مسائل العقيدة وعلم الكالم في كتاب «الفتح الجليل» ،المنهج والتأصيل
د .مصطفى بن مح َّمد شريفي
مركز الخليل الفراهيدي ،وكلية العلوم واآلداب ،جامعة نزوى
mucherifi@unizwa.edu.om
َّ
ملخص:
تتناول الورقة البحثية الجانب العقد َّ
ي والكالم َّي من أجوبة اإلمام مح َّمد بن عبد هللا اليليلي من
خالل أجوبته في« :الفتح الجليل من أجوبة اإلمام أبي خليل» ،وبيان منهجه في تناولها ،سواء في
القضايا اإليمانيَّة المتَّفق عليها بين الموحِّدين بجميع طوائفهم ،أم القضايا الميتلف فيها ،مع بيان مدى
اعتمادها على المصادر األصليَّة من الكتاب أو السنَّة أو العقل ،وطرائق االستدالل المستيدمة في فهم
النصوص وتأويلها .اشتملت الورقة على مدخل لتحديد المصطلحات ،وعلى ثالثة مباحث :أ َّولها
لعرض وصفي لكتاب «الفتح الجليل» والمسائل العقديَّة والكالميَّة الواردة فيه .والثاني لمنهج اإلمام
في تأصيل العقيدة وعلم الكالم واالستدالل عليهما .والثالث في بيان وحدة المسلمين في منهج اإلمام
ي والمقارن والنقد َّ
ي عند االقتضاء .ومن النتائج المتوصَّل
اليليلي .واعتمدت المنهج الوصف َّي والتحليل َّ
إليهاَّ :
أن كتاب «الفتح الجليل» ال يعطينا صورة متكاملة عن مكانة اإلمام بين علماء العقيدة وعلم
الكالم ،والقليل الوارد فيه يدلُّ على تم ُّكن اإلمام من ناصية علم الكالم ،منهجًا وتأصيال .معتمدًا على
القرآن الكريم الذي يع ُّد المالذ اآلمن من الفتن ،ومن االفتراق ،وعلى عرض ما سواه عليه .ومستندًا
إلى السنَّة مع حسن الظنِّ بالرواة في االستدالل باألحاديث الموافقة لألصول ،وتأويلها إذا َّ
تعذر حملها
أن اإلمام َّ
على ظاهرها ،قبل التعجُّل بردِّها ،واعتبار غير المتواتر منها ظنِّ َّي الثبوت .والمالحظ َّ
حث
على عدم التكلُّف في البحث في دقائق علم الكالم ،وعلى االشتغال باأله ِّم فالمه ِّم من العلومَّ .
وأن له
اهتما ًما بالغا بتفرُّق المسلمين ،وسعيًا حثيثا إلى توحيد صفوفهم ،سواء مع أبناء مذهبه أم ميالفيه.

كلمات مفتاحيَّة :اإلمام اليليلي .الفتح الجليل .العقيدة .علم الكالم .منهج االستدالل .التأصيل.

مقدمة:
تتناول هذه الورقة البحثية الجانب العقد َّ
ي والكالم َّي من أجوبة اإلمام مح َّمد بن عبد هللا اليليلي من
خالل أجوبته المجموعة تحت عنوان« :الفتح الجليل من أجوبة اإلمام أبي خليل» ،وبيان تأصيله
ومنهجه في تناولها .وإشكاليَّة البحث تتمثَّل في إبراز فكر اإلمام اليليلي وموقعه ضمن علماء العقيدة
وعلم الكالم اإلباضيَّة .وتتفرَّع عن هذه اإلشكاليَّة تساؤالت ،منها:
 ما آراء اإلمام اليليلي في تأصيل قضايا العقيدة ومسائل علم الكالم؟ كيف كان منهجه في تناول العقيدة وعلم الكالم؟ وكيف يمكن الوصول إلى وحدة إسالميَّة مع االختالفات الكالميَّة؟ولإلجابة عن هذه التساؤالت اتَّبعت الورقة اليطَّة اآلتية:
 تحديد المصطلحات. اعرض وصفي لكتاب «الفتح الجليل» والمسائل العقديَّة والكالميَّة الواردة فيه. منهج اإلمام في تأصيل العقيدة وعلم الكالم واالستدالل عليهما. وحدة المسلمين في منهج اإلمام اليليلي. خاتمة.اعتمدت الورقة المنهج الوصف َّي لعرض القضايا العقديَّة والمسائل الكالميَّة التي وردت في
األجوبة .والمنهج التحليل َّي الستنباط منهجه في االستدالل .والمنهج المقارن مع غيره من أقطاب الفكر
اإلباض ِّي بصفة خاصَّة .وكذا المنهج النقد َّ
ي عند االقتضاء.
ولي العون والتوفيق.
وهللا ُّ

تحديد المصطلحات:
العقيدة وعلم الكالم:
جمع الشيخ سالم الحارثي ما يتعلَّق بالعقيدة ،وما يتعلَّق وعلم الكالم ،في باب واحد وسمه بـ:
«كتاب في أصول الدين»( .)1وقد اتبع الشيخ المفهوم السائد لدى أغلب علماء الكالم السابقين ،الذين ال
يفرِّقون بين أصول الدين أو العقيدة أو علم التوحيد ،وبين علم الكالم ،ويع ُّدونها مصطلحات
مترادفة( .)2ولنا في هذه التسمية تح ُّفظ ،إذ إنَّنا نحبِّذ التفريق بين أصول الدين (أي العقيدة ،أو علم
التوحيد) ،وبين علم الكالم ،وبيان ذلك في اآلتي:
 العقيدة مصطلح وإن لم يرد في القرآن وال السُّـنَّة ،إالَّ أنَّه ال مانع من استعماله ،شأنه شأناصطالحات الفنون األخرى ،كعلم أصول الفقه والجرح والتعديل ،والنحو ...والتي استحدثت تلبية
لتطور العلوم وتفريعاتها(.)3
ُّ
ونقصد بالعقيدة :القضايا اإليمانيَّة ال ُكلِّـيَّة الثابتة بطريق يقيني ،والتي ال ييتلف بشأنها مسلمان،
وأُوالها أركان اإليمان السِّـتَّة ،كاإليمان بوجود هللا تعالى ووحدانيَّته ،وبالمالئكة والكتب والرسل،
السالمي أصول الدين( .)5وبالتالي ال
وبسيِّدنا مح َّمد ﷺ نبيًا ورسوال .)4(...وبنفس المعنى عرَّف
ُّ
نقصد بالعقيدة وال أصول الدين االختالفات الكالميَّة بـين الفرق اإلسالميَّة ،وال ما تتض َّمنه كتب
العنوان بهذه الصيغة جاء في ط ،1ص .79أ َّما في ط ،2ففيها« :كتاب أصول الدين» ،ص.81
ينظر مثال :حاجي خليفة :كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .110/1الثميني ،عبد العزيز :النور ،شرح النونيَّة ألبي نصر
فتح بن نوح ،ص24

.

قال القاضي عبد الجبَّار« :فال يمتنع أن ينتزع أهل الشرع من اللغة أسامي لما قد عرفوه بالشرع ،بل الحكمة تقتضي ذلك ،وصار
الحال فيه كالحال فيمن استحدث صناعة من الصناعات ولها آالت ميتلفة ليس لها في اللغة أسماء تعرف بها ،ويقع التمييز بينها وبين
.
غيرها» .عبد الجبَّار بن أحمد ،القاضي :شرح األصول اليمسة343/2 ،
وينظر :المالكي ،حسن بن فرحان :قراءة في كتب العقائد ،المذهب الحنبلي نموذجًا ،ص .36-30الكبيسي ،مح َّمد عيَّاش:
.
العقيدة اإلسالميَّة الميسَّرة ،ص13
الثميني ضمن العقائد ُك َّل علم يجب اعتقاده م َّما ذكرناه ،ويضيف ما عُلم من الدين بالضرورة من
الثميني :النور ،ص .22ويُدرج
ُّ
أحكام عمليَّة ،كتحريم الزنا والظلم .وفي تقديري أ َّن هناك فرقا بينها ،فإ َّن ما ذكرناه في المتن يندرج ضمن ما يُس ِّميه اإلباضيَّة «ما ال
يسع جهله طرفة عين» ،وأ َّما ما نقلناه عن الثمين ِّي من األحكام العمليَّة فهي م َّما يسع جهله ما لم يُبتل بها المكلَّف (استحالال ،أو ارتكابا،
أو تصويبا ومواالة لمقارفها).
ينظر :معارج اآلمال على مدارج الكمال بنظم ميتصر اليصال.101/1 ،

التراث من مسائل فقهيَّة أو سياسيَّة أقحمت في العقيدة ،كاإلمامة ،وهي وإن س ِّميت أصوال (تمييزا لها
عن الفروع) فهي أصول المذهب ،وال تعني بالضرورة أنَّها أصول الدين.
 علم الكالمُ :عرِّف بأنَّه «علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدِّينيَّة بإيراد الحجج ودفع ال ُّشبه»(،)6وخصَّه بعض الباحثين باالجتهادات البشريَّة التي أبدعها علماء أصول الدين في إطار العقائد
اإلسالميَّة(.)7
فعلم الكالم وسيلة للدفاع ،وفي أصل نشأته كان سالحا للر ِّد على خصوم اإلسالم ،وللجدل مع
المعاندين من أصحاب الفلسفات والديانات غير اإلسالميَّة ،إالَّ أنَّه اتَّسع ليشمل ردود الفرق اإلسالميَّة
بعضها على بعض()8؛ وبالتالي فهو ال ييلو من إقحام اجتهادات البشر ،وتص ُّوراتهم ال َّشيصيَّة
القطعي ،كما يوحي به كالم بعض العلماء( ،)9بل فيه ما هو من
والمذهبيَّة فيها؛ فليس ك ُّله من قبيل
ِّ
قبيل العلوم المجرَّدة التي ال يتعلَّ ُ
ق بها عمل ،والتي فيها تأويالت ظنِّـيَّة وتيمينات ،وترك الحكم فيها
أسلم يوم القيامة(.)10
وسنحاول في هذه الورقة التدقيق في وضع المصطلحات في محلِّها ،والقضايا في مكانتها
المناسبة.
ونحن إن دعونا إلى الفصل والتمييز بين العقيدة وعلم الكالم فهذا ممكن في حال التأليف الذي
يتح َّكم فيه المؤلِّف في ما َّدته العلميَّة بحرِّيـَّة .وأ َّما في حالة األسئلة واألجوبة  -كما في «الفتح الجليل»
 فال يمكن من الناحية العمليَّة الفصل بين الجانبين ،وإنَّما غاية ما يمكن فعله هو تغيير عنوان الباب،من« :أصول الدين» إلى« :العقيدة وعلم الكالم».
السالمي لعلم التوحيد .ينظر :معارج اآلمال .184/1 ،وقد أورده من قبله عضد الدين اإليجي في :كتاب
هذا التعريف أورده اإلمام
ُّ
المواقف ،ص .7وعبد العزيز الثميني في :معالم الدِّين .17/1 ،والثميني في :النور ،ص .24وبرهان الدين إبراهيم الباجوري في :تحفة
المريد على جوهرة التوحيد ،ص.17
.
ينظر :مح َّمد عمارة :فتنة التكفير بـين الشيعة والوهَّابيَّة والصوفيَّة ،ص35
ينظر :المرجع نفسه ،ص.71
ينظر :أبو خزر يغال بن زلتاف :الر ُّد على جميع الميالفين (اليوارج المرجئة المعتزلة ،)...ص .32اإليجي :المواقف ،ص.8
الثميني :معالم الدين.20/1 ،
ينظر :الغزالي ،أبو حامد مح َّمد :قانون التأويل ،ص.99

اليليلي قد يذكر مسألةً من المسائل المصنَّفة ضمن أصول الدين ،أو العقيدة ،إالَّ أنَّه يشير
واإلمام
ُّ
إلى االختالف الوارد في شأنها .فمن ذلك لـ َّما سئل في باب الوالية والبراءة ،عن القول َّ
بأن والية
اإلمام العدل توجب والية ُوالته وقضاته ،أجاب اإلمام« :أقول :المسألة فيها قول بلزوم ذلك ،وأرى
أن األحوال تغيَّرت وتب َّدلت ،فال تلزم واليتهم ،إالَّ من ظهر منه الموافقة وموجب الوالية؛ َّ
َّ
ألن الناس
ص َّح منهم اختالط وتُر ُِّخص في استعمال الع َّمال لضيق الحال وقلَّة الرجال»(.)11
وهكذا نالحظ َّ
أن بعض مسائل الوالية والبراءة تتغيَّر حسب الظروف واألحوال ،وليس
بالضرورة أن تكون أحكامها واحدة في جميع األحوال واألزمنة واألمكنة ،وإنَّما فيها ما ييتلف
باختالف كلِّ ذلك .وعليه فال ينبغي أن نعتقد َّ
أن ك َّل مسائلهما قطعيَّة دوما ،وإنَّما ينبغي التمييز بين
القطع ِّي والظنِّ ِّي منها؛ السيما فيما يتعلَّق بوالية األشياص وبراءة األشياص ،ويكفي تسميتهما بوالية
القطعي في ح ِّ
ق من ثبتتا عليه .وال يمكن
الظاهر وبراءة الظاهر للتدليل على أنَّهما ليستا من قبيل
ِّ
االدعاء َّ
بأن تلك المسائل المذكورة من أصول الدين ،أو من مسائل الدين التي ال يجوز فيها اليالف.

المنهج والتأصيل:
المنهج:
المنهج في اللغة :الطريق البيِّن الواضح( .)12وفي اصطالح البحث العلمي هو« :اليطوات

اخللييلَّ ،حممد بن عبد اهلل:
 الفتح الجليل من أجوبة اإلمام أبي خليل[ ،جمع وترتيب :سالم بن حمد الحارثي] ،الطبعة األولى ،بإشراف :ع ِّز الدين التنوخي،المطبعة العموميَّة ،دمشق1375 ،هـ1965/م ،ص ،90المسألة رقم.112 :
 نفسه ،الطبعة الثانية ،ضبط النصَّ ووضع فهارسه :أحمد بن سالم بن موسى اليروصي ،نشر :ذاكرة عُمان ،مسقط ،توزيع:مكتبة خزائن اآلثار ،بركاء ،سلطنة عُمان1437 ،هـ2016/م ،ص.91
ينظر:
 الفراهيدي ،اليليل بن أحمد :كتاب العين ،ص.393-392.
 ابن منظور ،مح َّمد بن مكرم :لسان العرب383/2 ، الرازي ،مح َّمد بن أبي بكر :ميتار الصحاح ،ص.284 -الفيومي ،أحمد بن مح َّمد :المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي .627/2 ،ما َّدة« :نهج».

