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ABSTRACT 

The issue of the unity of the Ummah is one of the most important of the Islamic 

thought, the current situation of the Muslims in being disunited by having different 

schools and belonging to different denominations; is working to hold that hope from 

becoming true. Though Muslims have one text and one Sunnah, there exist multiple 

interpretations and methods in dealing with revelation. 

This situation forces a question to be asked: given that there is only one source, how 

can Muslims become united without one group trying to ignore others or claiming 

that it has the ultimate truth in the understanding of Quran and Sunnah? And to what 

extent Muslims are able to become closer without denying one another and without 

being distanced by the source or overlooking it? 

The paper we are trying to submit is trying to answer and approach this topic through 

the following question: is it possible that the fundamentals of religion become unified 

among Muslims. 

This paper hypothesizes that: it’s possible to arrive at a middle platform among the 

different denomination based principles in order to achieve a conception of a unity 

over the different fundamentals of creed, which works to contribute to the upgrade 

of the reality of Ummah, and serve the humanity through Islam that unifies efforts 

and enlightens the ways in order to achieve the two happinesses. 

Key notes: 

 The origins of religion, sectarian origins, the interpretation of ossol eddine, 

doctrines, unity of the Islamic nation, belief in Islam. 
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 لخص امل

ووجود األصول تعدد التفسريات ، و تفرق املسلمني هاحتقيق دون لكن ،الفكر اإلسالمي تشغل قضيةأهم وحدة األمة، 
 .اخلاصة املذهبية

؟ ودون أن يدعي احلقيقة املطلقةو  ؟أن يلغي طرف اآلخر دونإذا كان املصدر واحدا، كيف ميكن أن يتوحد املسلمون ف
 يبتعدوا عن املصدر أو يتجاوزوه؟

؛ ألصول املذهبيةبفصل األصول اليت وردت ابلوحي عن التفسريات البشرية، وعن ا، أن الوحدة ممكنة يفرتض البحث
 مينع االختالف.صل العقدي، ، وحبث معيار لألةاألطراف الثالثحليل واملقارنة تال من خالل

اصة، وأن اجلهد البشري ال ميكن أن ينتهي اخلصول األ، و البشر تفسرياتهو أن أهم سبب للفرقة  وتوصل البحث إىل
 االعتقاد،يسر يف تأمهها: الآاثر ذا هلو  دون إلغاء الرتاث الفكري العقدي، الرجوع إىل األصل املوحى به، فينبغي ،إىل إمجاع

 نظومة الرتبوية لتخدم وحدة األمة.تعديل املو فسح اجملال حلرية الرأي، ، و ختفيف حدة االنتماء املذهيبو 

 أصول الدين، أصول مذهبية، تفسري األصول، املذاهب، الوحدة، األمة اإلسالمية، اإلميان. كلمات مفتاحية:
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 املقدمة
الفكر اإلسالمي املعاصر منه خباصة بقضية وحدة األمة، وحبث حتقيقها، وإمكانيات ذلك، وبقيت أمال  لقد اشتغل

يراود املصلحني والعلماء، حبثا عن طريق ييسر الوصول إىل الوضع الذي كان عليه اجملتمع املسلم يف العهد النبوي، لكنَّ 
 ت حيول بني األمة وبني حتقيق هذا األمل.تفرَق املسلمني واختاذهم مدارس وانتماءهم إىل مذاهب اب

وظل السبب املؤرق يف املوضوع حماولة الوصول إىل حل يف ظل مفارقة مفادها: أن املسلمني  جيمعهم نص واحد، وسنة 
ذت مبادئ مذهبية مسيت "أصول  واحدة؛ لكن مع تعدد التفسريات ومناهج التعامل مع الوحي نتجت رؤى وآراء، واختخ

 سببا يف متييز مذهب عن آخر، وابلتايل ابتعاد رأي عن آخر. الدين"، كانت

وهذا ما يفرض التساؤل من جديد: إذا كان املصدر واحدا، كيف ميكن أن يتوحد املسلمون من غري أن يلغي طرف 
أو  اآلخر؟  ومن غري أن يدعي طرف امتالك احلقيقة املطلقة والوحيدة يف فهم النص املوحى به مبظهريه النص القرآين

 احلديث النبوي؟ وهل ميكن أن يتحد املسلمون دون إقصاء، ودون أن يبتعدوا عن املصدر أو يتجاوزوه؟

فوحدة املسلمني تبدو أحياان قريبة ال حيول بينها وبني الوصول إليها إال اعتبارات ميكن أن تبحث وتتدارس، وميكن أن 
تحيلة، ملا صنع البعض ألنفسهم من حواجز مفاهيمية، يتقلص جانب كبري من الشقة؛ وتبدو أحياان أخرى كأهنا مس

 ومن أحكام قاسية تخبعد وال تخقر ِّب، وتنف ِّر وال تؤل ِّف، وهي كلها حتيل املوضوع معقدا، خالف املتوقع.

وحناول مقاربة املوضوع من خالل النظر ودراسة األصول العقدية اليت نزل هبا النص، واألصول اليت نسبت إىل املذاهب 
اختذهتا كذلك، ومن خالل املقارنة بني النوعني، وحتليل التعامل مع النوع األول خباصة، والنظر بني ما نزل به الوحي أو 

 صرحيا، وبني ما فسر به العلماء النص، ونسبة التفسري إىل املفسَّر من حيث إلزامية التفسري، ومكانته يف االعتبار الشرعي.

ف تبدو غري كافية لتربير كل ما وقع بني املسلمني، وأن اخلالف العقدي يف كثري من فإن القضااي اليت دار حوهلا اخلال
جوانبه كان يف تدخل اإلنسان وفكره يف جمال الغيب، ويقول عبد اجمليد النجار يف هذا وهو يدرس قضية حرية الرأي: 

 سلفية وأشعرية، وهي فرقة تدور يف ولك أن تتبني ذلك يف الفرقة املذهبية بني سنة وشيعة، وبني سنة وأابضية وبني »

 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 2, NO: 3, 2016 

 
 5 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           

، نشر املعهد العاملي 06سلسلة أحباث علمية، قضااي الفكر اإلسالمي، رقم ( ـ النجار عبد اجمليد، دور حرية الرأي يف الوحدة الفكرية بني املسلمني، 1)
 .69-68م، ص 1992ه/1413للفكر اإلسالمي، فرجينياـ أمريكا، 

 .52( ـ سورة الفرقان، اآلية، 2)
 نشر مكتبة الكليات األزهرية القاهرة )د.ت(؛( ـ ينظر مثال: الرازي فخر الدين حمـَمَّد بن عمر، معامل أصول الدين، مراجعة وتقدمي طـه عبد الرؤوف سعد 3)

هـ؛ أصول الدين، للقاضي أبو اليسر البزدوي، حققه وقدم له، د. هانز 1400أصول الدين، لعبد القادر البغدادي، طبعة دار الكتاب العلمية الثانية 
د علي انصر، أصول الدين اإلسالمي عرض وحتليل وحتقيق: املكتبة هـ؛ حَممَّ 1388برتالنس، طبعة دار إحياء الكتب العربية، عيسى البايب وشركاه، القاهرة 

اجليل العصرية صيدا بريوت د. ت؛ تبغورين بن عيسى، أصول الدين، أو األصول العشرة عند اإلابضية، دراسة وحتقيق د. ونيس الطاهر عامر، مكتبة 
 م وغريها.2005هـ/1426الواعد، نزوى

. وهذا من شأنه أن يدعو إىل حبث (1)«الغالب على قضااي غيبية مثل رؤية هللا تعاىل وحقيقة صفاته اخلربية وما شاهبها
 كيفية الرجوع إىل هذه القضااي مبا حيقق الوحدة.

 وحناول أن حندد املوضوع يف التساؤل األساسي اآليت:

أصول الدين بني املسلمني توحدا يغين عن الفرقة، وميكن معه أن يرقى املسلمون على اختالف هل ميكن أن توحد 
َدًة َوأاََن َربُّكخْم فَاتَـّقخونِّ »مذاهبهم إىل احلال اليت أمروا أن يكونوا عليها يف قوله تعاىل:  ذِّهِّ أخمَّتخكخْم أخمًَّة َواحِّ  ؟(2)«َوإِّنَّ هََٰ

 منطقة الوسط، والقول اجلامع بني األصول املذهبية من أجل حتقيق تصور وحدة ونفرتض أنه: ابإلمكان الوصول إىل
على مستوى األصول العقدية، تسهم يف تطوير واقع األمة وخدمة البشرية ابإلسالم الذي جيمع اجلهود وينري السبل أمام 

 البشرية لتحقيق السعادتني.

ن دون النظر إىل االختالف يف تفسريها أن حتقق هذه الوحدة كما نفرتض أن األصول اليت نزلت ابلوحي كفيلة وحدها م
 املنشودة، من خالل االلتزام ابلفصل بني األصل وبني تفسريه.

