
 عبد الرحيم عزابمقاربة في المقوالت الكالمية                    –يتأويل الخطاب اإلباضي بين التزام النص وحجية إعمال الرأ
 

 

 3172 - 71العدد                             311                   مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية       

 تأويل الخطاب اإلباضي بين التزام النص وحجية إعمال الرأي
 –مقاربة في المقوالت الكالمية  –

 
 عبد الرحيم عزاب
 2جامعة سطيف 

 
 ملخص:

تىٍسعىى ىذه الدراسة إٔب التعريف باؼبنهجية النظرية االستداللية الٍب استخدمها اؼبذىب اإلباضي 
 من خبلؿ اؼبباحث اؼبتعلقة بأصوؿ العقيدة اإلسبلمية كأركاهنا اؼبعركضة ُب أجلٍّ مضاهٌنا العلمية. 

 
مقاربة ُب  –م تأكيل اػبطاب اإلباضي بْب التزاـ النص كحجية إعماؿ الرأ تحت عنوان:

 كقد قٌسمت ىذه الدراسة  إٔب مستويات ثبلثة، ىي:  –اؼبقوالت الكبلمية 
 اؼبفهـو اإلبستيمي لئلباضية من حيث االشتقاؽ اللغوم كاؼبسرد التارىبي.

 مراحل التأسيس كالشخصيات اؼبرجعية.
 مدخل إٔب العقائد الدينية كالفكرية لئلباضية ُب ضوء نظريات علم الكبلـ.

 اقتضت الدراسة االتكاء على النظرة النقدية كفق اؼبنهج التحليلي  التفسّبم.كقد 
 

Résumé :        

Le thème de cette étude concerne la définition de la méthode théorique de 

l’inférence pratiquée par la doctrine IBADITE à travers les articles relatifs 

aux origines dogmatiques de l’islam. 

 Son intitulé est la notion herméneutique du discours IBADITE entre 

l’obligation du texte et l’inférence opiniâtre – Approche dans les catégories 

Monothéismes. 

 Cette étude se subdivise en trois figures :  

La Doctrine de l’IBADITE entre la dérivation linguistique et la Narrativité 

historienne. 

Les stades de Fondation et ses personnages référentiels. 
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Introduction aux dogmes religieux et conceptuels selon la lumière 

Monothéisme. Cette étude est basée sur une vision critique selon la méthode 

Analytique descriptive.  

 

 المـقدمـة
 موضوع البحث ودوافعس:

كخاصة ُب اعبانب الكبلمي اؼبتعلق بالعقائد كما يكوف  ،يػُّعىدي البحث ُب تاريخ الَباث اإلسبلمي
،تبيعنا ؽبا أمرنا  إذ ليس من اغبق االعتقاد بأف أقبلـ الباحثْب كعقوؽبم قد ربقق ؽبا الكشف  ذا باؿو

كاإلسفار عن صبيع حقائقو سواء فيما يتعلق دبادتو العلمية أك باؼبناىج اؼبستعملة كاؼبطبقة فيو، كال 
انشعبت إليو آراء كمذاىب أكابر اؼبفكرين من علماء اإلسبلـ الذين تركوا رصيدا علميا  ماسيما في

اغبقب من  ىاتيكثل حبرا زاخرا يبىيوري دبختلف النظريات كاألحكاـ اؼبتعلقة بشٌب فركع اؼبعرفة ُب يب
الباحث العلمي كيدفعو إٔب التفتيش عنو، خصوصا ُب القركف الثبلثة  ضالتاريخ، كىذا ما وب

مة بالفرادة كرىا حٌب القرف السادس، كىي الفَبة الذىبية األثّبة كاؼبتسااؽبجرية اؼبتوالية كما ج
كالتميز كالٍب ربقق فيها االزدىار كاأللق العلمي البلمع للمسلمْب ما ٓب يتحقق ُب سواىا من 

غزيرنا، كىو ما عرٌبت عنو  ثرناراسخة كاإلنتاج الفكرم  نضيحةالعلمية  لكاتالقركف، فكانت اؼب
انْب اعبدؿ ُب ـبتلف خّب تعبّب صراعات اؼبذاىب الفكرية كاحتكاكاهتا كما خٌلفتو نزعاهتا من أف

 شؤكف اغبياة كمناىجها الدينية كالعقلية كالسياسية.
القرف الرابع اؽبجرم ربديدنا  –من زبالفات فكرية بْب الفرؽ الٍب حفلت ُّا تلك الفَبة  حوتكما 

ككانت ُّا مؤلل خصوصنا بْب كربيات الفرؽ السياسية كالدينية الٍب جرل بينها اختصاـ كصراع  –
للدين كمسائلو على  ي بسبب ما اعتقدتو من أصوؿ الدين كقواعده يتخرج فهمهافكرم كسياس

كسائر خديناهتا من الفرؽ  كاإلباضية كاؼبعتزلة كاػبوارج كاألشاعرةىاتيك القواعد كاألصوؿ  ضوء 
 اإلسبلمية الٍب تطوح بينها اػببلؼ إٔب أقصاه.

قع العمل بعد كاقع الفكر " كال عجب فقد انعكست أصوؿ فهم الدين لتلك الفرؽ على كا
فراحت كل فرقة سياسية كدينية تػيؤىسٍّسي أيسيسنا كتيقعد قواعد كتؤصل أصوالن ُب سبيل بناء منهجها 

كما من شك ُب أف ىذا الصراع . 1.. ".العلمية كالعملية من أجلو اؽكالدعوة إليو كتتحمل اؼبش
ركامنا ىائبلن من األفكار كاؼبناىج تشد  الفكرم الذم استعر أكاره ُب تاريخ تراثنا الديِب قد أفرز
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ا القارئ لو كاؼبطلع عليو إٔب البحث فيو  " خصوصنا ُب اؼبناىج كاألفكار الٍب انتسبت إٔب شدًّ
علماء ظبت ُّم مكانتهم العلمية إٔب مستول التجديد كاالجتهاد كالفهم كالتأصيل كالتأكيل ُب 

كمناىج ى بعلم الكبلـ أك التوحيد كأصوؿ الفقو دين أك ما يسمأصوؿ العلم ؾباؿ علم األصليْب: 
 .0االستنباط "

فمن شبة رأينا ضركرة التعريف باؼبنهجية النظرية االستداللية الٍب استخدمتها اإلباضية من خبلؿ 
اؼبباحث اؼبتعلقة بأصوؿ العقيدة اإلسبلمية كأركاهنا اؼبعركضة ُب أىجىلٍّ مضاهٌنا العلمية، كمن ٍبىى فإف 

 الرئيس الذم يدكر عليو موضوع البحث ىو: اإلشكاؿ 
ا موابط اإلباضية ُب االحتجاج كاالستدالؿ على كليات مسائل العقيدة كالشريعة كأصوؽبضما ىي 

 ؟. 
ما ىي الدكافع اؼبوضوعية كاؼبؤثرات الفلسفية الٍب صاغت الشخصية اإلباضية ُب منظومةاعبدؿ ك 

 العلمي؟
كما ىي أىم اؼبقوالت اإلبستيمية الٍب يتكئ عليها اػبطاب اإلباضي ُب إثراء الربنامج العقدم 

 كالتشريعي للفكر اإلسبلمي؟.  
لقد رأينا أف ما يلفت النظر إٔب الدراسات اؼبقدمة ُب ؾباؿ علم الكبلـ أك ما اصطلح عليو 

هج االستدالؿ العقلي، هبدىا من ابستيميا ُب عرض مسائل العقيدة اإلسبلمية كالدفاع عنها دبن
رة كالقلة ما يدخلها ُب حكم الدراسات غّب الكافية على مستول اآلثار كاإلسهامات ُب نز ال

كشاركت من خبللو ُب اإلباضية ؾباالت العلـو الشرعية أك ُب ؾباؿ اؼبنهج الذم اعتضدت بو 
لة كاػبوارج " الذم كاف حدثنا فكريا تشييد البنية االستداللية للعقيدة اإلسبلمية داخل مذىيب اؼبعتز 

ُب تاريخ الفكر اإلسبلمي. فهو ميبلد جديد للمنهج االستدالٕب اؼبتوسط بْب العقل  متألقاكدينيا 
ىذه كربل . " التزاـ النص كحجية إعماؿ الرأم"أك كما يدؿ عليو العنواف بْب  .3كدليبللنقل "

شكاؿ الرئيس كاؼبتمثل ُب إجبلء الطبيعة النظرية ؽبذه الدراسة اؼبتفرعة من اإل يسةالتساؤالت الرئ
كالصيغة اؼبنهجية الٍب اعتمدىا اؼبذىب اإلباضي ُب اغبجاج على العقيدة اإلسبلمية بطريقتو 

 السنية.
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 منهج البحث:
ٌد فراغ علمي، فضلنا أف تكوف الدراسات ُب ؾباؿ علم سا، لرغبة منٌا ُب طرؽ ما ٓب يكن مطركقن 

ؼبنهج النظرم الذم تعرض بو تعرب من أقل الدراسات الٍب تتناكؿ باؼبعاعبة الكبلـ من جهة ا
كالتحليل الَباث النظرم الذم خلفو علماء الكبلـ كالفلسفة اإلسبلمية، السبب الذم يفضي إٔب 
قلة إحاطة بأصالة مناىج علمائنا ُب ىذا اَّاؿ، كخصوصنا عند أئمة اإلباضية؛ الٍب ما تزاؿ أرضية 

بو من الدرس كالتمحيص، كجٌل ما حظيت بو من حبوث دراسية قليلة  رةربظ دبا ىي جديبكرنا ٓب 
على دراسات ُب الفرؽ كالعقائد  –بوجو خاص  –إمبا كاف يػىٍنصىبُّ  لطيفةات علمية ر كإشا

اإلسبلمية ُب ضوء البحث ُب اؼبؤثرات الفلسفية بْب اؼبذاىب كفق اؼبعطى الَباثي؛ إذ ٓب قبد من 
ج اإلباضية االستدالٕب على مسائل العقيدة بصورة كافية توجب االعتبار. كىذا ما تعٌرض ؼبنه

دفعنا على طرؽ ىذا اؼبوضوع كالتبحر ُب عٌبتو معتمدين على اؼبنهج الذم يتبلءـ مع طبيعة 
البحث كيواءـ مادتو العلمية أال كىو اؼبنهج التحليلي التفسّبم مع انتهاج منهج النقد كاغبفريات 

لو. " على اعتبار أف التحليل كالتفسّب ىو السبيل الكاشف عن  عياية أحيانا فيما يكوف داالتارىب
 سواء كاف مذىبنا فقهيا أك تيارنا فكريىا.. 4الطبيعة النظرية ؼبنهج أم نسق معرُب "

لذلك كاف االعتماد كثّبا على الدراسات ُب ؾباؿ العقيدة اإلسبلمية كعلم الكبلـ كالفلسفة كعلم 
ت ) كعلم الببلغة العربية كعلـو اللغة كاللساف الٍب ازبذت من جهود اعبويِب إماـ اغبرمْب الفقو
 ُب:" اإلرشاد إٔب قواطع األدلة ُب أصوؿ االعتقاد ". كحجة اإلسبلـ أبو حامد الغزإب (ىػ 578

ُب: " ( ىػ 458ت ) كالشهرستا٘ب".  اؼبنقذ من الضبلؿ كإحياء علـو الدينُب:"  (ىػ 424ت )
ت )اإلسبلـ تقي الدين بن تيمية اؼبلل كالنحل على ىامش الفصل البن حـز األندلسي". كشيخ 

ُب: " اؼبواقف ُب علم ( ىػ 746ت ) يالفتاكل ". كعضد الدين األهب ؾبموعُب: "  (ىػ 708
ُب: "  (ىػ 828ت ) الكبلـ كشرحو للسيد علي بن ؿبمد اعبرجا٘ب ". كعبد الرضبن بن خلدكف

: " الٌنيل ُب (ىػ 1330ت ) اؼبقدمة ". كقطب اؼبذىب اإلباضي الشيخ ؿبمد بن يوسف أطفنيش
كشفاء العليل ".كعرفاف عبد اغبميد ُب:" دراسات ُب الفرؽ كالعقائد اإلسبلمية ". كاللواء حسن 

