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 بسم هللا الرحمن الرحيم

والسالـ األسباف على رسولو زلمد احلمد هلل الذي عّلم بالقلم، علم اإلنساف ما مل يعلم، والصالة 
 .النيب األمي وعلى آلو وصحبو أمجعُت

( ىػ403-062)وبعد، فإف حديثي ىنا عن اإلماـ أيب احلسن علّي بن إمساعيل األشعري 
 :سيتناوؿ بتوفيق اهلل ادلسائل التالية

 ىل كاف اإلماـ األشعري ُمنشئاً لفرقة إسالمية يف العقائد جديدة؟: أولً 
ما ادلنهج الذي ألـز اإلماـ األشعري نفسو بو وسار عليو، فيما انتهى إليو من مسائل : ثانياً 

 العقيدة، وما كاف سنوض فيو منها أرباب الفرؽ والكالـ؟
 .بعض التطبيقات على منهجو: ثالثاً 
ما ىي اآلثار اليت تركها اإلماـ األشعري يف توجهات علماء العقيدة اإلسالمية من بعده؟ : رابعاً 

وما ىو الدور الذي لعبو يف أبراز ما يسمى دبذىب مجهور ادلسلمُت، أو مذىب أىل السنة 
 واجلماعة؟

ما خالفو فيو بعض من جاء بعده من أئمة أىل ( أو العتقادية)ىل يف آراءه الكالمية : خامساً 
 السنة واجلماعة؟

*    *                            * 

 كاف اإلماـ األشعري منشئاً لفرقة إسالمية يف العقائد جديدة؟  ىل: ولنبدأ بأوىل ىذه ادلسائل
واجلواب عن ىذا يتبُت يف حديث األشعري نفسو وادلراجع اليت يعتمد عليها مث ل سنرج عنها يف 

 .مسائلو اليت يتبناىا ويدافع عنها
مث يُفرد : لآلراء كثَت من الفرؽ يف كثَت من ادلسائ( مقالت اإلسالميُت)إنو يعرض يف كتابو  *

ويعرض فيو عقائد أىل ( وىذه حكاية مجلة ما عليو أصحاب احلديث وأىل السنة: )فصاًل عنوانو
وبكل ما : )السنة واجلماعة يف تلك ادلسائل كلها مأخوذة من صريح القرآف وصحيح السنة، مث يقوؿ

لوكيل وبو نستعُت وعليو ذكرنا من قوذلم نقوؿ، وإليو نذىب، وما توفيقنا إل باهلل، وىو حسبنا ونعم ا
 (.1)(نتوكل وإليو ادلصَت

                                                 

 .، طبعة مجعية ادلستشرقُت األدلانية097ص: مقالت اإلسالميُت (1)



 سعيد رمضاف البوطيزلمد . د.أ  اإلماـ أبو احلسن علي بن إمساعيل األشعري

 www.naseemalsham.com   موقع نسيم الشاـ                                                                               
3 

وىو يعرض دلذاىب كثَت من اجملسِّمة، مث ينقل عمن يسميهم أىل السنة وأصحاب احلديث  *
ومل يقولوا شيئاً إل ما وجدوه يف الكتاب، أو : )تنزيههم اهلل تعاىل عن اجلسم والشبيو والنظَت، مث يقوؿ

 .(1)(، وهبذا نقوؿجاءت بو الرواية عن رسوؿ اهلل 
: ويؤكد موقفو ىذا يف مكاف آخر يروي فيو ما يقولو اجملسمة عن العُت واليد هلل تعاىل، مث يقوؿ

وجو : ، فنقوؿلسنا نقوؿ يف ذلك إل ما قالو اهلل عز وجل، أو جاءت بو الرواية عن رسوؿ اهلل )
 .(2)(بال كيف، ويداف وعيناف بال كيف

مقالت : )على أف جّل ما ذكره فيو مثبت يف كتابو. كتابو اإلبانة  ويكرر مؤكدًا مثل ىذا يف *
 .(3)(اإلسالميُت

كما يتبُت اجلواب عن ىذا السؤاؿ أيضًا فيما اجتمعت عليو كلمة األئمة والعلماء الذين جاؤوا 
من بعده، فقد أمجعوا على أنو مل يبتدع مذىبًا ومل ينشئ فرقة جديدة أضيفت إىل الفرؽ اليت وجدت 

 . تكاثرت يف عصر التابعُت، وىو ذاتو ما أمجع عليو علماء احلديث والتفسَت وأئمة الفقو يف عصرهمث
 :يقوؿ ابن عساكر، ناقالً عن الشيخ أيب القاسم القشَتي ما نصو

اتفق أصحاب احلديث أف أبا احلسن علّي بن إمساعيل األشعري، كاف إمامًا من أئمة أصحاب )
يانات على طريقة أىل السنة، ورّد على ادلخالفُت من أىل الزيغ احلديث، تكلم يف أصوؿ الد

    (4)(والبدع
اعلم أف أبا احلسن مل يبدع رأيًا ومل ينشئ مذىبًا وإدنا : )ويقوؿ ابن السبكي يف طبقات الشافعية

فالنتساب إليو إدنا ىو . ىو مقرِر دلذىب السلف، مناضل عما كانت عليو صحابة رسوؿ اهلل 
على طريقة السلف نطاقًا وسبسك بو، وأقاـ احلجج والرباىُت عليو، فصار ادلقَتِدي بو يف  بأنو عقد

 (5)(ذلك، السالك سبيلو يف الدلئل يسمى أشعرياً 

                                                 

 .011ص: ادلرجع السابق( 1)

 .017ص: ادلرجع ذاتو( 0)

وليس يف . وجّل ذلك موجود يف كتابو مقالت اإلسالميُت. أو بعض ما فيو إىل األشعري( اإلبانة)يف الناس من يبعث الريب يف نسبة كتاب ( 4)
 .تو إىل األشعريالناس من يرتاب يف نسب

 .114و110ص: تبيُت كذب ادلفًتي( 3)

 .4/465: طبقات الشافعية( 5)
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ىو صاحب األصوؿ، والقائم بنصرة مذىب أىل السنة، وإليو تنسب : )ويقوؿ ابن خلكاف
 (1)(الطائفة األشعرية

وقد بّيض اهلل بو وجوه أىل السنة النبوية وسّود بو : )الذىب ويقوؿ ابن العماد يف كتابو شذرات
    (2)(رايات أىل العتزاؿ واجلهمية، فأباف وجو احلق األبلج، ولصدور أىل العلم والعرفاف أثلج

وعلى الرغم من وضوح ىذه الدلئل كلها، وعلى الرغم من تعريف اإلماـ األشعري ذاتو بنفسو، 
ا يقوؿ يف مسائل العقيدة كلها دبا يقوؿ بو أصحاب رسوؿ اهلل وأصحاب وتأكيده ادلتكرر بأنو إدن

احلديث وأىل السنة، فإف يف الناس من يصّروف، ألمر ما، على أنو ىو اآلخر كاف صاحب فرقة، 
ومنشئ مذىب، ومبتدعًا لرؤى فكرية وفلسفية، ويبدو أف ىؤلء الناس متلبسوف دبا يتهموف بو اإلماـ 

أهنم يتبعوف يف ىذا الذي يذىبوف إليو ويصروف عليو، مجاعة ادلستشرقُت الذين األشعري، ول ريب 
 .طاب ذلم أف ينصرفوا إىل دراسة الفرؽ اإلسالمية وتارسنها