الفكريَّة التي يسلكها الباحث لحلِّ مشكلة ُمعيَّـنة»( .)13ويعني« :أسلوبا في التفكير ،وخطوات علميَّة
منظَّمة تهدف إلى حلِّ مشكلة أو معالجة أمر من األمور»(.)14
اليليلي من طرائق في االستدالل ،سواء منها
ونقصد به في هذه الورقة البحثيَّة ما استيدمه اإلمام
ُّ
العقليَّة أم النَّقليَّة ،وسواء ما تعلَّق منها بالعقيدة أم علم الكالم.
التأصيل:
التأصيل مشتق من لفظة «أصل» «وهُو لغة :ما يبتنى عليه غيره ،سواء كان حسِّيًا أو معنويًا،
ِّي ثُ َّم نقل إلى المعنويِّ »( .)15وهو عرفًا« :ما قام بنفسه ،مستقالً به عن
وقيل :هو حقيقة في الحس ِّ
غيره ،والفرع عكسه»(.)16
ونعني بالتأصيل الرجوع بالقضايا العقديَّة إلى أصولها من الكتاب والسُّـنَّة واإلجماع والقياس،
وسائر طرائق االستدالل .وما يه ُّمنا منها أكثر هو ما يثبت اليقين؛ َّ
ألن العقيدة ال تبنى إالَّ على اليقين.
وأ َّما علم الكالم ففيه استدالالت قطعيَّة وظنِّـيَّة؛ إذ الغرض منه هو إفحام اليصم بشتَّى الطرائق
والوسائل.

عرض وصفي لكتاب «الفتح الجليل» والمسائل العقديَّة والكالميَّة الواردة فيه:
الطبعة األولى:
بذل الشيخ سالم بن حمد بن سليمان الحارثي  -رحمه هللا  -جهودا مشكورة في جمع مسائل
الكتاب ،وترتيبها ،ونشره بالعنوان المعروف ،وهو« :الفتح الجليل من أجوبة اإلمام أبي خليل»،
وطُبع أ َّول مرَّة في المطبعة العموميَّة بدمشق ،بإشراف ِّ
عز الدين التنوخي (عضو المجمع العلمي
أحمد حافظ نجم وآخرون :دليل الباحث ،ص.13
أحمد أنور أبو النور وآخرون :قضايا العلوم اإلنسانيَّة إشكالية المنهج ،ص.7
السالمي ،نور الدين أبو مح َّمد عبد هللا :مشارق أنوار العقول ،ص.11
وينظر :ال َّش َّماخي ،أبو العبَّاس أحمد بن سعيد :شرح مقدِّمة التوحيد ،ص.32
اليليلي ،سعيد بن خلفان :كرسي أصول الدين في الوالية للمؤمنين ال ُمتَّقين والبراءة من الكافرين والمنافقين والحجَّة على الملحدين
الضَّالِّين ،ص.195

العربي بدمشق) ،سنة 1385هـ1965/م.
والمالحظ في هذه الطبعة أمران:
األ َّول :أنَّه احتوى أجوبة اإلمام مح َّمد بن عبد هللا بن سعيد اليليلي ميتلطة بأجوبة غيره من
العلماء ،السيما أجوبة ع ِّمه الشيخ أحمد بن سعيد اليليلي (ت1324 :هـ)( ،)17ومن الصعب أحيانا
التمييز بينها ،بسبب صياغة العبارة« :وعنه ،»...فال يُعرف مرجع الضمير لمن؟ وال يقف عليه
القارئ إالَّ بتقليب ع َّدة صفحات سابقة .ومن لم يعرف هذه اإلضافة ،وقرأ المسألة مستقلَّة عن سياقها،
ولم يتتبع المسائل السابقة قد يتوهَّم أن الجواب لإلمام ،وهو في الحقيقة لغيره ،فتُنسب اآلراء لغير
أصحابها .لذا كان في مس َّودة هذه الورقة البحثيَّة فرز ما بين مسائل اإلمام وغيره ،إالَّ أنَّنا  -وأثناء
اإلعداد  -ظهرت الطبعة الثانية ،فوجدنا َّ
أن محقِّقها قد كفانا مؤونة ذلك جازاه هللا خيرا.
الثاني :وقعت في هذه الطبعة األولى ع َّدة أخطاء طباعيَّة ،م َّما يحيل المعنى إذا لم ينتبه القارئ إلى
موضع اليلل ،وكان في ميطط هذه الورقة أن نضع فيها ملحقا للتصويبات ،ولكن كفانا المؤونة ناشر
الطبعة الثانية أيضا مشكورا.
الطبعة الثانية:
بقي الكتاب ما يزيد على خمسين عاما دون أن يحظى بطبعة أخرى ،تصحِّح أخطاءه ،وتفرز
مسائله ،بين ما هو من أجوبة اإلمام وبين ما هو من أجوبة الع ِّم ...إلى أن قيَّض هللا الباحث :أحمد بن
سالم بن موسى اليروصي ،فأخرجه بطبع أنيق ،وضبط دقيق .ونشرته ذاكرة ُعمان ،وو َّزعته مكتبة
خزانة اآلثار ببركاء ،سلطنة ُعمان ،في هذا العام 1437هـ2016/م .قام الباحث المذكور بمه َّمتي
التصحيح والفرز أحسن قيام ،وكذا الفهرسة:
 التصحيح :صحَّح الباحث األخطاء المطبعيَّة التي كانت في الطبعة األولى ،وقابل بين المطبوعالحارثي
والميطوط ،وأشار إلى الفوارق في الهوامش ،وأكمل النقص بإدراج مسائل أضافها الشيخ
ُّ
كما ض َّم «شيئا من آثار بعض من عاصر اإلمام ،كالعالَّمة المالكي عامر بن خميس ،والشيخ الرض ِّي عيسى بن صالح الحارثي،
وقطب األئ َّمة امح َّمد بن يوسف اطفيَّش ،وغيرهم» .مقدِّمة أحمد بن سالم اليروصي للكتاب .ط ،2ص.5

بعد الطبعة األولى.
 الفرز :حذف الباحث ما تحقَّق أنَّه لغير اإلمام .ونحن نوافق على هذا الحذف ،انطالقا من مبدأالدقَّة والحرص على األمانة العلميَّة ،وإزالة اللبس على القارئ ،ومناسبته لعنوان الكتاب ،إالَّ أنَّه
ضاعت عن القرَّاء مسائل بالغة األه ِّمـيَّة في موضوع ورقتنا هذه؛ السيما ما يتعلَّق منها بالعالقات بين
المكلَّفين مسلمين وغير مسلمين ،مثل :التكفير والتشريك ،والوالية والبراءة( ،)18وهي مواضيع ال
تزال غير محسومة إلى هذه الساعة ،وربما إلى قيام الساعة( .)19لذا نوصي بجمع أجوبة الشيخ
أحمد بن سعيد في سفر خاص.
 طرَّز كتابه بفهارس فنيَّة قيِّمة :اآليات ،األحاديث ،الفهرس الزمني للوثائق المؤرَّخة ،الفروقبين الميطوط والمطبوع ،المسرد العام (الموضوعات ،األعالم ،المناطق والبلدان ،المصطلحات).
ونو ُّد لو فصل بينها لكان أحسن.
والالفت لالنتباه أمران:
أحدهما :أنَّه حين حذف مسائل ع ِّم اإلمام (الشيخ أحمد بن سعيد) لم يحذف بعض أجوبة القطب
امح َّمد بن يوسف اطفيَّش ،فسؤالها وإن كان صادرا من اإلمام  -قبل تولِّيه اإلمامة( - )20إالَّ أنَّها أح ُّ
ق
أن تُنسب إلى القطب ال إلى اإلمام ،وبعضها منشور في «كشف الكرب»(.)21
ثانيهما :مع تقديرنا اليالص للجهد القيِّم الذي بذله الباحث ،إالَّ أننا وددنا لو أكمله بما يأتي:
أ -وضع ترجم ٍة للعلمين :اإلمام اليليلي ،صاحب األجوبة ،والعالَّمة سالم الحارثي ،جامعها
ومرتِّبها ،وكالهما قامة عظيمة في السياسة والعلم ،وهما وإن كانا معروفين لدى العُمانيِّـين لكنَّهما

ينظر :ط ،1بصفة خاصَّة الصفحات.136-131 ،129-125 ،118-107 :
شغل هذا الموضوع اهتمامي في أطروحتي للدكتوراه ،الموسومة بـ« :األسماء واألحكام عند اإلباضيَّة من خالل فكر اإلمام نور
الدين السالمي»( .بحث مرقون ،يحوي أكثر من  900صفحة) ،نوقش يوم  26فبراير 2015م ،بتقدير مشرف ً
جدا.
ذلك ألنَّه تولَّى اإلمامة سنة 1338هـ1920/م ،والقطب توفِّي قبل  6سنين1332 ،هـ1914/م ،وعمر اإلمام اليليلي  33سنة.
ينظر مثال :مسألتان واردتان في :كشف الكرب .42-40 /1 ،وفي الفتح الجليل ،ط ،2ص .102-99مع تقديم وتأخير بين
المسألتين.

مجهوالن لدى غيرهم .باإلضافة إلى الجامع األ َّول لألجوبة الشيخ علي بن ناصر الغسيني( .)22وهذا
ق اليلف ،أن يتعرَّف على مآثر السلف ،ومن ح ِّ
من ح ِّ
ق المسلمين في كلِّ مكان ،أن يعرفوا أمجاد أهل
ُعمان.
ب -تيريج األحاديث ،إذ ال نجد فيه عز ًوا لألحاديث فضال عن تيريجها (أي :ذكر التصحيح
والتضعيف) ،وهو اليوم أسهل من ذي قبل ،بتو ُّفر الوسائل الرقميَّة ،مثال ذلك :حديث «ستكون فتنة،
قالوا :يا رسول هللا ،ما الميرج منها؟ قال :كتاب هللا فيه خبر ما قبلكم ،ونبأ ما بعدكم( »...ص،81
ط .)2وحديث عرض الحديث على القرآن (ص ،87ط .)2وحديث مسند الربيع عن سورة
اإلخالص« :والذي نفسي بيده ،إنَّها لتعدل ثلث القرآن» (ص ،94ط...)2
ج -توثيق بعض المعلومات من مظانِّها؛ السيما إذا ُذكر عنوان الكتاب في السؤال أو الجواب،
السالمي
مثال« :كشف الكرب» ،و«تيسير التفسير» للقطب (ص ،85ط ،)2وتوثيق نصِّ كالم اإلمام
ِّ
بحرفيته «في السادس من المعارج» (ص ،86ط ،)2و«بيان الشرع» للكندي (ص ،93ط،)2
و«مسند» اإلمام الربيع (ص ،94ط ،)2و«شرح النونيَّة» لعبد العزيز الثميني (ص ،96ط...)2
واإلحالة على صفحات مثل هذه الكتب مفيد للقارئ؛ وهو سهل بتو ُّفر الوسائل الرقميَّة كذلك.

مكان العقيدة وعلم الكالم ومكانتهما في كتاب «الفتح الجليل»:
شغلت مسائل أصول الدين في الطبعة األولى  66صفحة (ص ،)144-79وتشمل ما أدرج فيها
من مسائل الشيخ أحمد بن سعيد اليليلي (ع ِّم اإلمام) .وأ َّما في الطبعة الثانية فقد تقلَّص حجمها إلى
نحو الثلث ،فصارت  25صفحة فقط (ص ،)105-81وذلك بسبب حذف أجوبة الع ِّم .وتتقلَّص إلى
 22صفحة إذا حذفنا أجوبة القطب اطفيَّش (والتي شغلت ص ،101-99المسائل.)135-100 :
أ َّما عن مكانها فقد وضع الشيخ سالم الحارثي مسائل أصول الدين في المرتبة الثانية بعد رسائل

ي تعريف به .ينظر :ص.7-6
أشار مع ُّد الطبعة الثانية إليه في مقدِّمته ،دون أ ِّ

ك َّ
اإلمام ،ث َّم بعدهما «باب في تفسير بعض آيات القرآن»( .)23وال ش َّ
أن للشيخ وجهة نظره في تقديم
رسائل اإلمام على باب أصول الدين ،ث َّم في تقديم أصول الدين على تفسير القرآن.
والترتيب الذي يبدو أولى وأحرى ،هو البدء بباب تفسير القرآن ،فهو األصل األ َّول لك ِّل علوم
الشريعة ،ث َّم كتاب العقيدة وعلم الكالم؛ إذ العقيدة (أو أصول الدين) هي األساس ،و َّ
إن فسادها سبب ر ِّد
كلِّ األعمال ،وعلم الكالم (أي :مسائل الجدل بين المسلمين) مرتبط بها ،ث َّم سائر األبواب ،ومنها باب
الرسائل.