 ـ حتديد األصول العقدية 2

كثريا ومبعان متعددة، وكان من أمساء علم الكالم، وعنواان أو ضمن عناوين كتب   تداول العلماء مصطلح "أصول الدين"
. وهو مصطلح حيتاج إىل ضبط وتعريف وحتديد ما يصدق عليه، فهل ميكن الوقوف على تعريف ضابط (3)يف هذا العلم

 واضح هلا؟
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ل الدين، حتقيق مصطفى ويننت، ضمن متطلبات أطروحة الدكتوراه، جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، ( اطفيش احممد بن يوسف، شرح أصو 4)
حتقيق وتقدمي إبراهيم األبياري، نشر دار الكتاب العريب،  كتاب التعريفات،علي بن حممد،   ؛ وينظر: اجلرجاين268؛ ص 2007قسنطينة اجلزائر، سنة 

 .30ص ، 2002هـ/1422بريوت، 

وقد استعمل استعماالت متعددة؛ منها ما اعترب فيه جمرد املعىن اللغوي، ومنها ما اعترب أنه جيمع كل مهم يف الدين؛ 
 ة ومذهبا عن غريه. ومنها ما اعترب فيه مجلة مبادئ وآراء عقدية متيز فرق

األصل ما يبىن عليه غريه، وفروع »فاألصول مجع أصل، وقد عرفه البعض استنادا إىل كتاب "التعريفات" للجرجاين وقال: 
، فاألصول هبذا التعريف هي املسائل العقدية (4)«الشرع مبنيَّة على أصوله، فما جيوز فيه اخلالف مبينٌّ على ما ال جيوز فيه

 فيها اخلالف، مبعىن أن املعىن فيها واملقصود واحد ال يتعدد.اليت ال جيوز 

من شأن األصل أن يكون متفقا عليه، بينما الفرع خيتلف فيه، وواضح أن هذا يف دائرة الشرع، وإذا سايران هذا  أي
عليه هو األصل التعريف فإنه يبدو جامعا ملعاين األصول الشرعية، ويدل على اتفاق األمة على كلمة واحدة، فما اتفقت 

 وما اختلفت فيه هو الفرع.

ويهمنا هذا الضبط أبن األصل ما بين عليه غريه، وما بين على غريه اعترب فرعا، ليكون هذا حدا فاصال يف املوضوع، 
 ومعيارا قواي يف طريق حتديد األصول العقدية.

حيمله من وضوح ميك ِّن من متييز كل مادة  وهذا املعيار تظهر قوته من حيث أنه يغين عن كل تقييد آخر، إضافة إىل ما
 عقدية عن أخرى ال تعترب أصال، وتنزل إىل الفروع جملرد إثبات استنادها إىل غريها.

وإن كان هذا املعيار يبدو أحياان غري كاف إال يف جتريده اللغوي، أما يف التطبيق العملي على واقع املفاهيم، فإنه يصعب 
ذا نظران إىل العقيدة وأهنا ترجع يف هناية املطاف إىل شيء واحد وهو توحيد هللا تعاىل اعتبار أصول متعددة إحتديد 

واإلميان به، فكل معىن وكل قضية مطلوب اإلميان هبا عقداي إمنا هي فرع من التوحيد؛ وهذا يدل على قوة عقيدة التوحيد 
 ترابط أجزاء العقيدة.من جهة، يف أهنا ال تقبل أي ثنائية أو تعدد، ومن جهة أخرى يدل على 

فنحتاج إىل ضابط آخر يكتسب أتصيال، ويبني خصوصية األصول العقدية؛ وميكن أن ننظر إىل معيارين: أحدمها 
 التأصيل، ابلورود يف النص القرآين والسنة الصحيحة؛ واثنيهما معيار عدم االختالف على األصل واإلمجاع عليه.
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 .177( ـ سورة البقرة، اآلية، 5)
 .285( ـ سورة البقرة، اآلية، 6)
(، صحيح مسلم، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، حتقيق:حممد فؤاد عبد الباقي؛ دت، كتاب 261( مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري)7)

 .08اإلميان، ابب بيان اإلميان واإلسالم واحلسان، حديث رقم 

القضااي العقدية، لكنها ميكن  أن يكون خمتلفا يف تفسريها مع أهنا واردة بنص،  مث أنخذ فاملعيار األول ينتج لنا مجلة من 
ابملعيار الثاين من خالل كونه متفقا عليه، فال  يسمى أصال عقداي إال ما يكون موحى به، وغري خمتلف على فهمه 

 وتفسريه.

كان هللا تعاىل وجعلها من الرب، وأجاب هبا الرسول  وهبذه املعايري تصبح األصول العقدية هي األصول الستة كما ذكرها 
،  وأخرب هللا تعاىل أبن الرسل عليهم السالم واملؤمنون آمنوا هبا؛ قال (ع)يف حديث جربيل  الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 هللا تعاىل:

َّ أَن تـخَولُّوا وخجخوَهكخْم قَِّبَل اْلَمْشرِّقِّ َواْلَمْغرِّبِّ  » رِّ َواْلَماَلئَِّكةِّ َواْلكَِّتابِّ َوالنَّبِّي ِّنَي َوآَتى لَّْيَس اْلربِّ َّللَِّّ َواْليَـْومِّ اآْلخِّ َّ َمْن آَمَن ابِّ َولََٰكِّنَّ اْلربِّ
ةَ َوآَتى الزََّكاةَ َواْلمخوفخوَن بَِّعْهدِّهِّْم َوأَقَاَم الصَّاَل اْلَماَل َعَلىَٰ حخب ِّهِّ َذوِّي اْلقخْرََبَٰ َواْليَـَتاَمىَٰ َواْلَمَساكِّنَي َواْبَن السَّبِّيلِّ َوالسَّائِّلِّنَي َويفِّ الر ِّقَابِّ 

نَي اْلَبْأسِّ أخولََٰئَِّك الَّذِّيَن َصَدقخوا َوأخولََٰئَِّك هخ   .(5)«مخ اْلمختـَّقخونَ إَِّذا َعاَهدخوا َوالصَّابِّرِّيَن يفِّ اْلَبْأَساءِّ َوالضَّرَّاءِّ َوحِّ

َا أخنزَِّل إِّلَْيهِّ مِّن رَّ »وقال تعاىل:  َّللَِّّ َوَماَلئَِّكتِّهِّ وَكختخبِّهِّ َورخسخلِّهِّ اَل نـخَفر ِّقخ بـَنْيَ َأَحٍد م ِّن آَمَن الرَّسخولخ مبِّ نخوَن كخلٌّ آَمَن ابِّ ب ِّهِّ َواْلمخْؤمِّ
ريخ   .(6)«رُّسخلِّهِّ َوقَالخوا مسِّْعَنا َوَأطَْعَنا غخْفرَاَنَك َربَـَّنا َوإِّلَْيَك اْلَمصِّ

املشهور، كما رواه اإلمام مسلم، وفيه:  (ع)يف حديث جربيل  كان الرسول صلى هللا عليه وسلم وقد بينها الرسول  
قال: فأخربين عن اإلميان، قال: أن تؤمن ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن ابلقدر خريه وشره، قال »

 ؛ ومسيت هذه األصول ابألصول الستة: (7)«صدقت
 اإلميان ابهلل  

 واإلميان ابملالئكة  

 ابلرسلـ واإلميان 
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 واإلميان ابلكتب 

 ـ واإلميان ابليوم اآلخر

 ـ واإلميان ابلقدر

فنلحظ أن هذه األصول تتوفر على كل املعايري اليت هبا تتجسد أصول اإلميان واالعتقاد: إذ مل يقع عليها خالف وال 
 جدل يف أصلها وال يف تقريرها، وإمنا وقع اجلدل واخلالف يف تفسريها، وما نتج عنها.

نلحظ أهنا فعال هي اليت يبىن عليها غريها، فكل املسائل العقدية والكالمية ال تنفك انشئة عن أحد هذه األصول، كما 
 أو ترجع إىل واحدة منها.

فقضية الفعل اإلنساين بني احلرية واالختيار واجلرب ترجع إىل اإلميان ابلقدر؛ وقضية مصري صاحب الكبرية ترجع إىل 
وقضية الرؤية إثباات أو نفيا ترجع إىل اإلميان ابهلل تعاىل ومثلها قضية الصفات وعالقتها بذات هللا  اإلميان ابليوم اآلخر،

 تعاىل.

هي قضااي عقدية أساسية نسميها أصوال، وأخرى أرجعناها إىل هذه األصول فتصبح فروعا عنها، حمققة أهم مفهوم 
 لألصل وحد ِّه وهو كون األصل يبىن عليه غريه.

األصول املذكورة بني النص القرآين واحلديث النبوي تكتسب معيارية التأصيل والوضوح واإلمجاع على إقرارها  كما أن هذه
 بني املسلمني، فغري ممكن أن جند من خيتلف حوهلا إنكارا ورفضا، أو حىت تقييدا أو تعديال.

يه اخلالف، ننتهي إىل أنه ال تكون من أصول فإذا اختذان املعيار ألصول العقيدة هو ورودها بنص صريح وأهنا ما مل يقع عل
العقيدة ابملعىن الدقيق إال أصول اإلميان الستة، ونكتفي هبا عن أي معىن يستنتج عنها ونعتربه من الفروع العقدية، فيصبح 

 للعقيدة أصول وفروع.

 وهو أمر منطقي  ونرى أن ضابطي عدم االختالف ومصدرية األصل مصدرية ترجع إىل الوحي، مها أقوى الضوابط،
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م، ص 2007ه/1428، 1( ـ ينظر: حممد نعيم حممد ساعي، القانون يف عقائد الفرق واملذاهب اإلسالمية، دار السالم للطباعة والنشر والرتمجة، ط8)
300-301. 

 .(8)ومعقول

لكن إىل جانب هذا جند أنه أضيف إىل متون العقيدة ومنظوماهتا األصول املذهبية اليت ينبغي حبث صلتها هبذه األصول 
 العامة.

 ـ الفرق بني األصول العقدية العامة واألصول املذهبية 3

مستقاة من القرآن الكرمي ومن السنة، وبني األصول  قبل مناقشة الفرق بني األصول العقدية العامة اليت أشران إليها
 املذهبية، نشري إىل أهم هذه األصول املذهبية اليت مسيت عند أصحاهبا أبصول الدين كذلك.

 :األصول املذهبية 1ـ  3

ا تتميز الفرق أساسا أبصول خاصة هبا، فال ينتسب إىل أي مذهب إال من متثل أصوله، وقال هبا مع أهل املذهب، وإذ
 تركها أو خالفها سرعان مع جند احلكم عليه مبخالفة املذهب، ورمبا تربأ أهل املذهب منه.

