابن أيب العز. 5/593ج: الفتاوى الكربى: ابن تيمية
5 - 

 .208: فضل االعتزال. 2/331ج: شرح األصول اخلمسة: عبد اجلبار
6 - 

 .08: سورة التحرمي، اآلية
7 - 

 .1001: رقم: 279-4/278ج: اجلامع الصحيح: أخرجه الربيع
8 - 

 .ظ2/76ج: شرح النونية: اجليطايل
9 - 

 .8-7: سورة الزلزلة، اآليتان
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 متـّسك  من الغزايل حممد الشيخ حذّر وقد. لسعيه تكرميا b الرسول شفاعة وينال بالقبول، ليحظى الرذائل واجتناب
 قـوانني  أنَّ إليك خيّيل الشفاعة بأحاديث العوام أولئك وتعلُّق: "يقول العصاة، لبعض الشفاعة بأحاديث الّناس عوام
 اجلـزاء  قـوانني  بأنّ والقول.. املومنني عصاة على وسالما بردا تتحّول أن توشك اجلحيم نريان وأنّ بطلت، اجلزاء
 ملـا  واآلخـرين  األّولني مزاعم شىت مواضع يف الكرمي القرآن كذّب وقد فارغ، سْخٌف ما نيب ألتباع بالنسبة توقف
  .)1("الباطل الوهم هذا إىل أمانيهم هبم مجحت

 اهللا وحي بني تعارض ال إذ القرآنية اآليات أنوار حتت الشفاعة يف صّحت اليت األحاديث فهم من إذن فالبّد
  .تعاىل

                                           
1 - 

 .226: عقيدة املسلم: حممد الغزايل
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  المبحث الثاني

   الوعد والوعيد
   تعريف الوعد والوعيد-1

أوعد الّرجل يف الشّر إيعادا، وال جيوز أوعدته إالّ يف الشّر           : عّرف اجليطايل الوعيد يف اللغة بأّنه الّتهديد، تقول       
وعدته يف  : لخري أو الشّر تقول   وقد جاء عن بعض العرب أوعدته يف اخلري وهو شاذ غري ظاهر، وأّما الوعد فيستعمل ل               

ونادى أصحاب اجلّنة أصحاب الّنار أن قد وجدنا مـا          ﴿: اخلري وعدا وِعدة، ووعدته يف اخلري والشر، قال اهللا تعاىل         
الّنار وعدها اهللا الذين كفـروا وبـئس        ﴿:  وقال تعاىل  )1(﴾وعدنا رّبنا حقّا فهل وجدمت ما وعد رّبكم حقّا قالوا نعم          

  )3)(2(﴾املصري
كلّ خـرب   : "أصال من أصول االعتزال فقد عّرف القاضي عبد اجلبار الوعد بأنه          " الوعد والوعيد "إذا كان   و

فهو كلّ خرب يتضمن إيصال ضرر إىل       " وأّما الوعيد      )4(."يتضمن إيصال نفع إىل الغري، أو دفع ضرر عنه يف املستقبل          
ما وعد اهللا أهل طاعته من      : "اموس الّشريعة الوعد هو    وقد عّرف صاحب ق    )5(."الغري، أو تفويت نفع عنه يف املستقبل      

ما أوعد اهللا أهل الكفر واملعاصي من العقـاب يف اآلخـرة، وهـو              " والوعيد هو    )6(."الثّواب يف اآلخرة، وهو حقّ    
   )7(."حّق

ـ                  ف وال يوجد فرق بني التعريفني اللغوي واالصطالحي إالّ أنَّ  داللة التعريف اللغوي أعم، وداللـة التعري
  .االصطالحي أخّص

   إثبات الوعد والوعيد-2
وردت يف القرآن الكرمي آيات كثرية تعد املؤمنني باجلّنة، وأخرى تتوّعد الكافرين بالّنار، ويذكر األستاذ عبد                

أنَّ هذه اآليات على وضوح داللتها وصريح أحكامها، شاءت هلا اخلالفات املذهبيـة واملباحـث               "العزيز ادوب   

                                           
1 - 

 .44: سورة األعراف، اآلية
2 - 

 .72: سورة احلج، اآلية
3 - 

 .ظ2/67ج: شرح النونية: اجليطايل
4 - 

 .1/78ج: شرح األصول اخلمسة: عبد اجلبار
5 - 

 .1/79ج: املصدر نفسه
6 - 

 .6/5ج: 1983قاموس الشريعة، وزارة الثقافة والثرات القومي، سلطنة عمان، : مجيل بن مخيس السعدي
7 - 

 .املرجع نفسه
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 تدخل يف قسم املتشابه من الكتاب العزيز، فنظرت إليها كلّ طائفة من املـتكلمني مبنظـار معتقـدها،                   الكالمية أن 
  )1("وأخضعوها إىل أصوهلم

وقد اّتفقت األمة على أنَّ اهللا تعاىل وعد املؤمنني املوفّني باجلّنة، وأوعد املشركني بالّنار، واختلفت يف وعيـد                  
  :)2(ثة مذاهب أوردها اجليطايل وهي فيما يأيتمرتكيب الكبرية من املوحدين إىل ثال

ذهبت إىل أنَّ الوعيد ال جيري إالّ على من قارنه اإلشراك، وأّما من ضّيع العمل من املوحدين : املرجئة 
  )3(.فمصريه إىل اجلّنة، وال يعرض على الّنريان

مرجعه إىل : رتكب الكبرية فقالواتوقّفوا يف إنفاذ الوعيد على م: األشعرية واإلمامية والسلفية واملاتريدية 
 )4(.مشيئة اهللا الكبري املتعال إن شاء أوقع عليه العقاب فبعدله، وإن شاء أسقطه عنه فبفضله

قالوا بإنفاذ الوعيد على مرتكب الكبرية الذي مات مصّرا عليها ومل يتب منها، : املعتزلة والزيدية واإلباضية 
 )5(.فهو خملّد يف الّنار على الّدوام

  :)6(وقد رّد اجليطايل على من أبطل الوعيد ملرتكب الكبرية بأدلّة تتمثل فيما يأيت
 
يا أيها الذين آمنوا ال تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إالّ أن تكون جتارة عن تراض منكم وال ﴿: قوله تعاىل 

  )7(﴾اراتقتلوا أنفسكم إنَّ اهللا كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه ن
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فال تولّوهم األدبار ومن يولّهم يومئذ دبره ﴿: وقوله تعاىل 

 )8(﴾إالّ متحّرفا لقتال أو متحّيزا إىل فئة فقد باء بغضب من اهللا ومأواه جهّنم وبئس املصري
ثاهلما من القرآن ال خيّص أهل الّشرك فقط، بـل          ويثبت اجليطايل أن الوعيد الوارد يف اآليتني املذكورتني وأم        

أخربونا عن هذه اآلية وأمثاهلا من القرآن أهي وعيد ألهل اإلقرار من هذه             : "يشمل أهل اإلقرار من املوحدين، ويقول     
الشرك، يف أهل   : يف أهل اإلقرار، بطل ما انتحلوه يف الوعيد، فإن قالوا         : األّمة أم هي يف أهل الّشرك خاّصة؟ فإن قالوا        

                                           
1 - 

 .459: أفعال العباد يف القرآن الكرمي: عبد العزيز ادوب
2 - 

 .و2/69ج: شرح النونية: اجليطايل
3 - 

 . وما بعدها488: أفعال العباد يف القرآن الكرمي: العزيز ادوبعبد : انظر تفصيل أدلتها
4 - 

: االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد: حممد بن احلسن الطوسي. 370-369: شرح العقيدة الطحاوية: ابن أيب العز. 116: االقتصاد يف االعتقاد: أبو حامد الغزايل. 143: شرح الفقه األكرب: املاتريدي

192 . 
5 - 

 . 107-3/106ج): الزيدية(يف علم الكالم : أمحد حممود صبحي/د. و2/69ج: شرح النونية: اجليطايل. 56-2/55ج: الدليل والربهان: الوارجالين . 350: فضل االعتزال:  اجلبارعبد
6 - 

 .و2/69ج: شرح النونية: اجليطايل
7 - 

 .30-29: سورة النساء، اآليتان
8 - 

 .16-15: سورة األنفال، اآليتان
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وكذلك الّنهي عنها إّنما هو يف أهل الّشرك خاّصة، فإن حاولوا بينهما فرقا مل جيدوه مع ما يف هذا القول مـن                      : قلنا
  )1("الفساد

  )2(﴾فذكّر بالقرآن من خياف وعيدي﴿: وقوله تعاىل 
 )3(﴾وكذلك أنزلناه قرآنا عربّيا وصّرفنا فيه من الوعيد لعلّهم يّتقون﴿: وقوله تعاىل 
. زم اجليطايل من زعم الوعيد يف أهل الشرك خصوصا فإّنه قد أباح الّدماء، واحلرام، وأسـقط احلـساب                 ويل

 وهذا إلزام شنيع ال ترتـضى       )4("ألنّ احملارم إّنما تّتقى من أجل العقاب، فمن أبطل الوعيد فقد أباحها           "ويعلّل ذلك   
  .نتائجه

يا نساء النيب من يات ﴿:     املؤمنني بأّمهات تهّنوتسمي أخطارهّن عظيم مع bوقال تعاىل يف نساء النيب  
وال ميكن أن :  قال اجليطايل)5(﴾منكن بفاحشة مبّينة يضاعف هلا العذاب ضعفني وكان ذلك على اهللا يسريا

  )6(.جيعلوها يف أهل الشرك
ملدح وحسن يرى املتوقّفون يف الوعيد أن خلف التوعد مما يعّد عند العرب من اجلود، ويستحّق به فاعله ا 

  .)7(الثناء، واهللا عّز وجلّ أوىل هبذا إذ هو غّين عن تعذيب العباد
أوليس من عفا منا عن األمر العظيم، والذنب اجلسيم أبلغ لـه يف املـدح               : قلنا: "أجاب اجليطايل على ذلك   

وليس عفوه عنهم أعظم    فلم أوجبتم الوعيد من اهللا سبحانه يف أهل الشرك إذن؟ أ          : بلى، قلنا : وحسن الثناء؟ فإن قالوا   
من املدح له؟ فإن حاولوا فصال بينهما فال جيدونه، فلما أمجع أهل الصالة مجيعا أن اهللا تعاىل ال يعفو عن أحد مـن                       
أهل الشرك ثبت أنَّ املدح ألجل العفو عن الذنب الكبري أو الصغري، ألنّ الواحد مناّ قد يعد ويتوّعد، وال علـم لـه                       

واهللا . الوعيد، مثّ تبّين له بعد ذلك إن أمضى وعيده يصري إىل فساد من أمره فيعفو ألجل ذلك                بعاقبة أمره من الوعد و    
سبحانه ال تبدو له البداوات  يف شيء من األمور، وال يتصف باجلهل عند اجلميع يف شيء من األشياء، وال جيتلـب                      

 )8(."بالعفو لنفسه منفعة، وال يدفع مضّرة
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ال خيلو القـول يف     : "التقسيم ليصل إىل أنَّ وعيد اهللا واقع ال يتخلف، يقول          سلك اجليطايل مسلك السرب و     -
إّما أن يتوّعدهم وهو يعلم أنه يوقعه هبم، فذلك ما قلنا، أو يتوّعدهم وهو              : وعيده ألهل الكبائر من أحد ثالثة أوجه      
 -يتوّعدهم وهو ال يعلم أّنه يوقعه هبم        ، أو   -تعاىل اهللا عن ذلك علّوا كبريا     -ال يعلم أيوقعه هبم أم ال؟ فهذا هو اجلهل          

 )1(".-فهذا هو الكذب تعاىل اهللا عن ذلك علّوا كبريا
إنَّ ﴿:  وقـال  )2(﴾كرب مقتا عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون        ﴿:  ملّا ذّم اهللا سبحانه من ال يفي مبواعده فقال         -

مت إليكم بالوعيد ما يبّدل القول لدّي وما أنـا          ال ختتصموا لدّي وقد قد    ﴿:  وقال يف وعيده   )3(﴾اهللا ال خيلف امليعاد   
 من الوعد والوعيد صادقة، وأّنه منجز وعده ووعيده بإمتامهما          -عّز وجلّ - علمنا أنَّ مجيع أخباره      )4(﴾بظالّم للعبيد 

 .)5(مجيعا فمعاذ اهللا أن يكون مواعده غرورا كمواعد إبليس اللعني
 )6(﴾إنَّ اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء﴿: استدلّ من توقف يف الوعيد بقوله تعاىل 

  .فدلّت اآلية أنَّ مادون الّشرك مغفور ملن ارتكبه بال توبة
وجند اجليطايل مل جير هذه اآلية على ظاهرها الذي يفيد العموم، وإّنما أتى مبا خيّصصها من القـرآن الكـرمي                    

عض اآلثار اليت وردت يف تفسري معىن اآلية، ويوضح ذلك أثناء مناقشته            الذي يصّدق بعضه بعضا، كما أّنه استأنس بب       
ال تقنطـوا مـن   ﴿: وقد قال اهللا: نعم، قلنا: هذه اآلية أحممولة على ظاهرها؟ فإن قالوا      : قلنا: "ملن قال خبلف الوعيد   

 أمجعوا معنا أنَّ اهللا ال يغفر        الشرك وغريه، والقرآن يصدق بعضه بعضا، فلما       )7(﴾رمحة اهللا إنَّ اهللا يغفر الذنوب مجيعا      
وقالت اليهود والنصارى ﴿: الشرك إالّ بالتوحيد دلّ على أنَّ الغفران إّنما يقع على التائب ألنّ اهللا قال يف موضع آخر                

 وقـال يف  )8(﴾حنن أبناء اهللا وأحّباؤه قل فلم يعذّبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر ملن يشاء ويعذّب من يشاء             
 فلما أمجعوا على أنَّ اهللا تعاىل ال        )9(﴾ويعذّب املنافقني إن شاء أو يتوب عليهم إنَّ اهللا كان غفورا رحيما           ﴿: فقنياملنا

 )10("يغفر ألهل الّشرك والّنفاق إال بالتوبة دلّ على اآلية أّنها يف الّتائبني أو يغفر الّصغائر للمجتنبني الكبائر
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إنَّ اهللا ال ﴿: يا أبا الّشعثاء أرأيت قول اهللا تعـاىل     : يد أنَّ رجال قال    وينقل اجليطايل ما روي عن جابر بن ز        -
إن ﴿: وأين أنبأين يا أبا الشعثاء؟ قـال      : أو أنبأك اهللا ملن يشاء أن يغفر؟ قال       :  اآلية، فقال جابر   )1(﴾يغفر أن يشرك به   

 يـا : رجل فقال ثالثا،" املصّرون هلك: " قال b وذكر جابر بن زيد أن رسول اهللا         )2(﴾جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه    
 فقال طه؟ سورة يقرأ أحد أفيكم: "b اهللا رسول فقال ﴾به يشرك أن يغفر ال اهللا إنَّ﴿: تعاىل قوله فأين اهللا، رسول
 اهللا رسول فقال )3(﴾اهتدى مث صاحلا وعمل وآمن تاب ملن لغفّار وإّني﴿ ِاقرأ: فقال اهللا، رسول يا أنا: كعب بن أُيب
b :النيب أنَّ يذكر جابر وكان. ثالثا املشيئة وقعت هلؤالء b اهللا مجـع  منها اهللا آيسه من اجلّنة يف أطمع من: "يقول 

 )4("النار يف بينهما

  خالصة القول
إنَّ اجليطايل التزم رأي اإلباضية يف إنفاذ الوعيد على مرتكب الكبرية معتمدا على ما تناقلته املصادر عن إمام                  

الذي محل عموم آيات املشيئة على ما خيّصصها، وقد انتهج علماء اإلباضية من بعد جابر هذا                املذهب جابر بن زيد     
أبو خزر يغال بن زلتاف، وأبو عمار عبد        : املسلك، واجتهدوا يف حتليله وصياغته بطرق كالمية ونذكر من بني هؤالء          

 )5(يف حججهم وأساليبهم يف إثبات الوعيد     كما نالحظ تقاربا    ... الكايف، وأبو يعقوب الورجالين، وإمساعيل اجليطايل     
هكذا يستقّر رأي اإلباضية منذ نشأهتم على إنفاذ الوعيد يف مرتكب الكبرية إن مل يتب منها، وينقل اخللـف عـن                     

 .السلف ذلك دون تغيري يف املوقف

  هماماجلنة والنار ودواوجود  -3
وأن . النار كائنتان، وأّنهما حّق، ال انقطاع لـدوامهما       بّين اجليطايل أّنه جيب على املكلّف اعتقاد أنَّ اجلّنة و         

  )6(.يعلم أنَّ هللا ثوابا ال يشبهه ثواب، وثوابه اجلّنة، وأنّ هللا عقابا ال يشبهه عقاب، وعقابه الّنار
  وقد اختلف املتكلمون هل مها خملوقتان أم ال؟ وهل مها تفنيان؟
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   خلق اجلنة والنار-أ
ة وأبو علي اجلبائي وأبو احلسن البصري إىل أّنهما خملوقتـان، وموجودتـان             ذهب مجهور اإلباضية واألشعري   

  :)2(، واستدلوا على ذلك)1(اليوم
املُعدُّ ال :  فقالوا)4(﴾أعّدت للكافرين﴿:  وقوله تعاىل يف الّنار)3(﴾أعّدت للمتقني﴿: بقوله تعاىل يف اجلّنة 

 .يكون إالّ حاضرا
وقلنا يا آدم اسكن أنت ﴿:  وإخراجهما عنها بالّزلة، قال تعاىلوبقّصة آدم وحواء وإسكاما اجلّنة، 

 )5(﴾وزوجك اجلّنة
 ومجهور املعتزلة إىل أّنهما ليستا خملوقتني، وستخلقان يوم اجلزاء، إذ ال فائدة مـن               )6(وذهب بعض اإلباضية  

  :)8(واستدلوا بأدلة منها. )7(خلقهما قبل يوم الثواب والعقاب
  . فلو كانت خملوقة وجب هالكها)9(﴾هالك إال وجههكل شيء ﴿:  قوله تعاىل-
 وال يتصور ذلك إال بعد فنـاء الـسموات واألرض           )10(﴾وجّنة عرضها السموات واألرض   ﴿:  قوله تعاىل  -

 .المتناع تداخل األجسام
  .ومحلوا ما جاء يف قّصة آدم وحواء على بستان من بساتني الدنيا 

، واعتمد يف ترجيحه على أدلـة       )11(ان هو األمثل وأقرب إىل الّصواب     ويرى اجليطايل أنَّ القول بأّنهما خملوقت     
  :منها

  )12(﴾ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة املنتهى عندها جّنة املـأوى﴿: قوله تعاىل 
 .)1("إذا دخل رمضان فتحت أبواب اجلنان، وغلقت أبواب النريان ":bوقول الرسول  
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 .)2("ر خملوقة وهي من األرضاجلنة خملوقة وهي يف السماء، والنا: "bوقوله  
إنَّ أرواح الشهداء جتعل يف حواصل طري خضر تسرح يف اجلّنة، وتأوي إىل قناديل معلّقة  ":bوقوله  

  )4(. وغري ذلك من األحاديث املروية يف فضل اجلهاد، ونزول حور العني على الشهيد)3("بالعرش
ولـيس  : "رى أنَّ املسألة فرعية، غري مطلوب علمها، يقول       إن رجح اجليطايل القول خبلق اجلّنة والّنار إال أّنه ي         

 وهذا ما تقتضيه بساطة العقيدة      )5("على العبد أن يعلم أنَّ اجلّنة موجودة اليوم، وإّنما عليه أن يعتقد وجودها ودوامها             
  .اإلسالمية إذ ال جيدي البحث يف مسائل غيبية، العلم هبا ال ينفع، واجلهل هبا ال يضر

  نة والنار دوام اجل-ب
وذلك . )6(ذهبت اإلباضية ومجهور املسلمني إىل أنَّ نعيم اجلّنة وعقاب الّنار ال انقطاع هلما، وال غاية لدوامها               

فالواجب على املكلّف أن يعتقد أنَّ هللا سبحانه ثوابا         : "، يقول اجليطايل  bاستنادا إىل آيات القرآن وأحاديث الرسول       
ه عقاب، ومها اجلّنة والّنار، ومها دائمان مع سكّاما من األبرار والفجار، ال ميوتون،              ال يشبهه ثواب، وعقابا ال يشبه     

  )7("وال هم منها خيرجون
اجلّنة والنار تفنيان وتبيدان، ويفىن أهلـها       "وقد خالف جهم بن صفوان املسلمني يف هذه املسألة، وزعم بأنّ            

 شيء معه، وأّنه ال جيوز أن خيلّد اهللا أهل اجلنة يف اجلنـة،              حىت يكون اهللا موجودا ال شيء معه، كما كان موجودا ال          
 ويعّد اجلهم أّول من تكلّم يف مسألة فناء اجلّنـة  )8("وأهل النار يف النار، وهذا رّد ما اتفق املسلمون عليه، ونقلوه نّصا      

  )9(.والّنار وتفّرد هبذا القول
أكلها دائـم   ﴿القرآنية كقوله تعاىل يف وصف اجلنة        ملصادمته لآليات    )10(وقد رّد اجليطايل على مذهب اجلهم     

  )2(﴾خالدين فيها﴿:  وقوله تعاىل)1(﴾ال ميسهم فيها نصب وما هم منها مبخرجني﴿:  وقوله تعاىل)11(﴾وظلّها
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فـإن  : "كما ركّز اجليطايل على تبيني الفرق بني دميومة اهللا تعاىل، ودوام اآلخرة وعرض ذلك بالصيغة اآلتية               
اهللا دائم بذاتـه    : ما الفرق بني الدائمني؟ فقل    : نعم، فإن قال  : اآلخرة دائمة، فقل  : نعم، فإنّ قال  : ، فقل قال اهللا دائم  

وأّما قول اجلهم بأّنه وجدنا القـدمي ال        . )3("وبنفسه، ال جيري عليه الفناء، واآلخرة باقية ألنّ اهللا تعاىل أبقاها وأدامها           
:  البقاء عن اجلّنة والّنار، فإنّ اجليطايل أجاب على هذه الـدعوى يف قولـه              حيدث، والباقي ال يفىن، فأبطل هبذه العلّة      

ليست العلّة يف قدم اهللا تعاىل أّنه ال يفىن، وإّنما العلّة يف القدم أّنه مل حيدث قط، وال جيري عليه احلدث، والباقي  قد                        "
ا إال بأّنه مل حيدث قط، وأّما بقاء الثـواب          يكون باقيا، وال يفىن، وميكن أن جيري عليه الفناء، والقدمي ال يكون قدمي            

  .)4("والعقاب ودوامهما، فإّنما هو بإبقاء اهللا إّيامها، وإدامته هلما، ولو شاء ألفنامها
هبذا التمييز الدقيق بني القدمي والباقي، واعتمادا على الّنصوص القرآنية يظِهر اجليطايل هتافت مذهب اجلهـم                

إنَّ اجلهم مجـح بعقلـه يف       : "حممد عبد الرحيم الزيين   / ، يقول أستاذنا د   )5(رفضه ونقضه الذي تصّدى له املتكلمون ب    
مسالك وعرة، وأطلق له العنان، وقاس عامل الغيب على عامل الشهادة، فصادم الّنص، وخرج عن مقّررات العقيـدة                  

  )6("وتعاليم اإلسالم

    مسألة اخللود-4
خلّد اهللا الشيء أي أبقاه، وخلد الشيء، خيلـد، خلـودا،           : قاء، يقال عّرف اجليطايل اخللود يف اللغة بأّنه الب      

 أي مبقون،  )7(﴾يطوف عليهم ولدان خملّدون   ﴿: قال تعاىل . وخلدا، إذا بقي يف دار ال خيرج منها، واسم املفعول خملّد          
  )8(.ولدانا ال يهرمون، وال يتغّيرون

  )9(" خيرج منهااخللد دوام البقاء يف دار ال"وذهب ابن منظور إىل أنَّ 
ويالحظ أنَّ اجليطايل عرَّف اخللود مبعىن البقاء دون الدوام، وجعل دوام الثواب والعقاب وعدم انقطاعهما ال                