مالحظات شكلية حول أجوبة العقيدة وعلم الكالم:
أن بعض األجوبة مقتضبة ً
نالحظ َّ
جدا( ،)24ويحتمل أنَّها ُوجِّهت إليه أثناء فترة حكمه ،إذ ال يمكنه
االستفاضة في مسائل ال تيصُّ تسيير أمور الدولة ،ومواضيع يجد السائل عنها كتبا مط َّولة تُفصِّل في
دقائق علميَّة نظريَّة .كما نجد في «الفتح الجليل» بعض المسائل بالتفصيل( .)25والمؤسف َّ
أن أغلب
األجوبة العقديَّة والكالميَّة والفقهيَّة غير مؤرَّخة ،فال نعرف متى أجاب عنها ،هل قبل تولِّيه اإلمامة أم
تطور آراء اإلمام فيها ،السيما ما يتعلَّق منها بشؤون السياسة وإدارة الدولة،
بعدها ،وبالتالي
ُّ
والعالقات بين الناس ،بميتلف المذاهب واألديان.
ومن المالحظات أيضا :عدم إيراد نصِّ السؤال أحيانا ،فتبدأ المسألة بقوله« :ومن جوابه»(،)26
دون ذكر نصِّ السؤال ،م َّما قد يصعِّب على القارئ فهم المراد منها ،ومثال ذلك قوله في سياق الكالم
على العلوم التي يشتغل بها األوروبيُّون ،وبعد أن قال :إن بعض القيم كالعدل ،موجود في القرآن،
قال« :وقد جعل الزكاة لتقويم األمور بها كفاية ،ولو خرجت على وجهها»( ،)27وهو كالم غامض -
في نظري  -إالَّ أن يكون في العبارة خطأ مطبعي.
العنوان بهذه الصيغة جاء في ط ،1ص .145أ َّما في ط ،2ففيها« :باب في تفسير شيء من القرآن وفي أحكامه» ،ص.106
ينظر مثال :المسائل رقم .132 ،131 ،128 ،126 ،121 ،111 ،108 ،107 :ط.2
ينظر مثال :المسائل رقم .138 ،137 ،136 ،113 ،104 ،100 :ط.2
ينظر :المصدر نفسه ،ص ،80ط .1المسألة رقم ،101 :ص ،83ط.2
ينظر :المصدر نفسه ،ص ،81ط .1ص ،83ط.2

منهج اإلمام في تأصيل العقيدة وعلم الكالم واالستدالل عليهما:
ال يفتأ اإلمام اليليلي يذ ِّكر مراسليه بضرورة الرجوع إلى الكتاب والسنَّة ،ومن ذلك قوله:
«ونوصيكم أن تتمسَّكوا بالكتاب والسنَّة ،فمن تمسَّك بهما فقد هُدي إلى صراط مستقيم»( .)28هذان هما
األصالن اللذان تبنى عليهما الشريعة اإلسالميَّة ،ومنها ما يتعلَّق بالعقيدة وعلم الكالم.
وقبل استعراض منهج اإلمام في التأصيل من الكتاب والسنَّة واآلثار ،نشير إلى صعوبة تبيُّن
منهجه في العقيدة وعلم الكالم في اآلتي:
أ َّوالا :صعوبة تب ُّين منهج اإلمام في العقيدة وعلم الكالم:
من الصعب تبيُّن منهج متكامل واضح المعالم في منهج اإلمام في االستدالل ،وذلك لسببين:
َّ
فألن اإلمام لم ييصِّص لهذا الموضوع مؤلَّفا ،وإنَّما غاية ما وصلنا مجموعة
أ -أ َّما أحدهما
فتاوى ت َّم جمعها من بعده .والفتاوى تكون بحسب ما يقتضيه مقام السائل ،فإن كان عا ِّمـيًا فال يحتاج
إلى تفاصيل ،بقدر ما ينتظر الجواب الحاسم بال ردود وإيرادات واحتماالت ،والكالم الميتصر بال
تفصيالت واستدالالت.
بَّ -
أن طبيعة الفتاوى غير طبيعة التأليف الرصين ،والذي يحضِّر المؤلف بين يديه ع َّدة كتب
يدقِّق في المسألة ،ويقلِّبها على وجوهها ،بينما المفتي غالبا ما يعطي الجواب الحاضر بذهنه في
استعجال؛ السيما إذا كانت األسئلة واردة إليه بعد تقليده منصب اإلمامة ،فال يسعه الوقت للتفصيل
والتدقيق والتوسيع.
ومع ذلك سوف نعتصر من فتاواه ما يمكن أن نبرز به بعض مالمح التأصيل من القرآن الكريم
والسنَّة النبويَّة ،ومنهج االستدالل منهما.
ثانيا :االستدالل بالقرآن الكريم:
ينظر :المصدر نفسه ،ص ،17ط.1

قال اإلمام اليليلي« :وكفى بالقرآن حيث قال»...الخ( .)29أي إذا ُوجد الدليل في القرآن الكريم فهو
كاف ع َّما سواه؛ لذلك ال غرو أن تكثر استشهاداته بالقرآن الكريم في مراسالته وفتاواه ،في شتَّى
ٍ
مجاالت المعرفة ،وشؤون الحياة الميتلفة :السياسيَّة واالقتصاديَّة واالجتماعيَّة...
وبحكم َّ
التصور
أن ما بين أيدينا من فتاوى اإلمام في مجال العقيدة وعلم الكالم ،ال يعطينا
ُّ
المتكامل عن منهج اإلمام في االستدالل بالقرآن الكريم ،كما أشرنا آنفا ،فإنَّنا نكتفي باإلشارة إلى
أه ِّمـيَّة العودة إلى القرآن الكريم في فكر اإلمام اليليلي ،سواء في موضوع بحثنا أم في غيره.
علي بن أبي طالب عن رسول هللا ﷺ أنَّه قال« :أال إنَّها
في جواب عن سؤال عن معنى رواية ِّ
هللا؟ قال :كتابُ َّ
ت :ما المير ُج منها يا رسُول َّ
ون فتنةٌ ،فقُل ُ
ست ُك ُ
هللا ،فيه نبأ ُ ما كان قبل ُكم ،وخب ُر ما
اليليلي إلى َّ
أن القرآن الكريم هو الميرج لكلِّ ما تحتمله
بعد ُكم ،وحُك ُم ما بين ُكم ،)30(»...أشار اإلمام
ُّ
معان ،سواء منها:
كلمة «الفتنة» من
ٍ
 الفتن التي كانت بين الصحابة ،وغيرها. فتن الدين ،مثل :افتراق األ َّمة إلى مذاهب.والقرآن الكريم هو سبيل اليروج من الدخول في تلك الفتن ،أو الدخول في ضاللتها.
اليليلي َّ
أن القرآن الكريم قد بيَّن سنن هللا في قيام الحضارات وسقوطها وهالكها
وأضاف اإلمام
ُّ
أو إهالكها ،بكالم غاية في األه َّمـيَّة نورده بنصِّه« :وبيَّن [القرآن] أيضا للناس سننه في اليلق ،وال
تبديل لسنَّة هللا ،فهي تجري في اآلخرين كما تجري في األ َّولين ،وبيَّن َّ
أن األمور منبئة عن
األسباب( ،)31فمن أخذ باألسباب دخل األمر من بابه .وأمر الناس بالترقِّي في العلوم﴿ :وقُل رَّبِّ زدني
عل ًما﴾ [سورة طه ،]114 :وقال﴿ :علَّم اإلنسان ما لم يعلم﴾ [سورة العلق ،]5 :فكلُّ ما تراه فقد بيَّنه
ينظر :المصدر نفسه.
الترمذي ،أبو عيسى مح َّمد بن عيسى :الجامع الصحيح سنن الترمذي ،كتاب فضائل القرآن ،باب ما جاء في فضل القرآن ،حديث
رقم« .172/5 ،2906 :قال أبُو عيسى :هذا حد ٌ
يث غريبٌ ال نعرفُهُ إالَّ من هذا الوجه وإسنا ُدهُ مجهُو ٌل وفي الحارث مقالٌ » .ورواه
الدارمي ،أبو مح َّمد عبد هللا بن عبد الرحمن :سنن الدارمي ،كتاب فضائل القرآن ،باب فضل من قرأ القرآن ،رقم.526/2 ،3331 :
لع َّل الصواب« :مبنـيَّة على األسباب».

الكتاب؛ حتَّى ترقِّي األمم المترقِّية ألنَّهم أخذوا بأسباب الترقِّي ،وانحطاط األمم المنحطَّة ألنَّها لم تأخذ
في األسباب ،أو أنَّها أخذت في األسباب التي توجب انحطاطها»(.)32
والذي يه ُّمنا في سياقنا  -وهو االستدالل بالقرآن في العقيدة وعلم الكالم  -إشارته إلى أن الميرج
ك َّ
من الضالالت التي يمكن أن يقع فيها أصحاب المذاهب اإلسالميَّة هو القرآن الكريم .وال ش َّ
أن الذي
القطعي منه ،ال ما تشابه منه ،إذ من المعلوم َّ
أن كثيرا من اليالفات الكالميَّة بين
يحسم اليالف هو
ُّ
ُ
التأويالت المتعارضة فيما بينها لكالم هللا ،أو االستنا ُد إلى روايات
الفرق اإلسالميَّة سببها إ َّما
متعارضة منسوبة إلى رسول هللا ﷺ ،أو منه ُج قبولها أو االستدالل بها.
وعليه فإذا أرادت األ َّمة اإلسالميَّة أن تتقارب فيما بينها ،ففي قواطع الوحي ما يجمعها ،أو يقرِّب
بين القلوب ،وفي هذا السياق نث ِّمن جهود بعض الباحثين لتحقيق هذه الغاية( .)33ويبقى اإلشكال في
التمييز بين القطع َّي والظنِّ ِّي من النصوص واالستدالالت ،وال يزال الح ُّد الفاصل الدقيق بينهما مثار
بالقطعي
نقاش وجدل بين الباحثين ،من ميتلف التوجُّهات والفرق ،إذ كلُّ فرقة ت َّدعي أنَّها تتمسَّك
ِّ
وغيرها يتمسَّك بالظنِّ ِّي؛ وعليه فال ب َّد من وضع ضوابط واضحة ،وهو ما يحتاج إلى مزيد جهود
ناقدة صادقة موضوعيَّة منصفة.
ثالثا :االستدالل بالحدي :
صرَّح اإلمام بمنهجه في االستدالل بالحديث النبويِّ إذ قال« :ونحن نقول :إن الحديث ال نر ُّده
بنفس تهمة الكذب عليه ﷺ ،وال نتسارع في ردِّها ،وأهل الحديث أولى بما رووا ،والعهدة على
الراوي؛ فما كان من الحديث ظاه ُرهُ ييالف محكم الكتاب نر ُّده بالتأويل إلى محكم ،كما نر ُّد متشابه
ِّ
المتأخر إن كان بين
الكتاب إلى محكمه ،هذا إذا كان في صفات هللا  ،وإن كان في األحكام نظرنا
السُّنن ،وحكمنا بالنسخ ،اآلخر ينسخ المتقدِّم إن لم يمكن الجمع بين األحاديث ،وإالَّ جمعنا بينها .نعم،
ما رأينا أنَّه ييالف الكتاب وهو في صفات هللا وال يقبل التأويل نر ُّده؛ لقوله ﷺ« :سيُكذب عل َّي،
الفتح الجليل ،ص ،80ط .1المسألة رقم ،100 :ص ،83-82ط.2
نذكر منهم :الدكتور مح َّمد نعيم هاني ساعي ،في كتابه القيِّم :القانون في عقائد الفرق والمذاهب اإلسالميَّة ،منهاج وحدة ومنهاج
عمل.

فما وافق الكتاب فمنِّي ،وما لم يوافقه فليس منِّي» .فإن رأيت من أصحابنا من يستعجل في ر ِّد
تصوبه ،ونحارير العلماء ال يقولون بذلك ،والح ُّق مقبول م َّمن قاله [ ]...واليبر إذا لم
األحاديث فال
ِّ
يتواتر لم تثبت به حجَّة قطعيَّة ،والتواتر من شرطه أن يُثبت في النفس عل ًما ضروريًا []...
واألحاديث ال ير ُّدها أصحابنا إالَّ إن كانت في صفات هللا ،ولم يص َّح حملها على ظاهرها ،ولم تحتمل
التأويل .فإن احتمل تأويلها أ َّولوها ً
ردا للمتشابه على المحكم ،وإالَّ فقولهمَّ :
إن أهل الحديث أولى بما
رووا ،وال ير ُّدونه بمطلق ظنِّهم َّ
أن راويه كاذب .وإذا كان في الحديث أمر رأوه ميالفا لمقتضى
محكم الكتاب ،وتعارضت أقوال الصحابة فيه أخذوا بالحزم ،وذلك كالمسح على اليفَّين.)34(»...
آثرنا إيراد هذا النص بكامله؛ ألنَّه  -على اختصاره  -احتوى ع َّدة قضايا تتعلَّق باالستدالل
بالحديث ،ويمكننا تحليل قضاياه إلى المسائل الجزئية اآلتية:
 قبول الحديث المحكوم عليه بالوضع إذا لم ييالف األصول. عدم تعجُّ ل نحارير العلماء بر ِّد الحديث. خطوات تدرُّج اإلباضيَّة في التعامل مع الحديث قبل ردِّه. القول بالنسخ بين األحكام عند تعارض السنن. تأويل ما يعارض ظاهره محكم القرآن ،ور ُّد المتشابه إلى المحكم. عرض الحديث على القرآن. عدم قطعيَّة الحديث غير المتواتر. -من شرط التواتر إثبات العلم الضروريِّ .

وسيتناول البحث هذه المسائل بالتفصيل في اآلتي:
قبول الحدي المحكوم عليه بالوضع إذا لم يخالف األصول:
الفتح الجليل ،ص ،86-85ط .1ص ،88-87ط.2

اليليلي َّ
أن اإلباضيَّة يقبلون الحديث إذا لم ييالف األصول ،ولو ا ُّتهم أحد رواته
ذكر اإلمام
ُّ
بالوضع ،حسن ظن بالرواة وإلقا ًء للمسؤوليَّة عليهم .إذ َّ
إن صحَّة المتن هي األساس ،وهي المقصد
من دراسة السند؛ لذلك فنقد المتن وعدم االكتفاء بالسند أمر مهم للغاية .وهذا ما يدعو إليه كثير من
الباحثين في هذا العصر ،أي :االهتمام بنقد المتن أكثر(.)35
قد يقول قائل :ما ألجأنا إلى قبول رواية من ا ُّتهم بالوضع ،أليس في القرآن الكريم ما يغنينا عنها،
السيما في القضايا العقديَّة التي يُطلب فيها اليقين؟!.
الجواب :نعم هذا صحيح إذا افترضنا َّ
أن عمل المحدِّثين نهائي وكامل ،ومحايد بشكل مطلق ،ولم
تعترهم نوازع مذهبيَّة أو سياسيَّة ،أما وإنَّنا أمام أعمال بشريَّة ال تتَّسم بالكمال ،ف َّ
إن الحكم بالوضع
على حديث ليس حكما نهائيًا ،ومن أمثلة ذلك أمران:
األمر األ َّول :قد يحكم بعض علماء الجرح والتعديل بالوضع على رواية ،رغم أنَّها في أعلى
درجات الصحَّة من حيث المنهج اإلسنادي ،مثال ذلك أنَّهم حكموا ببطالن حديث ...« :فما جاء ُكم
عنِّي فاعرضُوهُ على كتاب َّ
هللا فما وافقهُ فعنِّي وما خالفهُ فليس عنِّي»( ،)36وأنـَّه من وضع
الزنادقة( ،)37رغم أنَّه من أصحِّ األحاديث لروايته بسند صحيح متَّصل عا ٍل« :أبُو ُعبيدة عن جابر بن
س عن النَّب ِّي ﷺ» .وكلُّ را ٍو في السند ال ي ُّ
ُشك في علمه وحفظه وضبطه
زي ٍد عن ابن عبَّا ٍ
وعدالته...
األمر الثاني :قد يحكم علماء الجرح والتعديل على را ٍو بأنَّه ضعيف بسبب اعتقاده لمسألة ميالفه
مي لوجدنا أحكا ًما بتشريك أهل القبلة بسبب
لمذهب المجرِّح أو المعدِّل ،فإذا نظرنا في التراث اإلسال ِّ
اتِّهامهم بأخطاء في مسائل كالميَّة هي موضع خالف بين األ َّمة اإلسالميَّة ،ال تستدعي ُك َّل هذا الحكم
ينظر :إسالمبولي ،سامر :تحرير العقل من النقل ،وقراءة نقديَّة لمجموعة من أحاديث البياري ومسلم ،ص.263-211
د .عبد الحميد أحمد أبو سليمان« :حوارات منهجية في قضايا نقد متن الحديث الشريف» ،العلواني« :السنَّة النبويَّة الشريفة ونقد
المتون» ،مقاالن في :مجلَّة إسالميَّة المعرفة ،العدد  ،39أكتوبر  .2005األدلبي :منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي.
رواه اإلمام الربيع بن حبيب :الجامع الصحيح ،باب [ ]6في األُ َّمة أُ َّمة مح َّمد ^ ،حديث رقم ،40 :ص.36
ينظر :األلباني ،مح َّمد ناصر الدين :سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيِّئ في األُ َّمة ،رقم-657/13 ،6302 :
.664