ونقصد ابألصول املذهبية العقدية تلك املبادئ اليت تواضع عليها أهل كل مذهب، وطلبوا اتباعها واعتقادها والعمل 
 ال اإلميان.مبقتضاها، وهو طلب متوجه إىل كل مكلف، كما يتوجه إليه الطلب بسائر خص

وهذه األصول املذهبية تنشأ عن منهج التعامل مع النص املصدري من كتاب أو سنة، وتنبئ عن رؤية صاحب املذهب 
 أو أصحابه إىل طريقة التفسري، وإىل رؤيتهم للوجود من خالل املنطلقات املنهجية هلذا املذهب.

يب متيزا كامال عن غريه من املذاهب أو متيزا جزئيا حبيث يلتقي ومستها األوىل ودورها األساسي هو إظهار متيز التفكري املذه
يف بعض أصوله مع غريه، وخيتلف يف أخرى، ومن أهم مساهتا أيضا أهنا تنشأ يف كثري من األحيان رد فعل، وجوااب، وموقفا 

 من آراء اآلخرين املخالفني للمذهب.

 مية، منها املعتزلة واإلابضية واألشاعرة والشيعة، ....وتبعا هلذا االعتبار ظهرت أغلب املذاهب العقدية اإلسال
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 م.1996ـ/ه1416، سنة 3حتقيق عبد الكرمي عثمان نشر مكتبة وهبة مصر،ط ،( ـ ينظر: عبد اجلبار القاضي أبو احلسن، شرح األصول اخلمسة9)
رنة األداين، ( ـ عبد اجمليد النجار، إحياء الفكر العقدي يف مواجهة التحدايت، أو جتديد الفكر العقدي، جملة خمرب البحث يف الدراسات العقدية ومقا10)

 .59-55م،  ص 2005، سنة 2جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، عدد 

فلكل مذهب أصوله اليت توارثها أهله، وتناقلوها عرب التاريخ، وقدموا فيها أعماال توضيحية وتفسريية، ومن ذلك على 
لنتمكن من  سبيل املثال ال احلصر نذكر منوذج األصول عند املعتزلة، واألصول عند اإلابضية، وخنتار هذين املذهبني

 حصر املوضوع، وألن هلما أصوال مصرحا هبا، ومضبوطة، واشتهر  هبا أهل املذهبني.

 ـ  أصول املعتزلة:1ـ  1ـ  3

ذكرها وشرحها القاضي عبد اجلبار يف كتابه: "شرح األصول اخلمسة"، وهي: التوحيد والعدل، والقدر واملنزلة بني املنزلتني، 
 .(9)نكرواألمر ابملعروف والنهي عن امل

 وهي كما نراها يف التحليل ال تنفك عن أمرين:

األول: أهنا ال تستوعب كل اجلوانب اإلميانية، اليت أمر هللا تعاىل هبا يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة، حيث جندها ال 
ليوم اآلخر، تنص على اإلميان ابليوم اآلخر، ولكن تذكر جزءا منه وهو مصري صاحب الكبرية، وتغفل عن كل قضااي ا

 وهو أصل قرآين؛ وتغفل اإلميان ابلنبوة والرسل، وابلكتب وال تنص على ذلك.

 الثاين: أهنا تتداخل فيما بينها أيضا، إذ يعترب العدل من التوحيد، والقدر أيضا منه.

ل النجار إضافة إىل أهنا اشتملت على أصل عملي مت إدراجه ضمن العقيدة وهو األمر والنهي، وقد مت ذلك كما يقو 
عبد اجمليد أثرا من البناء الرتاكمي لألصول العقدية يف املتون فكلما ضخمت قضية ومت الرتكيز عليها واالهتمام هبا رفعت 

 .(10)إىل العقيدة وأصبحت مما يطلب اإلميان به

ا جندها ال تكون فهي أصول لكنها ال ختص إال املعتزلة، يف ضرورة الرتكيز عليها، ومن جانب آخر فإنه إذا نظران فيه
حكرا عليهم إال مبجموعها، وابملفهوم الذي أراده املعتزلة أن يكون هلا، فهي هبذا تفسري خاص ابلفكر االعتزايل لشيء 
 من الدين عامة، فالتوحيد ال يكون خاصا ابالعتزال إال يف توجيه معناه، واحلديث ضمنه عن هللا تعاىل وصفاته مبا هو 
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ماء اإلابضية نشأ يف مدينة آجلو جنوب اجلزائر، عاش يف النصف الثاين من القرن اخلامس اهلجري، له من املؤلفات: ( ـ تبغورين بن عيسى أحد عل11)
جلنة البحث العلمي: معجم أعالم "األدلَّة والبيان": يف أصول الفقه، و"كتاب اجلهاالت"، و"املعلقات يف أخبار أهل الدعوة"، وكتاب "أصول الدين"؛ 

؛ ينظر: احممد بن يوسف اطفيش، شرح كتاب 221 م، ترمجة رقم1999هـ/1420ملغرب، نشر مجعية الرتاث، القرارة، غرداية، اجلزائر، اإلابضية، قسم ا
 .38-33أصول الدين، ص 

فاْو الشمَّاخي أبو ساكن )ت:  ( ـ12) رج عليه علماء، ومن م(، من أعالم اإلابضية جببل نفوسة يف ليبيا، خت1389هـ / 792عامر بن علي بن عامر ابن َيس ِّ
 .529مؤلفاته املرجعية يف الفقه كتابه: "اإليضاح"، وكتاب منت الدايانت. ينظر معجم أعالم اإلابضية، ترمجة رقم 

 .47الشماخي عامر بن علي، منت الدايانت، ضمن جمموع كتب خمتارة مصور عن طبعة الفجالة اجلديدة القاهرة، د.ت؛ ص  ( ـ13)

 ة يف التعامل مع النص. بينما جند مجهور املسلمني يشرتكون مع املعتزلة يف هذه األصول دون من نتائج منهج املعتزل

 تفسريها مثل العدل اإلهلي، والقدر، واألمر والنهي.

 فيمكن القول إن هذه األصول االعتزالية هي يف األصل مل خترج عن العقيدة عموما وال يتفرد هبا املعتزلة إال ابعتبار عامل

 منهج التفسري ونتيجة هذا التفسري، نتيجة أظهرت متيز هذا املذهب عن غريه. 

 ـ  أصول اإلابضية: 2ـ  1ـ  3

جمموعة األصول عند اإلابضية، وحددها  (11)يذكر الشيخ تبغورين بن عيسى من علماء اإلابضية يف القرن اخلامس اهلجري
، (12)قرن العاشر هو الشيخ أبو ساكن عامر بن علي الشماخييف عشرة، وتبعه على ذلك غريه، إال أن عاملا آخر يف ال

خيتصرها إىل تسعة، وإن كان األمر اختالف تصنيف واعتبار، إذ جعل أصل "األمساء والصفات" جزءا من أصل 
 .(13)"التوحيد"

 وهذه األصول العشرة هي:

 أصل: "التوحيد".

 وأصل: "العدل".

  وأصل:"األمساء والصفات".

 والقدر".و أصل:"القضاء 
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 .213-201اطفيش، شرح كتاب أصول الدين، ص احممد بن يوسف  ( ـ14)

 وأصل:"األمساء واألحكام".

وأصل:"املنزلة بني املنزلتني"؛ ويراد به إقرار وجود منزلة النفاق بني منزليت اإلميان والكفر، وما تبع ذلك من وجود األمساء 
 الثالثة: املؤمن والكافر واملنافق.

األخرويني، فالعباد بني مصريين: إما يف اجلنة،  وأصل:"ال منزلة بني املنزلتني"؛ ويقصد به نفي منزلة بني السعادة والشقاء
 وإما يف النار.

 وأصل:"الوعد والوعيد".

 وأصل:"األمر ابملعروف والنهي عن املنكر".

 وأصل:"الوالية والرباءة".

وجند يف هذه األصول العشرة من املالحظات ما سبق عن األصول عند املعتزلة، إذ إهنا كذلك ال تستغرق األصول 
اإلميانية الواردة يف القرآن الكرمي، ومن أمهها النبوة، واليوم اآلخر، والكتب السماوية املنزلة، واملالئكة، وإن كان العقدية 

بعضها يتفرع عن هذه األصول مثل أصل "املنزلة بني املنزلتني"، و"ال منزلة بني املنزلتني"، و"الوعد والوعيد"، اليت تتعلق 
 وهو مصري اإلنسان.جبزء من اإلميان ابليوم اآلخر 

فهذه األصول أتيت بعد األصول القرآنية، وكذلك تتداخل فيما بينها، وأييت بعضها مكمال لآلخر، ما دامت ترجع إىل 
أصل قرآين واحد، ومن ذلك مثال دخول أصول: "ال املنزلة بني املنزلتني"، و"الوعد والوعيد"، املذكورة سابقا حتت مسمى 

 ر.أصل اإلميان ابليوم اآلخ

واشتملت كذلك على أصل فرعي عملي، وهو األمر والنهي، وأدرجت ضمنه اإلمامة وهي عند اإلابضية فرع عملي 
 .(14)وليس أصال عقداي، لكن وقع عليه الرتكيز واالهتمام به حىت أدرج ضمن املنت العقدي
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األشاعرة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت،  02حممود صبحي، يف علم الكالم دراسة فلسفية آلراء الفرق اإلسالمية يف أصول الدين، رقم  ( ـ15)
 .16م،  ص 1985ه/1405، سنة 5ط 

 :ـ أصول ابقي املذاهب 3ـ  1ـ 3

وأما ابقي املذاهب فإن هلا أصوال تقرب من عموميات أصول اإلميان خباصة املدرسة األشعرية، واملاتوريدية، ومذهب أهل 
احلديث من احلنابلة، ويف الغالب عرف عن هؤالء آراء حول أصول اإلميان وتفسرياهتم هلا، مما شكل مسائل خاصة هبم 

ي واملواقف. ومل تتشكل يف منظومة أصول خاصة مثل سابقيهم، مما جعل أو ردوا هبا وجهة نظر غريهم ممن خالفهم الرأ
 بني جليل الكالم ودقيقه، وال بني ما هو من األصول وما هو »الدكتور حممود صبحي يقول عن األشاعرة إهنم مل يفرقوا 

 .(15)«من الفروع اليت جيوز أن خيتلف فيها املسلمون

د فرقهم ـ فهم أحياان إىل املعتزلة أميل، وببعض املبادئ العقدية أكثر أتكيدا، ويتكرر الوضع نفسه عن الشيعة ـ على تعد
 ومنها خباصة ما تعلق ابالعتقاد يف آل البيت مما يتصل بقضية األحقية ابإلمامة، وعصمة اإلمام ....

