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 دور المنظومات العقدية في تثبيت ونشر األشعرية بالجزائر

 (المنظومة الجزائرية ألحمد بن عبد اهلل الجزائري أنمودجا)
 أ/لحلح الزهراء
 جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية

 

 مقدمة:
 اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم على رسول اهلل حممد بن عبد اهلل وعلى أهله وصحبه ومن واله بسم

أما بعد فقد عرف املغرب اإلسالمي امتدادا حقيقيا لالجتاهات الكالمية واحلياة الثقافية باملشرق اإلسالمي، حيث أسهم 
يف بعد شديد عما يردده الكثري ويعتقده األكثر من أن الفعاليات  يةجلدبعلمائه ومراكزه العلمية يف حركة إبداعية تتسم بالعمق وا

صدى ملا هو يف مصادر الرتاث اإلسالمي من أراء املدارس الكالمية الشرقية دون أن حتمل يف رجع  الثقافية ببالد املغرب شكلت
القرن التاسع اهلجري والذي يشهد على ,املغربالساحة الثقافية ببالد حمل الشاهد يف قناعتنا حول موضوع و ذاهتا أي قيمة علمية 

واألدبية  العلمية يف كل جماالت احلياة من خالل أعالم كثر واجلزائري خصوصارسوخ احلركة الفكرية يف اجملتمع املغريب عموما 
يبني أن هذه  والتارخيية والكالمية....على الرغم من اضطراب الوضع السياسي واالجتماعي  احمليط بكل تلك اإلسهامات مما

األخرية ليست فحسب امتدادا حتميا لنظريهتا يف املشرق بل هي ضرورة وحتمية فكرية نابعة من صميم العقلية املغربية ومنه تتضح 
 معامل أمهية هذه الدراسة على النحو اآليت.

 أهمية الدراسة:
عموما واجلزائر خصوصا اليت ظلت زمنا طويال هي الدراسات الكالمية باملغرب و تكتسي هذه الدراسة أمهيتها من حيز نطاقها 

الدراسات الشرقية لذا فأمهية  ماعرفته الذينوالثراء العمق رهينة هتم القصور اليت تطال أهلية أعالمه عن ممارسة الفعل الثقايف بنفس 
شاهدنا هو أحد أعالم الفكر الدراسة ترجع إىل حماولة اختبار مدى صدق املقوالت املتعلقة بالدراسات الكالمية املغربية وحمل 

 الكالمي باجلزائر.

 إشكالية الدراسة:
أما إشكالية الدراسة فيمكن معاجلتها ضمن سؤال رئيس وهو ما دور املنظومة اجلزائرية لصاحبها أمحد بن عبد اهلل اجلزائري يف 

ت فرعية تنظم مسار الدراسة ومتنهج نطاقها الدفاع  عن العقيدة األشعرية ونشرها باجلزائر وعن هذا اإلشكال الرئيس تتفرع تساؤال
 وهي:

 من هو الشيخ أمحد بن عبد اهلل الزواوي؟-

 ما هي القيمة العلمية للشيخ داخل املشهد الثقايف املغريب عموما واجلزائري خصوصا؟-

 ما هي البدايات التارخيية للمذهب األشعري باجلزائر؟-
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 املنظومة اجلزائرية كأعالم أسهموا يف تعميق املذهب األشعري باجلزائر؟.هل عرف اإلنتاج الكالمي اجلزائري غري -

 نظومة اجلزائرية واليت مكنتها من نشر املذهب األشعري باجلزائر؟.املزايا مما هي املسالك االستداللية و -

 منهج الدراسة:
صوص وحتليلها وتقصي داللتها والوقوف تفكيك النأما عن منهج الدراسة فقد اقتضت الدراسة اعتماد املنهج التحليلي بغية 

وكذا املنهج االستقرائي للضرورة املنهجية الكامنة يف ,وكذا املنهج التارخيي بغية وضع األفكار يف إطارها التارخيي ,على إسنادها 
 تقصي أفكار وأراء الشيخ من خالل منظومته واليت كانت وراء نشر وتثبيت املذهب األشعري باجلزائر.

 اسة:خطة الدر 
 ولقد قسمت هذه الدراسة ووزعت مادهتا  وفق ما يلي:

 مقدمة

 المبحث األول: الشيخ أحمد بن عبد اهلل الزواوي وعصره.
 : حياة أمحد الزواويالمطلب األول

 : آثارهالمطلب الثاني

 : عصر أمحد الزواوي المطلب الثالث

 المبحث الثاني: المنظومات العقدية األشعرية بالجزائر

 : تاريخ املذهب األشعري باملغرب اإلسالمياألولالمطلب 

 : املنظومات العقدية األشعرية باجلزائرالمطلب الثاني

 المبحث الثالث: مزايا وأساليب المنظومة الجزائرية في نشر المذهب األشعري

 : حتصيل اليقني بالنظر والربهانالمطلب األول

 الذوقية: توشيح األدلة العقائدية باملعاين المطلب الثاني

 خامتة

 

 

 

 المبحث األول: الشيخ أحمد بن عبد اهلل الزواوي وعصره:
ذنه تعاىل من خالل هذا املبحث إىل تقدمي شخصية صاحب النظم وبيان أحواله من حيث املولد والنشأة وشيوخه إبسنعمد 
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من اإلحاطة السياسية والثقافية  املبحثاملتميز هلذه الشخصية اجلزائرية، كما ال خيلو هذا  ومن مث آثاره حبكم العطاء,وتالميذه 
واالجتماعية بعصر الشيخ الزواوي بغية وضع األفكار يف إطارها التارخيي واختبار مدى اتساقها ومفارقتها للخصوصية الثقافية املميزة 

 لواقع عصره 

 المطلب األول: حياة أحمد الزواوي:
 ال: اسمه، مولده ووفاته:أو 

هو شهاب الدين أمحد بن عبد اهلل الزواوي اجلزائري املالكي والزواوي نسبة إىل زواوة قبيلة كبرية بظاهر أعمال جباية، وقد ذكر 
بالواو يف بطون كتامة وهم من أبناء مسكان بن حيىي وهي قبيلة معروفة نسب إليها الكثري من األعالم فاملقرئ   أن الزواوة ابن خلدون

هـ اشتهر باجلزائري نسبة إىل مكان إقامته 686هـأو 687أبو العباس الزواوي وغريهم، ولد سنة ست أو سبع ومثانني وتسعمائة 
 .(1)اجلزائر العاصمة

يخ الزواوي كان من أعظم العلماء إتباعا للسنة وأكربهم حاال يف الورع وكان يشري بأنه ينبغي ملن وسع وذكر احلفناوي أن الش
الدنيا أن يظهر عليه أثر نعمة اهلل تعاىل باستعماهلا على وجه .....وال خيل باحلق وال باحلقيقة بأن يلبس أحسن لباس اهلل عليه من 

عنهما استغىن وإال فهي املرجع عنده، وذكر أنه فما داما غنيا  لها عدته وأصل لباسهموقعه إن أمكنه، جبع ويتخذجنسه أو وسطه 
عمال، واشتهر بإقامة زاوية له مبدينة اجلزائر بامسه خارج السور  ويعد من العلماء الصلحاء ونظريا للشيخ عبد الرمحان الثعاليب علما 

 .(2)الغريب لباب الوادي

وقد جاءت شهرة الشيخ الزواوي عن طريق قصيدته يف التوحيد املعروفة باملنظومة اجلزائرية، واليت تسمى أحيانا )اجلزائرية( فقط 
على صاحبهما رغم حداثة سن ناظمها حينها، حيث كان يف مقتبل العمر، حيث  مثننيوهي اليت تداول على شرحها علماء كثر 

عليها يف حياة صاحبها حيث أرسلها له الناظم نفسه طالبا منه  أثىنيوسف السنوسي، الذي شرحها و بن اإلمام جند من احملتفني هبا 
وأصبحت شرحها ففعل وأجاد، أما الطريق الثاين الذي اشتهر به وعن طريقه الشيخ الزواوي، فهو إقامة زاوية بامسه يف مدينة اجلزائر 

ن نضيف إىل طرق شهرة الشيخ الزواوي كونه من تالميذ الثعاليب الذي سيأيت فيما بعد مدفنا لعديد من العلماء، وميكننا أيضا أ
ذكره حني تعرضنا لشيوخه، وقد كان أيضا يلقب بالقطب وهو لقب صويف ال يناله إال من تدرج يف مدارج الطريقة وشهد له الناس 

 .(3)ـه888تويف سنةبالصالح، 

 ثانيا: شيوخه وتالميذه:
 الشيوخ:/أ

                                                 
، ص 9[، ج9181، نيل االبتهاج بتطريز الديباج، تقدمي: عبد احلميد عبد اهلل احلرامة ]طرابلس، منشورات كلية الدعوة اإلسالمية أمحد بابا التنبكيت_ ( 1)

 ، دار الفكر، دت[،2وابن خلدون، ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب، حتقيق: خليل شحادة، ]بريوت، ط 926
 .921ص 

، ص 9م[، ج2192هـ، 9811أبو القاسم احلفناوي، تعريف اخللف برحال السلف، حتقيق خري الدين شرتة، ]بوسعادة، د ط، دار كردادة بوسعادة، _( 2)
 هـ.811، وقد ذكر احملقق أن والدته كانت سنة 99وأنظر حممد بن يوسف املرزوقي، ]اجلزائر، د ط، دار اهلدى، دت [، ص  011

 .11، ص 9[، ج9118، دار الغرب اإلسالمي، 9أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ اجلزائر الثقايف، ]بريوت، ط_ ( 3)
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د من علمه وهو من علماء اجلزائر ومفاخرها اإلمام عبد خالرتاجم من شيوخ ألمحد اجلزائري سوى علما واحدا أمل تذكر كتب 
م بناحية وادي يسر على حنو ست ومثانني كيلومرت باجلنوب 9180-هـ687الرمحن بن حممد بن خملوف الثعاليب اجلعفري ولد سنة 
والتأليف وله يف ذلك الباع  نعلى التدويه الثعالبة، عكف الثعاليب يف حياته الشرقي من عاصمة اجلزائر وهو موطن أبائه وأجداد

سائل وشروح وحواشي وتعاليق وكتب مستقلة يف الوعظ والرقائق والتفسري والفقه ر التسعني مؤلفا بني  عنالطويل فلقد ترك ما يزيد 
يار، ومل يزل رمحه اهلل عاكفا على الطاعات متجردا عن منها كتاب اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن، وروضة األنوار ونزهة األخ

مارس ، وكان فيمن رثاه من العلماء تلميذه الشيخ الزواوي مبرثية بليغة  ه860رمضان  21إىل أن وافاه أجله يوم  لدنيوياتا
 .(1)سنعرض هلا حال ذكرنا ألثاره

 ب/تالميذه:
يتميزان بغزارة االنتاج وفيض اخلصال  الشأنعظيمي  الزواوي، ميكننا العثور على تلميدينباستقرائنا ملصادر ترمجة الشيخ 

 عن الشيخ الزواوي رمحه اهلل.ذ خأاحلميدة وكالمها 

م( من 9828-م9811هـ( )810-هـ812: هو أبو عبد اهلل حممد بن يوسف السنوسي )السنوسين يوسف ب محمد-
أعيان علماء اجلزائر يف علم التوحيد والكالم، كان رمحه اهلل واسع اإلطالع على علوم اإلسالم وهو ينتسب إىل قبيلة معروفة باملغرب 

ن التأليف ما يزيد عن اخلمسة واألربعني مؤلفا يف فنون األوسط من أرض اجلزائر غربا "يعرف أهلها ببىن سنوس من تلمسان له م
خمتلفة، منها عقيدته الكربى اليت مساها عقيدة أهل التوحيد مث شرحها أيضا وكذلك الصغرى، أخذ العلم عن الشيخ عبد الرمحن 

 92اية املريد، تويف يوم األحد الثعاليب والشيخ الزواوي الذي قام بشرح منظومته يف علم العقيدة ومساه املنهج السديد يف شرح كف
 .(2)سنة 71م وله من العمر 9811هـن 810مجادى اآلخر 

 الشيخ أحمد زروق:-
هـ كان له من الشيوخ اإلمام الثعاليب والشيخ  887حمرم  28أعيان علماء اجلزائر ولد يوم  منالفقيهصويف هو العالمة وال
كان شيخنا أبو العباس أمحد بن عبد اهلل اجلزائري من أعظم العلماء إتباعا للسنة وأكربهم حاال يف الورع وكان »الزواوي ينص قوله: 