كؿبمد  " جذكر الفتنة ُب الفرؽ اإلسبلمية منذ عهد الرسوؿ حٌب اغتياؿ السادات ". ُب: صادؽ
فِب ُب:" موسوعة الفلسفة اغبعبد اغبليم عبد الفتاح ُب: " موسوعة األدياف ". كعبد اؼبنعم 

. كؿبمد بومعيزة ُب: " منهج كالشيخ ؿبمد الغزإب ُب سلسلة: " جرعات اغبق اؼبر " .كالفبلسفة "
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مية، جامعة األمّب رسالة اؼباجستّب ُب العقيدة اإلسبل –اإلماـ اعبويِب ُب االستدالؿ على العقيدة 
مرجعية ؽبا.أٌما خبلؿ ؿباكلة ضبط اعبهاز  .0221/0220عبد القادر للعلـو اإلسبلمية، 

االصطبلحي للبحث فقد كيننا نعود باستمرار إٔب لساف العرب البن منظور كمعجم مصطلحات 
  اؼبفاىيم.رائها كبعدىا عن التعقيد ُبثاإلباضية كذلك لبساطة ىذه اؼبعاجم اللغوية كالكبلمية ك 

 
  مدخل إلا علم الكالم اإلسالمي 
 :تعريف الكالم 
 كالقوؿ ما ٓب يكن مكتفينا القوؿ، كقيل: الكبلـ ما كاف مكتفيا بنفسو كىو اعبملة:الكالم ،

كمن أدؿ الدليل على الفرؽ بْب الكبلـ كالقوؿ إصباع الناس على أف  بنفسو كىو اعبزء من اعبملة.
يقولوا: " القرآف كبلـ ا " كال يقولوا: " القرآف قوؿ ا". ٍب إهنم قد يتوسعوف فيضعوف كل كاحد 

 .4منهما موضع اآلخر
 
 مل تكىو " ألفاظ تش. 6ىو ما ظبع كفهم، كقيل: ىو حركؼ مؤلفة دالة على معُب:الكالم
 .7لى معافو تدٌؿ عليها كيعرب عنها "ع

فاللغة كسيلة التفاىم كأداة للتعبّب عن اؼبعا٘ب، كىي تتكوف من كلمات، ككل ما تركب من كلمتْب 
كبلما، أك صبلة مفيدة. ىذا من حيث   –ُب اصطبلح النحاة  -أك أكثر، كأفاد معُب تاما يسمى

حيث الداللة الببلغية " فلعل الكبلـ حوؿ مفهـو اػبرب  أما مناالشتقاؽ اللغوم ؼبصطلح الكبلـ 
 .8لق القرآف "خبكاإلنشاء قد نشأ مع نشأة اعبدؿ ُب عصر اؼبأموف حوؿ فتنة القوؿ أك الكبلـ 

كينحو مفهـو الكبلـ ُب أدلة الفبلسفة كأقطاب الفرؽ كالعقائد اإلسبلمية مدلوال ابستيميا آخر، 
، دؿ على ذلك ما أكحاه إٔب رسلو ُب آمر كناهو كـبربٔب، ىو ُّا فهو صفة أزلية قائمة بذاتو تعا

ال مفتتح لوجوده، قاؿ ( ىػ578ت )القرآف كالتوراة كاإلقبيل،كىذا الكبلـ عند اعبويِب إماـ اغبرمْب 
كٓب ينتحل  يصر صائر إٔب نفيوُب ذلك: " كأطبق اؼبنتموف إٔب اإلسبلـ على إثبات الكبلـ، كٓب 

مامية كمن عداىم زلة كاػبوارج كالزيدية كاإلتما كبلة نفاة الصفات، ٍب ذىبت اؼبعأحد ُب كونو متكل
 .9مفتتح الوجود " حادثْب فمن أىل األىواء إٔب أف كبلـ البارم تعأب عن قوؿ الزائ
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" ككبلـ اللة تعأب على قياس ىذا األصل كاحد غّب متعدد، قدٙب غّب ؾبدد، متعلق جبميع 
تتعلق بو صبيع  وند من أىل اإلسبلـ إٔب إثبات كبلـ متجدد فهو صاّب ألاؼبتعلقات، كٓب يصر أح

اؼبتعلقات اؼبتجددة، كٓب ينحصر إماـ اغبرمْب عند ىذا اغبٌد من السرب، بل امتدت ىجمتو اعبدلية 
ـبلوقا مع القطع  توإٔب اؼبعتزلة الذين زعموا أف كبلـ ا ـبلوؽ كما ىبص قوؿ من امتنع من تسمي

 .10حبدثو "
من ىنا تتبْب ماىية الكبلـ من حيث بنيتو ُب النفس حيث يبكن االستدالؿ لو من جهة اللغة 

إطبلؽ اللساف، ألف العرب تسمى ما جاؿ بالباؿ كبلمنا قائما بالنفس كيؤيد ىذا الطرح اؼبعرُب ك 
القوؿ قوؿ اعبويِب: " كإف رددنا إٔب إطبلؽ أىل اللساف عرفنا قطعا أف العرب تطلق كبلـ النفس ك 

ُب نفسي قوال كإشتهار ذلك يغِب عن  زكرتالدائر ُب اػبلد كتقوؿ كاف ُب نفسي كبلـ، ك 
 طل:أك شعر شاعر كقد قاؿ األخ بنثر ناثراالستشهاد عليو 

 د دليبلن.ؤاالفوائد كإمبا *** جعل اللساف على الف لفيإف الكبلـ 
ككبلـ ا تعأب القدٙب ليس ىو حبركؼ أك أصوات غّب مشابو لكبلـ اؼبخلوقْب، كليس يقع 

علق باؼبأمورات كاؼبنهيات كاؼبخربات كال يتحدد ُب نفسو، بل اؼبتعلقات ىي تم جبارحة
كيبدك كاضحا فبا تقدـ أف علم الكبلـ ىو ذلك العلم الذم ىبتص دبوضوع اإليباف  .11اؼبتجددات
رضو العاـ االنتقاؿ باؼبسلم من التقليد إٔب اليقْب كإثبات أصوؿ غحيث يشكل  . تعأبالعقلي با

 الدين اإلسبلمي باألدلة اؼبفيدة لليقْب ُّا.
بستيمي لعلم الكبلـ من منواؿ كمن خبلؿ ىذه اؼبقاربات اؼبعرفية حرم بنا أف نبسط اؼبفهـو اإل

ُب كجهات  حولو اختبلفا يوازم اختبلفهم تعريف العلماء علم الكبلـ اإلسبلمي، حيث اختلف
 النظر:

حفظ  هيعرفو بقولو: " علم الكبلـ مقصود ،(ىػ 505ت ) فاإلماـ حجة اإلسبلـ أبو حامد الغزإب
عقيدة أىل السنة، كحراستها عن تشويش أىل البدعة. فقد ألقى ا تعأب إٔب عباده على لساف 

هم كدنياىم. كما نطق دبعرفة القرآف كاألخبار، ٍب رسولو عقيدة ىي اغبق على ما فيو صبلح دين
ألقى الشيطاف ُب كساكس اؼببتدعة أمورنا فلهجوا ُّا، ككادكايشوشوف عقيدة اغبق على أىلها، 
فأنشأ ا طائفة اؼبتكلمْب كحٌرؾ دكاعيهم لنصرة السنة بكبلـ مرتب يكشف تلبيسات أىل 

 .10نشأ علم الكبلـ كأىلو" البدعة ادثة على خبلؼ السنة اؼبأثورة فمنو
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بقولو: " علم يقتدر معو على إثبات العقائد الدينية  ،(ىػ 746ت) كيعرفو عضد الدين األهبي
بإيراد اغبيجىج كدفع الشبهة، كاؼبراد بالعقائد: ما يقصد فيو نفس االعتقاد دكف العمل، كبالدينية 

كإف أخطأناه، ال لبرجو من علماء  اػبصماؼبنسوبة إٔب دين ؿبمد صلى ا عليو كسلم، فإف 
 .13الكبلـ "

إثبات العقائد الدينية  على يقتدر معوعلم بقولو: " علم الكبلـ:  ،(ىػ 1148ت ) كيعرفو التهانوم
على الغّب بإيراد اغبجج كدفع الشبو، كُب اختيار إثبات العقائد على ربصيلها، إشعار بأف شبرة 
الكبلـ إثباهتا على الغّب كبأف العقائد هبب أف تؤخذ من الشرع ليعتد ُّا، كإف كانت فبا يستقل 

 .15العقل فيو "
الكبلـ: ىو علم يتضمن اغبجاج عن العقائد  ، بقولو: " علم(ىػ 828ت ) بن خلدكفاكيعرفو 

العقلية كالرد على اؼببتدعة اؼبنحرفْب ُب االعتقادات عن مذىب السلف كأىل  باألدلةاإليبانية 
 .14السنة "

، بقولو: " علم يبحث فيو ذات ا تعأب كصفاتو، كأحواؿ (ىػ 816ت ) كيعرفو اعبرجا٘ب
كالقيد األخّب إلخراج العلم اإلؽبي للفبلسفة أك من اؼببدأ كاؼبعاد على قانوف اإلسبلـ، اؼبمكنات

علم باحث عن أمور يعلم منها اؼبعاد، كما يتعلق بو من اعبنة كالنٌار كالصراط كاؼبيزاف كالثواب 
ـ ىو العلم بالقواعد االعتقادية اؼبكتسبة عن األدلة كالعقاب،   .16"كقيل: الكبل

ـ يبكن استنتاج صبلة من أمور ىي: كتأسيسنا  على ىذه اؼبقاربات اؼبعرفية اؼبختلفة لعلم الكبل
"إف علم الكبلـ يأخذ دبنهج البحث كالنظر كاالستدالؿ العقلي كوسيلة إلثبات العقائد  -أ 

 ''علم النظر كاالستدالؿ ''ػالدينية الٍب ثبتت بالوحي كؽبذا فهو يعرؼ أحياننا ب
ا ىي دفع الشُّػبىًو كرٌد اػبصـو كاالحتجاج العقلي على صحة إف كظيفة علم الكبلـ إمب -ب 

 .17يراىاالسلف كأىل السنة "ا العقائد اإليبانية كم
 من العلماء من  يرل أف لعلم الكبلـ كظيفيتْب مزدكجتْب نبا: -ج 

 إثبات العقائد الدينية باألدلة العقلية.أوال: -*
 دفع الشبو كرد اػبصـو عنها.  ثانيا: -*

كىذا اػببلؼ األخّب يرجع  كما يقوؿ األستاذ اؼبرحـو مصطفى عبد الرزاؽ: " إٔب االختبلؼ " 
ُب مسألة:ىل أف العقائد الدينية ثابتة بالشرع، كإمبا يفهمها العقل كالشرع كيلتمس ؽبىىا بعد ذلك 
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بأدلتها ؟ ة قررت العقائد الدينيالرباىْب النظرية ؟ أك ىي ثابتة بالعقل دبعُب أف النصوص الدينية 
"18. 

 العقلي  ُب العقائد الدينية بأظباء ـبتلفة، منها:كمن أشهر أظباء علم الكبلـ، أنو ظبٌي النظر 
ُب كتابو اؼبوسـو بػ " الفقو ( ىػ 142ت )حيث ظٌباه ُّذا االسم اإلماـ أبو حنيفة  :الفقس األكبر

الفقو ُب العلم، ألف الفقو ُب الدين األكرب " حيث يذكر اإلماـ بأف " الفقو ُب الدين أفضل من 
 .19أصل كالفقو ُب العلم فرع، كفضل األصل على الفرع معلـو "

باعتبار اؼبنهج الذم يعتمده كالذم يقـو على التأمل  االسم: ظبٌي ُّذا علم النظر واالستدالل
 .02الفكرم كالنظر كاالستدالؿ ُب مباحثو كموضوعاتو

ا االسم باعتبار اؼبوضوع، إذ أف مشكلة التوحيد كالصفات اإلؽبية علم التوحيد كالصفات: ظبٌي ُّذ
 تكوناف أشهر  مباحث ىذا العلم كأنبها.

كيسمى أيضا بعلم أصوؿ الدين: ألنو يتعلق بالنظر ُب أصوؿ العقيدة الدينية كأركاهنا، مقابل علم 
 "الفقو " الذم يتعلق بالفركع العملية للشريعة اإلسبلمية.    