اليطير! كالقول بيلق القرآن ،أو تأويل ما يُتوهَّم منه تشبيه هللا بيلقه ،فيُس ِّميه البعض تعطيال ،وهو
عند بعضهم «شر من الشرك ،وكلُّ مع ِّ
طل فال ب َّد أن يكون مشركا»( .)38وفي هذا من اليطورة
والتعسُّف ما ال ييفى على كلِّ منصف.
وعليه فنحن نرى أن الحكم للرواية بالصحَّة ،أو عليها بالوضع أمر نسبي ،وغير يقيني .وعليه
اليليلي أن ال يثق  -بإطالق  -في حكم علماء الحديث على رواي ٍة ما بالوضع .وفي هذا
ساغ لإلمام
ِّ
الشأن (قبول الحديث الموضوع إذا لم ييالف األصول) يتجاذبنا طرفان:
إن فيه جوانب إيجابيَّة ،منهاَّ :
الطرف األ َّولَّ :
أن إحسان الظنِّ بالرواة يدلُّ على روح التسامح مع
اآلخر ،التي يتمتَّع بها اإلمام اليليلي ،وهو يترسَّم خطى سلفه من اإلباضيَّة عموما ،في االعتدال في
المواقف ،السيما مع الميالف ،وأغلب الرواة هم من ميالفي اإلباضيَّة .ومن إيجابيَّاتهَّ :
أن في هذا
المنهج احتياطًا في التعامل مع نصوص الروايات ،فهم ييشون أن ير ُّدوا كالما وهو عند هللا صحيح،
لمجرَّد أن حكم عليه المحدِّثون بالوضع.
الطرف الثاني :إذا افترضنا َّ
أن الرواية ولو كانت موافقة لألصول (وال ينبغي أن نغفل عن هذا
الشرط) ،ولكنَّها عند هللا موضوعة حقًا ،فنكون قد شجَّعنا على الكذب على رسول هللا ﷺ ،وقد
تواتر إثم من كذب عليه متع ِّمدًا ،وكان الواجب أن نحتاط لهذا الجانب أيضا.
وبالمقارنة بين الطرفين نرى أن نغلِّب االحتياط الثاني على األ َّول؛ ألنَّه أخطر؛ السيما وقد قال
اإلمام :إنَّما يجوز األخذ بها إذا وافقت األصول؛ وعليه فالعمل يكون باألصول ذاتها ال بالرواية
تبوؤ المقعد من
الموضوعة .وبالتالي ينبغي استبعاد الروايات التي حُكم عليها بالوضع ،احتياطا عن ُّ
النار والعياذ باهلل ،وحسن ظن بعلماء الجرح والتعديل ،ما لم يظهر منهم تعسُّف ،كما سبق ذكره.
هذا اإلشكال الذي سقناه قائم في حالة ما إذا كانت الرواية غير ميالفة لألصول ،أي أنَّها متَّفق
عليها .وأ َّما إذا كانت المسألة خالفيَّة فإنَّه كان يمحِّص الروايات ويدقِّق في صحَّتها .مثال ذلك في
مسألة عدد تكبيرات صالة العيدين ،فقد تتبَّع أقوال علماء الجرح والتعديل في الروايات ،لييرج برأيه
ابن تيمية ،أبو العبَّاس أحمد بن عبد الحليم :كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية (مجموع الفتاوى).567/16 ،

في الموضوع في النهاية« :والحاصل َّ
أن الحديث ظاهره الضعف ،وال يصلح لالستدالل ،وهللا أعلم
بالحال»( .)39وما يمكن أن نيرج به من هذا النقاشَّ ،
أن اإلمام رحمه هللا كان حريصا على قبول
الرواية الموافقة لألصول ،وأ َّما إذا كانت معارضة أو المسألة خالفيَّة فكان يدقِّق فيها معتمدًا على
علماء الحديث.
تعجل نحارير العلماء برد الحدي :
عدم ُّ
أشار اإلمام اليليلي إلى َّ
أن نحارير العلماء ال يتعجَّلون بر ِّد الحديث ،ونذكر مثاالً لهؤالء
النحارير :شييه اإلمام نور الدين السالم َّي ،فهو لـ َّما أورد األثر القائل« :يأتي على جهنَّم زمان تيفق
(تصفق) أبوابها ليس بها أحد»( ،)40لم يتحقَّق من صحَّة الرواية أ َّوالً ،وإنَّما أ َّوله بأنـَّهُم ييرجون إلى
الزمهرير( .)41والواقع َّ
أن هذه الرواية قد تكلَّم فيها المحدِّثون باإلبطال ،فضال على أنـَّها موقوفة على
عبد هللا بن عمرو بن العاص( .)42وعدم التعجُّل بر ِّد الحديث يت ُّم وفق خطوات متدرِّجة ،نوضِّحها في
اآلتي:
درج في التعامل مع الحدي قبل رده:
خطوات التَّ ُّ
قال اإلمام اليليلي« :واألحاديث ال ير ُّدها أصحابنا إالَّ إن كانت في صفات هللا ،ولم يص َّح حملها
على ظاهرها ،ولم تحتمل التأويل .فإن احتمل تأويلها أ َّولوها ً
ردا للمتشابه على المحكم»( ،)43ففي هذا
النصِّ تصريح بتدرُّج اإلباضيَّة في التعامل مع الحديث  -مهما كانت درجته  -عبر ثالث خطوات:
اليطوة األولى ،وهي األصل ،وهي قبول الحديث من كلِّ من رواه ،حسن ظن بالمسلمين
(الرواة) ،إن ص َّح حمله على ظاهره ،ولم يعارضه دليل آخر.
ينظر :الفتح الجليل ،217-215 ،ط .1المسألة ،212 :ص ،150-148ط.2
رواه البزار ،أبو بكر أحمد بن عمرو في البحر الز َّخار (مسند البزار) ،رقم ،2478 :ج ،6ص.442
ينظر :السالمي ،نور الدين :بهجة األنوار شرح أنوار العقول في التوحيد ،ص.129-128
ينظر :المناوي ،مح َّمد عبد الرؤوف :فيض القدير شرح الجامع الصغير41-40/1 ،؛ .322-321/5
ورُبـ َّما نلتمس للشيخ العذر بأ َّن وسائل التيريج لم تكن متوفِّرة في بيئته ،السيما إذا علمنا أنـَّهُ ألَّف كتابه« :بهجة األنوار» قبيل
سنة 1314هـ ،أي قبل حجِّه سنة 1323هـ ،والتقائه بالمحدِّثين واستفادته من مصادرهم .ينظر بحثنا :الشيخ نور الدين السالمي مجدِّد أ َّمة
ومحيي إمامة ،ص.159 ،86-85
الفتح الجليل ،ص ،86ط .1ص ،88ط.2

ليطوة الثانية :في حالة ما إذا لم يمكن حمله على ظاهره لجؤوا إلى التأويل فيما يحتمل التأويل،
بشروطه وضوابطه بطبيعة الحال ،كما يُر ُّد المتشابه إلى المحكم في نصوص القرآن.
اليطوة الثالثة :وهي األخيرة ،وهي ر ُّد الحديث في حال انسداد كلِّ السُّبل.
وهذا ك ُّله فيما ييصُّ األحكام العقديَّة النظريَّة ،وأ َّما األحكام العمليَّة فمنهج التعامل معها كاآلتي:
النسخ بين األحكام عند تعارض السنن:
ِّ
المتأخر إن كان بين السُّنن ،وحكمنا بالنسخ ،اآلخر ينسخ
قال اإلمام« :إن كان في األحكام نظرنا
المتقدِّم إن لم يمكن الجمع بين األحاديث ،وإالَّ جمعنا بينها»( .)44يقصد اإلمام اليليلي باألحكام:
األحكام العمليَّة؛ ألنَّه ال نسخ في األحكام العقديَّة والعقليَّة القطعيَّة مطلقا ،وكذا األحكام التاريييَّة عند
ِّ
المتأخر ،ولم يمكن
ثبوت صحَّتها بالقطع .وال إشكال في نسخ الحديث بالحديث إذا علمنا المتقدِّم من
الجمع ،وإنَّما اإلشكال في نسخ القرآن بالقرآن ،أو نسيه بالحديث إذا استحال الجمع .واإلمام اليليلي -
السالمي ،والذي
كما هو واضح  -يقول بجواز النسخ متَّبعا جمهور المسلمين ،ومنهم شييه نور الدين
ُّ
يرى أ َّن منكر النسخ «أحقر من أن يُلتفت إليه»( .)45وفي نظرنا أنَّه ال يسوغ غلق باب مناقشة
الموضوع ،وال احتقار صاحب الرأي الميالف ما دامت له أدلَّة علميَّة قويَّة ال يُستهان بها في نسخ
القرآن بالقرآن أو بالحديث( .)46والمالحظ َّ
أن اإلمام أشار إلى تيصيص النسخ بأن يكون بين السنن
حين قال« :إن كان بين السُّنن» ،فهل هذا الكالم يعني َّ
أن اإلمام ال يرى النسخ في القرآن؟ الجواب
عن هذا السؤال يحتاج إلى استقراء آراء اإلمام ،وال يتَّسع له المقام ،وهو موضوع ال يدخل في ورقتنا
البحثيَّة الميتصَّة بالعقيدة ،والتي ال نسخ فيها.
تأويل ما يعارض ظاهره محكم القرآن ،ور ُّد المتشابه إلى المحكم:
المصدر نفسه ،ص ،86-85ط .1ص ،87ط.2
السالمي،
السالمي ،نور الدين أبو مح َّمد عبد هللا بن حميد :العقد الثمين نماذج من فتوى نور الدين .300/1 ،جوابات اإلمام
ِّ
 .291/6طلعة الشمس على األلفية المس َّماة بشمس األصول.270/1 ،
ناقش إسالمبولي والغالي أدلَّة الطرفين نقاشا علميًا قويًا .ينظر :إسالمبولي ،سامر :اآلحاد  -النسخ  -اإلجماع ،دراسة نقديَّة لمفاهيم
أصوليَّة ،ص .112-63الغالي :بالحجَّة والبرهان ال نسخ في القرآن ،كلُّه .وألستاذنا المرحوم الدكتور الهاشمي التيجاني (أستاذنا بالمعهد
الوطني العالي ألصول الدين بالجزائر العاصمة) دراسة ها َّمة في الموضوع موسومة بـ«مذهب النسخ في القرآن» مطبوعة في جزأين،
أنكر فيها النسخ في القرآن.

التأويل لغة :التفسير والمرجع والمصير والعاقبة والجزاء( .)47واصطالحا «هو إخراج داللة
اللفظ من الداللة الحقيقيَّة إلى الداللة المجازيَّة من غير أن يُي َّل في ذلك بعادة لسان العرب»( .)48وما
يمكن استنتاجه من النصِّ المذكور آنفا َّ
أن اإلباضيَّة لم ير ُّدوا من األحاديث إالَّ ما كان يتعلَّق بصفات
هللا ،بشرطين:
 أن ال يص َّح حمل اللفظ على ظاهره .وهذا الشرط مع  -األسف  -لم يلتزم به بعض علماءالكالم ،واشتطَّ في تأويل بعض اآليات القرآنيَّة الواضحة الداللة ،ال لشيء سوى اتِّباع أسالفه من أهل
مذهبه ،رغم َّ
أن أولئك األسالف ذاتهم من أش ِّد الناس إنكارا للتأويل!( .)49ومن ذلك مثال :التأويالت
النبي ﷺ( ،)51وحديث إرضاع
المتكلَّفة في تأويل حديث أ ِّم حرام( ،)50الذي يقدح في شيص
ِّ
الكبير( ،)52والتكلُّف الواضح في تأويل اآليات النافية لرؤية هللا أو الشفاعة ألهل الكبائر.
 َّأن الحديث ال يحتمل التأويل.
اليليلي الر َّد بما يتعلَّق بصفات هللا تعالى ،وربَّما سياق السؤال هو الذي اقتضى هذا
وخصَّ اإلمام
ُّ
التيصيص ،وإالَّ ف َّ
إن ر َّد ما لم يص َّح حمله على ظاهره ولم يحتمل التأويل قد استيدمه اإلباضيَّة
(والمسلمون عموما) في شتَّى المجاالت ال َّشرعيَّة ،سواء منها ما تعلَّق بالعقيدة أم الفقه ،كما ال ييفى
على المطَّلع على تراثهم ،وكما سيأتي في النموذج التطبيقي الحقًا.
ينظر :ابن منظور :لسان العرب ،32/11 ،ما َّدة« :أول».
ابن رشد ،أبو الوليد :فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من االتِّصال ،ص .34وينظر :السالمي :طلعة الشمس،
 .169/1بهجة األنوار ،ص .105لؤي صافي :إعمال العقل ،من النظرة التجزيئيَّة إلى الرؤية التكامليَّة ،ص.101
َّلفي بين النَّصِّ والتاريخ.286-285/1 ،
ينظر :عبد الجواد ياسين :السلطة في اإلسالم ،الجزء األوَّل :العقل
الفقهي الس ُّ
ُّ
البياري ،مح َّمد بن إسماعيل :الجامع الصحيح ،كتاب الجهاد والسير ،باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء ،رقم،2636 :
 .1027/3ومسلم بن الحجاج :صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب فضل الغزو في البحر ،رقم.1518/3 ،1912 :
منهم من ي َّدعي أنـَّها خالته من الرضاع ،أو أنـَّها من خصوصيَّاته ^ .ينظر :هاني ساعي :القانون في عقائد الفرق ،ص.266-265

مسلم :كتاب الرضاع ،باب رضاعة الكبير ،رقم ،1453 :ج  ،2ص .1076ونصُّ ه اآلتي« :جاءت سهلةُ بن ُت سُهي ٍل إلى النَّب ِّي ^
فقالت يا رسُول َّ
هللا إنِّي أرى في وجه أبي حُذيفة من ُد ُخول سال ٍم وهُو حليفُهُ ،فقال النَّب ُّي ^ :أرضعيه ،قالت :وكيف أُرض ُعهُ وهُو رجُلٌ
كبيرٌ؟! فتبسَّم ر ُسو ُل َّ
هللا ^ وقال :قد علم ُ
ت أنَّهُ ر ُج ٌل كبي ٌر .زاد عمرٌو في حديثه :وكان قد شهد بدرًا .وفي رواية ابن أبي عُمر :فضحك
رسُو ُل َّ
هللا ^» .ونالحظ وكأن شهود غزوة بدر يعفيه من األحكام ال َّشرعيَّة! .كما نالحظ أيضا َّ
أن أحد الرواة  -وهو عمرو بن مح َّمد
َّ
وكأن هذه أ َّول مرَّ ة
الناقد  -إمعانا منه في ا ِّدعاء الدقَّة والحرص على نقل الحديث بحرفيَّته أشار إلى رواية «فضحك »...بدل «فتب َّسم»،
يُروى فيها الحديث بالمعنى!.

