
 المحاضرة الخامسة عشر
 منهج األشعري:

أنو وقف عمى عمة ضالليما وفساد ما  تبين لنا من نقد األشعري لممعتزلة والحشوية
انتيوا إليو من آراء وتصورات في العقيدة، وىذه العمة إنما ىي االقتصار عمى النقل 
ىمال العقل، أو تحكيم العقل وتقديمو عمى النقل، أما المعتزلة فاستقموا بالعقل في  وا 

ىم ذلك إلى آراء تأسيس مذىبيم االعتقادي وظنوا أنو مرقاة إلى العقيدة السميمة، فأدا
نكار  شاذة تنكرىا النصوص الشرعية الثابتة، من نفي الصفات والقول بخمق القرآن وا 
الرؤية والشفاعة، وفي سبيل ذلك أولوا آيات القرآن الكريم وطعنوا في السنة الصحيحة 

 والضعيفة جميًعا.
ا من فيمو واالستدالل وأما الحشوية فالتزموا بالنقل التزاًما حرفيًّا، ولم يجعموا لمعقل حظًّ 

عميو بأدلتو، فزلت أقداميم في القول بالتجسيم والتشبيو، ورأوا كذلك أن النظر العقمي 
 -وصحبو  -َصمَّى المَُّو َعَميِو َوَسمََّم  -في أصول الدِّين بدعة، حيث لم يؤثر عن النبي 

في عمم فصنف األشعري لمرد عمييم رسالة: " استحسان الخوض  -رضوان اهلل عمييم 
الكالم " بين فييا أن القرآن والسنة يشتمالن عمى أصول النظر العقمي واالستدالل 
المنطقي عمى صحة العقيدة اإلسالمية، وذىب إلى أن تأييد الشرع بالعقل ليس بدعة 

نما ىو واجب البد من أن ينيض بأدائو عمماء المسممين.  وا 
في تأسيس مذىب جديد ُيَؤلُِّف في  -يةمستيدًيا بنقده لممعتزلة والحشو -اجتيد األشعري 

منيجو بين النقل والعقل ويوائم بينيما " فكان يفيم النص في ضوء العقل أو يسير وراء 
العقل في حدود الشرع، ويجعل الشرع ىادًيا لمعقل؛ ألن العقل إذا ترك وشأنو اتبع ىواه، 

 لكنو بالشرع يتبع ىداه ".
ذا كان األشعري قد جمع في منيجو  بين العقل والنقل، فإنو قدم النقل عمى العقل؛ وا 

ألن مبنى العقائد عمى الغيبيات وطريقيا الوحي ال العقل، ونص األشعري صراحة في 
 -مقدمة كتابو " اإلبانة عن أصول الديانة " عمى أنو يتمسك بكتاب المَّو وسنة نبيو 

ابة والتابعين وأئمة الحديث، كما ، وما روي عن السادة الصح-َصمَّى المَُّو َعَميِو َوَسمََّم 
 أحمد بن حنبل. نص عمى أن اإلمام الذي يتبعو ىو

ونستطيع أن نقرر أن ىذا المنيج الذي سمكو أبو الحسن األشعري امتاز بالوسطية التي 



دعا إلييا اإلسالم وأكدىا القرآن الكريم في غير آية، حين حث عمى إعمال النظر 
م صنعتو، فمم ييمل العقل وال حرم استخدامو، ولقد ألمحنا والتفكر في الكون وتدبر إحكا

فيما سبق إلى أن القرآن نفسو اشتمل عمى أدلة عقمية وبراىين قوية ألزم بيا خصومو، 
 باإلضافة إلى ما احتواه من أدلة سمعية.

" وال ريب في أن األشعري استطاع بذلك أن يميد لالعتراف بعمم الكالم وأن يجعمو من 
ين، وأن يحسن لمعمماء الخوض فيو، واستطاع أيًضا بمنيجو أن يرسخ قواعد عموم الدِّ 

المذىب وأن يجذب إليو الكثيرين، وأن يحد من انتشار مذىب المعتزلة، وأن يضيق 
الدائرة الحشوية، وما ذلك إال لوسطيتو التي التزميا وحرص عمى تحقيقيا في آرائو، 

ذا كان والوسط غالًبا ما يكون أقرب إلى الصحة  واالعتدال، فكال طرفي األمور ذميم، وا 
الناس قد تقبموا مذىب الشافعي في الفروع لتوسطو بين أىل الحديث وأىل الرأي، فإنيم 
تقبموا مذىب األشعري في األصول؛ لتوسطو بين الحنابمة والمعتزلة، أو بين أىل النقل 

 وأىل العقل ".
في -يره كتابو " الممع " الذي اقترب فيو وثمة إشكال في " منيج األشعري الكالمي " يث