الرأي اآلخر فيها،  والذي يرتبط مبوضوعنا فيما خيص هذا النوع من املذاهب هو تفسري األصول اإلميانية، واملوقف من
 كما سيأيت. 

 ـ العالقة بني أصول الدين العامة وبني األصول العقدية املذهبية: 2ـ  3

من البدهي أن تبحث العالقة بني األصول اليت اختذهتا املذاهب وبني األصول اإلميانية الورادة يف القرآن الكرمي والسنة 
املوضوع، إذ كيف يتخذ مذهب معني أصوال، وهو يستقي من القرآن  املطهرة، ألن هذا هو اجملال الدقيق واملفصلي يف

 الكرمي؟ وما شأن هذه األصول املتخذة يف مقابل ما ورد ابلنص؟

 من شأن اجلواب عن هذا السؤال أن حيل جزء من اإلشكال األساسي يف املوضوع، ويبقي اجلزء الثاين املتعلق ابلتفسري.

فإننا ننتهي إىل مجلة من املالحظات ختتص هبا مقارنة األصول املذهبية مع األصول  إذا نظران يف هذه األصول املذهبية
العقدية العامة، وهذا اصطالحا أبننا نقصد ابألصول العقدية العامة األصول الستة اإلميانية السابق اإلشارة إليها ومستندها 

 من نتائج املقارنة أن هذه األصول املذهبية  ؛ فنجدكان الرسول صلى هللا عليه وسلم القرآن الكرمي وحديث الرسول  
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 ختتلف عن األصول العامة يف اآليت:

ـ إهنا من اختيارات أصحاب الفرق، ولو أن هلا سندا يف النصوص، لكن استنادها استنباطي، وتبعي ابلنسبة إىل  1
االستدالل عليها؛ وحىت يف حال إلزاميتها األصول العقدية العامة، ومن هنا فهي ال تكتسب صبغة اإللزام ضرورة، إال بعد 

فإهنا ال ميكن أن تضاهي األصول العقدية العامة نظرا لتباين جهة األمر ومصدر التأصيل، وجهة االختيار، فال ميكن أن 
 يساوى بني األمر اإلهلي، وبني االختيار البشري.

 يسلم إىل نتيجة أن هلا سندا ومل خيتلقها أصحاهبا عن  ـ تعترب األصول املذهبية أثرا وجزءا من كل األصول العامة، وهذا 2

هوى، ولكن أيضا تتيح االستنتاج أنه ميكن أن يستغىن عنها، مادامت متضمنة يف األصول العامة، أو على األقل ال 
 تكتسب قوة األصول العامة، وال حتل حملها.

ة، قد جتتمع مع بعضها، ويتفق مذهبان أو أكثر ـ األصول املذهبية تبقى يف نطاق ضيق من اختصاص النظرة املذهبي 3
 على أصل من هذه األصول، ولكن اجتماعها يف كل مذهب ينتج خصوصية مذهبية.

ـ األصول املذهبية تتقاطع فيما بينها؛ حيث ال جند مذهبا خيتص بكل أصوله وينفرد هبا، بل إن اجلمع بني هذه  4
عضا من أصول مذهب آخر، مثل الذي بني املعتزلة واإلابضية أو املذاهب ممكن من جهة أن يف كل مذهب جزء أو ب

 بني املعتزلة واألشاعرة، وهكذا ....

ـ إن منطقة االختصاص توحي أبن هذه األصول مل تكن أصول اتفاق، ورمبا مل يـخَرد هلا هذا الوصف واخلاصية، بل أريد  5
هذا يستدعي البحث عن أصول االتفاق عوض البحث التفرد أو التميز من حيث ذكر ما اختلف فيه مذهب عن غريه، و 

 يف أصول اخلالف. 

وأبصول االختالف يتميز كل مذهب مبا حيقق له تفردا عن غريه؛ ولذا يبدو أن الصواب أن تسمى "أصول اخلالف"، 
أو "أصول املذهب"، ال "أصول الدين" على اإلطالق؛ ألن أصول الدين من املفروض أال تكون موضع خالف بني 

 املسلمني، فال يفرق بني املسلم وغريه إالَّ اختالفه مع امللل األخرى يف أصول إميانه وأحكام الشريعة اليت يلتزم هبا.

 ومما يدل على أن املراد هبذه األصول املذهبية معناها الضيق واملقتصر على مميزات املذهب ما جنده مثاال عند العامل 
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م، 2005هـ/1426عشرة عند اإلابضية، دراسة وحتقيق د. ونيس الطاهر عامر، مكتبة اجليل الواعد، نزوى( ـ تبغورين بن عيسى، أصول الدين، أو األصول ال16)

 .47، وينظر: الشماخي، منت الدايانت، ص 74ص 

أصول الد ين اليت اختلفت فيها األم ة حىت  صاروا »حديثه عن أصول مذهبه:  اإلابضي تبغورين الذي قال يف مقدمة
؛ وكان هذا الوصف دقيقا وصادقا، ألن هذه املذاهب مل تتخذ أصوال تقصد هبا ما اجتمع (16)«طرائق قَِّدَدا، وأفراقا خمتلفة

 عليه املسلمون، بقدر ما قصدت ما اختلفت فيه مع غريها.

نتيجة يف أن األصول املذهبية لن تكون من وجهة نظر منفردة عن كل املسلمني، فال نكاد جند كما ميكن االنتهاء إىل 
مذهبا حيقق هذا ابملعىن الدقيق، إالَّ على الغالب، فيذكر له بعض املواقف اليت اشتهر بتغليبها على غريها، وإال فال ميكن 

غريه، وال أبصل العدل مثال، ولكن لكل مذهب نظر يف أن ينفرد مذهب ـ مثال ـ أبصل يسميه "أصل التوحيد" دون 
جزء من هذه األصول، وهذا يثبت أن هذا املصطلح وقع فيه التوسع كثريا مما أنتج عدم انضباطه، إذ أريد به التفرد، بينما 

 احلقيقة غري ذلك، وال يكون ملذهب تفرد إال يف التفسري وحتديد ما يصدق عليه األصل.

 األصول املذهبية إذن تفسريات لألصول العامة؟ وما مدى أمهية التفسريات املذهبية لألصول العقدية؟ فهل ميكن أن نعترب

 :ـ الفرق بني األصل العقدي وتفسريه 4

لقد نتج من تعامل الفكر اإلسالمي عرب الزمن مع النص املصدري املتمثل يف الكتاب والسنة أن ظهرت مواقف متباينة 
النص؛ بني من وقف على ظاهر النص، ومنع التأويل، واعتربه حمذورا وحمظورا؛ وبني من اختذ منهج بني املسلمني من فهم 

 التأويل، على اختالف بني املؤولني يف مدى اعتماد التأويل واالحتكام إىل نتيجة النظر العقلي يف التعامل مع النص.

رت جهود التفسري وحماوالته، ومنهج التحليل إىل ويف كل األحوال ومع خمتلف وجهات النظر، وتعدد املناهج، فقد أسف
ظهور مجلة من املواقف، وترددت عدد من اآلراء مبصطلحاهتا أضيفت إىل املتون العقدية، وإىل ما حدده كل مذهب يف 

 اإلميان ابهلل تعاىل وما ارتبط ابلعقيدة.

معه، ألن احلكم ابلتطابق أصال ال ميكن أن  فكانت هذه املواقف وهذه اآلراء تبعا للنص وإن مل تكن ابلضرورة متطابقة
 يتحمله إال صاحب التفسري.
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فعند النظر إىل اآلراء املذهبية جندها يف كثري من األحيان تعرب عن األصول اإلميانية لكن بغري مصطلحاهتا على املستوى 
 لى النصوص.اللفظي، وبغري احملتوى كذلك على مستوى املضامني، ويف الغالب هي إضافات تفسريية ع

فباإلمكان إرجاع كل األصول املذهبية إىل األصول الستة، مثلما هو احلال يف احلرية واالختيار واجلرب، الذي هو أثر من 
 أصل اإلميان ابلقدر.

ويقال مثل هذا يف احلديث عن الصفات وكل ما يتعلق ابإلميان ابهلل تعاىل من رؤيته إمكاان وعدما، وصفاته وعالقتها 
 والقول يف القرآن الكرمي، وأنواع التوحيد، بل حىت مصطلح التوحيد مطلقا أو مقيدا ابلربوبية أو األلوهية، كلها  ابلذات،

 من متعلقات األصل اإلمياين األول وهو اإلميان ابهلل تعاىل.

بني اإلميان والكفر  وكذا ما تعلق أبفعال اإلنسان ومصريه وتسمياته، واعتقاد كونه سعيدا أو شقيا، وشروط ذلك، واملنازل
 إثباات ونفيا، كلها ميكن اعتبارها من مشتمالت أصل اإلميان ابلغيب واليوم اآلخر خباصة.