: " قاؿ بعض اؼبتكلمْب: األصوؿ ىي معرفة ا تعأب بوحدانيتو  (ىػ 458ت )رستا٘ب يقوؿ الشه
... كمن اؼبعلـو أف الدين إذا كاف منقسما إٔب معرفة .كصفاتو؛ كمعرفة الرسل بآياهتم كبٌيناهتم

كطاعة، كاؼبعرفة أصل كالطاعة فرع، فمن تكلم ُب اؼبعرفة كالتوحيد كاف أصولينا. كمن تكلم ُب 
الطاعة كالشريعة كاف فركعينا. كاألصوؿ ىي موضوع علم الكبلـ؛ كالفركع ىي موضوع علم 

 .01الفقو"
 أما االسم الشائع ؽبذا العلم فهو " علم الكبلـ " كذلك عبملة أسباب ىي:

إف أىم مسألة كقع اػببلؼ فيها ُب العصر األكؿ، كانت مسألة كبلـ ا تعأب، كىل ىو أزٕب 
 ـ ـبلوؽ حادث ؟ فسمي العلم بأىم مسألة فيو. قائم بذاتو ؟ أ

 أك إف مبناه كبلـ صرؼ ُب اؼبناظرات على العقائد كليس يرجع إٔب عمل.
أك إنو ُب طرؽ استداللو على أصوؿ الدين أشبو باؼبنطق ُب توضيحو مسالك اغبجة ُب الفلسفة، 

 نطق ''.فوضع لؤلكؿ اظبنا مرادفنا للثا٘ب كظٌبي كبلمنا ُب مقابل كلمة '' م
 " الكبلـ ُب كذا ". ػأك إف أبوابو عنونت ب
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، كما يقاؿ لؤلقول من الكبلم ْب يأك إنو لقوة أدلتو صار كأنو " الكبلـ " دكف ما عداه من العلـو
 ىذا ىو" الكبلـ ".

كلعل أكجو األسباب ُب تسميتو بالكبلـ أف أصحابو تكتموا حيث كاف السلف يسكت فيما 
عن مالك  .00ُب كتابو اؼبوسـو بػ '' صوف اؼبنطق ''( ىػ 911ت ) فقد أكركد السيوطي .موا فيولتك

قاؿ:أىل البدع  ! قولو: " إيٌاكم كالبدع ؟ قيل يا أبا عبد ا كما البدع-رضي ا عنو –بن أنس
قدرتو،كال يسكتوف عٌما سكتت عنو ك الذين يتكٌلموف ُب أظباء ا كصفاتو ككبلمو كعلمو 

ة كالتابعوف ؽبم بإحساف " كأكرد عنو ابن عبد الرب، قولو: " الكبلـ ُب الدين أكرىو، كال الصحاب
زاؿ أىل بلدنا يكرىونو كينهوف عنو، كبو الكبلـ ُب رأم جهم كالقدر، كما أشبو ذلك كال أحب 

ًإٕبن الكبلـ إاٌل ُب فيما ربتو عمل، فأٌما الكبلـ ُب دين ا، كُب ا عز كجل، فالسكوت أحبُّ 
 .23أل٘ب رأيت أىل بلدنا ينهوف عن الكبلـ ُب الٌدين إالن فيما ربتو عمل "

قولو: " إذا انتهى الكبلـ  –رضي ا عنو  –كركم ابن بابويو القمي عن اإلماـ جعفر الصادؽ 
إف ا شرٌع لكم  }كُب نفس السياؽ يبكن إيراد قولو صلى ا عليو كسلم: . 05إلىا فأمسكوا "

أمورنا فأتوىا كهناكم عن أشياء فانتهوا عنها كسكت عن أشياء رضبةن بكم ال نسياف منو فبل تسألوا 
 .04عنها {

كيدٌؿ على ذات السياؽ قولو تعأب: ﴿ يىا أىيػُّهىا النًذينى آىمىنيوا الى تىٍسأىليوا عىٍن أىٍشيىاءى ًإٍف تػيٍبدى لىكيٍم 
قىٍد سىأىؽبىىا قػىٍوـه . أىليوا عىنػٍهىا ًحْبى يػينػىزنؿي اٍلقيٍرآىفي تػيٍبدى لىكيٍم عىفىا اللنوي عىنػٍهىا كىاللنوي غىفيوره حىًليمه تىسيؤٍكيٍم كىًإٍف تىسٍ 

اًفرًينى ﴾  .(120، 121سورةاؼبائدة،)ًمٍن قػىٍبًلكيٍم ٍبين أىٍصبىحيوا ًُّىا كى
 الداللة الفلسفية للمقوالت:Catégories 

ا كداللينا كؿباكلة سحب اؼبصطلحْب على مين فهومية لكل من القوؿ كالكبلـ معجبعد اإلفاضة اؼب
موضوع حبثنا، نقفز رأسنا إٔب بسط اؼبدلوؿ اإلبستيمي للمقوالت فهي تطلق كيراد ُّا  " أنواع 
الصفات اؼبضافة أك اؼبسندة أك اؼبقولة، أم اموالت اؼبعرفية الٍب نستطيع أف نصف ُّا فردنا كائننا 

 ،كاف. فإذا سىأؿى سائل عن أم  شيءما ىو ؟ كاف حتمنا أف يقع اعبواب ربت كاحد منهما  ما
 .ةفاؼبقولة معُب كلي يبكن أف يدخل ؿبموالن ُب أم قضي
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كاختلف الفبلسفة ُب عددىا، فأرسطو الفيلسوؼ اليونا٘ب هبعلها عشرة تقابل صبيع األجوبة عبملة 
ؿبموالت  بعشرة. كىذه األسئلة عشرة  هباب عنها األسئلة الٍب يبكن أف تثار بصدد شيء ما

 ىي:
 اعبوىر،كالكم،كالكيف،كاإلضافة،كالفعل،كاالنفعاؿ،كاؼبكاف،كالزماف،كالوضع، كاغباؿ.

فإذا سألت عن سقراط مثبلن،ما ىو؟ ككاف اعبواب بأنو إنساف فيلسوؼ،فقد علمت جوىره.كإذا 
ف لكميتو. كقد يوصف الشيء بكيفيتو سألت عن شيء ككاف اعبواب ثبلثة أمتار، فاعبواب كص

فيقاؿ بأنو أبيض. كقد يوصف بإضافتو إٔب شيء آخر فيقاؿ إنو أكرب أك أصغر منو أك دبكانو 
، أك جالسفيقاؿ إنو  بوضعوفيقاؿ إنو ُب أثينا، أك بزمانو فيقاؿ القرف اػبامس قبل اؼبيبلدم، أك 

دبلكو أم حبالتو فيقاؿ بأنو شاىر السبلح، أك بالفعل فيقاؿ إنو هبادؿ،أك باالنفعاؿ فيقاؿ إنو 
الفيلسوؼ األؼبا٘ب هبعل اؼبقوالت معافو ابستيمية رابطة بْب الظواىر اؼبعركضة ُب  ككانطغاضب. 

م كٌل منها بدكرىا اؼبكاف كالزماف، كهبعلها أربعنا، ىي: الكم، كالكيف، كاإلضافة، كاعبهة، كتنقس
 إٔب ثبلث:

فالكم ينقسم إٔب الوحدة كالكثرة كاعبملة، كالكيف إٔب موجود كسلب كحٌد، كاإلضافة إٔب جوىر 
 .06كتفاعل، كاعبهة إٔب مكاف كضركرة كاستحالة " كعلية

 
 مفهوم اإلباضية بين االشتقاق اللغوي والمسرد التاريخي 

 تمهيد:
إٔب البحث ُب الفرؽ كالعقائد اإلسبلمية كىو بدكره يسعى إٔب  اغبديث عن اإلباضية يقودنا حتمنا

 شديدتوثيق الَباث الديِب كالفكرم لرسالة اإلسبلـ العاؼبية، كيقيننا مننا " بأفن العمل اؼبصطلحي 
األنبية لتلمس مفاتيح اؼبذىب، كما أنو شديد األنبية ُب اؼبقارنة من خبلؿ اؼبصطلحات كاؼبفاىيم 

خرل، كىو أخّبنا ميًهمه ألنو يضع خريطة لركائز اؼبذىب، كللقواعد كاألصوؿ كاألدلٌة مع اؼبذاىب األ
 سوف على أصوؿ اؼبذىبر الداكما ىو عمل مهم يتعرؼ من خبللو   ....عرب العصورالٍب استخدمت 

 .27كأدكات االجتهاد فيو "، كآليات وكمفاىيم
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 :مفهوم اإلباضية معجمًيا وداللًيا 
كرد مصطلح اإلباضية ُب اغبقل اؼبعرُب اػباص باغبضارة كالعقيدة كالفقو كاؼبذاىب بكسر اؽبمزة أك 

" اإلباضية بكسر اؽبمزة  :أشهر مراجع اإلباضية (ىػ 1330ت  )شطفيٌ أفتحها، يقوؿ القطب 
 على أهناألصحُّ ".

 93ت )ألزدم كىي تسمية اصطبلحية تطلق على أتباع اإلماـ أيب الشعثاء جابر بن زيد ا
 ُب العقيدة كالفقو كاغبضارة. (ـ711ىػ/
ُب التاريخ منذ صدر ( اإلباضية) .. عيًرؼى أتباع.،"(قسم اؼبغرب )  معجم أعبلـ اإلباضيةء ُبجا

اإلسبلـ، ككانت صباعتهم تيسىمنى أىل اغبق كأىل الدعوة كأىل االستقامة، كٓب زبَب لنفسها اسم 
تو نزكالن على األمر بلنسبة إٔب عبد ا بن إباض التميمي، ٍب قاإلباضية، بل دعاىا بو غّبىا، 

الواقع، فكاف اإلباضية ينسبوف أنفسهم إٔب الفكرة ال إٔب زعيم أك إماـ، كيعتقد اإلباضية أف 
منهجهم ىو الفهم الصحيح لئلسبلـ كما أكضحتو مصادره األساسية من الكتاب كالسنة كسّبة 

 .08اػبلفاء الراشدين "
 

 تاريخي للمذهب اإلباضي: مسرد 
" اإلباضية مذىب إسبلمي صحيح، تصدر اؼبذاىب كالفرؽ اإلسبلمية ُب نشأتو، ككاف ذلك  

، كلكنو يػيٍنسب إٔب عبد ا بن إباض (ىػ  93ت ) د األزدميعلى يد اإلماـ التابعي جابر بن ز 
نسبة غّب قياسية، كإمبا بسبب ما اشتهر بو ابن إباض من مراسبلت  (ـ724ىػ/86ت)التميمي 

سياسية دينية، مع اػبليفة عبد اؼبلك بن مركاف، كنقده ألسلوب اغبكم األموم، الذم ابتعد عن 
هنج اػبلفاء الراشدين، كدعوتو اغبكاـ األمويْب للعودة إٔب سّبة الرسوؿ صلى ا عليو كسلم 

ده أك اعتزاؿ أمر اؼبسلمْب. كما عيرؼ دبواقفو اغبازمة كمواجهتو الصارمة كخلفائو الراشدين من بع
 م ألحكاـ اإلسبلـ كتعاؼبيو.يالكبراؼ اػبوارج عن الفهم السل

دت بذلك ىذه غرؼ أصحابو بأتباع ابن إباض أك اإلباضية، ك كظهر عند الناس دبظهر الزعيم؛ فعي 
سن مذىبهم ُب العلم، أجابر بن زيد، الذم يبثل  التسمية، نسبة اصطبلحية ييعرؼ ُّا أتباع اإلماـ

 .09كىو ما اتفقت عليهاؼبصادر اإلباضية "
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ذلك  –ـ ال تعِب أنو رسم بفعلو 683/  ىػ65نافع بن األزرؽ عاـ لإف ـبالفة عبد ا بن إباض 
منهج اإلباضية، ألف دكره ىنا كُب كٌل مواقفو، إمبا ىو إبراز الرأم ال إنشاؤه، فالرأم رأم جابر  –

ماـ اؼبذىب، ىو اؼبنشئ لو؛ كعبد ا بن إباض ىو اؼبنفٍّذ اؼبربز لذلك الرأم. إف مسألة إبن زيد 
تبهم بآرائو الفقهية كالسياسية، ٓب تعد قابلة لؤلخذ إمامة جابر بن زيد لئلباضية، كالذين تزخر ك