  .يستفاد من لفظة اخللود ذاهتا، وإّنما يفهم من دالئل قطعية صرحية من القرآن والّسنة

                                                                                                                                                        
1 - 

 .48: سورة احلجر، اآلية
2 - 

 .76: سورة الفرقان، اآلية
3 - 

 .ظ1/45 ج:شرح النونية: اجليطايل
4 - 

 .ظ2/70ج: املصدر نفسه
5 - 

 . وما بعدها167: شهداء الفكر يف اإلسالم: حممد عبد الرحيم الزيين/ د.  وما بعدها2/129ج): النقض على جهم بن صفوان: (املوجز، حتقيق عمار طاليب: أبو عمار عبد الكايف: يراجع على سبيل املثال
6 - 

 .168: لفكر يف اإلسالمشهداء ا: حممد عبد الرحيم الزيين/ د
7 - 

 .17: سورة الواقعة، اآلية
8 - 

 .و2/68ج: شرح النونية: اجليطايل
9 - 

 .11/211ج: لسان العرب: ابن منظور
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 وخيلد الكفّار يف الّنار، واختلفوا يف مرتكب الكبرية من          وقد اتفقت األمة على أنَّ اهللا خيلّد أهل اجلّنة يف اجلّنة،          
  : ونوجز هذا االختالف فيما يأيت)1(املوحدين،
ذهبت اإلباضية واملعتزلة والزيدية إىل أنَّ فاعل الكبرية إنَّ مل يتب منها خيلّد يف الّنار  ال خيرج منها، وال  

  )2(.غاية لتخليده
 .)3( مشيئة اهللا تعاىل إن شاء عذّبه وإن شاء رمحهوذهبت األشعرية والسلفية إىل أّنه يف 
إّنه حمال أن خيلّد اهللا الفجار من ) "م834/هـ219ت  (فقال بشر املريسي: واختلفت املرجئة فيما بينهم 

إّنه جائز أن يدخلهم اهللا النار، وجائز أن : " وقال أصحاب أيب مشر وحممد بن شبيب)4("أهل القبلة يف النار
إنَّ اهللا عّز وجلّ يدخل يف النار قوما : "، وقالت الفرقة الثالثة)5("إنَّ أدخلهم، وجائز أالّ خيلّدهمخيلدهم فيها 

:  وقال    أصحاب غيالن)6(" ويصريون إىل اجلنة ال حمالةbمن املسلمني إال أم خيرجون بشفاعة الرسول 
فإن عذب أحدا عذّب من ارتكب مثل جائز أن يعذّهبم اهللا، وجائز  أن يعفو عنهم، وجائز أال خيلدهم، "

 )7("ما ارتكبه، وكذلك إنَّ خلده، وإن عفا عن أحد عفا عن كلّ من كان مثله
 فـإنّ  ،رتكب الكبرية  من أهل القبلة املصري األخروي مل ه حمصلة أبرز اآلراء اليت عرفها الفكر اإلسالمي يف        ذه

 منها ما انتشر يف  األوساط اإلسالمية، واعتقدها         عه، وإنَّ حبيس الكتب النقراض أتبا   كالمّي   ثراتبقي جمّرد   ما  منها  
  . هذه املسألة العقدية اليت اعتربها رشيد رضا من أكربمشكالت الدينوسنتناول موقف اجليطايل يف. الناس

  الناراالستدالل على خلود صاحب الكبرية يف -أوال
  :)8(رضها فيما يأيتاستدل اجليطايل على خلود صاحب الكبرية يف الّنار بأدلّة نع

  من القرآن-أ
وقالوا لن متّسنا الّنار إال أياما معدودة قل اّتخذمت عند اهللا عهدا فلن خيلف ﴿: قال اهللا تعاىل رّدا على اليهود 

اهللا عهده أم تقولون على اهللا ما ال تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب 

                                           
1 - 

 .و1/68ج: شرح النونية: اجليطايل. 1/229ج: مقاالت اإلسالميني: األشعري
2 - 

 . 1/365القسم: حتقيق النامي: قناطر اخلريات. و2/68ج: شرح النونية: اجليطايل. 1/149ج: مقاالت اإلسالميني: األشعري
3 - 

 .370-369: شرح العقيدة الطحاوية: ابن أيب العز. 242: أصول الدين: البغدادي
4 - 

 .230-1/229ج: مقاالت اإلسالميني: األشعري
5 - 

 .املصدر نفسه
6 - 

 .املصدر نفسه
7 - 

 .1/230ج: مقاالت اإلسالميني: األشعري
8 - 

 .ظ2/70ج: شرح النونية: اجليطايل
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إن كان سياق اآلية يف دحض اّدعاء اليهود أّنهم ال خيلدون،  فقد اختذها  ف)1(﴾الّنار هم فيها خالدون
اجليطايل دليال على خلود من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته من أّي أّمة كان، وفّسر اجليطايل السّيئة 

وبذلك . )2(هي الكبائر، وهو رأي الشيخ هود بن جمكم اهلواري" وأحاطت به خطيئاته"مبعىن الشرك، 
  .  اجليطايل املشهور من مذهب اإلباضية يف أنَّ السيئة عاّمةٌ تطلق على الشرك وغريه من الكبائرخيالف

 )3(﴾يريدون أن خيرجوا من النار وما هم خبارجني منها وهلم عذاب مقيم﴿: قوله تعاىل 
 )4(﴾وما هم خبارجني من النار﴿: قوله تعاىل 
 )5(﴾وما هم عنها بغائبني﴿: وقال اهللا تعاىل 
 )6(﴾خالدين فيها أبدا ال جيدون وليا وال نصريا﴿:  تعاىلوقال 
 فمن كان )7(﴾رّبنا إّنك من تدخل الّنار فقد أخزيته وما للظاملني من أنصار﴿:  قال تعاىل خمربا عن أوليائه 

 )8 (.يف النار موصوفا باخلزي واإلهانة فال سبيل له إىل اجلّنة والكرامة
 )9(﴾وا وال خيفّف عنهم من عذاهباال يقضى عليهم فيموت﴿: قوله تعاىل 
 . أي مقيمون)10(﴾ونادوا يا مالك ليقض علينا رّبك قال إّنكم ماكثون﴿: وقوله تعاىل 
وعد اهللا املنافقني واملنافقات والكفار نار جهّنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم اهللا وهلم ﴿: وقوله تعاىل 

 )11(﴾عذاب مقيم
فإن قالوا هذه اآلية يف أهـل       : "نا بأا ال ختّص أهل الشرك فحسب يقول       ويعلّق اجليطايل على هذه اآلية مبيّ     

ومن يعص اهللا ورسوله ويتعّد حدوده ندخله نارا خالدا فيها ولـه            ﴿: وكذلك قوله تعاىل  : الشرك خصوصا، قيل هلم   

                                           
1 - 

 .81-80: سورة البقرة، اآليتان
2 - 

  .1/121ج: 1/1989تفسري كتاب اهللا العزيز، حتقيق الشيخ بلحاج اشريفي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط: هود بن حمكم اهلواري. ظ2/70ج: شرح النونية: اجليطايل

: معجم أعالم اإلباضية، قسم املغرب    : مجعية التراث . ر. اشتهر مبؤلّفه تفسري كتاب اهللا العزيز     ن والده قاضيا لإلمام عبد الوهاب بن عبد الرمحن بن رستم،            عامل متقن، كا  ) م9/هـ3ق(هود بن حمكم اهلواري     

 .961: ، ترمجة4/926ج
3 - 

 .37: سورة املائدة، اآلية
4 - 

 .167: سورة البقرة، اآلية
5 - 

 .16: سورة االنفطار، اآلية
6 - 

 .65: ورة األحزاب، اآليةس
7 - 

 .192: سورة آل عمران، اآلية
8 - 

 .ظ3/56ج: شرح النونية: اجليطايل
9 - 

 .36: سورة فاطر، اآلية
10 - 

 .77: سورة الزخرف، اآلية
11 - 

 .68: سورة التوبة، اآلية
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باحلق وال يزنون ومن    والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر وال يقتلون النفس اليت حّرم اهللا إال               ﴿ وقال   )1(﴾عذاب مهني 
هذه اآليات كلها يف أهل الشرك      :  فإن قالوا  )2(﴾يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة وخيلد فيه مهانا           

  )3("خصوصا، وال جيدون يف ذلك فرقا

   من السنة-ب
كوا موافقـة  وردت أحاديث شريفة تصّرح بوعيد الفساق والعصاة يوم القيامة، وساق اجليطايل مجلة منها ل         

  : وهي)4(لكتاب اهللا العزيز
  )5("من قتل بعد العفو وأخذ الدّية فهو خالد خملّد يف الّنار: "bقوله  
 )6("من كذب وأصّر فهو خملّد يف الّنار: "bوقوله  
من قتل نفسه حبديدة فهو يتوّجأ هبا يف النار خالدا خملّدا، ومن حتسى ّمسا فهو يتحّساه يف نار : "bوقوله  

 )7("م خالدا خملّدا أبدا، ومن ترّدى من جبل فهو يتردى يف نار جهّنم خالدا خملدا أبداجهّن
الواردة يف مثل هذه األحاديث جاءت يف معرض الـشرط، تفيـد            " من"وذهب اإلباضية واملعتزلة أنّ لفظة      

ومل يتعـّرض   ) 8(. تفيد العموم  ال" من"العموم، وال تخرج املصّرين من عصاة املسلمني، بينما يرى األشاعرة أنَّ لفظة             
  .اجليطايل إىل هذه املسألة اللغوية

   من العقل-ج
  :سلك اجليطايل طرقا عقلية إلثبات اخللود ملرتكب الكبرية من أهل القبلة وهي فيما يأيت

  السرب والتقسيم
ن جيمع اهللا هلم    إّما أ : إنّ أهل الكبائر ال خيلون من أحد ثالثة أوجه        : "يعرض صورة الدليل على الشكل اآليت     

الثواب والعقاب معا، فيكونون معذّبني يف النار، متنعمني يف اجلّنة يف حالة واحدة، فهذا من أحمل احملـال الـذي ال                     
يتوهم وجوده، أو يقّدم أحدمها على اآلخر، فيكون املقدم منقطعا زائال، واملؤخر متصال، فأيهما املتـصل؟ وأيهمـا                  

                                           
1 - 

 .14: سورة االنساء، اآلية
2 - 

 .68: سورة الفرقان، اآلية
3 - 

 .ظ2/70 ج:شرح النونية: اجليطايل
4 - 

 .و2/71ج: املصدر نفسه
5 - 

 .761: ، رقم3/200ج: اجلامع الصحيح: أخرجه الربيع
6 - 

 .مل أعثر عليه
7 - 

 .2043: ، رقم4/386ج: ما جاء فيمن قتل نفسه بسم: كتاب الطب عن رسول اهللا، باب: أخرجه الترمذي يف السنن
8 - 

 .749-2/748ج: البعد احلضاري: اجلعبريي
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أن يكون أثاهبم على بعض الطاعات، وترك    : والوجه الثاين . لك فهو دعوى من غري دليل     املنقطع؟ وكلّ ما أثبثوا من ذ     
العقوبة على بعض املعاصي، فهذا ساقط ألنّ املثاب ال يكون مثابا حىت يسقط عنه مجيع ما توعد اهللا عليه العقـاب،                     

أن يكون املثاب ليس معه     : جه الثالث والو. وأّما إذا كان معه بعض الكبائر فال، ألنّ ذلك تكذيب خلرب اهللا عّز وجلّ             
  )1("كبرية فيكون حينئذ من املؤمنني املثابني فهو ما قلنا

  نفي اجتماع األضداد
ال خيلو املثاب املعاقب من أن يكون مؤمنا ويل اهللا من أهـل اجلنـة،               : "ويصيغ هذا الدليل على النحو اآليت     

شقيا يف علمه من أهل النار، فبطل أن يكون كافرا مؤمنا شـقيا             سعيدا يف علم اهللا السابق، أو يكون كافرا عدّو اهللا           
سعيدا عند اهللا من أهل اجلنة والنار مجيعا ألنّ ذلك من احملال واجتماع األضداد، فلما بطل  هذا مل يبق إال أّنه مؤمن                        

  )2("سعيد من أهل اجلّنة، أو شقي من أهل الّنار
 سبحانه وسخطه، وحّبه وبغضه، وواليته وعداوته يف جسم عبِد          ال جيتمع رضى اهللا   "ويؤكّد اجليطايل على أّنه     

واحٍد فيكون ولّياً هللا تعاىل وعدّواً له، بغيضا مسخوطا عليه، حبيبا له مرضيا عنه يف حالة واحدة، فيكـون معـذّبا                     
  )3("بالّنار، مثابا باجلّنة يف حالة واحدة، هذا هو احملال الذي ال يتوّهم كونه، وال يستقيم وجوده

  قياس الغائب على الشاهد
إنا وجدنا اهللا تعاىل حكيما، واحلكيم ال يزجر عن معاصيه إال بأشّد الزجر ألّنه لو زجـر                 : "ويعرضه كاآليت 

لـئن  : عنها بأوهن الزجر لكان غري مؤكد ملناهيه، أال ترى لو أنَّ رجال ى عبده عن الزنا والقتل وغري ذلك فقال له         
لطمة، أو مثل ذلك، لكان عندنا موهنا لنهّيه، غري زاجر عن معصيته، فلمـا وجـدنا اهللا      فعلت ألضربّنك ضربة، أو     

تعاىل حكيما وقد ى عن اهلجوم على املعاصي واالستخفاف حبقّه مل يصح يف احلكمة إال أن ينهى عنها بأشّد مـا                     
لعظيم الذي ال اية لعظمته أوجب      يكون من الزجر وأشده عذابا ال اية له، وأيضا فإن من استخف حبّق اهللا اإلله ا               

  )4("عليه عقابا ال اية له
وإن حاول اجليطايل سوق أدلة عقلية تثبت اخللود ملرتكب الكبرية من أهل القبلة فستظلّ حماولته قاصرة حبكم                 

الـيت  عجز العقل البشري عن الوصول إىل حقيقة كاملة ويقينية يف مسألة غيبية كهاته، كما أنَّ الطـرق العقليـة                    
هو قياس انتقده اجليطايل    "قياس الغائب على الشاهد   "استخدمها يف هذه املسألة ال تسلم من النقد، فعلى سبيل املثال            

                                           
1 - 

 .و2/71ج: شرح النونية: يلاجليطا
2 - 

 .املصدر نفسه
3 - 

 .ظ3/56ج: املصدر نفسه
4 - 

 .ظ-و2/71ج: شرح النونية: اجليطايل
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 واعترض على الذين استعملوه يف إثبـات أنَّ ختلـف           )1("إنَّ اهللا ال يدرك باحلواس وال يقاس بالناس       : "بنفسه يف قوله  
قياس الغائب على   "لكننا نرى اجليطايل يف هذه املسألة يوظّف        . )2( على الشاهد  وعيد اهللا تعاىل يعّد جودا وكرما قياسا      

. ليصل إىل حكم مشترك   ) الشاهد(على حكمة املخلوق    ) الغائب(يف جمال املاورائيات فيقيس حكمة اخلالق       " الشاهد
  وال ندري هل هو تناقض يف املوقف أم استثناء خاص؟

ن يدرك ِحكَم اهللا تعاىل يف أفعاله سواء يف عامل الـشهادة أو عـامل               ومع كلّ هذا فهيهات للعقل اإلنساين أ      
الغيب، وإن انكشف له شيء يسري منها فأّنى له أن يدرك مجيعها، فالعجز عن إدراكه إدراك، وهبذا  تبقـى مـسألة                  

  .اخللود تستمّد داللتها القوية من النقل ال من العقل

   اخللود ألهل الكبائر مناقشة اجليطايل أدلة القائلني بعدم-ثانيا
  :استدل القائلون خبلف الوعيد بأدلة، أورد اجليطايل بعضا منها وناقشها وهي فيما يأيت

فأّما الذين شقوا ففي النار هلم فيها زفري وشهيق خالدين فيها ما دامت السموات واألرض               ﴿:  قوله تعاىل  -1
  .)3(﴾إال ما شاء رّبك إنَّ رّبك فّعال ملا يريد

  ؟﴾ما دامت السموات واألرض﴿:  االستثناء الوارد يف اآلية؟ وما املراد بقولهفماذا يفيد
. بّين اجليطايل أنَّ االستثناء باملشيئة الوارد يف هذه اآلية ال يفيد استثناء املوحدين العصاة وخروجهم من الّنـار          

:  فقـالوا  ﴾إال ما شاء رّبك   ﴿: ه تعاىل وأّما ما احتّجوا به يف قول     : " وإنّ ملعناه وجوها عديدة، عند أهل التفسري يقول       
أن خيرج أهل الكبائر من النار، فإن هذا تقّول وذهاب عن الظاهر بغري دليل، وأيضا فإنّ أهل التفسري اختلفوا فيهـا،                     

:  وقال آخرون  )4(﴾فذوقوا فلن نزيدكم إال عذابا    ﴿: إال ما شاء رّبك أي من الزيادة يف اخللود ونظريه         : فقال بعضهم 
يف أرحام أّمهـاهتم،    : ما لبثوا يف ظهور آبائهم، وقيل     : يف الربزخ، وقيل  : اء رّبك من مكثهم يف الدنيا، وقيل      إال ما ش  
وهو الذي استثناه، فمن زعم غري ذلك فعليـه         " ما شاء اهللا  "فكلّ ذلك   ... ما لبثوا يف احملشر قبل أن يدخلوها      : وقيل

ر لكان يف هذه اآلية ما يدلّ على خروج اإلنـس واجلـن             الدليل، ولو كان يف هذا ما يدل على خروج أهل الكبائ          
يا معشر اجلّن قد استكثرمت من اإلنس وقال أولياؤهم من االنس ربَّنا اسـتمتع بعـضنا                ﴿: أمجعني، وذلك قوله تعاىل   

   )6(")5(﴾ببعض وبلَغنا أجلنا الذي أّجلت لنا قال الّنار مثواكم خالدين فيها إال ما شاء اهللا إنَّ رّبك حكيم عليم
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 . من البحث88: ينظر. و1/68ج: املصدر نفسه
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 .ظ2/69ج: املصدر نفسه
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 .107: سورة هود، اآلية
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 .30: سورة النبأ، اآلية
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 .128: سورة األنعام، اآلية
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 .ظ2/71ج: شرح النونية: اجليطايل
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  :)1( ذكر اجليطايل أنَّ هلا معنيني﴾ما دامت السموات واالرض﴿: وأما قوله تعاىل
ال : " ومثله يف كالم العـرب     )2(﴾حىت يلج اجلمل يف سّم اخلياط     ﴿: على قطع الّرجاء كقوله تعاىل    : " األّول -

جع املوتى إىل الدنيا وحىت تقع      أي ال ترجو إتياين كما ال ير      " ال أفعله سّن احلسل   "و" أفعل ذلك حىت يؤوب القارظان    
  :أسنان احلسل، وهو ولد الضب وأسنانه ال تقع أبدا فيما ذكر، وقال الشاعر

  ويرجع يف القتلى كليـب لوائـل     وحىت يؤوب القارظـان كالمها
  )البحر الطويل(   

  )3("وأمثال هذا مما يتكلمون به على اليأس وقطع الطمع
خالدين فيها ما دامت الـسموات      ﴿ اجلّنة يف السماء، والّنار يف األرض، فقال         ذكر أهل التفسري أنَّ   :  الثاين -
  )4(. على هذا املعىن﴾واألرض

ليس " ذهب اجليطايل إىل أنه      )5(﴾إنَّ جهّنم كانت مرصادا للطاغني مآبا البثني فيها أحقابا        ﴿:  قوله تعاىل  -2
 فهي عامة جلميع من دخلها من أهل        ﴾...دا للطاغني إنَّ جهّنم كانت مرصا   ﴿: هذا دليال على اخلروج أيضا ألنه قال      

 وهو مجع حقـب أي      ﴾البثني فيها أحقابا  ﴿الشرك، وأهل الكبائر فمن اّدعى التخصيص فعليه الدليل، وأّما تفسريها           
  )6("زمانا إىل ما غاية له

 دليل أيضا علـى     فليس هذا : " يقول اجليطايل  )7(﴾رّبما يوّد الذين كفروا لو كانوا مسلمني      ﴿:  قوله تعاىل  -3
  )8("اخلروج، وإّنما ذلك فيما وجدت يف التفسري ملا رأى الكفار كرامة املسلمني على اهللا متنوا أن لو كانوا مسلمني

إن الـذين   ﴿:  يف الدنيا، كقوله   )9(﴾ما لنا ال نرى رجاال كّنا نعدهم من األشرار        ﴿:  وكذلك قوله تعاىل   -4
ما لنا ال نرى رجـاال كّنـا        ﴿:  فلما دخلوا النارمل يروهم معهم قالوا      )10(﴾أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون     
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 .املصدر نفسه
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 .40: سورة األعراف، اآلية
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 .ظ2/71ج: شرح النونية: اجليطايل
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 .املصدر نفسه
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 .23-21: اتسورة النبأ، اآلي
6 - 

 .ظ2/71ج: شرح النونية: اجليطايل
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 .2: سورة احلجر، اآلية
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 .62: ةسورة ص، اآلي
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 .29: سورة املطففني، اآلية
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 أي هم فيها ومل يـروهم، وهـذا         )1(﴾أم زاغت عنهم األبصار   ﴿) فأخطأنا (﴾نعّدهم من األشرار اختذناهم سخريا    
  )2 (."تفسري جماهد، مث علموا بعد أم ليسوا فيها

ن خبروج عصاة املوحدين من النار فقـد أصـدر يف شـأا              وأما األحاديث النبوية اليت استدل هبا القائلو       -
وما ينطق عن اهلوى إن هـو       ﴿: خمالفة لكتاب اهللا عّز وجلّ، مردودة ألنّ اهللا تعاىل قال         : "اجليطايل حكما جممال أّنها   

ـ    )5(")4("كيف أقول خبالف القرآن وبه هداين اهللا      : " وجاء عنه عليه السالم    )3(﴾إال وحي يوحى   ارة  وقد سبقت اإلش
  )6(.إىل منهج استدالل اجليطايل باحلديث يف مسائل العقيدة

  جممل القول
إنَّ املدارس الكالمية قد تباينت مواقفها يف الوعد والوعيد، فبالغت األشعرية يف العفو وجّوزت على اهللا عقال                 

، ومن جهة أخرى تطرفت املعتزلة      )7(أن يعذّب املطيع، ويعفو عن العاصي إطالقا للمشيئة اإلهلية وأنَّ اهللا فّعال ملا يريد             
فأوجبت على اهللا تعاىل عقال أن يثيب األخيار، ويعاقب األشرار، ووعده ووعيده استحقاق للمكلفـني وأعـواض                 

  )8(.لغريهم
وبني هذين املوقفني املتعارضني متاما يتخذ اجليطايل مسلكا وسطا فيؤكد ابتداء أن ثواب اهللا تعاىل ال يـشبهه                  

 يشبهه عقاب، وهذا ما يستدعيه التوحيد اخلالص، وأن ثوابه لألبرار فضل، وعقابه للفجار عـدل،                ثواب، وعقابه ال  
  .وهو تعاىل صادق يف وعده ووعيده، فال جيب عليه شيء بل احلكمة اإلهلية تقتضي أن يثيب املطيع، ويعاقب الكافر

 احلجة، ساطعة الداللة إن قارّناها حبجـج        وإن األدلة اليت ساقها اجليطايل يف إثبات اخللود لفاعل الكبرية قوية          
بعدا عمليا جليا يف سلوك األفراد واتمعات، فلـو         " الوعد والوعيد "كما ال خيفى أن ملسألة      . القائلني خبلف الوعيد  

أخذت األمة بصدق وعيد اهللا تعاىل وإنفاذه يف مرتكب الكبرية لبادرت إىل إتيان الواجبات، وترك املنهيات، وتابت                 
رّبها متابا، ولو متسكت بظواهر النصوص اليت تفيد خلف الوعيد لصارت الزواجر كضرب يف بـارد احلديـد،                  إىل  

  .وبطلت التكاليف الشرعية، وضاعت األمانة اليت ّمحلها اإلنسان
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 .63: سورة ص، اآلية
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وقد يتبادر إىل بعض األفهام أن القول بإنفاذ الوعيد غلّو يف املعتقد، وتطّرف يف الدين، وتيئيس من رمحة اهللا                   
تعاىل، فدفعا هلذا اإليهام الوارد أوىل اجليطايل واإلباضية عامة لقضية اخلوف والرجاء اعتناء بالغا، وجعلوهـا أصـال                  

  .عقديا جيب اإلميان به
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  المبحث الثالث

  الخوف والّرجاء
   داللتهما ومكانتهما يف األصول العقدية-1

جعـل  " قناطر اخلريات " مؤلفاته، ففي كتابه     ، وفّصل القول فيهما يف    "اخلوف والرجاء "اهتم اجليطايل بأصل    
، وذلك ألنّ نفس العبد فاترة ال تنشط        )1(القنطرة الثالثة عشرة قنطرة خاصة باخلوف والرجاء، وّمساها قنطرة البواعث         