 .(3)«أن يظهر عليه أثر نعمة اهلل تعاىليشري علينا بأنه ينبغي ملن وسع اهلل عليه من الدنيا 

 الثاني: آثاره:المطلب 
بفكر وانتاج الشيخ الزواوي إال على مؤلفه الشهري كفاية املريد يف علم التوحيد )املنظومة اجلزائرية( املهتمني مل تقع أيدي 

ي القصيدة اليت رثى هبا شيخه عبد الرمحن والثانية القطعة الشعرية اليت نظمها حني وصول شرح السنوسي ملنظومته أما الثالثة فه
الثعاليب وكذا أبيات يف الشكوى من األحوال العسرية اليت أملت باجلزائر وأحالت رغد العيش هبا إىل ضنك ساءت معه حال املال 

                                                 
 .170، ص 2م[، ح2111عبد الرمحن بن حممد اجلياليل، تاريخ اجلزائر العام، ]اجلزائر، د ط، شركة دار األمة، _ ( 1)
 .71، ص املرجع نفسه _ ( 2)
 .99والسنوسي، املنهج السديد، ص  776، ص 9ج احلفناوي، تعريف اخللف...،_ ( 3)
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 .(1)والعيال

 أوال: كفاية المريد في علم التوحيد:
"الالمية أما  مبسمى يوردها التنبكيت لرتمجة الشيخ الزواوي حيث لقد اختلف يف تسمية هذا املنظوم بني أقالم املتصدين

أما آخر األمساء  (2)يف علم التوحيد" لقصيد""وتارة أخرى بن حممد البغدادي فيسميه تارة "اجلزائرية يف العقائد اإلميانية  إمساعيل
وإن من أفضل ما ألف فيه من »رحه للمنظوم شوأشهرها فهو "كفاية املريد يف علم التوحيد" وهي التسمية اليت اوردها السنوسي يف 

أمحد ة املتقني الويل العالمة علم األعالم السيد أيب العباس و املختصرات املغنية عن كثري من املطوالت منظوم الشيخ الفقيه اإلمام قد
بن عبد اهلل اجلزائري أعلى اهلل درجته بال حمنة يف دار السالم....وقد دعاين إىل شرح هذا النظم املبارك بعث مؤلفه رضي اهلل عنه 
 تعاىل بنسخة منه خبطه إىل....ومسيته مبا أشار إليه املؤلف رضي اهلل تعاىل عنه من التسمية املباركة املطابقة إن شاء اهلل تعاىل وهي

وهذا ما يفيد موثوقية نسبة النظم للشيخ الزواوي ويعضده من جهة أخرى  (3)«سمية ب:"املنهج السديد يف شرح كفاية املريدالت
 .األبيات اليت مدح هبا شرح السنوسي ملنظومته 

 شرح الكفاية أيها املتّدين                حتصيله فّرص عليك معني.

 لبيان حمتواه وهذه الشروح كاآليت: قد تنافس الشراحف بيت 106ولقيمة هذا النظم املتكون من 

 المنهج السديد في شرح كفاية المريد:-أ
وقد دعا إىل شرح هذا النظم املبارك بعث »وهو من إنشاء حممد بن يوسف السنوسي بطلب من الشيخ الزواوي حيث يقول: 

وهو الشرح الذي حققه األستاذ مصطفى .𫿛(4)«واجبا عليومبكتوب أرى امتثاله  بنسخة منه خبطه إيلّ  مؤلفه رضي اهلل عنه تعاىل
 مرزوقي 

 هـ161ب:خمتصر شرح اجلزائرية للشيخ أمحد بن تركي بن امحد املنشليلي املصري علم من فقهاء املالكية ت 

 اللوامع األملعية يف شرح املنظومة اجلزائرية للشيخ حممد اجلوهري اخلالدي. -ج

 م9111لشيخ قاسم بن صلح الدين اخلاين  شرخ اخلاين-د

فتح اجمليد لكفاية املريد شرح الالمية اجلزائرية يف العقائد والتوحيد للشيخ عبد السالم بن إبراهيم القاين املصري، شيخ  -ـه
 م.9168املالكية مبصر سنة 

                                                 
وذكر بعض الباحثني أن للشيخ مصنف آخر هو تذييل على الكواكب الذرية يف مدح خري الربية وهو موجود   92السنوسي، املنهج السديد...، ص _ ( 1)

لم التوحيد دراسة وحتقيق ]قسنطينة، مذكرة ماسرت، كلية ، بن خريف عالء، لورغي أحالم، كفاية املريد يف ع722كمخطوط يف املتحف الربيطاين حتت رقم 
 .98م[، ص 2191-هت9818أصول الدين، 

، ص 9والتنبكيت، نيل االبتهاج، ج 917، ص 9م[، ج9109إمساعيل بن حممد البغدادي، هدية العارفني، ]استانبول:وكالة املعارف اجلليلة، د ط، _ ( 2)
926. 

 .21، 22السنوسي، املنهج السديد، ص _ ( 3)
 املصدر نفسه._ ( 4)
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 .(1) م9688وهو خمطوط بدار الكتب الوطنية تونس، حتت رقم  على كفاية التوحيد: حممد خليفة املدبوينمنهل التوحيد _و

 وقد ابتدأ هذا النظم ب:

 لـن ّمثـد األزل         سبحانه جّل عن شبه وعـو الواحـمد هلل وهـاحل

 لـمة اإلميان بالرسـت نعـم           أجلّ ـفليس حيصى الّذي أواله من نّع

 لو كان يشكر طول الّدهر مل يصل        من ذا من اخللق يقضي شكر واهبها  

 لـب حفـالم طيّ ـوصحبه مع س     دا     ـورى أبـمثّ الّصالة على خري ال

 بلـري خمتـل غـالم وعقـباالحت       رض    ـوحيد مفتـوبعد فالعلم بالت

 
  :القصيدة التي رثى بها شيخه عبد الرحمن الثعالبي: ثانيا

وقد نشرت بعض أبياهتا يف مقدمة كتاب العلوم الفاخرة للشيخ الثعاليب يف أوائل القرن العشرين حيث نشرها احلفناوي يف كتابه 
 .(2) تعريف اخللف بقوله: وقال أيضا يرثي شيخه عبد الرمحن الثعاليب 

  نظم في مدح السنوسي لكفاية المريد في علم التوحيد: ثالثا

وهي أبيات تصور على قلتها عد أن كان العيش فيها رغدا بف الشكوى من األحوال التي ألمت بالجزائرأبيات في : رابعا
 بعض أحوال مدينة اجلزائر يف القرن التاسع 

 المطلب الثالث: عصر أحمد الزواوي :

 أوال: الوضع السياسي: 
ما أفل جنم الدولة املوحدية اليت استطاعت يف عاش الشيخ الزواوي يف عصر اتسم باالضطراب وانعدام االستقرار السياسي بعد

أواهنا بسط نفوذها على مجيع تراب الشمال اإلفريقي ابتداءا من البحر احمليط غربا إىل شرقي طرابلس ومن جبال الربانس شرق بالد 
فيها اجلزائر اليت مل تكن األندلس إىل ختوم صحراء إفريقية الكربى فكان بذلك أكرب سلطان ومملكة شهدها اإلسالم يف املغرب مبا 

ليس هذا فحسب بل  ومل تكن تعين بأي حال القطر اجلزائري املعروف اآلن  تطلق إال على مدينة ساحلية صغرية قليلة األمهية
اعتباره املغرب األوسط مل تكن نعين بالضبط حدود اجلزائر احلالية لعدم انضباط احلدود السياسية اليت كانت غامضة غموض حدود 

 اإلمارات اإلسالمية اليت تعاقبت على حكم املغرب العريب.

م فاضطرب امن الدولة وشق 9292-هـ711يف أوج عزهم حق تفرق مشلهم يف وقعة العقاب باألندلس  ملوحدينومل يزل ا
باإلدارة ومنا فيهم شعور الفردية إزاء ضعف الدولة احلاكمة وتفككت وحدة الشمال األفريقي  ستبدوارؤساء العشائر عصا الطاعة فا

                                                 
 .12، 19بن خريف..، كفاية املريد...، ص _ ( 1)
 .011-019، ص 9احلفناوي تعريف اخللف، ج_( 2)
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ة وكلها حتاول واحلفصي على نشر نفوذها على املغرب العريب وهي املرينية، الزيانيةة يمغربفاسحا اجملال لربوز نفوذ ثالث إمارات 
 .(1) االستقالل وبسط سلطاهنا عليه

حتكم ما هو اآلن  ولتكافؤ  القوات أو ضعفها مل خيلص إىل أي دولة من الدول الثالث وأخريا توزع بينها فكانت املرينية
 املغرب األقصى والثانية حتكم ما هو اآلن اجلزائر والثالثة حتكم ما هو اآلن تونس ذلك أن جزءا كبريا من الشرق اجلزائري اليوم مبا يف

لقطر ذلك قسنطينة وعنابة وجباية وبسكرة وتقرت كانت حتت هيمنة الدولة احلفصية وكأمنا يعرف اليوم بالغرب اجلزائري حتت نفوذ ا
اجلزائري احلايل فقد كان منطقة عازلة بني احلفصيني والزيانيني بل كان للطرف احلفصي أيضا "حضور يف الصراع مع الزيانيني 

 اجملاورين تارة وضد احلفصيني البعيدين عنهم تارة أخرى.

 ثانيا: الوضع الثقافي:
البجائي  بعض العلماء إىل املشرق مثل أمحد بوعصيدةلقد كان هلذه االضطرابات السياسية وتدين املستوى االقتصادي هجرة 

عض اآلخر حياة الزهد واالنسحاب من معارك احلياة البهـ( وربط البعض منهم مصريهم بعطايا األمراء يف حني أثر 870)ت 
. إىل فاس ألسباب (2) السياسية فخسرت  احلياة الثقافية  يف اجلزائر إزاء  تلك اهلجرة علماء أجالء مثل أمحد بن حيىي الونشريسي

ن تلمسان إىل السودان البالغ على احلياة الثقافية، حيث شهد القرمن.(3) سياسية ولنفس السبب هاجر حممد بن عبد الكرمي املغيلي
االنعزال وبذلك تلونت احلياة الثقافية بلون االضطرابات السياسية فمال السياسيون إىل االهتمام  بشؤوهنم اخلاصة والعلماء إىل 

ى ذيتغ فةمبدارسها ومساجدها ثقاكانت هناك بعض املدن تنمو فذب التشاؤم يف نفوس الناس، ووسط هذه الصورة املضطربة  
ت بالعلم والتأليف ر عقليا مثل قسنطينة وجباية ومازونة واجلزائر ويف كل مدينة من هذه املدن برزت عائالت اشتهو  وحيار  منهااجملتمع

 تلمسان وعائلةيف  (4)ينوالتصوف ومن هذه القائالت عائلة العقباوالدرس أو بالزهد 

كما عرفت اجلزائر زاهدها وعاملها عبد  التازييف جباية والشيخ إبراهيم  (5)ابن باديس والقنفد يف قسنطينة وعائلة املنجاليت
الرمحن الثعاليب الذي عاد إىل اجلزائر العاصمة بعد رحلته ليمكث هبا وحييلها إىل مركز إشعاع للعلم واملعرفة وقد خترج على يديه 

ي وهو من جنوم علماء أجالء كتلميذه أمحد بن عبد اهلل اجلزائري صاحب املنظومة اجلزائرية اليت تصدى لشرحها الشيخ السنوس
العلم واملعرفة هبذا القرن، ومل يقتصر التصنيف على أولئك األعالم فحسب بل إن القرن قد اجنلى عن تصانيف جليلة مثل )إظهار 
صدق املودة يف شرح قصيدة الربدة( البن مرزوق، أما يف علم الكالم فنجد )منظومة املراصد البن زكريا لتلمساين(وكذا كتب 

                                                 
 .29، ص 2واجلياليل، تاريخ اجلزائر، ج 11، ص 9أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ...، ج_( 1)
م( فقيه ومصنف تلمساين املنشأ واألصل أشعري العقيدة 9011هـ/118م( )9811هـ/818) أمحد بن حيىي الونشريسي املعروف بأبو العباس الونشريسي_ ( 2)

 .811، ص 9مالكي املذهب من آثاره املختصر من أحكام الربزيت احلفناوي، تعريف اخللف، ج
وألزمهم الذل وهدم كنائسهم ونازعه يف ذلك الفقيه هو حممد بن عبد الكرمي املغيلي التلمساين التوايت وقعت له أمور مع فقهاء عصره قام على يهود توات _ ( 3)

، 111، التنبكيت، نيل االبتهاج، ص 111علماء وقته فكتب إليه التنسيووافقه على ذلك اإلمام السنوسي ت  وراسلفي ذلكعبد اهلل العضوين قاضي توات 
119. 

