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 لخصالم

 
علم العقيدة ىو علم من العلـو اإلسبلمية نيطت بو مهمة لبللية األبعاد: أحدىا شرح مسائل العقيدة، 
كلانيها االستدالؿ على قضاياىا، كالبعد الثالث ىو الرد على الشبهات اليت ترد على العقيدة اإلسبلمية، 

األمَت عبد القادر اٞتزائرم يف خدمة علم انطبلقا من ىذه ا١تهاـ تسعى ىذه الدراسة إُف التعريف بإسهامات 
العقيدة كمدل حضور ىذه األىداؼ يف درس العقيدة عنده، كمن خبلؿ تتبع كتاباتو يف ىذا العلم من 
العلـو اإلسبلمية كجدنا أف الدرس العقدم عند األمَت عبد القادر مت توزيعو على لبللة ٤تاكر أساسية: أما 

سائدة يف عرض العقيدة فانتقد منهج ا١تتكلمُت مث منهج ادلُت، ككاف إُف األكؿ فقد تتبع فيو ا١تناىج ال
منهج ا١تتصوفة أميل. أما اور الثآف فهو اور ا١تتعلق باالستدالؿ على قضايا العقيدة كالذم ٕتلى عند 

اور الثالث فقد  األمَت يف لبللية أيضا ىي: االستبلؿ بالعقل، االستدالؿ بالنقل، كاالستدالؿ العرفآف. أما
ركز فيو على شبهات ألَتت حوؿ العقيدة اإلسبلمية ناقشها األمَت عبد القادر يف كتاباتو العقدية كمت 
تقسيمها إُف شبهات قدٯتة كشبهات حديثة كيف توضيح ذلك ٘تت االستعانة بعنصر التمثيل كأداة توضيحية 

الوفاء بالعهد كشبهة حديثة، كانتهت ىذه  من خبلؿ الًتكيز على فكرة الفيض كشبهة قدٯتة، كمسألة
الدراسة إُف نتائج أ٫تها أف إسهامات األمَت عبد القادر يف درس العقيدة كانت تعليمية دفاعية أكثر ٦تا ىي 

 إضافات أك معاٞتة مسائل جديدة. 

  األهري ػثذ المادس اجلضائشي دسط الؼميذج ػٌذ
  أ.د. مسشوم العمسيأ.د. مسشوم العمسي  

  أستاذ العقيد  والفلسفة اإلسالمية/جامعة باتنة د الجزائرأستاذ العقيد  والفلسفة اإلسالمية/جامعة باتنة د الجزائر
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 مقدمة: 

سبلمي تراث األمَت عبد القادر تراث عاَف من علماء اإلسبلـ يف العصر اٟتديث أخذ بعده اإل
كالعا١تي كذلك لتوزع ىذا الًتاث على عدة حقوؿ معرفية شكلت من األمَت عبد القادر شخصية مثَتة 
للجدؿ، كجعلت من ترالو ترالا جديرا بالنقاش كالدراسة ككذا عرضو إلعادة القراءة، كإذا كانت لؤلمَت 

كىذا األمر بديهي بالنسبة  اىتمامات بالشعر كبالسياسة كبالتصوؼ فإف اىتمامو بالتوحيد كاف متميزا،
 ألم مسلم كىو أ٫تية علم العقيدة كمكانتو يف  البنية اإلسبلمية.

 من ىنا تشكل الباعث على البحث يف ىذا ا١توضوع كالذم يتمثل فيما يلي:
غرض معريف يهدؼ إُف التعريف بدرس العقيدة عند األمَت عبد القادر؛ كىو باعث أحسب أنو  -1

إذا كانت جوانب من فكر األمَت عبد القادر قد حظيت ٔتا يكفي من العناية غاية يف األ٫تية ، ف
كالدراسة، فاٞتانب العقدم مازاؿ يثَت تساؤالت عند الباحثُت ٔتا يف ذلك بعض ا١تواقف اليت أبداىا 

 بعض أفراد أسرتو كاليت مفادىا التشكيك يف نسبة كتاب ا١تواقف إليو. 
اإلسبلمية، فهو العلم الذم يأيت يف صدارة العلـو اإلسبلمية أ٫تية  مركزية علم العقيدة يف البنية -2

كمكانة، كذلك لشرؼ موضوعو فهو العلم الذم موضوعو الذات العلية، فكاف شرفو من شرؼ موضوعو 
أشرؼ العلـو النافعة معرفة ا تعاُف كمعرفة  :"كىي ا١تكانة اليت أشار إليها األمَت عبد القادر حينما قاؿ

 .(1)"يف أفعالو كيف خلق السماكات كاألرض كما فيهما كما بينهما حكمتو
إف ٟتظة األمَت عبد القادر تعترب ٟتظة ٕتديدية يف تاريخ علم العقيدة كاليت ٖتاكؿ بعض  -3

يف ا٢تند الذم يتقاطع زمنيا مع األمَت عبد  ـ(1914ـ/1858)الدراسات أف ٕتعلها مرتبطة بشبلي النعمآف 
يد كاف للتحوالت اليت عرفها العاَف كالعاَف اإلسبلمي على كجو ا٠تصوص ا١تعٍت ْتماية القادر، كالتجد

العقيدة، كبنشرىا كالذم كاف يعآف كقتها من الظاىرة االستعمارية اليت احتمى ُّا االستشراؽ الذم 
 شكل إحدل كاجهات الصداـ مع العقيدة اإلسبلمية.
سة حوؿ اٞتانب العقدم عند األمَت عبد القادر، ألجل ىذه األسباب أردت أف تكوف ىذه الدرا

كقد فرضت علٌي طبيعة ا١توضوع أف أتناكلو بطريقة كصفية بالدرجة األكُف لتوضيح معاَف الدرس العقدم 
عند األمَت عبد القادر، كاليت ٯتكن ٕتليتها من خبلؿ التعاطي مع التساؤؿ التاِف: ما ىي معاَف الدرس 

قادر اٞتزائرم؟ أحسب أف اإلجابة على ذلك تكوف من خبلؿ ااكر اليت العقدم عند األمَت عبد ال
 تدكر حو٢تا ىذه الدراسة كىي: 

 عرضو ١تسائل العقيدة. -1
 منهجو يف االستدالؿ على قضايا العقيدة. -2
 الرد على الشبهات. -3
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 : المبحث األول
 عرضو لمسائل العقيد 

 
 المناىج السائد : المطلب األول: موق  األمير عبد القادر من 

من ا١تعلـو يف درس العقيدة عند ا١تسلمُت أف قضايا العقيدة يتم عرضها ٔتنهجُت النُت: منهج 
ا١تتكلمُت كىو ا١تنهج الذم ساد عند الفرؽ كا١تدارس الكبلمية، كمنهج ادلُت كأىل األلر كىو ا١تنهج 

كأخذه بالتأكيل كطرحو ١تسائل عقلية الذم مثل ردة فعل إزاء منهج ا١تتكلمُت يف جنوحو إُف العقل 
 كطبيعية كإدراجها يف باب البحث العقدم، كىي اليت َف تكن مطركحة يف عهد النبوة كعند السلف.