عرض الحدي على القرآن:
مبدأ عرض النصوص والروايات على القرآن الكريم مبدأ أصيل ،فهو قرآني ،وعقلي ،ونبوي.
أ َّما كونه مبدأً قرآنيًا فأل َّن هللا يأمر بتدبُّر القرآن ،وينعى على من اتَّيذ القرآن مهجورا ،ويشير إلى ر ِّد
نصوصه المتشابهة إلى المحكمة ،فكيف بالنصوص األخرى غير القرآن .وهو مبدأ عقلي َّ
ألن القرآن
محفوظ قطعًا ،بيالف الروايات الحديثيَّة ،فقد وقع فيها ما ال ييفى على كلِّ من درس شيئا من علوم
الحديث ،وظروف تدوينه؛ وبالتالي ال ب َّد  -عقال  -من ر ِّد النصِّ الملتبس بالوضع ،إلى النصِّ
المحفوظ بالقطع .وهو مبدأ نبوي؛ ألنَّه ص َّح عن الرسول ﷺ أنَّه قال« :إنَّ ُكم ستيتلفُون من بعدي
فما جاء ُكم عنِّي فاعرضُوهُ على كتاب َّ
هللا فما وافقهُ فعنِّي وما خالفهُ فليس ع ِّني»( ،)53والمحدِّثون من
أن أغلبهم يقرُّ َّ
غير اإلباضيَّة وإن ضعَّفوا الرواية( ،)54إالَّ َّ
بأن من عالمات الوضع في الحديث ميالفته
لصريح القرآن( .)55فضال عن أ َّن كثيرا من الباحثين المعاصرين يدعون إلى عرض الروايات
الحديثيَّة على كتاب هللا العزيز( .)56وليس هذا بدعا من الفعل ،بل هو ما انتهجه كبار الصحابة أمثال
عمر بن اليطَّاب وعائشة أ ِّم المؤمنين رضي هللاُ عنهُما ،كما ذكر المحدِّثون ع َّدة أحاديث من هذا
القبيل(.)57
ومع أصالة هذا المبدأ من ع َّدة جوانب ف َّ
إن أئ َّمةً من أهل ال ُّسنَّة حكموا على حديث العرض على
القرآن ببطالنه وأنـَّه من وضع الزنادقة( .)58وتعليقا على هذا الحكم نقول :إذا كان المحدِّثون قد شهدوا
رواه اإلمام الربيع بن حبيب ،باب [ ]6في األُ َّمة أُ َّمة مح َّمد ^ ،حديث رقم ،40 :ص.36
أورد السيوطي ع َّدة صيغ ميتلفة لحديث العرض ،وضعَّفها كلَّها .السيوطي جالل الدين عبد الرحمن :مفتاح الجنَّة في االحتجاج
بالسنَّة ،ص.27-21
ُّ
والمحك المميِّز بين المردود والمقبول ،ص .32نور الدين عتر :منهج النقد في علوم الحديث،
ينظر :ابن قيِّم الجوزيَّة :نقد المنقول
ص .316-315اليطيب ،مح َّمد عجاج :السنَّة قبل التدوين ،ص.162-161
ينظر:
 الغزالي ،مح َّمد :السنَّة النبويَّة بين أهل الفقه وأهل الحديث ،ص.21-20 العلواني ،طه جابر :نحو منهجيَّة معرفية قرآنيَّة ،محاوالت في بيان قواعد المنهج التوحيدي للمعرفة ،ص.195-192 لؤي :إعمال العقل ،ص .119عبد الجواد :السلطة في اإلسالم ،ج  ،1ص...330 ،83منها :ر ُّد عمر بن اليطَّاب رواية زيد بن ثابت أن ال غسل على من أتى أهله ولم ينزل .ينظر :الزرقاني ،مح َّمد بن عبد الباقي:
شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك .141/1 ،لؤي :إعمال العقل ،ص.129-128
ينظر :األلباني :سلسلة األحاديث الضعيفة ،رقم ،6302 :ج  ،13ص.664-657

لمن يعتقد بيلود مرتكب الكبيرة في النار وع ُّدوا حديثهم من أصحِّ األحاديث؛ َّ
ألن الكذب على رسُول
هللا من أكبر الكبائر ،وقد قالوا ذلك في ح ِّ
ق اليوارج ،بالرغم م َّما نُسب إليهم من فظائع ،فكيف
واإلباضيَّة يقولون باليلود من جهة ،ومن جهة أخرى قد ثبت بالحجَّة والبرهان أنَّهم برءاء م َّما نُسب
إلى اليوارج من جرائم؛ فلم يرفضون حديث العرض على القرآن وقد جاء من طريق علمائهم
س»؟.
الثقات« :أبُو ُعبيدة عن جابر بن زي ٍد عن ابن عبَّا ٍ
عدم قطعيَّة الحدي غير المتواتر:
اليليلي في النصِّ الذي نقلناه أعاله« :واليبر إذا لم يتواتر لم تثبت به حجَّة قطعيَّة»،
قال اإلمام
ُّ
وهذا هو قول جماهير المسلمين ،قال اإلمام النوويُّ « :فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة
والتابعين فمن بعدهم من المحدِّثين والفقهاء وأصحاب األصول َّ
أن خبر الواحد الثقة حجَّة من حجج
الظن وال يفيد العلم»( .)59وأضاف« :وذهب بعض المحدِّثين إلى َّ
َّ
أن
الشرع يلزم العمل بها ويفيد
اآلحاد التي في صحيح البياري أو صحيح مسلم تفيد العلم دون غيرها من اآلحاد ،وقد ق َّدمنا هذا
القول وإبطاله في الفصول ،وهذه األقاويل ُك ُّلها سوى قول الجمهور باطلة [ ]...وأ َّما من قال :يوجب
العلم فهو مكابر للحسِّ  ،وكيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغير ذلك متطرِّق
إليه؟!»( .)60وال نطيل مناقشة المسألة في هذه العجالة فقد كفانا مؤونتها ع َّدة مشايخ وباحثين ،قدامى
ومعاصرين(.)61
والسؤال الذي يُطرح هنا :هل يندرج في كالم اإلمام كلُّ ما لم يصل ح َّد التواتر؟ ومنه المستفيض

النووي ،محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف :شرح صحيح مسلم.131/1 ،
المصدر نفسه.132-131 /1 ،
ينظر :السالمي :طلعة الشمس .52-7 /2 ،السالمي ،معارج اآلمال.353 /3 ،
 اليليلي ،أحمد بن حمد :الح ُّق الدامغ ،ص.66-62
 المطهري ،مح َّمد بن سليمان :كتاب فتح المغيث في علوم الحديث ،ص.134-133 الق ُّنوبي ،سعيد بن مبروك :السيف الحا ُّد في الر ِّد على من أخذ بحديث اآلحاد في مسائل االعتقادُ ،كلُّهُ. المحرمي ،زكريا بن خليفة :البلسم الشافي في تنزيه الباري عن األمكنة والجهات ومشابهة الميلوقات ،ص .27-14قراءة فيجدليَّة الرواية والدراية عند أهل الحديث ،ص.92-76
 إسالمبولي :اآلحاد  -النسخ  -اإلجماع ،ص .31-29وينظر أطروحتنا للدكتوراه :األسماء واألحكام عند اإلباضيَّة ،ص-177.184

السالمي ،إذ
أو المشهور()62؟ الجواب :ظاهر كالمه يوحي بذلك ،وهذا ما عليه شييه اإلمام نور الدين
ُّ
إن اليبر إذا كان «مستفيضًا فال يفيد على األصحِّ إالَّ
َّ
قالَّ :
الظن»(.)63
من شرط التواتر إثبات العلم الضروري:
اختلف العلماء في تحديد العدد الذي يبلغ بهم الحديث ح َّد التواتر إلى ع َّدة أقوال ،فمن قائل :خمسة
فصاعدا في ك ِّل طبقة من طبقات السَّند ،ومن قائل :عشرة ،وقيل :عشرون ،وقيل :أربعون ،وقيل:
اليليلي موقفه الواضح ،إذ شرط
سبعون ،وقيل :ثالثمائة وثالثة عشر .وأمام هذه األقوال اتَّيذ اإلمام
ُّ
في التواتر إثبات العلم الضروريِّ ،أي :العبرة بحصول العلم ال بالعدد .وهذا هو الرأي الذي مال إليه
السالمي أيضا( ،)64وهو الرأي «الميتار الذي عليه ال ُمحقِّقُون
شييه اإلمام نور الدين
ُّ
واألكثرون»( .)65ومن أه ِّم شروط تح ُّقق العلم الضروريِّ بأن يكون الرواة «من جهات شتَّى»(.)66
وأشار الوارجالني إلى أن المتواتر يشترط فيه:
 أن ال يكون الرواة من فريق واحد. أن ال ييالف صحابي برواية معارضة. أن ال ييالف قطعيًا من القرآن. أن ال ييالف بدهيَّات العقول(.)67وقد سبق أن فصَّلنا في الموضوع في غير هذه الورقة(.)68
«هو الذي لم يتَّصف في القرن األوَّل ـ وهو قرن الصَّحابة ـ بشرط التَّواتُر ...إنَّما رواه في أوَّل القرون من يصحُّ تواطؤهم عادة ثُ َّم
اشتهر ذلك اليبر في القرن الثاني والثالث فقبلوه ،واستم َّر معهم على القبول» .وهو ما زاد نقلتُه عن ثالثة ،وتُلُقِّي بالقبول .وقد يُس َّمى
الحديث المستفيض بـ«الحديث المشهور» .ينظر :الجرجاني ،علي بن مح َّمد :التعريفات ،ص .277السالمي :طلعة الشمس.14/2 ،
هاني ساعي :القانون في عقائد الفرق ،ص.196
جوابات .42/6 ،ويميل مح َّمد هاني ساعي إلى هذا الرأي .ينظر :القانون في عقائد الفرق ،ص.197-196
ينظر :مشارق األنوار ،ص.351
النووي :شرح صحيح مسلم .131/1 ،وينظر :السيوطي ،جالل الدين :تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي.176/2 ،
السالمي :مشارق األنوار ،ص.350
ينظر :المحرمي ،زكريا بن خليفة :الصراع األبدي ،قراءة في جدليَّات الصراع السِّياس ِّي بـين الصحابة وانقسام المواقف حولها

،

القطعي والظَّـنِّ ُّي
ص .20-16وأحال على الوارجالني :العدل واإلنصاف .140/1 ،وينظر :ضوابط التواتر أيضًا :الين ،مح َّمد معاذ:
ُّ
في الثبوت والداللة عند األصوليِّين ،ص.118-106

رابعا :االستدالل باألثر وبالسلف الصالح:
األثر هو «كالم العلماء في األحكام ال َّشرعيَّة»( .)69ومن المسائل التي تبيِّن موقف اإلمام اليليلي
من االستدالل باألثر ،أنَّه حين سئل ع َّما ورد في بعض اآلثار من منع أن يقول الداعي« :الله َّم إنِّي
أسألك فهم النبيِّـين وحفظ المرسلين» ،فأجاب اإلمام بقوله« :وهكذا في األثر عن العلماء المنع ،والذي
أقوله بعدم المنع ،بال قصد ميالف ٍة منِّي لألشياخ»( .)70وهذا يدلُّ على استقالله باالجتهاد ،وأنَّه ال
يتحجَّر على أقوال العلماء السابقين ،مع احترام جم لقدرهم ومكانتهم ،ولكن دون تقديس ،أو اعتقاد
عصمة أحدهم في االجتهاد.
وذكر اإلمام في رسالة إلى الملك سعود بن عبد العزيز الفيصل آل سعود َّ
أن «لزوم ما كان عليه
السلف الصالح ،والسير بالمسلمين سيرهم ،هو الذي يعيد علينا ع َّزنا الشامخ ،ومجدنا الباذخ»(.)71
يطوعه كلُّ مذهب حسب نظرته الضيِّقة،
وإذا تأ َّملنا مصطلح «السلف الصالح» نجده هالم َّي المعنىِّ ،
ويحصره في سلف معيَّن .ومن المفروض أن تكون صفة الصالح هي المعيار ،ومعيار الصالح -
حسب اإلمام اليليلي  -هو موافقة القرآن الكريم والسنَّة المطهَّرة ،والسعي إلى وحدة الصفِّ
اإلسالمي ،ويظهر هذا في تقييده مصطلح السلف الصالح بـ«المستيرج من الكتاب العزيز والسنَّة
ِّ
المطهَّرة» ،ويضيف في ذات السياق« :مع أنِّي أقول إجماال :أوصيكم بالتثبُّت في األمور ،وأن ال
تعجلوا على إخوانكم بقطع العذر والبراءة ،واحتملوا للمسلمين فيما كان فيه محتمل»( .)72فال يعني
«السلف الصالح» توجُّ هًا مح َّددًا ،محصورا في فئة معيَّنة ،وفي علماء ميصوصين ،يقصي ما أو من
سواهم ،أو يستبيح دماءهم وأموالهم وأعراضهم بسبب خالفات كالميَّة(.)73
ك فيه َّ
وم َّما ال ش َّ
أن «السلف الصالح»  -فضال عن «هالميَّته» -ال يعني العصمة ،وال اإلطالقيَّة
ينظر أطروحتنا للدكتوراه :األسماء واألحكام عند اإلباضيَّة ،ص.169-166
السالمي :بهجة األنوار ،ص.12
الفتح الجليل ،ص ،90ط .1المسألة رقم ،113 :ص ،91ط.2
المصدر نفسه ،ص ،45ط .1المسألة رقم ،62 :ص ،54ط.2
المصدر نفسه ،ص ،51ط .1المسألة رقم ،67 :ص ،58-57ط.2
ينظر تحليل مصطلح «السلف الصالح» ،من حيث الحجِّـيَّة ،ومن حيث تطويعه من ك ِّل فرقة حسب ما يناسبها :شريفي :األسماء
واألحكام ،ص.432-431 ،226-221