للخري، وال تنبعث للعبادة كما جيب إال مبنشط يدفعها إىل اخلري، وزاجر يزجرها عن الشر، ومها اخلوف من عـذاب                    
  .تعاىل، والرجاء يف ثوابه عّز وجلّاهللا 

مصدر خاف، خياف، خوفا، إذا فزع، قـال اهللا         : وقد عّرف داللة اخلوف والرجاء يف اللغة، فأما اخلوف هو         
فمن خاف من موص جنفا     ﴿:  واخلوف أيضا خيرج على العلم، قال اهللا تعاىل        )2(﴾يدعون رّبهم خوفا وطمعا   ﴿: تعاىل
  .)4( أي علم)3(﴾أو إمثا

ا الرجاء هو الطّمع، ورجوت الشيء، ورجيته، وارجتيته سواء، ويطلق الرجاء أيضا على اخلـوف، قـال                 وأم
قـالوا أرجـه    ﴿: وعلى التأخري والترك، ومنه قوله تعـاىل      .  أي ال ختافون   )5(﴾ما لكم ال ترجون هللا وقارا     ﴿: تعاىل
  .)7( اتركه)6(﴾وأخاه

 والرجاء يف ثوابه فريضتان واجبتان على كلّ بالغ، صـحيح           ويذكر اجليطايل أنَّ اخلوف من عذاب اهللا تعاىل،       
  .، وسنتناول ذلك بالتوضيح)9(، وأن استقامة العبادة ال تصح لطالبها إال باستشعار اخلوف والرجاء والتزامهما)8(العقل

   فرضية اخلوف-2
  :)10(ساق اجليطايل نصوصا تدل على أن اهللا فرض على عباده أن خيافوه منها
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 . وما بعدها3/341ج: قناطر اخلريات: اجليطايل
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 .16: سورة السجدة، اآلية
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 .182: اآليةسورة البقرة، 
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 .13: سورة نوح، اآلية
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 .111: سورة األعراف، اآلية
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 .3/344ج: قناطر اخلريات: اجليطايل
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 .345-3/342ج: املصدر نفسه
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  )1(﴾وخافون إنَّ كنتم مومنني﴿: قوله تعاىل 
 )2(﴾وإياي فارهبون﴿: وقوله تعاىل 
 )3(﴾وال ختشوا الناس واخشون﴿: وقوله تعاىل 
 )4(﴾ليس بأمانيكم وال أماين أهل الكتاب من يعمل سوءا جيز به﴿: وقوله تعاىل 
 . من عذابه أي رقّت هللا خمافة)5(﴾إمنا املومنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوهبم﴿: وقوله تعاىل 
 )6(﴾والذين هم من عذاب رّبهم مشفقون﴿: وقوله تعاىل 
املؤمن بني خمافتني بني أجل قد مضى ال يدري ما اهللا صانع فيه، وبني أجل قد بقي ال : "bوقال الرسول  

 )7("يدري ما اهللا قاض فيه
  .هذه األخبار والتفكري فيها حىت يتمكن اخلوف من القلبإىل تأمل  ودعا اجليطايل

  :)8(جيب على العبد التزام اخلوف ألمرينو
الزجر على املعاصي ألن النفس األّمارة بالسوء مّيالة إىل الّشر، طّماحة إىل الفتنة، ال تنتهي عن ذلك                 : أحدمها

  .إال بتخويف عظيم، وهتديد بالغ
  .لئال تعجب بالطاعة فتهلك: الثاين

   فرضية الرجاء-3
اجلنة، وأن رمحة اهللا تعاىل واسعة، سبقت غضبه، ووسعت كلّ شيء، والعبد            بّين اجليطايل أنَّ الرجاء طمع يف       
فمن ذا الذي يعرف غاية رمحة اهللا أو حيسن وصفها؟ إذ يغفر لعبد             : "يقول. عاجز عن تصّور هذه الرمحة، أو وصفها      

وا يغفـر هلـم مـا قـد     قل للذين كفروا إن ينته   ﴿:كُفْر مائة سنة أو ما شاء اهللا بإميان ساعة واحدة كما قال تعاىل            
ال إلـه إال    : قولـوا : احطط عنا اخلطايا، وقيل   :  قيل معناه  )1(﴾قولوا حطّة يغفر لكم خطاياكم    ﴿:  وقال )9(﴾سلف
  :)3( وقد أورد نصوصا كثرية تدل على فضل اهللا تعاىل ورمحته، منها)2("اهللا
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 .175: سورة آل عمران، اآلية
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 .2: سورة األنفال، اآلية
6 - 
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 .3/344ج: قناطر اخلريات: اجليطايل
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 .38: سورة األنفال، اآلية
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هللا  إنَّ اهللا يغفر الذنوب مجيعا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة ا﴿: قوله تعاىل 
  )4(﴾إّنه هو الغفور الرحيم

 )5(﴾ورمحيت وسعت كلّ شيء فسأكتبها للذين يتقون﴿: وقال تعاىل 
 )6(﴾إنَّ الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا أولئك يرجون رمحة اهللا﴿: وقوله تعاىل 
قسمها بني اجلن واإلنس والبهائم، فبها يتعاطفون، وهبا إنَّ هللا تعاىل مائة رمحة فواحدة منها : "bوقوله  

 )7("يترامحون، واّدخر منها تسعا وتسعني لنفسه، يرحم هبا عباده يوم القيامة
 )8("اهللا أرحم لعبده املؤمن من الوالدة الشفيقة لولدها: "bوقوله  
حكون، ال أراكم، حىت إذا مل تض:  دخل من باب بين شيبة فرأى قوما يضحكون فقال هلمbروي أنَّ النيب  

ال تقّنط عبادي : جاءين جربيل فقال يا حممد إنَّ اهللا تعاىل يقول: كان عند احلجر رجع إليهم القهقرى فقال
 )10(")9(﴾نّبئ عبادي أين أنا الغفور الرحيم وأن عذايب هو العذاب األليم﴿: من رمحيت

أليس قـد جـاءت     : فإن قيل : "وّضح ذلك يف العبارة   اجليطايل على أنَّ الرجاء ال يكون إال بالعمل، وي        وأكّد  
:  ويف أمثاهلا؟ فقيل له    )11("أنا عند ظّن عبدي يب فليظن يب ما شاء        : "األخبار الكثرية يف حسن الظن باهللا تعاىل، كقوله       

 بوعد  إنَّ من حسن الظّن باهللا تعاىل احلذر من معصيته، واخلوف من عقابه، واالجتهاد يف طاعته، وذلك مثرة التصديق                 
اهللا تعاىل ووعيده، وذلك أنَّ الرجاء ال يكون إال على أصل ثابت صحيح إذا اجتهد العبد يف طاعة اهللا تعاىل، وانتهى                     
عن معصيته فريجو حينئذ أن يقبل اهللا منه، ويتّم له تقصريه، ويعظّم له الثواب، ويعفو عن الزلل فإن أحسن الظن على                  

:  وقـال  )12(﴾الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا أولئك يرجون رمحة اهللا          ﴿: هذا فهو الّرجاء قال اهللا تعاىل     
 وأما إنَّ طمع ورجا بغري عمل فذلك        )13(﴾أمن هو قانت آناء الليل ساجدا أو قائما حيذر اآلخرة ويرجو رمحة رّبه            ﴿

                                                                                                                                                        
1 - 

 .58: سورة البقرة، اآلية
2 - 

 .3/350ج: قناطر اخلريات: اجليطايل
3 - 

 .املصدر نفسه
4 - 

 .53: سورة الزمر، اآلية
5 - 

 .156: اآليةسورة األعراف، 
6 - 

 .118: سورة البقرة، اآلية
7 - 

 .2752: ، رقم4/2108ج: يف سعة رمحة اهللا وأا سبقت غضبه: كتاب التوبة، باب: أخرجه مسلم
8 - 

 .مل اجده يف املوسوعة الذهبية امليسرة للحديث النبوي وعلومه
9 - 

 .50-49: سورة احلجر، اآلية
10 - 

 .126: م1994/ هـ1415، تقدمي وتعليق حممد علي القطب، املطبعة العصرية، بريوت لرتول أسباب الباب النقول يف: السيوطي
11 - 

 .2631: ، رقم2/760ج: يف حسن الظن باهللا: كتاب الرقائق، باب: أخرجه الدارمي يف السنن
12 - 

 .118: سورة البقرة، اآلية
13 - 

 .9: سورة الزمر، اآلية
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:  تعاىل خمربا عن املنافقني    منه أمنية ال أصل هلا وال طائل، مساّها رجاء وحسن ظن بل ذلك خطأ وضالل وقد قال اهللا                 
  )2(")1(﴾وغّرتكم األماين﴿

   املوازنة بني اخلوف والرجاء-4
أحلّ اجليطايل على وجوب اعتدال اخلوف والرجاء يف قلب املكلف اعتداال ال مييل أحدمها باآلخر، ألّنـه إذا                  

إّنه ال ييأس   ﴿: ، وقد قال اهللا تعاىل    مال اخلوف به فذلك يدعو إىل اإلياس من رمحة اهللا تعاىل، واإلياس أعظم الكبائر             
 وإن مال به الرجاء خـشي       )4(﴾ومن يقنط من رمحة رّبه إال الّضالون      ﴿:  وقال )3(﴾من روح اهللا إال القوم الكافرون     

فـال يـأمن مكـر اهللا إال القـوم     ﴿: عليه األمن من عذاب اهللا، وهو أيضا كبرية من الكبـائر، قـال اهللا تعـاىل           
  .)6)(5(﴾اخلاسرون
  :)7(تدل اجليطايل بنصوص تفيد املوازنة بني رهبة العقاب ورغبة الثواب، منهاواس

 ويف  )8(﴾تتجاىف جنوهبم عن املضاجع يدعون رّبهم خوفا وطمعـا        ﴿:  ثناء اهللا تعاىل على املؤمنني يف قوله       -
  )9(﴾إّنهم كانوا يسارعون يف اخلريات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعني﴿: قوله تعاىل
  )10("لو وزن خوف املؤمن ورجاؤه مبيزان تريص ما زاد أحدمها على اآلخر: "bوله ق 

وجيب على العبد أن    : "واالعتدال بني اخلوف والرجاء واجب سواء يف حالة الطاعة أو املعصية يقول اجليطايل            
 فالرجاء  )11("ل املعصية يعدل بني اخلوف والرجاء يف قلبه ولو مل يعلم من نفسه ذنبا، ويعتدالن أيضا ولو يف حالة عم                 

ومرجع ثبوهتما يف قلـب     . )12(احلقيقي ال ينفك عن اخلوف احلقيقي، واخلوف احلقيقي ال ينفك عن الرجاء احلقيقي            
  :)13(العبد إىل أمور منها

                                           
1 - 

 .14: سورة احلديد، اآلية
2 - 

 .355-3/354ج: قناطر اخلريات: ايلاجليط
3 - 

 .87: سورة يوسف، اآلية
4 - 

 .57: سورة احلجر، اآلية
5 - 

 .99: سورة األعراف، اآلية
6 - 

 .و3/9ج: شرح النونية. 1/43ج: قواعد اإلسالم: اجليطايل
7 - 

 .و3/9ج: شرح النونية. 1/43ج: قواعد اإلسالم. 3/352ج: قناطر اخلريات: اجليطايل
8 - 

 .16: ة السجدة، اآليةسور
9 - 

 .90: سورة األنبياء، اآلية
10 - 

 .1025: ، رقم2/12ج: كتاب الثاين عشر من شعب اإلميان: أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان
11 - 

 .ظ3/9ج: شرح النونية. 1/43ج: قواعد اإلسالم: اجليطايل
12 - 

 .3/353ج: قناطر اخلريات: اجليطايل
13 - 

 .و3/9ج: شرح النونية. 1/44 ج:قواعد اإلسالم: اجليطايل
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ألنّ العبد يرجو أن تكون خامتة عمله على اإلميان والوفاء بالدين فيصري بذلك             :  جهل املصري وعاقبة اخلامتة    -أ
ب اهللا وكرامته، فينبعث يف قلبه الرجاء، وخياف أن تكون خامتة عمله على الكفر فيعذّب عليه غدا يف النـار                    إىل ثوا 

  .فينبعث حينئذ اخلوف
فإذا تاب من كبرية اقترفها فهو خياف أن يكون غـري ناصـح يف توبتـه                :  الشك يف باب القبول والردّ     -ب

 . عنه، ويثاب على ذلكفيعذّب على ذلك، ويرجو أن يكون ناصحا فيها فيعفى
ويعلّل . )1( فرائض غري حمدودة كّرب اآلباء، والندم على سوالف اآلثام، وجهالة كبائر الذنوب من صغائرها              -ج

ذلك ألنّ العبد خياف إن مل يبلغ إىل احلّد الذي يكون به مؤّديا ملا افترض اهللا عليه يف هذه الفرائض أن يعذّب علـى                        
 قد بلغ احلد الواجب عليه فيثيبه اهللا تعاىل على ذلك يف اآلخرة، وخياف من الذنب أن                 تقصريه فيها، ويرجو أن يكون    

  )2(.يكون كبريا فيعذّب عليه، ويرجو أن يكون صغريا فيغفر له
هكذا بّين اجليطايل أنَّ اهللا فرض اخلوف والّرجاء على العباد، واستعبدهم بفعلهما من غري أن حيّد هلم يف ذلك                   

  .نّ ذلك أصلح هلم يف االجتهاد يف الطّاعة، واالبتعاد عن املعصيةحّدا يعلمونه أل

                                           
1 - 

 .2/161ج: معامل الدين: الثميين. و2/143ج: شرح النونية: اجليطايل. ر. الكبائر معلومة وغري معلومة، والّصغائر معلومة بالوصف ال بالتعيني وهذا عند إباضية املغرب
2 - 

 .و3/9ج: شرح النونية: اجليطايل
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  الخاتمة
Supprimé : يف نبوة سيدنا : املبحث الثالث

.bحممد 



  322

  الخاتمة
يعّد إمساعيل اجليطايل علما من أعالم الفكر اإلسالمي يف القرن الثامن اهلجري، أسهم مسامهة  فّعألة يف إثراء                  

ىل القرون التالية لعهده، وذلـك      التراث العقدي، وترك أثرا عميقا يف تاريخ احلركة الفكرية باملغرب اإلسالمي امتّد إ            
وقد استخلصت من خالل دارسيت للجيطايل وآرائـه الكالميـة          . من خالل إنتاجه العلمي الغزير، وشخصيته الفذّة      

  :النتائج اآلتية
 حاولت الكشف عن البيئة السياسية واالجتماعية والفكرية اليت نشأ يف أحضاا اجليطايل، وإن اتسمت              -أوال

الضطراب والرداءة فإن ذلك مل يثنه عن عزمه بل كان دافعا له إىل املقاومة والتحدي، كما قمـت                  أوضاع عصره با  
بترمجة وافية عن حياته، وضبط مقومات شخصيته وحصر آثاره الفكرية اليت يالحظ أنَّ أغلبها حيتاج إىل حتقيق علمي                  

  .دقيق ليحصل االنتفاع هبا
اجليطايل، واهتمت بتحديد مرجعية فكره فقـد كـان رجـال            وقفت على اجلانب املنهجي يف آراء        -ثانيا

موسوعيا مطّلعا على إنتاج العلماء من داخل املدرسة اإلباضية وخارجها، وظهر يل تأثّره الواضح مبنهج أيب حامـد                  
  :الغزايل يف ثالث نقاط

  .يف نظرية املعرفة 
 .يف آرائه التربوية 
 .يف مزجه بني أصول الدين واألخالق 

أنَّ اجليطايل استفاد من عقالنيـة      " بداية اتهد "و" قواعد اإلسالم " أيضا وذلك بعد املقارنة بني       وقد جتلّى يل  
الوليد بن رشد ومنهجه يف عرض الفقه وتصنيفه، وال عجب من هذا التأثر، فقد مكّنته مقوماته الشخصية من جتاوز                   

تعدد املدارس واالجتاهات وبذلك ميثّل اجليطـايل ذروة        احلدود املذهبية الضّيقة وانطالقه إىل رحابة الفكر اإلسالمي امل        
االلتقاء والتقارب بني الفكر اإلباضي والفكر األشعري يف القرن الثامن اهلجري اللذين ظـال متعايـشني يف البيئـة                   

  .املغربية
كما ضبطت منهجه يف االستدالل الكالمي الذي يعتمد على الّنقل الصحيح والعقل الّصريح، وقـد كـان                 

يطايل من دعاة التأويل الذي يتوافق مع احملكم من النصوص وتؤّيده شواهد اللغة، ودافعه إىل ذلك ترتيه البـاري                   اجل
تعاىل عن صفات املخلوقني، وغلق الباب أمام تيار التجسيم والتشبيه، وقد استعمل نفس آليات االحتجاج املعروفـة                 

  .لدى املتكلمني مما يدل على مقدرته الكالمية
 فضل اجليطايل الطريقة القرآنية يف االستدالل على وجود اهللا تعاىل، وملا كـان اجلـدل موّجهـا إىل                   -ثالثا

وقد نافح اجليطايل   . امللحدين أورد أدلّة عقلية أخرى، صاغها صياغة منطقية لريّد عليهم بنفس املنهج الذي يقّرون به              
 ذاته وصفاته وأفعاله، وتفسريه املتشابه من النـصوص         عن التوحيد اإلسالمي اخلالص بتدليله على وحدانية اخلالق يف        
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وبذل ما يف وسعه يف ختليص التوحيد من فكر الّتشبيه والّتجـسيم،            . ﴾ليس كمثله شيء  ﴿: حتت أنوار اآلية احملكمة   
 واحللول الذي تسّرب إىل البيئات اإلسالمية، ومل يقف اجليطايل عند املعىن الّنظري للتوحيد بل تطـّرق إىل اآلثـار                  

  .العملية اليت ينبغي أن تظهر يف سلوك املوّحد
 تناول اجليطايل مسألة النبوة، وأكّد أّنها ضرورية ال تستغين عنها اتمعات البشرية وحاجة اخللق إىل                -رابعا

جـزة  األنبياء كحاجتهم إىل األطباء، وقد أّيدهم اهللا تعاىل باملعجزات الباهرة الّدالة على صدقهم، وذهب إىل أنَّ املع                
ليست وحدها تدلّ على صدق النبوة بل قد يكون للصدق طرق أخرى ألنّ الغرض هو صدق املّدعي ولـيس هـو                     

  .وقد قال بعصمة الرسل الكرام من الكبائر قبل البعثة وبعدها ترتيها ملقامهم الّشريف. املعجزة يف حّد ذاهتا
 الذين قالوا بتشريك فاعل الكبرية، كمـا         حبث اجليطايل مسألة األمساء واألحكام فرّد على اخلوارج        -خامسا

قـول وتـصديق    : رّد على فكر اإلرجاء الذي أّخر عن اإلميان بعده العملّي، وأثبت أنَّ اإلميان جمموع ثالثة عناصر               
  .وعمل، واملضّيع للعمل منافق كافر كفر نعمة أو ما يسّمى بكفر دون كفر

د ليس خالقا ألفعاله وال هو جمبور عليها بل هو مكتسب            وذهب يف قضية أفعال اإلنسان إىل أنَّ العب        -سادسا
إّياها جمبول عليها، وبالتايل الحظنا ميل اجليطايل من خالل قوله باجلْبل إىل اجلربية، واخلالف يف هذه املسألة ناشـئ                   

ـ                 وا إىل اجلَْبـِل    بني إباضية املغرب الذين دعوا إىل االختيار فاقتربوا من االعتزال، وبني إباضية جبل نفوسة الذين دع
  .فاقتربوا من اجلربية، وهذا امليل إىل أحد الطرفني ناتج عن صعوبة التزام الوسطية يف هذه املسألة الّشائكة

 اعتمد اجليطايل على النقل يف إثبات أطوار اليوم اآلخر كعذاب القرب، وقيام الساعة والبعث، واحلشر،                -سابعا
شفاعة ال يناهلا إال املؤمن املوفّي، وأنّ اخللود ثابت لفاعل الكبرية املـصّر إن              واحلساب، وجواز الّصراط، وأكّد أنَّ ال     

  .مات ومل يتب منها، كما دعا إىل وجوب املوازنة بني اخلوف والرجاء يف مجيع األحوال
  :وقد أسفرت هذه الدراسة عن مجلة من املالحظات هي

 نلمسه بصفة خاّصة يف مسألة التوحيد والّصفات،         وجود نسق متكامل يف آراء اجليطايل الكالمية، وهذا ما         -أ
  .واإلميان، والشفاعة، واخللود

 التزامه منهجا استدالليا واضحا يرتكز على النقل والعقل واللغة، كما أنَّ متكّنه من املنطق واللغة أكـسبه                  -ب
 .مقدرة عالية يف االحتجاج الكالمي

 إىل مستوى الواقع وذلك من خالل مزجه بني أصول الـدين             إعطاؤه اآلراء الكالمية بعدا عمليا، وإنزاهلا      -ج
 ...واألخالق يف كثري من القضايا كقضية التوحيد، ومقامات اإلميان، والقضاء، والقدر، واخلوف والرجاء

بسط القـول يف عـرض املـسائل        " شرح النونية "ففي  :  قدرته على عرض علم العقيدة بأساليب خمتلفة       -د
توّخى أسلوب اإلجياز يف العرض واالستدالل، ويف       " قواعد اإلسالم "موّسع، ويف   واالستدالل عليها بشكل    

خلص املسائل بأسـلوب  " عقيدة التوحيد: "ربط القضايا العقدية بالسلوك واألخالق، ويف     " قناطر اخلريات "
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ا، وقـد   أديب موجز فصيح، ووّجهها إىل الّناشئة، ودعاهم إىل حفظها، مثّ فهمها، مثّ اعتقادها والتصديق هب              
 .كانت مقّررا تعليميا يف املدارس االبتدائية باملغرب

مل جيعله مقلّدا وملّخصا ألفكار املاضني دون وعي بل استطاع أن           ) م14/هـ8ق( جميئه يف زمن متأخر      -هـ
 .يثبت شخصيته العلمية أثناء التعامل مع هذا التراث ونقده وحتليله، مثّ إعادة صياغته وتركيبه

تكون هذه الدراسة قد عّرفت بشخصية اجليطايل وآرائه، ووّجهت أنظار الباحثني إىل علَـم              ختاما نرجو أن    
  .بارز أسهم بشكل فّعال يف علم الكالم ويف الفكر اإلسالمي عموما
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  ملحق
  عقيدة التوحيد للجيطايل

   ميتحقيق الدآتور عمرو بن خليفة النا

Supprimé: في نبوة : المبحث الثالث
.bسيدنا محمد 
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   عقيدة التوحيد للشيخ إسماعيل الجيطالي
حانه إله واحد ال شريك لـه،       إن اهللا تعاىل أوجب على كل عاقل سلم عقله من اآلفات أن يعتقد أنَّ اهللا سب               

منفرد ال ندَّ له، مستمر الوجود ال آخر له، ليس جبسم مصور وال جبوهر مقدَّر، وال مياثـل األجـسام وال يتجـزأ                       
وال حتلُّه اجلواهر واألعراض، وال تعتريه اخلواطر واألغراض، وال حتويه األقطار واجلهـات، وال تكتنفـه                . باالنقسام

ار قاهر، ال يعتريه قصور وال عجز،       عن التغيري واالنتقال، مقدَّس عن الزوال، حي قادر جبّ        األرض والسموات، مرته    
. وال تأخذه سنة وال نوم، له امللك وامللكوت والعزة واجلربوت، منفرد باخللق واالختراع، متوحد باإلجياد واإلبـداع           

 عنه مثقـال ذرة يف األرض       )2(موات، ال تعزب   األرض إىل أعلى الس    )1(عامل جبميع املعلومات، حميط مبا جيري من ختوم       
 ومـا   ،يعلم حركـات اخلـواطر    . وال يف السماء، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء يف الليلة الظلماء            

عامل مبا كان وما يكون من ظاهر ومكنون؛ يعلم ذلك بنفسه وبذاته ال بعلم متجدد قائم                .  يف مكنون الضمائر   )3(خيتلج
  .عاىل عن حلول املعاين واآلفاتبالذات، ت

ال يقع  . وهو تعاىل مريد للكائنات مدبر للحادثات، خالق جلميع املوجودات وأفعاهلا، مقدر ألرزاقها وآجاهلا            
ال معقِّب حلكمه، وال . كفر وال إميان، وال نكر والعرفان، وال سهو وال نسيان إال بقضائه ومشيئته، وحكمه وإرادته           

جدت يف أوقاهتا   زل واحدا حيا عاملا قادرا مريدا يف األزل بوجود األشياء يف أوقاهتا اليت قّدرها هلا فو               مل ي .  لقضائه راّد
  .م وال تأخري، بل وقعت على وفق علمه وإرادتهكما قّدرها من غري تقّد

إن  مسيع ال ختفى عنه األصوات، بصري ال تغيب عنه األلوان، ال يعزب عن مسعه مسموع و                –سبحانه   –وهو  
. وال آذان  )5(وال أجفان ويسمع من غري أصـمخة       )4(يرى من غري حدقه   . خفي، وال يغيب عن رؤيته مرئي وإن دقَّ       

  .)6(كما يعلم من غري قلب وجنان

 علـى    متكلم بال شفة وال لسان، وآمر بالطاعة واإلحسان، ناه عن اإلساءة والعصيان، وأعدّ             -تعاىل –وهو  
  .د على معصيته عقابا بني أطباق النريانّعطاعته ثواب اخللد واجلنان، متو

 ولكّن  باإلحسان ال يظلم الناس شيئا     ل باإلنعام، ممنتّ   حكيم يف أفعاله، عادل يف أحكامه، متفضّ       -تعاىل –وأنه  
الناس أنفسهم يظلمون، ال يسألونسأل عما يفعل وهم ي.  