زار كلية الشريعة من جامعة دمشق يف أواخر ( ماسينيوف)وإين ألذكر أف ادلستشرؽ الفرنسي 
اب بالفكر اإلسالمي، وادلنافحُت عن الفلسفة فكاف دأبو إظهار اإلعج. الستينات من القرف ادلاضي

فلماذا ل : فوقف أحدىم مرة يقوؿ لو. اإلسالمية، والعقائد اإلسالمية عمومًا كلما دعت ادلناسبة
أي إسالـ تدعوين إىل : فأجابو قائالً .. تتبٌت إذف ىذه ادلعتقدات وتعلن عن دخولك يف اإلسالـ؟

 ..ئي أـ اجلهمي أـ األشعري أـ ادلاتريدي أـ اخلارجي أـ الشيعيأىو اإلسالـ ادلعتزيل أـ ادلرج: دخولو
ادخل اإلسالـ الذي كاف موجودًا قبل ظهور ىذه الفرؽ  : لقد كاف ادلفروض أف يقاؿ لو: أقوؿ

ستجد نفسك : كلها، إذف ستجد نفسك واحداً من أتباع اإلماـ األشعري وادلاتريدي، وبعبارة أخرى
 .ى النهج الذي ترؾ رسوؿ اهلل عليو أصحابومعهما ثالث ثالثة سائرين عل

إنو وىم خطَت وكبَت تصنعو ثلة من ادلستشرقُت، تنفيذاً لرسالتهم اليت ُُحِّلوا أعباءىا، وكلفوا ببثها 
ويتبعهم يف نشر ىذا الوىم أصحاب . يف أوساط ادلسلمُت، وإدخاذلا يف أذىاف ادلغفلُت منهم

تصار لبتداعاهتم، ولو وجدوا أنفسهم يقفوف هبذا يف عصبيات مذىبية جديدة، قصارى ذنهم الن
 .خندؽ عدواين واحد مع أولئك ادلستشرقُت

وقد أمضى شطراً )إف اإلماـ األشعري مل يبتدع لنفسو مذىبًا ول رأيًا يف الدين، بل لفت نظره 
تغلوف بدراسة ما يعتقده أىل السنة واحلديث، ومعهم الفقهاء ادلش( من عمره وىو يتبٌت أفكار ادلعتزلة
                                                 

 .0/460: وفيات األعياف( 1)

 .0/424: شذرات الذىب( 0)
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أحكاـ الشريعة، يف مسائل أصوؿ الدين، موروثًة ذلم من جيل التابعُت، الذين ورثوىا من عهد 
ونظر، فرأى مجهرة علماء ادلسلمُت وسوادىم على ذلك النهج يسَتوف . الصحابة رضواف اهلل عليهم

هتا، وانتصار كل وبتلك ادلعتقدات يتمسكوف؛ غَت أف ظهور تلك الفرؽ األخرى خبصوماهتا ورلادل
منها ألفكاره، صرؼ كثَتًا من األمساع واألفكار إىل ضجيج تلك اخلصومات وادلناقشات، حىت 
عادت عقيدة أصحاب رسوؿ اهلل ومجهرة ادلسلمُت من بعدىم مغمورة داخل تلك الصراعات، 

حىت ضاعت  وأصبحت أشبو ما تكوف باجلادة العريضة اليت تكاثرت عليها األتربة واحلجارة والرماؿ،
 .على الناس معادلها وتاىوا عن حدودىا

فكاف عمل أيب احلسن األشعري زلصورًا يف إزاحة ذلك الركاـ عن تلك اجلادة العريضة، وإبرازىا 
جلية أماـ األنظار، ومن مث تنبيو الناس إىل ضرورة اتباع ما عليو مجاعة ادلسلمُت منذ عصر النبوة، 

ذلك تنفيذًا لوصية رسوؿ اهلل من بعده باتباع اجلماعة والتحذير و . مدعومًا بنصوص الكتاب والسنة
من الشرود عن جادهتا العريضة، إىل السبل التائهة ادلتعرجة اليت هنى عن الشرود إليها بياف اهلل عز 

َؽ ِبُكْم َعن َسِبيِلِو َذِلُكْم َوَأفَّ َىػَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيمًا فَاتَِّبُعوُه َوَل تَػتَِّبُعوْا السُُّبَل فَػتَػَفرَّ : )وجل القائل
 [ 154: األنعاـ(]َوصَّاُكم بِِو َلَعلَُّكْم تَػتػَُّقوفَ 
فإذا كاف األمر كذلك، فلماذا تنسب عقيدة الصحابة والسلف ومجهرة : يف الناس من يقوؿ

ُنِسبوا األشاعرة، وردبا : ادلسلمُت إىل شخص اإلماـ األشعري؟ ودلاذا يُنَسُبوف مجيعهم إليو فيقاؿ عنهم
 .، فقيل عنهم األشاعرة وادلاتريدية(1)إليو وإىل أيب منصور ادلاتريدي

بالدفاع عن  -من دوف بقية علماء السنة والفقو  -واجلواب أف اإلماـ األشعري ىو الذي قاـ 
فانتشر امسو بذلك يف اآلفاؽ . عقائدىم والتدليل عليها وتزييف ما سنالفها من بدع الفرؽ األخرى

ليو ادلسائل من أقطار العامل فأجاب عنها، وعمت جهوده العلمية اليت مسيت دبذىب أىل وتواردت ع
فمن . السنة واجلماعة، بالَد العراؽ وخراساف والشاـ وبالد ادلغرب، وذباوزهتا إىل أقصى بالد أفريقية

ماء بل إف كل العل. أجل ىذا ارتبطت عقائد السلف، أىل السنة واجلماعة، باسم اإلماـ األشعري
الذين كانوا يف شغل شاغل عن اللتفات إىل خصومات الفرؽ وأفكارىم ادلتضاربة، لنصرافهم إىل ما 
ىم بصدده من خدمة السنة أو التفسَت أو الفقو وأصولو، أحدقوا هبذا الذي جاء نصَتاً للقرآف والسنة 

أف أتباع ادلذاىب األربعة ويذكر العز بن عبد السالـ . وعقيدة السلف، وشّدوا من أزره وانتسبوا إليو

                                                 

 .ىػ068: تويف عاـ. ىو زلمد بن زلمد بن زلمود أبو منصور ادلاتريدي، نسبة إىل ماتريد ضاحية من مسرقند من بالد ما وراء النهر( 1)



 سعيد رمضاف البوطيزلمد . د.أ  اإلماـ أبو احلسن علي بن إمساعيل األشعري

 www.naseemalsham.com   موقع نسيم الشاـ                                                                               
6 

يدينوف بالعقيدة اليت تنسب إىل اإلماـ األشعري، فمنهم كافة ادلالكية ومعظم الشافعية واحلنفية وكثَت 
. ومن مل يكن من ىؤلء من أتباع اإلماـ األشعري، فهم من أتباع أيب منصور ادلاتريدي. من احلنابلة

 .كقسم من احلنفية وبعض الشافعية
وقد . ؼ بُت اإلماـ األشعري واإلماـ ادلاتريدي زلصور يف مسائل جزئية اجتهاديةواخلال: أقوؿ

عٍت كثَت من العلماء جبمع نثارىا، فحصرىا بعضهم يف عشر مسائل، ومجعها ابن السبكي يف ثالث 
منها معنوي ست مسائل، والباقي لفظي، وتلك الست ادلعنوية ل تقتضي : )عشرة مسألة وقاؿ

 سلالفتنا ذلم تكفَتًا ول تبديعاً، صرّح بذلك أبو منصور البغدادي وغَته من أئمتنا سلالفتهم لنا ول
 (1)(وأئمتهم