سنوسي هو فقيه ينزع إىل التصوف له عدة مصنفات".حتفةاالناظر وغنية الذاكر يف _ هو حممد بن أمحد بن قاسم بن سعيد العقباين التلمساين، أحد معاصريال( 4)
 .228[، ص 9188املؤسسة الوطنية للكتباب،  ،هـ، حممد عمرو الطمار، تلمسان عرب العصور ]اجلزائر، د ط869حفظ الشعائر وتغيري املناكر[ تويف سنة 

من علماء املالكية أخد عن الشيخ عبد الرمحن الوغليسي وهو والد العالمة أيب منصور مفيت جباية قال عنه  علي بن عثمان املنجاليت الزواوي البجائي –( 5)
 .11الثعاليب شيخنا أبو احلس اإلمام احلافظ التنبكيت، نيل االبتهاج، ص 
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 نقاب البن قنفد كما ألف الشيخ احلباك يف علم االسطرالب واهلندسة منظومة )بغية الطالب السنوسي )حط ال

الدروس حول كل حلق فكان التعليم جبميع مستوياته منتشرا يف املدارس واملساجد ويف الزوايا اليت أخذت تنتشر وكانت 
ذ وطالب القرن التاسع وهو نفسه املنبع الذي ظل يغدي أستاذ مشهور يف املدرسة أو يف الزاوية هي املنهل الذي ينهل منه تالمي

.أصحاب هذا التعليم أال خيرجوا عن علوم الدين وعلوم العربية، إال أن ...أجيال املتعلمني بثقافة تقليدية غلبت عليه الروح النظرية 
مدرسة القريوان اليت اعتنت بالفقه زوال الدولة املوحدية قد ساعد على االعتناء بالروح الفقهية فنشأت بذلك مدارس متعددة ك

املالكي خاصة ومتشيا مع الضعف السياسي فقد تبع ذلك سطحية التعليم، ومع ذلك فإن بعض العلوم العملية قد ظلت حية ال 
جري كان من سيما يف تلمسان وقد كان هلجرة األندلسيني األثر البالغ على احلركة العلمية والثقافية باجلزائر علما أن القرن التاسع اهل

أكثر القرون اليت شهدت موجات اهلجرة حيث ارتاد األندلسيون ميدان التعليم يف املغرب العريب ناقلني بذلك أنساقهم العلمية يف 
تلقني العلوم، من ذلك عدم االقتصار يف تعليم األطفال على حفظ القرآن، بل إهنم لقنوا معه احلديث والقواعد العامة كما علموا 

لقرآن وأنواع قراءاته أما التعليم العايل فقد كان يتلقى يف املساجد والزوايا ودور العلماء مبجالس املناظرة وكان التعليم يعتمد روايات ا
 يف أغلب األحيان على النقل والرواية.

ف العملي الذي ومن أبرز ما متيز به القرن التاسع اهلجري أيضا "ظهور عقيدة املرابط النتشار الزوايا وافتتاح عهد التصو 
هـ وال شك أن ضعف الدولة أمام التصدع الداخلي واخلطر 11ا حىت القرن ر عمق وجوده إىل ما بعد هذا القرن فنجده حاض

التصوف كرغبة وسلوك روحي وبني مربرات الضعف لكن املبالغة يف  االعتقاد يف الشيخ  بنينقيم الربطولسنا حتما ، اخلارجي
وااللتفاف حول ضرحيه كل هذه األمور تكاد تكون وليدة القرن التاسع اهلجري وما بعده، والواقع أن هذا الواضع قد القى تشجيعا  

م(الذي كانت له عناية عظيمة بالويل أبو 488-هت438عاقل)كبريا لدى امللوك الزيانيني، فمن ذلك ما روي عن السلطان أمحد ال
علي احلسن بن خملوف وكان يكثر من زيارته واالقتباس من بركاته ومدار أكثر أموره عليه، وكذا فعلت العامة يف هبتها حنو الشيخ 

 .(1)للتخلص من ظامل والستجالب منفعة أو تفريج كرب حىت كان القوم يتباهون بزيارة ألضرحة

خالل ما تقدم من مادة هذا املبحث خنلص إىل أن الشيخ الزواوي من الشخصيات اجلزائرية املنتجة واملؤثرة يف الواقع  من
 الثقايف على الرغم من االضطرابات السياسية واالجتماعية اليت عايشها الشيخ وتأثر هبا.

 ثالثا: الوضع االجتماعي:
ثر بالغ على األوضاع االجتماعية بالقرن التاسع الذي شهد كثرة احلروب لقد كان للحالة السياسية املضطربة انعكاس وأ

وتنازع الدويالت واألسر على اإلمارة إىل انفراط عقد النظام واألمن خاصة وأن تلك احلروب املدمرة قد أفضت إىل إهناك اجلانب 
األمن فعمت الفتنة يومئذ مجيع بالد املغرب  االقتصادي فتفشى اجلوع وغالء األسعار وكثرت اللصوصية وقطاع الطرق فارختى حبل

حاكم تلمسان واستمرت احلرب متأججة أكثر محو  أيبخاصة إبان احلرب اليت تأججت بني بين مرين ضد األمري -اجلزائر-األوسط
يف تلك املدة على املغرب هبت هو جاء  عاصفامن السلطان إىل أن استب األمر إىل أيب محو الثاين، ويذكر املؤرخون أن هناك رحيا 

األوسط فأهلكت احلرث والنسل فانتشرت اجملاعة باجلزائر فأكلت األخضر واليابس ويومئذ تصدق السلطات بنصف جباية خزينة 

                                                 
م[، 1841، دار الغرب اإلسالمي، 3رمحن بدوي، ]بريوت، طألفرد بل، الفرق اإلسالمية يف الشمال اإلفريقي من الفتح العريب حىت اليوم، ترمجة: عبد ال–( 1)

 .88، 84، ص 1وأنظر أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ، ج 311ص 
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الدول على الرعية وفتح أبواب خزائنه اخلاصة للمحتاجني، وعالوة على ذلك فقدان تلك احلروب إىل تعدد العناصر وامتزاج 
اينة األعراق واجلهات وهذا بفعل اهلجرات املتتالية على املغرب األوسط، ليس هذا فحسب بل إن الطوائف املسيحية الشعوب املتب

واليهود كانت من ضمن تلك األطياف االجتماعية اليت عمل ملوك تلمسان على توطينها بان خصصوا هلم سكىن قريبة من 
اإلسالمية ألهل الذمة، كما عرف القرن جتاور السكان األصليني والتجار قصورهم ومتتع هؤالء باحلماية اليت منحتها الشريعة 

اإليطاليني والفرنسيني واألتراك واألندلسيني وقد أفضى هذا التعدد إىل اختالف العادات واألخالق واألعراف الذي بدوره اسم يف 
 .(1)وس أموال الناس تنقرض من أيديهمرسم صورة اجتماعية ملؤها الفوضى واالضطراب حىت يف تزييف العملة حىت كادت رؤ 

ال ميكننا حبال من األحوال احلديث عن دور املنظومة اجلزائرية يف  المبحث الثاني: المنظومات العقدية األشعرية بالجزائر
ببلدنا حينها  نشر املذهب األشعري وآرائه باجلزائر دون احلديث عن دخول هذا املذهب إىل اجلزائر ملعرفة احلالة الكالمية والعقدية

ومن مث التعرض إىل ذكر بعض النماذج األشعرية على مستوى النظم الكالمي حىت يتبسر لنا دراسة مضامني املنظومة اجلزائرية ضمن 
 األنساق الفكرية واملذهبية احمليطة هبا وهذا ما سنشرع بتوضيحه ضمن املطلبني اآلتيني:

 :ميالمطلب األول: المذهب األشعري بالمغرب اإلسال

 أوال: المذهب األشعري بالمغرب اإلسالمي:
بعيدة باملوازاة مع الفقه املالكي اماد الدينية اليت استقر عليها املغاربة منذ  شكل تاريخ العقيدة األشعرية أحد الثوابتت

على األقل فيه والتصوف غري أنه ال ميكننا اجلزم بقطيعة البدايات الدقيقة لدخول األشعرية إىل بالد املغرب، وإن كان مما ال يشكك 
نا باملعرفة أي عهد املؤسس نفسه أبو احلسن األشعري واملقصود هيكون فيقد أن أهل املغرب قد عرفوا هذا املذهب منذ وقت مبكر 

انتشار العلم به ال انتشار اعتناقه أي اعتناق الطريقة األشعرية يف التصور العقدي الذي كان موجودا باملغرب يف حدود آحاد 
مهيأ لبسط املذهب األشعري  فكريكمناخ   للقريوانالدور الريادي  بارللصواب باعت بةفيه البعض جمان جيداألفراد، وهو الرأي الذي 

الطريقة األشعرية أهل البسيطة على دانت للسنةعلى بالد املغرب يف سياق يقرتب كثريا من القطيعة حيث يذكر الكوثري  وهيمنته
عبد اهلل احلسن بن عبد اهلل حامت  بايف مجلة من بعث من أصحابه إىل البالد أ (2)إىل أقصى بالد إفريقية وقد بعث الباقالين

 (4)«إىل الشام مث إىل القريوان وبالد املغرب فذان له أهل العلم من أئمة املغاربة وانتشر املذهب إىل صقلية األندلس (3)األذري
واملستفاد منه آن القريوان مثلت املركز األساسي باملغرب الحتضان املذهب األشعري ونشره قبل منتصف القرن اخلامس حيث كان 

 .(5)صوهبا بغية التلقي واملدارسة سواء مما أنتجه علماؤها أو ما مت تلقيه من علماء املشرق ودوائرهاألهبة لشد الرحال  ودائمالطلبة 

                                                 
وانظر خليفي الشيخ النظر العقلي عند حممد بن يوسف السنوسي، )قسنطينة، رسالة ماجستري، كلية أصول  144، ص 1اجليالين، تاريخ اجلزائر، ج –( 1)

 .11م[، ص 1003 عبد القادر للعلوم اإلسالمية، الدين، جامعة األمري
عبد  ـه273نهو أبو بكر بن الطيب بن حممد بن جعفر بن القاسم املايل األصويل املتكلم ولد بعد النصف الثاين من القرن الرابع اهلجري مسع احلديث م –( 2)

 .188، ص 3احلي بن العماد، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب[، ج
يذ القاضي الباقالين، هو أبو عبد اهلل حسن بن عبد اهلل بن حامت األذري بفتح اهلمزة وفتح الذال نسبة إىل أذربيجان وهو نزيل القريوان املتكلم األشعري تلم –( 3)

 ت[. ه ياقوت بن عبد هلل احلموي، معجم البلدان، ]بريوت، دط، دار الفكر، د813قدم إىل املغرب واستوطن به إىل أن تويف سنة 
 [.1381حممد زاهد الكوثري، مقدمة حتيق كتاب ابن عساكر، تبيني كذب املفرتي فيما يناسب إىل اإلمام األشعري ]دمشق، دط، مطابع القدس،  –( 4)
 .81م[، ص 1841هـ، 1803، دار الغرب اإلسالم، 1عبد اجمليد النجار املهدي بن تومرت]بريوت، ط –( 5)
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أول من سعى لتوطني األشعري اليت عمل على (1) (381هـ/348ويعد إبراهيم بن عبد اهلل الزيدي املعروف بالقالنسي)
عنه يف تفعيل املذهب األشعري باملغرب وهو أىب ميمونة دارس  إذاعتها بالقريوان هذا باإلضافة إىل شخصيات أخرى ال تقل أمهية

م( حيث تلقى األشعرية باملشرق مث انتقل إىل القريوان لطلب العلم إىل أن استقر بفاس وألقى 881هـ/341بن إمساعيل الفاسي)ت 
 دروس العلم هبا.