إذا جئنا إُف األمَت عبد القادر بأم ا١تنهجُت يأخذ؟. ٧تده ينكر على ىؤالء كعلى ىؤالء كيأخذ 
 مقدمة كتابو ا١تواقف، كذلك العتمادىم على العقل ٔتنهج آخر؛ أما إنكاره على ا١تتكلمُت فقد أبداه يف

يف فهم مسائل العقيدة ك أخذىم بالتأكيل كإجراء يف الدفاع عنها،  أنكر عليهم ذلك بأبيات شعرية ٦تا 
 جاء فيها:

 يػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػن غػػػػػػػػػػػػػػػدا عابػػػػػػػػػػػػػػػدا لفكػػػػػػػػػػػػػػػره فقػػػػػػػػػػػػػػػف

 فأنػػػػػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػػػػػا غػػػػػػػػػػػػػافبل علػػػػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػػػػفا جػػػػػػػػػػػػػرؼ  

   
 جعلػػػػػػػػػػػػػػػت عقلػػػػػػػػػػػػػػػك ىاديػػػػػػػػػػػػػػػا كنػػػػػػػػػػػػػػػور ىػػػػػػػػػػػػػػػدل

 ك يف تلػػػػػػػػػػػػػػػفأضػػػػػػػػػػػػػػػٌلك العقػػػػػػػػػػػػػػػل أيقػػػػػػػػػػػػػػػن أنػػػػػػػػػػػػػػػ  

   
 ٨تػػػػػػػػػػػػػػػػث ربػػػػػػػػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػػػػػػػػا هتػػػػػػػػػػػػػػػػول كقلػػػػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػػػػو

 تظػػػػػػػػػػػػػػػػل تعبػػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػػا خلقػػػػػػػػػػػػػػػػػت يف شػػػػػػػػػػػػػػػػػغف  

   
 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌورتو صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالوىم باطلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 حكمػػػػػػػػػػػػػػت جػػػػػػػػػػػػػػورا عليػػػػػػػػػػػػػػو جػػػػػػػػػػػػػػور معتسػػػػػػػػػػػػػػف  

   
 حٌكمػػػػػػػػػػػت عقلػػػػػػػػػػػك يف الػػػػػػػػػػػرب العظػػػػػػػػػػػيم فمػػػػػػػػػػػا

 (2)تنفػػػػػػػػػػػك ٖتكػػػػػػػػػػػم فيػػػػػػػػػػػو حكػػػػػػػػػػػم ذم سػػػػػػػػػػػرؼ  
   

 
و ٢تم قوية من خبلؿ ىذا جانب من نقد األمَت ١تنهج ا١تتكلمُت يف عرض العقيدة، كتبدك مؤاخذت

إبرازه ا١تآؿ الذم يؤكؿ إليو الفهم الراجح عندىم؛ إذ قد يغدك الواحد منهم يعبد ما فهم ال ما أمر بو من 
عبادة اإللو اٟتق الذم أمر بعبادتو. ك األمَت يف ىذا ا١توقف يشكل امتدادا ١توقف الشيخ األكرب ٤تي 

ا١تنتحل لتلك  :"لمُت فقاؿ عمن يأخذ بطريقتهمالدين بن عريب الذم انتقد ىو اآلخر منهج ا١تتك
الطريقة قٌلما ينجو من التشغيب أك يشتغل برياضة نفسو كهتذيبها، فإنو مستغرؽ األكقات يف إرداع 
ا٠تصـو الذين َف يوجد ٢تم عُت، كدفع شبو ٯتكن أف تكوف كقعت للخصم كٯتكن أف ال تقع كقد ال 

، كإف كاف ابن عريب َف ينف من حيث ا١تبدأ فائدة علم (3)"عتقع، كإذا كقعت فسيف الشريعة أردع كأقط
الكبلـ كلية كما فعل األمَت بل يرل عدـ اٟتاجة إُف اإلكثار منو فمتكلم كاحد يف البلد يكفي فتكوف 

 .(4)اٟتاجة إليو كاٟتاجة إُف الطبيب 
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م باٞتهل كبأهٌنم من جهة أخرل يرد األمَت على اٌدلُت أك أىل الرسـو كما يسميهم كاصفا إياى
. من خبلؿ ىذا يبدك أف األمَت َف يرتض ال الطريق األكؿ كال الطريق الثآف ٦تا (5)حجبوا عن العارفُت 

ساد عند علماء العقيدة يف القدٔف كيرفض حىت طريقة الفبلسفة اٟتكماء كيتبٌت طريقا آخر متميزا عن 
ا ىي طريقة ا١تتكلم كال طريقة اٟتكيم ا١تعٌلم، كطريقة توحيدنا م :"الطرؽ السابقة أفصح عنو حينما قاؿ

كلكن طريقة توحيد الكتب ا١تنزلة كسنة الرسل ا١ترسلة، كىي اليت كانت عليها بواطن ا٠تلفاء الراشدين، 
 .(6)"كالصحابة كالتابعُت كالسادات العارفُت

نستفيد شيئا مهٌما كىو يف ىذا يبدك سلفيا با١تعٌت ا١تدرسي، كلكن يف حقيقة األمر غَت ذلك، كإ٪تا 
يف ىذا ا١تقاـ كىو ٤تاكلة كل من تبٌت منهجا أف ٬تد لو سندا يف القرآف كالسنة، كاألمَت َف يبتعد عن ابن 

ففي القرآف  :"عريب ىنا أيضا، ابن عريب الذم يرل أف ا١تعتقد الصحيح يعتمد على القرآف كالسنة فيقوؿ
وننزل من القرآن ما ىو شفاء دكاء كشفاء كما قاؿ:" العزيز للعاقل غنية كبَتة، كلصاحب الداء العضاؿ

( كمقنع شاؼ ١تن عـز على طريق النجاة كرغب يف ٝتٌو الدرجات كترؾ 82اإلسراء/)ورحمة للمؤمنين"
 .(7)"العلـو اليت تورد عليها الشبو كالشكوؾ فيضيع الوقت كٮتاؼ ا١تقت
عقيدة، ككذا موقفو من ادلُت، ك٘تٌيز بعد بياف موقف األمَت من منهج ا١تتكلمُت يف عرض قضايا ال

منهجو الذم أفصح عنو ٯتكن أف نتساءؿ فيم يتمٌثل ىذا ا١تنهج؟. إجابة عن ىذا التساؤؿ ٯتكن القوؿ 
 أف منهجو يف عرض العقيدة توزع على لبلث طرؽ أساسية:

 
  تصوفةالمطلب الثاني: طريقة الم

ور؛ من خبلؿ اٞتهاز ا١تفاىيمي الصويف الذم كىي الطريقة اليت تتجلى معا١تها من خبلؿ عدة أم
يوظف عند األمَت بامتياز كالذم شكلتو مقوالت: التجلي، الشهود، االٖتاد، اٟتلوؿ، الوالية...كغَت 
ذلك. كما تتجلى من خبلؿ حضور أعبلـ التصوؼ يف ا٠تطاب العقدم عنده مثل: اٟتبلج، اٞتنيد، 

دات العارفُت كالعودة إليهم كمراجع يف ا١تسائل اليت كاف ابن عريب...كغَتىم ٦تن يتكرر ذكرىم بالسا
 يطرحها.