لول حاجز ادلسافة ادلكانية الشاسعة بُت اإلمامُت، ألحالت ادلذاكرة وادلناقشة بينهما : وأقوؿ
 .اخلالؼ يف ىذه ادلسائل البسيطة إىل وفاؽ

*    *                            * 

 ما ادلنهج الذي ألـز اإلماـ األشعري نفسو بو وسار عليو؟ :ادلسألة الثانية
بوسعنا أف نستخلص ادلنهج الذي ألـز اإلماـ األشعري بو نفسو، شلا دّونو يف كتبو اليت وصلت 

 :و فيما يليونلخص. إلينا مثل مقالت اإلسالميُت واإلبانة ورسالة إىل أىل الثغر وغَتىا
إنو يرى أف دور العقل أماـ مصدري القرآف والسنة، يتمثل يف الكشف عن أنو كالـ اهلل : أولً 

وأف زلمداً عبده ورسولو مث يتمثل يف إدراؾ مضامينهما وذبلية الغوامض منهما، وإزاحة غواشي اللبس 
فالعقل إذف عند . ُت العقليةعنهما، كما يتمثل يف دعم كل ما قرره بياف اهلل أو سنة رسولو، بالرباى

بل إنو يرى أف تسليط . األشعري خادـ لنص القرآف وصحيح السنة، وما ينبغي أف يكوف حاكماً عليو
العقل على القرآف أو السنة باحلكم عليو لصاحلو، أي لصاحل العقل، يفقد العقل وظيفتو عن طريق 

لسنة ل تتضمن من ادلعاين إل ما يتفق مع إذ إف نصوص القرآف وا. ربميلو دلا ليس من شأنو أف زنملو
إذف . موازين العقل، سواء ظهر لنا ذلك أـ مل يظهر، والقوؿ خبالؼ ذلك ولوغ يف الكفر الصريح

فتسليط الجتهادات العقلية على أّي من نصوصهما حبكم التغيَت والتأويل اجملانفُت لقواعد اللغة 
. ل عن وظيفتو، وإف أوىم يف الظاىر أنو خضوع لسلطانووالدللت، ليس يف احلقيقة إل إقصاء للعق

ول (: )مقالت اإلسالميُت)ولقد عرّب األشعري عن مبدئو ىذا بقولو يف أكثر من موضع يف كتابو 
                                                 

 .4/478: ت الشافعيةطبقا( 1)
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ل ألننا . أي ل نتجاوز كالـ اهلل إىل ما قد سنالفو من أحكاـ عقولنا( نقدـ بُت يدي اهلل يف القوؿ
قل، بل ألننا نتهم أنفسنا بالتنكب عن معرفة قرار العقل، يف كل ما نغلب سلطاف النقل على الع

 .(1)خنالف بو قرار النقل الذي ىو نص القرآف وصحيح السنة
مل يكن يتبسط يف شلارسة علم الكالـ، على النحو الذي نراه يف صنيع كثَت شلن جاؤوا من : ثانياً 

ىل الرد على ادلتشدقُت وادلتجّملُت هبا، من بعده، وإدنا كاف يعود إىل مسائلو كلما اضطره األمر إ
ولقد كانت لو قدـ راسخة يف العلـو وادلسائل الفلسفية اليت ولع . ادلعتزلة واحلشوية والقدرية وأضراهبم

هبا ادلبتدعة من أويل الفرؽ اجلاحنة، فكاف رّده عليهم بأدلتهم من الواجبات الداخلة يف القاعدة القائلة 
، روى ابن السبكي أف األشعري كاف ل يتكلم يف علم الكالـ (إل بو فهو واجبما ل يتم الواجب )

 .(2)إل حيث رنب عليو نصراً للدين ودفعاً للمبطلُت
يرى ضرورة الستدلؿ باحلديث الصحيح، متواترًا كاف أو آحاداً، واألخذ دبا كاف يراه : ثالثاً 

الروايات الصحيحة عن رسوؿ اهلل، اليت رواىا ونسلم )، يقوؿ يف كتابو اإلبانة أصحاب رسوؿ اهلل 
ولكن الكفر ل يكوف إل بإنكار ما ىو  الثقات عدؿ عن عدؿ حىت تنتهي الرواية إىل رسوؿ اهلل ،

ويرى أنو ل ينسخ القرآَف إل القرآُف ول ينسخ السنة إل سنة . (3)متواتر ومعلـو من الدين بالضرورة
وإف وجدت قرآنًا نسخ . ًا فال بّد أف ذبَد مع السنة قرآنًا يؤيدىافإف وجدت سنة نسخت قرآن. مثلها

 .(4)وىو يذىب يف ذلك إىل مثل ما ذىب إليو الشافعي. سنة فال بّد أف ذبد مع القرآف سنة تؤيده
أي )يرى اإلماـ األشعري أف أمساء اهلل تعاىل وصفاتو يُعتمد فيها على النقل من الشرع : رابعاً 

إف طريقي يف مأخذ أمساء اهلل اإلذف الشرعي دوف : )يقوؿ. إلتباع فيها ألقيسة اللغةول رنوز ا( النص
ولو أطلقو الشرع . ألف الشرع منعو عاقالً ألف الشرع أطلقو، ومنعت  حكيماً القياس اللغوي فأطلقت 

  (.5)(ألطلقتو
يقرر اإلماـ األشعري أف كل ما ىو داخل يف ادلتشابو من آيات الصفات واألفعاؿ، : خامساً 

إل رنب فهمو على ظاىره وتفسَته دبعناه احلقيقي دوف كيف، ول رنوز إخراج شيء منو إىل اجملاز، 

                                                 

 .011:ص. انظر مقالت اإلسالميُت( 1)

 . 4/452: ، طبعة بولؽ، طبقات الشافعية لبن السبكي006ص: وما بعدىا، مقدمة ابن خلدوف 103ص: رسالة إىل أىل الثغر: انظر( 0)

 .84ص: ، رسالة إىل أىل الثغر9-8ص: ، اإلبانة092ص: مقالت اإلسالميُت( 4)

 . 379ص: سالميُتمقالت اإل( 1)

 . 4/457: انظر طبقات الشافعية. من مناظرة بُت اإلماـ األشعري وأيب علي اجلبائي( 0)
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ا َعِمَلْت شلَّ : )ما أنكرمت أف يكوف قولو تعاىل: يقوؿ جواباً عمن سألو. عند وجود حجة تدعو إىل ذلك
حكم كالـ اهلل أف يكوف على ظاىره : )يقوؿ!.. على اجملاز( ِلَما َخَلْقُت بَِيَديَّ : )وقولو( أَْيِديَنا

، . حلجةوحقيقتو، ول سنرج الشيء عن ظاىره إىل اجملاز إّل  أل تروف أنو إذا كاف ظاىر الكالـ العمـو
لى حقيقة الظاىر، وليس رنوز أف يعدؿ دبا فإذا ورد بلفظ العمـو وادلراد بو اخلصوص، فليس ىو ع

على ظاىره ( ِلَما َخَلْقُت بَِيَديَّ : )كذلك قوؿ اهلل عز وجل. ظاىره العمـو عن العمـو بغَت حجة
. ول رنوز أف يُعدؿ بو عن ظاىر اليدين إىل ما ادعاه خصومنا إل حبجة. وحقيقتو من إثبات اليدين