 .32كالرد نظرنا لتضافر األدلة  القوية على صحتها كىو ما أدركتهالدراسات األكاديبية
ٓب يكن أتباع جابر بن زيد يستعملوف مصطلح اإلباضية على األقل ُب القرنْب األكؿ كالثا٘ب، كإف 

 لتصقت ُّم، حبيث ٓب يستطيعوا دفعها، يقوؿ الساؼبي:كأصبح تسمية مشهورة، ا ـبالفوىمكلو اتد
 

 بذاؾ غّب أننا رضينا         إف اؼبخالفْب قد ظبونا  
 كأصلو أف فٌب إباض            كاف ؿباميا لنا كماض
 .31مدافعا أعداءنا باغبجة          كحاميا إخواننا بالشوكة

 
 :التأسيس والمنهج وأبرز الشخصيات 

ـ. كذلك 9ىػ/3يبدك أٌف بدايات استعماؿ جابر بن زيد للفظ '' اإلباضية '' كاف مع هنايات القرف 
ُب كتابو اؼبوسـو بػ: '' الدينونة الصافية ''،   (ـ 896/  ىػ083ت )عندعمركس بن فتح النفوسي 

 .(ـ12ىػ / 5ؽ ) ككتاب اؼبوازنة البن بركة(ـ12ىػ / 5ؽ ) ٍب ُب كتاب اعبامع للكدمي
على كخلف أبو عبيدة مسلم بن أيب كريبة التميمي جابر بن زيد ُب إمامة اؼبذىب، فكاف العامل 

السياسية  دكدىانشر اإلباضية ُب اؼبشرؽ كاؼبغرب، انطبلقا من البصرة ُب العراؽ إٔب عيماف حب
القديبة الٍب تصل إٔب البحرين مشاالن، كإٔب سومطرة جنوب شرؽ آسيا بأندكنيسيا.كقد كجدت 

ؽبند التجارة العيمانية ُب إيصاؿ اإلسبلـ إٔب ببلد ا كأسهمتاإلباضية ُب اليمن كُب خراساف. 
كإٔب بعض اعبمهوريات اإلسبلمية ااذية لركسيا االربادية حالينا، كإٔب مناطق  ،كماليزيا كالصْب

 اصة كينيا كتنزانيا كمدغشقر كجزيرة زقببار.خبكاسعة من إفريقيا الشرقية، 
 ،ليبيا ضبىىلىًة العلم إٔب ببلد اؼبغرب، كاعتنقو الرببر ُب مشاؿ إفريقيا: مع" انتقل اؼبذىب اإلباضي 

األندلس كببلد السوداف الغريب: كالسينغاؿ كمإب كالنيجر ك كاعبزائر. كمنها إٔب مصر  ،كتونس
 كتشاد كغانا.



 عبد الرحيم عزابمقاربة في المقوالت الكالمية                    –يتأويل الخطاب اإلباضي بين التزام النص وحجية إعمال الرأ
 

 

 3172 - 71العدد                             371                   مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية       

بْب اؼبسلمْب: الكتاب كالسنة  عليها تستند اإلباضية ُب منهجها اؼبعرُب إٔب اؼبصادر اؼبتفق
اـ النص كإعماؿ الرأم كاالجتهاد بأكسع معانيو، كاتسمت ىذه  اؼبنهجية باالعتداؿ بْب التز 

 كالتعليل، كباعتماد الدليل الشرعي ُب كل األحواؿ.
كاعتنقتها أجناس ـبتلفة، كاف ذلك عامبلن متباينة كؼبا عرفت اإلباضية بيئات عديدة، كؾبتمعات 

 .30أسهم ُب ثراء فقهها كبركزىا اغبضارم"
 
 

 :مراحل تأسيس المذهب األباضي 
 تأسيسها دبراحل كؿبطات عديدة أنبها:باضية ُب خضم لقد مٌرت اإل

كبداية الثا٘ب، كتشمل مرحلة البصرة كانتشار  اؽبجرم مرحلة التأسيس ُب القرف األكؿأوال:  -*
 اؼبذىب على يد ضبىىلىًة العلم ُب اؼبشرؽ كاؼبغرب.

األكٔب  ، كإمامة طالب اغبق باليمن، كاإلمامة(ـ 8ىػ / 0)مرحلة إقامة اإلمامات ُب القرف ثانيا:  -*
كإمامة الرستميْب ُب ببلد اؼبغرب ُب (ـ 02ىػ / 15)كالثانية ُب عيماف، الٍب استمرت إٔب القرف 

 .(ـ 9ك 8ىػ / 3ك 0)القرنْب 
مرحلة األزمات كاؼبواجهات مع أنظمة حاكلت إزالة دكلة اإلباضية: كالفاطميْب ُب ثالثا: -*

. كربقق (ـ 9/ ىػ3)ببلداؼبغرب، كالعباسيْب كالبويهيْب ُب ببلد اؼبشرؽ، ككلها كانت ُب القرف 
 اإلمامة بعيماف.ف أُب ش للعباسْبللفاطميْب إسقاط الرستميْب،األمر الذم ٓب يتحقق 

ة ىناؾ دخلت ُب أزمة ازدكاجية السلطة، حبيث عاشت عيماف ربت سلطة اإلمامة إاٌل أف اإلباضي
ة أكال،ٍب أسرة نُب شق من جغرافيتها، كعرؼ الشق اآلخر نظاـ  اؼبلك اؼبتوارث، ربت أسرة النباى

 .(ـ 18ىػ / 10)ة قوية بداية من القرفنديْب الٍب أقامت سلطيسعو الب
غرب: انتقل اإلباضية إٔب ذبمعات ربت سلطة ىيئة من مرحلة التجمعات ُب ببلد اؼبرابعا: -*

، أشرفت على اَّتمع ُب كل جوانبو الدينية '' العزَّابة ''اؼبشايخ، أطلقوا عليها تسمية 
، كبقي العلماء يشرفوف بشكل مباشر على اَّتمع اإلباضي  كاالجتماعية كالسياسية إٔب اليـو

ربنا ربت نظاـ العزنابة، كخّب مبوذج للتكافل االجتماعي غمك  ،مشرقنا ربت نظاـ اإلمامة ٍب السلطنة
كشيوع الركح الدينية ُب نسقو اؼبادم كاألديب سلطنة عماف باؼبشرؽ العريب كغرداية كمنطقة ميزاب 
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مسالك الصّبكرة ك بقى شاىدة على ظبو الركح ُب الصحوة اإليبانية تىذه األخّبة الٍب  ودبغرب
اإلهبايب ُب تفعيل اغبراؾ  ميينصفها الواقع كتؤيدىا اغبقائق كاؼبنجز القو االجتماعية الناجحة الٍب 

 اعبمعوم كالسياسيواغبفاظ على التماسك االجتماعي الذم قلن نظّبه حٌب ُب الدكؿ الكربل.
السياسي كالديِب، باعتبار أف "  ىكىذه داللة قوية تصرخ ُب آذاف الكثّب من اؼبنصفْب ُب اؼبعط

اؼبصادر اؼبتفق عليها بْب اؼبسلمْب: الكتاب كالسنة  إٔبجها اؼبعرُب تستند اإلباضية ُب منه
 كاالجتهاد بأكسع معانيو، كىي أقول اؼبذاىب اإلسبلمية ُب تبُب ركح اإلسبلـ بْب التزاـ النص ك

 .33الشرعي ُب كل األحواؿ " الدليل إعماؿ الرأم كالتعليل،كباعتمادحجية 
 

  :أبرز الشخصيات 
بكبار شخصياهتا العلمية كالسياسية كاألدبية كالدينية، كلقد تربعت اإلباضية على  كل أمة تزخر

 أرضية كاسعة ُب الوطن العريب كاإلسبلمي بكبار العلماء.
 فمن أبرز علماء اإلباضية باؼبشرؽ اإلسبلمي:

ا العلم عن عب اؼبشتغلْب بتدكينبعد إمامها جابر بن زيد الذم " يعد من أكائل  د ا اغبديث آخذن
 الذم قاؿ فيو الرسوؿ صلى ا عليو كسلم:( ترصباف القرآف )بن عباس

نس بن مالك أك  –رضي ا عنها  -كعائشة أـ اؼبؤمنْب .35"{اللهم فقو ُب الدين كعٌلمو التأكيل  }
 .*كغّبىم من كبار الصحابة، مع أف جابرنا قد تربأ منهم كعبد ا بن عمر

"أبو عبيدة مسلم بن أيب كريبة: من أشهر تبلميذ جابر بن زيد، كقد أصبح مرجع اإلباضية بعده 
 .(ىػ 148)مشتهرنا بلقب القفاؼ، توُب ُب كالية أيب جعفر اؼبنصور 

صف القرف الثا٘ب للهجرة كينسبوف لو تالذم عاش ُب من( ـ8ىػ / 0ؽ)الربيع بن حبيب الفراىيدم 
ا خاصنا بو يسمى   .35''مسند الربيع بن حبيب'' كىو مطبوع كمتداكؿ "مسندن

 كمن أبرز العلماء الذين تعاقبوا على اؼبذىب اإلباضي ُب اؼبشرؽ اإلسبلمي قبد كبل من:
 .(ـ9ىػ/ 3ؽ ) ؿبمد بن ؿببوب ُب

 .(ـ12ىػ / 5ؽ ) كؿبمد بن سعيد الكدمي ُب
 .(ـ 12ىػ / 5ؽ ) ؿبمد بن بركة البهلوم ُبك 

 .(ـ 11ىػ /  6ؽ ) يب ُب تكسلمة بن مسلم العو 
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 .(ـ  10ىػ / 6ؽ ) كأضبد بن عبد ا الكندم ُب
 .(ـ 10ىػ / 6ؽ ) راىيم الكندم ُببكؿبمد بن إ

 .36" (ـ1915ىػ / 1330ت )ؼبيكاإلماـ عبد ا بن ضبيد السا
 أئمتهم: فمن أياـ الدكلة العباسية،( الشماؿ اإلفريقي) غرب اإلسبلميأما ُب اؼب

 اإلماـ اغبارث بن تليد. 
 أبو اػبطاب عبد األعلى بن السمح اؼبعافرم.

 أبو حاًب يعقوب بن حبيب.
 حاًب اؼبلزكزم.

ىػ 171ت )إٔب مؤسسها عبد الرضبن بن رستم كمن األئمة الذين تعاقبوا على الدكلة الرستمية نسبةن 
ربت تنوير اؼبذىب  كعاصمتها '' تاىرت '' باعبزائر، كدامت مدة حكم ىذه الدكلة (ـ887/ 

 .37سنة " 133اإلباضي  
 كمن العلماء الذين تعاقبوا على الدكلة الرستمية:

 ُب أكائل القرف الثا٘ب اؽبجرم. اؼبذىب اإلباضي ُب إفريقياحيث قاـ بنشر  سلمة بن سعد:"  -
ليسهم : حيث تلقى علومو ُب البصرة كعاد إٔب موطنو ُب جبل نفوسة بليبيا ٘بابن مقطّب اعبناك  -

 ُب نشر اؼبذىب اإلباضي.
 اغبارث بن تليد. همف قاضينا أياـ إماماعبد اعببار بن قيس اؼبرادم: ك -
ماـ عبد ئلالسمح أبو طالب:من علمائهم ُب النصف الثا٘ب من القرف الثا٘ب للهجرة،ككاف كزيرنا ل -

 .لو على جبل نفوسة بليبيا الوىاب بن عبد الرضبن بن رستم،ٍب عامبلن 
ذر أباف بن كسيم: من علمائهم ُب النصف األكؿ من القرف الثالث للهجرة، ككاف عامبلن  أبو -
 .38طرابلس " زعبد الوىاب بن رستم على حي أفلح بن ئلماـل