                                           
1

-
 .حدودها:   ختوم األرض

2
-

 .ال تغيب:   ال تعزب
3

-
 .ما يضطرب يف سرائرها:   ما خيتلج يف مكنون الضمائر

4
-

 .سواء العني: حمركة:   احلدقة
5

-
 .أصمخة: خرق األذن واألذن نفسها واجلمع: كاألصموخ:   الصماخ بالكسر

6
-

 .القلب:   اجلنان
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 )1(لنبيني إىل اجلن واإلنس أمجعـني، فنـسخ        بعث رسوله النيب األمني حممد بن عبد اهللا خامت ا          - تعاىل -وأنه  
له عـن   فختم به األنبياء، وفضّ   . بشريعته مجيع الشرائع املتقدمة إالَّ ما ال ينسخ من التوحيد ومكارم األخالق املتممة            

ن به  ما مل تقتر  » ال إله إالَّ اهللا   « كمال التوحيد الذي هو قول       - سبحانه -ومنع  . مجيع أوليائه من األنبياء واألصفياء    
 البعث  املوت حق، وأنّوألزم اخللق تصديقه يف مجيع ما قاله وأخرب عنه؛ من أنّ. الشهادة لرسوله بأنه حممد رسول اهللا   

 . هللا مجلة األنبياء والرسل، ومجلـة املالئكـة والكتـب           النار حق وأنّ    اجلنة حق، وأنّ    احلساب حق، وأنّ   حق، وأنّ 
  .والعداوة ألعدائه من اإلنس واجلن أمجعني.  اهللا من األولني واآلخرينواإلميان بالقضاء والقدر، ووالية أولياء

ومعرفة التوحيد والشرك، وفرز كبائر الشرك من كبائر النفاق، ومعرفة حترمي دماء املسلمني وأمواهلم وسـيب                
ومعرفـة  . همومعرفة حتليل دماء املشركني وأمواهلم وسيب ذراريهم بالشرك الذي مع         . ذراريهم بالتوحيد الذي معهم   

  .وباهللا التوفيق. امللل وأحكامها واعتقاد العبودية هللا تعاىل جبميع أوصافها

                                           
1

-
أزاله وغي:   نسخ الشيء

ّ
 .ره وأبطله، وأقام شيئا مقامه
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  الخاتمة
يعّد إمساعيل اجليطايل علما من أعالم الفكر اإلسالمي يف القرن الثامن اهلجري، أسهم مسامهة  فّعألة يف إثراء                  

باملغرب اإلسالمي امتّد إىل القرون التالية لعهده، وذلـك         التراث العقدي، وترك أثرا عميقا يف تاريخ احلركة الفكرية          
وقد استخلصت من خالل دارسيت للجيطايل وآرائـه الكالميـة          . من خالل إنتاجه العلمي الغزير، وشخصيته الفذّة      

  :النتائج اآلتية
 وإن اتسمت   حاولت الكشف عن البيئة السياسية واالجتماعية والفكرية اليت نشأ يف أحضاا اجليطايل،            -أوال

أوضاع عصره باالضطراب والرداءة فإن ذلك مل يثنه عن عزمه بل كان دافعا له إىل املقاومة والتحدي، كما قمـت                    
بترمجة وافية عن حياته، وضبط مقومات شخصيته وحصر آثاره الفكرية اليت يالحظ أنَّ أغلبها حيتاج إىل حتقيق علمي                  

  .دقيق ليحصل االنتفاع هبا
 اجلانب املنهجي يف آراء اجليطايل، واهتمت بتحديد مرجعية فكره فقـد كـان رجـال                 وقفت على  -ثانيا

موسوعيا مطّلعا على إنتاج العلماء من داخل املدرسة اإلباضية وخارجها، وظهر يل تأثّره الواضح مبنهج أيب حامـد                  
  :الغزايل يف ثالث نقاط

  .يف نظرية املعرفة 
 .يف آرائه التربوية 
 .ين واألخالقيف مزجه بني أصول الد 

أنَّ اجليطايل استفاد من عقالنيـة      " بداية اتهد "و" قواعد اإلسالم "وقد جتلّى يل أيضا وذلك بعد املقارنة بني         
الوليد بن رشد ومنهجه يف عرض الفقه وتصنيفه، وال عجب من هذا التأثر، فقد مكّنته مقوماته الشخصية من جتاوز                   

 رحابة الفكر اإلسالمي املتعدد املدارس واالجتاهات وبذلك ميثّل اجليطـايل ذروة            احلدود املذهبية الضّيقة وانطالقه إىل    
االلتقاء والتقارب بني الفكر اإلباضي والفكر األشعري يف القرن الثامن اهلجري اللذين ظـال متعايـشني يف البيئـة                   

  .املغربية
لعقل الّصريح، وقـد كـان      كما ضبطت منهجه يف االستدالل الكالمي الذي يعتمد على الّنقل الصحيح وا           

اجليطايل من دعاة التأويل الذي يتوافق مع احملكم من النصوص وتؤّيده شواهد اللغة، ودافعه إىل ذلك ترتيه البـاري                   
تعاىل عن صفات املخلوقني، وغلق الباب أمام تيار التجسيم والتشبيه، وقد استعمل نفس آليات االحتجاج املعروفـة                 

  . مقدرته الكالميةلدى املتكلمني مما يدل على
 فضل اجليطايل الطريقة القرآنية يف االستدالل على وجود اهللا تعاىل، وملا كـان اجلـدل موّجهـا إىل                   -ثالثا

وقد نافح اجليطايل   . امللحدين أورد أدلّة عقلية أخرى، صاغها صياغة منطقية لريّد عليهم بنفس املنهج الذي يقّرون به              
له على وحدانية اخلالق يف ذاته وصفاته وأفعاله، وتفسريه املتشابه من النـصوص             عن التوحيد اإلسالمي اخلالص بتدلي    
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وبذل ما يف وسعه يف ختليص التوحيد من فكر الّتشبيه والّتجـسيم،            . ﴾ليس كمثله شيء  ﴿: حتت أنوار اآلية احملكمة   
وحيد بل تطـّرق إىل اآلثـار       واحللول الذي تسّرب إىل البيئات اإلسالمية، ومل يقف اجليطايل عند املعىن الّنظري للت            

  .العملية اليت ينبغي أن تظهر يف سلوك املوّحد
 تناول اجليطايل مسألة النبوة، وأكّد أّنها ضرورية ال تستغين عنها اتمعات البشرية وحاجة اخللق إىل                -رابعا

دقهم، وذهب إىل أنَّ املعجـزة      األنبياء كحاجتهم إىل األطباء، وقد أّيدهم اهللا تعاىل باملعجزات الباهرة الّدالة على ص            
ليست وحدها تدلّ على صدق النبوة بل قد يكون للصدق طرق أخرى ألنّ الغرض هو صدق املّدعي ولـيس هـو                     

  .وقد قال بعصمة الرسل الكرام من الكبائر قبل البعثة وبعدها ترتيها ملقامهم الّشريف. املعجزة يف حّد ذاهتا
األحكام فرّد على اخلوارج الذين قالوا بتشريك فاعل الكبرية، كمـا            حبث اجليطايل مسألة األمساء و     -خامسا

قـول وتـصديق    : رّد على فكر اإلرجاء الذي أّخر عن اإلميان بعده العملّي، وأثبت أنَّ اإلميان جمموع ثالثة عناصر               
  .وعمل، واملضّيع للعمل منافق كافر كفر نعمة أو ما يسّمى بكفر دون كفر

ال اإلنسان إىل أنَّ العبد ليس خالقا ألفعاله وال هو جمبور عليها بل هو مكتسب                وذهب يف قضية أفع    -سادسا
إّياها جمبول عليها، وبالتايل الحظنا ميل اجليطايل من خالل قوله باجلْبل إىل اجلربية، واخلالف يف هذه املسألة ناشـئ                   

باضية جبل نفوسة الذين دعـوا إىل اجلَْبـِل         بني إباضية املغرب الذين دعوا إىل االختيار فاقتربوا من االعتزال، وبني إ           
  .فاقتربوا من اجلربية، وهذا امليل إىل أحد الطرفني ناتج عن صعوبة التزام الوسطية يف هذه املسألة الّشائكة

 اعتمد اجليطايل على النقل يف إثبات أطوار اليوم اآلخر كعذاب القرب، وقيام الساعة والبعث، واحلشر،                -سابعا
ز الّصراط، وأكّد أنَّ الشفاعة ال يناهلا إال املؤمن املوفّي، وأنّ اخللود ثابت لفاعل الكبرية املـصّر إن                  واحلساب، وجوا 

  .مات ومل يتب منها، كما دعا إىل وجوب املوازنة بني اخلوف والرجاء يف مجيع األحوال
  :وقد أسفرت هذه الدراسة عن مجلة من املالحظات هي

يطايل الكالمية، وهذا ما نلمسه بصفة خاّصة يف مسألة التوحيد والّصفات،            وجود نسق متكامل يف آراء اجل      -أ
  .واإلميان، والشفاعة، واخللود

 التزامه منهجا استدالليا واضحا يرتكز على النقل والعقل واللغة، كما أنَّ متكّنه من املنطق واللغة أكـسبه                  -ب
 .مقدرة عالية يف االحتجاج الكالمي

مية بعدا عمليا، وإنزاهلا إىل مستوى الواقع وذلك من خالل مزجه بني أصول الـدين                إعطاؤه اآلراء الكال   -ج
 ...واألخالق يف كثري من القضايا كقضية التوحيد، ومقامات اإلميان، والقضاء، والقدر، واخلوف والرجاء

ل بسط القـول يف عـرض املـسائ       " شرح النونية "ففي  :  قدرته على عرض علم العقيدة بأساليب خمتلفة       -د
توّخى أسلوب اإلجياز يف العرض واالستدالل، ويف       " قواعد اإلسالم "واالستدالل عليها بشكل موّسع، ويف      

خلص املسائل بأسـلوب  " عقيدة التوحيد: "ربط القضايا العقدية بالسلوك واألخالق، ويف     " قناطر اخلريات "
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 مثّ اعتقادها والتصديق هبا، وقـد       أديب موجز فصيح، ووّجهها إىل الّناشئة، ودعاهم إىل حفظها، مثّ فهمها،          
 .كانت مقّررا تعليميا يف املدارس االبتدائية باملغرب

مل جيعله مقلّدا وملّخصا ألفكار املاضني دون وعي بل استطاع أن           ) م14/هـ8ق( جميئه يف زمن متأخر      -هـ
 . وتركيبهيثبت شخصيته العلمية أثناء التعامل مع هذا التراث ونقده وحتليله، مثّ إعادة صياغته

ختاما نرجو أن تكون هذه الدراسة قد عّرفت بشخصية اجليطايل وآرائه، ووّجهت أنظار الباحثني إىل علَـم                 
  .بارز أسهم بشكل فّعال يف علم الكالم ويف الفكر اإلسالمي عموما
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  ملحق
  عقيدة التوحيد للجيطايل

   تحقيق الدآتور عمرو بن خليفة النامي

Supprimé: في نبوة : المبحث الثالث
.bسيدنا محمد 
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   عقيدة التوحيد للشيخ إسماعيل الجيطالي
ات أن يعتقد أنَّ اهللا سبحانه إله واحد ال شريك لـه،            إن اهللا تعاىل أوجب على كل عاقل سلم عقله من اآلف          

منفرد ال ندَّ له، مستمر الوجود ال آخر له، ليس جبسم مصور وال جبوهر مقدَّر، وال مياثـل األجـسام وال يتجـزأ                       
فـه  وال حتلُّه اجلواهر واألعراض، وال تعتريه اخلواطر واألغراض، وال حتويه األقطار واجلهـات، وال تكتن              . باالنقسام

ار قاهر، ال يعتريه قصور وال عجز،       األرض والسموات، مرته عن التغيري واالنتقال، مقدَّس عن الزوال، حي قادر جبّ           
. وال تأخذه سنة وال نوم، له امللك وامللكوت والعزة واجلربوت، منفرد باخللق واالختراع، متوحد باإلجياد واإلبـداع           

 عنه مثقـال ذرة يف األرض       )2( األرض إىل أعلى السموات، ال تعزب      )1(ومعامل جبميع املعلومات، حميط مبا جيري من خت       
 ومـا   ،يعلم حركـات اخلـواطر    . وال يف السماء، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء يف الليلة الظلماء            

علم متجدد قائم   عامل مبا كان وما يكون من ظاهر ومكنون؛ يعلم ذلك بنفسه وبذاته ال ب             .  يف مكنون الضمائر   )3(خيتلج
  .بالذات، تعاىل عن حلول املعاين واآلفات

ال يقع  . وهو تعاىل مريد للكائنات مدبر للحادثات، خالق جلميع املوجودات وأفعاهلا، مقدر ألرزاقها وآجاهلا            
ه، وال ال معقِّب حلكم. كفر وال إميان، وال نكر والعرفان، وال سهو وال نسيان إال بقضائه ومشيئته، وحكمه وإرادته           

جدت يف أوقاهتا   مل يزل واحدا حيا عاملا قادرا مريدا يف األزل بوجود األشياء يف أوقاهتا اليت قّدرها هلا فو                .  لقضائه راّد
  .م وال تأخري، بل وقعت على وفق علمه وإرادتهكما قّدرها من غري تقّد

 ال يعزب عن مسعه مسموع وإن        مسيع ال ختفى عنه األصوات، بصري ال تغيب عنه األلوان،          –سبحانه   –وهو  
. وال آذان  )5(وال أجفان ويسمع من غري أصـمخة       )4(يرى من غري حدقه   . خفي، وال يغيب عن رؤيته مرئي وإن دقَّ       

  .)6(كما يعلم من غري قلب وجنان

 علـى    متكلم بال شفة وال لسان، وآمر بالطاعة واإلحسان، ناه عن اإلساءة والعصيان، وأعدّ             -تعاىل –وهو  
  .د على معصيته عقابا بني أطباق النريان ثواب اخللد واجلنان، متوّعطاعته

 ولكّن  باإلحسان ال يظلم الناس شيئا     ل باإلنعام، ممنتّ   حكيم يف أفعاله، عادل يف أحكامه، متفضّ       -تعاىل –وأنه  
الناس أنفسهم يظلمون، ال يسألونسأل عما يفعل وهم ي.  

                                           
 .حدودها:   ختوم األرض-1

 .ال تغيب:   ال تعزب-2

 .ما يضطرب يف سرائرها:   ما خيتلج يف مكنون الضمائر-3

 .سواء العني: حمركة:   احلدقة-4

 .أصمخة: خرق األذن واألذن نفسها واجلمع: كاألصموخ:   الصماخ بالكسر-5

 .القلب:   اجلنان-6
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 )1( حممد بن عبد اهللا خامت النبيني إىل اجلن واإلنس أمجعـني، فنـسخ              بعث رسوله النيب األمني    - تعاىل -وأنه  
له عـن   فختم به األنبياء، وفضّ   . بشريعته مجيع الشرائع املتقدمة إالَّ ما ال ينسخ من التوحيد ومكارم األخالق املتممة            

ما مل تقترن به    » ه إالَّ اهللا  ال إل « كمال التوحيد الذي هو قول       - سبحانه -ومنع  . مجيع أوليائه من األنبياء واألصفياء    
 البعث  املوت حق، وأنّوألزم اخللق تصديقه يف مجيع ما قاله وأخرب عنه؛ من أنّ. الشهادة لرسوله بأنه حممد رسول اهللا   

 . هللا مجلة األنبياء والرسل، ومجلـة املالئكـة والكتـب           النار حق وأنّ    اجلنة حق، وأنّ    احلساب حق، وأنّ   حق، وأنّ 
  .والعداوة ألعدائه من اإلنس واجلن أمجعني. اء والقدر، ووالية أولياء اهللا من األولني واآلخرينواإلميان بالقض

ومعرفة التوحيد والشرك، وفرز كبائر الشرك من كبائر النفاق، ومعرفة حترمي دماء املسلمني وأمواهلم وسـيب                
ومعرفـة  .  ذراريهم بالشرك الذي معهم    ومعرفة حتليل دماء املشركني وأمواهلم وسيب     . ذراريهم بالتوحيد الذي معهم   

  .وباهللا التوفيق. امللل وأحكامها واعتقاد العبودية هللا تعاىل جبميع أوصافها

                                           
 .ره وأبطله، وأقام شيئا مقامهأزاله وغّي:   نسخ الشيء-1
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  الفهارسالفهارس
  

  .فهرس املصادر واملراجع
  .فهرس اآليات القرآنية
  .فهرس األحاديث النبوية
  .فهرس األبيات الشعرية

  .األعالمفهرس 
  .فهرس الفرق واألديان والقبائل والدول

  .فهرس األماكن
  .فهرس احملتويات
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  فهرس المصادر والمراجع

  المصادر
  :أبو احلسني اخلياط

  .م1986ج، دار قابس بريوت، ربحتقيق ني: االنتصار 

  :أبو القاسم الربادي
  .)ت.د(،  طبعة حجرية:اجلواهر املنتقاة 

  :أبو املعني النسفي
  .م1987/هـ1407حتقيق عبد احلي قابيل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، : التمهيد يف أصول الدين 

  :أبو بكر الباقالين
، 3 طحتقيق الكوثري، مكتبة اخلاجني، القاهرة،: اإلنصاف فيما جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به 

  .م1993

  :أبو حامد الغزايل
  .م1991، 1حياء علوم الدين، دار الثقافة، اجلزائر، طإ 
  .م1994، 1علي بوملحم، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، ط/ تقدمي وتعليق وشرح د: هتافت الفالسفة 
  .م1989، 3حتقيق عبد الكرمي املراق، الدار التونسية للنشر، ط: املنقذ من الضالل 
  .م1989 شركة الشهاب للنشر والتوزيع اجلزائر، :تاب األربعني يف أصول الدين 
  .م1988، 1دار الكتب العلمية، بريوت، ط: االقتصاد يف االعتقاد 

  :أبو خزر يغال بن زلتاف
 وعلّق عليه وراجعه احلاج سعيد مسعود قّدم له. عمرو خليفة النامي/ حتقيق د: الرد على مجيع املخالفني 

  ).خمطوط) (ت.د(بن إبراهيم وكّروم احلاج أمحد بن محو 

  :أبو زكرياء اجلناوين
  ).ت.د(، 1خمتصر يف األصول والفقه حتقيق أيب إسحاق اطفيش، الفجالة اجلديدة، القاهرة، ط: الوضع 

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mis en forme : Justifié, Avec
puces + Niveau : 1,
Tabulations : 2.01 cm,
Tabulation de liste + Pas à 
0.63 cm

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Supprimé : <#>تقدمي : هتافت الفالسفة
لحم، دار ومكتبة اهلالل، علي بوم/ وتعليق وشرح د

¶.م1994، 1بريوت، ط
ك
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  :أبو سعيد الكدمي
  .م1984/هـ1405 ،طنة عمان وزارة التراث القومي والثقافة، سل:املعترب 

  :بن أيب ستةعمر أبو عبد اهللا حممد بن 
  ).ت.د(طبعة حجرية : حاشية على كتاب قواعد اإلسالم 

  :أبو عذبة
، 1طحتقيق عبد الرمحن عمرية، عامل الكتب، بريوت، : ديةيالروضة البهية فيما بني األشاعرة واملاتر 

  .م1989

  :الكايفعبد أبو عمار 
  .م1978/هـ1398، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع اجلزائر، يبعمار طال/ دحتقيق : املوجز 
  .توجد نسخ منه يف مكتبات وادي مزاب) خمطوط(شرح اجلهاالت  

  :ويفس عثمان بن خليفة الوأبو عمر
  .توجد نسخ منه يف مكتبات وادي مزاب) خمطوط( :السؤاالت 

  : أبو منصور املاتريدي
  ).ت.د(رية، بريوت، املكتبة العص: شرح الفقه األكرب 

  :رجاليناأبو يعقوب يوسف الو
  .م1989 /هـ1409، سلطنة عمان،  والثقافة وزارة التراث القومي:العدل واإلنصاف 
  .م1983/ هـ1403وزرارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، : الدليل والربهان 

  :إمساعيل اجليطايل
. م1996ملخطوطات، مكتبة العطف، مجعية التراث، ضمن دليل ا: تذكرة النسيان وأمان حوادث الزمان 

  )خمطوط (.القرارة
  . )ت.د(قنطرتا العلم واإلميان، حتقيق عمرو حليفة النامي، املطبعة العربية، غرداية، : قناطر اخلريات 
  .م1983/هـ1403وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، : قناطر اخلريات 
  .م1976، املطبعة العربية، غرداية،  بكلي عبد الرمحنتصحيح وتعليق : قواعد اإلسالم 

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros
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  .هـ/3 مكتبة القطب، بين يزقن، نسخة كاملة، حتت رقم )خمطوط: (شرح النونية 
  .م1887/هـ1305املطبعة البارونية، : الفرائض 
  .م1887/هـ1305املطبعة البارونية، : قياس اجلروح 
  .م1974 ،املطبعة العربية، غرداية: عقيد التوحيد 
  ).ت.د(املطبعة البارونية، مصر،: ائد عديدة من نظم اجليطايل وغريهقص 

  :األشعري
  .م1991، 1دار القادري، بريوت، ط: اإلبانة يف أصول الديانة 
 املكتبة العصرية، بريوت، ،حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد: مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني 

  .م1990

  :اإلجيي
  ).ت.د(، عامل الكتب، بريوت، املواقف يف علم الكالم 

  :ابن أيب العز
  .1996، 10ط احلراش، اجلزائر، ،حتقيق مجاعة من العلماء، امللكية للطباعة: شرح العقيدة الطحاوية 

  :ابن األثري
  .م1985/هـ1405، بريوت، 5الكامل يف التاريخ، تعليق خنبة من العلماء، دار الكتاب العريب، ط 

  :ابن اجلوزي
  .)ت.د(دار اجليل، بريوت، : تلبيس إبليس 

  :ابن القيم اجلوزية
  ).ت.د( قسنطينة ،دار احلياة: باب السعادتنيوطريق اهلجرتني  

  :ابن الندمي
  .م1994 دار املعارف للطباعة والنشر، سوسة تونس، :الفهرست 

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros
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  :ابن بدران
، 2 بريوت، ط دار ابن حزم،:نزهة اخلاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة املناظر البن قدامه 

  .م1995

  :تيمية ابن
  .م1987/هـ1407، 1الفتاوى الكربى، دار القلم، بريوت، ط 
  .م1988 مطبوعات ميموين للنشر والتوزيع اجلزائر، :كتاب اإلميان 
  .م1996، 1دار الصوميعّي، الرياض، ط: منت العقيدة الواسطية 

  :ابن مجيع
تعليق أيب إسحاق اطفيش : ليمان الثالثيمقدمة التوحيد وشروحها أليب العباس الشماخي وأيب س 

  ).ت.د(

  :ابن حوقل أبو القاسم حممد
  ).ت.د(منشورات، دار مكتبة احلياة، بريوت : صورة األرض 

  : ابن رشد
  .م1989/هـ1409صححها خنبة من العلماء، دار الشريفة، : بداية اتهد واية املقتصد 