ظاىره العمـو فهو على اخلصوص وما ظاىره اخلصوص فهو ولو جاز ذلك، جلاز دلدع أف يدعي ما 
 (1)(وإذا مل رنز ىذا دلدعيو بغَت برىاف، مل رنز لكم ما اّدعيتموه. على العمـو بغَت حجة

 : من تطبيقات ىذا ادلنهج
نذكر من ذلك دناذج، إذ لن يتاح لنا ذباوزىا واستقصاء بنياف العقيدة اإلسالمية ادلرتكز على ىذا 

 .يف ىذه الورقة اليت التزمت فيها الختصار والتلخيصادلنهج، 
فمن تطبيقات ىذا ادلنهج، ما قرره اإلماـ األشعري مّتبعاً يف ذلك مجهور ادلسلمُت، أىل السنة  *

أف اهلل سبحانو يُرى باألبصار يـو القيامة، كما يُرى القمر ليلة البدر، يراه ادلؤمنوف ول )واجلماعة من 
 (يراه الكافروف

قرار األشعري ىذا مستند إىل حكم العقل القاضي بأف زلمدًا رسوؿ اهلل وأنو صادؽ فيما قاؿ و 
. عن نفسو من أنو يوحى إليو من قبل اهلل بشرع وأنباء، واألدلة العقلية على ذلك مبسوطة يف أماكنها

ِإىَل * يَػْوَمِئٍذ نَّاِضَرٌة ُوُجوٌه : )مث أصغينا إىل ىذا الذي يقولو وحيًا من عند اهلل، فإذا فيو قولو عز وجل
ْم يَػْوَمِئٍذ : )وإذا فيو قولو عن الكافرين عقابًا ذلم[ 04-00: القيامة(]َربػَِّها نَاِظَرةٌ  كالَ لَّ إِنػَُّهْم َعن رَّهبِِّ

 .فكاف من قرار العقل تصديق ىذا الذي جاء وحياً من عند اهلل[ 15: ادلطففُت(]لََّمْحُجوبُوفَ 
ي بتفسَت األلفاظ الواردة يف القرآف والسنة بظاىرىا احلقيقي، وعدـ الشرود مث إف منهجو القاض

دبعناىا احلقيقي ل صرفها إىل اجملاز ( ناظرة)هبا إىل ادلعاين اجملازية ما أمكن ذلك، أوجب تفسَت كلمة 
بأهنم زلجوبوف عن رؤية اهلل عز وجل ( زلجوبوف)عن طريق تأويلها دبنتظرة، وأوجب تفسَت كلمة 

 .الفاً للمؤمنُت الصاحلُت الذين لن زنجبوا عن التمتع برؤيتوخ

                                                 

 . 4/459: انظر طبقات الشافعية( 4)
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إذف فمخالفة اإلماـ األشعري للمعتزلة يف ىذه ادلسألة، إدنا ىي استجابة منو لقرار العقل وحكمو 
 .وإف بدا يف وىم ادلعتزلة وذيوذلم أنو ذباىل للعقل رعايًة دلا يقضي بو النص

اهلل ادلوحى بو إىل رسولو، ل بّد أف رنـز بصحة ما ينطق  إف العقل، بعد أف قرر أف القرآف كالـ
بو كالمو، إذ شلا ل ريب فيو أف اهلل قادر على أف شنّتع عباده برؤيتو بأبصارىم، وىا ىو قد وعد 

وإخراج الكالـ بعد ذلك عن حقيقتو الدالة على ىذه الرؤية إىل اجملاز الذي ينفيها، مشاكسة . بذلك
 .معاً لكل من العقل والنص 

واخلالصة أف اإلماـ األشعري يبدأ رحلتو العلمية مع العقل، مث إف العقل يسلمو إىل النص الذي 
أيقن أنو كالـ اهلل أو كالـ رسولو، مث إنو يستعُت بالعقل للوقوؼ على مضامينو ومعانيو، متخذًا من 

أف يتعاملوا مع :  إىل عبادهوىذا ىو األمر ادلوجو من اهلل. قواعد الدللت العربية مفتاحًا لبلوغ ذلك
َوَل تَػْقُف َما لَْيَس َلَك بِِو ِعْلٌم ِإفَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر : )وصدؽ اهلل القائل. العقل يف كل ما يُْدَعْوف إليو

 [46: اإلسراء(]َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولػِئَك َكاَف َعْنُو َمْسُؤولً 
ا قرره يف منهجو الذي خلصناه، من أخذه ومن دناذج ىذه التطبيقات التزامو الدقيق دب *

وقد علمنا أنو ألـز ( ول نقدـ بُت يدي اهلل يف القوؿ: )أمل يقل. دبصطلحات القرآف وعدـ ذباوزه ذلا
نفسو بذلك سلافة أف يوقعو التجاوز يف الزغل، فيتنكب بذلك عن قرار العقل ذاتو، إذ إف نص البياف 

 .العقل عندما يكوف صافياً عن الشوائب اإلذلي ىو ادلصباح اذلادي إىل قرار
َوَل )فقد قاؿ عز وجل . إتباعو للنص القرآين القاضي بالفرؽ بُت رضا اهلل وإرادتو فمن ذلك

َوَمن )وقاؿ . ، فدؿ على أف الكفر ليس من مرضيات اهلل عز وجل[7: الزمر(]يَػْرَضى لِِعَباِدِه اْلُكْفرَ 
َنَتُو فَػَلن سبَْ  َر قُػُلوبَػُهمْ يُرِِد الّلُو ِفتػْ ، [31: ادلائدة(]ِلَك َلُو ِمَن الّلِو َشْيئًا أُْولَػِئَك الَِّذيَن ملَْ يُرِِد الّلُو َأف يَُطهِّ

فإرادة اهلل عز وجل إذف أعم .. فدؿ على أف قذارة قلوب الكافرين بكفرىم من مرادات اهلل عز وجل 
ـٌ بُت يدي اهلل، وعليو، يف القوؿ وسْبٌق وأي سلالفة ذلذا الذي دّؿ عليو بياف اهلل، تق.. من رضاه  دُّ

 .(1)عليو يف القرار واحلكم
الوقوؼ عند قرار اهلل القائل بتخليد الكافرين يف العذاب، وزبليد ادلؤمنُت يف النعيم، ومن ذلك 

فأنكر على .. وعدـ ذباوز ما دّؿ عليو قرار البياف اإلذلي ىذا، بأي تأويل أو تفسَت سلالف أو إضافة 
إذ إف ذلك منهم تقييد للمطلق يف كالـ اهلل . ائلُت بفناء النار، وأنكر على القائلُت بنحو ذلكالق

                                                 

 . طبعة دمشق. 169ص: وما بعدىا، ورسالة إىل أىل الثغر 318وص 093ص: ، مقالت اإلسالميُت4/458: انظر طبقات الشافعية( 1)
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ومن استند يف ذلك إىل العقل، .. دوف وجود مقيد، أو زبصيص لعمـو األزمنة دوف وجود سلصص 
 وىيهات أف يكوف للعقل. فقد قضى بأف العقل ىو احلاكم على كالـ اهلل، يغَّت فيو ويبدؿ منو

ولقد أثٌت اهلل على مالئكتو بأهنم ل . سلطاف على البياف اإلذلي الصريح يف بيانو والقاطع يف دللتو
يسبقونو بالقوؿ، فدّؿ ذلك على بغضو عز وجل دلن يسبقونو بالقوؿ، أي دلن سنربوف عنو دبا مل يقلو، 

 .(1)أو خبالؼ ما قالو
وإيثاره لستعماؿ ىذه الكلمة على استعماؿ ( الكسب)وقوفو عند ادلصطلح القرآين ومن ذلك 