بل ٯتكن القوؿ أف اعتماده طريقة ا١تتصوفة ٕتاكز ذلك إُف التصريح ُّا، كىذا ما كرد يف قولو كىو 
ىذه نفثات ركحية ك إلقاءات سٌبوحية بعلـو كىبٌية كأسرار غيبٌية من كراء طور  :"يصف كتابو ا١تواقف

. ففي ىذا النص تبدك صوفية (8)"اىر النقوؿ خارجة عن أنواع االكتساب كالنظر يف كتابالعقوؿ كظو 
األمَت ظاىرة كإشراقو قويا كما يبدك أف ىذا الطرح ٮتالف منهج األلريُت كلذلك قاؿ بعدـ الرد عليهم، 

 كأف ىذه ا١تعارؼ فتوحات إ٢تية كلطائف تكوف للعبد الذم فتح عليو بأف اقًتب من ا.
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ا١تسائل اليت عرضها األمَت كفق ىذه الطريقة موضوع األلوىية سواء من حيث بياف حقيقة  من
األلوىية، أك يف باب األٝتاء كالصفات، أك يف عبلقة ا بالكوف أك غَت ذلك ٦تا يتصل ُّذا ا١تبحث، 

تكلموف يف ا١ت :"كيف ىذا ٧تد األمَت يعود إُف نقد ا١تتكلمُت يف عرضهم عقيدة األلوىية فقاؿ عنهم
التوحيد العقلي خلطوا األمر كحٌَتكا الفكر كخبطوا خبط عشواء يف ليلة ظلماء، فكبلمهم إف كاف يف 
الذات كىي األلوىية فهي ال حجر عليها كال حصر كال تقييد، فالذات البحت ال خرب عنها كال كصف 

ف ا١تطلػػق باإلطبلؽ اٟتقيقي كال اسم كال حكم كال رسم، ا١تخرب عنها صامت، كالناظر إليها باىػػت، فإ
 .(9)ال يصح اٟتكػم عليو بشيء، ك إال انقلبت حقيقتو كصار مقيدا كقلب اٟتقائق ٤تاؿ" 

 يستفاد من ىذا الكبلـ أمراف:
أف طريقة ا١تتكلمُت يف نظر األمَت عبد القادر طريقة غَت سليمة كال يعتد ُّا يف عرض  األول:

 كتغيَت اٟتقائق.العقيدة ١تا يًتتب عليها من مثالب  
 أف األمَت عبد القادر يف دراستو ١توضوع األلوىية يرل أف ىناؾ فرقا بُت الذات كاأللوىية. والثاني:

كا١تهم ىنا ىو األمر الثآف الذم يبدك فيو طرح األمَت متميزا عن الطرح الكبلمي؛ إذ ا١تتكلموف 
ب عقدم، بينما األمَت يرل كمن منظور يعتربكف البحث يف ذات ا عز كجل ْتث يف باب األلوىية كبا

األلوىية تعلم كال تشهد فإهنا معقولة ك الذات تشهد  :"صويف أف األلوىية غَت الذات حيث يقوؿ يف ىذا
. مث ٧تده يؤكد لنا بأنو يأخذ ُّذه ا١تفاىيم كيعرفها انطبلقا من مرجعية (10)من بعض كجوىها كال تعلم"

طبلح أىل الطريق سادة ىذه األمة يراد بو ما ال يشعر بو من حيث الذات يف اص :"صوفية كما يف قولو
أنو ال يشعر بو، فالعلم بو ىو أنو ال يعلم فبل ٭تاط بو. كل شيء العلم بو غَت اٞتهل بو إال الذات العلم 

 .(11)"بو عُت اٞتهل بو كىو أنو ال يعلم
تعد عن ابن عريب بل أخذ عنو ىذا، فقد كاألمَت عبد القادر يف ٘تييزه بُت الذات كاأللوىية أيضا َف يب

كذلك من حيث كوف  (12)أشار ابن عريب إُف أف األلوىية غَت الذات كأف األكُف تعلم كالثانية تشهد
العقل يستطيع أف يثبت الوجود اإل٢تي فيمكن بذلك أف تعلم األلوىية، كأف تدرؾ عقبل، أما ذات ا 

 بأهنا تشهد كال تعلم. سبحانو فهي تفوؽ العقوؿ، كلذلك قاؿ عنها
مث ٧تد ا١تنحى الصويف بارزا يف باب الصفات؛ إذ كثَتا ما يعرض األمَت صفات ا عٌز كجل بطريقة 
صوفية مثل ذلك ما اصطلح عليو عند ا١تتكلمُت بالصفات ا٠تربية فقد أشار األمَت إُف صفة النزكؿ مثبل 

ربنا إل  السماء الدنيا حين يبق  ثلث الليل  ينزل :"اليت كردت يف حديث النيب صلى ا عليو كسلم
إذا كاف بعض ا١تتكلمُت أٌكؿ النزكؿ باألمر كفٌسره بعض الظاىرية بالنزكؿ الفعلي، كتوقف  (13).األخير"

البعض كقالوا نؤمن بالنص كا أعلم ٔتراده، فإف األمَت ىنا يؤٌكؿ النزكؿ بالتجلي كما ىو ديدف ا١تتصوفة 



 

 م4151كانون الثاني -4153تشرين الثاني هـ/ 5331ربيع األول -، حمرم3العدد   :جملة املدونة   181

 

 كناية عن ٕتٌليو كظهوره فإف التجليات كلها تنزالتو تعاُف من ٝتاء األحدية الصرفة إُف نزكلو تعاُف :"فقاؿ
 .(14)"أرض الكثرة كٝتاء الدنيا كناية عن مظهر الصورة الرٛتانية اليت يظهر ُّا الكامل

من خبلؿ ىذا يبدك القوؿ بالتجلي كاضحا كموقف صويف عند األمَت عبد القادر ٦تا يؤكد أف 
ائل العقيدة كاف كفق ىذه الرؤية الصوفية، بل ٧تده يف موضع آخر يدافع عن التجلي كينتقد عرضو ١تس

 -ىذا ىو التجلي الذم أنكره علماء الرسـو اجوبوف على العارفُت  :"ادلُت يف رفضهم لو إذ يقوؿ
على الشيء  كرموىم باٟتلوؿ كاالٖتاد كلو أنصفوا ما أنكركا ما جهلوا؛ ألف اٟتكم -رضي ا عنهم

تصويبا كتزييفا فرع من تصوره كىم ما تصوركا التجلي كالشهود على ما ىو عند القـو رضواف ا 
 . كىكذا كاف عرضو لسائر الصفات كصفة اإلرادة كالعلم كالكبلـ...كغَتىا.(15)"عليهم

طار عقيدة كما ٧تد ا١تنحى الصويف بارزا أيضا يف حديثو عن األفعاؿ أك ما يعرضو ا١تتكلموف يف إ
:" قل من يرزقكم من السماء واألرض أمن يمل  الربوبية؛ ففي تفسَته آلية الرزؽ كىي قولو تعاُف

فٌسر األمَت الرزؽ ىنا با١تعرفة كبكيفية صوفية أيضا فقاؿ عن معٌت (. 31) يونس/السم  واألبصار"
هتدم إليها العقل إال بالفيض يريد ما تنتفع بو العقوؿ من العلـو كاألسرار كاألمور اليت ال ي :"الرزؽ
 .(16)"اإل٢تي

من األمور ا١تتعلقة ٔتوضوع األلوىية موضوع األٝتاء كقد تطرؽ إليها األمَت فبدأ بتسميتها باٟتسٌت 
كما يتجلى البعد الصويف عنده يف باب   (17)فَتل أف ذلك داللة على أهنا كاشفة كليست ٥تصصة 

و عند أصحاب الكشف كالشهود كل ما ظهر يف الوجود ى :"األٝتاء، فمثبل عن معٌت اإلسم يقوؿ
 "كامتاز يف الغيب على اختبلؼ أنػواع الظهػور كاالمتياز كىػو يف التحقيق التجلي ا١تظهر لعُت ا١تمكن

(18). 
 