 .(ـ1259ىػ / 552ت )" أبو عبد ا ؿبمد بن بكر النفوسي: مؤسس نظاـ اغبلقة -
 (ـ10ىػ/ 6ؽ)اربنالكاُبجبل٘ب،كمعاصره أبوعمٌ ر أبويعقوب يوسفنب إبراىيم الو  -
 .(ـ 1389ىػ /  790ت ) أبو ساكن عامر بن علي الشماخي -
 .(ـ 1828ىػ / 1003ت) عبد العزيز بن إبراىيم الثميِب -
 ،كيعد قطبومرجعاإلباضيةُب اعبزائر(ـ1330/1915ت)ؿبمد بن يوسفأطفينس  -
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إبراىيم بن عيسى أبو اليقظاف، كسليماف بن عبد ا البارك٘ب، كإبراىيم بن عمر بٌيوض كعلي  -
 .39... "-ربديدنا اعبزائر -اإلباضي ُب اؼبغرب اإلسبلمياؼبذىب  فطاحلةوبي معٌمر ككلهم من 

كمن خبلؿ ىذا اؼبسرد التارىبي للمرجعيات اإلباضية مشرقنا كمغربنا، يتجلى كاضحنا اغبضور القوم 
الكبلمية " الٍب أسهمت بَباثهم اؼبكتوب ُب الفكر  ةذه اغبركة الدينية كالفرقؽب –زمانينا كمكانينا  –

اؼبقتفية آثار اػبلفاء كتطبيق السياسة الشرعية  ،اإلسبلمي، كالفكر السياسي ببناء كيانات اإلمامة
الراشدين، كؽبم دكر بارز ُب نشر اإلسبلـ كحضارتو كذلك ُب حقوؿ التجارة، كالعمراف كالرم 

 .52كالنظم االجتماعية كالَببوية "
 
 مدخل إلا العقائد الدينية والفكرية لإلباضية 

بأطر اغبجاج من أىم اؼبشكبلت الٍب تقف أماـ ؿباكلة تقنْب كضبط اؼبصطلح الكبلمي، كعبلقتو 
العقلي ُب االستدالؿ على العقيدة، تناثر اؼبصطلحات الكبلمية داخل اؼبنظومة الدينية للمذاىب 

.. " فالنص .كالفرؽ كاعبماعات فبا وبتاج إٔب أناة كسبهل حٌب يبكن صبع شتات تلك اؼبصطلحات
ة كتشريعية أزلية ال الديِب اؼبقدس '' القرآف الكرٙب '' معجزات ربانية كطاقات لغوية كنصوص عقدي

ف القواعد الٍب ربكمو ليست بالضركرة خاضعة إكمن ٍبىن فتنضب، كإبداع إؽبي متجدد ال تقيده مبادئ مطلقة، 
 .51ؼبنطق الثبات كاالستقرار "

فاؼبذىب اإلباضي امتداد تارىبي للفكر اإلسبلمي الذم مبا كترعرع ُب تربة اعبدؿ الكبلمي 
من االجتهاد بالعقل ُب   -ُب عصوره الذىبية األكٔب  –كالفلسفي ُب االستدالؿ على العقيدة 

ضوء تعاليم الكتاب كالسنة، كلقد أثارت اإلباضية الكثّب من اعبدؿ كأحدث الكثّب من أساليب 
ميبلد عهد جديد  –أم اإلباضية  - جاج ُب الدفاع عن اؼبوركث اغبضارم لئلسبلـ ككانتاغب

لفتوحات عوؼبة النص الديِب فبا سبخض عنها الكثّب من الفرؽ كاؼبذاىب كاػبوارج كاؼبعتزلة 
أصوؿ الفقو  أسس الذين أرسوا دعائم أصوؿ الدين فيما أرسى غّبىم ...كاألشاعرة فيما بعد

 
ي
.. كإف كاف .، قائبل: "(ىػ  708ت ) سبلـ تقي الدين بن تيميةسلنمىة شيخ اإلكيؤكد ىذه اؼب

مقصوده باألصوٕب مىٍن  يعرؼ '' أصوؿ الفقو '' كىي أدلة األحكاـ الشرعية على طريقة اإلصباؿ، 
كىذا ىو  –فيقدـ الراجح منها  ؛حبيث يبٌيز بْب الدليل الشرعي كبْب غّبه؛ كيعرؼ مراتب األدلة

،فكل ؾبتهد ُب اإلسبلـ فإف موضوعو معرفة الدليل الشرعي كمرتبتو –أصوؿ الفقو موضوع 
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ا أف أصوٕب؛ إذ معرفة الدليل الشرعي كمرتبتو  بعض ما يعرفو اَّتهد، كال يكفي ُب كونو ؾبتهدن
يعرؼ جنس األدلة بل ال بٌد أف يعرؼ أعياف األدلة، كمىٍن عرؼ أعياهنا كمٌيز بْب أعياف األدلة 

ة كبْب غّبىا كاف جبنسها أعرؼ، كمن يعرؼ أف يبيز بْب أشخاص كغّبىا، فالتميز بْب الشرعي
 يز األنواع.يز األشخاص بدكف سبينوعها الـز لذلك، إذ يبتنع سبي

فاألصوليوف يذكركف ُب مسائل أصوؿ الفقو مذاىب اَّتهدين كمالك، كالشافعي، كاألكزاعي، 
قد عرفوا أصوؿ الفقو بأعياهنا مستعملْب إياىا ك .. .أتباعهمكأيب حنيفة كأضبد بن حنبل، كمذاىب 

" إف العقل اؼبؤمن مرصد كاعو يلتقط كل ما يبس اإلسبلـ من  .50ُب االستداللعلى األحكاـ "
كمسار دعوتو  توأك من بعيد، فإف اؼبهتمْب بأمر اإلسبلـ يرصدكف ما يبس حقيقة رسال قريب

 .53ٍب يقدموف حسابنا مضبوطنا ؼبا رصدكه... "ليقظة كالغفلة، كا كشؤكف أمتو، كعوامل اؼبد كاعبزر،
لقد قدمت اإلباضية للناس حقائق ناصعة عن اإلسبلـ تعلمتها من كتاب ا تعأب كسنة رسولو 
صلى ا عليو كسلم كمن فيض عآب الَبصبة كنقل علـو الغّب إٔب اؼبسلمْب كبنظرة ثاقبة للتاريخ 

كالبعيدة كربليل صحيح ؽبا. كما " عرفت دكر العقيدة ُب تكوين ككقائع األحداث القريبة 
 سبيلهاوف ُّا اؼبتاعب كيستهينوف ُب حملىذه العقيدة طاقة يت علواالنهضات، فقرركا أف هب

 .55بالتضحيات اعبسيمة "
 
 أفكار ومعتقدات اإلباضية 
ما هبب تأكيده بادئ -ة اؼبقوالت الكبلمية بْب جدلية اػبطاب الديِب كذبليات األنساؽ اؼبعرفي -

ذم بدء أف فرقة اإلباضية ىي الٍب تتصدر قافلة اؼبذاىب كالفرؽ كاعبماعات ُب النظرية كاؼبمارسة 
فلئن كانت فرقة اػبوارج قد نشأت بعدما ىو معركؼ من قضية  –حالينا  –ُب العآب اإلسبلمي 

ػببلؼ بْب اػبوارج فتفرقوا التحكيم  الٍب خدع فيها عمرك بن العاص أبا موسى األشعرم، كدب ا
 كلكن هبمع الكل على مبدأين اثنْب: :أحزابنا، كل حزب يفارؽ اآلخر ُب اؼببدأ كالعقيدة

 إكفار عثماف كعلي، كمعاكية، كاغبكمْب، كأصحاب اعبمل، ككل من رضي بالتحكيم. أحدهما:
 كجوب اػبركج على السلطاف اعبائر. ثانيهما:

 ر اػبوارج كىو اإلكفار بارتكاب الكبائر.يقوؿ بو أكثوهناك مبدأ ثالث: 
 .فهل ذباكزت اإلباضية اؼبعايّب الدينية لشرح الربنامج األصوٕب لئلسبلـ كتأصيلو؟
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ة " عقيدة من مفردات الفكر اإلسبلمي الٍب تعتمد اؼبيكىل طٌوعت منظومة اغبجاج لديها ؽبذه الع
كيستطيع قارئ القرآف الكرٙب أف يطالع ىذه  ! على نصوص قاطعة ُب كتاب ا كسنة رسولو

 كيوسف، كاألعراؼ، كاألنعاـ، ُب سور التكوير، كالقلم، كص، كسبأ، كالفرقاف، كاألنبياء، اؼبيةالع
كلسنا نعرؼ من فرؽ اػبوارج فرقة باقية إٔب اليوـ " . 54"؟ أم ُب عشرة مواضع متفرقة، كصبيع ىذه السور مكية

 .46.. ".أعد ؽباغّب فرقة اإلباضية، كىي 
هم ُب االستدالؿ على العقيدة كالٍب جكمن الزخم العقائدم كالفكرم الذم كقع لنا من حجا

 عتقدات اإلباضية كمبادئهم ما يلي:دبتأثرت إٔب حٌد كبّب 
" أصحاب عبد ا بن إباض الذم خرج ُب أياـ مركاف بن ؿبمد، فوجو إليو عبد ا بن ؿبمد بن 

ة كقيل إف عبد ا بن وبي اإلباضي كاف رفيقنا لىوي ُب صبيع أحوالو كأقوالو قاؿ: عطية، فقاتلو ببسال
إف ـبالفينا من أىل القبلة كفار غّب مشركْب، كمينىاكىحىتػيهيٍم جائزة، كموارثتهم حىبلىؿ كغنيمة أمواؽبم 

ب كحراـ قتلهم كسبيهم، إال بعد نص. راع عند اغبرب حبلؿ، كما سواه حراـكمن السبلح كال
ف دار ـبالفيهم من أىل اإلسبلـ دار توحيد، إاٌل معسكر السلطاف إالقتاؿ كإقامة اغبجة. كقالوا: 

هم على أكليائهم، كقالوا ُب مرتكيب الكبائر: إهنم موحدكف ال يفإنو دار بغي. كأجازكا شهادة ـبالف
قالوا: إٌف اؼبنافقْب ُب عهد الرسوؿ صلى ا  .وا ُب النفاؽ: أيسمى شركنا أـ ال؟فمؤمنوف ٍب اختل

عليو كسلم كانوا موحدين، إاٌل أهنم ارتكبوا الكبائر، فكفركا بالكبّبة ال بالشرؾ كقالوا: كل شيء 
 .ا تعأب بو فهو عاـ ليس خباص كقد أمر بو اؼبؤمن كالكافر كليس ُب القرآف خصوص رى مى أى 

اٌل دليبلن على كحدانيتو، كالبد أف يدٌؿ بو كاحد. كقاؿ قـو منهم: لق ا تعأب شيئنا إىبكقالوا: ال 
هبوز أف ىبلق  ا تعأب رسوالن ببل دليل كيكلف العباد دبا أكحى إليو. كال هبب عليو إظهار 

 .57اؼبعجزة، كال هبب على ا تعأب ذلك إٔب أف ىبلق دليبل "
رُّم إٔب أىل السنة كاعبماعة يسكنوف سلطنة " كإباضية اليـو إحدل فرؽ اػبوارج اؼبعتدلْب كأق

ىم أنو " ما يزاؿ ؽبم كجود إٔب كقتنا اغباضر ُب كل من ذكمن مواقع انتشارىم كنفو  .58عماف "
كُب  (غرداية ككادم ميزاب) كاعبزائر( جزيرة جربة) كتونس( جببل نفوسة )عيماف بنسبة مرتفعة كليبيا

 .59ضمت إٔب تاقبانيقا ربت اسم تنزانيا " كاحات الصحراء الغربية كُب زقببار الٍب
" كؼبنا ظهرت اؼبذاىب الدينية تأثر الفكر اإلسبلمي ُّا إٔب حد كبّب، ذلك ألف القرآف الكرٙب كاف 

ليأخذ كٌل منو ما  –من اؼبسلمْب  –ىو اؼبرجع األكؿ الذم يقصد إليو أصحاب اؼبذاىب اؼبختلفة 
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تأكيل ما ك رآ٘ب لو،كقسره على موافقة رأيو كىواه، ،كلو بطريق إخضاع النص القويشهد ؼبذىب
 .42من ذلك تأكيبلن ال يناُب مذىبو كال يػيعىاًرضي عقيدتو "صادمو ي

لقد كانت فرقة اإلباضية من بْب ىذه الفرؽ الٍب تأٌكلت كثّبنا من آيات القرآف الكرٙب على غّب 
أجل خدمة مبادئها الٍب تدين ُّا. تأكيلها، كاذبهت بالكثّب من نصوصو اذباىا عقلينا حدسينا من 