  :عيد احلكمابن 
  .م1964بد اهللا أنيس الطباع، دار الكتاب اللبناين بريوت، حتقيق ع: فتوح إفريقية األندلس 

  :ابن قتيبة
  .م1972/هـ1393صححه حممد زهري النجار، دار اجليل، بريوت، : تأويل خمتلف احلديث 

  :تبغورين
  ).خمطوط(أصول الدين، حتقيق د، عمرو بن خليفة النامي  

  :اجلويين
فوقية حسني حممود، عامل الكتب، بريوت، / حتقيق د: ملع األدلة يف قواعد عقائد أهل السنة واجلماعة 
  .م1987، 2ط

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros
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  :سعيدأمحد بن الدرجيين 
  ).ت.د(حتقيق إبراهيم طالي، دار البعث، قسنطينة : طبقات املشايخ باملغرب 

  :الرازي
  ).ت.د(ة يمكتبة الكليات، األزهر: معامل أصول الدين 

  :الربيع بن حبيب
  .م1981داية، اجلزائر، املطبعة العربية، غر: اجلامع الصحيح 

  :الشماخي أبو العباس بن سعيد
  .م1987/هـ1407 سلطنة عمان، ،حتقيق أمحد بن مسعود السيايب، وزارة التراث القومي والثقافة: السري 
  ).ت.د(هامش مقدمة التوحيد، تعليق أيب إسحاق اطفيش : شرح مقدمة التوحيد 

  :الشهرستاين
  ).ت.د(د الوكيل، دار الفكر، بريوت،  حتقيق عبد العزيز حمم:امللل والنحل 

  :الشوكاين
، 1 حتقيق أيب مصعب البدري، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت ط:إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول 

  .م1992

  :عبد اجلبار
  .م1986، 2ط  حتقيق فؤاد سيد، الدار التونسية للنشر، تونس، : فضل االعتزال وطبقات املعتزلة 
  .م1990األنيس، اجلزائر، : سةشرح األصول اخلم 

  :عبد الرمحن بن خلدون
دار : يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكربواخلرب ديوان املبتدإ والعرب  

  .م1983الكتاب اللبناين، بريوت، 
  ).ت.د(دار اجليل، بريوت : املقدمة 

  :عبد القاهر البغدادي
  .م1990 حمي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، بريوت، حتقيق حممد: الفرق بني الفرق 

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros
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  .م1981، 1حتقيق جلنة إحياء التراث العريب دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط: أصول الدين 

  :بن عباسعبد اهللا 
  ).ت.د(دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، : بن عباساقباس يف تفسري تنوير امل 

   :حممد بن احلسن الطوسي
  .م1986، 2ط االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد، دار األضواء، بريوت، :  احلسن الطوسيحممد بن 

  : حممد بن بركة
  ).ت.د( وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ، حتقيق عيسى حيي الباروين: اجلامع 

  :حممد بن تومرت
  .م1985 اجلزائر، عمار طاليب، املؤسسة الوطنية للكتاب،/ أعّز ما يطلب، تقدمي وحتقيق د 

  :حممد بن عبد اهللا التنسي
 ، اجلزائر،حتقيق حممود بوعياد، املؤسسة الوطنية للكتاب: بيان شرف بين زيانيف يان قنظم الدر والع 

  .م1985

  :حممد بن مرزوق التلمساين
حتقيق ماريا خيسوس، الشركة الوطنية للنشر، : املسند الصحيح يف مآثر وحماسن موالنا أيب احلسن 
  .م1981جلزائر، ا

  :املصعيب
الدراسات دراسة وحتقيق الشيهاين محو، حبث لنيل دبلوم : حاشية املصعيب على  أصول الدين لتبغورين 

 م1995/هـ1416العليا، كلية اآلداب والعلوم اإلسالمية، جامعة حممد اخلامس، اململكة املغربية، 
  ).خمطوط(

  :هود بن حمكم اهلواري
  .م1989: 1حتقيق باحلاج شريفي، دار الغرب اإلسالمي بريوت، لبنان، ط: زتفسري كتاب اهللا  العزي 

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros
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  :يوياقوت احلم
  .م1979/هـ1399دار صادر، بريوت، : معجم البلدان 

  :حيىي بن خلدون
  .م1903/ هـ1321مطبعة بيريفونطا، اجلزائر، : بغية الرواد يف ذكر امللوك من بين عبد الواد 

  المراجع
  :إبراهيم أبو اليقظان

  .م1965/هـ1376املطبعة العربية، اجلزائر، :  يف أطوار حياتهليمان الباروين باشاس 

  :أبو احلسن الندوي
  .م1986 اجلزائر، ،دار الشهاب للطباعة والنشر، باتنة: روائع إقبال 

  :أبو احلسن النسابوري
  )ت.د(أسباب الرتول، دار املعرفة، لبنان  

  :أبو الربيع سليمان الباروين
  ).ت.د( اإلباضية خمتصر تاريخ 

  :أبو القاسم الكباوي
  .م1994 غرداية، اجلزائر، ،املطبعة العربية: الربيع بن حبيب حمدثا وفقيها 

  :أبو عبد اهللا احلسني
  ).ت.د(دار املعرفة، لبنان : شرح املعلقات السبع 

  :أمحد اهلامشي
  ).ت.د(دار الكتب العربية بريوت، : القواعد األساسية يف اللغة العربية 

  :محد بن محد اخلليليأ
  .م1989مطابع النهضة، مسقط، سلطنة عمان، : احلق الدامغ 

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros
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  :أمحد حممود صبحي
  .1990، 1منشورات العصر احلديث، بريوت، ط: اإلمام اتهد حيي بن محزة وآراؤه الكالمية 
  .م1985/هـ1405، 5دار النهضة العربية، بريوت، ط: يف علم الكالم 

  :أعوشت بكري
  .م1982. دار البعث، قسنطينة، اجلزائر: ية يف األصول اإلباضيةدراسات إسالم 

  :آل ياسني
  .م1979، 6املكتب العاملي، بريوت، ط: اهللا بني الفطرة والدليل 

  :ابن منظور
  ).ت.د(دار بريوت للطباعة، : لسان العرب 

  :احممد بن يوسف اطفيش
 اطفيش، مطبعة البعث، قسنطينة، حتقيق أيب إسحاق إبراهيم: الذهب اخلالص املنوه بالعلم القالص 

  .م1980/هـ1400، 2اجلزائر، ط

  :حباز إبراهيم
  .م1993، غرداية، 2املطبعة العربية، ط: الدولة الرستمية 

  :يلغابلقاسم ال
  .م1989املطابع املوحدة، تونس، : أبو منصور املاتريدي حياته وآراؤه العقدية 

  :جالل حممد
  .م1985/هـ1395، 1 بريوت،ط،دار الكتاب: نشأة األشعرية وتطورها 

  :مجاعة من املستشرقني
  .دائرة املعارف اإلسالمية 

  :مجال الدين بوقلي حسن
  .م1983املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، : اإلمام ابن يوسف السنوسي وعلم التوحيد 

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros
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  :مجعية التراث
  .م1999/هـ1420، 1املطبعة العربية، غرداية، ط: معجم أعالم اإلباضية قسم املغرب 

  :مجيل بن مخيس السعدي
  .م1983.  سلطنة عمان،وزارة الثقافة والتراث القومي: قاموس الشريعة 

  :مجيل م منيمنة
  .م1974، 1 لبنان، بريوت، ط،دار الكتاب: مشكلة احلرية يف اإلسالم 

  :جهالن عدون
  ).ت.د(مجعية التراث، القرارة، غرداية : الفكر السياسي عند اإلباضية 

  :ريجولد تسه
  .م1946 بريوت، ، دار الرائد العريب:لعقيدة والشريعة يف اإلسالم،ا 

  :خري الدين الزركلي
دار العلم للماليني، : األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء العرب واملستعربني واملستئرقني 

  .1992/ 10بريوت لبنان، ط

  :رابح يونار
  .م1989وزيع، الشركة الوطنية للنشر والت: تاريخ املغرب وثقافته 

  :الرستاقي
  .م1979حتقيق احلارثي، القاهرة، : منهج الطالبني وبالغ الراغبني 

  :سامل بن يعقوب
  .م1986/هـ1406دار اجلويين للنشر، تونس، : تاريخ جزيرة جربة 

  :الساملي
  .م1985/هـ1405 ،2وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان، ط: شرح طلعة الشمس على األلفية 
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/ هـ1378، 2تعليق وتصحيح أمحد اخلليلي ، مطابع العقيدة، سلطنة عمان، ط: ق أنوار العقولمشار 
   م1978

  :سليمان الباروين
  .م1986، 1دار أيب سالمة، تونس،ط :األزهار الرياضية يف معرفة أئمة وملوك اإلباضية 

  :السيوطي
  .م1994/هـ1415املكتبة العصرية، بريوت، : لباب النقول يف أسباب الرتول 

  :شارل أندري جوليان
تعريب حممد مزايل البشري بن سالمة، الدار التونسية للنشر، تونس، : تاريخ إفريقيا الشمالية 

  .م1978/هـ1398

  :صادق بن مرزوقال
  .ص12) خمطوطة( :أبو طاهر إمساعيل بن موسى اجليطايل حياته ومآثره 

  :الطاهر املعموري
  .م1988نس، دار القلم، تو: الغزايل وعلماء املغرب 

  :الطاهر بن عاشور
  .م1989 تونس، ،الدار التونسية للطباعة و النشر: التحرير والتنوير 

  :عباس حممود العقاد
  ).ت.د(املكتبة العصرية، بريوت، : اهللا جلَّ جالله 
  ).ت.د(مطبعة املعارف، اجلزائر : الفلسفة القرآنية 

  :عبد األمري األعسم
  .م1989، 2دار األندلس، بريوت، ط: نحى تطوره الروحيالفيلسوف الغزايل إعادة تقومي مل 

  :عبد احلليم حممود
  .م1975دار الكتاب اللبناين، بريوت : التفكري الفلسفي يف اإلسالم 
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  :عبد احلميد النجار
  .م1992، 1دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط: منهجية الفكر اإلسالمييف مباحث  
  .م1983، 1 دار الغرب اإلسالمي، ط:املهدي بن تومرت حياته وآراؤه الكالمية 

  :عبد الرمحن أبو بكر املصلح
 كلية ،، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية)ةخمطوط(رسالة ماجستري :  وفكراةاإلباضية عقيد 

  .م1982/هـ1402 الرياض، ،أصول الدين

  :عبد الرمحن اجلياليل
  .م1982/هـ1402دار الثقافة، بريوت، : تاريخ اجلزائر العام 

  :عبد الرمحن بدوي
  .م1979، 2دار العلم للماليني، بريوت، ط: مذاهب اإلسالميني 

  : الثميينعبد العزيز 
  .)خمطوط(عقد اجلواهر املأخوذة من حبر القناطر  
  .م1987/هـ1407وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان، : معامل الدين 

  :عبد العزيز اجملدوب
  .م1985الدار العربية للكتاب، : أفعال العباد يف القرآن الكرمي 

  :عبد العزيز جمدوب
  .م1975/هـ1395الدار التونسية، للنشر تونس، : الصراع املذهيب بإفريقيا إىل قيام الدولة الزيدية 

  :علي سامي النشار
دار النهضة العربية، : مل اإلسالميامناهج البحث عند مفكري اإلسالم واكتشاف املنهج العلمي يف الع 

  .م1984/هـ1404 بريوت،

  :علي حيي معمر
  .م1964/هـ1384، 1مطبعة االستقالل الكربى، مصر، ط: اإلباضية يف موكب التاريخ 
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املطبعة العربية، غرداية، : اإلباضية بني الفرق اإلسالمية عند كتاب املقاالت يف القدمي واحلديث 
  .م1987

  :عمار طاليب
  .م1978/هـ1398والتوزيع، اجلزائر، الشركة الوطنية للنشر : آراء اخلوارج الكالمية 
  ).ت.د(الشركة الوطنية للنشر والتوزيع اجلزائر، : آراء أيب بكر بن العريب الكالمية 

  :عمر توفيق سفرآغا
  .م1966، 1دار الكتاب، املغرب، ط: قواعد اللغة العربية 

  :عمر سليمان األشقر
  )ت.د (.مطبعة موحلي، اجلزائر: اليوم األخر القيامة الكربى 

  :عمر قالع الضروس
 ، جامعةاجلزائر، رسالة ماجستري:اإلمام عبد العزيز الثميين وكتابه املعامل يف الفلسفة وأصول الدين 

  )خمطوط (.م1997املعهد الوطين العايل ألصول الدين، اجلزائر، 

  :غازي عناية
  .م1988/هـ1408 باتنة، اجلزائر، ،دار الشهاب: هدى الفرقان يف علوم القرآن 

  :اجلعبرييت فرحا
  .م1975 ،تونس املطبعة العصرية،: ربة جبنظام العزابة عند اإلباضية الوهبية 
  .م1991، غردايةاملطبعة العربية، نشر مجعية التراث القرارة، :  للعقيدة اإلباضيةالبعد احلضاري 

  :ج، قنوائيو  هلويس غرودي
 وفريد احلري، دار العلم للماليني،  ترمجة صبحي الصاحل:سيحيةفلسفة الفكر الديين بني اإلسالم وامل 

  .م1983، 2بريوت، ط

  :مبارك بن حممد امليلي
  ).ت.د(دار الغرب اإلسالمي، بريوت، : تاريخ اجلزائر بني القدمي واحلديث 
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  :جمموعة من الدكاترة
  .م1984املؤسسة الوطنية للكتاب، : )العهد اإلسالمي(اجلزائر يف التاريخ  

  :حممد أبوراس
  .م1960 تونس، ،حتقيق حممد املرزوقي، املطبعة الرستمية: يف تاريخ جربةمؤنس األحبة  

  :حممد الغزايل
  .)ت.د(ديوان املطبوعات اجلامعية، ابن عكنون، اجلزائر، : عقيدة املسلم 
  .م1987 اجلزائر، ،خّرج أحاديثه حممد ناصر األلباين، رحاب: فقه السرية النبوية 

  :حممد اهلادي حارش
  ).ت.د(املؤسسة اجلزائرية للطباعة :  القدمي السياسي واحلضاريالتاريخ املغاريب 

  :حممد رشيد رضا
  .م1989دار الكتب، اجلزائر، : الوحي احملمدي 

  :حممد سعيد رمضان البوطي
  .هـ1402، 8امللكية لإلعالم والنشر، اجلزائر، ط: كربى اليقينات الكونية 

  :حممد شلتوت
  .م1983/هـ1403، 12ريوت، طدار الشروق، ب: اإلسالم عقيدة وشريعة 

  : قاسمحممد عبد الرحيم الزيين
  .م1998دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، :  رجال ومواقفاإلسالميف شهداء الفكر  
  م1993ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، : مشكلة الفيض عند فالسفة اإلسالم 

  :حممد عبده
  .م1986، 6دار إحياء العلوم، بريوت، ط: رسالة التوحيد 

  :حممد علي دبوز
  .م1963/هـ1383، 1دار إحياء الكتب العربية، مصر ط: تاريخ املغرب الكبري 
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  .م1965/هـ1385التعاونية، مصر، : ضة اجلزائر احلديثة 

  :حممد حمفوظ
  .م1982، 41دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط: تراجم املؤلفني التونسيني 

  :حممد منري مرسي
  .م1983/هـ1403 عامل الكتب، القاهرة، :هلا وتطويرها يف البالد العربيةالتربية اإلسالمية أصو 

  : حممد ناصر
  م1989/هـ1410مجعية التراث، القرارة، اجلزائر، : حلقة العزابة ودورها يف بناء اتمع املسجدي 

  :حممد هشام سلطان
  .1988، 2رحاب، اجلزائر، ط: العقيدة والفكر اإلسالمي 

  :مسعود مزهودي
 )م1053- 642/هـ422- 21(وسة منذ الفتح اإلسالمي إىل هجرة بين هالل إىل بالد املغرب جبل نف 

  م1996/هـ1416  جامعة اجلزائر،،)خمطوطة ( التاريخ اإلسالمي الوسيطرسالة دكتوراه يف

  :مصطفى أبو ضيف
  .م1982، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر: القبائل العربية باملغرب يف عصر املوحدين وبين مرين 

  :مصطفى السباعي
  ).ت.د(دار الصديقية اجلزائر، : من روائع حضارتنا 

  :مصطفى صادق الرافعي
  ).ت.د(، 8 اجلزائر، ط،مكتبة رحاب: إعجاز القرآن والبالغة النبوية 

  :مصطفى ويننت
  .م1998املطبعة العربية، غرداية، : آراء الشيخ احممد بن يوسف اطفيش العقدية 

  :رسندمي اجل
  ).ت.د(طرابلس بريوت، : إلميان بني الفلسفة والعلم والقرآنقصة ا 
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  :وحيد الدين خان
  .م1989، 6حتقيق عبد الصبور شاهني، دار البحوث العلمية، ط: اإلسالم يتحدى 

  :الزحيليوهبه 
  .م1996دار الفكر، سورية، : أصول الفقه اإلسالمي 

  :حيي بكوش
  .م1988/هـ1408املطبعة العربية غرداية، : فقه جابر بن زيد 

  :يوسف القرضاوي
  .م1987دار البعث، قسنطينة، : وجود اهللا 
  .م1986/هـ1417، 1مؤسسة الرسالة بريوت، ط: موقف اإلسالم من اإلهلام والكشف 

  :يوسف بن إبراهيم الدرجيين
  ).ت.د(مكتبة الضامري، سلطنة عمان : زاد املسلم 

  المجالت والدوريات
  .م1993، 2 :، عددوزارة اإلعالم الكويت :عامل الفكر 
  .م1998، 1:  للنشر، عددرونماري: جملة ابن رشد 

  البرامج اإلعالمية
  ).A.f.I(إصدار عبد اللطيف للمعلومات : املوسوعة الذهبية امليسرة للحديث النبوي وعلومه 
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  فهرس اآليات
 الصفحة رقمها اآلية

  
 الفاتحة

 288، 264 6 ﴾اهدنا الصراط املستقيم﴿

  
 البقرة

 206 4 ﴾خرة هم يوقنونوباآل﴿

 263، 260 7 ﴾ختم على قلوهبم﴿

وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون                ﴿
 ﴾اهللا إن كنتم صادقني

23 185 

 300 35 ﴾وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلّنة﴿

 313 40 ﴾وإياي فارهبون﴿: وقوله تعاىل

 ﴾ 46 206م مالقو رهبم وأم إليه راجعونالذين يظنون أ﴿

 149 54 ﴾وإذ قلتم يا موسى لن نومن لك حىت نرى اهللا جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون﴿

 314 58 ﴾قولوا حطّة يغفر لكم خطاياكم﴿

وقالوا لن متّسنا الّنار إال أياما معدودة قل اّتخذمت عند اهللا عهدا فلن خيلف اهللا عهـده أم                  ﴿
ولون على اهللا ما ال تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب               تق

 ﴾الّنار هم فيها خالدون

80-81 304 

 231 85 ﴾أفتؤمنون ببعض الكتاب ونكفرون ببعض﴿

 150 95 ﴾ولن يتمنوه أبدا مبا قدمت أيديهم﴿

 227، 142 98 ﴾ للكافرينمن كان عدّوا هللا ومالئكته ورسله وجربيل وميكائيل فإنّ اهللا عدّو﴿

 177 129 ﴾ربنا وابعث فيهم رسوال منهم﴿

قولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيل وإسحق ويعقوب واألسباط              ﴿
وما أويت موسى وعيسى وما أويت النبيئون من رهبم ال نفرق بني أحد منـهم وحنـن لـه                   

 ﴾مسلمون

136 163 ،166 

 200، 196 143 ﴾ ليضيع إميانكموما كان اهللا﴿

 313 150 ﴾وال ختشوا الناس واخشون﴿

إنّ يف خلق السموات واألرض واختالف اللّيل والّنهار والفلك اليت جتري يف البحر مبـا               ﴿
ينفع الّناس وما أنزل اهللا من السماء من ماء فأحيا به األرض بعد موهتا وبثّ فيها من كلّ                  

 ﴾ّسحاب املسّخر بني الّسماء واألرض آليات لقوم يعقلونداّبة وتصريف الّرياح وال

164 106 
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 305 167 ﴾وما هم خبارجني من النار﴿

 228 177 ﴾يا أّيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتلى﴿

 312 182 ﴾فمن خاف من موص جنفا أو إمثا﴿

 236 200 ﴾فإذا قضيتم مناسككم﴿

 137 210 ﴾ ظلل من الغمامهل ينظرون إالّ أن يأتيهم اهللا يف﴿

 315، 314 218 ﴾نَّ الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا أولئك يرجون رمحة اهللاإ﴿

 204 253 ﴾تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض﴿

 85 255 ﴾…ال تأخذه سنة وال نوم وال يؤوده حفظهما﴿

 147 255 ﴾ال تأخذه سنة وال نوم وال يؤوده حفظهما﴿

 269 256 ﴾ال إكراه يف الدين﴿

 205 285 ﴾آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملومنون كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله﴿

  
 آل عمران

 79 3 ﴾هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات﴿

 78 07 ﴾وما يعلم تأويله إال اهللا﴿

م زيغ فيّتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله             فأّما الذين يف قلوهب   ﴿
 ﴾إالّ اهللا والّراسخون يف العلم يقولون آمّنا به كلّ من عند رّبنا وما يذّكر إالّ أولو األلباب

7 133 

 294 9 ﴾إنَّ اهللا ال خيلف امليعاد﴿

 210 19 ﴾إن الدين عند اهللا اإلسالم﴿

 177، 167 33 ﴾فى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العاملنيإن اهللا اصط﴿

 210 85 ﴾ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه﴿

 223 97 ﴾ومن كفر فإنّ اهللا غّين عن العاملني﴿

 300، 227 131 ﴾واّتقوا الّنار اليت أعّدت للكافرين﴿

 300 133 ﴾وجّنة عرضها السموات واألرض أعّدت للمتقني﴿

 271 159 ﴾فإذا عزمت فتوكل على اهللا إنَّ اهللا حيّب املتوكّلني﴿

 203، 202 173 ﴾الذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إميانا﴿

 313 175 ﴾وخافون إنَّ كنتم مومنني﴿

 278 185 ﴾كلّ نفس ذائقة املوت﴿

 305 192 ﴾املني من أنصاررّبنا إّنك من تدخل الّنار فقد أخزيته وما للظ﴿

  
 النساء
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 305 14  ﴾من يعص اهللا ورسوله ويتعّد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهنيو﴿

يا أيها الذين آمنوا ال تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إالّ أن تكون جتارة عن تراض منكم                ﴿
وانا وظلما فسوف نصليه    وال تقتلوا أنفسكم إنَّ اهللا كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عد           

 ﴾نارا

29-30 296 

يا نساء النيب من يات منكن بفاحشة مبّينة يضاعف هلا العذاب ضعفني وكان ذلك على               ﴿
 ﴾اهللا يسريا

30 296 

 298 31 ﴾إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه﴿

 298 48 ﴾إنَّ اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء﴿

 298 48 ﴾غفر أن يشرك بهإنَّ اهللا ال ي﴿

 78 59 ﴾ذلك خري وأحسن تأويال﴿ :وقوله. أي ما يؤول إليه من معىن وعاقبة

 254 60 ﴾ويريد الشيطان أن يضلّهم ضالال بعيدا﴿

 272 71 ﴾يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثُبات أو انفروا مجيعا﴿

 269، 81 82 ﴾رياولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كث﴿

فما لكم يف املنافقني فئتني واهللا أركسهم مبا كسبوا أتريدون أن هتدوا من أضل اهللا ومن                ﴿
يضلل اهللا فلن جتد له سبيال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فال تتخذوا منهم                

 تتخذوا منهم   الإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدمتوهم و      فأولياء حىت يهاجروا يف سبيل اهللا       
 ﴾وليا وال نصريا

88-89 218 

 229، 198 93 ﴾ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها﴿

 204 95 ﴾وفضل اهللا ااهدين على القاعدين أجرا عظيما﴿

 272 102 ﴾وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم﴿

 236 103 ﴾فإذا قضيتم الصالة﴿

 201 108 ﴾ مبا تعملون حميطاإذ يبيتون ما ال يرضى من القول وكان اهللا﴿

 313 123 ﴾ليس بأمانيكم وال أماين أهل الكتاب من يعمل سوءا جيز به﴿

 231 137 ﴾إنَّ الذين آمنوا مثّ كفروا﴿

 223 143 ﴾مذبذبني بني ذلك ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء﴿

لون نؤمن ببعض   إنّ الذين يكفرون باهللا ورسله ويريدون أنَّ يفرقوا بني اهللا ورسله ويقو           ﴿
 ﴾ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بني ذلك سبيال أولئك هم الكافرون حقّا