  المطلب الثالث: طريقة المتكلمين
عقدية يقدموهنا كىي الطريقة السائدة عند علماء العقيدة يف القدٔف؛ إذ أهنم يف عرضهم ألم مسألة 

بطريقة مدرسية تعليمية تستهدؼ ا١تخاطب بالدرجة األكُف كي يتعرؼ على ا١تسألة حىت يستوعبها 
كيعتقدىا اعتقادا صحيحا، كلذلك تكوف اٟتاجة إُف ٖتديد معناىا كإيراد األدلة عليها من الكتاب 

منها إُف ا١تسألة اليت تكوف  كالسنة كاالستئناس بأقواؿ علماء اإلسبلـ كبياف أىم اٞتوانب اليت ينظر
 موضوع الدراسة. كقد أخذ األمَت عبد القادر ُّذه الطريقة على الرغم من أنو انتقدىا كما سبق الذكر.

كقد عرض األمَت عبد القادر كفق ىذه الطريقة عقيدة النبوة بشكل خاص إذ كقف عند: حقيقة 
اـ النبوة، كظيفة األنبياء، حكم تكذيبهم...كغَت النبوة، اٟتاجة إليها، معرفة النيب، نسخ الشرائع، اختت



 

 181      م4151كانون الثاني -4153تشرين الثاني هـ/ 5331ربيع األول -، حمرم3 العدد جملة املدونة:

 

ذلك. كىي كلها جزئيات تشكل بتكاملها مبحث النبوات كمبحث من مباحث علم العقيدة كفق 
 الطريقة ا١تدرسية اليت عرفت عند ا١تتكلمُت.

كذلك خبلؼ  (19)فعن معٌت النبوة قاؿ األمَت أف علماء اإلسبلـ قدٯتا َف يهتموا بتحديد معناىا 
الواقع فقد كاف ٢تم اىتماـ بتحديد معناىا بل ىناؾ من صنف يف النبوات بشكل مستقل كما فعل 

 "اإلماـ البيهقي كابن تيمية كالرازم ...كغَتىم، كعن التعريف أيضا ٧تده يربز حقيقة النبوة فهي عنده:
ا يكوف يف ا١تستقبل عبارة عن طور تتفتح فيو أعُت أخرل زائدة على طور العقل كنظرة ينظر ُّا النيب م

 .(20)"من أمور العقل معزكؿ عن إدراكها
 كعن كيفية لبوهتا يرل أهنا تثبت بثبلث طرؽ:

كٚتيع األنبياء إ٪تا تثبت نبٌوهتم عندنا  :": إذ يرل أف التواتر مفيد للعلم فقاؿالخبر المتواتر -أ
أحوا٢تم كسَتىم كظهور ا٠توارؽ  كعند كل من َف يشاىدىم كيعاصرىم بالتواتر؛ ألنو نقل إلينا بالتواتر

 .(21) "على أيديهم
كا١تراد بو اٖتاد دعوة األنبياء ٚتيعا يف ا١تضموف الذم ىو ٚتلة تعاليم  اتحاد مقاصد النبوات: - 

كأساس الديانة  :"يأخذ ُّا اإلنساف يف اٟتياة للسعادة يف الدنيا كللنجاة يف اآلخرة. يقوؿ األمَت يف ىذا
يها بُت األنبياء من آدـ إُف ٤تمد، فكلهم يدعوف ا٠تلق إُف توحيد اإللو كتعظيمو كأصو٢تا ال خبلؼ ف

كاعتقاد أنو كل شيء كال علة لوجوده ىو سبحانو كتعاُف، كإُف حفظ النفس كالعقل كالنسل كا١تاؿ، 
 .(22)"فهذه الكليات ا٠تمس ال خبلؼ فيها بُت األنبياء كٚتيع الشرائع متفقة عليها

كىو الدليل الذم يؤيد ا عز كجل بو من اختاره من الرسل ليكوف رسولو معجز : التأييد بال -ج
. ك ٢تم يف (23)للناس، كلذلك كاف علماء العقيدة يعرٌفوف الرسوؿ بأنو: من ادعى النبٌوة كأظهر ا١تعجزة 

ادات، ذلك تفصيل فإذا كانت ا١تعجزة أمرا خارقا للعادة فهذا يضاىي ظواىر أخرل تبدك أهنا خوارؽ ع
عن غَتىا حىت ال يكوف أمر النبٌوة كادعائها متاحا ألم كاف. كما أنو من كلذلك حددت ٢تا شركط ٘تٌيزىا 

 حق ا١تخاطب باإلٯتاف أف يطلب الدليل على أف ما خوطب بو كحي من ا ا٠تالق كليس من عند غَته.
 ا١تتكلموف منهم، بل ذىب كَف يشذ األمَت عبد القادر عٌما أخذ بو علماء اإلسبلـ يف القدٔف حىت

إُف القوؿ بأنو ٦تا يستدؿ بو على صٌحة نبوة نيب من األنبياء إظهاره ا١تعجزة، ففي مقارنة لو بُت الطبيب 
يعرؼ صدؽ الطبيب بالتجربة كصدؽ الرسوؿ با١تعجزة، كقد جعل ا معجزة كل رسوؿ  :"كالرسوؿ قاؿ

 .(24)" يف زمانو ٦تا يناسب أىل ذلك الزماف
جهة أخرل عرض األمَت عبد القادر كظيفة األنبياء عليهم السبلـ؛ إذ ذكر أف كظائفهم تتمثل من 

يف ٛتاية مصاٌف الناس يف ا١تعاش كا١تعاد، كأهنم ما جاءكا ليبطلوا علـو البشر إال من الوجو الذم ينايف 
رسالتو شاملة  ككذلك حينما تكلم عن اختتاـ النبوة ٔتحمد صلى ا عليو كسلم حيث أف. التوحيد
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للرساالت السابقة فإذا كانت التوراة تضمنت أحكاـ السياسة الظاىرة العامة، كاإل٧تيل تضمن أحاـ 
السياسة الباطنة فإف الرسالة امدية شاملة ٢تما ٚتيعا ىذا من جهة، كمن جهة أخرل طبيعة النبوة؛ 

حكمة موسى عليهما السبلـ،  فالنبوة حكمة كاٟتكمة نظرية كما ىي حكمة ا١تسيح كعملية كما ىي
بينما حكمة ٤تمد صلى ا عليو كسلم تتوفر على البعدين النظرم كالعملي معا ٦تا يدؿ على أهنا خا٘تة 

. ك٦تا يتعلق باختتاـ النبوة مسألة إمكاف نسخ الشرائع كىي شبهة ألارىا اليهود قدٯتا حىت (25)النبوات
النسخ يف اٟتقيقة  :"ف عندىا األمَت كرد عليها، جاء ىذا يف قولويرفضوا انطبلقا منها النبوة امدية فوق

 .(26)"ليس إبطاال كإ٪تا ىو تكميل
 المطلب الراب : طريقة الدعا 

اإلسبلـ فيصٌححو إذا انطول على خطأ، كيوضحو كىي الطريقة اليت يتابع فيها الداعية ما يقاؿ عن  
مسألة طلب منو أف ٬تيب عنها، أك يكلف بوضع   فإذا كاف مشكبل يقتضي التوضيح، ك٬تيب عنو إذا كا

كىي طريقة تعليمية كانت . كتاب يرجع إليو يف دراسة مسألة ما أك باب من أبواب علم معُت ...كىكذا
حاضرة عند علماء اإلسبلـ قدٯتا يف كتاباهتم كقد جاءت بعض الكتابات يف القدٔف مشكلة ٢تذا النمط أك 

 .لثغر أليب اٟتسن األشعرم، كمثل العقيدة النظامية للجويٍت ...كغَت٫تا٢تذه الطريقة مثل رسالة أىل ا
ذكرى إذا عدنا إُف األمَت عبد القادر فإنو أخذ ُّذه الطريقة أيضا ك٘تثل ذلك خاصة يف كتابيو: 

؛ إذ أف تأليفهما كاف لداع معُت كىو طلب توضيح بعض المقراض الحادك  وتنبيو الغافل العاقل
كاف تأليفو بغرض رد شبهة طالت اإلسبلـ كسنعود   المقراض الحادباإلسبلـ؛ فػ:  ا١تسائل ا١تتصلة

كاف نتيجة استكتاب تلقاه األمَت من بعض العلماء الفرنسيُت، فكتب  ذكرى العاقل للحديث عنها، ك
 كتابو ىذا يوضح فيو بعض ا١تسائل اإلسبلمية ذات العبلقة بالعقيدة بطبيعة اٟتاؿ.