وهكذا جند اجلهد البشري حاضرا وبوضوح يف اجلانب العقدي يف العقيدة اإلسالمية، فلم يقتصر املسلمون على ما جاء 
أاتحوا ألنفسهم استحداث منظومة من املفاهيم العقدية، بناء على يف الكتاب والسنة ملتزمني هبما ألفاظا ومعاين، بل 

ما تلقوه من الوحي، وهي وإن مل خترج عن نطاق الوحي، إال أنه أعطي لبعض املستحداثت اإلنسانية قوة النص املوحى 
اه النص يف موضوع به، وسلطته، ودرجته من االعتبار؛ ورمبا كان السبب الرئيس يف الفرقة هذا امللحظ، وهذا السلوك جت

 أساسي أتسيسي يف الدين والتشريع.

فهذه العالقة بني األصول الستة وبني ما نتج عنها من التفسريات تدل على أن اجلهد البشري ظهر واضحا يف عملية 
 .التفسري، ويف حتليل هذه األصول، فبهذا تكون املواقف املذهبية وأصوهلا تفسريا لألصول اإلميان يف أحسن األحوال

لذا نعترب أن األصل العقدي اإلمياين ابت واضحا حمددا مقصورا على ما نزل به النص، لفظا ومعىن أوال، متمثال يف 
األصول الستة؛ وهي أصول اإلميان وأساسياته اليت ال يتم إميان املرء حىت أييت هبن مجيعا إمياان كامال أي تصديقا كامال 

اخلوض يف اعتبار تعريفات اإلميان تضييقا وتوسيعا بني التصديق والقول غري منقوص، دون شك فيها وال ريب؛ دون 
 والعمل، مما ليس من مهمة هذه الدراسة.
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مث نعترب أن كل ما استحدثه الفهم البشري من مصطلحات، ومن مفاهيم، وما يصدق عليها، وما ينجر عنها من سلوك 
فروع، فما كان أثرا من غريه فهو فرع عنه؛ وال ميكن أن يصبح أيضا فروعا عقدية، بناء على معايري اعتبار األصول وال

 هو، وال مثله، وال أعلى درجة من أصله الذي تفرع عنه.

 وهنا ميكن الذكر على سبيل املثال ال احلصر بعض القضااي، وما ينتج عنها بناء على حتديد أصول اإلميان، حسب اآليت:

هية وتوحيد ربوبية، وتوحيد الذات، وتوحيد صفات، وتوحيد األفعال، حسب ـ أنواع التوحيد؛ فتفريعه إىل توحيد ألو  1
كان ، وأرشد إليه الرسول  تعاىل ميان ابهلل تعاىل، كما أمر هللامصطلحات املذاهب اإلسالمية، كل ذلك نتج عن أصل اإل

 العقدي يف مراحله التارخيية.من غري هذا التفصيل الذي اقتضته رمبا ظروف مر هبا البحث ، الرسول صلى هللا عليه وسلم 

فعلى مستوى هذا األصل جند التفريع بداية من اختيار املسلمني ملصطلح التوحيد الذي أصبح بدال من مصطلح اإلميان، 
، الذي كان كان الرسول صلى هللا عليه وسلم مث التقسيم الذي مل يرد عليه دليل، فيمكن أن نرجع إىل هدي الرسول  

اإلميان ابهلل تعاىل، على األقل يف مستوى عامة الناس، فال يثقل عليهم مبا يشوش عليهم إمياهنم،  يطلب من الناس جمرد
 ويلهيهم عن العمل الصاحل.

وكذا مسألة الرؤية اليت كثر عليها اجلدل إثباات ونفيا، فهي أيضا من أصل اإلميان ابهلل تعاىل، فيمكن اعتبارها من مرتبة 
ري متفق عليها، ووقع فيها االختالف، مما جيعل اعتبارها أصال من قبيل إدراج ما ليس من تفسري األصل، بدليل أهنا غ

األصول ألنه خمتلف فيه، ضمن األصول اليت ال خيتلف فيها؛ فممَّا يدل على عدم رفعها إىل األصول االختالف يف 
واعتبارها خاصة مبا يليق بذاته تعاىل عند من  حتديد املراد منها، بني االعتقاد اجلازم بكوهنا رؤية غري مؤدية إىل التشبيه

يثبتها؛ وأهنا ال تكون عند من ينفيها بناء على اعتبار الرؤية ابملعىن احلقيق املعهود؛ فنجد أن حمل االختالف غري متحد، 
 مما مينع من املقارنة أصال، ومينع من استنتاج نتيجة يف حق أحد األطراف.

أحياان إىل االتفاق أو االقرتاب من بعضهما عند حترير حمل اجلدل واخلالف، وهو ما وهذا ما أمكن أن يوصل الطرفني 
 جعل الغزايل مثال ينتهي إىل أهنا ال تكون رؤية بصرية بقدر ما هي رؤية تعين: مزيد علم ابهلل تعاىل يصبح كأنه الرؤية 
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عقوب يوسف بن الوارجالين أبو ي؛ 45، 44م، ص 1983هـ/1403( ـ ينظر يف هذا: الغزايل أبو حامد، االقتصاد يف االعتقاد، دار الكتب العلمية بريوت 17)

الساملي عبد ؛ 64، ص 1 هـ، ج1306الدليل ألهل العقول لباغي السبيل بنور الدليل لتحقيق مذهب احلق ابلربهان والصدق، املطبـعة البارونية مصر إبراهيم، 
حاشية اطفيش احممد بن يوسف، ؛ 363، ص 1م، ج1989هـ/1409هللا بن محيد،  مشارق أنوار العقول، حتقيق د عبد الرمحان عمرية دار اجليل بريوت 

؛ 490، ص 14هـ ، ج1305املطبعة السلطانية زجنبار  1؛ مهيان الزاد إىل دار امليعاد: ط15، ورقة: 2(، ج5القناطر: خمطوط يف مكتبة القطب )رقم ا. و: 
رس الكالمية إبفريقية إىل ظهور األشعرية: دار العرب ؛ عبد اجمليد بن محده، املدا132هـ، ص  1326الذخر األسىن يف شرح أمساء هللا احلسىن: طبع قدمي دم 

م، 1990نشر مجعية الرتاث القرارة املطبعة الَعَربِـّيَّة غرداية  2البعد احلضاري للعقيدة عند اإلابضية: طفرحات اجلعبريي،  ؛111م، ص 1986هـ/1406تونس 
 .151-150، ص  م1996هـ /1417نشر مجعية الرتاث، القرارة، اجلزائر،  آراء الشيخ احممد بن يوسف اطفيش العقدية،؛ مصطفى ويننت، 307، ص 1 ج

 .28( ـ سورة الرعد، اآلية، 18)

 .09هـ، ص  1329( ـ ينظر: عبد اجلبار أبو احلسن، تنزيـه القرآن عن املطاعن: املطبعة اجلمالية مصر 19)
 .23( ـ سورة األنبياء، اآلية، 20)

وهذا يثبت كوهنا من تفسري أصل ؛ (17) بوالالبصرية يف كوهنا مشاهدة وحسية؛ وهو ما اعتربه بعض من ينفيها قوال مق
 .تعاىل وال تكون هي كل اإلميان بهاإلميان ابهلل 

 مل كان الرسول صلى هللا عليه وسلم ـ القول يف أفعال اإلنسان: وقد تعددت فيها األقوال واملواقف، مع أن الرسول   2
العقدية والدراسات قدميا فزادت مصطلح القضاء، خريه وشره؛ لكن توسعت املتون  يفصل يف األمر ابإلميان ابلقدر

وذهبت تبحث العالقة بني املصطلحني، وأسبقية معىن أحدمها على اآلخر بني الدنيا واآلخرة، وكان حبثا يغين عنه االلتزام 
 مبا جاء به النص.

نسان على فعله مل تفض إىل كما أن اجلهود املوغلة يف حبث العالقة بني فعل اإلنسان وإرادة هللا تعاىل، ومسؤولية اإل
الَّذِّيَن » جواب مقنع ومطمئِّن، مع أن من أهم أهداف العقيدة وآاثرها إشاعة االطمئنان لدى اإلنسان كما قال تعاىل: 

علماء خمتلفي املناهج يف التعامل ؛ وهلذا جند منوذجا من (18)«آَمنخوا َوَتْطَمئِّنُّ قـخلخوبـخهخم بِّذِّْكرِّ اَّللَِّّ َأاَل بِّذِّْكرِّ اَّللَِّّ َتْطَمئِّنُّ اْلقخلخوبخ 
مع النص يصلون إىل هناية متوافقة يف املوضوع، وهي اإلقرار بعلم هللا تعاىل السابق لكل شيء مبا فيه مصري اإلنسان، 

ا يـَْفَعلخ َوهخْم يخسْ »: ؛  فاهلل تعاىل كما قال(19)كما ذهب إىل هذا القاضي عبد اجلبار من املعتزلة ، (20)«أَلخونَ اَل يخْسَألخ َعمَّ
 وهي اآلية اليت استشهد هبا الشيخ احممد بن يوسف اطفيش، عندما أهنى البحث، وانتهى إىل عجز 
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 .167، ص1هـ، ج1325شرح الدعائم )شرح بعض منظومات ابن النظر العماين املسماة الدعائم(: طبعة قدمية ( ـ ينظر: اطفيش احممد بن يوسف، 21)

 .(21)اإلنسان عن إدراك حقيقة األمر، وأنه تعاىل يفعل ما يشاء

ميكن أن فهذا يدل على أن القضااي امللحقة أبصل اإلميان ابلقدر ال ميكن أن تصبح هي األصول، وأن هذه اآلراء ال 
تصنف إال يف عداد تفاسري األصول، دون مرتبة األصول اإلميانية، وهي جهد بشري، وفهم ميكن أن يتعدد، ويتنوع 

 أيضا.