151 231 

 149 152 ﴾قد سألوا موسى أكرب من ذلك فقالوا أرنا اهللا جهرة فأخذهتم الصاعقةف﴿

 263، 260 155 ﴾بل طبع اهللا عليها بكفرهم فال يؤمنون إال قليال﴿

 87 160 ﴾ عليهم طيبات أحلّت هلمفبظلم من الذين هادوا حّرمنا﴿

 180 163 ﴾إنا أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح والنبيئني من بعده﴿
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 117 171 ﴾إمنا اهللا إله واحد سبحانه أن يكون له ولد﴿

  
 المائدة

 196 5 ﴾ومن يكفر باإلميان فقد حبط عمله وهو يف اآلخرة من اخلاسرين﴿

 اهللا وأحّباؤه قل فلم يعذّبكم بذنوبكم بل أنتم بـشر           وقالت اليهود والنصارى حنن أبناء    ﴿
 ﴾ممن خلق يغفر ملن يشاء ويعذّب من يشاء

18 298 

 271 23 ﴾وعلى اهللا فتوكّلوا إن كنتم مومنني﴿

 305 37 ﴾يريدون أن خيرجوا من النار وما هم خبارجني منها وهلم عذاب مقيم﴿

 204 41 ﴾قالوا آمنا بأفواههم ومل تومن قلوهبم﴿

ومن يرد اهللا فتنته فلن متلك له من اهللا شيئا أولئك الذين مل يرد اهللا أن يطّهر قلوهبم هلـم          ﴿
 ﴾يف الدنيا خزي، وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم

41 266 

 224 44 ﴾ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون﴿

 224 47-45 ﴾هم الفاسقون...﴿ ﴾هم الظاملون...﴿و

 134 64 ﴾نبل يداه مبسوطتا﴿

 180 111 ﴾وإذ أوحيت إىل احلواريني أن آمنوا يب وبرسويل﴿

  
 األنعام

 114 3 ﴾ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار وهو اللطيف اخلبري﴿

 141 18 ﴾وهو القاهر فوق عباده﴿

 190 19 ﴾وأوحي إيلَّ هذا القرآن ألنذركم به ومن بلغ﴿

 282 60 ﴾حتم بالنهار مث يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمىوهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جر﴿

 227 83 ﴾الذين آمنوا ومل يلبسوا إميام بظلم﴿

 155 99 ﴾انظروا إىل مثره إذا أمثر﴿

 258 102 ﴾خالق كلّ شيء﴿

، 152، 147، 131، 85، 68 103 ﴾ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار وهو اللطيف اخلبري﴿
153 ،154 

 180 112 ﴾م إىل بعض زخرف القول غرورايوحي بعضه﴿

 225 121 ﴾وإن أطعتموهم إّنكم ملشركون﴿

 167 124  ﴾اهللا أعلم حيث جيعل رساالته﴿

استمتع بعـضنا   ﴿يا معشر اجلّن قد استكثرمت من اإلنس وقال أولياؤهم من االنس ربَّنا             ﴿
ا إال ما شاء اهللا إنَّ رّبك       ببعض وبلَغنا أجلنا الذي أّجلت لنا قال الّنار مثواكم خالدين فيه          

 ﴾حكيم عليم

128 309 
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يا معشر اجلن واالنس أمل يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيايت وينـذرونكم لقـاء               ﴿
يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرهتم احلياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أم كانوا              

 ﴾كافرين

130 189 

 157 160  ﴾من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا﴿

  
 األعراف

 151 7 ﴾وما كنا غائبني﴿

 287 8 ﴾احلّق يومئذ والوزن﴿

 284 30 ﴾كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حّق عليهم الضاللة﴿

 100 31 ﴾خذوا زينتكم عند كل مسجد﴿

 150 40 ﴾وال يدخلون اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط﴿

 309 40 ﴾حىت يلج اجلمل يف سّم اخلياط﴿

ونادى أصحاب اجلّنة أصحاب الّنار أن قد وجدنا ما وعدنا رّبنا حقّا فهل وجدمت مـا                ﴿
  ﴾وعد رّبكم حقّا قالوا نعم

44 294 

 316 99 ﴾فال يأمن مكر اهللا إال القوم اخلاسرون﴿

 312 111 ﴾قالوا أرجه وأخاه﴿

 141 127 ﴾وإّنا فوقهم قاهرون﴿

قال رّب أرين انظر إليك قال لن تراين ولكن انظر إىل           وملا جاء موسى مليقاتنا وكلّمه رّبه       ﴿
اجلبل فإن استقر مكانه فسوف تراين فلما جتلى ربه للجبل جعله دكا وخّر موسى صـعقا                

 ﴾فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول املؤمنني

143 148 ،150 ،151 154 

 80 145 ﴾فخذها بقوة وامر قومك يأخذوا بأحسنها﴿

 269 155 ﴾ى قومه سبعني رجال مليقاتناواختار موس﴿

 314 156 ﴾ورمحيت وسعت كلّ شيء فسأكتبها للذين يتقون﴿

 188 158 ﴾قل أّيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعا﴿

 263 178 ﴾من يهد اهللا فهو املهتدي﴿

 67 185 ﴾أو مل ينظروا يف ملكوت السماوات واألرض﴿

 283 187 ﴾قل إّنما علمها عند رّبي ال جيلّيها لوقتها إالّ هويسألونك عن الساعة أّيان مرساها ﴿

 267 188 ﴾قل ال أملك لنفسي نفعا وال ضّرا إالّ ما شاء اهللا﴿

  
 األنفال

 198 4-1إمنا املومنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوهبم وإذا تليت عليهم آياته زادهتم إميانا وعلـى         ﴿
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 ﴾قناهم ينفقون أولئك هم املومنون حقارهبم يتوكلون الذين يقيمون الصالة ومما رز
 313 2 ﴾إمنا املومنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوهبم﴿

يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فال تولّوهم األدبار ومن يولّهم يومئـذ                ﴿
هـّنم وبـئس    دبره إالّ متحّرفا لقتال أو متحّيزا إىل فئة فقد باء بغضب من اهللا ومـأواه ج               

 ﴾املصري

15-16 296 

 259 17 ﴾فلم تقتلوهم ولكن اهللا قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى﴿

 148 23 ﴾ولو علم اهللا فيهم خريا ألمسعهم﴿

 246 24 ﴾واعلموا أنَّ اهللا حيول بني املرء وقلبه﴿

 314 38 ﴾قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف﴿

  
 التوبة

 130 6 ﴾ه حىت يسمع كالم اهللافأجر﴿

 252 14 ﴾قاتلوهم يعذّهبم اهللا بأيديكم﴿

 227 62 ﴾إنّ املنافقني هم الفاسقون﴿

 219 64 ﴾حيذر املنافقون أن ترتل عليهم سورة تنبئهم مبا يف قلوهبم﴿

وعد اهللا املنافقني واملنافقات والكفار نار جهّنم خالدين فيها هي حـسبهم ولعنـهم اهللا        ﴿
 ﴾عذاب مقيموهلم 

68 305 

ومنهم من عاهد اهللا لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصاحلني فلما آتاهم مـن                ﴿
فضله خبلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقايف قلوهبم إىل يوم يلقونه مبا أخلفوا اهللا ما                

 ﴾وعدوه ومبا كانوا يكذبون

75-77 218 

 219 84 ﴾ا وال تقم على قربهوال تصلِِّّ على أحد منهم مات أبد﴿

 280، 219 101 ﴾ومن أهل املدينة مردوا على النفاق ال تعلمهم حنن نعلمهم﴿

 264 105 ﴾…وقل اعملوا فسريى اهللا عملكم ورسوله﴿

 200 124 ﴾فأما الذين آمنوا فزادهتم إميانا وهم يستبشرون﴿

  
 يونس

 263 9 ﴾إميامإنَّ الذين آمنوا وعملوا الصاحلات يهديهم رّبهم ب﴿

 258 22 ﴾وهو الذي يسّيركم يف الرب والبحر﴿

 156 26 ﴾للذين أحسنوا احلسىن وزيادة﴿

 117 32 ﴾فذلكم اهللا ربكم احلق فماذا بعد احلق إال الضالل﴿

 201 41 ﴾وإن كذبوك فقل يل عملي ولكم عملكم﴿
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 209 84 ﴾يا قوم إن كنتم آمنتم باهللا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمني﴿

 236 93 ﴾إنَّ رّبك يقضي بينهم﴿

 266 96 ﴾إنَّ الذين حقّت عليهم كلمات رّبك ال يومنون﴿

 67 101 ﴾قل انظروا ماذا يف السماوات واألرض﴿

 269 108 ﴾فمن اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه ومن ضلّ فإمنا يضلّ عليها﴿

 هود

 139 1 ﴾ألر كتاب أحكمت آياته مثّ فّصلت من لدن حكيم خبري﴿

 204 3 ﴾ويوت كل ذي فضل فضله﴿

 141 7 ﴾وكان عرشه على املاء﴿

أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون اهللا إن                ﴿
 ﴾كنتم صادقني

13 185 

 245 20 ﴾ما كانوا يستطيعون الّسمع وما كانوا يبصرون﴿

 237، 140 44 ﴾واستوت على اجلودي﴿

 149 46 ﴾لين ما ليس لك به علم إين أعظك أن تكون من اجلاهلنيفال تسأ﴿

 125 107 ﴾فّعال ملا يريد﴿

فأّما الذين شقوا ففي النار هلم فيها زفري وشهيق خالدين فيها مـا دامـت الـسموات                 ﴿
 ﴾واألرض إال ما شاء رّبك إنَّ رّبك فّعال ملا يريد

107 234 ،308 

  
 يوسف

 80 2 ﴾لعلكم تعقلونإنا أنزلناه قرآنا عربيا ﴿

 177 3 ﴾وإن كنت من قبل من الغافلني﴿

 195 17 ﴾وما أنت مبؤمن لنا﴿

 315 87 ﴾إّنه ال ييأس من روح اهللا إال القوم الكافرون﴿

 177 180 ﴾واسأل القرية﴿

  
 الرعد

 234، 125 16 ﴾قل اهللا خالق كلّ شيء  وهو الواحد القّهار﴿

ه فتشابه اخللق عليهم قل اهللا خالق كلّ شـيء وهـو            أم جعلوا هللا شركاء خلقوا كخلق     ﴿
 ﴾الواحد القهار

16 257 

 252 31 ﴾لو يشاء اهللا هلدي الناس مجيعا﴿

 302 35  ﴾أكلها دائم وظلّها﴿
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 إبراهيم

 107 10 ﴾.أيف اهللا شّك فاطر الّسموات واألرض﴿

ن لنا أن نـأتيكم     إن حنن إال بشر مثلكم ولكن اهللا مين على من يشاء من عباده وما كا              ﴿
 ﴾بسلطان إال بإذن اهللا

11 172 

 281 29 ﴾يثبت اهللا الذين آمنوا يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة﴿

 131 39 ﴾إنّ رّبي لسميع الّدعاء﴿

  
 الحجر

 301 2 ﴾رّبما يوّد الذين كفروا لو كانوا مسلمني﴿

 302 48 ﴾ال ميسهم فيها نصب وما هم منها مبخرجني﴿

 315 50-49 ﴾ين أنا الغفور الرحيم وأن عذايب هو العذاب األليمنّبئ عبادي أ﴿

 316 57 ﴾ومن يقنط من رمحة رّبه إال الّضالون﴿

 237 60 ﴾إالّ امرأته قّدرنا إّنها ملن الغابرين﴿

 125 86 ﴾إنّ رّبك هو اخلالّق العليم﴿

 287 92 ﴾يعملون كانوا عما أمجعني لنسألّنهم فورّبك﴿

  
 النحل

 141 51 ﴾ رهبم من فوقهمخيافون﴿

 180 68 ﴾وأوحى ربك إىل النحل أن اختذي من اجلبال بيوتا﴿

 283 77 ﴾وما أمر الساعة إال كلمح البصر أو هو أقرب﴿

واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة             ﴿
 ﴾لعلكم تشكرون

78 73 

 204، 200 106 ﴾ إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميانمن كفر باهللا من بعد إميانه﴿

أولئك الذين طبع اهللا على قلوهبم ومسعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون ال جرم أـم   ﴿
 ﴾يف اآلخرة هم اخلاسرون

108 205 

  
 اإلسراء

 236 4 ﴾وقضينا إىل بين إسرائيل يف الكتاب﴿

 198 19 ﴾ومن أراد اآلخرة وسعى هلا سعيها وهو مومن﴿

 204 21 ﴾انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض﴿

 236 23 ﴾وقضى رّبك أالّ تعبدوا إالّ إّياه﴿

 73 37 ﴾وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال﴿
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وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبني الذين ال يومنون باآلخرة حجابا مستورا وجعلنا على      ﴿
 ﴾هبم أكّنة أن يفقهوه ويف آذام وقراقلو

46 266 

 289 79 ﴾حممودا مقاما رّبك يبعثك أن عسى﴿

قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولـو كـان                  ﴿
 ﴾بعضهم لبعض ظهريا

88 184 

 246، 245 94 ﴾را رسوالوما منع الناس أن يومنوا إذ جاءهم اهلدى إال أن قالوا أبعث اهللا بش﴿

  
 الكهف

 269 28 ﴾فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر﴿

 269 46 ﴾من عمل صاحلا فلنفسه ومن أساء فعليها﴿

 234 49 ﴾وال يظلم رّبك أحدا﴿

 227 50 ﴾فسجدوا إال إبليس كان من اجلن ففسق عن أمر رّبه﴿

  
 مريم

 180 11 ﴾فأوحى إليهم أنَّ سبحوا بكرة وعشيا﴿

 237 21 ﴾ان أمرا مقضياوك﴿

 272 25 ﴾وهّزي إليك جبذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا﴿

 119 67 ﴾هل تعلم له مسيا﴿

مثّ لنرتعّن من كلّ شيعة أيهم أشد على الرمحن عتّيا مثّ لنحن أعلم بالذين هم أوىل هبـا                  ﴿
 ﴾صلّيا

69-70 139 

 290 87 ﴾ال ميلكون الشفاعة إال من اّتخذ عند الرمحن عهدا﴿

  
 طه

 140 3 ﴾الرمحن على العرش استوى﴿

 135 36 ﴾لتصنع على عيين﴿

 236 72 ﴾فاقض ما أنت قاٍض﴿

 139 82 ﴾وإّني لغفّار ملن تاب وآمن وعمل صاحلا مثّ اهتدى﴿

 298 82 ﴾اهتدى مث صاحلا وعمل وآمن تاب ملن لغفّار وإّني﴿

 290 109 ﴾ له قواليومئذ ال تنفع الشفاعة إال من أذن له الرمحن ورضي﴿

 296 113 ﴾وكذلك أنزلناه قرآنا عربّيا وصّرفنا فيه من الوعيد لعلّهم يّتقون﴿

 180 114 ﴾وال تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه﴿

 280 124 ﴾فإنَّ له معيشة ضنكا﴿
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 األنبياء

 234 22 ﴾لو كان فيهما آهلة إالّ اهللا لفسدتا﴿

 112 25 ﴾رسول إال يوحى إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدونوما أرسلنا من قبلك من ﴿

 290 28 ﴾وال يشفعون إال ملن ارتضى﴿

 284 30 ﴾كما بدأنا أول خلق نعيده﴿

 180 45 ﴾قل إمنا أنذركم بالوحي﴿

 286 47 ﴾وإن كان مثقال حّبة من خردل أتينا هبا وكفى بنا حاسبني﴿

 237 87 ﴾فظّن أنَّ لن نقدر عليه﴿

 316 90 ﴾هم كانوا يسارعون يف اخلريات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعنيإّن﴿

 198 94 ﴾فمن يعمل من الصاحلات وهو مومن فال كفران لسعيه﴿

 285 114 ﴾كما بدأنا أول خلق نعيده﴿

  
 الحج

 284 5 ﴾يا أيها الناس إن كنتم يف ريب من البعث فإّنا خلقناكم من تراب﴿

مدة فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت وأنبت من كلّ زوج هبيج ذلك             وترى األرض ها  ﴿
 ﴾بأن اهللا هو احلّق وأّنه حييي املوتى وأّنه على كلّ شيء قدير

5-6 285 

 284، 283 7 ﴾وأنّ الساعة آتية ال ريب فيها وأن اهللا يبعث من يف القبور ﴿

 110 36 ﴾وكذلك سّخرناها لكم لعلّكم تشكرون﴿

يسريوا يف األرض فتكون هلم قلوب يعقلون هبا أو آذان يسمعون هبا فإا ال تعمى               أفلم  ﴿،  
 ﴾األبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور

46 73 

 117 62 ﴾ذلك بأن اهللا هو احلق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل﴿

 294 72 ﴾الّنار وعدها اهللا الذين كفروا وبئس املصري﴿

 167 85 ﴾ئكة رسال ومن الناساهللا يصطفي من املال﴿

  
 المومنون

 198 1 ﴾...قد افلح املومنون الذين هم يف صالهتم خاشعون﴿

 237 18 ﴾وأنزلنا من السماء ماء بقدر﴿

 266 27 ﴾امحل فيها من كلِّ زوجني اثنني وأهلك إالّ من سبق عليه القول﴿

 129 53 ﴾كلّ حزب مبا لديهم فرحون﴿

 118 91 ﴾ذا لذهب كل إله مبا خلق ولعال بعضهم على بعضوما كان معه من إله إ﴿
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 النور

 156 38  ﴾ليجزيهم اهللا أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله﴿

 86 52 ﴾ومن يطع اهللا ورسوله وخيش اهللا ويتقه فأولئك هم الفائزون﴿

  
 الفرقان

 257 2 ﴾وخلق كلّ شيء فقّدره تقديرا﴿

 144 45 ﴾أمل تر إىل ربك كيف مّد الظل﴿

 271 58 ﴾وتوكّل على احلي الذي ال ميوت وسّبح حبمده وكفى به بذنوب عباده خبريا﴿

والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر وال يقتلون النفس اليت حّرم اهللا إال باحلق وال يزنـون                  ﴿
 ﴾ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة وخيلد فيه مهانا

68 305 

 302 76 ﴾اخالدين فيه﴿

  
 الشعراء

 176 20 ﴾قال فعلتها إذا وأنا من الضالني﴿

 213 99 ﴾إذ نسويكم برب العاملني﴿

 214 99 ﴾إذ نسويكم برب العاملني﴿

-101 ﴾فما لنا من شافعني وال صديق محيم﴿
102 

290 

 265 126 ﴾واتقوا الذي خلقكم واجلِبلّة األولني﴿

روح األمني على قلبك لتكون من املنذرين بلسان عريب         وإنه لترتيل رب العاملنب نزل به ال      ﴿
 ﴾مبني

192-
195 

182 

 291 213 ﴾وأنذر عشريتك األقربني﴿

  
 النمل

 205 14 ﴾وجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة املفسدين﴿

 258 23 ﴾وأوتيت من كلّ شيء﴿

 223، 211 40 ﴾ليبلوين ءاشكر أم أكفر﴿

 208 44 ﴾سلمت مع سليمان هللا رب العاملنيوأ﴿

 258 81 ﴾وجعل لكم سرابيل تقيكم احلّر﴿

 157 89 ﴾...فله خري منها...﴿

  
 القصص

 140 14 ﴾وملّا بلغ أشّده واستوى أتيناه حكما وعلما﴿
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 237 29 ﴾فلما قضى موسى األجل﴿

 236 44 ﴾إذ قضينا إىل موسى األمر﴿

 266 68 ﴾ ما كان هلم اخلريةورّبك خيلق ما يشاء وخيتار﴿

 300، 278، 136 88 ﴾كلّ شيء هالك إالّ وجهه﴿

  
 العنكبوت

أمل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون ولقد فتنا الذين مـن قبلـهم                  ﴿
 ﴾فليعلمن اهللا الذين صدقوا وليعلمن الكاذبني

1-3 205 

 113 56 ﴾فإياي فاعبدون﴿

 207، 76 69 ﴾ا لنهدينهم سبلناوالذين جاهدوا فين﴿

  
 الروم

 185 4-1 ﴾أمل غلبت الروم يف أدىن األرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون يف بضع سنني﴿

 258 21 ﴾وجعل بينكم موّدة ورمحة﴿

 107 30  ﴾فطرة اهللا اليت فطر الّناس عليها ال تبديل خللق اهللا ذلك الّدين القّيم﴿

 67 50 ﴾ حييي األرض بعد موهتافانظر إىل أثر رمحة اهللا كيف﴿

 282 55 ﴾ويوم تقوم الساعة يقسم ارمون ما لبثوا غري ساعة﴿

  
 لقمان

أمل تروا  أن اهللا سّخر لكم ما يف السماوات وما يف األرض وأسبغ عليكم نعمه ظـاهرة                  ﴿
 ﴾وباطنة ومن الناس من جيادل يف اهللا بغري علم وال هدى وال كتاب منري

20 110 

ها الناس اتقوا رّبكم واخشوا يوما ال جيزي والد عن ولده وال مولود هو جاز عـن                 يا أي ﴿
 ﴾والده شيئا إنَّ وعد اهللا حّق

33 290 

 283 34 ﴾إنَّ اهللا عنده علم الّساعة﴿

  
 السجدة

 252 13 ﴾ولو شئنا آلتينا كل نفس هداها﴿

 316، 312، 199 16 ﴾يدعون رهبم خوفا وطمعا﴿

 228 18 ﴾من كان فاسقا ال يستوونأفمن كان مؤمنا ك﴿

  
 األحزاب

 142 7 ﴾وإذا أخذنا من النبيئني ميثاقهم ومنك ومن نوح﴿
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 219 14 ﴾ولو دخلت عليهم من أقطارها مث سئلوا الفتنة ألتوها﴿

لقد كان لكم يف رسول اهللا إسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخـر وذكـر اهللا                  ﴿
 ﴾كثريا

21 188 

 228 23 ﴾ني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليهمن املومن﴿

 298 24 ﴾ويعذّب املنافقني إن شاء أو يتوب عليهم إنَّ اهللا كان غفورا رحيما﴿

 267، 198 36 ﴾وما كان ملومن وال مومنة إذا قضى اهللا ورسوله أمرا أن تكون هلم اخلرية من أمرهم﴿

 190 40 ﴾وخامتَ النبيئنيما كان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسولَ اهللا ﴿

 228 47 ﴾وبّشر املؤمنني بأنّ هلم من اهللا فضال كبريا﴿

 305 65 ﴾خالدين فيها أبدا ال جيدون وليا وال نصريا﴿

يوم تقلب وجوههم يف النار يقولون يا ليتنا أطعنا اهللا وأطعنا الرسوال وقالوا ربنا إنا أطعنا                ﴿
 ﴾سادتنا وكرباءنا فأضلونا السبيال

66-67 68 

 136 69 ﴾وكان عند اهللا وجيها﴿

  
 سبأ

 147، 85 3 ﴾ال يعزب عنه مثقال ذرة﴿

 132 11 ﴾واعملوا صاحلا إّني مبا تعملون بصري﴿

 258، 257، 251 18 ﴾وقّدرنا فيها السري﴿

   فاطر

 262، 260 8 ﴾فإنّ اهللا يضلّ من يشاء ويهدي من يشاء﴿

 305، 237 36 ﴾ال يقضى عليهم فيموتوا﴿

 156 39 ﴾ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله﴿

  
 يس

 172 15  ﴾قالوا ربنا يعلم إنا إليكم ملرسلون وما علينا إال البالغ املبني﴿

 282 52 ﴾قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا﴿

 264 62 ﴾لقد أضلّ منكم جِبالّ كثريا﴿

 134 71 ﴾ّمما عملت أيدينا أنعاما﴿

قل حيييها الذي أنـشاها     ..... خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبني       أو مل ير اإلنسان أنا    ﴿
 ﴾أول مّرة

77 285 

  
 الصافات

 288 24-23 ﴾فاهدوهم إىل صراط اجلحيم وقفوهم إّنهم مسؤولون﴿
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 64 88 ﴾فنظر نظرة يف النجوم فقال إين سقيم﴿