ضها يف ىذا الكتاب مسألة التقليد يف العقيدة كىي من ا١تسائل اليت طرحت يف كمن ا١تسائل اليت عر 
، كطرحو ٢تذا ا١توضوع  اإلسبلـ ا١تبكر كطرحت يف زمن األمَت عبد القادر، كال تزاؿ مطركحة حىت اليـو
العقدم ليبُت من خبللو ىل العقائد يف اإلسبلـ تؤخذ تسليما أـ تبٌت على الدليل؟ ك توضيح ىذه 

ألة بكل تأكيد يبٌُت صحة ا١تعتقد اإلسبلمي كيبُت مكانة العقل يف اإلسبلـ، كيرد على شبهة معاداة ا١تس
اإلسبلـ للعقل، كىي الشبهة اليت رمي ُّا اإلسبلـ حىت يف السنوات ا١تاضية من قبل بابا الفاتيكاف 

التقليد، كعن أصناؼ اٟتاِف. كقف األمَت عبد القادر عند ىذه ا١تسألة مبٌينا ٢تا فتحدث عن ماىية 
 ا١تقلدين، كعن أسباب التقليد، كعن خطر التقليد يف العقيدة ليبُت بعد ذلك حكم التقليد عقديا.

فالتقليد ىو اتباع الغَت من غَت حجة كىذا ا١تتبع يف نظر األمَت عبد القادر يقسم إُف قسمُت: قسم 
كدعا الناس إليو بالدليل ال بالتقليد،  عاَف أسعد نفسو كيف مقدرتو أف يسعد غَته كىو الذم عرؼ اٟتق

 .(27)كقسم مهلك نفسو كغَته كىو الذم قلػٌد أجداده كدعا الناس إُف التقليد
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 أما أسباب التقليد يف نظر األمَت فيحصيها يف ٜتسة أسباب كىي:
 نقصاف يف ذات القلب. -
 االشتغاؿ بالدنيا. -
 أف يكوف معدكال بو عن جهة اٟتقيقة. -
 اٟتجاب. -
 ٞتهة اليت يقع فيها العثور على ا١تطلوب.اٞتهل با -

نظرة األمَت للتقليد مبنية على ما ٯتكن أف يًتتب عليو من خطر يف العقيدة، كعلى ما يتوفر عليو ك 
اإلنساف من ملكات ٘تٌكنو من العلم كتغنيو عن التقليد. فعن خطر التقليد يرل أنو يتمثل يف أمور كثَتة 

طأ كذلك بسبب تعدد اآلراء الواردة كتكافؤ بعضها يف بعض األحياف لعل منها إمكانية الوقوع يف ا٠ت
أقواؿ العلماء كا١تتدينُت متضادة متخالفة يف األكثر، كاختيار كاحد منها ك اتباعو ببل دليل  :"لذلك يقوؿ

. أما عٌما يتوفر عليو اإلنساف من ملكات فَتل األمَت أف كل إنساف (28)" باطل ألنو ترجيح ببل مرجح
 .(29)حيث ىو كذلك مستعد إلدراؾ اٟتقائق على ما ىي عليو من 

كبناء على ما تقدـ من بياف خطر التقليد كقدرة اإلنساف على التعلم انتهى األمَت إُف حكم شرعي 
...كأف ُّيمة تقاد :"ألبت فيو بطبلف التقليد كحكم من خبلؿ ذلك على ا١تقلد ْتكم قاس كخطَت فقاؿ

(. كسواء يف ذلك كاف ا١تقٌلد شيخا أـ كتابا فكبل٫تا من التقليد ا١تذمـو لذا 30)"أفضل من مقٌلد ينقاد
 (.31)"كإذا كاف تقليد الرجاؿ مذموما غَت مرضي يف االعتقادات فتقليد الكتب أكُف كأحرل بالذـ :"يقوؿ

الذم  كيف ىذا كاف األمَت عبد القادر على ما كاف عليو علماء اٞتزائر السابقُت مثل اإلماـ السنوسي 
ك٬تب على كل مكلف شرعا أف يعرؼ ما ٬تب يف حق موالنا جل كعز كما يستحيل كما :"كاف يقوؿ

، كإف كاف ذلك (32)٬توز، ككذا ٬تب عليو أف يعرؼ مثل ذلك يف حق الرسل عليهم الصبلة كالسبلـ"
كمثل أٛتد  ،(33)ال يعٍت القوؿ ببطبلف إٯتاف ا١تقٌلد كما ىو شائع عنو كعن غَته بل لو يف ذلك تفصيل

 أبياتا بٌُت فيها خطر التقليد يف العقيدة فقاؿ: إضاء  الدجّنةا١تقرم الذم أكرد يف منظومتو 
 كيف ا١تقلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؼ مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتطر

 ألنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو إٯتانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى خطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  

   
 كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرض لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك يطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ

 كفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لؤلشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياخ تنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ  

   
 كذك احتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط يف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدين

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك إُف يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت  

   
 عػػػػػػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػػػػػػرب مػػػػػػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػػػػػػن لػػػػػػػػػػػػػػو عقػػػػػػػػػػػػػػل أى

 َف يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ ألفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى زالال شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبما  

   
 فبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف أف النظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ا١توصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل

 (34)أكؿ كاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل  
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 المبحث الثاني:
 العقيد  منهجو في االستدالل عل  قضايا

 
االستدالؿ على ا١تسألة من أىم األمور يف العلـو الشرعية خاصة إذا تعلق األمر ٔتسائل العقيدة؛ 

دين اليت ينبٍت عليها غَتىا، كقد كاف ىذا ٤تل اىتماـ علماء اإلسبلـ حيث َف يغفلوا ىذا ألهنا أصوؿ ال
اٞتانب. إذا جئنا إُف األمَت عبد القادر ٧تد ذلك عنده ىو اآلخر كقد تنوع الدليل الذم اعتمده األمَت 

 عبد القادر يف العقيدة إُف لبللة أنواع: العقل، النقل، العرفاف.
 