في الصالح ،فهم بشر ،سوى سيِّدنا مح َّمد ﷺ .وقد بيَّـنَّا موقف اإلمام من أقوال السابقين (اآلثار)،
ق قدرها ،ولكنَّه ال يجمد عليها ،ف َّ
وأنَّه يق ُدرها ح َّ
إن ق َّوتها من حيث ق َّوة دليلها ،ال من حيث زمنها أو
توجُّهها أو قائلها.
خامسا :مالمح عن منهج اإلمام في التعامل مع دقائق علم الكالم: اإليمان اإلجمالي دون تك ُّلف في مسائل علم الكالم:سئل اإلمام عن التفاضل بين األنبياء ،فأجاب َّ
بأن هللا نصَّ على تفضيله تعالى بعض األنبياء على
بعض ،ولكن لم يُظهر لنا تفاصيل هذا التفضيل ،وقال« :وال تتكلَّف في البحث في البحث عنه
هذه»( .)74وهو الرأي الذي قال به شييه اإلمام السالمي( .)75وهو ما ينبغي اتِّباعه في بعض القضايا
الغيبيَّة التي لم يرد بشأنها التفصيل ،كمسألة إعادة األجسام بأزمنتها التي مرَّت عليه في الدنيا ،إذ قال
اإلمام« :وال حاجة إلى اعتقاد ما ذكره [الشيخ الثميني] .وليس فيما عندي أن الجهل بها م َّما يقدح في
االعتقاد ،يكفي اعتقاد إعادة األجسام»( .)76وحين سئل اإلمام عن معنى رواية« :عليكم بدين
()77

العجائز»

قال« :الظاهر أنَّه أراد بدين العجائز عدم التو ُّغل في أمر التوحيد ،واالقتصار على

الشهادتين فقط ،مع إقامة الفروضَّ ،
فهن ال يعتقدن م َّما خاض فيه العلماء من أمر التوحيد شيئا ،حتَّى
غرق أكثرهم في لججه ،وتاهوا في برِّه»( .)78واإلمام وإن لم يُبد رأيه بوضوح في الموضوع ،إالَّ أنَّه
ألمح إلى َّ
أن م َّما ييوض فيه علماء الكالم غر ٌ
ق في البحر ،وتيه في البرِّ .
 االشتغال باألهم فالمهم:سُئل اإلمام ع َّما يوجد عن علماء األسرار في تيريج أعداد اآليات ،ووضعها في األوفاق ...هل
الفتح الجليل ،ص ،87ط .1المسألة رقم ،105 :ص ،88ط.2
ينظر :مشارق أنوار العقول ،ص.237-236 ،229
الفتح الجليل ،ص ،97ط .1المسألة رقم ،122 :ص ،96ط.2
نسبه الثميني إلى بعض السلف .وقال العجلوني« :قال في المقاصد :ال أصل له بهذا اللفظ ،ولكن عند الديلمي عن ابن عمر
مرفوعا« :اذا كان آخر الزمان واختلفت األهواء فعليكم بدين أهل البادية والنساء» ،وفي سنده مح َّمد بن البيلماني ضعيف ج ًدا».
العجلوني ،إسماعيل بن مح َّمد :كشف اليفاء ومزيل اإللباس ع َّما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس.92/2 ،
الفتح الجليل ،ص ،98-97ط .1المسألة رقم ،123 :ص ،97ط.2

لهذه األشياء أصل من الكتاب أو السنَّة؟ «الجواب :أ َّما في كتاب هللا فال شيء من هذا ،وأ َّما في السنَّة
ففيها النهي عن ذلك [ ]...مع َّ
أن هذا العلم يسعني جهله ،ولم أُتعبَّد به ،فال أشتغل به وأترك األه َّم
عنه»( .)79يشير اإلمام إلى قضيَّة ها َّمة ،وهي :ما أحوجنا اليوم إلى استغالل الطاقات البحثيَّة لدى
اإلسالمي واإلنسانيَّة من أفكار تش ِّوه
علمائنا ،وإشغالهم باأله ِّم فالمه ِّم ،والتركيز على ما يه ُّم العالم
ِّ
تشوش أذهان األجيال ،من إلحاد ،أو تمييع ،أو تطرُّف ،بينما نرى البعض ال يزال
صورة اإلسالم ،أو ِّ
غارقا في مناقشات عتيقة ال عالقة لها بالواقع ،أو أنَّها قد طابت بالنقاش حتَّى احترقت!.
سادسا :نموذج تطبيقي :حكم أهل الفترة:
أهل الفترة (بفتح الفاء)« :هم من كانوا بـين أزمنة الرسل ،أو في زمن الرسول الذي لم يرسل
إليهم»( .)80يرى اإلمام اليليلي أن ال عذر لهم عند هللا ،وحجَّة هللا قائمة عليهم بالعقول ،وبالرسل،
وباليهود والنصارى وبمن بقي منهم على دين إبراهيم ،م َّمن يلقونهم في أسفارهم في مشارق األرض
ومغاربها( .)81وهذا هو قول اإلباضيَّة ،فال يعذرونهم في الشرك ويعذرونهم في الفروع إذا لم تبلغهم،
باعتبار أ َّن هناك رسال إلى الكافَّة ،أ َّولهم آدم  ،فهو حجَّة على ُكلِّ ولده ،باإلضافة إلى من جاء
بعده ،كنوح وعيسى وإبراهيم عليهم السالم( .)82بينما األشاعرة يـتَّفقون مع جمهور اإلباضيَّة في
مسألة تحكيم الشرع والعقل ،غير أنـَّهم عذروا أهل الفترة« ،وإن ب َّدلوا وغيَّروا وعبدوا األصنام»(،)83
َّ
وكأن الحجَّة ال تقوم على ُكلِّ أُ َّمة إالَّ برسول ييصُّها.
باعتبار أنَّهم لم يُبعث إليهم رسول،
ومن حيث تأصيل المسألة نالحظ َّ
أن حكم اإلباضيَّة  -ومنهم اإلمام  -كان أميل إلى تحكيم العقل
في هذه المسألة خاصَّة (وهو إدراك َّ
أن للكون صانعا وأنَّه واحد) ،وهو في الواقع مبدأ قرآني ،نظرا
لما في نصوص الكتاب من دعوات متكرِّرة إلى التف ُّكر في ملكوت السماوات واألرض للوصول إلى
ير ِّمن قبلك﴾ (سورة
اإليمان باهلل ووحدانيَّته .ويضيف اإلمام أن ليس في قوله تعالىَّ ﴿ :ما أتاهُم ِّمن نَّذ ٍ
المصدر نفسه ،ص ،99ط .1المسألة رقم ،125 :ص ،98ط.2
الباجوري :تحفة المريد على جوهرة التوحيد ،ص.41
ينظر :الفتح الجليل ،مسألة رقم ،8 :ص ،84-83ط .1مسألة رقم ،103 :ص ،86-85ط.2
ينظر :اطفيَّش ،امح َّمد بن يوسف :شرح عقيدة التوحيد ،ص.109
المصدر نفسه .وينظر :الهضيبـي ،حسن :دعاة ال قضاة ،ص .101السامرائي ،نعمان عبد الر َّزاق :التكفير في القرآن والسُّـنَّة
قديما وحديثا ،ص.323-320

القصص )46 :وال في قولهَّ ﴿ :ما أُنذر ءابا ُؤهُم﴾ (سورة يس )6 :ما يدلُّ على أنَّه لم يبلغهم العلم ولم
تقم عليهم الحجَّة ،وإنَّما معناهما أنَّه لم يأتهم رسول يبيِّن لهم ك َّل التبيين بإظهار الحجج وإبطال
ال ُّشبه(.)84
نالحظ َّ
أن اإلمام قام بتأويل اآلية ،والتأويل منهج يستعمل عند توهُّم التعارض بين النصوص،
والتعارض الموهوم هنا هو بين قوله تعالى﴿ :وما ُكنَّا ُمع ِّذبين حتَّى نبعث رسُوالً﴾ (سورة اإلسراء:
 ،)15وبين اآليات التي تشنِّع على المشركين ،وتتو َّعدهم بالعقاب في دار المآب .وقد نقلنا آنفا رأي
اإلمام بضرورة تأويل ما يعارض ظاهرُه محكم القرآن في صفات هللا ،ومن خالل هذا النموذج
يتَّضح أنَّه منهج عام في كلِّ ما تتوهَّمه عقولنا القاصرة من تعارض في كالم هللا تعالى .وعلى كلِّ
حال يبدو َّ
أن مناقشة حكم أهل الفترة ال يعنينا في هذا العصر ،وال ثمرة لها ،فأهل الفترة قد أفضوا إلى
ربـِّهم بما ق َّدموه من عمل ،وهللا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه ييتلفون .وإذا طبَّقنا مبدأ اإلمام
اليليلي في كراهية العلم الذي ال فائدة منه ،أو التك ُّلف في البحث ،فيمكن أن ندرج هذه المسألة في هذا
الحكم.
المسائل الخالفية ووحدة المسلمين في فكر اإلمام الخليلي:
العالقة بين علم الكالم ووحدة المسلمين عالقة وطيدة ،ذلك َّ
أن االختالفات المذهبيَّة ،السيما في
المسائل الكالميَّة والسياسيَّة ،كانت وال تزال الوقود الذي تُؤجَّج به الصراعات بين المسلمين قديما
وحديثا ،فلننظر ما موقف اإلمام في هذا الموضوع؟
أ َّوالا :النعي على اتخاذ الرأي دينا:
من المعلوم َّ
أن مسائل الدين هي المسائل القطعيَّة التي ال يجوز فيها اليالف ،وأ َّما مسائل الرأي
فهي المسائل االجتهاديَّة التي لم يرد بشأنها نص قطعي يحسم اليالف؛ وبالتالي هي مسائل
اجتهاديَّة( .)85وبناء على التفريق الذي أشرنا إليه بين العقيدة وعلم الكالم ،وبين القطع والظنِّ في
اليليلي على الذين يتَّيذون الرأي دينا ،إذ قال في رسالته التي وجَّهها إلى
مسائلهما ،فقد نعى اإلمام
ُّ
ينظر :الفتح الجليل ،مسألة رقم ،8 :ص ،84ط .1مسألة رقم ،103 :ص ،86ط.2
ينظر التفاصيل في دراستنا :األسماء واألحكام ،ص.369-344

أهل وادي مزاب« :أوصيكم بالتثبُّت في األمور ،وأن ال تعجلوا على إخوانكم بقطع العذر والبراءة،
واحتملوا للمسلمين فيما كان فيه محتمل .ومن دين المسلمين أن ال ينصبوا الرأي دينا؛ ف َّ
إن هللا 
جعل هذا الدين يسرا ،وفتح للعلماء باب االجتهاد ،وألزم كالً أن يأخذ بما أ َّداه إليه اجتهاده ،فيما لم يكن
نص عن هللا تعالى ،بكتاب صادق ،أو إجماع األ َّمة ،لثبوت العصمة لهم ،فال يجتمعون على ضاللة،
وما كان وراء ذلك فهو محلُّ اجتهاد وبحث ،ال مح َّل قطع عذر وتيطئات ...وقد رأيت في غضون
ي بيان أنَّه من مسائل االجتهادَّ ،
تلك الورقات ما لو بُرهن بالبرهان لتبيَّن أ َّ
وأن للرأي فيه مجاال،
وللعلماء فيه مقاال؛ فال يُفضى بها إلى التيطئات وقطع األعذار»(.)86
اليليلي« :واعلموا َّ
أن
وإن كنا ال نعرف المسائل التي وقعت فيها التيطئات ،وحسب قول اإلمام
ِّ
النصوص تتناهى ،والحوادث ال تتناهى ،فاقتضت حكمة العليم اليبير الرؤوف الرحمن أن جعل
للعلماء النظر واالجتهاد ،وأن يحكموا على الحوادث بما أ َّداه اجتهادهم في االستنباط والوزن»(،)87
فيبدو أنَّها المسائل التي كانت مثار جدل بين اإلصالحيِّين والمحافظين آنذاك في وادي مزاب ،وهي
المتعلِّقة بتطوير وسائل التعليم ،وإرسال التالميذ في بعثات علميَّة للدراسة خارج اإلطار اإلباضي،
السيما في تونس ،أو الصوم بالتلفون والتلغراف أو غيرها من اليالفيَّات آنذاك ،والغالب على الظنِّ
أنَّها مسائل فقهيَّة عمليَّة ،ال مسائل كالميَّة ،الله َّم إالَّ ما كان من مسألتي الموقف من الميالفين ،أو من
فتنة الصحابة ،واللتين تباين فيهما موقف اإلصالحيِّين األكثر مرونة مقارنة بالمحافظين.
وبناء على ما سبق ذكره من َّ
أن المسائل التي لم تكن مح َّل إجماع بين المسلمين ،وكانت للعلماء
فيها آراء متباينة ،ال يُقطع فيها عذر الميالف ،فهالَّ اعتبرنا بعض المسائل اليالفيَّة الكالميَّة بين
المسلمين من هذا القبيل ،وال نقطع فيها عذر بعضنا بعضا؛ حتَّى نرأب الصدع ،ونجمع الشمل،
ونتجاوز ك َّل فكر إقصائي :بالتكفير ،أو التفسيق ،أو التبديع أو التنفيق ...وإذا قلنا هذا في المسائل
الكالميَّة ،فهو في المسائل السياسيَّة من باب أولى وأحرى .هذا ما نرجوه ونأمله ،ولإلباضيَّة من الفكر
المعتدل ما يؤهِّلهم ليكونوا روادًا للسير ق ُد ًما في هذا المضمار.
الفتح الجليل ،ص ،52-51ط .1المسألة رقم ،67 :ص ،58-57ط.2
المصدر نفسه ،ص ،52ط .1المسألة رقم ،67 :ص ،58ط.2