 .مصطلح الختيار أو القصد والعـز الذي جنح إليو اآلخروف
إنو ألـز نفسو هبذا ادلصطلح، ألنو ادلصطلح الوارد متكررًا يف القرآف تعبَتًا عن مصدر استحقاؽ 

ل تعٍت الفعل، كما يف القرآف ( الكسب)إذف فكلمة . اإلنساف للجزاء يف أفعالو، وىو القصد والعـز
: البقرة(]َوَلِكن يُػَؤاِخذُُكم دبَا َكَسَبْت قُػُلوُبُكمْ : )قد توىم البعض، والدليل على ذلك قولو عز وجل

وقد .. ، فقد نسب الكسب إىل القلوب، وإدنا تقف وظيفة القلوب عند حّد القصد والعـز [005
الذي واجو بو ادلعتزلة على أف اجلزاء يـو القيامة  استقاـ هبذا اللتزاـ من اإلماـ األشعري الدليل القاطع

ليس على األفعاؿ اليت ىي من خلق اهلل وبقدرتو، وإدنا ىو على الكسب الذي ىو عـز اإلنساف 
 .وقصده، والذي ورد يف أكثر من عشر آيات يف القرآف

 ىل القوؿ بالكسب نظرية؟ وىل اإلماـ األشعري سلًتع ذلا؟
ن جعل اإلماـ األشعري صاحب نظرية اخًتعها ونادى هبا، أل وىي ما يف الكّتاب احملَدثُت م

وتعلن عن ربمل ( الكسب)وكأف القرآف غَت مليء باآليات اليت تردد كلمة !!.. مساه بنظرية الكسب
من ىؤلء األستاذ صاحل الزركاف الذي قّرر تبعًا ألستاذه الدكتور زلمود قاسم . اإلنساف لنتائج كسبو

ومن أجل ما بُت مذىيب اجلربية وادلعتزلة من التعارض، وما : )إىل األشعري قائالً ( نظريةال)نسبة ىذه 
فيهما من العيوب، حاوؿ أبو احلسن األشعري أف رنمع بينهما وأف يتخلص يف الوقت نفسو من اجلرب 

 (2)(ادلطلق واحلرية ادلطلقة، فأتى بنظرية الكسب
النظرية أقدـ منو، إذ وجدت أبا جعفر الطحاوي ولكن يبدو يل أف : )والعجيب أنو عاد فقاؿ

وأفعاؿ العباد خبلق اهلل : ))يقوؿ يف رسالتو ادلسّماة العتقاد يف أصوؿ الدين( ىػ008-401)
، واألعجب من ىذا أف األستاذ الزركاف عثر على الكسب وكونو مناط األجر يف ((وكسب من العباد

                                                 

 .139-138ص: ، مقالت اإلسالميُت4/458: الشافعية انظر طبقات( 0)

 .لكاتب ىذا البحث 66ص: اإلنساف مسَت أـ سلَت: ، وانظر503ص: فخر الدين الرازي وآراءه الكالمية والفلسفية( 1)
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ن اإلماـ األشعري، ومل يعثر على ذلك يف كتاب اهلل أفعاؿ اإلنساف، لدى الطحاوي الذي ىو أسبق م
َها َما : )، والقائل[48:ادلدثر(]ُكلُّ نَػْفٍس دبَا َكَسَبْت َرِىيَنةٌ : )القائل ذَلَا َما َكَسَبْت َوَعَليػْ

 [005: البقرة(]َوَلِكن يُػَؤاِخذُُكم دبَا َكَسَبْت قُػُلوُبُكمْ : )، والقائل[086: البقرة(]اْكَتَسَبتْ 
أف كاًل من الزركاف وأستاذه رُحهما اهلل وقف على ىذه اآليات وأمثاذلا متأماًل فيما تعنيو  ولو 

كلمة الكسب، بعد وقوفو على اآليات الكثَتة اليت تنص على أف اهلل ىو خالق كل شيء دبا فيو 
عبَته، بُت أيب على حّد ت -اإلنساف وفعلو، إذف دلا مّسى ىذه احلقيقة القرآنية نظرية، ودلا ردد اخًتاعها 

 .احلسن األشعري وأيب جعفر الطحاوي
ومن ىذه النماذج، التطبيقات الكثَتة دلا ألـز نفسو بو من تفسَت آيات الصفات دبعانيها  *

إف ىذا يعٍت أف اجملاز ليس . احلقيقة دوف كيف، إل عند وجود احلجة الصارفة للحقيقة إىل اجملاز
فإف . وإدنا األمر تابع يف ذلك دلا يقرره الدليل. ر اآليات ادلتشاهبةمبعداً ألبّتَة عن آيات الصفات وسائ

غاب الدليل ادللجئ إىل اجملاز، فذلك يعٍت الرجوع إىل األصل وىو األخذ باحلقيقة دوف القوؿ 
وإف ظهر أمامنا الدليل ادللجئ إىل اجملاز، فذلك ىو ادلصَت . بالكيف، وىو ادلصَت الذي ل زليد عنو

 .واحلقيقة عندئذ ىي الغائبة, د عنو إذفالذي ل زلي
ينبٍت على ىذا الكالـ أف يف آيات الصفات ما ل حجة فيو على التأويل، وفيها ما ثبتت فيو 

 ..احلجة باإلمجاع على ضرورة التأويل، وفيها ما كانت احلجة فيو زلل اجتهاد ونظر
وحقيقتو دوف إحلاؽ أي كيف بذاتو فأما ما ل حجة فيو على التأويل، فيجب فهمو على ظاىره 

عز وجل، ذلك ىو قرار اإلماـ األشعري وىو مذىب السلف وأىل السنة واجلماعة، وقد ضرب 
 .األشعري لذلك أمثلة يف كتابو اإلبانة ومقالت اإلسالميُت

وأما ما ثبتت احلجة فيو باإلمجاع على ضرورة التأويل، فمن أمثلتو قولو عز وجل خطابًا لنبيو 
فقد مت اإلمجاع على أف كلمة األعُت ل [ 38:الطور(]َواْصربْ حِلُْكِم َربَِّك فَِإنََّك بَِأْعيُِنَنا: )صطفى ادل

ل من حيث اإلمكاف العقلي ول من حيث الواقع الفعلي، إذف فال  تصلح ألف تكوف ظرفًا للنيب 
ومن أمثلتو . تالؼ يف ذلك قطإىل معٌت احلماية والرعاية، ول يتأتى الخ( األعُت)بّد من صرؼ 

فال يتأتى تفسَت الوجو دبعناه [ 88: القصص(]ُكلُّ َشْيٍء َىاِلٌك ِإلَّ َوْجَهوُ : )الوجو يف قولو تعاىل
 .احلقيقي الذي ىو جزء من الذات، ولكن وقع اخلالؼ يف اجملاز الذي رنب أف يؤوؿ إليو
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قد ذكر اإلماـ البيهقي يف كتابو وأما ما كاف وجود احلجة فيو زلل نظر وخالؼ، فكثَت، و 
طائفة منها، ويف تفسَت اإلماـ الطربي فيض منها، وقد أطاؿ اإلماـ اخلطايب يف ( األمساء والصفات)

معامل السنن يف بياف العوامل اليت دعت إىل اخلالؼ يف تأويل بعض ادلتشابو من الوارد يف القرآف 
 .والصحيح من السنة