 االستدالل بالعقل: المطلب األول
لقد سبق اٟتديث عن األمَت عبد القادر كأنو كاف يشيد با١تتصوفة لكنو َف يغفل العقل بل ٧تد 
الدليل العقلي معتمدا عنده يف مسائل العقيدة، كاىتمامو ُّذا النوع من األدلة يتجلى يف اعتنائو بالعقل 

 مسائل العقيدة. تعريفا كبياف مكانة، كما يتجلى يف االعتماد عليو كدليل يف
من جهة تعريفو يورد األمَت أربع معاف للعقل أك باألحرل ٕتليات لو تطلق منفردة أك بتكاملها على 

 العقل كىي:
 ما يفارؽ بو اإلنساف اٟتيواف. -
 ا١تعارؼ القبلية. -
 ا١تعارؼ ا١تكتسبة. -
 القدرة على تقدير األمور كاستشراؼ عواقبها. -

لق على مسٌمى العقل يف نظر األمَت عبد القادر، كإف كاف ٯتيل ىذه ا١تعآف ٣تتمعة إذا تكاملت تط
إُف أف إطبلؽ العقل على ا١تعارؼ ىو من قبيل اَّاز، أما من جهة اٟتقيقة فالعقل يطلق على تلك 

 (35)ا١تلكة الغريزية اليت ٘تٌيز ُّا اإلنساف عن اٟتيواف فكانت خاصيتو الذاتية
ل يرل األمَت أنو شرط ٖتقيق الكماؿ لدل اإلنساف كلذلك حينما ك ُّذا ا١تعٌت ا١تتعدد األبعاد للعق

تكلم عن القول األربع كىي: العقل، الشجاعة، العفة، العدؿ، بعد ذكره ٢تا قاؿ بأهنا إذا اعتدلت كاف 
 .(36)اإلنساف كامبل

العقل من اعتداؿ قوة  :"أما عن بياف مكانتو فهي آتية من ا١تهمة ا١تنوطة بو كيف ىذا يقوؿ األمَت
. ىذا عن (37)"٭تصل حسن التدبَت، كجودة الذىن، كلقابة الرأم، كإصابة الظن، كالتفطن لدقائق األمور

ٙترة اعتداؿ العقل أما عن شرؼ ا١تعقوالت كالنظر العقلي فهو يف نظر األمَت أشرؼ من نظر العُت يف 
ىل ىي عبلقة توافق أـ تضاد؟  إدراكها لؤلضواء. ٦تا ٬تدر بالذكر يف ىذا ا١تقاـ عبلقة العقل بالشرع
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كمن يظن أف  :"أشار األمَت إُف ىذه ا١تسألة كأعاب على من يعتقد أف العقل يتصادـ مع الشرع فقاؿ
كبناء على مكانة  (.38)"العلـو العقلية مناقضة للعلـو الشرعية فظن صادر عن عمى يف عُت بصَتتو

 العقيدة كمن األمثلة على ذلك: العقل ىذه يستعُت بو األمَت يف االستدالؿ على مسائل
يف عرضو لعقيدة األلوىية؛ طبعا أىم ما يف ىذا الباب ىو االستدالؿ على كجود ا عٌز كجل، كقد 
عاد األمَت إُف العقل ليتخذ منو دليبل على ذلك فعاد إُف ما قالو اإلماـ الرازم كأقره على ما ذىب إليو 

سفة الذم يبدأ من التأمل يف الكوف كينظر يف نظامو كترتيبو من أنو من طرؽ الربىاف العقلي طريق الفبل
كرعاية مصاٌف ا١تخلوقات فيو ٦تا يدؿ على أنو ليس بشيء َف ٮتضع لًتتيب بل يدؿ ذلك على أنو 

، كىذا الدليل على ارتباط ٔتبدأ السببية كىو عينو دليل العناية عند ا١تتكلمُت إذ (39) ٮتضع ١تدبٌر حكيم 
 عقلي على إلبات الوجود اإل٢تي. يوردكنو كدليل

كيف حديثو عن عقيدة النبٌوة كرده على من يشككوف فيها، رد عليهم ردا عقليا من خبلؿ اعتماده 
طريقة الٌسرب كالتقسيم فقاؿ: الشك يف النبوة إما أف يكوف يف إمكاهنا أك كجودىا أك حصو٢تا لشخص 

لدليل عليو من التاريخ فيكوف الشك يف إمكاهنا معُت، ليس حصو٢تا لشخص معُت ىو ا١تراد ىنا؛ ألف ا
أك كجودىا،  كىنا يعود األمَت إُف كجود معارؼ يقر العقل بعجزه عن بلوغها كىذه ا١تعارؼ سبيل 
إدراكها النبوة فدؿ ذلك على إمكاف النبوة كعلى كجودىا أيضا، كإف كاف األمَت عبد القادر ٯتثل ىذه 

 (.40)و َف يكن مستوعبا للعلـو الطبيعية كعلم الطب ا١تعارؼ بعلم الطب كىذا يوحي بأن

من جهة أخرل اعتمد األمَت عبد القادر على العقل يف استداللو على عقيدة السمعيات كأمور 
ا١تعاد كقد بُت ذلك من خبلؿ رده على من ينكر عقيدة اآلخرة كىم من عرفوا بالدىرية فاعتربىم  قد 

 التبس عليهم األمر من كجهُت:
 ىم بأف الدنيا عاجل كاآلخرة آجل، كالعاجل خَت من اآلجل.تصٌور  -
 تصٌورىم بأف الدنيا يقُت كاآلخرة شك، كاليقُت أكُف من الشك. -

 كقد رد األمَت على مثل ىذه األحكاـ معتربا إياىا قياسا فاسدا كذلك كالتاِف:
ا تساكيا كاف بالنسبة لبلحتماؿ األكؿ كاف رده بأنو ليس دائما العاجل أفضل من اآلجل؛ فإذ

العاجل خَت من اآلجل، كإذا كاف العاجل أقل من اآلجل يصبح اآلجل أفضل من العاجل، كشبو ذلك 
بعمل التاجر الذم يدفع كثَتا يف العاجل من أجل ربح قليل يف اآلجل، فكيف يكوف األمر إذا كاف 

يس كل عاجل أفضل فهذا ٦تا يدؿ على أنو ل !الربح يف اآلجل أضعاؼ أضعاؼ ما يدفع يف العاجل؟
 من اآلجل.

كبالنسبة لبلحتماؿ الثآف؛ أم أف اآلخرة شك كالدنيا يقُت، كاليقُت أكُف من الشك، فحكم ٓتطأ 
ىذا التصور أيضا، كمٌثل لو ْتاؿ ا١تريض الذم يوصف لو دكاء معُت من طرؼ األطباء فعلى الرغم من 
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ن نفسو لكي يتعاطاه؛ ألٌف كصفو كاف من طرؼ عدـ معرفتو بًتكيبة الدكاء كّتدكاه لكنو يأخذ بو كتطمئ
أطباء أعلم منو ُّذا الدكاء، فبل يشك يف علمهم كذلك أمور ا١تعاد كأمور اآلخرة تؤخذ عن أفضل الناس 

 .(41)كأعبلىم مكانة كىم األنبياء عليهم الصبلة كالسبلـ 
 

 المطلب الثاني: االستدالل بالنقل 
ٟتديث النبوم الشريف، كاألمر طبيعي جدا بل ٬تب أف يستدٌؿ كىو االستدالؿ بالقرآف الكرٔف أك ا

بالنقل أكال لطبيعة ا١توضوع كىو موضوع ديٍت سبيل ا١تعرفة بو النصوص أكال؛ فاستمداده ١تادتو يكوف من 
النص بالدرجة األكُف ىذا من جهة كمن جهة لانية فاألمَت عبد القادر يف تعاطيو مع مسائل العقيدة َف 

بقدر ما كاف يعرض بغرض التعليم كالتوضيح كما سبقت اإلشارة إُف ذلك، كقد ٕتلى ىذا يكن مؤٌسسا 
 األسلوب االستدالِف عند األمَت يف عرضو ١تسائل عقدية عديدة مثل:

ػػػ بعض الصفات يف باب األلوىية كصفة اإلرادة إذ ذكر بأهنا إرادة كاحدة ٢تا نوعاف من التعٌلق، 
إنما أمره إذا أراد شي ا أن يقول لو كن ﴿:ذة كالدليل على ذلك قولو تعاُفكإرادتو سبحانو كتعاُف ناف