ية باملغرب وهو اإلمام الباقالين الذي كان رأس غري أنه بإمكاننا القول أنه مثة شخصية من األمهية مبكان يف مسار األشعر 
ن املالكية باملشرق باإلضافة إىل أشعريته مبا يعين مجعه بني املذهبني األشعري واملالكي وهو ما دفع بطلبة العلم املغاربة كي ينالوا م

اعتزموا نقل فقه أستاذهم ومذهبه فقهه وعلمه عموما، حيث شهد القرن الرابع اهلجري حركة نشطة داخل تالميذ الباقالين الذين 
الذكاء  شديدإىل املغرب لنشره ومنهم أبو عبد اهلل األذري الذي أرسله الباقالين لتعليم املذهب األشعري بالشام مث القريوان فكان 

األشعرية  م( وممن أخذ1088هـ/881ري )ت يو والرباعة يف اإلقناع، ومن تالميذ الباقالين كذلك عتيق السوسي وأيب القاسم الس
 ان يبذرأمكن لعلمه الغزير (2)وهو فقيه مالكي فاضلم(1083هـ/848عن أيب عمران الفاسي أبو حممد بن حممد الصائغ)

.وميكن لنا (3)(1181هت/438أكرب أعالم املالكية األشعرية بإفريقية وهو أبو عبد اهلل حممد بن علي بن عمر اهلازري )من واحدا
مسار املذهب األشعري حيث ميثل مرحلة نضج األشعرية وعطائهما هذا ما تبديه مصنفاته من حيث اعتبار الرجل معلم حتول يف 

 وضوح وعمق مقوالت األشعرية بكتبه.

باملذهب األشعري قبل القرن السادس اهلجري إال أن حضور هذا عهدومنه خنلص إىل أن املغرب مبختلف مناطقه كان هل
يف التصور العقدي سواء يف  أن جتري أذهاهنم عليه حظ من اعتناقه أو للعامةدون أن يكون  املذهب به مل يتعد استعابه والعلم به

الذين   و األوسط إفريقيا أو املغرب األقصى واألوسط، وإن كان املغرب األدىن أو إفريقيا أكثر خطا هبذا املذهب من املغرب ألقصى
يف جتاه النظر العقلي والتأويل األشعري وهو املنقول عن املراكشي تطور الفكر العقدي با كان حمل دولة املرابطني اليت أعاقت

تقبيح علم كل من ظهر منه الغوص يف شيء من علوم الكالم وقرر الفقهاء   بتكفريذلك الزمان ]عهد املرابطني[  أهل دان»قوله:
 .(4)«ا أدى أكثره إىل اختالل العقائدورمب بدعة الكالم وهجر من ظهر عليه شيء منه وأنه

كان أهل املغرب مبعزل عن إتباعهم ]أي إتباع األشاعرة [ يف التأويل وإمداد »وهذا ما ذهب إليه ابن خلدون أيضا قائال 
 ..(5)«املتشاهبات

                                                 
يقية، اشتهر بالرد على الرافضة له كتاب يف اإلمامة والرد على الرافضة، ابن فرحون، الديباج]القاهرة، د ط، دار الرتاث دت[، ص فقيه متكلم من أصول إفر  –( 1)

114. 
 .101، ص 3م[، ج1814اإلميان يف معرفة أهل القريوان،حتقيق: حممد ماضور]تونس، د ط، املكتبة العتيقة، حممد الدباغ، معامل  عبد الرمحن بن –(2)
 .18-13م[، ص 1008-هـ1811، دار األمة، 1وإبراهيم التهامي، األشعرية يف املغرب ]اجلزائر، ط834النجار، املهدي، ص  –( 3)
من ص 9171اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية   عبد الواحد بن علي املراكشي، املعجب يف تلخيص أخبار املغرب، حتقيق: حممد سعيد ...]القاهرة:،_( 4)

217 ،216. 
 .877، ص 7ج_ابن خلدون، ديوان المبتدأ ,( 5)
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 إىل املغرب بأشعرية عميقة وانتقد اعتقادات املغرب يف (1)فلما كان القرن السادس اهلجري، رجع املهدي بن تومرت
اذ هذه العقيدة فعلى إنعملت السلطة السياسية يف عهده  كماألخذ باملذهب األشعري   وأذاع بينهمكما جاءت   املتشاهباتإمرارمه

 حىت كان هلا الظهور وأصبحت املذهب العام ألهل املغرب.

ولئن كانت مؤلفات املهدي قد ساعدت على انتشار األشعرية باملغرب وعمقت آرائها باجملتمع املغريب فإن واحدا منها كان 
 له الدور الرئيسي يف إذاعة األشعرية باملغرب وحتويل التصور العقدي للدولة املوحدية وهي رسالة وجيزة تبتدأ بعبارة اعلم أرشدنا اهلل

لعقيدة حتريرا بليغا وعرضت فيها املسائل املتعلقة باإلميان باهلل تعاىل وصفاته، دون التعرض للسمعيات أو وإياك وقد حررت هذه ا
خالقيته املطلقة، خضوع اخلالئق له، أزلية وجوده، تنزهه عن املكان والزمان، تنزهه عن الشبيه واملثيل، اهلل و اإلمامة وكذا وحدانية 

 .(2) رته، إرادته، استغناؤه ومشيئته املطلقة وعدله وفضله، مسعه وبصرهيوميته، علمه احمليط بكل شيء، قدق

ملرشدة وبالغتها وسالمتها من كل خمالفة ظاهرة لآلراء األشعرية ضمن هلا الذيوع واالنتشار ألهنا كانت مرصدا ا إن وجازة
سنتحدث عن وضع املذهب األشعري هبا من خالل ويف خمتلف املراكز العلمية باملغرب ومنها اجلزائر اليت علميا يف كل األوقات 

 العنصر املوايل:

 المذهب األشعري بالجزائر :ثانيا

 ميكن للدارس يف التاريخ العقدي للمغرب األوسط أو ما يسمى حاليا باجلزائر أن مييز ثالث مراحل يف هذا التاريخ:

 تصورها العقدي على اإلميان بظاهر النصوص وكذا : وهي تلك املرحلة اليت كانت هبا اجلزائر تقوم يفالمرحلة األولى_أ 
االبتعاد عن مناقشة وتأويل املتشابه وإقرار الصفات وترك اخلوض يف الكالم مجلة فظلوا أوفياء لطابعهم السلفي الواضح يف الوقوف 

ة اإلمام مالك باحليطة عند حرفيه النص، وقد ساهم املذهب املالكي يف ترسيخ هذه العقيدة حيث متيز اجليل األول من تالمذ
أميل  اجلزائريونواحلذر واالكتفاء بالدفاع عن أصول العقيدة وكانت مواقفهم متيلها ردودهم على اخلصوم من الفرق األخرى وقد كان 

السياسة وهنضتها القومية على الدين  يف نشأهتاهذا املذهب، هذا باإلضافة إىل الدور الذي  لعبته دولة املرابطني اليت اعتمدت  إىل
الدين رسخت قواعدها يف امللك فكثريا ما استعانت بالعلماء يف ترسيخ مذهبها ومنهم عبد اهلل بن ياسني املالكي املذهب  فبسم

فقهاء فأصبحت احلكومة ال تقضي أمرا إال على وفق هذا املذهب فحاز وشعبا مفيت املرابطني فقلده يف ذلك املرابطون حكومة 
ونبذ الناس يومئذ النظر العقلي والتأويل ومل  (3) املالكية بذلك تقدما عظيما ومنزلة رفيعة عند األمراء وغريهم من أتباع هذه الدولة

يكن ألهل املذاهب األخرى ظهور باجلزائر إال يف بنطيوس من قرى بسكرة فقد كان هبا مسجد واحد لالباضية فدانت اجلزائر 
من أظهر اخلوض يف شيء من علم الكالم وقرر الفقهاء مبحضر علي بن يوسف بن تاشفني، تقبيح  فري كلبتكواملغرب ككل 

بدعوى أنه بدعة وأنه يؤدي إىل اختالف يف العقائد ووهن يف  من ظهر عليه شيءفهجروا كلفيهما الفلسفة وعلم الكالم والنظر 
                                                 

م( يدعى باإلمام املعصوم املهدي رحل 9911-9112هـ/028-هـ880هو ابن تومرت أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن تومرت الرببري املصمودي )_ ( 1)
ها ب )املرشدة( فحمل عليها أباعه ومساهم املوحدين تويف  آخر سنة أربع وعشرين ومخس مائة،مشس الدين الذهيب، سري أعالم شابا إىل املشرق، ألف عقيدة لقب

 .011، ص 91]، ج9180-هـ9811، مؤسسة الرسالة، 1النبالء، حتقيق: جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط ]بريوت، ط
 .881النجار, املهدي.., ص _( 2)
وعبد اهلل كنوز "عقيدة املرشدة للمهدي  21م[ن ص 9187، سبتمرب 71، 78سامل يفوت "األشعرية يف املغرب" مقال جملة الفكر العريب املعاصر ]عدد _( 3)

 .966[، ص 1، السنة 1بن تومرت مقال مبجلة البحث العلمي ]عدد 
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يف كل وقت بالتشديد والوعيد لكل من يشتغل هبذا العلم أو يوجد عنده من كتبه شيء منها  وكتبهااإلميان لذا نشر أوامره يف البالد 
كتب الغزايل غري أنه ويف اجلزائر ترددت صيحة االحتجاج األوىل املعارضة هلذا الكبت واحلجر على احلرية العقلية   فأحرق بذلك

بن النحوى وهو من قلعة بين محاد يتحدى دولة املرابطني والقلبية لألهايل حيث قام أبو الفضل يوسف بن حممد املعروف با
بلغه فتوى الفقهاء بإحراق كتاب اإلحياء وعلم بأمر إحراقه يف مراكش بعد وصول كتاب علي بن يوسف السلطان اللمتوين ...ألنه

لسلطان يف ذلك وافىت بعدم لزوم حياء، انتصر ابن النحوي للغزايل وكتب للإلبضرورة تنفيذ القضاء فيه وحتليف الناس بعدم حيازهتم 
 .(1) جزءا يقرأ منه كل يوم جزءا يف رمضان انتسخ األحياء يف ثالثني وذكر أنهتلك األميان 

 اجلزائر يف حترير العقل واحرتام حريته يف أمر العقائد.أعالم وهكذا خنلص إىل دور 

املتقدمة أين ارتفع حترمي النظر ب( املرحلة الثانية: عرفت هذه املرحلة من احلياة العقدية باجلزائر أو ما يسمى باألشعرية 
املوحدون نفوذهم على املغرب يف إذ ملا بسطالعقلني فمند أواخر القرن الرابع اهلجري بدأ األثر األشعري باجلزائر ينتشر شيئا فشيئا، 

عاد ابن تومرت  ملاأصبح املذهب األشعري هو السائد يف منتصف إىل منتصف القرن السابع، إذ  اهلجري دسف القرن السامنتص
اليت كانت  النظر العلي يف مسائل العقيدةبينهم  نشرمذهب األشاعرة و على  الدين أصوليف  جديدة بأفكار املشرق جاء معهمن 

 .(2) وتعلقوا بهأحيوه فحمرمة عليهم وذان الناس مبذهب املهدي 

م( وهو أبو احلسن علي بن أيب 1114-هـ418ومن أعالم الكالم يف اجلزائر هبذه الفرتة علي بن أيب القاسم القسنطيين )
-هت440القاسم حممد التميمي املغريب القسنطيين من أشهر علماء الكالم على مذهب األشعري وأبو حامد الصغري )ت 

والغايات(  وهو كتاب جليل كتاب التفكر فيما يشمل عليه السور واآليات من املبتدئ و من أهم تصانيفه  م( ببجاية 1144
حامد الصغري وكالمه فيه دليل على إحاطته بعلم املعقول واملنقول دله   سلك فيه مسلك الغزايل يف كتاب اإلحياء به أيضا مسي أيب

 .(3)لقياس(كتاب التذكرة يف علم أصول الدين أو النرباس يف الرد على مذكري ا

املرحلة الثالثة: وهي مرحلة األشعرية املتأخرة وتطلق على املرحلة اليت أصبح فيها علماء األشاعرة يتصدون لطائفة الفالسفة 
أنه وعلى الرغم من اخلصوبة باستعمال املنطق األرسطي واملقدمات الفلسفية وهذا ابتداءا من أواسط القرن السابع اهلجري إال 

العصر إال أن بعض الباحثني ارتأى أن جيعل من هذه املرحلة منعرجا فيما خيص الفكر العقدي باجلزائر واملغرب من الثقافية هلذا 
حيث اتسمه باجلمود واالكتفاء بالتعاليق واحلواشي على املصنفات السابقة وهو الرأي الذي يتبناه النجار مؤكدا على أنه وابتداءا 