كإذا ذىبنا نستعرض ما كتبو اؼبفسركف من اإلباضية ُب تفاسّبىم كاألصوليوف ُب معتقداهتم 
كأفكارىم، خرجنا منها جبملة كثّبة من ىذه التأكيبلت، الٍب زبدـ أصوؽبم كالٍب تتقاطع مع 

اؼبعُب كالسياؽ كليس بالضركرة ُب ظهرُب األصوؿ اػبمسة اؼبنسوبة لفرقة اؼبعتزلة ُب اعبوىر ال ُب اؼب
، ىي:التوحيد، كالعدؿ، كالوعد كالوعيد، كاؼبنزلة بْب كىذه األصوؿ اػبمسة الٍب هبمعوف عليها .اؼببا٘ب كاؼبناىج

 اؼبنزلتْب، كاألمر باؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر. 
ثر علمنا كأصدؽ قلبنا كلئلباضية آراؤىم ُب االستدالؿ على أصوؿ العقيدة اإلسبلمية " كانوا أك

كلساننا كأعظم أمانة مننا فبل ينبغي أف نظن بأنفسنا استدراكنا عليهم " كلكن يقتضينا اإلنصاؼ 
النقل  إثباتللحقيقة أف عقائدىم أقرب لتوجهات أىل السنة كاعبماعة توائم بْب تداعيات 

م من العدكؿ أحياننا من كذبليات األنساؽ اؼبعرفية اؼبستنبطة من أصوؿ االجتهاد بالرأم بالرغ
مىٍن قىاؿى ُب القرآف بىرأٍيًو فأصىابى فقد أٍخطىأى  }سلطة كقدسية النص قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ 

﴾ إٔب قولو تعأب:﴿ ًإمبنىا كىلًيُّكيمي اللنوي كىرىسيوليوي كىالنًذينى آىمىنيواكيؤيد ذات السياؽ قولو تعأب: ﴿ . 41{
. كقولو (46، 44اؼبائدة، ) كىرىسيولىوي كىالنًذينى آىمىنيوا فىًإفن ًحٍزبى اللنًو ىيمي اٍلغىالًبيوفى ﴾ كىمىٍن يػىتػىوىؿن اللنوى 

.  كىذه األصوؿ أمر ُّا (59النساء،  )أىًطيعيوا الرنسيوؿى كىأيكٕب اأٍلىٍمًر ًمٍنكيٍم ﴾وى أىًطيعيوا اللنهى سبحانو: ﴿
'' اقض دبا ُب كتاب ا، فإف ٓب يكن فبما ُب سنة رسوؿ حيث قاؿ:  حعمر بن اػبطاب رضي ا عنو لشري

 .40، كُب  ركاية فيما قضى بو الصٌاغبوف ''سا، فإف ٓب يكن فبما اجتمع عليو النٌا
 فأٌما األمر باتباع الكتاب كالسنة ُب نفس السياؽ فكثّب جدًّا كقولو تعأب:

 .(64النساء، ) لًييطىاعى بًًإٍذًف اللنًو ﴾﴿ كىمىا أىٍرسىٍلنىا ًمٍن رىسيوؿو ًإالن 
ديكا ُب أىنٍػفيًسًهٍم حىرىجنا فبن  نػىهيٍم ٍبين الى هبًى ا قىضىٍيتى ﴿ فىبلى كىرىبٍّكى الى يػيٍؤًمنيوفى حىٌبن وبيىكٍّميوؾى ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ

 . (65النساء، ) كىييسىلٍّميوا تىٍسًليمنا ﴾
ـ، )ميٍستىقًيمنا فىاتنبًعيوهي كىالى تػىتنبًعيوا السُّبيلى فػىتػىفىرنؽى بًكيٍم عىٍن سىبًيلًوً ﴾﴿ كىأىفن ىىذىا ًصرىاًطي   .(153سورةاألنعا

 .(3األعراؼ، ) ﴿ اتنًبعيوا مىا أيٍنزًؿى إًلىٍيكيٍم ًمٍن رىبٍّكيٍم ﴾
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ديكنىوي  لُّ  ﴿ النذًينى يػىتنبًعيوفى الرنسيوؿى الننيًبن اأٍليمٍّين النًذم هبًى مىٍكتيوبنا عًنٍدىىيٍم ًُب التػنٍورىاةً كىاإٍلًقٍبًيًل يىأٍميريىيٍم بًالٍمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىاىيٍم عىًن الٍميٍنكىًر كىوبًي
ؿى النًٍب كىانىٍت عىلىيٍهً  ذًينى آىمىنيوا بًًو كىعىزنريكهي كىنىصىريكهي كىاتػنبػىعيوا النُّورى ٍم فىالن ؽبىيمي الطنيٍّبىاًت كىوبيىرٍّـي عىلىيًٍهمي اػٍبىبىائًثى كىيىضىعي عىنػٍهيٍم إًٍصرىىيٍم كىاأٍلىٍغبلى

ًيعنا النًذم لىوي ميٍلكي السنمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض الى إًلىوى . النًذم أينٍزًؿى مىعىوي أيكلىًئكى ىيمي الٍميٍفلًحيوفى    إالن قيٍل يىا أىيػُّهىا النناسي إ٘بٍّ رىسيوؿي اللنًو إًلىٍيكيٍم صبى
ٍيًي كىيبيًيتي فىآىًمنيوا بًاللنوً كىرىسيولًوً الننيًبٍّ اأٍليمٍّيٍّ النًذم يػيٍؤًمني بًاللنوً كىكىلًمىاتًوً كىاتن   .(158، 157األعراؼ، ) بًعيوهي لىعىلنكيٍم تػىٍهتىديكفى ﴾ىيوى وبي

 (63النور)ةه أىٍك ييًصيبػىهيٍم عىذىابه أىلًيمه﴾﴿فػىلٍيىٍحذىرً النذًينى ىبيىالًفيوفى عىٍن أىٍمرًهً أىٍف تيًصيبػىهيٍم فًتػٍنى 
 (36األحزاب)ٍم﴾﴿كىمىا كىافى لًميٍؤًمنو كىالى ميٍؤًمنىةو إًذىا قىضىى اللنوي كىرىسيوليوي أىٍمرنا أىٍف يىكيوفى ؽبىيمي اػٍبًيػىرىةي ًمٍن أىٍمرًىً 

 .(7اغبشر،  )فىانػٍتػىهيواكىاتػنقيوا اللنوى إًفن اللنوى شىدًيدي الٍعًقىاًب﴾﴿كىمىا آىتىاكيمي الرنسيوؿي فىخيذيكهي كىمىانػىهىاكيٍم عىنٍوي 
 .53{أنتم شهداء ا ُب األرض  }كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ: 

اؼبقاربات النصية القاطعة كاألزلية كاؼبقدسة، فإف اؼبذىب اإلباضي تبُب  ىذهكتأسيسا على 
مشركعيتها نصنا كركحنا كٓب يعزؿ العقيدة عن اؼبعركة كال الشريعة عن دنيا الناس، لقد استقلت 
اإلباضية عن غّبىا من الفرؽ كاؼبذاىب بالرأم كاؼبوقف كأدركت ُب بداية تعاملها مع الدين البعد 

 قواؼبذاىب، كمعرفة اإلسبلـ، بعد القرآف كالسنة ف عبلجتهاد بالرأم كفضيلة التقارب مالرسإب ل
حياة، كالفقو كاإلصباع كاالجتهاد البٌد من دراسة كاسعة ؼبختلف اؼبذاىب كاألفكار كالعقائد. فهل 

م ىذه الفرؽ الكبلمية خطاه عقلي كخطيئة خلقية، يقوؿ الشيخ ؿبمد الغزإب رضبو ا:"إف العل
كأنو ليس ىناؾ يقْب ديِب يناقض يقيننا علمينا،كأف   ! كاإليباف قرنياف، بل شيء كاحد ُب اغبقيقة

 45كلمات ا ُب كحيو ترديد لكلماتو ُب صحائف الكوف كاغبياة،كُب قياـ السماكات كاألرض 
 

 :األفكار والمعتقدات
كسنة  تعأب اؼبتواتر ُب كتاب ا إف مصدر االعتقاد عند اإلباضية كاالستدالؿ عليو نابع من اػبرب

 على اؼبعادلة الفلسفية اآلتية: عقائدىمٌؿ درسولو صلى ا عليو كسلم، كتقـو أ
 كبلـ برىا٘ب      كىو ما كقع فيو من نص قرآ٘ب أك حديث قطعي الثبوت كالداللة. -1
 اؼبذىيب... العقلي ك اؼبشهورات اؼبستنبطة من االستدالؿ كاغبجاجكىو ما ائتلف من        قوؿ جدٕب -2
ىو ما ائتلف من اؼبظنونات اؼبَبجحة الصدؽ على الكذب كىذه قضايا ُب        خطابيو قوؿ -3

تأكيل اػبطاب الديِب لدل اإلباضية نتناكؽبا بالقبوؿ كالرد حسب اؼبقاييس العلمية كاؼبصادر النقلية 
 على النحو اآلٌب: 
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ه؟ فمذىب اإلباضية يرل أف صفاتو الذاتية ىي صفات البارم سبحانو كتعأب ىي ىو؟ أـ ىي غّب 
ذاتو ال بشيء زائد عليو. ككافقهم على ىذه اؼبقولة اعبدلية الفيلسوؼ ابن عريب األندلسي، كقاؿ 

تعأب ا عن  )فقّبال فرؽ بْب قوؿ القائل: إٌف صفات ا تعأب غّبه، كبْب قوؿ اليهود: إف ا 
 ؛عبارة. كيظهر من خبلؿ كتبهم كمرجعياهتم تعطيل الصفات اإلؽبية، إاٌل ربسْب ال(ذلك علوا كبّبا

كىم يلتقوف إٔب حد بعيد مع اؼبعتزلة ُب تأكيل الصفات كلكنهم يدعوف أهنم ينطلقوف ُب ذلك من 
 منطلق عقدم، حيث يذىبوف إٔب تأكيل الصفة تأكيبلن ؾبازينا دبا يفيد اؼبعُب دكف أف يؤدم ذلك

اَّازم نكات ببلغية أشار إليها شيخ اإلسبلـ تقي الدين بن تيمية بقولو: " التشبيو. كللتأكيل  إٔب
إف الفائدة ُب استعماؿ اللفظ اَّاز دكف اغبقيقة قد يكوف الختصاصو باػبفة على اللساف، أك 
ؼبساعدتو على كزف الكبلـ نظمنا كنثرنا، أك للمطابقة كاَّانسة كالسجع، كقصد التعظيم،كالعدكؿ 

 .44للتحقّب؛ إٔب غّب ذلك من اؼبقاصدُب الكبلـ " عن اغبقيقي
، من حيث إثبات أىل السنة كاعبماعة اؼبتبعْب للدليل عكلكن كلمة اغبق ُب ىذا الصدد تبقى دائمنا م

 .46األظباء كالصفات العليا  تعأب كما أثبتها لنفسو، ببل تعطيل كال تكييف كال ربريف كال سبثيل "
الكرٙب رغم ثبوهتا ُب القرآف  ؟سبحانو ُب الدار اآلخرة، فاإلباضية ينكركف ذلكالقوؿ برؤية البارم 

كاؼبنع قوؿ عائشة رضي ا عنها من الصحابة .(03-00القيامة، ) إٔبى رىبػٍّهىا نىاًظرىةه ﴾. ﴿ كيجيوهه يػىٍومىئًذو نىاًضرىةه 
﴿ الى تيٍدرًكيوي اأٍلىبٍصىاري كىىيوى ييٍدرًؾي اأٍلىبٍصىارى الزـبشرم كغّبىم من اؼبعتزلة كالشيعة، كاغبجة قولو تعأب: ك كقتادة 

ـ، ) كىىيوى اللنطًيفي اػٍبىبّبي ﴾  .47(123األنعا
 يؤكلوف بعض مسائل اآلخرة تأكيبلن ؾبازينا كاؼبيزاف كالصراط.