ثانياا :الحرص على وحدة المسلمين والسعي في الصلح بينهم:
اليليلي على جمع الشمل ،ويسأل هللا ذلك دوما ،ومن ذلك قوله« :وإيَّاكم
كثيرا ما يؤ ِّكد اإلمام
ُّ
ُّ
والتحزب ،واعلموا َّ
أن المسلمين غير تاركيكم على ذلك ...وهللا نسأله التوفيق والتسديد وجمع
والتفرُّق
الشمل ،وائتالف القلوب ونشر العدل واألمن»( .)88وقال  في رسالته الموجَّهة إلى المزابيِّـين:
«فاهلل هللا فيما يجمع الكلمة والتآلف ،ويبعد الشحناء والتيالف كـ﴿الَّذين ف َّرقُوا دينهُم وكانُوا شيعًا﴾
[سورة األنعام ،]159 :فما ُعني اإلسالم بشيء أعظم وأط َّم من التيالف المؤدِّي إلى الفشل ،المنتج
النحالل القوى وذهاب الدول .هذا من إخوانكم أهل ُعمان حريصون على اجتماعكم ،ونظام
جماعتكم ،ويسوؤهم ً
جدا ما يبلغهم عنكم من التفرُّق .جمعكم هللا على الهدى ،وسلَّكنا وإيَّاكم نهج سلفنا
رضوان هللا عليهم .والسالم عليكم جميعا»(.)89
هذا نموذج من أقواله التي أرسلها إلى إخوانه من بني مذهبه ،ونذكر نموذجا له يع ُّم جميع
المسلمين ،إذ بعث رسالة إلى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ، ،يحمد هللا فيها على أمن
السبل ليؤدِّي الحجَّاج المناسك ،وأنَّه يجب على المسلمين أن يشكروا الملك على مساعيه في هذا
السبيل ،وعلى الحجَّاج أن يغتنموا فرصة الحجِّ لـ«أن يدعوا هللا بتأييد الدين ،وجمع شمل المسلمين،
واتِّحاد كلمتهم ،وأن يصلح الرعاة والرعيَّة ،وأن يطيل عمر الملك ،ويجعله جامعا لنظام اإلسالم،
فدين اإلسالم واحد ،ودعوتهم واحدة.)90(»...
وفي رسالة مماثلة إلى الملك سعود بن عبد العزيز الفيصل آل سعود ،يثني عليه سعي حكومته في
توحيد كلمة المسلمين ،وتكتُّلهم تحت لواء اإلسالم ،وانتسابهم إليه ،ودعوتهم إلى كتاب هللا وسنَّة
رسوله ﷺ .ويضيف كالما في غاية األه ِّمـيَّة ،والسيما إذا وضعنا في حسباننا من ُوجِّهت إليه ،إذ
يقول« :ومن األمر بالمعروف السع ُي في توحيد كلمة المسلمين ،وفي إماتة االنتساب إلى المذاهب،
وإظهار التعصُّب لها ،اللذين قضيا على اإلسالم ،وتسلَّط على أبنائه عبدة األصنام األجانب
المصدر نفسه ،ص ،29ط .1المسألة رقم ،21 :ص ،29ط.2
المصدر نفسه ،ص ،52ط .1المسألة رقم ،67 :ص ،58ط.2
المصدر نفسه ،ص ،42-41ط .1المسألة رقم ،59 :ص ،51ط.2

األكالب»(.)91
كان ما ذكرناه من الناحية النظريَّة ،وأ َّما من الناحية العمليَّة فسنذكر النموذج التالي ،وهو سعيه في
إصالح الشقاق الواقع في المملكة العربيَّة السعوديَّة ،إذ يث ِّمن مبادرة السلطان تيمور بن فيصل في
نصيحة المتحاربين حول بيت هللا الحرام ،وضرورة حفظ األماكن المق َّدسة ،إذ قال في رسالة تكليفه
للشيخ سليمان باشا الباروني ،مم ِّثال عن الدولة العُمانيَّة بأجملها« :أ َّما مسألة األماكن المق َّدسة فليكن
رأيك فيها مبنيًا على حمايتها من عبث العابثين بها ،ووقايتها من تس ُّلط كلِّ يد أجنبيَّة عليها ،مهما كانت
مقاصدها وصبغتها .وقد استحسنَّا ً
جدا تكليف جناب السلطان إيَّاك بالتوجُّه إلى الحجاز مندوبا من
طرفه ،وحامال كتاب نصيحة منه إلى المتحاربين حول بيت هللا الحرام ،فنعم الرأي رأيتماه ،ف َّ
إن
المسألة من أه ِّم ما يجب أن يهت َّم به كلُّ مسلم ،وإنَّا ال نزال في شغل من ذلك»( .)92ومثل هذه الدرر
الثمينة في الحرص على وحدة المسلمين واالهتمام بأمرهم ،م َّما ال يحتاج إلى تعليق لئالَّ يفسد رونقه
ونضارته.
ويذ ِّكرنا هذا بنفس الموقف الذي اتَّيذه شييه اإلمام نور الدين السالمي ،حين سُئل عن حكم
الصلح بـين جماعتين وهَّابـيَّتين َّ
بأن «لألمور اعتبارات وأحوال ،وربَّ حال تراه بعينك ضررا ،وهُو
في عين من كان أبصر منك صال ٌح ...لكن رُبـَّما يكون في السعي بينهم مصلحة أخرى لتقويم أمر
الدين ،كتأليف قلوبهم ،وتطييب خواطرهم .)93(»...وهو اله ُّم نفسه الذي أرَّق الشيخ سليمان باشا
الباروني ،وسعى نحو تحقيقه ،إذ بعث رسالة إلى اإلمام السالمي يسأله عن أسباب الفرقة بـين
المسلمين ،ومدى إمكانيَّة توحيدهم ،والسبل الكفيلة بذلك مادِّيـ ًا وزمانيـ ًا ومكانيًا ،فأجابه اإلمام بما آتاه
هللا من بصيرة ثاقبة في هذا الموضوع( .)94وال غرو أن تتَّفق كلمة هؤالء الفطاحل من العلماء في
التابعي
النبي ﷺ ،إلى
سلسلة من الدعاة الساعين إلى رأب الصدع بين المسلمين ،منذ عهد
ِّ
ِّ
المصدر نفسه ،ص ،45-44ط .1المسألة رقم ،62 :ص ،54-53ط.2
المصدر نفسه ،ص ،40ط .1المسألة رقم ،57 :ص ،50ط.2
العقد الثمين .180-179/1 ،جوابات.594-593/4 ،
ينظر نصُّ الرسالة وجواب اإلمام السالمي في العقد الثمين .127-126 /1 ،وينظر :أبو بشير السالمي :نهضة األعيان ،ص-123
 .124شريفي :السالمي مجدِّد أ َّمة ،ص.303-302

جابر بن زيد ،إلى الوفد الذي ذهب إلى عمر بن عبد العزيز يدعوه إلى إبطال لعن اإلمام علي على
ً
مستمرا إلى يومنا هذا وهلل الحمد والمنَّة .هذا هو
المنابر( ،)95وال يزال هذا النهج في إصالح ذات البين
منهج اإلسالم الناصع البياض ،القائم على الحنيفيَّة السمحة ،والذي طبَّقه الرسول ﷺ ،وتبنَّاه
اإلباضيَّة في شتَّى العصور ،ولم يكن مجرَّد شعارات جوفاء يُتش َّدق بها في النوادي والمنتديات ،بينما
ومساع حثيثة في سفك الدماء ،وتأجيج لليالف المذهبي ،سواء في
الواق ُع تأليبٌ لهذا على ذاك،
ٍ
س تجعل الولدان شيبا! .حتَّى َّ
إن من الناس من يعجبه تقاتل بني
الماضي ،أم فيما نشهده اليوم من مآ ٍ
الفرقة األخرى ،شماتة بها ،نسأل هللا السالمة من مثل هذا الفكر الدنيء!

با ،عمر بن الحاج مح َّمد صالح :دراسة في الفكر اإلباضي ،ص.104

خاتمة:
النتائج التي ت َّم الوصول إليها ما يأتي:
 أن األجوبة المجموعة في «الفتح الجليل» لم تكن بالقدر الكافي الذي يعطي لنا صورة متكاملة عنمكانة اإلمام بين علماء العقيدة وعلم الكالم؛ بسبب غياب ع َّدة مباحث كنَّا نو ُّد لو عرفنا موقف
اإلمام منها.
 َّأن القليل الوارد في «الفتح الجليل» يدلُّ على تم ُّكن اإلمام من ناصية علم الكالم ،منهجًا وتأصيال.
 َّأن القرآن الكريم هو المالذ اآلمن من الفتن ،ومن االفتراق في األ َّمة اإلسالميَّة.
َّ
 َّالظن بالرواة في االستدالل باألحاديث الموافقة لألصول ،ويح ِّملهم مسؤوليَّة ما
أن اإلمام يحسن
رووا ،مهما كانت درجتها صحَّة أو ضعفا .وبيَّـنَّا َّ
أن هذا لم يكن منهجا مطَّردًا في فكره ،وإنَّما
كانت له تحقيقات علميَّة دقيقة في الروايات إذا كانت المسألة خالفيَّة.
 العلماء النحارير ال يعجلون بر ِّد الحديث. إذا لم يمكن حمل الحديث على ظاهره يُلجأ إلى التأويل فيما يحتمل التأويل ،قبل التعجُّل بردِّه. يجب تأويل ما يعارض ظاهره محكم القرآن ،ور ُّد المتشابه إلى المحكم ،بشرطين :أن ال يص َّححمل اللفظ على ظاهرهَّ .
وأن الحديث ال يحتمل التأويل.
 يجب األخذ بمبدأ عرض الحديث على القرآن ،وهو مبدأ أصيل ،قرآني ،وعقلي ،ونبوي. الحديث غير المتواتر ليس قطع َّي الثبوت. يشترط في التواتر إثبات العلم الضروريِّ ،والعبرة بحصول العلم ال بالعدد. كان اإلمام يقدر العلماء ح َّق قدرهم ،وال يلتزم ما ورد من آثارهم إذا كان له اجتهاد آخر.
 َّحث اإلمام على عدم التك ُّلف في البحث في دقائق علم الكالم ،والتي يجوز فيها اإليمان اإلجمالي.
 من منهج اإلمام االشتغال باأله ِّم فالمه ِّم من العلوم. كان اإلمام مهتمًا بما آل إليه أمر المسلمين من تفرُّق .وسعى  -نظريًا وعمليًا  -إلى توحيدصفوفهم ،سواء مع أبناء مذهبه أو ميالفيه.

يوصي البحث بما يأتي:
 تشكيل فرق عمل لجمع ك ِّل تراث اإلمام (ميطوطات ووثائق) ،وإصدار موسوعة آثار اإلماممح َّمد بن عبد هللا اليليلي.
 جمع أجوبة الشيخ أحمد بن سعيد في سفر خاص ،سواء منها ما نشر في الطبعة األولى من «الفتحالجليل» أم ما ال يزال متناثرا في أيدي الناس ،وفي اليزائن .وتحقيقه ونشره في عمل علمي
خاص.

المصادر والمراجع:
 ابن تيمية ،تقي الدين أبو العبَّاس أحمد بن عبد الحليم (728هـ) :كتب ورسائل وفتاوى
ابن تيمية (مجموع الفتاوى) ،تحقيق :عبد الرحمن مح َّمد قاسم العاصمي النجدي
الحنبلي ،مكتبة ابن تيمية ،د .م ،د .ت.
 ابن رشد ،أبو الوليد مح َّمد بن أحمد بن مح َّمد األندلسي (595هـ) :فصل المقال وتقرير
ما بين الشريعة والحكمة من االتِّصال ،تقديم وتعليق :د .أبو عمران الشيخ وأ .أحمد
جلول البدوي ،الشركة الوطنيَّة للنشر والتوزيع ،الجزائر1982 ،م.
 ابن قيِّم الجوزيَّة ،شمس الدين أبو عبد هللا مح َّمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي
ُّ
والمحك المميِّز بين المردود والمقبول ،تحقيق :حسن السماعي
(751هـ) :نقد المنقول
سويدان ،الطبعة األولى ،دار القادري ،بيروت ،لبنان1411 ،هـ1990/م.
 ابن منظور ،أبو الفضل جمال الدين مح َّمد بن مكرم (711هـ) :لسان العرب ،الطبعة
األولى ،دار صادر ،دار بيروت للطباعة والنشر ،لبنان1374 ،هـ1955/م.
 أبو خزر ،يغال بن زلتاف (380هـ) :الر ُّد على جميع الميالفين (اليوارج المرجئة
المعتزلة ،)...تحقيق :الدكتور عمرو خليفة النامي ،ق َّدم له وعلَّق عليه وراجعه :الحاج
سعيد مسعود بن إبراهيم ،وكروم الحاج أحمد بن ح ُّمو ،الطبعة األولى ،مكتبة
الضامري للنشر والتوزيع ،السيب ،سلطنة ُعمان1428 ،هـ2008/م.
 أحمد أنور أبو النور وآخرون (معاصرون) :قضايا العلوم اإلنسانيَّة إشكالية المنهج،
إشراف :د .يوسف زيدان ،سلسلة الفلسفة والعلم ( ،)1وزارة الثقافة ،الهيئة العا َّمة
لقصور الثقافة ،القاهرة ،مصر1996 ،م.
 أحمد حافظ نجم وآخرون (معاصرون) :دليل الباحث ،دار المريخ ،الرياض،
السعوديَّة1408 ،هـ1988/م.
 إسالمبولي ،سامر (معاصر):

 اآلحاد  -النسخ  -اإلجماع ،دراسة نقديَّة لمفاهيم أصوليَّة ،الطبعة األولى ،داراألوائل ،دمشق ،سورية2002 ،م.
 تحرير العقل من النقل ،وقراءة نقديَّة لمجموعة من أحاديث البياري ومسلم ،داراألوائل ،دمشق ،سورية1999 ،م.
 اطفيَّش ،امح َّمد بن يوسف القطب (1332هـ1914/م):
 شرح عقيدة التوحيد ،تحقيق :مصطفى بن الناصر وينتن ،د .نا ،.طبع :المطبعةالعربيَّة ،غرداية ،الجزائر1422 ،هـ2001/م.
 كشف الكرب في ترتيب أجوبة اإلمام القطب ،ترتيب :أبي الوليد سعود بن حميد بنُخليفين المضيربي (ت1373 :هـ) ،تحقيق :مح َّمد علي الصليبـي ،وزارة التراث
القومي والثقافة ،سلطنة ُعمان1405 ،هـ1406 -هـ1985/م1986-م.
 األلباني ،مح َّمد ناصر الدين بن الحاج نوح (1420هـ1999/م) :سلسلة األحاديث
الضعيفة والموضوعة وأثرها السيِّئ في األُ َّمة ،الطبعة األولى ،مكتبة المعارف،
الرياض ،السعوديَّة1412 ،هـ1992/م.
 اإليجي ،عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد (756هـ) :كتاب المواقف ،تحقيق :د.
عبد الرحمن عميرة ،الطبعة األولى ،دار الجيل ،بيروت ،لبنان1997 ،م.
 با ،عمر بن الحاج مح َّمد صالح (معاصر) :دراسة في الفكر اإلباضي ،تقديم وتعليق:
أحمد بن سعود السيابي ،الطبعة األولى ،د .نا ،.د .م1407 .هـ1986/م.
 الباجوري ،برهان الدين إبراهيم بن مح َّمد (1276هـ) :تحفة المريد على جوهرة
التوحيد ،تحقيق :لجنة تحقيق التراث بالمكتبة ،المكتبة األزهريَّة للتراث ،الجزيرة
للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر2002 ،م.
 البياري ،أبو عبد هللا مح َّمد بن إسماعيل الجعفي (256هـ) :الجامع الصحيح ،تحقيق:
د .مصطفى ديب البغا ،الطبعة الثالثة ،نشر مشترك :موفم للنشر ،دار الهدى،