هد القرن حالة من اجلمود واالهنيار حبكم أنه ال يكاد خيلو األمر من شروح ملا كتبه من مؤلفات حممد بن يوسف السنوسي ش
الدفاعية اليت قوامها الّرد األقدمون من القضايا مع انعدام اجلدة وروح املواجهة احلقيقية مفسحة اجملال لتارخيية األفكار حمل الصيغة 

كن النجار سباقا إليه بل جنده أيضا لدى بعض الكتاب من غري العرب يف ، غري أننا ال نوافق هذا الرأي الذي مل ي(4)واإلثبات
.وهذا نظرا ملا مت بسطه سابقا من مؤلفات اتسمت باجلدة واإلبداع على (5)تأكيد شديد على رسم املرحلة بالتقليدية واجلفاف 

                                                 
 .98-91، ص 2اجلباليل، تاريخ اجلزائر، ج_ ( 1)
 .97التهامي، األشعرية يف...، ص إبراهيم _( 2)
 .01، 02، ص 2اجلبالين، تاريخ اجلزائر، ج_ ( 3)
 .966[، ص 9112ن دار الغرب اإلسالمي، 9عبد اجمليد النجار، مباحث يف منهجية الفكر اإلسالمي، ]بريوت، ط_ ( 4)
 .981م[، ص 9168، دار العلم للماليني، 2طلويس غارديه، قنوايت، فلسفة الفكر الديين بني اإلسالم واملسيحية، ]بريوت، _ ( 5)
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تعامل مع أعالم هذه الفرتة ويدعو إىل شاكلة الوضع الثقايف للعصر هذا من جهة ومن جهة أخرى فالكالم يتسم بالسطحية يف ال
 .(1) مراجعات كبرية إىل هذا أيضا ذهب بعض املستشرقني ممن تناولوا تصانيف فرتة اجلمود على حد تعبري النجار

 وتبعا لتوضيح مسات هذه املرحلة نورد ما يلي:

 شعرية باملغرب.سيادة أسلوب احلواشي والتقارير امللحقة باملتون القدمية لتوطني املعتقدات األ-

 استقرار املدرسة األشعرية يف أغلب مناطق العامل اإلسالمي ومنها املغرب األوسط)اجلزائر(.-

زيادة التقارب بني علم الكالم والتصوف حبيث أضاف علماء هذه الفرتة فصوال صوفية ملؤلفاهتم يف التوحيد مثلما هو -
 احلال يف املنظومة اجلزائرية ومؤلفات السنوسي.

ى هذا ميكننا القول أن الفكر األشعري باجلزائر شهد غزارة كبرية يف التأليف مع التوسع يف مناقشة اجلزئيات وظهور وعل
وطرق جديدة يف عرض األفكار حبيث ميكن أن نطلق على هذه املرحلة باملرحلة السنوسية اليت هيمنت كتبه يف العقيدة  منهجينتفن

وشروحها على الساحة الفكرية وشهدت إقباال منقطع النظري من قبل طلبة اعلم واحلفاظ والشراح وسادت فيه حلقات  الدرس 
تمدا يف أخد اإلجازات مما دفع البعض إىل اعتبارمها مرحلة مستقلة بذاهتا يف تاريخ وجمالس العلم يف حلواظر والبوادي وأصبحت مع

املذهب األشعري، وقد وسم السنوسي هذه املرحلة مبحاربة التقليد وإحياء االجتهاد و النظر بعد مقاطعة الطلبة وإعراضهم عن 
 .وهذا متاما ما ابتدأه شيخه أمحد الزواوي (2) النظر يف أدلة التوحيد

وإىل حدود هذه األسطر ميكننا إمجال احلديث املبسوط آنفا بالقول أن تاريخ املذهب األشعري باملغرب مل يبتعد العلم به من 
قبل القرن السادس اهلجري وكذا هو احلال بالنسبة للجزائر أما بعدها فقد عرفت بالد املغرب اجلزائر خصوصا أقالم عميقة رسخت 

 إبراز االتساق املعريف واحلضور الثقايف للمغرب عموما واجلزائر خصوصا.الفكر األشعري وأسهمت يف 

 المطلب الثاني: المنظومات العقدية األشعرية بالجزائر:
يعترب إنتاج القرن التاسع اهلجري من أوفر إنتاج اجلزائر الثقايف  ومن أخصب عهودها بأمساء علمائها ومصنفاهتم حبيث فاق 

ن أعدادهم يف القرون الباقية والكثري من إنتاج هذا القرن ظل موضع عناية علماء القرون الالحقة، وسنركز عدد العلماء  يف هذا القر 
خالل دراستنا هذه على ما أنتجه الفكر اجلزائري يف جمال علم الكالم وأحلق به يف كتبه من االجتاه الروحي واإلهتمام بعلوم اآلخرة  

 ر  وأقوى.إذ يعترب مسة العصر وإنتاجهم فيه أعز 

 أوال: منظومة واسطة الملوك في بيان كيفية السلوك:
هـ( من كبار فقهاء املالكية أصويل متكلم ناظم من 411وهي من نظم أبو عبد اهلل حممد بن عبد الرمحن احلوضي )ت 

لعباس العبادي ت شعراء تلمسان ولد ونشأ هبا واخذ عن شيوخها حيث أخد عن اإلمام السنوسي وعن اإلمام أيب عبد اهلل بن ا
النشغاله رمحه اهلل بتعليم الصغار كتاب اهلل عز وجل ومن أهم العلماء الذين أخذوا عنه مساعا  هـ وكذا أخذ عنه خلق كثري411

عرف فيه مجيع مسائل العقيدة: وإجازة أبوجعفر أمحد بن علي البلوي، وللحوضي منظومة )واسطة السلوك( وهو نظم يف العقائد 
                                                 

 .6م[، ص9180مجال الدين بوقلي حسن، اإلمام بن يوسف السنوسي وعلم التوحيد، ]اجلزائر، د ط، املؤسسة الوطنية للكتاب، _ ( 1)
 .8بوقلي، اإلمام بن يوسف....، ص _ ( 2)
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النبوات ، السمعيات حيث جعلها سهلة، قريبة املعىن يقرأها الصبيان يف املكاتب، وهي مؤدية إىل إدراك قضايا التوحيد اإلهليات، 
ملنصفني من العلماء الختصاصها مسائل مطوالت وكذا جاء والدعوة إىل النظر ملعرفة اهلل عز وجل وكذا جعلها يف متناول الكبار ا

 اء ألنه شاعر بالسليقة وهذه أبيات من هذا النظم الذي ابتدأه ب:هذا النظم سلس العبارة جيد البن

 قارنا إليهـادنا مث افتـيه           إجيـذي دل علـاحلمد هلل ال

 وهو أساسها الذي به تقوم       وبعد فالتوحيد أشرف العلوم    

يستمر احلوضي  يف نظمه  (1) ه بنفس املعىنوبعد هذه البداية التقليدية اليت حتيلنا إىل منظوم الشيخ الزواوي الذي استهل
وضعه له وإفادة طالب املدارس وفتح طريق النظر أمام القارئ بدل التقليد بل إنه كان يطمح إىل أن تكون بواسطة  مشريا إىل سبب

 السلوك مفيدة لألساتذة الختصارها ووضوح عبارهتا:

 ري ـالتعبة ـوزة مفهومـأرج      ري    ـوقد سالت اهلل يف تيس

 اتبـيان يف املكـيقرأها الصب    ب     ـذ واملطالـقريبة املأخ

 دـديـر سـرورة بنظــض     ن التقليد   ـرج قارهبا مـخي

 صارـن أجل االختـمبا اكتفى م       بار ـورب منصف من الك

 :وقد اهنى قوله فيما يقوله

 نيـالعاملب رب ـىب حـحممد احملمود خري احلامدين         واجملت

 عليه أفضل الصالة والسالم         ما انصدع الفجر جنادس الظالم

وقد قسم احلوضى عمله إىل فصول فكان هناك فصل يف حكم العقل ..يف الصفات وثالث يف ما جيوز من أفعال اهلل تعاىل 
 والرابع يف بعث الرسل وأحيانا كان عنوان الفصل بيتا من النظم.

قام اإلمام السنوسي بشرح منظومة احلوضي يف مخس كراربس بطلب من الناظم نفسه، كما قام  ولقيمة هذا النظم فقد
هـ( من فقهاء املالكية املدرسني بالقريوان ويوجدهذا الشرح 1188بشرحها أيضا حممد بن قاسم دمحان الغسانس أبو عبد اهلل )ت 

جمهول( ومل يقتصر اإلهتمام هبذا النظم احلسن على العلماء  ضمن خمطوطات القرويني )شرح هتذيب نظم احلوضي يف العقائد ملؤلف
هـ حيبس نسخه من نظم  1114فحسب بل إن األمر تعداه إىل احتفاء السالطني فنجد السلطان حممد بن عبد اهلل العلوي سنة 

 احلوضي مكتوب مباء الذهب يف أوائل السفر ضمن شرحه وترامجه األوىل مباء الذهب.

 ظومات:وله أيضا من املن

 نظم األجرومية يف رجز مساه )مفتاح باب النحو(-

                                                 
  .21السنوسي، املنهج السديد، ص _ ( 1)

               سبحانه جل عن شبه وعن مثلاحلمد هلل وهو الواحد األزيل
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 .(1) ختميس القصيدة-

 ثانيا: منظومة محمد بن عبد المؤمن الحسني الجزائري:
م وضع أرجوزة يف 1008مجادى اآلخرة  143حممد عبد املؤمن احلسين اجلزائري أديب العلماء وعامل األدباء ت  وهو

 :بيت بدأها بقوله 18العقائد والفروع وجعل جزاها األول يف علم الكالم وهي متكونة من 

 بد املؤمنـل ابن عـد جنـحمم          املهيمنة ـيقول رجي رمح

 حبـه والصـلى النيب وآلـلى ريب           عـد اهلل وصـاحلم

 زـالم موجـع املهم بكـز           مجـوبعد فالقصد هبذا الرج

 القـلق باألطـالف للخـدمي باقي            خمـود قـاهلل موج

 دـفة تعتقـال صـا وفعـد             ذاتـه وأحـم نفسـوقائ

 األخرى غدت سلبيةة نفسية              واخلمسة ـمث الوجود صف

وأرجوزة ابن عبد املؤمن بقسميها سهلة واحدة ألن صاحبها عاملا أدبيا مربزا يف فنون النظم والبالغة، وقد أجاز ابن عبد 
املؤمن هبذه األرجوزة الرحالة املغريب ابن زكو ورخص له شرحها إذا أراد، ومن الواضح أن هذه املنظومة تناولت مسائل العقيدة على 

 .       (2) األشاعرة من حيث التفصيل يف الصفات النفسية والسلبية والتأكيد على وحدانية اخلالق ونفى التقليد والدعوة إىل النظرمنوال 

 ثالثا: إضاءة الدجنة للمقري:
هـ( وهي منظومة ألفها لبيان 881-م1081)  هو اإلمام األديب شهاب الدين أيب العباس أمحد بن حممد املقري التلماساين

العقيدة وتعد هذه املنظومة من املنظومات املعتمدة لدى املدرسة األشعرية املالكية هلا شروح عديدة  لعل أشهرها شرح العالمة عبد 
املسمى )الفتوحات  الغين النابلسي رضي اهلل عنه ومساه )رائحة اجلنة يف شرح إضاءة الدجنة( وكذا شرحها األستاذ حممد عليش

النظم حوايل مخسمائة بيتا تناول فيها أصول الدين وقضايا التوحيد أو  اإلهلية الوهبية يف اعتقاد أهل السنة(قد بلغت أبيات  هذا 
وقد ضمن املقري منظومة  (3)كما يقول حممد عليش شارح املنظومة "يتأكد الكالم عليها مبا يناسب العلم املبدوء هبا لتأدية حقها

 ل مسائل العقيدة على مذهب األشاعرة فأورد مبا فصل يف النظر قائال:ك

 اله يف النظر املؤلفـوأعم       لف    ـأول واجب على املك

 لـة الوصول اجلليـمعرف     كي يستفيد من هدي الدليل    

 حث على الفكر واالعتناء     رب واألخبار     ـوجاء يف الع

                                                 
 وكذا املوقع االلكرتوين: 911-18، ص 9أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ اجلزائر،  ج_ ( 1)

http://www.achaari.ma/article.aspx 2014/06/02 
 .http://www.vitaminie.dz.com/articls16840املوقع:_ ( 2)
(3 ) _albordy.blog por.com  
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 الـد أصـما قـأول ك          ر املوصوالـن أن النصـفغ

 فصل المعاني:
 قل ـا العـدوة مع                إرادة اهلل هبـوالعلم واحلياة والق

 ألهنا لو انتفت ملا وجد شيء              من الصنع الذي هلا شهد 

 .(1)ةـالة أو الواليـناية                 فبالرسـص من أراد بالعـخي

 "محصل المقاصد": ثالثا: منظومة
واإلسم الكامل للمنظومة هو حمصل املقاصد مما به تعترب العقائد" لإلمام العالمةأبيالعباس أمحد بن حممد إبن زكريا لتلمساين 

هـ( نسبة إىل مغراوة وهي قبيلة عظيمة من زناتة املانوي نسبة إىل بين مانو وهم من قبائل زناتة الرببرية لقب 448-110املغروازي )
شيخ اإلسالم واحلافظ وأخذ العلم عن إبراهيم بن حممد بن علي اللنيت التازي، من مؤلفاته مسائل القضاي والفتيا" أما عن مذهبه ب

 العقدي فهواشعري.