 251 96 ﴾واهللا خلقكم وما تعملون﴿

 257 96 ﴾واهللا خلقكم وما تعملون﴿

  
 ص

 199 28 ﴾أم جنعل املتقني كالفجار﴿

 310 62 ﴾ما لنا ال نرى رجاال كّنا نعدهم من األشرار﴿

 310 63 ﴾ما لنا ال نرى رجاال كّنا نعّدهم من األشرار اختذناهم سخريا زاغت عنهم األبصار﴿

 165 67 ﴾قل هو نبأ عظيم﴿

 79 75 ﴾قال يا إبليس ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي﴿

  
 مرالز

 259 7 ﴾وال يرضى لعباده الكفر﴿

 315 9 ﴾أمن هو قانت آناء الليل ساجدا أو قائما حيذر اآلخرة ويرجو رمحة رّبه﴿

 125 30 ﴾إّنك مّيت وإّنهم مّيتون﴿

 253 38 ﴾إن أرادين اهللا بضّر هل هّن كاشفات ضّره﴿

 اهللا يغفر الـذنوب     قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا  إنَّ             ﴿
 ﴾مجيعا إّنه هو الغفور الرحيم

53 298 ،314 

 257، 251 62 ﴾اهللا خالق كلّ شيء وهو على كلّ شيء وكيل﴿

 134 67 ﴾والسموات مطويات بيمينه﴿

 237، 141 75 ﴾وترى املالئكة حافّني من حول العرش﴿

  
 غافر

 290 18 ﴾ما للظاملني من محيم وال شفيع يطاع﴿

 276 44 ﴾ أمري إىل اهللا إنّ اهللا بصري بالعبادوأفّوض﴿

 280 46 ﴾النار يعرضون عليها غدّوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشّد العذاب﴿

  
 فصلت

وقالوا قلوبنا يف أكنة مما تدعونا إليه ويف آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا                ﴿
 ﴾عاملون

5 157 

 140 11 ﴾لسماءمثّ استوى إىل ا﴿

 236 12 ﴾فقضاهّن سبع مسوات يف يومني﴿
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 262 17 ﴾وأّما مثود فهديناهم فاستحّبزا العمى على اهلدى﴿

  
 الشورى

 119 10  ﴾ليس كمثله شيء وهو السميع البصري﴿

 79 11 ﴾ليس كمثله شيء وهو السميع البصري﴿

 يرسل رسوال فيوحي بإذنه     وما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحيا أو من وراء حجاب أو            ﴿
 ﴾ما يشاء إنه علّي حكيم

51 181 

، 262، 206، 177، 176 52 ﴾ما كنت تدري من قبله ما الكتاب وال اإلميان﴿
288 

  
 الزخرف

 80 10 ﴾إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون﴿: وقال

 241 32 ﴾حنن قسمنا بينهم معيشتهم يف احلياة الدنيا﴿

 150 77 ﴾ا ربك قال إنكم ماكثونيا مالك ليقض علين﴿

 305 77 ﴾ونادوا يا مالك ليقض علينا رّبك قال إّنكم ماكثون﴿

  
 الجاثية

وسّخر لكم ما يف السماوت وما يف األرض مجيعا منـه إنّ يف ذلـك آليـات لقـوم                   ﴿
 ﴾يتفكّرون

13 110 

  
 األحقاف

ا أنصتوا فلما قـضي     وإذ صرفنا إليك نفرا من اجلن يستمعون القرآن فلما حضروه قالو          ﴿
ولّوا إىل قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا مسعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا ملا بـني                  
يديه يهدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي اهللا وآمنوا به يغفر لكم من                 

ليس لـه   ذنوبكم وجيركم من عذاب أليم ومن ال جيب داعي اهللا فليس مبعجز يف األرض و              
 ﴾من دونه أولياء أولئك يف ضالل مبني

29-32 189 

  
 محمد

 263، 203 17 ﴾والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم﴿

 148 31 ﴾حىت نعلم ااهدين منكم والصابرين﴿

  
 الفتح

 203، 200 4 ﴾هو الذي أنزل السكينة يف قلوب املومنني ليزدادوا إميانا مع إميام﴿
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 134 10 ﴾ أيديهميد اهللا فوق﴿

 185 27 ﴾لتدخلّن املسجد احلرام إن شاء اهللا آمنني حملّقني رؤوسكم ومقّصرين﴿

  
 الحجرات

 209، 205 14 ﴾قالت األعراب آمنا قل مل تومنوا ولكن قولوا أسلمنا وملا يدخل اإلميان يف قلوبكم﴿

 131 18 ﴾واهللا بصري مبا تعملون﴿

  
 ق

 157 35 ﴾ولدينا مزيد﴿

 73 36 ﴾ ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدإن يف﴿

 296 45 ﴾فذكّر بالقرآن من خياف وعيدي﴿

  
 الذاريات

 209 36-35 ﴾فأخرجنا من كان فيها من املؤمنني فما وجدنا فيها غري بيت من املسلمني﴿

 227 46 ﴾وقوم نوح من قبل إّنهم كانوا قوما فاسقني﴿

 134 47 ﴾أيدوالّسماء بنيناها ب﴿

 190 54 ﴾فتول عنهم فما أنت مبلوم﴿

  
 الطور

 135 46 ﴾فاصرب حلكم رّبك فإّنك بأعيننا﴿

  
 النجم

 310 3-2 ﴾وما ينطق عن اهلوى إنَّ هو إال وحي يوحى﴿

 152 11 ﴾...ما كذب الفؤاد ما رأى لقد رأى من آيات ربه الكربى﴿

 152 13  ﴾ولقد رآه نزلة أخرى﴿

 300 15-13 ﴾لة أخرى عند سدرة املنتهى عندها جّنة املـأوىولقد رآه نز﴿

 65 32 ﴾هو أعلم مبن اتقى﴿

 257، 251 43 ﴾وأّنه هو أضحك وأبكى﴿

  
 القمر

 237 12 ﴾فالتقى املاء على أمر قد قُدر﴿

 135 14 ﴾جتري بأعيننا﴿
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 الرحمن

 189 22 ﴾خيرج منهما اللؤلؤ واملرجان﴿

 278 27-26 ﴾ وجه رّبك ذو اجلالل واإلكرامكلّ من عليها فان ويبقى﴿

 136 28 ﴾ويبقى وجه رّبك﴿

  
 الواقعة

 264 24 ﴾جزاء مبا كانوا يعملون﴿

أفرأيتم ما متنون أأنتم ختلقونه أم حنن اخلالقون حنن قّدرنا بينكم املوت وما حنن مبسبوقني               ﴿
أة األوىل فلوال تذكرون    على أن نبدل أمثالكم وننشئكم يف ما ال تعلمون ولقد علمتم الّنش           

أفرأيتم ما حترثون أأنتم تزرعونه أم حنن الّزارعون لو نشاء جلعلناه حطاما فظلتم تفكّهون إّنا               
ملغرمون بل حنن حمرومون أفرأيتم املاء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من املزن أم حنن املرتلون               

تورون أأنتم أنشأمت شجرهتا أم حنن      لو نشاء جعلناه أجاجا فلوال تشكرون أفرأيتم الّنار اليت          
 ﴾املنشئون حنن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين

58-73 106 

 238 60 ﴾حنن قّدرنا بينكم املوت﴿

  
 الحديد

 151 3 ﴾هو األول واآلخر والظاهر والباطن﴿

 142 4 ﴾وهو معكم أينما كنتم﴿

 64 13 ﴾انظرونا نقتبس من نوركم﴿

 315 14 ﴾وغّرتكم األماين﴿

 211 20 ﴾كمثل غيث أعجب الكفار نباته﴿

  
 المجادلة

فتحرير رقبة من قبل أن يتماّسا ذلكم توعظون به واهللا مبا تعملون خبري فمـن مل جيـد                  ﴿
فصيام شهرين متتابعني من قبل أن يتماّسا فمن مل يستطع فإطعام سّتني مـسكينا ذلـك                

 ﴾...لتومنوا باهللا ورسوله

3-4 244 

 286 6 ﴾يعا فينّبئهم مبا عملوا أحصاه اهللا ونسوه واهللا على كلّ شيء شهيديوم يبعثهم اهللا مج﴿

 206 11 ﴾يرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات﴿

 223 14 ﴾ما هم منكم وال منهم وحيلفون على الكذب وهم يعلمون﴿

  
 الصف

 294 3  ﴾كرب مقتا عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون﴿
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 263 5 ﴾ زاغوا أزاغ اهللا قلوهبمفلما﴿

 177 6 ﴾ومبشرا برسول يأيت من بعدي امسه أمحد﴿

  
 الجمعة

 279 8 ﴾قل إنَّ املوت الذي تفّرون منه فإّنه مالقيكم﴿

 272 10 ﴾فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل اهللا﴿

  
  

 المنافقون

ل اهللا واهللا يعلم إنك لرسوله واهللا يـشهد إن          إذا جاءك املنافقون قالوا نشهد إنك لرسو      ﴿
 ﴾املنافقني لكاذبون

1 220 

 219 4 ﴾هم العدو فاحذرهم﴿

 86 9 ﴾ومن يفعل ذلك فأولئك هم اخلاسرون﴿

  
 التغابن

 187 8 ﴾آمنوا باهللا ورسوله والنور الذي أنزلنا﴿

 245 16 ﴾قاّتقوا اهللا ما استطعتم﴿

  
 الطالق

 237 7 ﴾ومن قُدر عليه رزقه﴿

  
 التحريم

 200 4 ﴾فقد صغت قلوبكما﴿

 292 8 ﴾يقولون رّبنا أمتم لنا نورنا واغفر لنا إّنك على كلّ شيء قدير﴿

  
 الملك

 134 1 ﴾تبارك الذي بيده امللك﴿

وأسّروا قولكم أو اجهروا به إّنه عليم بذات الصدور أال يعلم من خلق وهـو اللطيـف                 ﴿
 ﴾اخلبري

14 251 ،257 

 81 16 ﴾نتم من يف السماءقال ءام﴿

  
 الحاقة

 141 17 ﴾وحيمل عرش رّبك فوقهم يومئذ مثانية﴿
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 134 45 ﴾ألخذنا منه باليمني﴿

  
 المعارج

 313 27 ﴾والذين هم من عذاب رّبهم مشفقون﴿

  
 نوح

 312 13 ﴾ما لكم ال ترجون هللا وقارا﴿

را وجعل الّشمس سراجا    أمل يروا كيف خلق اهللا سبع مسوت طباقا وجعل القمر فيهن نو           ﴿
 ﴾واهللا أنبتكم من األرض نباتا مثّ يعيدكم فيها وخيرجكم إخراجا

15-16 106 

  
 المدثر

 203 31 ﴾ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إميانا﴿

 269 41 ﴾كلّ نفس مبا كسبت رهينة﴿

  
 القيامة

 155، 154، 153، 147، 85 23-22 ﴾وجوه يومئذ ناضرة إىل رهبا ناظرة﴿

  
 اإلنسان

 262 3 ﴾إّنا هديناه السبيل﴿

 136 9 ﴾إّنما نطعمكم لوجه اهللا﴿

  
 المرسالت

 237 23 ﴾فقّدرنا فنعم القادرون﴿

  
 النبأ

 165 2-1 ﴾عّم يتساءلون عن النبإ العظيم﴿

 237 3 ﴾والذي قّدر فهدى﴿

علنا نومكم سباتا وجعلنـا     أمل جنعل األرض مهادا واجلبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وج        ﴿
الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وّهاجا وأنزلنا من              

 ﴾املعصرات ماء ثّجاجا لنخرج به حّبا ونباتا وجّنات ألفافا

6-16 106 

 309 23-21 ﴾إنَّ جهّنم كانت مرصادا للطاغني مآبا البثني فيها أحقابا﴿

 309 30 ﴾ نزيدكم إال عذابافذوقوا فلن﴿
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 التكوير

 279 9-8 ﴾وإذا املوؤودة سئلت بأي ذنب قتلت﴿

 152 27 ﴾ولقد رآه باألفق املبني﴿

  
 االنفطار

 290 14 ﴾وإن الفّجار لفي جحيم﴿

 305، 290 16 ﴾وما هم عنها بغائبني﴿

  
 المطففين

 204 14 ﴾كال بل ران على قلوهبم ما كانوا يكسبون﴿

﴿182 15 ﴾م عن رهبم يومئذ حملجوبونكال إ 

 310 29 ﴾إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون﴿

  
 االنشقاق

فأما من أويت كتابه بيمينه فسوف حياسب حسابا يسريا  وينقلب إىل أهله مسرورا وأّما               ﴿
 ﴾من اويت كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعريا

7-12 286 

  
 البروج

 234 22-21 ﴾هو قرآن جميد يف لوح حمفوظبل ﴿

  
 الغاشية

أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت وإىل السماء كيف رفعـت، وإىل اجلبـال كيـف                ﴿
 ﴾ وإىل األرض كيف سطحت،نصبت

17-18 66 

  
 الفجر

 137 22 ﴾وجاء رّبك وامللك صفّا صفّا﴿

  
 البلد

 262 10 ﴾وهديناه النجدين﴿

  
 الضحى

 175 7 ﴾دىووجدك ضاال فه﴿

  
 البّينة
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وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويوتوا الزكاة وذلـك               ﴿
 ﴾دين القيمة

5 200 ،210 

  
 الزلزلة

 180 5 ﴾يومئذ حتدث أخبارها بأن ربك أوحى هلا﴿

 293 8-7 ﴾فمن يعمل مثقال ذّرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذّرة شّرا يره﴿

  
 قارعةال

 287 7-6 ﴾هاويه فأّمه موازينه خفّت من وأّما راضية عيشة يف فهو موازينه ثقلت من فأّما﴿

  
 التكاثر

 206 5 ﴾كال لو تعلمون علم اليقني﴿

  
 الفيل

 144 1 ﴾أمل تر كيف فعل رّبك﴿

  
 اإلخالص

 119 4 ﴾مل يكن له كفؤا أحد﴿

  فهرس األحاديث النبوية
الصفحة المتن

  
 - أ - 

 156 ......إذا دخل أهل اجلنة اجلّنة، وأهل الّنار النار نادى مناد  

 300 إذا دخل رمضان فتحت أبواب اجلنان، وغلقت أبواب النريان  

 241 إذا ذكر القدر فأمسكوا

 99 إذا زاد املاء على قلتني ال حيتمل خبثا  

 224 إذا قال الرجل لصاحبه يا كافر فقد باء أحدمها  

 221 ......يه فهو منافق حقا وإن صلى وصامأربع من كن ف

 190 أرسلت إىل الناس كافة وختم يد النبوة  

 221 أكثر منافقي هذه األمة قراؤها

 279 أكثروا ذكر هادم اللذات
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 224 أال ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض  

 102 أمرت أن آخذها من أغنيائكم  

 301 ......حواصل طري خضرإنَّ أرواح الشهداء جتعل يف   

 204 إن اإلميان ها هنا وأشار إىل صدره

 241 ......إنَّ اهللا افترض عليكم فرائض فال تضّيعوها

 257 القابض الباسط رع املُسإنَّ اهللا هو

 209 ......أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله والبعث بعد املوت

 240 ......ه، وبلقائهأن تؤمن باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسل

 314 ......إنَّ هللا تعاىل مائة رمحة فواحدة منها قسمها بني اجلن

 315 أنا عند ظّن عبدي يب فليظن يب ما شاء

 240 ......إّنك لن جتد، ولن تبلغ حقيقة اإلميان

 157 إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، ال تضامون يف رؤيته  

 99 ...... ال قائد يل فهل يل من رخصةإين ضرير، شاسع الدار،  

 209 ......اإلسالم، فقيل له: أي األعمال أفضل؟ فقال

 191 ......أي يوم هذا وأي شهر هذا وأي بلد هذا؟ فقالوا  

197،203 ......اإلميان بضع وسبعون شعبة أعالها قول ال إله إال اهللا  

 203 اإلميان يزيد وينقص

 272 وتوكل اعقلها

 241 وا فكلّ ميّسر ملا خلق لهاعمل

 48 ......اقبل احلق ممن جاءك به حبيبا كان أو بغيضا  

 141 اهتّز العرش ملوت سعد بن معاذ  

  
 - ب - 

 189 بعثت إىل األمحر واألسود  

 190 بعثت حني بعث إىل إسرافيل  

 118 ...بين اإلسالم على مخسة على أن يوحد اهللا  
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 - ت - 

 268 إليهم وأنكحوا األكفاء، أنكحواو لنطفكم واريخت

  
 - ج - 

 265 ليهاإمن أساء ض جبلت هذه القلوب على حّب من أحسن إليها، وبغ

 300 اجلنة خملوقة وهي يف السماء، والنار خملوقة وهي من األرض

  
 - ح - 

 203 احلياء من اإلميان

  
 - خ - 

 137 خلق اهللا آدم على صورته  

  
  

 - ش - 

 292 أّميت من لكبائرا ألهل شفاعيت

  
 - ص - 

 203 الصرب نصف اإلميان والوضوء نصف الصرب

 203 الصرب والسماحة من اإلميان

 99 صالة اجلماعة تفضل عن صالة الفذ خبمس وعشرين درجة  

 291 ......ملعونان ومها شفاعيت ينال ال أميت من فاننص  

  
 - ع - 

 205 عليكم بإميان العجائز  

  
 - ف - 
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 200 ......جلسد مضغة إذا صلحت صلح هبا سائر اجلسديف ا  

 264 ......اهللا فقال عبد ،فيك خصلتان حيّبهما اهللا تعاىل

  
 - ك - 

 285 كل ابن آدم تأكله األرض إال عْجب الذنب منه خلق ومنه يركب

 285 يركب وفيه خلق منه الذنب عجم إال األرض تأكله آدم ابن كلّ

 240 وقدره حّتى العجز والكيسكلّ شيء بقضاء اهللا 

 165 كنت نبيا وآدم بني الروح واجلسد  

 310 كيف أقول خبالف القرآن وبه هداين الذين

  
 - ل - 

 287 ......ربه عند من القيامة يوم آدم بنا قدم تزول ال

 190 ال نيب بعدي وال أّمة بعدكم  

 240 ......شهادة أن ال إله إالّ اهللا: ال يؤمن عبد حّتى يؤمن بأربع

198،224 ......ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يسرق السارق  

 291 اليتيم يف اهللا يراقب ال ورجل غشوم، ظلوم سلطان شفاعيت ينال ال

 118 لبيك ال شريك لك  

 292 ......لكلّ نيب دعوة مستجابة فتعّجل كلّ نيب دعوته  

 263 ......اهللاأنت يا رسول وال : لن يدخل اجلنة أحد بعمله، قيل

 314 اهللا أرحم لعبده املؤمن من الوالدة الشفيقة لولدها

 314 اهللا أرحم لعبده املؤمن من الوالدة الشفيقة لولدها

 257 ه من الذنوب كما تنقي الثوب األبيض من الدنساللهم نقّ

 271 ......لو توكّلتم على اهللا حق توكّله لرزقتم

 257 ......لرأيتم خلقا مل تروا من خلق اهللالو رأيتم الرفق 

 223 لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت مل تفعلوا ولو مل تفعلوا لكفرمت

 281 ......معاذ بن سعد منه لنجا القرب عذاب من أحد جنا لو

 316 لو وزن خوف املؤمن ورجاؤه مبيزان تريص ما زاد أحدمها على اآلخر
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 198 اره جائعليس املؤمن من بات شبعان وج  

 223 ليس بني العبد والكفر إال تركه الصالة

 291 أّميت من الكبائر ألهل الشفاعة ليست  

  
 - م - 

 313 ......املؤمن بني خمافتني بني أجل قد مضى ال يدري

 198 املؤمن مْن أَِمن الّناس ِمن لسانه ويده  

 80 ههما من كلمة إال وهلا وجهان فامحل الكالم على أحسن وجو  

 293 وشفاعيت هللا من وبرمحة صاحل بعمل إالّ اجلنة يدخل أحد من منكم ما

 223 من أتى إمرأة يف دبرها أو حائضا فقد كفر

 225 من بّدل دينه فاقتلوه  

 224 من ترك الصالة فقد كفر  

 101 من سأل ومعه أوقية فقد سأل الناس إحلافا  

 201 نيه وينفعهمن عد كالمه من عمله قلّ إال فيما يع  

 306 من قتل بعد العفو وأخذ الدّية فهو خالد خملّد يف الّنار

 306 ......من قتل نفسه حبديدة فهو يتوّجأ هبا يف النار

 306 من كذب وأصّر فهو خملّد يف الّنار

  
 - و - 

 203 وحسن العهد من اإلميان

 118 ......وما صنعت يف رأس العلم حىت تسأل عن غرائبه  

  
 - ي - 

 100 يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا  

 291 .......أغين ال فإين أنذركم أن أمرين اهللا إنَّ املطّلب عبد بين يا  

 229 ......يا معشر من آمن بلسانه ومل خيلص اإلميان يف قلبه  
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  فهرس األبيات الشعرية
الصفحةالبحرالشاعر البيت

 48الكامل أبو متام حسـود أتاح هلا لسان     طويت   ةــفضيلـ  وإذا أراد اهللا نشر  

       

   داهـي  ويبقي الدهر ما كتبت     ىنـسيف اتب إال   ـن كـما مو

 راهــتـ يسرك يف القيامة أن      يءـش  غري  فال تكتب بكفك   
 اجلاحظ

 51 الوافر

      
بو نصر أ ْزِنـواحلَ ِبنْجٍد وخْيٍف والسُّهولة    سالم على اإلخوان يف كل موطن

امللوشائي
 54الطويل

      
  ةـبأئم  أال كـل من ال يقتدي 
  راـحائ  ويأيت غدا يوم القيـامة  

  ذهيبـوم  ين قـلدت ديين   نولك
 داـمقـل  رضينا به بني األنـام 

  يهتدي    يكن مثل ماش يف الدجى ليس         
  مقلد   فمـا إن له يف دينـه من     

  وردــم  ساللة إبراهيم أفضل  
 ديــقت م  وإين بأفضل األئمة  

   

  قـدويت  وإن كتاب اهللا يف الدين  
  بعدهـم ه أويل التقى مثّ  ـوأصحاب
  مـومسل  ر بن زيد ـربيع وجاب

  قصدهم  الكـفيارّب اسلكين مس 
 اهلدىجــوثّبت أقدامي على منه   

 حتيـة  ن أسىنـعليهم من الرمح 

  حمـّمـد     به بعد النيب   رضيـنا 
  أقتدي من الّنـاس أسالف لنا هبم

دداس شيخوحاجب واملر مّج ّت ل   ا
  دــــغإىل أن تزرين املنية يف     
  دــملح  فلست أبايل بعده أين    
 ديـويغت  وأفضل رضوان يروح 

 91، 58الطويل اجليطايل

      
  دالـج هــ مقالت فيا أيها املهديّ 

  أربعـا  زوجـفهذا امرؤ عندي ت  
  قيـب  دى وقد   ـفطلق إحداهن ف  

  اـــمجيعه  ار وفذ   ـنواة وأست
  غريها  ن شاء تزويج  على زوجها إ

  اليت رــمىت انقضت يعتد باألشه  
 زـجائ  ألنَّ األوىل يف حكمه غري    

  أهال بهوارض   ،تفهم صريح احلق  
  الـكح  آذرـأوانس أمثال اجل

  الـمث  إياس حيضها عدة  من هلا 
  عدال  نه جتد بم فاحس ي نشمن الن

  الـمهـ  اـما يراقبهتكعدهتا ح
  يتلى   خالقناّصـذكرن فذا يف ن   

 مرتال  س نصا يف الكتاب له اخلم 

 58الطويل اجليطايل

      

 64الكامل النابغة ودـالعنظر السقيم إىل الوجوه    تقضها نظرت إليك يف حاجة مل  

      

 130 اهلزج ؟ ولـأق  ا ـع مــأنّ اهللا مسي   تـلــخ وت اهللا حّتى ـدع
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 130الطويل الصديق وسامع  ءاعن الكفر والّرمحان ر مـوتذوذها عن ديننا   ـيذوذونن

      

امرؤ  رسلـم وبات بعيين قائما غري     امهــوجله سرجه ـوبات علي
 القيس

 135الطويل

      
 137الطويل ؟ مشّرا  وإن مشّرت عن ساقها احلرب    عّضها و احلرب إن عّضت به احلرب   ـ أخ

      

 139اخلفيف ؟ جّدهاد ـسمثّ من بعد ذلك قد   وهــأب  اد مثّ ساد   ـإن من س

      