يي هبا  3 ـ قضية خلق القرآن اليت ما زال البعض يتناوهلا ابملنهج ذاته اليت كانت عليه أايم االختالف بني املسلمني، وحيخ
بني املسلمني، وهي مسألة أتيت بني أصل اإلميان ابهلل تعاىل، واإلميان ابلكتب املنزلة، ولكن  نزعات، وينتصر ألقوال فرَّقت

النقاش الذي كان بشأهنا أخرجها كلية من أصول اإلميان، إىل قضااي جزئية واثنوية، وفرعية، وكانت تتعلق ابإلميان ابهلل 
جانب كل هذا إىل التساؤل عنه تعاىل، وعن صفاته،  تعاىل وقدرته وقيام حجته على عباده بكتابه؛ فتفرعت إىل ما

 والبحث عن حقيقة كالمه، وبل حىت تنويعه، مما ال طائل من ورائه؛ فضاع الناس جراءها، وثبت بذلك أهنا إمنا نشأت 

ة عن تفسري بشري لألصل العقدي، وللنص القرآين، تفسري يف كل احلاالت يعوزه الدليل، ويبقى يف دائرة احتمال الصح
 واخلطأ.

ويظهر مع قضية خلق القرآن جليا أتثري البيئة العلمية والسياسية أيضا على الفكر البشري، فإهنا مل تكن قضية ظاهرة 
، وال من بعده من اخللفاء، ولكن كان ذلك سريعا ويسريا مع من ملسو هيلع هللا ىلصمستحوذة على العقول مشغلة للناس أايم الرسول 

 جاء بعدهم.

بل فروقا بني األصل العقدي كما أقره القرآن الكرمي والسنة النبوية، وبني ما أنتجه االجتهاد  فقد ظهر جليا أن هناك فرقا
والنظر البشريني جتاه األصول، فاألصول الواردة عن وحي اليت هي تتحقق فيها شروط األصولية وهو قطعية ثبوهتا 

ال ميكن اعتبارها إال تفسريا لألصول العقدية  وضوحها، وعدم االختالف فيها؛ فاألصول املذهبية، والتفسريات البشرية،
 ترتبط هبا وتتعلق هبا تعلق تفسري وتوضيح، أو تقسيم وتنويع.

 ويدخل يف هذا االعتبار ما كان خاصا مبذهب إسالمي، أو تيار فكري، مما مسي أصوال للدين، لكن ينبغي أن تسمى 
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 .56( ـ ينظر: عبد اجمليد النجار، إحياء الفكر العقدي يف مواجهة التحدايت، أو جتديد الفكر العقدي، ص 22)

 على األرجح أصوال للمذهب.

انية فينبغي أن تسمى األصول اليت اختلف حوهلا املسلمون، هذه التسمية اليت تتيح مساحة ومادامت تفسريا لألصول اإلمي
 ون اختالفهم يف مقامه احلقيق به.حلرية الرأي والقول، وتقرب القلوب، وتتيح إمكانية اللقاء ما دام املختلفون يضع

 واألصول املذهبية:ـ إمكانية حتقيق الوحدة ابلفصل بني األصول العقدية وبني تفسريها  5

ابلفصل بني األصول اإلميانية وما طرأ عليها من تفسري، وما دار حوهلا من مواقف بناء على اآلراء اخلاصة بشخصية عامل 
 أو مبذهب، فإنه يبدو من املمكن أن تتحقق وحدة املسلمني.

ة اليت ال خالف فيها، وهو ما يرجع فال تكون األصول العقدية إالَّ ما جاء صرحيا يف القرآن الكرمي، والسنة الصحيح
، ال إىل ما انتهت إليه تصورات الناس من بعده ملسو هيلع هللا ىلصاألمة اإلسالمية إىل أصوهلا، وتخدعى إىل ما كان يدعو إليه الرسول 

 .ملسو هيلع هللا ىلصرغم أمهيتها، لكن ال ينبغي أن تكون بديال عما جاء به 

تحديد أصول غري ما جاء به النص، إالَّ من ويفرض هذا الفصل وجود نص الوحي الذي ال ميكن التقدمي بني يديه ب
قبيل تقريب الفهم، فتكون هذه األصول اليت يراد هلا أن تعرب عن الدين تفسريا ملا جاء به الوحي، وليست هي الوحي 
صص حينئذ األصول العقدية مبا ورد يف النص وابلتحديد يف أصول اإلميان  ذاته، فيكون الفصل واضحا بني النوعني، وختخ

ستة، وما عداها من قضااي العقيدة اليت يتدارسها الباحثون قدميا وحديثا، ويخعترب ما فرضته املتون من فروع العقيدة ال ال
 من أصوهلا.

وهذه الفروع تصبح من مجلة ما ورثه املسلمون عرب العصور، وما تراكم على تراثهم من مفاهيم وتفاسري وما عاشوه من 
 مضمون العقيدة وعلم الكالم أحسن حامل لتاريخ املسلمني الفكري، فكلما قضااي وأحداث، جعلت يف األخري

استعظموا مسألة ورأوا أن اخلالف فيها قادح يف الدين، رفعوها إىل العقيدة وبوؤوها مكانة تكون فيها من األصول، أو 
 .(22)على األقل من الفروع العقدية

 وإذا مت األمر هبذا التصنيف بني أصول وفروع يف العقيدة، يتحقق املقصد الشرعي وهو التيسري على الناس، وإشاعة الرضا 
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والطمأنينة يف القلوب، وهذا من شأنه أن يعزز الدعوة إىل إعادة صياغة هذه األصول، وحتديدها مبا يتوافق مع القرآن 
 فيفا على املؤمنني وتيسريا.الكرمي، واستبعاد ما ال يعضده دليل، خت

وهذا الفصل بني األصول اإلميانية الستة والفروع العقدية ال يعين االنتقاص من األصول املذهبية، وال إنكار تفسري العلماء 
لألصول اإلميانية، ولكن يضع كال يف مقامه، وحيفظ له أمهيته، ويخرتَّب يف هذا الفصل األصل قبل الفرع، ويظهر مقام 

البشري من مقام الوحي اإلهلي، من غري أن يهيمن التفكري البشري على النص، فيكون سببا يف حتديد االنتفاع  الفكر
 ابلنص.

لذا جند أن الفصل بني االثنني أمر ميسور ألنه ال يؤثر سلبا على إميان اإلنسان، بقدر ما يفيده يف ترسيخ ارتباطه بربه 
 املنطقة الوسط والقول اجلامع يف االعتقاد؛ ألن األصول اإلميانية الستة وتعلقه به؛ وعند الفصل يصل املسلمون إىل

 تستجمع أسباب هذه الوحدة من خالل طبيعة هذه األصول:

 .كان الرسول صلى هللا عليه وسلم ـ فهي اثبتة ابلقرآن والسنة الصحيحة إذ نزل هبا نص الوحي، ودعا إليها الرسول  

 وفروعها، وكل التفسريات املتوالية عرب الزمن. ـ وعليها بنيت كل أجزاء العقيدة

 ـ وقد وقع اإلمجاع عليها، ومل ينقل أي خالف فيها.

فكانت حبق أصوال، غري خمتلف حوهلا، وال ميكن االختالف عليها أصال، ألهنا تشكل قاعدة اإلميان، وأساسه وأركانه، 
 سالم.وال ميكن أن يبقى بزواهلا إميان وال اعتقاد، ابتفاق أهل اإل

وهذه هي الوحدة اليت يراد أن يصل إليها املسلمون، حيث ميكنهم أن جيتمعوا على أصول متفق عليها، دون أن يلغوا 
اجتهاداهتم الفردية أو املذهبية، حىت ال تكون دعوة إىل الالمذهبية، ولكن أيضا دون أن حيدثوا شقة بينهم، بسبب تعدد 

م، وسعته حيث يستوعب أنواعا من التفكري ال ختتلف على األصول، وتتجه رؤاهم وآرائهم؛ فتعترب مظهر قوة اإلسال
 وجهة واحدة هي التوحيد، واإلميان ابهلل تعاىل.
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 .70( ـ عبد اجمليد النجار، دور حرية الرأي، ص 23)

 ـ دور توحيد األصول يف وحدة األمة 6

تكمن أمهية توحيد األصول العقدية يف كوهنا من أهم أسباب حتقيق وحدة األمة اإلسالمية، ذلك أن من أهم أسباب 
فرقتها اختالفها على أصوهلا، وعلى تفسري هذه األصول، لذا ميثل عامل توحيد األصول العقدية احلجر األساس يف 
املوضوع، ألن العقيدة هي ركن هذا الدين وعماده، وهي مجلة من القناعات والتصورات حول الوجود املشاهد والوجود 

صول العقدية ترتكز على كوهنا أصوال عقدية، وعلى كون االختالف املستقبل يف الغيب إىل يوم القيامة؛ فأمهية توحيد األ
 عليها هو أعظم أسباب فرقة املسلمني وتشتتهم وذهاب رحيهم.