 .أيؤّوؿ أـ ل: اختلف السلف فيووىا أنا أذكر لك بعضاً شلا 
َوَجاء رَبَُّك َواْلَمَلُك َصّفاً : )يف قولو تعاىل" جاء"فمن ذلك ما صح من تأويل اإلماـ أُحد لػ

: النحل(]َأْو يَْأِتَ أَْمُر َربِّكَ : )، دبعٌت وجاء أمر ربك مستدًل على ذلك بقولو تعاىل[00:الفجر(]َصّفاً 
40](1)  

يهقي عن ُحاد بن زيد، من تأويلو لنزوؿ اهلل إىل السماء الدنيا، الوارد يف ومن ذلك ما رواه الب
 .(2)أحاديث النزوؿ، بإقبالو جل جاللو على عباده

ُكلُّ َشْيٍء : )يف قولو تعاىل( الوجو)ومن ذلك ما رواه ابن تيميو رُحو اهلل عن الضحاؾ من تأويلو 
 . (3)تعاىل واجلنة والنار والعرشبذاتو [ 88: القصص(]َىاِلٌك ِإلَّ َوْجَهوُ 

، فقد [115: البقرة(]َولِّلِو اْلَمْشرُِؽ َواْلَمْغِرُب َفأَيْػَنَما تُػَولُّوْا فَػَثمَّ َوْجُو الّلوِ )ومن ذلك قولو تعاىل 
يعٍت واهلل أعلم فثم الوجو الذي وّجهكم اهلل : حكى ادلزين عن اإلماـ الشافعي أنو قاؿ يف ىذه اآلية

رلاىد، فيما رواه البيهقي عنو، إىل أف ادلراد بالوجو يف اآلية قبلة اهلل، أي فأينما كنت يف وذىب . إليو
 .(4)شرؽ أو غرب فال تتوجو إل إليها

مل أعثر على خالؼ عند علماء السلف يف تأويل الوجو يف ىذه اآلية، فهم متفقوف على : أقوؿ
 .جملاز الذي ينبغي صرفها إليو، كما مّر بيانوإخراجها من احلقيقة إىل اجملاز، ولكنهم اختلفوا يف ا

فقد ( لقد ضحك اهلل الليلة من فعالكما)ومن ذلك قوؿ رسوؿ اهلل فيما أخرجو البخاري ومسلم 
 .(5)أّوؿ البخاري الضحك بالرُحة

                                                 

 .090ص: األمساء والصفات للبيهقي( 1)

 .356ص: ادلرجع السابق( 0)

 .0/308: رلموعة فتاوى ابن تيمية( 4)

 .429ص: األمساء والصفات( 3)

 .372ص: ، واألمساء والصفات7/80: فتح الباري: انظر( 5)
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فهذه ادلواقف التابعة للحالت الثالث، مندرجة يف ادلنهج الذي ألـز بو اإلماـ األشعري نفسو، 
ادلتشابو من آيات الصفات وأحاديثها، بادلعٌت احلقيقي إل عند وجود حجة تدعو إىل  وىو تفسَت

وىي يف رلموعها صورة أمينة ودقيقة للنهج الذي كاف عليو سلف ىذه األمة، أىل السنة . التأويل
 .واجلماعة

*   *   * 

النتائج اليت أفرزىا دفاع اإلماـ األشعري عن العقيدة اإلسالمية اليت تركها رسوؿ  :ادلسألة الثالثة
من بعده نقية صافية ظاىرىا كباطنها ل يتيو عنها إل زائغ، واليت اجتمع على التمسك هبا  اهلل 

 .أىل السنة واجلماعة، سواء منها ما ظهر يف عصره أو برز من بعده
  :نلخص ىذه النتائج فيما يلي

كاف مجهور أىل السنة واجلماعة من علماء التفسَت واحلديث والفقو، منصرفُت إىل : أولً 
علومهم، معرضُت عن ضجيج الفرؽ اإلسالمية الشاردة عن احلق، مبتعدين عن خصوماهتم، حىت 

فلما . غدت عقيدة أىل الكتاب والسنة مغمورة وزلجوبة يف ضجيج تلك الفرؽ وصراعات ما بينها
من اإلماـ األشعري نصَتًا للحق الذي كاف عليو سواد األمة اإلسالمية، ويف مقدمتهم  قيض اهلل

احملّدثوف وادلفسروف والفقهاء، أحدؽ بو أىل احلق وازبذوا منو نصَتًا للحق الذي ورثوه من أصحاب 
رسوؿ اهلل، بعد أف كانوا مبتعدين عن ساحات اخلصومات العقائدية، وامتدت جسور التواصل بينو 
وبُت فقهاء ادلذاىب، واشتدت آصرهتم بو، وساروا على هنجو الذي كاف ىو هنجهم من قبلو، ولكن 

 .(1)دوف رسم وبياف وإعالف
وادلهم أف أيًا من أىل احلق وأئمة الفقو واحلديث، مل يقف منو موقف الناقد أو ادلخاصم دبن 

باعًا لإلماـ أيب منصور ادلاتريدي، وسبب فيهم احلنابلة واحلنفية على الرغم من أف كثَتًا منهم كانوا أت
 .(2)ذلك أف نقاط اخلالؼ بُت اإلمامُت كانت قليلة، وكاف اخلالؼ يف معظمها لفظياً أو اجتهادياً 

                                                 

، وكتاب ادلذاىب اإلسالمية 17-9ص: مقدمة الشيخ زاىد الكوثري لكتاب تبيُت كذب ادلفًتي فيما نسب إىل اإلماـ األشعري: انظر( 1)
 .  0/424: ، وشذرات الذىب لبن العماد065ص: للشيخ أبو زىرة

نظم الفرائد ومجع الفوائد يف بياف ادلسائل : )ع ابن السبكي ىذه ادلسائل اخلالفية بينهما يف ثالث عشرة مسألة، وللشيخ زاده رسالة أمساىامج( 0)
ولول ، (ادلذاىب التوحيدية والفلسفات ادلعاصرة: )، وقد ذكرت أذنها يف كتايب(اليت وقع فيها الختالؼ بُت ادلاتريدية واألشعرية يف العقائد

 .بعد ادلكاف الذي فرؽ بُت اإلمامُت، لنتهيا من ىذه ادلسائل إىل وفاؽ
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يف الوقت الذي أحدؽ بو أىل احلق أتباع الكتاب والسنة، مؤيدين ومتبعُت، وقف منو  :ثانياً 
ربوؿ عنهم وكشف عن عوارىم، موقف ادلخاصم، بل ادلعتزلة الذين كاف اإلماـ األشعري منهم، مث 

فأوسعوه افتئاتاً، واختلقوا عليو من األباطيل ما ىو منو بريء، وشّوىوا احلقائق اليت  . احلاقد ادلعادي
 .كاف رنليها ببياناتو العلمية الدقيقة، وراحوا يتعمدوف تنكيسها على لسانو

رنازي ادلطيعُت على إشناهنم وطاعاهتم، وأنو عز من ذلك ما اختلقوه ونسبوه إليو، من أف اهلل ل 
وإدنا استخرجوا ىذه األكذوبة عليو من قولو . وجل ل يعذب الكفار والعصاة على كفرىم ومعاصيهم

إف اهلل تعاىل ل رنب عليو شيء إذ اخللق خلقو، وادللك ملكو، واحلكم حكمو، فلو أف : رادًا عليهم
 .(1)يتصرؼ يف عباده دبا يشاء

ذلك أهنم نسبوا إليو نقيض ما اىتم بو وخالؼ الدور الذي قاـ بو من قطع دابر الغنوصية ومن 
فقد ألصقوا بو نقيض ذلك . وصرؼ أذىاف ادلسلمُت عنها والتحذير من الركوف إليها والستسالـ ذلا