 وقد ابتدأ ابن زكري منظومته قائال:

 ماـدين مع أوهلـما                علم أصول الـذي قد أفهـواهلل أشكر ال

 وزـذي به جيـلى الـه عـلذات       ب الوجود        فاحلمد والشكر لواج

 عارفـول للمـه الوصـعارف                وما بـوم واملـمن أشرف العل

 القــرفة اخلـس معــاق                 وأنفـل األفـصل من دالئـحي

 س الذررـمن جوهر التوحيد أنف      ا نثر           ـوبعدها فاملقصود نظم م

 .(2) أسلوبه يف النفع مثل العسل                  والنفع كالبيض روق األسل

 المبحث الثالث: مزايا وأساليب المنظومة الجزائرية في نشر المذهب األشعري:
ال يتعذر على قارئ منظومة الشيخ الزواوي تلمس مزاياها االستداللية وعنايتها بتوطني وتوضيح املذهب األشعري باجلزائر 

إذ هو »ق نسق معريف وفق نسق معريف أذاعه الشيخ الزواوي يف ثنايا هذا النظم البليغ وصرح به شارحه اإلمام السنوسي بقوله: وف
منظوم مشتمل على طريقي هداية اخلواص والعوام ألنه قد ضم فيه إىل حالوة النظم املستميلة للطباع تقرير األدلة الربهانية للعقائد 

أي ان معتمد الشيخ الزواوي يف تثبيت األشعرية على أمرين يف نظمه وهو مدار هذا  (3) «خبطابات صوفية على التمام مث وشحها
 املبحث بإذنه تعاىل:

                                                 
 [.119822شهاب الدين أمحد بن حممد املقري، إضاءة اللجنة  يف عقائد أهل السنة]مكتب خمطوطات األزهر الشريف حتت رقم _( 1)
(2 )_http://org.wikipedia.org 
 .22السنوسي، املنهج السديد، ص _( 3)
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 : حتصل اليقني بالنظر والربهان:المطلب األول

ة مبقدمة فيها قبل التعرض هلذا املسلك االستداليل الذي اتبع يف كل مسائل نظمه نعرض إىل املسائل اليت أوردها واملبدوء
بيتا كلها ساقها يف محده تعاىل واقتداء بالقرآن الكرمي وسنة نبيه الكرمي يف حتبيداحلمد والثناء على العزيز احلكيم لتحصل الربكة  11

وجمانبة النقصان والقصور و بذكر السنوسي يف شرحه للمنظومة أن احلمد هو الثناء أي القول جبميل الصفات سواء كانت من باب 
نعام أو كانت من الصفات املختصة باحملمود ,والشكر هو الثناء مطلقا جبميل األنعام فبينه وبني احلمد عموم وخصوص من اإل

وجه، جيتمعان فيها إذا كان الثناء قوال جبميل اإلنعام ويتفرد احلمد فيما إذا كان الثناء قوال جبميل الوصف املختص باحملمود  كعلمه 
فيما إذا كان الثناء قوال جبميل الوصف املختص باحملمود كعلمه وشجاعته وينفرد الشكر فيما إذا كان الثناء وشجاعته وينفرد الشكر 

 .(1)على مجيل اإلنعام واإلحسان بالقلب أو بسائر اجلوارح غري اللسان

( بيت فصل يف أول الواجبات واالستدالل بالنظر يف املخلوقات على طريق املذهب األشعري فأبان 48مث عرض بعدها ) 
خالهلا خمتلف األقوال يف حكم التقليد وحصول املعرفة بني اعتماد النظر واحملاكاة موردا اختالفات مذاهب األمة من متكلمني 

العلماء فيمن عدل عن النظرمث عمد الناظم إىل مناقشة مسائل أصول الدين مرتتبة  وفالسفة يف أول واجب على املكلف وأقوال
مث النبوات والسمعيات  على نفس منهج من سبقه من علماء األشاعرة باجلزائر وغريها حيث جعل الفصول األوىل متعلقة بإلهليات

                 .عمد إىل بيان أوىل امليزات وهو النظر والربهانبعد هده التوطئة املتعلقة مبحتوى النظم   ن مث اختتمها بتوشيحات صوفية

هو تقليب البصر والبصرية إلدراك الشيء ورؤيته وقد يراد به التأمل والفحص وقد يراد به املعرفة احلاصلة وهو  النظر لغة-
ر أكثر عند اخلاصة ونظر هلل تعاىل [ واستعمال النظر يف البص101الرؤية يقال نظرت فلم تنظر أي مل نتأمل قال تعاىل ]يونس 

 .(2)وإحسانه والنظر البحث وهو أهم من القياس ألن كل قياس نظر وليس كل نظر قياس

أما النظر فهو : "التأمل والتعرف والتبصري التعريف واإليضاح ورحل بصر بالعلم عامل به وتبصر يف رأيه واستبصر يف أمره 
 .(3)ت يف الدين وبصره األمر تبصرا وتبصرة فهمه إياهودينه إذا كان ذا بصرة والبصرة الثبا

كما يأخذ املعىن االعتبار وهو مأخوذ من العبور واجملاوزة من شيء إىل شيء حبيث يكون هو النظر يف حقائق األشياء 
 .(4)«وجهات داللتها لتعرف بالنظر فيها شيء آخر من جنسها

أما الربهان فهو احلجة الفاصلة البينة، يقال برهن يربهن برهنة إذا جاء حبجة قاطعة .للذد اخلصم وبرهن مبعىن بني وبرهن عليه 
أقام احلجة ,والربهان عند األصوليني ما فصل احلق عن الباطل وميز الصحيح من الفاسد بالبيان الذي فيه ,أما عند الفالسفة فهو 

 .(5)يقينيات سواء كان ابتداء وهي الضروريات أو بواسطة وهي النظرياتالقياس املؤلف من  ال

وألمهية النظر يف العبور إىل احلقائق فقد جعل منه الشيخ الزواوي أول واجب على املكلف والقصد إىل النظر وهو اختيار 

                                                 
 .28املرجع نفسه، ص _ ( 1)
 .098، 096، دار امليمنة، دت [، ص الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن ]مصر، د ط_ ( 2)
 .291، ص 9ابن منظور، لسان العرب، تقدمي: عبد اهلل العاليلي، إعداده وتصنيف: يوسف خياط وندمي مرعسلي، ]بريوت، دط ، دار لسان العرب[، ج_ ( 3)
 .282ص ، 21، دار إحياء  الرتاث العريب، دت[، ج1فخر الدين الرازي، التفسري الكبري، ]بريوت، ط_ ( 4)
 مادة برهان 80، ص 9[، ج9118-هـ9898مجيل صليبا، املعجم الفلسفي]بريوت، د ط، الشركة العاملية للكتاب _ ( 5)
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وهبذا فالشيخ الزواوي  (1) واالعتبار والتفكرالباقالين واجلويين، أيضا يف وجوب النظر على املكلف أي وجوب القصد إىل النظر 
ده متسق متاما مع أعالم املذهب األشعري يف احتواء وتبىن األليات الدهنية املوصلة إىل العقائد اإلميانية وأعالها معرفته تعاىل ولذا جن

 ينكر التقليد وينعي على أهله التمسك بطريق الشك واألوهام فيقول:

  نظر            وال دليل على التوحيد مل يقّل قد أنكر البعض تقليدا بال

 من مل تكن قطعا عقيدته                  على شفا جرف هار من اخَلَطل

 فال يطيق بنا إال اليقني به                 على سبيل اهلدى ال غري من ُسُبل

ينبغي حتصيلها بالنظر وجمانية اليت عز وجل ومفاد هذه األبيات طلب مقصد اليقني يف حتصيل املعارف وأعالها معرفة هلل 
التقليد بدليل أن املكلف كما يذكر الشيخ الزواوي مكلف مبعرفته تعاىل ومعرفة رسله الكرام وما حيصل للمقلد ال يسمى علما وال 

كثر  األمر يف القرآن   جزما ألن اجلزم ال حيتمل التقليد بوجه من الوجوه والعقد التقليدي حيتمل النقيض عند تشكيك املشكك ولذا
 الكرمي بالتفكر والنظر فيما حيصل معرفة اهلل عز وجل:

 لوقاتـح بالنظر يف املخـصر النظر            صحيـب أوال قـمن واج

 فانظر إذا كنت ذا عقل وتبصرة            فهل ترى غري خلق الواحد األزيل

 ويب ملتثلـه طـخلقتاب اهلل ترشدنا             للفكر يف ـكم أية يف ك

 اال حملتملـها بّينت إمجـفبعضها قد أتت يف الّلقط جمملة            وبعض

إذا فقد جعل الشيخ الزواوي النظر مطية حلصول العلم واليقني خاصة يف باب معرفة اهلل عز وجل اليت حرص خالهلا على 
الكتاب املسطور وهذا ما ميكن لنا اعتباره تأسيسا لقراءة كونية اجلمع بني النظر  يف العوامل املنظورة وهو الكون وبني النظر يف 

توحيدية تستجمع الربط بني مثار التفكر يف خلق اهلل تعاىل والتدبر يف كاتبه الكرمي بغية حتصيل اليقني بأشرف املعاين وهي الطريقة 
يين يف كتابية "الشامل" و "اإلرشاد" واليت تقوم على اليت اعتمدها كل من اإلمام الباقالين يف كتابه اإلنصاف ومن بعده اإلمام اجلو 

 .(2) االستدالل بالنص املعضد باالستدالل العقلي

 بلـفانظر خللقنة السبع الطباق ويف            عوامل األرض من سهل وج

 ما             أن إيتيا طوعا يف احلني عن عجلـإذ قال سبحانه يف أمره هل

 ثل ـطنا            ملا اقتضاه خطاب اهلل وامتفافهم مضّمن باقيها وكن ف

إذ ال ريب عند  الشيخ الزواوي أن النظر يف ملكوت السماوات واألرض لالستدالل واالعتبار هو من أفضل القربات وانفع 
العقائد  شيء للقلب وابعث على اإلنصاف يف العلم بوجود الباري عز وجل إذ املقصود األصلي من النظر يف العوامل هو حتصيل

                                                 
 .6[، ص 9110، دار الكتب العلمية، 9انظر اجلويين ,اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد، حتقيق زكرياء عمريات]بريوت، ط_ ( 1)
 911م[.، ص 2118هـ/9820، دار الكتب العلمية، 9اف فيما جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به، حتقيق زاهد الكوثري، ]بريوت، طالباقالين، االنص_ ( 2)

 .81-87م[، ص 9119، مكتبة وهبة، 2املدخل إىل دراسة علم الكالم، ]القاهرة، ط-وحسن حممد الشافعي
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اإلميانية ليكون املكلف مستيقنا هبا ذا بصرية فيها وقد ركز الشيخ هنا على لفظ البصرية وجعله شرطا لزوميا يف القصد إىل النظر 
لضمان سالمة القلب من االشتغال بغريه تعاىل، حيث يضحي القصد إىل النظر هو توجيه القلب إليه تعاىل، حيث يضحي القصد 

ه القلب إليه بصرفه عن كل شاغل يشغل عنه ومن أعظم شواغله عمارة القلب بالدنيا يف حال النظر والتكرب عن إىل النظر هو توجي
ِإنَّ يِف مساع احلق أو تفهم ما يوصل إليه الحتقاره وباجلملة فال ينتفع بالنظر إال من قصده وفرغ قلبه ومسع منه كما قال تعاىل:

واملستفاد هنا استعانة الشيخ يف نظمه ، 16ق قـَْلٌب أَْو أَْلَقى السَّْمَع َوُهَو َشِهيدٌ َذِلَك َلذِْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُه 
األشعري لتحصيل اليقني بتوشيح املنظومة باملضامني الرقيقة واملواعظ اللطيفة الشفافة ليحصل هبا املقصود على وجه الرتغيب أيضا 

املعرفة أن يقصد إىل الطرق املوصلة إليها خوفا من الشبهات والطرق املختلفة اليت ,لذا فهو يبني الواجب على من أراد أن يصل إىل 
ال توصل إىل احلق وتبتعد عن جادة الصواب يف نيل املرام حىت إذا ما ظفر الناظر مبغنمه ألزم نفسه بالصرب وحبس عقله على التنقل 

 أجزاء ذلك الطريق ال ينتقص منها جزءا واحدا. بالفكر يف ذلك الطريق الصحيح من جزء إىل جزء آخر حىت يأيت على

 مث ميضى الشيخ يف نظمه مؤكد على مسلك النظر يف حتصيل اليقني قائال:

 ملـوقد مضى القول يف وجه الدليل هبا            قد أنزل اهلل نّصا غري حمت

 ت            ذوو  النهي بوجود اخلالق األولـه قطعـار مبخلوقاتـباعتبـف

 ق مل ينلـملة            من يضلل اهلل للتوفيـعام مهـاجلهل كاألن لكن ذا

 صر وال نطلـبه الرباهني فلنق     دت       ـفاعلم بأن وجود اهلل قد شه

 جلاحد من ظالم الكفر يف ظلل      با      ـفكيف خيفي وجود اهلل يا عج

 رء ئ باملقلأنواع خملوقاته امل        لو مل يكن هو مل توجد وال وجدت  

 دم             سبحانه وتعاىل جّل عن مثلـعا بال عـفواجب كونه قط

فهذه إشارة من الناظم إىل أن الطريق املفضي إىل معرفة وجوده تعاىل هو االعتبار يف خملوقاته تعاىل أي النظر املفضي إىل 
استفادة معرفة اهلل تعاىل، ووجه االستدالل يف النظر واالعتبار معرفة وجوده وهو االعتبار يف خملوقاته عز وجل أي النظر فيما يقصد 

هنا هو أن ينظر فيها فيجد كل واحد منها ال ينفك عن أمر احلدوث مبقادير خمصوصة وكذلك صفات خمصوصة، تفتقر يف وجودها 
عن احلوادث فهو حادث وباجلملة إىل غريها ألهنا كلها تدخل يف حكم اجلائزات وليست الواجبات ومن املعلوم أن كل ما ال ينفك 

 فالطريق إىل معرفته تعاىل هو معرفة حدوث العامل املخلوق مبا فيها النفس:

 ل مل ينلـها           من مل يفكر بنور العقـداء مث زينتـويف النجوم اهت

 والرعد والربق يغشى ناظر املقل          مث الرياح جبال السحاب سائقة  

 ها ومل تسلـإذا مل تقض دفعة في      تكون هلا يف األرض منفعة     كيف

 تغربل السحب ذاك الودق يف مهل        ليحصل الرّي يف سهل ويف جبل  

 وهل ترى منك عضوا غري معتدل      وانظر لنفسك أيضا هل ترى خلال 
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 ها        فانظر مضّمن باقي اآلي وامتثلـمن نطفة بني القرآن خلقت

 والنفخ للروح سر عنه ال تسل  صا     ـم وعظم صليب شد عحل

 دلـوإمنا خاض فيه القوم باجل       سر من األمر جل اهلل خالقه   

 غلـلالعتبار ولكن حنن يف ش      قد كرر اهلل يف القرآن نشأتنا   

شعري وهو أبو احلسن األشعري وفحوى هذه األبيات حييلنا إىل الدليل النفسي على وجوده تعاىل عند مؤسس املذهب األ
الذي عد أول من استعمل هذا الدليل يف كتابه اللمع، انطالقا من النظر يف خلق اإلنسان كما حييلنا أيضا على آيات كثرية يف 

مي ، وهذا هو منهج الشيخ الزواوي يف االعتماد على القرآن الكر (1)القرآن الكرمي بشأن النظر و التفكر يف أحوال خلق اإلنسان
والسنة النبوية الشريفة فال نكاد جند بيتا إال هو يشرح نصا قرآنيا أو حديثا نبويا شريفا وهذا نلمحه يف كل أبيات النظم فنجد مثال 

 البيتني:

 أن إيتيا أتتا يف احلني عن عجل   ما       ـره هلـإذ قال سبحانه يف أم

 كما أن ذاك يف الذكر احلكيم تل      قد أمسكا يف هواء دون ما عمد    

ِإنَّ اللََّه مُيِْسُك السََّماَواِت َواأْلَْرَض َأْن تـَُزواَل َولَِئْن زَالََتا ِإْن أَْمَسَكُهَما ِمْن َأَحٍد ِمْن فهما شرح لقوله تعاىل:
 وذلك الرعد  89فاطر  بـَْعِدِه ِإنَُّه َكاَن َحِليًما َغُفورًا

 كذلك العقل فينا غري منعقل       ملها  حقيقة الروح مث النفس جن

َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن أَْمِر َريبي َوَما أُوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ فهذا البيت استنباط من قوله تعاىل:
 .80اإلسراء  قَِلياًل 

َويف أَنـُْفِسُكْم أََفاَل ي فهو مستنبط من قوله تعاىل:وكذلك احلال بالنسبة لألبيات اليت أوردناها خبصوص الدليل النفس
ْنَساَن ِمْن ُساَلَلٍة ِمْن ِطنٍي  مُثَّ َجَعْلَناُه ُنْطَفًة يِف قـََراٍر َمِكنٍي  مُثَّ  .29الذراياتتـُْبِصُرونَ  َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ

اُه َخْلًقا ا مُثَّ أَْنَشْأنَ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظَاًما َفَكَسْونَا اْلِعظَاَم حلَْمً 
ارتكز الشيخ يف هذا االستدالل على بيان داللة أحوال  حيث98-92املؤمنون  َآَخَر فـََتَباَرَك اللَُّه َأْحَسُن اخْلَالِِقنَي 

اإلنسان يف افتقاره إىل موجده وتقلبه يف األطوار من ذلك أن النطفة اليت هي أصل النشأة جسم مائع يقبل يف نفسه من املقادير 
ن واألشكال مما يقطع بداللتها على حدوثها ووجوب احتياجها إىل الفاعل املختار املرجح ما شاء من اجلائزات على غريه والضما

مبحض اإلرادة واالختيار يف تنقلها من حال إىل حال مع جواز أن ال تنتقل إىل تلك األحوال أصال أو تكون على خالفها أو تكون 
ها من طور إىل طور أكثر من تلك املدة اليت أجرى اهلل تعاىل العادة بتنقلها فيها أو أقل مث ميضي املدة اليت حيصل هلا االنتقال في

الشيخ الزواوي مسرتسال مع الدليل النفسي فيشري إىل مالحظة اللحم والعصب والعروق والعظام وخمتلف الصور واملقادير كلها إذا 
                                                 

 .91، 96[، ص 9100، أبو احلسن األشعري، اللمع، حتقيق: غرابة، ]مصر، دط_ ( 1)
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وإن كانت ال تبدو إال يف يسري جدا مما أودع يف األنفس من عجائب اخللق  نظر إىل أحواهلا فإنه حيصل العجب من ذلك االعتبار
 على جوه كثرية من الداللة على وجوده تعاىل وسعة قدرته ونفوذ إرادته وعدم تناهي علمه وحكمته وخفي ألطافه وعموم إحسانه

(1). 

ظه على النحو الذي يؤسس به نسقا برهانيا وكما هو شان الشيخ الزواوي يف اتساقه مع املذهب األشعري وورود داللة ألفا
مقررا للعقائد اإلميانية جنده يتفق متاما مع تلميذة السنوسي يف استدالله على وجوب اإلميان بوجوده تعاىل الذي هو أساس العقيدة 

حياته من أطوار  اإلسالمية وجوهرها اعتمادا على دليل حدوث النفس، وتعتمد هذه الداللة من جهة على ما يعرض لإلنسان يف 
كما تعتمد من جهة أخرى على أنه خلق يف أحسن تقومي وهذا يعين أن هذا النسق االستداليل يف فكر الشيخ إمنا يقوم على 
وجوب النظريف أقرب األشياء إىل اإلنسان التاي هي النفس فتعلم على الضرورة أنك مل تكن مث كنت وأنه مل يكن ذلك لوال افتقارك 

 .(2) إىل موالك

 وبإمكاننا تعميم مسلك النظر والربهان على مجيع مسائل العقيدة ومنها اإلميان بالنبوة:

 إن النبوة فضل غري مكتسب              بل خصها اهلل باملخصوص يف األول

 باملعجزات من املوىل تؤيدهم              مهما أتى الوحي بالتبليغ للرسل

وهذا يعين أن دعوى النبوة ملا كانت تقع من الصادق والكاذب فإنه تعاىل تفضل بأن أيد بفضله .الصادق مبا يدل على 
صدقه وهذا الذي أيدهم به عز وجل به للداللة  على صدقهم هو ما يسمى يف اصطالح املتكلمني باملعجزة وال يدرك داللة 

 تعاىل ومعرفة صفاته وهلذا ما أ نقاد منكر والنبوات يف مسلكهم إال من جهة اجلهل املعجزة إال من حقق أركاهنا مبعرفة توحيد اهلل
بأركاهنا فقد جيهل أن اخلارق للعادة فعل هلل تعاىل وال يعتقد الصانع املختار بل يعتقد صدور العامل عن علة أخرى غريه تعاىل   

أنه ليس خارقا للعادة وأنه مما جيوز التوصل إليه باحليل والغوص يف  كنفوس األفالك جلهلهم مبعرفة اهلل تعاىل ووحدانيته وقد يعتقد
به التحدي فعل هلل تعاىل وهو عامل بدعوى املتحد العلوم أما من هدي ملسلك احلق وعرف مبا تقرر عنده من التوحيد أن الذي وقع 
اإلميان الصحيح وهذا حيكم الشيخ الزواوي الربط  إما مبشاهدته أو بالعقل املتواتر وعرف أنه ال يتوصل إليه باحليل فإنه وقف على

يف هذا أيضا (3) بني اإلميان بوجوده تعاىل واإلميان بالنبوة على أساس اليقني بوجوده تعاىل املبين على النظر والربهان املنايف للتقليد 
 م األشعرية باجلزائر يف قوله:جنده متسق مع االجتاه العام للمذهب األشعري يظهر ذلك من خالل استدالله ببعض كتب أعال

 ري من الغلل(4) من كان للمعجزات الغّر يف ظماء             ففي كتاب الشفا

 لـني بال روع وال وجـته                 مؤمنـري أمـنا من خـفاهلل جيعل

                                                 
 .928، 921السنوسي، املنهج السديد، ص _ ( 1)
 .989املرجع نفسه، ص _ ( 2)
 .121، 191السنوسي، املنهج السديد، ص _ ( 3)
لقد كان هلذا  28، 21، ص 9[، ج9187-هـ9818، مؤسسة علوم القرآن، 2القاضي عياض، الشفا، حتقيق: أمني قوة على ,د أسامة الرفاعي ]ط_ ( 4)

بن خريف ,حتقيق   الكتاب صيت ذائع باملغرب واجلزائر خصوصا حيث ذكر املقرى يف ديوانه أن كتاب الشفا كان ذو شأن عظيم وال خيلو منه بيت للعلم والربكة,
 .71كفاية املريد,ص,
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مسائل العقيدة بإمكاننا أن منيز داخل مفهوم االتساق الذي يسم نظم الشيخ الزواوي مسعى جوهري وهو حتصني 
وتعضيدها باملزاوجة بني الدليل العقلي والدليل النقلي الذي هو أساس ومرجح الدليل واحلجة العقلية مؤكدا خالهلا على قوة الربط 
بني عالقة مسائل العقيدة باالستدالل العقلي حيث تكمن قيمة العقل يف قدرته على القيام مبهمة االعتبار والربهان يف االستدالل 

مسائل العقيدة،  على وجه اليقني أو ما أشار إليه شارح املنظومة اإلمام السنوسي بعبارة تقرير األدلة الربهانية للعقائد خاصة  على
 والشيخ الزواوي يعد الربهان أحد أقسام احلجة العقلية.