وتوحيد األصول العقدية يف األصول الستة يفتح اجملال حلرية التفكري والرأي حول الفروع والتفسريات، ألهنا تصبح من 
ال يفرتض وال يفرض فيه الوحدة، بل رمبا التنوع هو املطلوب ألنه ميك ِّن من مناء إنتاج بشري ومن تفكري البشر، وهذا 

الفكر البشري، ومن صالحية اإلسالم لكل زمان ومكان، ولشموليته، فال حيصر يف فكر رجل واحد وال مدرسة واحدة، 
كما يرى عبد اجمليد النجار أن من   بل يصبح جماال فسيحا لتبادل الرأي والتداول على التفقه من علم هللا تعاىل الواسع،

ولكن املتأمل يف العلة األصلية اجلامعة »أسباب احنسار حرية الرأي بني املسلمني التضييق يف األصول العقدية، ويقول: 
ملظاهر هذه الفرقة مجيعا على اختالفها، ال يعدو أن جيدها جلية يف احنالل الوحدة الفكرية بني املسلمني )....(، مث ال 

 عدو أن تقف على أن احنالل هذه الوحدة يعود إىل سبب أصلي هو االحنسار الواسع حلرية الرأي يف العامل ي

 .(23)«اإلسالمي

وميكن عن طريق توحيد األصول العقدية يف أصول اإلميان الستة الوصول إىل نتائج إجيابية تسهم يف حل كثري من 
 املثال ال احلصر:مشكالت الداخل اإلسالمي خباصة، ومنها على سبيل 

 :اليسر يف التعامل مع الدينـ 1ـ  6

 دينا قيما ال عوج فيه، ودينا فيه  كان الرسول صلى هللا عليه وسلم لقد امنت هللا تعاىل على عباده أبن أوحى إىل رسوله  
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 .185ة، اآلية، ( ـ سورة البقر 24)
 .06-05( ـ سورة الشرح، اآليتان 25)

 وبني أنه ينقل عبده إىل يسر بعد كل عسر وقال، (24)«يخرِّيدخ اَّللَّخ بِّكخمخ اْليخْسَر َواَل يخرِّيدخ بِّكخمخ اْلعخْسرَ »يسر، وقال تعاىل: 

 ، وغري هذا من الدالئل على يسر اإلسالم.(25)«فَإِّنَّ َمَع اْلعخْسرِّ يخْسًر إِّنَّ َمَع اْلعخْسرِّ يخْسرًا»: ىلتعا 

ال  صلى هللا عليه وسلمفمن شأن توحيد األصول العقدية التيسري على املكلفني فيما يطلب منهم، فقد كان الرسول 
يطلب من الناس أكثر من النطق ابلشهادتني، واإلميان مبا جاء يف القرآن الكرمي املنزل عليه، بعيدا عن التكلف والتعقيد؛ 
فاالقتصار على األصول اإلميانية الستة حيقق هذا اليسر، ويقرب املسلمني إىل بعضهم، ماداموا يؤمنون أبصول موحدة؛ 

ول اخلاصة من شقة وبعد بني املسلمني، ومن انقطاع أواصر الصلة بينهم، مبا يفرضه وهذا خالفا ملا أورثه التعصب لألص
البعض من مفاهيم يعتربوهنا ضرورية، وابلتايل اختذوا كثريا من األحكام القاسية يف حق بعضهم بعضا بسبب هذه األصول 

 املستحدثة.

ميان هبا، ميك ِّن من التخفيف من مكانة األصول املدرسية فاعتبار األصول العقدية هي األصول اإلميانية الستة اليت جيب اإل
املذهبية اخلاصة، وجيعل التدين بداية من االعتقاد أمرا يسريا، ويف متناول املكلفني، ال يعنتهم كثرة املصطلحات وتعدد 

 املفاهيم.

 : ـ حرية الرأي بني املسلمني 2ـ  6

آليات إاتحة فرصة حرية الرأي بني املسلمني، إذ يصبح األصل  توحيد األصول العقدية يف األصول اإلميانية من أهم
العقدي غري حمتكر يف فكر واحد، وال مذهب واحد، بل يتوزع الناس واملذاهب أمر تفسري هذه األصول، مع مراعاة 

متنع من الغلو،  حدٍ  أدىن من القاسم املشرتك بني أهل العلم من الدارسني؛ فال يصبح التفسري  منتهيا، ولو أن له ضوابط
والشطط يف نتائج التفسري ومناهجه قبل ذلك؛ وهنا ميكَّن املسلم من حرية الرأي، ما دام التفسري غرَي املفسَّر، واألصل 
العقدي غرَي تفسريه؛ فال يتحرج من الوقوف إىل موقف دون آخر، كما ال يضيق من دائرة احلركة الفكرية، فال يقضي 

ـ وهو من علم هللا تعاىل الواسع وهو العليم احلكيم ـ  فهم بشري، خيتزله يف مفاهيم إنسانية،  على اإلسالم بشموله وسعته
َداًدا ل َِّكلَِّماتِّ َريب ِّ َلَنفَِّد اْلَبْحرخ قـَْبَل َأن تَنَفَد َكلَِّماتخ َريب ِّ »وينهي الفهم فيه؛ مع أن هللا تعاىل يقول:   قخل لَّْو َكاَن اْلَبْحرخ مِّ



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 2, NO: 3, 2016 

 
 24 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           

 .109( ـ سورة الكهف، اآلية، 26)
 .27( ـ سورة لقمان، اآلية، 27)
 .85( ـ سورة اإلسراء، اآلية، 28)
 .49( ـ سورة الكهف، اآلية، 29)

َنا مبِِّّْثلِّهِّ َمَدًدا  ئـْ َعةخ َأحْبخٍر مَّا نَفَِّدْت »، وقال أيضا: (26)«َوَلْو جِّ َا يفِّ اأْلَْرضِّ مِّن َشَجرٍَة أَْقاَلٌم َواْلَبْحرخ مَيخدُّهخ مِّن بـَْعدِّهِّ َسبـْ  َوَلْو أمنَّ

 .(28)«َوَما أخوتِّيتخم م َِّن اْلعِّْلمِّ إِّالَّ قَلِّياًل »قليال،  ؛ فما أويت العاملون من العلم إال(27)«َكلَِّماتخ اَّللَِّّ إِّنَّ اَّللََّ َعزِّيٌز َحكِّيمٌ 

فما قدم املسلمون من تفسري لبعض األصول مل ينته بعد، وبعض هذه التفسريات مل تقدم جوااب كافيا يف موضوعها؛ ولعل 
ن املسلَّم به إميانيا أن هللا أبرز شاهد على هذا قضيةخ القدر، ومعادلة الفعل اإلنساين وحريته وتدخل إرادة هللا تعاىل، فم

، وأن اإلنسان مكلف مسؤول عن عمله، وأنه تعاىل قدَّر (29)«َواَل َيْظلِّمخ َربَُّك َأَحًدا»تعاىل ال يظلم أحدا وقد قال تعاىل: 
 كل شيء من قبل أن يكون اإلنسان؛ فكيف جيمع بني هذه األطراف؟ 

دِّ إىل يوم الناس هذا سوى التفويض، لكن مل يقفل الباب على أهل العلم والتفسري أن حياولوا يف مستواهم دون أن  ومل جيخ
 يشغلوا العامة ويفرضوا عليهم شيئا مل يفرضه هللا تعاىل.

وكذا القول يف مسألة الصفات اليت ما زالت مثار جدل، مل ميكن البت فيها، إال من خالل اختاذ البعض مواقف، وحماولة 
احلق، يف موضوع ليس فيه لإلنسان أكثر من السماع والتلقي؛ لكنه أصبح خيوض فرضها على أهنا هي الصواب، وهي 

يف عامل ليس له فيه من العلم إال بقدر ما مسح هللا تعاىل به لعباده وهو قليل؛ ولكنه قليل يكفيهم وينجيهم، فكيف يغلق 
 ابب التفسري فيما مل ينته تفسريه؟

نبه إىل أن حرية الرأي يف هذا اجملال ينبغي أن ال تفهم تطاوال على النصوص، إال أن النظر احلكيم يف املوضوع يقتضي أن يخ 
وال تقدميا بني يدي هللا تعاىل، بل يكون للرأي جمال يتحرك فيه، ال يتجاوزه، وال يدعي علم ما ال يعلم؛ وال يدعي كذلك 

 هناية العلم عنده؛ بل يبقى دائما حمتمال لتفسري غري تفسريه.

ى العقول وإلغائها ـ وهي من نعم هللا تعاىل على العباد ـ وبني تطاول الرأي على النص املوحى به منزلة فبني احلجر عل
 وسط، ال تلغي العقل، وال جتعله قاضيا على النص.

ر وحدة األمة ويقرب أفرادها إىل بعضهم، من خالل الوصول إىل هذه  والفصل بني األصل العقدي وتفسريه، مما ييس ِّ
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 احلال والوضعية اليت حتدد جمال استعمال العقل والرأي، وحدوده، وتتيح جماال حلرية الرأي والتفكري يف إطار الضوابط 

 الشرعية.

 املذهبية الضيقة وما ترتب عنهاـ التخفيف من حدة االنتماءات  3ـ  6

ال شك أن من أهم أسباب الفرقة، وغياب الوحدة بني املسلمني ظهور االنتماء املذهيب، ومتيز اآلراء، ومتايزها، وابلتايل 
كان الرسول صلى هللا عليه وسلم التعصب للمواقف، واحلدَّة يف ذلك التعصب؛ مما مل يكن عليه اإلسالم يف أايم الرسول  

أن زوال هذه املذاهب مل يعد أمرا مكنا وال مطلواب، بل أحياان كثرية كانت املذاهب نعمة، وثراء علميا، وتبقى  ، إال
 كذلك ما مل تتحول إىل التعصب، وإىل االدعاء، والتشدد يف املواقف.

بني أطراف ومن أسباب التعصب عدم توحيد أصول االعتقاد واإلميان، توحيدا يسهم يف التخفيف من حدة التوتر 
اختالف الرأي، وبتوحيد األصول يظهر احلد الفاصل بني املذهيب وبني الديين العام، فال يعترب املوقف املذهيب هو كل 
القول يف الدين، وال يساويه، بل جمرد رأي فيه حمتمل وغري مستبعد، فتخف وطأة التمذهب، وتصبح مصدر تنوع، وجمال 

طدام، بقدر ما تتحول إىل جمال خصب للحوار واجلوار احلسن، عوض ما استغلت استباق إىل اخلري، وال تصبح سبب اص
 له من أجل إاثرة الصدامات والنعرات، والتوترات بني املسلمني، منهم أحياان، أو من غريهم.