 .ر بالغنوصية والدعوة إليهامن هتمة التأثّ 
الذي جاء بو  ة، من الستدلؿ على احلقّ وسبب ما دعاىم إىل ذلك ربذيره يف أكثر من مناسب

ة وما أصبح يسمى بعلم ة، وربذيره من الركوف إىل األدلة الفلسفيّ الرسل واألنبياء، بغَت القرآف والسنّ 
ومن ادلعلـو أف التعامل بالفلسفة وعلم الكالـ ىي البضاعة األوىل للمعتزلة . الكالـ إل بقدر الضرورة

إىل أف اإلماـ األشعري استخف ببضاعتهم ىذه وحذر منها، فقد كاف ل ونظراً . يف نطاؽ الستدلؿ
بّد ذلم أف يتهموا األشعري بالالعقالنية والعتماد فيما يعتقد ويدعوا إليو على الكشف واإلذلاـ 

 .(2)وذلك ىو شأف الغنوصيُت والسبيل إىل معتقداهتم. واحلدس، بعيداً عن موازين العلم والنظر
وفاة اإلماـ األشعري بعض ادلتطرفُت، وأكثرىم من احلنابلة، ساقهم اجلهل  ظهر بعد :ثالثاً 

وُحلتهم العصبية على سلالفة أصوؿ مذىبهم أوًل، فخرجوا من إمجاع مجهرة ادلسلمُت أىل السنة 
واجلماعة، لسيما يف آيات الصفات، مث إهنم ناصبوا أبا احلسن األشعري العداء، واختلقوا أموراً 

و مل يقل هبا قط، واخًتعوا على لسانو أقاويل ثبت يف كتبو القوؿ بنقيضها، ومّسوا أنفسهم نسبوىا إلي
 .ترورناً لشبهاهتم وسًتاً لغلوىم وتطرفهم بأنصار السلف

ومن أبرز ما يدؿ على زببطهم وسلالفتهم للسلف، أف أبا احلسن األشعري كاف واحداً من عيوف 
لو الذين كانوا يف عصره مل سنالفو يف شيء شلا ذىب إليو، السلف، وأف أيًا من أقطاب السلف ورجا

                                                 

 .4/313: طبقات الشافعية لبن السبكي: انظر( 1)

 .وما بعدىا 102ص: ، ورسالة إىل أىل الثغر1/171: نشأة الفكر اإلسالمي للدكتور علي سامي شنار( 0)
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بل وجدوا فيو نصَتاً للحق الذي كانوا متمسكُت بو، داعيًا إىل الىتداء بالكتاب والسنة ونبذ كل ما 
سنالفهما من البدع والفلسفات ادلستحدثة، ومل يكن يف حنابلة ذلك العصر من سنالفو يف الرأي فضالً 

إذف فوقوؼ ىؤلء الذين جاؤوا من بعده موقف العداء منو، إدنا ىو يف .. داء عن أف يناصبو الع
احلقيقة سلاصمة ومعاداة لكل أولئك الذين اتبعوه ووقفوا منو موقف الغتباط والتأييد من أئمة 

 احلديث والتفسَت وادلذاىب الفقهية ومنهم احلنابلة، وىل السلف الصاحل إل أولئك الرجاؿ؟
د عليهم والكشف عن جنوحهم عن هنج السلف وضوابط الكتاب والسنة، كثَت وقد انربى للر 

من أئمة الدين وأنصار السنة، ولعل خَت من كتب يف الرد عليهم والدفاع عن اإلماـ األشعري ابن 
ومن أفضل ما ( تبيُت كذب ادلفًتي فيما ُنسب إىل اإلماـ األشعري: )عساكر رُحو اهلل وذلك يف كتابو

، فهو كتاب علمي جليل أخرجو مؤلفو رُحو اهلل (براءة األشعريُت: )يف ادلوضوع ذاتو كتابظهر أخَتاً 
 .يف رللدين
ذىب بعض الفضالء إىل أف يف األشاعرة الذين جاؤوا بعد أيب احلسن األشعري من  :رابعاً 

كثَت من خالفوه يف هنجو، فأّولوا كثَتًا من آيات الصفات ومل يذىب ىو إىل تأويلها، واعتمدوا يف  
مسائل العقيدة على علم الكالـ واسًتسلوا يف التعامل بو دودنا حاجة، وكاف منهجو الوقوؼ عند 
دلئل القرآف والسنة، وعدـ الستعانة بالفلسفة وعلم الكالـ إل بالقدر الذي تدعو إليو احلاجة أو 

 .الضرورة
 .لعل ىذا الذي ذىب إليو بعض الكاتبُت غَت دقيق: أقوؿ
مل سنالفوا أبا احلسن األشعري يف شيء ( األشاعرة)علماء العقيدة من أىل السنة واجلماعة فإف 

. من منهجو الذي أخذ نفسو بو، وإدنا خالفوه يف جزئيات اجتهادية مل زبرج يف رلموعها عن منهجو
لقد كاف من منهجو أف كل ما ىو داخل يف ادلتشابو من آيات الصفات واألفعاؿ، رنب فهمو على 

اىره وتفسَته دبعناه احلقيقي دوف كيف، ول رنوز إخراج شيء منو إىل اجملاز إل عند وجود حجة ظ
وىذا ما سبسك بو العلماء الذين جاؤوا من بعده، من أمثاؿ الباقالين . تدعو إىل ذلك، وقد سبق بيانو

فردبا مل ير فيها  ولكنهم اختلفوا عنو يف تطبيق بعض اجلزئيات على منهجو ىذا،.. والرازي والغزايل 
حجة تدعو إىل التأويل، يف حُت أف يف العلماء الذين جاؤوا من بعده سائرين على هنجو، من رأى أف 

ومن . ول شك أف الجتهاد بلعب دورًا كبَتًا يف رؤية احلجة أو عدمها. فيها حجة تدعو إىل التأويل
احلجة وفهمها، يف شخصو ىو دوف ادلستبعد أف زنصر اإلماـ األشعري حق الجتهاد يف البحث عن 

 .غَته
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على أف اختالؼ الزمن والظروؼ الثقافية واحلضارية، يعّد دلياًل من األدلة الجتهادية دلعرفة 
وإذا مت اللتزاـ . وجود أو عدـ وجود احلجة الداعية إىل التأويل، إىل جانب سائر األدلة األخرى

اإلماـ األشعري يف فهم آيات الصفات وغَتىا، ل موجب بادلنهج، فإف التفاؽ احلريف مع اجتهادات 
فإف األسباب والظروؼ والدلئل قد زبتلف مابُت رلتهد وآخر، فضاًل عن الختالؼ . لو ول ملـز بو

 .الذي يفرض نفسو ما بُت عصر  وآخر
ايب الذي ولعّل أوؿ من لحظ أثر اختالؼ الزماف يف إبراز احلجة الداعية إىل التأويل، اإلماـ اخلط

يقوؿ . يعّد من أعياف علماء النصف األوؿ من القرف الرابع، فهو الواسطة بُت عصري السلف واخللف
من  رُحو اهلل يف كتابو معامل السنن، عند شرحو للحديث الذي رواه الشيخاف عن رسوؿ اهلل 

فيها قدمو  ل تزاؿ جهنم تقوؿ ىل من مزيد، حىت يضع رب العزة: )حديث أنس بن مالك، أنو قاؿ
ول يزاؿ يف اجلنة فضل، حىت ينشئ اهلل خلقًا فُيسِكَنو . قِط قِط، ويزوي بعضها إىل بعض: فتقوؿ