الجزائر1412 ،هـ1992/م.
 البزار ،أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد اليالق (292هـ) :البحر الز َّخار (مسند
البزار) ،تحقيق :د .محفوظ الرحمن زين هللا ،الطبعة األولىُ ،مؤسَّسة علوم القرآن،
بيروت ،مكتبة العلوم والحكم ،المدينة1409 ،هـ1989/م.
 الترمذي ،أبو عيسى مح َّمد بن عيسى السلمي (279هـ) :الجامع الصحيح سنن
الترمذي ،تحقيق :أحمد مح َّمد شاكر وآخرون ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
 الثميني ،عبد العزيز بن إبراهيم المصعبي (1223هـ):
 معالم الدِّين ،وزارة التراث القومي والثقافة ،سلطنة ُعمان1407 ،هـ1986/م. النور ،شرح النونيَّة ألبي نصر فتح بن نوح ،الطبعة الثانية مص َّورة من الطبعةالحجريَّة ،المطبعة البارونيَّة ،مصر1306 ،هـ ،بزيادة تقديم :الشيخ مح َّمد بن سليمان
المطهري ،المطبعة العربيَّة ،غرداية1981 ،م.
 الجرجاني ،علي بن مح َّمد بن علي (816هـ) :التعريفات ،تحقيق :إبراهيم األبياري،
الطبعة األولى ،دار الكتاب العربي ،بيروت1405 ،هـ1985/م.
 حاجي خليفة ،مصطفى بن عبد هللا القسطنطيني الرومي الحنفي (1067هـ) :كشف
الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،دار الكتب العلميَّة ،بيروت1413 ،هـ1992/م.
 اليطيب ،مح َّمد عجاج (معاصر) :السنَّة قبل التدوين ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان،
1429هـ2008/م.
 اليليلي ،أحمد بن حمد بن سليمان (معاصر) :الح ُّق الدامغ ،الطبعة األولى ،مطابع
النهضة ،سلطنة ُعمان1409 ،هـ1989/م.
 اليليلي ،سعيد بن خلفان بن أحمد (1287هـ) :كرسي أصول الدين في الوالية
للمؤمنين ال ُمتَّقين والبراءة من الكافرين والمنافقين والحجَّة على الملحدين الضَّالِّين،
دراسة وتحقيق :خليفة بن سعيد بن ناصر البوسعيدي ،الطبعة األولى ،مكتبة

الضامري للنشر والتوزيع ،السيب ،سلطنة ُعمان1428 ،هـ2007/م.
 اليليلي ،مح َّمد بن عبد هللا بن سعيد بن خلفان اليروصي (1373هـ 1954/م):
 الفتح الجليل من أجوبة اإلمام أبي خليل[ ،جمع وترتيب :سالم بن حمد الحارثي]،الطبعة األولى ،بإشراف :ع ِّز الدين التنوخي ،المطبعة العموميَّة ،دمشق،
1375هـ1965/م.
 نفسه ،الطبعة الثانية( ،)96ضبط النصَّ ووضع فهارسه :أحمد بن سالم بن موسىاليروصي ،نشر :ذاكرة ُعمان ،مسقط ،توزيع :مكتبة خزائن اآلثار ،بركاء ،سلطنة
ُعمان1437 ،هـ2016/م.
القطعي والظَّـنِّ ُّي في الثبوت والداللة عند
 الين ،مح َّمد معاذ مصطفى (معاصر):
ُّ
األصوليِّين ،الطبعة األولى ،دار الكلم الطَّـيِّب ،دمشق ،سوريا1428 ،هـ2007/م.
 الدارمي ،أبو مح َّمد عبد هللا بن عبد الرحمن (255هـ) :سنن الدارمي ،تحقيق :فواز
أحمد زمرلي ،خالد السبع العلمي ،الطبعة األولى ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان،
1407هـ1987/م.
 الرازي ،مح َّمد بن أبي بكر بن عبد القادر (721هـ) :ميتار الصحاح ،تحقيق :محمود
خاطر ،مكتبة لبنان ناشرون ،بيروت ،لبنان.1995/1415 ،
 الربيع بن حبيب بن عمرو األزدي البصري (170هـ) :الجامع الصحيح مسند اإلمام
الربيع بن حبيب ،تحقيق :مح َّمد إدريس ،عاشور بن يوسف ،الطبعة األولى ،دار
الحكمة ،بيروت ،لبنان ،مكتبة االستقامة ،سلطنة ُعمان1415 ،هـ.
 الزرقاني ،مح َّمد بن عبد الباقي بن يوسف (1122هـ) :شرح الزرقاني على موطأ
اإلمام مالك ،الطبعة األولى ،دار الكتب العلميَّة ،بيروت ،لبنان1411 ،هـ1991/م.
 السالمي ،نور الدين أبو مح َّمد عبد هللا بن حميد (1332هـ1914/م):
في األصل :الطبعة األولى ،وما كتبناه أصوب.

 بهجة األنوار شرح أنوار العقول في التوحيد ،طبع بهامش الجزء األ َّول من كتابشرح طلعة الشمس نشر :سالم بن سلطان الريامي ،مطبعة الموسوعات ،مصر ،د.
ت.
 جوابات اإلمام السالم ِّي ،تنسيق ومراجعة :د .عبد الستَّار أبو غ َّدة ،إعداد الفهارس:عز الدين خوجة وعبد الرحمن السالمي ،إشراف :عبد هللا السالمي ،الطبعة األولى،
نشر :مكتبة السالمي ،بديَّة ،مطابع النهضة ،سلطنة ُعمان1417 ،هـ1996/م.
 شرح طلعة الشمس على األلفية المس َّماة بشمس األصول ،نشر :سالم بن سلطانالريامي ،مطبعة الموسوعات ،مصر ،د .ت.
 العقد الثمين نماذج من فتوى نور الدين ،قام بتصميمه وتحقيقه والتعليق عليهوترتيبه :سالم بن حمد الحارثي المضيربي ،وأشرف على إصداره وتصحيحه مح َّمد
مح َّمد الدهان ،دار الشعب ،القاهرة ،مصر ،د .ت( .تاريخ المقدِّمة 27 :رجب
1373هـ).
 مشارق أنوار العقول ،تعليق :الشيخ أحمد بن حمد اليليلي ،الطبعة الثانية ،نشر:زاهر بن حمد الحارثي ،مطابع العقيدة ،سلطنة ُعمان1398 ،هـ1978/م.
 معارج اآلمال على مدارج الكمال بنظم ميتصر اليصال ،تحقيق :مح َّمد محمودإسماعيل ،مطابع سجل العرب ،وزارة التراث القومي والثقافة ،سلطنة ُعمان،
1403هـ1983/م.
 السامرائي ،نعُمان عبد الر َّزاق (معاصر) :التكفير في القرآن والسُّـنَّة قديما وحديثا،
الطبعة األولى ،مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالميَّة ،الرياض،
السعوديَّة1428 ،هـ2007/م.
 السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (911هـ):
 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ،تحقيق :عبد الوهاب عبد اللطيف ،مكتبةالرياض الحديثة ،الرياض.

 مفتاح الجنَّة في االحتجاج بالسنَّة ،الطبعة الثالثة ،الجامعة اإلسالميَّة ،المدينةالمن َّورة1399 ،هـ...
 شريفي ،مصطفى بن مح َّمد (معاصر):
 األسماء واألحكام عند اإلباضيَّة ،من خالل آراء الشيخ نور الدين السالمي ،دراسةتأصيليَّة نقديَّة تطبيقيَّة ،أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العقيدة ،إشراف
الدكتور :عمار طسطاس ،قسم العقيدة ومقارنة األديان ،كلية أصول الدين ،جامعة
األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميَّة ،قسنطينة ،الجزائر ،نوقش يوم  26فبراير
2015م.
 الشيخ نور الدين السالمي مجدِّد أ َّمة ومحيي إمامة ،جمعيَّة التُّراث ،القرارة ،وداراليلدونيَّة ،القبة ،الجزائر1432 ،هـ2011/م.
 ال َّش َّماخي ،أبو العبَّاس أحمد بن سعيد (928هـ) :شرح مقدِّمة التوحيد ،صحَّحها وعلق
عليها أبو إسحاق إبراهيم اطفيَّش ،القاهرة ،مصر1353 ،هـ.
 عبد الجبَّار ،عماد الدين أبو الحسن عبد الجبَّار بن أحمد ،القاضي (415هـ) :شرح
األصول اليمسة ،تقديم :عبد الرحمن بوزيدة ،موفم للنشر ،سلسلة األنيس ،الرغاية،
الجزائر1990 ،م.
َّلفي
 عبد الجواد ياسين (معاصر) :السلطة في اإلسالم ،الجزء األ َّول :العقل
الفقهي الس ُّ
ُّ
بين النَّصِّ والتاريخ ،الطبعة الثانية ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،لبنان ،الدار
البيضاء ،المغرب2000 ،م.
 عتر ،نور الدين (معاصر) :منهج النقد في علوم الحديث ،دار الفكر ،دمشق ،سورية،
1418هـ1997/م.
 العجلوني ،إسماعيل بن مح َّمد الجراحي (1162هـ) :كشف اليفاء ومزيل اإللباس ع َّما
اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس ،تحقيق :أحمد القالش ،الطبعة الرابعة ،مؤسَّسة

الرسالة ،بيروت ،لبنان1405 ،هـ.
 العلواني ،طه جابر (1437هـ2016/م) :نحو منهجيَّة معرفية قرآنيَّة ،محاوالت في
بيان قواعد المنهج التوحيدي للمعرفة ،سلسلة فلسفة الدين والكالم الجديد ،مركز
دراسات فلسفة الدين في بغداد ،الطبعة األولى ،دار الهادي ،بيروت ،لبنان،
1425هـ2004/م.
 عمارة ،مح َّمد (معاصر) :فتنة التكفير بـين الشيعة والوهَّابيَّة والصوفيَّة ،الطبعة
األولى ،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ،القاهرة واإلسكندريَّة،
مصر1430 ،هـ2009/م.
 الغزالي ،أبو حامد مح َّمد بن مح َّمد (505هـ) :قانون التأويل ،حقَّقه وعلَّق عليه:
محمود بيجو ،الطبعة األولى ،دار البيروتي ،دمشق ،سوريا1430 ،هـ2009/م.
 الغزالي ،مح َّمد (1416هـ1996/م) :السنَّة النبويَّة بين أهل الفقه وأهل الحديث،
الطبعة األولى في الجزائر ،دار الصديقيَّة للنشر ،حسين داي ،الجزائر.
1410هـ1990/م.
 الفراهيدي ،أبو عبد الرحمن اليليل بن أحمد (175هـ) :كتاب العين ،تحقيق :د .مهدي
الميزومي ود .إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة الهالل.
 الفيومي ،أحمد بن مح َّمد بن علي المقري (770هـ) :المصباح المنير في غريب
الشرح الكبير للرافعي ،المكتبة العلميَّة ،بيروت ،لبنان.
 القنُّوبي ،سعيد بن مبروك بن حمود (معاصر) :السيف الحا ُّد في الر ِّد على من أخذ
بحديث اآلحاد في مسائل االعتقاد ،من معالم الحق سلسة بحوث ورسائل وفتاوى،
رقم ،3 :الطبعة الثالثة ،مطابع النهضة ،سلطنة ُعمان1418 ،هـ.
 الكبيسي ،مح َّمد عيَّاش (معاصر) :العقيدة اإلسالميَّة الميسَّرة ،سلسلة البناء الفكري
لأل َّمة الوسط ،الطبعة األولى ،دار السالم ،دمشق ،سوريا1430 ،هـ2009/م.

 لؤي صافي (معاصر) :إعمال العقل ،من النظرة التجزيئيَّة إلى الرؤية التكامليَّة،
الطبعة األولى ،دار الفكر ،دمشق ،سورية1419 ،هـ1998/م.
 المالكي ،حسن بن فرحان (معاصر) :قراءة في كتب العقائد ،المذهب الحنبلي نموذجًا،
الطبعة األولى ،مركز الدراسات التَّاريييَّة ،ع َّمان ،األردن1421 ،هـ2000/م.
 المحرمي ،زكريا بن خليفة (معاصر):
 البلسم الشافي في تنزيه الباري عن األمكنة والجهات ومشابهة الميلوقات ،الطبعةاألولى ،مكتبة الضامري للنشر والتوزيع ،السيب ،سلطنة ُعمان1425 ،هـ2004/م.
 الصراع األبدي ،قراءة في جدليَّات الصراع السِّياس ِّي بـين الصحابة وانقسامالمواقف حولها ،الطبعة األولى ،مكتبة الغبيراء ،بهال ،سلطنة ُعمان،
1427هـ2006/م.
 قراءة في جدليَّة الرواية والدراية عند أهل الحديث ،الطبعة األولى ،مكتبة الضامريللنشر والتوزيع ،السيب ،سلطنة ُعمان1425 ،هـ2004/م.
 مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري (261هـ) :صحيح مسلم ،تحقيق:
مح َّمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،د ت.
 المطهري ،مح َّمد بن سليمان بن بكير المليكي (1419هـ1998/م) :كتاب فتح المغيث
في علوم الحديث ،حقَّقه وعلَّق عليه :أحمد ح ُّمو كرُّ وم ،وعمر أحمد بازين ،الطبعة
األولى ،د .نا ،.المطبعة العربيَّة ،غرداية1419 ،هـ1998/م.
 المناوي ،مح َّمد عبد الرؤوف (1031هـ) :فيض القدير شرح الجامع الصغير ،الطبعة
األولى ،المكتبة التجاريَّة الكبرى ،مصر1356 ،هـ.
 النووي ،محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الدمشقي الشافعي (676هـ) :شرح
صحيح مسلم ،الطبعة الثانية ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت1392 ،هـ1972 /م.
 هاني ساعي ،مح َّمد نعيم مح َّمد (معاصر) :القانون في عقائد الفرق والمذاهب

اإلسالميَّة ،منهاج وحدة ومنهاج عمل ،الطبعة الثانية ،دار السالم للطباعة والنشر
والتوزيع والترجمة ،مصر1428 ،هـ2007/م.
 الهضيبـي ،حسن (1393هـ1973/م) :دعاة ال قضاة ،دار التوزيع والنشر اإلسالميَّة،
القاهرة ،مصر1977 ،م.