ل وهذا راجع يف جانب مهم منه إىل سوء التعامل مع األصول اإلميانية واالستبدال هبا أصوال مذهبية حلت حمل األص
احلقيق ابالهتمام، فغدت بذلك سببا للفرقة وقد كانت األصول الستة سببا أساسيا يف الوحدة اإلسالمية؛ وملا مل يكن 

 الفصل بني األصل العام وتفسريه، واألصل املذهيب اخلاص ظهر اإلقصاء، واختاذ املواقف املتشنجة، على أساس اعتبار 

م آخر خارج الدائرة، وبعيدا عن مراد هللا تعاىل، فكان الصراع املذهيب بديل احلق مقتصرا على فهم بعينه، واعتبار كل فه
 الوحدة الدينية العقدية، وهو أثر من الوالء والرباء وفق االنتماء الطائفي الصرف.

 م والفصل بني هذه األجزاء )األصل اإلمياين، والتفسري البشري، واألصل املذهيب(، وتنزيل كل جزء منزلته كفيل أن يسه

 

 عاد خطر التعصب، أو التخفيف منه.يف توحيد األمة وإب
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 .32( ـ النجار عبد اجمليد، دور حرية الرأي، ص 30)

 ـ مراجعة املنظومات الرتبوية 4ـ  6

 تعترب املنظومة الرتبوية أعظم بوابة لوحدة األمة، ويف جمال الرتبية اإلميانية ابخلصوص، إذ فيها يتم صناعة شخصية املسلم، 

أجدى وسيلة يف تخطيط هلا ورعايتها يف إعداد براجمها، فهي وعربها يتم غرس معاين الوحدة اإلسالمية، عندما يتم ال
 احلفاظ على مكسب وحدة املسلمني.

وكلما أصاب األمة فرقة أو ابتعاد عن صفوف الوحدة، كان من أهم األسباب سوء فهمهم لألصول الدينية، أو سوء 
 البحث والتدريس ومضامينه.استعماهلم للمضامني الشرعية، مما يستدعي املعاجلة من خالل مراجعة أساليب 

وتكون املنظومة الرتبوية رافدا بل طريقا رئيسة إىل وحدة املسلمني، ولكن عندما حيسن إعدادها من حيث منطلقات 
املناهج، وإعداد املكونني يف إطارها؛ ففيها يتم صناعة التجانس الفكري املعريف، والتقارب والتعايش بني أبناء األمة؛ 

فإنه ما من منهج معريف يسود يف أمة إال كان بسبب من جتانس »انس األستاذ عبد اجمليد النجار: ويقول عن هذا التج
إيديولوجي فيها، فإذا ما توحدت يف تغري إيديولوجي يطرأ عليها، توحدت أيضا يف منهج فكري جديد، كذلك إذا ما 

 .(30)«تشتت يف عقيدهتا الفلسفية أو الدينية تشتت أيضا يف منهجها املعريف

د إذا مل  فهناك تالزم بني التجانس املعريف والتجانس اإليديولوجي، وابلتايل التجانس العقدي، ألننا ال نتصور أمة تتَّحِّ
تتَّحد منظومتها املعرفية، ومنظومتها الرتبوية على اخلصوص، وال جيدي نفعا التجانس الفكري بني أهل العلم إذا كانت 

ه معاكس هلذا التجانس؛ ويكون اهلدم عندما تصبح املنظومة منظومات، واملناهج املنظومات الرتبوية تعمل يف اجتا
 متضاربة، والرتبية متعددة االجتاهات واملشارب، فال ميكن حبال أن جيتمع الذين تربوا على منظومات متضاربة، مما 

 يح لوحدة األمة يكون منها، وعن يستدعي إعادة النظر يف املنظومات الرتبوية يف البالد اإلسالمية، ألن املنطلق الصح

طريقها يتم اختصار السبيل إىل الوحدة املنشودة، وإمهاهلا يسبب ضياع اجلهود، وتوقف املشروع، بل قد تكون املنظومة 
 غري املنسجمة مع الوحدة أكرب معول هدم لصرح الوحدة.

 

نية، وهذا البناء مير عرب تدريس العقيدة، اليت ويف املنظومة الرتبوية يتم صناعة الوحدة من خالل توحيد األصول اإلميا



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 2, NO: 3, 2016 

 
 27 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           

اإلسالمية يف ترسيخ وحدة األمة، الدرس العقدي منوذجا، أعمال امللتقى الوطين، حول: "أثر العلوم ( ـ ينظر: مصطفى ويننت، دور تدريس العلوم 31)
 م.2015مايو  06و  05اإلسالمية يف تفعيل التكامل املعريف واإلقالع احلضاري"، جامعة األغواط، اجلزائر، 

 .46( ـ سورة األنفال، اآلية، 32)

 :(31)تتضمن أسس التوحيد ومن أمهها

 ـ وحدة املصدر وإالهيته.

 مشولية تصور الوجود. 

 ـ توحيد اخللق يف اجتاههم إىل خالقهم وعبادته.

 ـ وحدة األحكام اليت تسري حياة املسلم.

ليم للوحدة، والتشتت يف اختاذ أصول خمتلف عليها، بل وهذه اخلصائص ال ميكن أن تتثمر يف ظل تشتت التصور الس
من الضروري على األمة أن تتفق يف أصوهلا العقدية اإلميانية، وتفتح اجملال لالختالف يف التفسريات دون أن تكون سببا 

مخ بعباده، ويعلم للتنازع، على منهج القرآن الكرمي الذي أرشد املسلمني إىل عدم النزاع عند االختالف، فاهلل تعاىل أعلَ 
أهنم خمتلفني ابألصل، فمنعهم من التنازع ألنه يفضي إىل الفشل والضعف، ومل مينعهم من االختالف ألنه سنته تعاىل 

خ »بني العباد، وفيه منافع للناس، فقال تعاىل:  وا إِّنَّ اَّللََّ َمَع َوَأطِّيعخوا اَّللََّ َوَرسخوَلهخ َواَل تـََناَزعخوا فـَتَـْفَشلخوا َوَتْذَهَب رِّحيخكخْم َواْصربِّ
 .(32)«الصَّابِّرِّينَ 

فإذا قامت املنظومة الرتبوية يف البالد اإلسالمية على أساس توحيد األصول العقدية اإلميانية، وتنزيل التفسريات واألصول 
 املذهبية إىل فروع العقيدة، تكون بذلك قد قدَّمت خدمة جليلة لألمة من خالهلا متهد الطريق العملية والواقعية للوحدة، 

 جه من ذهنية تقب ِّل اآلخر، وزرع أخالق االختالف وأدبه، وإشاعة روح التجانس، ونبذ والتقريب بني أبنائها؛ مبا تنت

املسارعة إىل األحكام القاسية املنفرة، واملقصية للغري بسبب اختالف وجهات النظر؛ حينئذ يصبح التصور واحدا يف أن 
هذا الدين يسع الناس الذين انتموا إليه مجيعا، ويكون من مظاهر قوته أنه أقوى وأوسع من أن ينتهي عند شخص، أو 

 يتوقف عند فكر مفكر معني، أو مذهب لوحده.

اح املسعى التوحيدي عرب املنظومة الرتبوية يتطلب العمل على مستوى املضمون التدريسي كما يتطلب العناية وجن
ابملدر ِّسني، من حيث تكوينهم، وأخالقهم، وتصوراهتم، ألن إمهال أحد الطرفني يفسد كل املسعى، ومينع الوصول إىل 
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  التالميذ والطلبة. النتائج املرجوة، ألهنما مفاتيح الوصول إىل قلوب وعقول

 ـ اخلامتة: 7

فهذه بعض اجلوانب اليت تنتج عند النظر إىل األصول العقدية نظرة توحيدية، وصياغتها مبا يتيح وحدة األمة، وهذا كله 
من خالل إعادة النظر يف املوروث الرتاثي العقدي اإلسالمي، من حيث اعتبار األصول العقدية على نوعني: أصول 

 اإلميان الستة، مث األصول املذهبية اخلاصة؛ وبعدها أييت تفسري هذه األصول. عامة هي أركان

وحنسب أنه يكمن وراء تشتت التصورات وشيوع الفرقة وآاثرها السيئة على األمة وانفراط عقد الوحدة األمة اإلسالمية 
تفقد حقيقتها وختتل؛ وانقلبت النتائج انعدام اعتبار هذا التصنيف وغيابه؛ مما جعل املفاهيم تتداخل، واملوازانت بينها 

م من شأن األصول املذهبية ومن تفسريات األصول اإلميانية الشرعية العامة، على حساب أركان اإلميان،  عكسية، فضخ ِّ
 رغم أمهيتها واالهتمام هبا؛ يف مقابلة االهتمام املبالغ فيه ابلتفسريات، وابألصول املذهبية. 

كون املخرجات على حسب املدخالت، وتتمثل يف هذا الوضع من الفرقة التابعة لالنتصار وكان طبيعيا ومنطقيا أن ت
 لآلراء والتفسريات اخلاصة، واألصول اخلاصة بكل انتماء.

وهكذا يصبح احلل املناسب إرجاع األمور إىل نصاهبا من خالل اعتبار األصول العقدية اإلميانية هي أساس العقيدة لدى 
 .كان الرسول صلى هللا عليه وسلم ة ووسيلة توحيدهم، مثلما كان عليه األمر عند عهد الرسول  املسلمني، وهي أدا

 وهذا ال يعين إلغاء جهود السابقني وال الدعوة إىل توقيف الفكر والتفسري، بل ما سبق نعتربه رافدا لألجيال، ومن الضرورة 

هو الوجه الوحيد للحقيقة، وال أن ننزله منزلة األصول  البناء عليه، واالستمرار على هذا الدرب، لكن دون أن نفرضه
 . كان الرسول صلى هللا عليه وسلم اإلميانية املوحى هبا إىل سيدان رسول هللا  

 وهللا أعلم وهو من وراء القصد واهلادي إىل سواء السبيل.

 :ـ املصادر واملراجع 8
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