 (.83) يس/﴾فيكون
ػػػ موضوع اٞتن كىو من مواضيع العقيدة اليت ال سبيل إُف ا١تعرفة ُّا إال من خبلؿ النصوص، ففي 

كأف منهم االستدالؿ عن ىذا ا١توضوع عاد األمَت عبد القادر إُف النصوص فبعد أف بُت حقيقة اٞتن 
، (11)اٞتن/﴾وإنا منا الصالحون ومنا دون ذل ﴿:الطائع كالعاصي، كالشقي كالسعيد عاد إُف قولو تعاُف

إنا المسلمون ومنا و ﴿:كعلى كوهنم منهم ا١تسلم كمنهم غَت ا١تسلم عاد إُف قولو تعاُف
إنا سمعنا قرآنا ﴿:تعاُف. كعلى كوهنم تألركا بالقرآف الكرٔف ١تا ٝتعوه استدؿ بقولو (14)اٞتن/﴾القاسطون

 .(1)اٞتن/﴾عجبا
ػػػ كيف حديثو عن أفعاؿ العبد قاؿ بأف العبد لو أفعاؿ تضاؼ إليو كتركؾ، كاستند يف ذلك إُف آيات 

 ﴾وأقيموا الصال ﴿ :من القرآف الكرٔف خوطب فيها اإلنساف على أنو فاعل على اٟتقيقة مثل قولو تعاُف
فسيرى اهلل ﴿ :كمثل قولو تعاُف(   32)اإلسراء/ ﴾ال تقربوا الزن  و﴿ ، كمثل قولو تعاُف:(43)البقرة/

 .(29)الكهف/ ﴾فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴿ :كمثل قولو تعاُف (105)التوبة/﴾عملكم ورسولو
 

األسلوب الذم ساد يف كتابات األمَت عبد القادر يف باب المطلب الثالث: االستدالل العرفاني 
رة إُف ذلك ألناء اٟتديث عن موقفو من ا١تناىج السائدة ىو األسلوب العرفآف، العقيدة كقد ٘تت اإلشا

بل ٧تده أحيانا يصرٌح أف العرفاف ىو ا١تسلك الرئيس الذم يسلكو يف استداللو على أم مسألة، من 
يعٌلمٍت إف ا تعاُف قد عٌودٓف أنو مهما أراد أف يأمرٓف أك ينهآف أك يبٌشرٓف أك ٭تٌذرٓف أك  :"ذلك قولو
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علما أك يفتيٍت يف أمر استفتيتو فيو إال كيأخذٓف مٍت مع بقاء الرسم، مث يلقي إِف ما أراد بإشارة آية كرٯتة 
 (.42) "من القرآف مث يردٓف إٌِف فأرجع باآلية قرير العُت مآلف اليدين مث يلهمٍت ما أراد باآلية

كيل كآلية إجراية عند بعض علماء العقيدة، من ا١تسائل اليت استدؿ عليها األمَت عرفانيا مسألة التأ
كقد كاف يقوؿ بعدـ جدكل التأكيل مث صار يقوؿ بو معتمدا يف ذلك على الفناء كمقاـ عرفآف حيث 

ما قالو ا١تؤٌكلوف لكبلمهم َف تسكن إليو النفس إُف أف مٌن ا تعاُف علي باَّاكرة بطيبة ا١تباركة  :"قاؿ
أذكر ا تعاُف فأخذٓف اٟتق تعاُف عن العاَف كعن نفسي مث ردٓف كأنا  فكنت يوما يف ا٠تلوة متوجها

أقوؿ:" لو كاف موسى بن عمراف حٌيا ما كسعو إال اتباعي" على طريق اإلنشاء ال على طريق اٟتكاية 
فعلمت أف ىذه القولة من بقايا تلك األخذة كأٓف كنت فانيا يف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كَف أكن 

 (.43)لك الوقت فبلنا كإ٪تا كنت ٤تمدا، ك إال ما صح ِف قوؿ ما قلت"يف ذ
كيف استداللو على عبلقة الوجود اإل٢تي بالعاَف استدؿ عليو من منظور كحدة الوجود كمنظور صويف 

علم أنو ليس للحق تعاُف ذات ك١تخلوقاتو ذكات مستقلة قائمة بأنفسها َف ٬تددىا أبدا، ا :"عرفآف فقاؿ
ت اٟتق تعاُف ىي عُت ذكات ا١تخلوقات من غَت تعدد كال ٕتزئة لذاتو تعاُف، كذكات ا١تخلوقات كإ٪تا ذا

 (.44)"ىي عُت ذات اٟتق تعاُف ال على أف للحق ذاتا كللمخلوقات ذكات
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 المبحث الثالث: 
 الرد عل  الشبهات

 

قادر اٞتزائرم، كىو اور الذم ٯتكن كىو اور الثالث من ٤تاكر الدرس العقدم عند األمَت عبد ال
القوؿ عنو أنو ٯتثل ا١تهمة التقليدية لعلم الكبلـ كىي الدفاع عن عقائد اإلسبلـ كالرد على الشبهات اليت 

. إف ىذا اٞتانب كاف حاضرا يف درس العقيدة عند األمَت، أما عن الشبهات (45)تريد النيل من اإلسبلـ 
 مكن تقسيمها إُف شبهات قدٯتة كشبهات حديثة.اليت كقف عندىا كرد عليها في

 
 المطلب األول: شبهات القديمة

مثل  كمنها شبهة القوؿ بالفيض كىي شبهة شاعت عند الفبلسفة،  كما عرفت عند بعض ا١تتصوفة
نظرية فلسفية تارٮتية كضعها أصحاب األفبلطونية ادلة لتفسَت   :"شهاب الدين السهركردم. ك الفيض

العاَف ككيف صدرت الكثرة عن الواحد كصاغوىا بأسلوب شعرم خياِف مليء بالتشبيهات كيفية خلق 
كالتخييبلت، مث انتقلت إُف العاَف اإلسبلمي فصاغها فبلسفتو صياغة جديدة عقبلنية دينية مع اافظة 

 .(46) على جوىرىا"
ستويات الوجود ا١تختلفة، كىذه النظرية ىي اليت أفضت إُف القوؿ بفكرة العقوؿ العشرة كاعتبارىا م

كأساس ىذه النظرية ىو النظر إُف طبيعة الصدكر عن األكؿ أك القدٔف إذ يرل الفبلسفة أف األكؿ كاحد 
كالواحد ال يصدر عنو إال كاحد كمن الواحد الثآف الذم ىو العقل األكؿ فاضت سلسة العقوؿ إُف أف 

خياالت فاسدة ك  :"شأة الكوف ك٭تكم عليو بأنوبلغت العقل العاشر. يقف األمَت عند ىذا التفسَت لن
٘تويهات باردة يظهر ضعفها بأكائل النظر، كال حجة ٢تم فيما يقولونو كيعتقدكنو، كال معٌوؿ عٌما ينقلونو 

 .(47)"عن أكائلهم
كقد كاف رده على ىذه النظرية انطبلقا من األساس الذم قامت عليو كىو أف الواحد ال يصدر عنو 

نو لو صدر عنو أكثر من كاحد لكانت مصدريٌتو لؤلكؿ غَت مصدريٌتو للثآف كىذا ما يؤدم إال كاحد؛ أل
٩تتار أف ا١تصدريتُت خارجتاف عن الواحد اٟتقيقي،  :"إُف طرح التسلسل، كقد رد األمَت على ذلك بقولو