 كاعبربية.أفعاؿ اإلنساف خلق من ا كاكتساب من اإلنساف، كىم بذلك يقفوف موقفنا كسطنا بْب القدرية 
نفي التشبيو عن ا سبحانو كتعأب، فبهذا يقوؿ اإلباضية، ككٌل ما كرد فبا يوىم التشبيو فهو 

. فأثبت عيوننا كثّبة كقاؿ سبحانو (14القمر،  )ميؤىٌكؿه دبا يليق بو، كقولو تعأب: ﴿ذبىٍرًم بًأىٍعييًننىا ﴾
للت ىذه اآليات على أهنا غّب مراد فد (39طو، )ُب نفس السياؽ:﴿كىلًتيٍصنىعى عىلىى عىٍيًِب﴾

 ظاىرىا.
من قاؿ: إف القرآف غّب ـبلوؽ، فعند اقيقْب ُب اإلباضية أف القرآف ـبلوؽ، إذ ال زبلو  ةقولمأك 

أيدينا نقرؤه كنرتلو ـبلوؽ  بْب الذم (القرآف) األشياء إٌما أف تكوف خالقنا أك ـبلوقنا. كىذا الكتاب
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ىو قوؿ اؼبعتزلة كقد كافقوا اػبوارج ُب ذلك، يقوؿ األشعرم: " ال خالق ألنو منزؿ كمتلو، ك 
 .48كاػبوارج صبيعنا يقولوف خبلق القرآف"

 مقوالت اإلباضية ُب أصناؼ الناس:
 مؤمنوف أكفياء بإيباهنم. 
 مشركوف كاضحوف ُب شركهم. 
 ليسوا مشركْب  قـو أعلنوا كلمة التوحيد كأقركا باإلسبلـ لكنهم ٓب يلتزموا بو سلوكنا كعبادة. فهم

ألهنم يقركف بالتوحيد، كىم كذلك ليسوا باؼبؤمنْب؛ ألهنم ال يلتزموف دبا يقتضيو اإليباف. فهم إذا 
مع اؼبسلمْب ُب أحكاـ الدنيا إلقرارىم بالتوحيد كىم مع اؼبشركْب ُب أحكاـ اآلخرة لعدـ كفائهم 

 .49بإيباهنم كؼبخالفتهم ما يستلزمو التوحيد من  عمل أك ترؾ
دار كحكمها عند ؿبدثي اإلباضية صور متعددة، كلكن ؿبدثيهم يتفقوف مع القدامى ُب أف دار لل

 ـبالفيهم من أىل اإلسبلـ ىي دار توحيد إالٌ معسكر السلطاف فإنو دار بغي.
يعتقدكف بأف ـبالفيهم من أىل القبلة كفار غّب مشركْب، كمناكحتهم جائزة كموارثتهم حبلؿ، 

ـ.لسبلح كاػبيل ككل ما فيو من قوة اغبرب كغنيمة أمواؽبم من ا  حبلؿ كما سواه حرا
قوؽبم ُب مرتكب الكبّبة إنو كافر كفر نعمة، مصداقنا لقولو تعأب: ﴿ كىمىٍن ٓبٍى وبىٍكيٍم دبىا أىنٍػزىؿى اللنوي 

اٍلبػىٍيًت مىًن اٍستىطىاعى  . كقولو تعأب: ﴿ كىلًلنًو عىلىى النناًس ًحجُّ (55اؼبائدة، ) فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلكىاًفريكفى﴾
.فكل من ٓب وبكم دبا أنزؿ ا (97آؿ عمراف، ) ًإلىٍيًو سىًبيبلن كىمىٍن كىفىرى فىًإفن اللنوى غىًِبٌّ عىًن اٍلعىالىًمْبى﴾

نعمًة ا الٍب أنعم عليو من بكىو مستطيع فهو كافر، ككل تارؾ للحج كىو مستطيع فهو كافر 
 .62االستطاعة

مرتكب الكبّبة كافر ال يبكن ُب حاؿ معصيتو كإصراره عليها أف يدخل اعبنة إذا ٓب يتب  أفكما 
منها، فإف ا ال يغفر الكبائر ؼبرتكبيها إاٌل إذا تابوا منها قبل اؼبوت. فالذم يرتكب كبّبة من 

بينما زاعمْب بأف ىذا كفر نعمة أك كفر نفاؽ ال كفر ًملنة،  (كافر)الكبائر يطلقوف عليو لفظة
كمن مات على ذلك، ُب اعتقاد أىل ، يطلق عليو أىل السنة كاعبماعة كلمة  العصياف أك الفسوؽ

السنة، فهو ُب مشيئة ا، إف شاء غفر لو بكرمو كإف شاء عذبو بعدلو حٌب يطهر من عصيانو ٍب 
لك تتفق مع بقية اػبوارج كاؼبعتزلة ُب زبليد .غّب أف صباعة اإلباضية فيقولوف بأف العاصي ـبلد فيالنٌار، كىي بذينتقل إٔب اعبنة
 .61العصاة ُب جهنم
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خلود الفاسق الذم مات غّب تائب ُب النٌار، ككافقهم على ىذه اؼبقولة السعد من اؼبالكية، كقيل: 
ديكفى ذىًلكى إنو من الشافعية، كنص كبلمو ُب قولو تعأب: ﴿ ًإفن اللنوى الى يػىٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى ًبًو كىيػىٍغًفري مىا 

.كىنا ينكركف الشفاعة لعصاة (58النساء، ) ًلمىٍن يىشىاءي كىمىٍن ييٍشرًٍؾ بًاللنًو فػىقىًد افٍػتػىرىل ًإشٍبنا عىًظيمنا﴾
ـبلدكف ُب النار فبل شفاعة ؽبم حٌب ىبرجوا من النار فشفاعة  –عندىم  –اؼبوحدين؛ ألف العصاة 

مصرنا غّب تائب، إمبا الشفاعة ؼبن مات على النيب  صلى ا عليو كسلم ال تكوف من مات 
صغّبة، أك مات كقد نسى ذنبا أف يتوب منو، أك لزيادة درجة ُب اعبنة، أك لتخفيف اؼبوقف على 

يمو كىالى شىًفيعو ييطىاعي ﴾﴿  بقولو تعأب: ،اؼبؤمنْب كإراحتهم منو إٔب اعبنة غافر،  )مىا لًلظناًلًمْبى ًمٍن ضبًى
. كقولو عليو الصبلة كالسبلـ (08األنبياء، ) ﴿ كىالى يىٍشفىعيوفى ًإالن ًلمىًن اٍرتىضىى ﴾. كقولو تعأب: (18

: '' ال (اغبديث )كيا فاطمة.صفية، إنِب ال أغِب عنكم من ا شيئنا، يا عباس، كيا  }لعشريتو: 
 .{يأتيِب الناس بأعماؽبم كتأتو٘ب بأنسابكم 

مسلم صاّب ؽبا، إذا ما توٌفرت فيو الشركط،  ينفوف شركط القرشية ُب اإلماـ إذ إف كل -1
كاإلماـ الذم ينحرؼ ينبغي خىٍلعيوي كتػىٍولًيىةي غّبه، كعدـ لزـك اإلمامة ُب قريش مقولة األنصار كعمر 
بن اػبطاب كأيب ذر الغفارم من الصحابة، كاختاره العبلمة اؼبوريتا٘ب الشنقيطي صاحب أضواء 

 .60البياف كغّب ق من العلماء
قوالت اإلباضية هتجم بعضهم على اػبليفة الراشد عثماف بن عفاف كعلى معاكية بن من م -2

أيب سفياف كعمرك بن العاص رضي ا عنهم، فهم يركف ُب أصحاب النيب صلى ا عليو كسلم 
ركية. فالعاصي منهم كغّبه من بعدىم  خإهنم كغّبىم ُب األعماؿ ال ُب درجات الصحبة كاؼبنزلة األ

ٍهًر بػىٍعًضكيٍم لًبػىٍعضو ﴿: كقولو تعأب الى تػىٍرفػىعيوا أىٍصوىاتىكيٍم فػىٍوؽى صىٍوًت الننيًبٍّ كىالى ذبىٍهىريكا لىوي بًاٍلقىٍوًؿ كىجى
 (2اغبجرات،)أىٍف ربىٍبىطى أىٍعمىاليكيٍم﴾

كقد رجم رسوؿ (10الفتح،) :﴿فىمىٍن نىكىثى فىإمبنىا يػىٍنكيثي عىلىى نػىٍفًسًو﴾كقولو تعأب عند ذكر بيعة الراضوف -3
ا صلى ا كعليو كسلم الزا٘ب منهم كجلد الشارب كقطع يد السارؽ منهم كىجر عاصيهم، 

ككافقهم على ىذه فرقة اؼبعتزلة كىو رأم  {لو سرقت فاطمة ابنٍب لقطعت يدىا  }كقولو: 
 .63الصحابة أنفسهم ُب بعضهم كىم أسوة

ذىبهم، كال يكوف اختيار اإلماـ إاٌل عن من مقوالت اإلباضية اإلمامة بالوصية باطلة ُب م -4
 طريق البيعة، كما هبوز تعدد األئمة ُب أكثر من مكاف.
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ال يوجبوف اػبركج عن اإلماـ اعبائر كال يبنعونو، إمبا هبيزكنو، فإذا كانت الظركؼ مواتية  -5
ضار اؼبتوقعة  كاؼبضار فيو قليلة، فإف ىذا اعبواز يبيل إٔب الوجوب كإذا كانت الظركؼ غّب مواتية كاؼب

كمع كل ىذا فإف اػبركج ال يبنع ُب أم  .كثّبة كالنتائج غّب مؤكدة فإف ىذا اعبواز يبيل إٔب اؼبنع
ا (الكتمافأم ) كالشراءحاؿ، 

ن
 .65مرغوب فيو على صبيع األحواؿ ما داـ اغباكم ظاؼب

من ا  تعتقد اإلباضية بالقضاء كالقدر أنو مقدر من ا تعأب، كأف اػبّب كالٌشر خلق -6
ككسب من العباد، كىا ىنا يوافقوف أىل السنة كاعبماعة ُب ىذا، كاالستدالؿ كاغبجاج قولو 

 تعأب:
 .(54،األعراؼ)﴿ أىالى لىوي اػٍبىٍلقي كىاأٍلىٍمري تػىبىارىؾى اللنوي رىبُّ اٍلعىالىًمْبى ﴾ 

 .(96الصافات،  )﴿ كىاللنوي خىلىقىكيٍم كىمىا تػىٍعمىليوفى﴾
 .(23األنبياء، ) ييٍسأىؿي عىمنا يػىٍفعىلي كىىيٍم ييٍسأىليوفى﴾﴿ الى 

مستدٌلْب بقولو تعأب:﴿كىقيوميوا لًلنًو ( آمْب) أهنم يبطلوف الصبلة بالقنوت فيها، كمنو قوؿ -7
 . كقوؿ النيب ؿبمد صلى ا عليو كسلم:(038البقرة، ) قىانًًتْبى ﴾

{صالتنا هذه ال يصلح فيها شيء من كالماآلدميين  }
  

. 