  الذوقية المطلب الثاني: توشيح األدلة العقائدية بالمعاني
يدرك متاما أن  تعزيز دور املنظومة وانتشار مبادئها باملغرب واجلزائر خصوصا والشيخ الزواوي تعد هذه امليزة عامال مهما يف

العقل ليس هو الدافع األوحد يف توجيه سلوك اإلنسان ومجيع اختياراته بل مثة منطقة أخرى أكثر خطورة وأشد عصيانا على البناء 
صر الشيخ يعايش زمنا متالطما بألوان من الطرق الصوفية منها املخلص النفسي والعقلي لإلنسان وهي األهواء واألغراض خاصة وع

ذي مال يف عصر راج  لألمانة.التوحيد والعبادة ومنها املسترتة املتكالبة على املغارم الدنيوية من حضوة عند سلطان أو مكسب عند
 أضحت تشهد أدعياء العلم ومعاداة العلماء فيه الصراع على السلطة فاشتدت الفنت وكثر اهلرج يف أحوال البالد والعباد اليت

 لبعضهم البعض وألجل ذلك قوي عزم الشيخ الزواوي على حماربة اهلوى وهو يؤسس للعقائد اإلميانية بأدلتها الربهانية القطعية.

لقناعة العقلية ولعل قارئ املنظومة ال يستطيع إحكام الوصل بني ما تقدم من سعي الشيخ حنو تأسيس العقائد اإلميانية على ا
وبني ما مت تدبيل النظم به من توشيحات صوفية لكن األمر يتضح إذا ما علمنا مراده من طبيعة آخر النظم وشحنه باملعارف 

ن مل يناسبه مناسبة خاصة فهو يناسبه على وجه العموم من حيث أن معرفة اهلل عز وجل القائمة على النظر وذم إو  الذوقية فهو
النظر أول الواجبات من مثارها الطبيعة تزكية العمل السلوكي وهذا يعين أن الشيخ الزواوي ال يرى يف املقصد إىل التقليد واعتبار 

النظر سوى املعرفة باهلل املؤدية إىل طيب األخالق والسلوك وهذه هي  النظرة السلمة اليت يبتغيها ربنا الكرمي من أهل التوحيد 
وهذا دليل على ما تثمره معرفة اهلل عز وجل ومعرفة صدق 14البقرة .  َمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاتِ َوَبشيِر الَِّذيَن آَ  واإلميان

رسله عليهم السالم ملن تأمل واستبصر فيجين بذلك املؤمن من مثرات ما حصل له فيما سبق من إميان ويرتقي بفضله تعاىل إىل 
 إلسالم واإلميان واإلحسان وذلك بقطع فروع الشرك والتكذيب.درجات أولياء اهلل تعاىل الفائزين بأعلى مقامات ا

 ثلـصى ملمتـكذا األوامر ال حت       إّن النواهي جاءت غري واحدة      

 ني به             واسلك طريقهم وإن جهلت سلـماء العاملـفالزم العل

أي أنه من الواجب على املوحدين بعد معرفة التكاليف أن يتشمروا للنهوض بالقيام هبا والعمل مبقتضاها فال يشغله عن 
ذلك شاغل من حيث أن املوت دائم القرب منه فليحسن االستعداد بإعطاء كلمة التوحيد حقها من حيث استجماعها لكل 

 . (1) على كل حملاسن اليت تنري القلب بأنوار اليقني مضمون العقائد من جهة وألهنا تنطوي من جهة أخرى

ويف هذا جند الشيخ يتفق متاما مع تلميذة السنوسي  يف توضيحه املقصد من الذكر الذي يقوم على جانبني جانب نظري 
ح التقليد يف نطاق واجتهاد العقل بالنظر وطر  وعملي فاألول هو األصل وأعلى مراتبه توحيد اهلل ونفي الشريك وإثبات نبوة حممد
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ما جيب هلل عز وجل وما يستحيل وما جيوز وكذلك بالنسبة للرسالة أما الوجه العملي فهو دخول املمارسة الذوقية لبلوغ الثمرة 
 والفوز بالنتيجة اليت ال تتحقق إال بطريق شرف األصل وهو التوحيد واستقامة النتيجة وشرطها ثبات املقدمات وهي أحكام العقل

(1). 

هذا بالضبط ما حرص نظم الشيخ عليه من حيث غرس اإلميان يقينا يف تربية العقل ليتوافق اإلسالم مع اإلميان ولينتفى و 
التناقض احلاصل بني إدعاء اإلسالم والتقاعس عن أداء حقه باألعمال فكثري هم من عاصروا الشيخ وكانوا من العلماء الذين اختذوا 

لسالطني والتجادل فيما بينهم على متاع الدنيا وهذا كله مرده إىل إتباع اهلوى الذي حذر منه للتقرب من اجلاه وا علمهم مطية
 الشيخ الزواوي بقوله:

 جاهد جبد عسى باهلل تغلبها        هلل دّرك إن جاهدت من رجل 

 فّحظها غري ما يعنيك ترتكه        بذا استعان عليها كل ذي عمل

 إياك والكرب فيه أعظم الزلل      فكن حزينا كسري القلب ذ اوجل  

وبالنظر إىل مضامني النظم نلمس انشغال الشيخ بتحقيق املوافقة بني املعارف العلمية والضوابط العملية يف سلوكات النفس 
كان مطلوبا اإلنسانية ألن الغرض من كلمة التوحيد هو تنقية النفس وحبسها عن إتباع اهلوى مبالزمة أركان اإلميان ألن اإلميان وإن  

وهذا املعىن األخري جنده واضحا عند اإلمام  (2)لذاته باعتباره احلقيقة الكربى فإنه يطلب أيضا ملا ينتج عنه من آثار التوفيق والصالح
ويعد بيان العلم الشريف التحريض يف آخره على حسن العمل وذكر ما يبعث العاقل على احلد فيما حيصل »السنوسي قي قوله 

 (3)«عز وجل. 

ولتحصيل الرضا بعمق الشيخ الزواوي أصل اجملاهدة يف النفس وجيعله فطامها عن املألوفات ومحلها على غري هواها والنفس 
بدورها حتوز صفتني األوىل: وهي االنغماس يف امللذات والعصيان عن إتباع الطاعات فحني جتنح النفس بإتباع اهلوى جيب ردها 

من يريد حتصني عقائده اإلميانية أن ينهض كل النهوض بقواه العلمية والعملية جلهادها وهو ينوي بلجام التقوى لذا جيب على كل 
 االمتثال ألمره تعاىل حىت تكون كلمة اهلل تعاىل هي العليا بإخالص العبادة له يف الظاهر والباطن.

 بعدها ميضي الشيخ الزواوي يف توضيح سبل حتصيل الرضا والتقوى قائال:

 بالصمت مث مىت مل ميكن انعزل    له      ـك تسلم من غوائأمسك لسان

 عا          فهما اعتدى مل يذر شيئا ومل يقلـه سبـهـقد جاء يف أثر تشبي

 كالعني والسمع يف صبح ويف أصل       وليس يهمل ذو التقوى جوارحه    

 ل متلـما ميـلك مهـه مـألن      إن يصلح القلب فاألعضاء صاحلة    

 رت مل تنلـه وإال خـض ولتصربن مهما ابتليت تنل          رضا اإللولرت 
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بوضح الشيخ أن املكلف عليه من جهة الشرع وظائف تتعلق بباطنه وعليه أخرى تتعلق بظاهرة وال يكون ممتثال طيبا 
ذن والرجل واليد....أما اللسان مستقيما حىت يقوم حبقوق اهلل تعاىل يف ظاهره وباطنه ومن الوظائف املتعلقة بالظاهر اللسان واأل

فهو أشد األعضاء على اإلنسان وأهلكها وهو يأيت يف الرتبة الثانية ال نقسام اإلميان بينهما شطرين، إذ يتوجب اعتقاد باجلنان 
ت وعن كل وإقرار بالسان  وكذا الكفر والردة يكون فيهما أما العني فهي سهم قاتل جتلب للقلب كل فتنة فيجب قصرها عن احملرما

َوُقْل لِْلُمْؤِمَناِت يـَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ َوحَيَْفْظَن فـُُروَجُهنَّ َواَل يـُْبِديَن زِيَنتَـُهنَّ ِإالَّ َما لقول تعاىل: (1)ما خيشى
َها َوْلَيْضرِْبَن خِبُُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيوهِبِنَّ َواَل يـُْبِديَن زِيَنتَـُهنَّ ِإالَّ  لِبُـُعولَِتِهنَّ َأْو َآبَاِئِهنَّ أَْو َآبَاِء بـُُعولَِتِهنَّ أَْو َظَهَر ِمنـْ

اِئِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت أمَْيَانـُُهنَّ أَِو أَبـَْناِئِهنَّ أَْو أَبـَْناِء بـُُعولَِتِهنَّ َأْو ِإْخَواهِنِنَّ َأْو َبيِن ِإْخَواهِنِنَّ أَْو َبيِن َأَخَواهِتِنَّ أَْو ِنسَ 
ْربَِة ِمَن الريَجاِل َأِو الطيْفِل الَِّذيَن ملَْ َيْظَهُروا َعَلى َعْورَاِت النيَساِء َواَل َيْضرِْبَن التَّابِِعنَي غَ  بَِأْرُجِلِهنَّ رْيِ أُويل اإْلِ

يًعا أَيُـَّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم تُـ   .30النور  ََ ْفِلُحونلِيُـْعَلَم َما خُيِْفنَي ِمْن زِيَنِتِهنَّ َوُتوبُوا ِإىَل اللَِّه مجَِ

كما ال خيفى من تعاظم وزر فضول النظر وفساده وكفى به حتذيرا ملن خاف مقام ربه فيعز هبا عن كل قبيح أو ما يؤول إىل  
قبيح وحيفظهما من كل ما ال يعنيه ألنه يؤثر يف القلب بوساوس وخواطر مشغلة عن احلضور يف فرضه ونفله لذا جيب أن يعز بصره 

كل حرام والتزام أمرين أخرين ومها مقامي الصرب والرضا وتوطني النفس عليهما توطينا صادقا برتك االعرتاض ظاهرا وباطنا ومسعه عن  
 أمام إرادته تبارك وتعاىل وأال يتوجه إليه إال جبميل الثناء وعظيم الرضا.

الشيخ الزواوي من حيث دقيق الربط بني  مما سبق بيانه  خنلص إىل قيمة املسالك االستداللية واملزايا اليت تضمنها نظم
العملية العقلية املبنية على النظر يف العوامل واألنفس لتحصيل اليقني وبني محاية وحتصني ذلك اإلنشاء العقلي من خالل شحنه 

 باملعارف الذوقية وهو يعترب يف فكر الشيخ لب كلمة التوحيد.

 

 

 الخاتمة:
 من النتائج  يف هناية هذه الدراسة خنلص إىل مجلة

يعد الشيخ أمحد بن عبد اهلل الزواوي من أهم أعالم املذهب األشعري الذينُ أثروا الوضع الثقايف عامة واجملال الكالمي -
 خصوصا خالل القرن التاسع اهلجري بكل مسات االضطراب السياسي واالجتماعي الذين عرفها العصر

ات الكالمية وال املدارس العقدية بكل فعاليات احلركة الفكرية وخاصة مل تكن بالد املغرب اإلسالمي مبعزل عن االجتاه-
املذهب األشعري الذي عرف طريقه إىل بالد املغرب حىت يف عصر املؤسس نفسه كمعرفة علم وإحاطة ال تتعدى األفراد لكن 

الم كثر منهم منوذج الدراسة بظهور شخصية املهدي بن تومرت مث إعالن هذا املذهب باملغرب عموما واجلزائر خصوا بفضل أع
 الشيخ الزواوي.
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رجاالت العلم هبا األمر  ةأسهم الشيخ الزواوي مبنظومته )اجلزائرية(يف نشر وتثبيت األشعرية باجلزائر بفضل شروحها وعناي-
 الذي مكن هلا االنتشار.

 كبريا يف الدفاع عن األشعرية.  لقد كان للمنظومة اجلزائرية وغريها من املنظومات اليت كتبت بأقالم جزائرية دورا-

اعتمدت املنظومة اجلزائرية على املزاوجة بني مسلك الربهان واالستدالل واملسلك الذوقي من أجل شرح  وتبليغ اآلراء -
 العقدية للمذهب األشعري يف تركيز شديد على بناء كل تلك املسالك على مبىن كلمة التوحيد.

 

 

 

 
 