 140الكامل ؟ كالبدر ه ـــوبدا منري الوج  بهاب  ـحني استوى وعال الشب

      

    راقــمه من غري سيف ودم   راقــالع قد استوى بشر على 

 140 الرجز ؟ ن الرزاقــــفاحلمد للمهيم

      

 140الطويل ؟ وكاسر   لناب  تركناهم صرعى  ميهـعل  وينا  ـفلّما علونا واست

      

 141الكامل ؟ ابـشه  بعتبة بن احلارث بن     عروشهم  إن يقتلوك فقد ثللت   

      

حسان بن   باخلالص إىل الرحــمن يأيت    نـاظــرات  وجوه يوم بدر 
 تابث

 155الطويل

      

بن حسان  باخلرب كانت بديهته تأتيــك     مبينـــةلو مل تكن فيه آيات   
 تابث

 173الطويل

      

 189الطويل غيالن تصطخبفيها الضفادع واحليتان       طاميــة عينا مطحلبة األرجاء   

     

  مبـا  الدار جّنة عدن إن عملت 
 غريهـمامها حمالن ما للنـاس      

  فالنار  يرضي اإلله وإن خالفت      
 خمتار  فاختر لنفسك ماذا أنت     

علي بن 
أيب 
 طالب

 267البسيط

      

 307الطويل ؟ لوائلويرجع يف القتلى كليـب   كالمها وحىت يؤوب القارظـان  

صاحل بن  املنطق العقول ذوي عيوب يبدي  وإّنمـا  نطقت إذا الكـالم وزن
عبد 
 القدوس

 287البسيط
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  فهرس األعالم
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 - أ -

 165، 163، 137، 79 دمآ
167 ،178 ،285  

300 
 153 إبراهيم النخعي

 61 إبراهيم بن بكري حفار

 61 إبراهيم بن يوسف اطفيش
 15 إبراهيم طالي

 177 إبراهيم عليه السالم

، 33،  17، 15، 14 إسحاق اطفيش أبو
61 

 31  إسحاق التسويلوأب
 27  احلسن الشاذيلوأب

 30، 27 أبو احلسن املريين

 82 أبو احلسني البصري
 34، 17  بن السمح أبو اخلطاب عبد األعلى

أبو الّربيع سليمان بن خيلف 
 املزايت

10 ،92 ،117 ،165 
167 

أبو العّباس أمحد بن حمّمد 
 الّنفوسي

92 

أبو العباس أمحد بن حممد بن بكر 
 الفرسطائي

98 

 51، 50، 41، 23 أبو العباس أمحد بن مكي
 91 أبو القاسم الكباوي

 169، 168 أبو املعني النسفي
 17 بن يانس الدركليأبو املنيب حممد 

 35، 28 أبو النجاة يونس التملوشاييت

أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد 
 القرطيب

99 

 24  إبراهيمأبو اليقظان

 41 رأبو بك

 156 أبو بكر الصديق

 94، 64 أبو بكر بن العريب

 42  بن موسى اجليطايلأبو بكر
 94 أبو بالل مرداس بن حدير

 49 أبو متام
 17، 16  املنصورفر جعوأب

 حفص عمر بن حيىي وأب
 اهلنتايت

22 

 102، 100، 92 أبو حنيفة

 268، 246، 190، 92 أبو خزر يغال بن زلتاف
299 

 17 أبو داود القبلي
 51، 50، 41، 40  حممدأبو راس

 25 أبو زكريا بن أيب حفص
 16  بن أيب بكرأبو زكريا حيىي

أبو زكريا حيىي بن أيب حيىي 
 روينالبا

24 ،29 

 34، 33، 15، 14 أبو زكرياء اجلناوين

 51 أبو زكرياء بن أيب مسور

 زكرياء عبد الواحد وأب
 احلفصي

22 

 43  بن أيب العزأبو زكرياء حيىي
ء حيىي بن أيب بكر زكريا أبو

 الوارجالين

9 ،10 ،16 ،17 

أبو زكرياء حيىي بن صاحل 
 األفضلي

169 

أبو زكرياء حيىي بن 
 وجدليش

35 ،44 

 91 أبو سعيد اخلذري

أبو سلمة بن مسلم 
 الصحاري

98 

 129  شاكر الّديصاينوأب

 98 أبو طالب املكي

 53 أبو عبد اهللا حممد
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أبو عبد اهللا حممد بن بكر 
 الفرسطائي

18 ،124 

 90، 34،  17، 16  عبيدة مسلم بن  أيب كرميةوأب
91 ،96 ،118 157 

 124 أبو عذبة

 24  بن زيان عزة زكدانوأب

 44  عزيزوأب
 123، 122، 92، 65 أبو عّمار عبد الكايف

133 ،164 

أبو عمرو عثمان بن خليفة 
 السويف

92 ،116 ،118 168 
216 ،217 265  279 

 24 أبو عنان

أبو غايل أبو عزيز بن إبراهيم 
 بن أيب حيي الباروين

35 ،43 ،44 

 146 أبو حممد السدويكشي

 164 أبو حممد النوخبيت

 53 أبو حممد عبد اهللا

أبو حمّمد عبد اهللا بن بركة 
 العماين

92 ،98 ،102 

 82 أبو مصعب البدري

 124، 55، 54، 35 أبو نصر بن نوح امللوشائي
 18  نوح سعيد بن زنغيلوأب

 126 أبو هاشم اجلّبائي
 137، 91 أبو هريرة

 152 أبو هند
 54  حيىي زكرياء بن إبراهيموأب

 24 ىي يغمراسن حيوأب

 25  يعقوب يوسف املريينوأب

أبو يعقوب يوسف بن حممد 
 املصعيب

61 

 265، 203 أبو يعلى

 يوسف يعقوب بن عبد وأب
 احلق

24 

 29 أبوالنجاة يونس التملوشاييت

 240 229، 221، 99 أبوداود
292 

أبوطالب املكي حممد بن علي بن عطية 

 احلارثي

98 

 164 إحسان عّباس

 221، 191 أمحد

  156، 149، 129 أمحد اخلليلي
158 

 138، 92 أمحد بن حنبل
 15 يأمحد بن سعود السياب

 5 أمحد بن سعود السيايب

 23 أمحد بن سعيد بن طاهر

د ـن عبـبأمحد بن حممد 
 هـّرب

98 

  118، 69، 21، 2 أمحد حممود صبحي 
132 ،139 ،143 

169 ،174 ،212 244 
246 ،269 291  

295 ،311 

 17 إمساعيل بن درار الغدامسي

  132 ،131، 124 األشعري
138 ،143 ،149  
156 ،157 ،158  
172 ،190 ،250 

 18 عوشت بكريأ

 92، 80 أفلح بن عبد الوهاب
 108 آل ياسني

 179 األلباين

 169، 82 اآلمدي
 27 أندري جوليان
 91 أنس بن مالك

 93 األوزاعي
 130، 69، 67، 66 اإلجيي

132 ،139 ،150 
168 ،169 ،171 178 

186 

 - ب -

 173، 157 155، 156 ابن أيب العز
280 ،288 ،289  
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291 ،292 ،295 303 

 173، 157  احلنفيبن أيب العزا

ابن أيب ستة أبو عبد اهللا حممد بن 
 عمر 

61 ،163 

 18 ابن أيب مسور

 26 ابن األثري
 137، 133 ابن اجلوزي

 164 ابن الرواندي

 45 ابن النظر العماين

 144 ابن اهليثم

 102 ابن بركة

 169، 115، 113، 24 ابن تومرت
170 ،174 

 173، 143 ابن تيمية

  178، 156، 102 ابن حبان
190 ،197 ،203  

281 
 23، 21، 17، 16، 14 ابن حوقل

93 94 
 23، 22، 21، 14، 10 ابن خلدون

24 25 ،30 ،31 ،32 
36 ،41 48 ،50 ،51 

 164 ابن خلكان

 107 ابن رشد
 93 ابن رشد احلفيد

 101، 99، 94، 93  القرطيبابن رشد
102 ،107 

 167، 77  أبو عليابن سينا

 153 ابن شهاب الزهري

 140، 137، 118، 91 ابن عّباس
148 ،151 ،153  
154 ،156 ،157 

 15 ابن عبد احلكم

 186 ابن قتيبة
 82 ابن قدامة

 143 زيةابن قيم اجلو

 271، 268، 203 ابن ماجة

 32 ابن مزين

 186 ابن مسعود

  96، 75، 64، 63 ابن منظور
110 ،122 

 186 ابن يوسف السنوسي

 109 ادوارد لوثر كسيل

 149، 61 حممد بن يوسف اطفيشا
 31 اندري جوليان

 10 باباعّمي

 150، 149، 130، 69 الباقاليت أبو بكر
151  ،154 

 23 هيمحباز إبرا

  158، 141، 118 البخاري
182 

 141، 118، 99 البخاري
158،182 ،198 ،

209 224 ،225 ،240 
241 263 ،281 

 124 البدر التَّالثي

 37، 10 الربادي أبو القاسم

 152 بشر بن إمساعيل بن علية
 27 البشري بن سالمة

 132، 158، 141، 9  عبد القاهر البغدادي
133 138 ،164 ،167 

168 ،172 ،173  
175 

 98، 10، 9 البغطوري
 63، 57، 56، 41، 11  عبد الرمحن بن عمربكلي

86 103 ،102 ،110 
184 ،189 

 91، 16 بكوش حيىي

 17 البلخي

 175 بلقاسم الغايل

 165 البريوين

  265، 204، 201 البيهقي
313 ،316 
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 - ت -

 11 تادوز لفيتسكي

 190، 92 تبغورين بن عيسى

 257، 240، 224، 98 رمذيالت
272 ،279 ،281  
287 ،301 ،306 

  – ث -
 23 ثابت بن عمار

 51، 23 ثابت بن حممد

 158، 61، 58، 55 الثميين
163 ،164 ،165  
166 ،167 ،169  
170 ،176 ،179 

 – ج –
 82 قنوايت. ج

  91، 90، 16، 15 جابر بن زيد
118 ،148 ،157 

 68، 51 اجلاحظ

 157 بد اهللا البجليجرير بن ع

 124، 91، 78، 18، 7 اجلعبريي فرحات
125 ،129 ،144  

145 ،146 
 16 جعفر السماك

 253 جالل حممد

 186 مجال الدين بوقلي حسن
  139، 132، 131 أبو املعايل اجلويين

153 ،158 ،171 
 31، 27، 22 اجلياليل عبد الرمحن 

 – ح –
 56 احلاج سعيد يوسف

 61  بن عمر لعلياحلاج صاحل
 61 احلاج موسى بشري
 91 أبو مودود حاجب الطّائي

 98 احلارث بن أسد احملاسيب أبو عبد اهللا

  198، 165، 100 احلاكم
203 

 153 احلجاج

 156 حذيفة

 45 احلريري

 173 حسان بن ثابث

 156، 101 احلسن البصري

 143 حفص الفرد

 – خ –
 27 خواجة هباء الدين نقشبند

  
 – د –

 241 الدار قطين

 315، 201 الدارمي
 137 داود احلواري

 152 داود بن أيب عقيل

 95 )عليه السالم (داود

 ابو العباس أمحد الدرجيين
 بن سعيد

9 ،10 ،15 ،16 ،18 
34 ،36 ،37 ،91 ،98 

  
 – ر –

 30، 29 رابح بونار
 175، 158، 132 الرازي

 185 الرافعي

 118، 92، 90، 67 الربيع بن حبيب
132 ،137 ،138  
143 ،147 ،148  

150 ،151 152 ،154 
157 ،159 ،182 

 125 الّرستاقي

 11 رينيه باسيه

  
  – ز –

 81 الزحيلي

 40، 24، 16، 15، 11 الزركلي
93 ،94 ،98 ،143 

153، 167 ،174  
178 ،185 

 45 الزرنوجي
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 53 زكرياء الفرسطائي

 168 زكرياء بن أيب بكر الرياسين

 24 زيان بن ثابت

 178 زيد بن عمرو

  
  –  س –

 125 حارثيسامل بن محد ال
 45، 41، 14 سامل بن يعقوب

 124، 83، 82، 79 الساملي
144 ،157 ،158  
161 ،163 ،175 

 132 السجستاين أبو عبد اهللا حممد بن كرّام 

 32، 31 سعادة بن رمحن
 15 سعد بن أيب وقاص

 141 سعد بن معاذ

 153 سعيد بن املسيب

 153 سعيد بن جبري

 93 سفيان الثوري

 24 السلطان عبد احلق
 16 سلمة بن سعد 

 24، 17 سليمان الباروين باشا

 315 السيوطي حممد علي قطب

  
  – ش –

 102، 100، 92 الشافعي

 أبو العباس أمحد بن الشماخي
 سعيد

5 ،6 ،10 ،15 ،16  
17 ،18 ،23 ،24 ،28 
29 ،30 ،32 ،33 ،34 
35 ،36 ،40 ،41 ،42 
43 ،44 ،45 ،46 ،47 
49 ،50 ،51 ،53 ،54 

144 
 143، 132 الشهرستاين
 82 الشوكاين

 106 الّشيخ املوزون

 44، 24الشيخ بن إبراهيم بن أيب حيىي

 الباروين
  246، 217، 216 الشيهاين محو

269 
  

  –  ص –
 59، 11 الصادق بن مرزوق

 27 صاحل العقاد

 82 صبحي الصاحل
 16 صحار العبدي

  
 –  ض –

 153 الضحاك بن مزاحم

 143 ضرار بن عمرو

  
  – ط  –

 94، 93 الطاهر املعموري

 94 الطرطوشي

أبو موسى عيسى بن لطرميسي ا
 عسىي

24 ،35 ،41 ،42 ،43 
44 ،45 ،53 

  
 – ع  –

 153، 152، 91 )أّم املؤمنني(عائشة 

 17 عاصم السدرايت
 91 د بن علقمة املازنعبا

 109 عباس حممود العقاد

 131، 68، 67، 16 عبد اجلبار
132 ،143 ،148  

150 ،158 ،166 170 
175 

 138 عبد احلليم حممود

 29 عبد احلميد حاجيات

 168 عبد احلي قابيل

 16، 9 عبد الرمحن أيوب

 166 عبد الرمحن بدوي

 80، 17 عبد الرمحن بن رستم الفارسي
 124 د الرمحن عمريةعب
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 109 عبد الّصبور شاهني
 30 عبد العزيز ادوب

 143، 132 عبد العزيز حممد الوكيل
 27 ينعبد القادر اجليال

 15 عبد اهللا أنيس الطباع

 211 عبد اهللا احلسني

 146 عبد اهللا السدويكشي

 16، 15 عبد اهللا بن إباض

 17 عبد اهللا بن احلارث

 67 سبن عباعبد اهللا 

 191 عبد اهللا بن عباس

 153 عبد اهللا بن عمر

 221 عبد اهللا بن عمرو بن العاص
 91 عبد اهللا بن مسعود

 16، 15 عبد اهللا بن وهب
 24 عبد املؤمن بن علي الكومي

 170، 169، 113، 85 عبد ايد النجار
 91، 15 عبد امللك بن مروان

 80  بن رستمعبد الوهاب

 91 زيادعبيد اهللا بن 

 102 العبيدي
 18 عدون جهالن

 16 عكرمة

 157، 153، 91 علي بن أيب طالب

 185، 169 علي بن حزم الظاهري

 93 علي بن يوسف بن تاشفني

 171 علي بوملحم
 88، 85، 83 علي سامي النشار 

 19، 18، 17، 16، 11 على حيىي معّمر
20 ،23 ،29 ،30 ،34 
35 ،36 ،37 ،40 ،41 
43 ،44، 54 ،58 ،59 

190 
 115، 102، 65، 15 عّمار طاليب

122 123 ،133 ،165 
164 174 

 41 عمر بن أيب زكرياء

 15 عمر بن اخلطاب

 61 عمر بن يوسف عبد الرمحن

 69 عمر قالع الضروس

 15 عمرو بن العاص
 124، 55  بن رمضان التاليتوعمر

 34 عمرو بن ميكنت

 58، 55، 12 عّمي سعيد

 موسى بن عياض عياض بن
 أبو الفضل القاضي

94 

 125 عيسى البايب احلليب

 177 عيسى عليه السالم

 102 عيسى حيىي الباروين

  
 –  غ –

 182 غازي عناية

 144 الغدامسي

 76، 75، 46، 45، 12 الغزايل
77 ،82 ،88 ،89 ،92 
93 ،94 ،95 ،96 ،98 

115 ،132 ،133  
138 ،143 ،171 

، 201، 197، 189 غيالن الدمشقي
247 ،248 ،304 

  
 –  ف –

 17، 16 فؤاد سيد

 167 الفارايب
 82 فريد اجلرب

 124  بن أيب مسورفصيل
 132، 131 فوقية حسني حممود

  
 –  ق –

 55 قاسم بن حيىي الويراين

 178 قس بن ساعدة
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 – ك  –

 82 الكعيب

 7 كوبريل
 69 الكوثري

  
 –  ل –

 108 النج
 82 لويس غرديه

  
 –  م –

  250، 132، 175 املاتريدي
239 ،246 

 27 ماريا خيسوس

 94 املازري 

 138، 102، 100، 93 مالك بن أنس
285 

 98، 92 املاوردي

 153 جماهد بن جبري

 92 احملاسيب

 b 8 ،90حممد 
 55 حممد ابن ادريسو

 179، 178 حممد الغزايل
 40 حممد املرزوقي
 24 حممد امليلي

 14 اهلادي حارشحممد 
 133 حممد بن إبراهيم الكندي

 17 حممد بن األشعت
 16 حممد بن احلنيفة

 152 حممد بن الشيباين

 94 حممد بن الوليد

 50، 23 حممد بن ثابت بن عمَّار

  143، 138، 132 حممد بن حسن الطوسي
148 ،168 ،175  

185 ،186 

 34حممد بن عبد احلميد بن 

 مغطري
 24، 10 بد اهللا التنسيحممد بن ع

حممد بن عبد اهللا بن حممد 
 املعافري

94 

 30، 28، 27، 10 حممد بن مرزوق التلمساين

 186 حممد زهري النجار

 166 حممد سعيد رمضان البوطي

 34 حممد عبد احلميد بن مغيطر

 167 حممد عبد الرحيم الزيين

 161، 127 حممد عبده 
 35، 34، 33، 19، 14 حممد علي دبوز

38 ،40 ،93 
 124، 41، 40، 11 حممد حمفوظ

 143، 138، 132 حممد حمي الدين عبد احلميد
 27 حممد مزايل

 46، 45 حممد منري مرسى
 30، 29 حممد ناصر

 188، 186، 105 حممد هشام سلطان 
 24 حممود بوعياد

 41 خملوف بن الكماد

 185، 82 املرتضى علي بن احلسني
 41 املرزوقي

 34، 14، 11 مسعود مزهودي

  189، 118، 100 مسلم
190 ،191 ،223  
240 ،258 ،281  

292 ،314 
 22 مصطفى أبو ضيف
 35 مصطفى السباعي

 185 مصطفى صادق الرافعي

 149 مصطفى وننت

 153 معاذ بن جبل
 137 مقاتل بن سليمان

 182 )عليه السالم(موسى 
 31، 26، 25، 24 امليلي
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 –  ن –

 معظم صفحات البحث لناميا

لنخعي إبراهيم بن يزيد بن ا
 قيس 

153 

 107، 105 ندمي اجلسر

  224، 223، 203 النسائي
300 

النظّام إبراهيم بن سيار بن 
 هانئ 

185 

 241 النظر بن معبد
 137 نعيم بن ّمحاد

نفوس بن زحيك بن 
 مادغيس

14 

 137 النوخبيت

  
 –  و –

الوارجالين أبو يعقوب 
 يوسف بن إبراهيم 

9 ،45 ،46 ،64 ،92 
113 ،115 ،163 207  

210 ،217 ،220  
221 280 ،295  299 

 17، 16 واصل بن عطاء
 109 وحيد الدين خان

  
 –  ي –

 14، 9 ياقوت احلموي أبو عبد اهللا 
 132 حيىي بن محزة

 44 يدراسن األزاجي

 190 يزيد بن أنيسة 
 107 يوسف القرضاوي

 19  إبراهيم السرحينيوسف بن
 55 يوسف بن حممد املصعيب

 124 يونس بن أيب زكرياء 
 124 يونس بن فصيل بن أيب مسور
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  فهرس الفرق واألديان والقبائل والدول
 يف أغلب الصفحات باضيةاإل

 23 اإلسبان
، 139، 138، 132، 131، 130، 126، 124، 86، 69، 67، 28  واألشعريةألشاعرةا

143 ،146 ،163 ،172 173 ،174 ،226 ،227 ،246 ،250 ،
253 ،280 ،289 ،291 ،295 ،299 ،303 ،306 ،311 

 295، 291، 280، 239، 148، 143، 138، 132 اإلمامية

 23 األيوبية

 164، 105 برمهية

 131 البصريون

 260 البكرية 

 291 املطّلب عبد  بنو

 22 بنو  عبد الواد

 14، 9 بنو  هالل
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 22 الزيانية 

 23 الزيانيون
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 264، 181 باتنة
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 45، 43 غريان
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 13 قنطرارة

 28، 17، 12، 7 القريوان
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 53 آثار اجليطايل : املبحث الثالث    
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 53  مؤلفاته-ثانيا        
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 69  العلم- 2        
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 74  العقل-ثانيا                

 75  السمع- ثالثا                

 75  البديهة- رابعا                
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 78 منهج االستدالل الكالمي عند اجليطايل : املبحث الثاين    

 78  االستدالل بالنقل- 1        

 78  القرآن- أ            
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 81  السنة-ب            

 83  االستدالل بالعقل- 2        

 83  إنتاج املقدمات والنتائج- أ            

 83  االسرب والتقسيم -ب        

 84  نفي اجتماع األضداد-ج        

 85  اإللزام- د        
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 86  مكانة العقل عند اجليطايل -هـ        

 86  التحسني والتقبيح- أوال          
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 90 مرجعية فكر اجليطايل : املبحث الثالث    

 90  املدرسة اإلباضية- 1        
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 123  أقسام الصفات- 2        
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 152  من السنة-ب            

 153 من اآلثار -ج            
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 155  األدلة النقلية- أ            
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 161 متهيد    
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 174  العلم بالرسول- 1        
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 181  كيفيات الوحي-ثانيا          

 b 184 يف نبوة سيدنا حممد :املبحث الثالث    

 184  دليل نبوته- 1        
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 184  معجزة القرآن- أ          

 186  املعجزات احلسية-ب          

 b 187 وجوب معرفة النيب - 2        

 187  معرفة نسب الرسول وقبيلته- أ          

 188  معرفة أخالقه-ب          
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 192 األمساء واألحكام : الفصل اخلامس

 193 متهيد    

 195 اإلميان: املبحث األول    

 195 متهيد        

 195  حقيقة اإلميان وأقسامه- 1        

 199 جليطايل للمرجئة نقد ا- 2        

 202  زيادة اإلميان ونقصانه- 3        

 203  من القرآن- أ          

 203  من السنة-ب          

 203  من اآلثار-ج          

 204  مقامات اإلميان ودرجاته- 4        

 208  العالقة بني اإلميان واإلسالم- 5        

 211 الكفر: املبحث الثاين    

 211 حا  تعريف الكفر لغة واصطال- 1        

 212  أنواع الكفر- 2        

 213 كفر الشرك:  القسم األول- أ          

 213  تعريف الشرك- أوال            

 214  أقسام الشرك ووجوهه-ثانيا            
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 216 كفر النفاق:  القسم الثاين-ب          

 216  تعريف النفاق وأقسامه- أوال            
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 234 متهيد    

 236 راإلميان بالقضاء والقد: املبحث األول    

 236  مفهوم القضاء والقدر- 1        

 236  املفهوم اللغوي- أ          

 238  املفهوم االصطالحي-ب          

 240  حقيقة اإلميان بالقضاء والقدر- 2        

 243 القدر وأفعال اإلنسان: املبحث الثاين    

 243  فعل اإلنسان واستطاعته- 1        

 246  بروز أفعال العبد إىل الوجود- 2        

 256  نقده للمعتزلة واجلربية- 3        

 256  مناقشته للمعتزلة- أ          

 260  مناقسته للجربية-ب          
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 267 نقد وتعقيب        

 270 البعد األخالقي للقضاء والثدر: املبحث الثالث    
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 274  التوكل-ج          
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 288  الصراط- 6        
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 295 ت الوعد والوعيد إثبا- 2        

 299  وجود اجلنة والنار ودوامهما- 3        
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 313  فرضية اخلوف- 2      

 314  فرضية الرجاء- 3      
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