 :يقوؿ أبو سليماف اخلطايب رُحو اهلل يف شرحو ذلذا احلديث( فضوؿ اجلنة
حنن نروي ىذه األحاديث ول نريغ ذلا : كاف أبو عبيد، وىو أحد أئمة أىل العلم، يقوؿ)
وحنن أحرى بأف ل نتقدـ فيما تأخر عنو من ىو أكثر علمًا وأقدـ زماناً : )، قاؿ أبو سليماف(ادلعاين
منكر دلا يُروى من ىذه األحاديث رأساً : ولكن الزماف الذي حنن فيو قد صار أىلو حزبُت. وسناً 

َقَلُة ومكذِّب بو أصالً، ويف ذلك تكذيب للعلماء الذين رووا ىذه األحاديث، وىم أئمة الدين ونػَ 
، والطائفة األخرى مسّلمة للرواية فيها، ذاىبة يف ربقيق الُسنن والواسطة بيننا وبُت رسوؿ اهلل 

وحنن نرغب عن األمرين معاً، ول نرضى . الظاىر منها مذىبًا يكاد يفضي هبم إىل القوؿ بالتشبيو
ا صحت، من طريق إذ -بواحد منهما مذىباً، فيحق علينا أف نطلب دلا يرد من ىذه األحاديث 

تأوياًل سنرَّج على معاين أصوؿ الدين ومذاىب العلماء، ول تبطل الرواية فيها أصالً،  -النقل والسند 
 (.إذا كانت طرقها مرضية ونقلتها عدولً 

وذِْكُر القدـ ىهنا زنتمل أف يكوف ادلراد بو من قّدمهم اهلل للنار من أىلها، : ) مث قاؿ أبو سليماف
ـٌ ودلا قبضتو . يفاء عدد أىل النارفيقع هبم است وكل شيء قّدمَتو فهو قدـ، كما قيل دلا ىّدمتو ىْد

مْ : )ومن ىذا قولو عز وجل. قبض ـَ ِصْدٍؽ ِعنَد َرهبِِّ أي ما قدموه من األعماؿ [ 0: يونس(]َأفَّ ذَلُْم َقَد
 (1) (الصاحلة

                                                 

 .ُحص، طبعة 5/95: معامل السنن بشرح سنن أيب داود( 1)
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أـ مل يوافقو، ( القدـ)تأويل لكلمة وسواء أَوافق أبو احلسن األشعريُّ اخلطايبَّ على ىذا ال: أقوؿ
 .فإف منهج أيب احلسن ينسحب على ىذا الجتهاد الذي أخذ بو اخلطايب، دلا سبق أف أوضحت

بل إين على يقُت بأف أبا احلسن األشعري وأقرانو من أئمة السلف، لو كاف يف قضاء اهلل أف 
ديدة على ضرورة التأويل ما زنملهم على يعيشوا يف القروف التالية ذلم، لوجدوا أمامهم من األدلة اجل
ولو كاف يف قضاء اهلل أف يعيش أمثاؿ . تأويل الكثَت من ادلتشابو إف يف القرآف أو صحيح السنة

الغزايل والرازي والباقالين يف العصور ادلتقدمة مع أئمة السلف، إذف لضاقت أمامهم ادلساحة اليت 
، ولوقفوا يف تفسَت ىذه اآليات واألحاديث عند ظاىر تسمح بالتأويل ولتناقصت األدلة ادلوجبة لو

 .دلللتها احلقيقية دوف تكييف ول تشبيو
إذف فاجلامع ادلشًتؾ بُت السلف واخللف من أىل السنة واجلماعة ىو اللتزاـ بادلنهج الذي ألـز 

ؽ اليت تكاثرت بو اإلماـ األشعري نفسو وسار عليو يف الدفاع عن بنياف العقيدة اإلسالمية، ضد الفر 
تكاثر الثآليل على اجلسم السليم السوي، فالكل، دبن فيهم اإلماـ أيب منصور ادلاتريدي، كانوا سائرين 

 .على ىذا ادلنهاج اجلامع، ومل تكن خالفاهتم الجتهادية إل داخل مساحتو وربت سلطانو
من اسًتسل يف  وأما القوؿ بأف يف أئمة أىل السنة واجلماعة الذين كانوا يف عصر اخللف

العتماد على علم الكالـ وردبا ذباوز إىل ربكيم الرؤى  وادلسائل الفلسفية، يف رلاؿ البحث يف 
وقد كاف األوىل ذبنيب مسائل العقيدة اإلسالمية . العقائد، فالذي أراه ىو أف الواقع يشهد بذلك

 عندما تقتضيو احلاجة أو تلجئ وكاف األوىل عدـ الستعانة بعلم الكالـ إل. سلاضة الفلسفة وأوىامها
 .إليو الضرورة

على أف أكثر الذين دخلوا معًتؾ علم الكالـ، مل يدخلوه دخوؿ ادلبتدئ الذي يرغب أف يعزز 
حقائق العقيدة اإلسالمية، باألفكار والقوانُت الفلسفية، وإدنا ردوا هبا على ادلبطلُت الذين ازبذوا من 

 .وىذا ما فعلو الغزايل والرازي وآخروف. أوىاـ الفالسفة أدلة لدعم باطلهم
كاف من أبرز النتائج ذلذا الذي وّفق اهلل لو أبا احلسن األشعري، من وقوفو : وأخَتاً  خامساً 

اجلهادّي ضد ادلبتدعة وتياراهتم الفكرية التائهة عن ىدي القرآف والسنة، وانتصاره للحق الذي ترؾ 
ك الفرؽ ومنيت باذلزشنة الفكرية، ويف مقدمتها ادلعتزلة رسوؿ اهلل أصحابو عليو، أف مخدت جذوة تل

الذين أتيح ذلم أف يهيمنوا على الفكر اإلسالمي ردحًا من الزمن، فبادت تلك الفرؽ شيئًا فشيئاً بعد 
وإدنا كاف . ومل يكن سبيل ذلك خنقًا للحريات ول إسكاتًا لأللسن ول ذبرشنًا لألفكار. أف سادت

. علمَي ادلتحرَر عن أسبقيات العصبيات ادلذىبية واألحقاد النفسية وادلغاًل الدنيويةسبيل ذلك احلواَر ال
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وشاء اهلل تعاىل أف يكوف أبو احلسن األشعري ىو رائد احلوار، وىو قائد الدعوة إىل ربكيم العلم، 
و، ويف والرجوع إىل ىدي القرآف والسنة، فكاف يف إقباؿ أئمة التفسَت واحلديث والفقو وأتباعهم علي

دعمهم لو وسَتىم وراءه ما أعاد منهج أىل السنة واجلماعة وتيارىم إىل الربوز وفاعلية احلكم 
 .والتوجيو

*                         *                           * 
تيار أىل السنة واجلماعة الواحد وادلوحد، إىل .. ليس بيننا وبُت أف يعود ىذا التيار .. واليـو

والفاعلية ومجع الكلمة، سوى أف تصمت العصبيات وينطق العلم صافيًا عن الشوائب، وأف  الربوز
يتحكم اإلخالص هلل عز وجل، ويغيب ميزاف األىواء وادلصاحل، فنسألك اللهم أف ربررنا من 
عصبيات أنفسنا، وأف تغرس نعمة اإلخالص لوجهك يف قلوبنا، إنك ولينا وإليك يرجع األمر كلو 

 . رب العادلُتواحلمد هلل

 