أهنم ال يقولوف باؼبسح على اػبفْب، كأف الصبلة ال ذبوز بو كاؼبنع مأخوذ من قولو تعأب:﴿  -8
ًة فىاٍغًسليوا كيجيوىىكيٍم كىأىٍيًديىكيٍم ًإٔبى اٍلمىرىاًفقً  إٔب قولو ﴾يىا أىيػُّهىا النًذينى آىمىنيوا ًإذىا قيٍمتيٍم ًإٔبى الصنبلى

ٍعبػىٍْبً ﴾تعأب:  .(6اؼبائدة، ) ﴿كىأىٍرجيلىكيٍم ًإٔبى اٍلكى
صبع على أمن مقوالت اإلباضية ُب اآلداب كاألخبلؽ كاؼبعامبلت ربرٙب حلق اللحية، كقد  -9

جزكا الشوارب كأعفوا  }: توقّبىا الصحابة كقد هنى رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم عن حلقها، كقاؿ
ألنو فيو تشبيو بالنساء، كقد هنى النيب صلى ا  ...{.اللحى كخالفوا اَّوس، كُب ركاية خالفوا أىل الكتاب

عليو كسلم عن التشبو ُّن، كفيو: أف توقّبىا من اػبصاؿ العربية الٍب أمر رسوؿ ا صلى ا عليو 
. كاللحية عربية كاغبلق أعجمي. ك ٌدر {سبم مكارـ األخبلؽ إمبا بعثت أل }:كسلم باافظة عليها بقولو

 نتماءكماؿ اػبلقي كركح اإلالاإلباضية فيهذا التوجو األخبلقي الذم ينم عن الوازع  الديِب  ك 
 .66كاألصالة

من أبرز أجبديات التأكيل اإلباضي آليات ا الشرعية كالكونية الٍب يربىن عليها التاريخ  -10
ربججنا من قولو تعأب: ﴿ النًذينى ( الدخاف) قع اؼبعيش ربريبهم تعاطي السجائركينصفها الوا



 عبد الرحيم عزابمقاربة في المقوالت الكالمية                    –يتأويل الخطاب اإلباضي بين التزام النص وحجية إعمال الرأ
 

 

 3172 - 71العدد                             331                   مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية       

يًل يىأٍ  ديكنىوي مىٍكتيوبنا ًعٍندىىيٍم ًُب التػنٍورىاًة كىاإٍلًقبًٍ ٍعريكًؼ يػىتنًبعيوفى الرنسيوؿى الننيًبن اأٍليمٍّين النًذم هبًى ميريىيٍم بًاٍلمى
ـي عىلىٍيًهمي اػٍبىبىاًئثى كىيػىنػٍهىاىيٍم عىًن اٍلميٍنكىًر كى  لُّ ؽبىيمي الطنيٍّبىاًت كىوبيىرٍّ  .(147األعراؼ،  )﴾ ...وبًي

الدخاف من اػببائث كيؤيد ىذا آخر ما تٌوصل إليو العلم  أفكقد ثبت بالتجربة العلمية القطعية 
 اؼبنتجةالدكؿ  قللتالدخاف مضر بالصحة، كبات يهدد اإلنسانية عن بكرة أبيها لذا  )اغبديث أف

اعبزافية على متعاطيو كربرمو ُب األماكن العمومية   ضرائبمن شأنو كباتت تفرض العقوبات كال
اػببائث، كقد اتفق األطباء على ضرره كذبنب  بتحرٙبكقد قاؿ اؼببعوث رضبةن للعاؼبْب  (اتفق كيفما

ى ا عليو كسلم اؼبضرة كاجب شرعنا كعقبلن، كما فيو إضاعة للماؿ، كقد هنى اإلسبلـ كرسولو صل
مالو من أين  بن آدـ حٌب يسأؿ عن ثبلث، منها كعناال تزكال قدما }عن إضاعة اؼباؿ بقولو:

ٍر تػىٍبًذيرنا. ًإفن اٍلميبىذٍّرًينى كىانيوا ًإٍخوىافى {اكتسبو ك فيم أنفقو . كقوؿ البارم سبحانو: ﴿ كىالى تػيبىذٍّ
 .(07 –06سورة اإلسراء، ) كىفيورنا ﴾الشنيىاًطًْب كىكىافى الشنٍيطىافي ًلرىبًٍّو  

كىي ىيئة ؿبدكدة العدد سبثل خّبة أىل البلد علمنا ( حلقة العزابة) لئلباضية نظاـ اظبو -11
كصبلحنا، تقـو باإلشراؼ الكامل على شؤكف اَّتمع اإلباضي: الدينية كالتعليمية كاالجتماعية 

لظهور الدفاع، أما ُب زمن الشراء كاالقتصادية كالسياسية، كما سبثل ؾبلس الشورل ُب زمن ا
 كالكتماف فإهنا تقـو بعمل اإلماـ كسبثلو ُب مهامو.

سبثل اَّلس االستشارم اؼبساعد للعزابة كىي القوة الثانيةُب (َوان ِإيرْ  )كما لديهم منظمة اظبها
حفظ كىو لفظ أمازيغي، يعِب طالب العلم الذم " إيرو "  صبعَوان " " ِإيرْ ك. 67البلد بعدىا

القرآف الكرٙب كتفرٌغ للدراسة غالبنا. كيتشكل من ؾبموع ىؤالء الطلبة ىيئة إيركاف؛ كىي القوة 
اؼبساندة للعزابة، ؽبا نظم كتقاليد، ككثّبنا ما ييٍسًندي ؽبم العزنابة أعماالن، كما ىبتاركف منهم األعضاء 

 اعبدد ُب اغبلقة.
ب ُب زاحْب قدـ م(ىػ  907ت ) ريبكقد أسس ىذا النظاـ الشيخ عمي سعيد بن علي اعب

قر خاص ُّم ُب للميبلد، إحياء للعلم. إليركاف م عشر منتصف القرف التاسع اؽبجرم، اػبامس
كمسؤكلياهتم، يسمى" تىدناٍرٍت ًنٍّبكىاٍف " أم"داري إيركاف  اؼبسجد، فيو هبتمعوف كيتداكلوف مهامهم

أصبع، حيث تواصل عملها كعطاءىا طيلة " كىي إحدل أقدـ اؼبؤسسات الدينية ُب العآب 68"
شبانية قركف متواصلة دكف انقطاع، كقد أدرؾ اؼبؤسسوف األكائل من مشايخ اؼبذىب اإلباضي ُب 
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.. كىي .كادم ميزاب أف اَّتمع اإلباضي ؾبتمع مسجدم يعيش على ىدل الكتاب كالسنة النبوية
 . 69حلقة دعوية تربوية تعليمية... "

قاؿ: " كىا ىنا هبب   دماعن عليو ا ذىب إليو الشيخ ؿبمد الغزإب رضبة اكُب اػبتاـ نؤيد م
س الٍب نشأت حوؽبم أك نشأت دار التأكيد أننا كبَـب أئمة الفقو الكبار احَبامنا عميقنا، كاحَباـ اؼب

﴿ :.قاؿ تعأب72مستقلة عنهم ما دامت تعتمد على كتاب ا كسنة رسولو صلى ا عليو كسلم "
 .(81يوسف،  )﴾شىًهٍدنىا إالن دبىا عىلًٍمنىا كىمىا كيننا لًلٍغىٍيًب حىافًًظْبى  كىمىا
 

 الخـاتـمـة:
الكبلمي للمذىب  النزكعاستهدؼ ىذا البحث القياـ دبحاكلة قراءة األمباط الفكرية كالدينية ذات 

، كقد انطلق من ضركرة فبارسة نقدية ربليلية لظاىرة الفرؽ كاؼبذاىب الكبلمية الٍب تيٍسقىى اإلباضي
على خطاب  –عقيدة كشريعة  –دباء كاحد كتتكئ ُب االستدالؿ على أحكاـ الدين اإلسبلمي 

 القرآف الكرٙب كاغبديث الشريف كأبرز اؼبرجعيات ُب التأكيل. Unidimensionnel كاحد متعدد
سبت معاعبة موضوعات اؼبذىب اإلباضي بطريقة التزمت اؼبنهج العلمي القائم على اؼبوازنة لقد 

كما نوقشت عقائد اإلباضية مناقشة   ،كاؼبقارنة كالربط اؼبوضوعاٌب كالتارىبي بْب الفركع كاألصوؿ
لذم علمية حرٌة، فبا دفع بآلية البحث فبارسة تعتمد اإلحصاء كتوظيف اموؿ الَباثي بالقدر ا

يتيح للمبلحظات التخلص من االنطباعية، كيعْب من خبلؿ استقراء الدالالت الكبلمية 
.. كالنظر إٔب .ت كراء اغبكم الذاٌب اؼبعتمد على اغبدسفكالفلسفية على إيضاح نتائج ردبا اخت

اؼبسائل اؼبختلفة على أهنا كجهات نظر اجتهادية حبتة. كالٍب ربتمل القبوؿ كالرد كالرغبة عن 
 صطناع ااباة كاالبتعاد عن أسباب العصبية.ا

الثقة بذاتو يومنا، األمر الذم  دكبعد،  فإف اؼبذىب اإلباضي مذىب مفتوح على غّبه، كٓب يفق
فلم يعرؼ  –اليـو  –اإلسبلمي ك ورنا ُب الذاكرة كالوجداف العريب فجعلو شاىدنا على العصر ؿب

 علة خلوده كحضوره ُب معركة اؼبفاىيم. النغبلؽ على الذات، كتلكاالعصبية كاعبمود ك 
ؿ النتائج الٍب توٌصل إليها البحث كأحاطت ُّا ىذه الدراسة حوؿ اؼبذىب اإلباضي دٌ كمن أ

 إعماؿبْب التزاـ النص كحجية  التأكيلؿبموالتو اإلبستيمية من كحي ك مكوناتو النصية  كاغبفر ُب
 الرأم ما يأٌب: 
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ىب كالفرؽ الدينية ُب إثراء اؼبنظومة التشريعية كالعقدية إخراج حبث جامعي إلبراز دكر اؼبذا -1
 لئلسبلـ ُب ضوء الدراسات الكبلمية كالفلسفية.

بع دقيق كاستقصاء كامل ُب إطار اؼبرجعيات تتناكؿ البحث بعض اؼبقوالت اإلباضية ُب ت -2
 النصية كاؼبعرفية ايطة ُّا.

سٌدفراغعلمي باؼبكتبة اعبامعية كدعوة الباحثْب كالعارفْب غبقيقة اؼبذاىب الكبلمية ُب العآب  -3
تناكؿ ظاىرة اؼبذىب اإلباضي بوصفو نقطة سبركز لعاؼبية اإلسبلـ كربديات ل –اليـو  –اإلسبلمي

 العوؼبة.
كف اغبياة صراع اؼبذاىب الفكرية كفضيلة التقارب بينها أفرز أفانْب اعبدؿ ُب ـبتلف شؤ  -4

كمناىجها الدينية كالعقلية كالسياسية ُب عصر يكاد يفقد األمة اإلسبلمية التمسك ُّويتها، كبذا 
يصبح تعدد اؼبذاىب كالفرؽ كاعبماعات ُب الدفاع عن العقيدة كاؼبوركث اغبضارم لئلسبلـ 

 ضركرة حتمية.
بداع إؽبي متجدد ال تقٌيده اعتبار النص الديِب اؼبقدس سلطة عقدية كتشريعية مطٌلقة كأزلية كإ -5

 مبادئ مطلقة، كمن ٍبىن فإف القواعد الٍب ربكمو ليست بالضركرة خاضعة ؼبنطق الثبات كاالستقرار.
اعتبار اؼبذىب اإلباضي امتدادنا تارىبينا حينا للفكر اإلسبلمي الذم مبا كترعرع ُب تربة اعبدؿ  -6

 بية األكٔب لئلسبلـ.الكبلمي ُب االستدالؿ على العقيدة منذ العصور الذى
اإلباضية ىي الفرقة الكبلمية الٍب تتصدر قافلة اؼبذاىب كالفرؽ حالينا ُب النظرية كاؼبمارسة  -7

 كيؤيد ىذه الطبلئعية قوة انتشارىا ُب العآب اإلسبلمي كقوة خطاُّا الديِب كالفكرم اؼبعتدؿ.
كيلها،كاذبهت بالكثّب من لقد تأٌكلت اإلباضية كثّبنا من آيات اػبطاب القرآ٘ب على غّب تأ -8

 نصوصو اذباىا عقلينا يرتكز على اغبدس من أجل خدمة مبادئها الٍب تدين ُّا.
عقائد اإلباضية أقرب لتوجهات أىل السنة كاعبماعة كوهنا توائم بْب سلطة النقل كذبليات  -9

 األنساؽ اؼبعرفية اؼبستنبطة من أصوؿ االجتهاد بالرأم.
ضية مع األصوؿ اػبمسة للمعتزلة رغم الفرؽ ُب السياؽ تتقاطع األصوؿ الفكرية لئلبا -10

 .كاؼبنهج
لقد تبُب اؼبذىب اإلباضي اؼبقاربات النصية اؼبقدسة منهجنا كركحنا كٓب يعزؿ العقيدة عن   -11

 اؼبعركة كال الشريعة عن دنيا الناس. 
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ـ كتنمية ية لقواعد السلوؾ الفردم كاعبماعي القوٙب ُب اإلسبلملاعتبار اإلباضية الَبصبة الع -12
كعلة ذلك ىيئاهتا كمنظماهتا الٍب سبثل خّبة أىل البلد  ،ركح االنتماء كالتعاضدكالتآلف كاألصالة

 .مبوذجناا(حلقة العزابة كنّبكاف ) علمنا كصبلحنا
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