علة توجدىا فبل  لكن ا١تصدرية لكوهنا من األمور اإلضافية اليت ال كجود ٢تا يف ا٠تارج غَت ٤تتاجة إُف
 .(48)تكوف الذات مصدرا للمصدرية، فبل تكوف مصدرية أخرل فبل تسلسل" 

كما يرد عليهم من جهة الصور كاألعراض اليت ما دكف فلك القمر ككيفية إسنادىا إُف العقل العاشر 
 .(49)فبل ٬تد جوابا على ذلك لدل أصحاب نظرية الفيض
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 المطلب الثاني: شبهات حديثة
المقراض لك شبهة ألَتت يف زمن األمَت عبد القادر كىي اليت دفعت بو إُف تأليف كتابو ك٪توذج ذ

، كمضموف ىذه الشبهة أف بعض القساكسة يف فرنسا تكلم عن اإلسبلـ كقاؿ عنو بأنو دين ال الحاد
د يستهجن صفة الغدر كعدـ الوفاء بالعهد، كقد طلب من األمَت عبد القادر بأف ينفي ىذه الشبهة كير 

المقراض الحاد لقط  لسان متنقص على من ألارىا ففعل، كذلك بوضعو ىذا الكتاب الذم عنونو بػ: 
 . دين اإلسالم بالسب واإللحاد

كىي شبهة مرتبطة باٞتهاد كْتركات ا١تقاكمة اليت كانت تستهدؼ طرد اتل من ببلد اإلسبلـ، 
ؿ كيف سبيل غايتو ال ٭تًـت العهود، كىي شبهة كأريد من خبل٢تا القوؿ بأف اإلسبلـ دين يقـو على القتا

على اتصاؿ ٔتا قالو بعض ا١تستشرقُت من أف اإلسبلـ انتشر بالسيف كَف يقتنع بو معتنقوه، كلدفع ىذه 
الشبهة عاد األمَت عبد القادر إُف موضوع القتاؿ يف اإلسبلـ مبٌينا حقيقتو كأحكامو؛ فعن مشركعيتو بٌُت 

كلو كاف لغَت ذلك؛ أم ألجل ا١تخالفة يف الدين لكانت  :"يس لشيء آخربأنو كاف لدفع الضرر كل
اٞتزية ال تقبل من اٟتريب إذا طاع ُّا مع بقائو على دينو، مع العلم أنو إذا طاع ُّا على شركطها ٭تـر 

.من جهة أخرل ينفي األمَت أف يكوف القتاؿ من أجل اإلرغاـ على الدين كلو كاف كذلك (50) "قتالو
ا١ترأة ٦تن يقتل كمن َف يقاتل يقتل أيضا كمن ا١تعلـو أنو من أحكاـ القتاؿ أنو من َف يقاتل ال لكانت 

 .(52)كما أف القتاؿ يف اإلسبلـ ال ٬توز ألجل ا١تاؿ كال غضبا كال غيضا   (51)يقتل 
ما يفهم من ىذا أف تشريع اٞتهاد كاف تعامبل مع ضررين بدفع أقوا٫تا، كيف توضيحو ١تسألة اٞتهاد ك 

يتعاُف كيتنزه مشرعو الذم ٚتع  :"ا٢تدؼ منو كبياف أحكاـ القتاؿ يقوؿ األمَت عبد القادر عن اإلسبلـ
 .(53)"ا فيو صفات الكماؿ أف يكوف يف شرعو نقص كالغدر كالكذب كا٠تيانة كا٠تديعة

 هة.كقد استند األمَت عبد القادر يف ذلك إُف نصوص الكتاب كالسنة ٔتا يكفي لدفع ىذه الشب
ولكدن ﴿ ، كقاؿ تعاُف:(1)ا١تائدة/﴾يا أيها ال ين آمنوا أوفوا بالعقود﴿فمن القرآف الكرٔف قولو تعاُف: 

البددر مددن آمددن بدداهلل واليددوم اآلخددر والمالئكددة والنبيددين وآتدد  المددال علدد  حبددو ذوي القربدد  واليتددام  
والموفددون بعهدددىم إذا  والمسدداكين وابددن السددبيل والسددائلين وفددي الرقددا  وأقددام الصددال  وآتدد  الزكددا 

 .(177) البقرة/﴾عاىدوا
كإذا كانت ىذه اآليات يف مدح الوفاء بالعهد جاءت آيات أخرل منٌفرة من ترؾ الوفاء بالعهد من 

إن شّر الدوا  عند اهلل ال ين كفروا فهم ال يؤمنون ال ين عاىدت منهم ثم ﴿ :ذلك قولو تعاُف
 (.56 -55) األنفاؿ/﴾ينقضون عهدىم في كل عام مر  وىم ال يتقون
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ثال  ليس  :"كمن السنة النبوية استدؿ األمَت بعدة أحاديث منها قوؿ النيب صلى ا عليو كسلم
ألحد فيهن رخصة بّر الوالدين مسلمين أو كافرين وأداء األمانة لمسلم كان أو كافر والوفاء بالعهد 

أوصي  بتقوى اهلل وصد   :"ليػو كسلػػػػػػمكيف حػػديث آخػػر قػػاؿ صلى ا ع (54)لمسلم كان أو كافر"
 .(55)الحديث و وفاء العهد"

** ** ** 
 

 خاتمدة:  
٦تا سبق كمن خبلؿ عرضنا ١تعاَف الدرس العقدم عند األمَت عبد القادر؛ من خبلؿ اٟتديث عن 

ير عرضو ١تسائل العقيدة، كاستداللو على قضاياىا، كرده على بعض الشبهات، من خبلؿ ذلك ٯتكن تقر 
 النتائج التالية:

إف األمَت عبد القادر يف عرضو لقضايا العقيدة كاف مٌياال ١تنهج ا١تتصوفة كلذلك معظم ا١تسائل  -1
 العقدية عنده تضمنها كتابو ا١تواقف كىو كتاب يف التصوؼ بالدرجة األكُف.

دهتا العلـو إف األمَت عبد القادر رغم أف العصر الذم عاش فيو ىو عصر االنتصارات اليت شه -2
الطبيعية لكن ذلك َف يتجل يف الدرس العقدم عنده رغم أف اللحظة اليت عاشها األمَت ٟتظة ٕتديدية  
كما سبقت اإلشارة إُف ذلك يف مقدمة ىذه الدراسة، خبلؼ ما كجد يف كتابات أخرل ككتابات 

لعقيدة، كقد ٕتلى ذلك يف ٤تمد عبده كاألفغآف كشبلي النعمآف ....كغَتىم ٦تن عٌدكا ٣تددين يف علم ا
حديثو عن نظرية الضوء فبدا غَت مستوعب ٢تا، كما أنو اعترب علم الطب من العلـو اليت ال تستوعب 

 بالعقل كالتجربة.
ٯتكن القوؿ أف األمَت عبد القادر َف يكن منشغبل بالتجديد يف درس العقيدة بقدر ما انشغل  -3

ريقة تقليدية تعليمية، فلم يكن ٣تددا ال على مستول ا١توضوع بتعليم العقيدة كعرضها كالدفاع عنها  بط
كال على مستول ا١تنهج على الرغم من أنو كاف يف عصر ظهرت فيو شبهات كثَتة منها شبهات العلم 
ا١تادم، كمنها شبهات الفلسفة اٟتديثة كىي مسائل باعثة على التفكَت يف كيفية التجديد يف علم 

 العقيدة.
** ** ** ** ** 
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