من  -رأي عدد من الميتمين بعمم الكالم بصفة عامة وبفكر األشعري بصفة خاصة
المعتزلة من حيث االعتداد الكبير باألدلة العقمية ومن حيث تأويل النصوص الشرعية، 

مية األمر الذي حمل بعض الدارسين عمى القول بأن األشعري قد مر في آرائو الكال
 بمرحمتين متعاقبتين مختمفتين أشد االختالف:

المرحمة األولى: ويقترب فييا من العقيدة السمفية اقتراًبا شديًدا، ويمثل ىذه المرحمة خير 
 تمثيل كتابو: " اإلبانة عن أصول الديانة ".

 المرحمة الثانية: ويقترب فييا من المذىب االعتزالي، ويمثميا كتابو " الممع ".
اظر في كتاب الممع يجده خالًيا من اإلشادة باإلمام أحمد ومن االنتساب إليو إذ الن

خالًفا لما ذكره في اإلبانة؛ وكذلك فإن كتاب الممع خال من بعض المسائل التي أتى 
 في اإلبانة مثل: إثبات الوجو واليدين واالستواء عمى العرش.  بيا

األشعري بالتناقض في منيجو وقد اتخذ البعض من ىذين الكتابين ذريعة التيام 
الكالمي، أو عمى أقل تقدير اتخذوا من ذلك دلياًل عمى تطور عقيدة األشعري، وتحوليا 

 في المرحمة النيائية إلى صورة أقرب لممعتزلة منيا إلى أىل السنة.



ويدافع أحد الباحثين عن وحدة المنيج األشعري، مبيًنا أن التباين في المنيج الذي 
عري في كتابيو اإلبانة والممع يرجع إلى اختالف الفرقة التي يرد عمييا وينقد احتذاه األش

 آراءىا، فيقول:
إن األشعري حين ألف اإلبانة كان يريد أن يحسم موقفو مع المعتزلة ويبين العقيدة التي 
يعتنقيا ويسير عمييا ويدافع عنيا، فجاء منيجو متحامال عمى المعتزلة غير ميادن 

ا نعمم أخذ عمى نفسو عيدا أن يكشف أمرىم ويظير فضائحيم، ومن ليم؛ ألنو كم
ناحية أخرى فإنو أظير أن اإلمام الذي يسير عمى منيجو ىو اإلمام أحمد بن حنبل 
الذي وقف ضد المعتزلة وقفتو المشيورة، فكتاب اإلبانة من ىذه الناحية يعتبر تقريًرا 

 لعقيدة األشعري بمالمح منيجية جديدة.
الممع فقد ألفو ليرد عمى الدىرية ونفاة الصانع بجانب رده عمى المعتزلة بعد  أما كتاب

أن تم لو النصر عمييم فجاءت آراؤه بعيدة عن التحامل؛ فالكتاب واألمر كذلك تعبير 
عن منيج قد نضج فعاًل، وقد دافع إمام الحرمين عن منيج األشعري، ولم يشر إلى أي 

إذا تصدى لمسألة فإنو يذكر األقوال فييا، ويبين  مراحل منيجية مع أن الجويني كان
طرقيا المختمفة، ويفند األمر من وجية نظره تفنيًدا منيجيًّا، ولم يطمعنا وىو يرد عمى 
خصوم شيخو عمى أي اختالف لمنيج األشعري، فمما طعن المعتزلة عمى األشعري في 

ا، بين الجويني في الشامل أن تصدير كتابو الممع بالداللة القرآنية وبمفيوميا الشارح لي
السبب الذي جعل األشعري يسمك ىذا المنيج ىو أن المَّو تعالى احتج عمى الكفرة 
والمنكرين بالحجج التي صدر بيا األشعري الممع حتى تكون حجتو موافقة لمقرآن، 
 فقال: " وما اعترضوا بو من قوليم: إن االستدالل بالقرآن عمى الدىرية ونفاة الصانع ال
نما استدل عمييم بمعناىا، وىي  يتحقق باطل؛ ألن شيخنا ما استدل عمييم بنفس اآلية وا 
تنطوي عمى وجو الحجاج، والذي يوضح ذلك أن الرب تعالى احتج بما ذكره عمى 
الكفرة والمنكرين، وذكره األشعري ليقيم االحتجاج بو عمى حسب ما أراد المَّو من 

 االحتجاج ".
إن المذىب األشعري نفسو قد تطور بعد وفاة رائده األول أبي وميما يكن من أمر، ف

الحسن عمى يد األشاعرة المتأخرين الذين كانوا في آرائيم ومنيجيم أدنى إلى المعتزلة، 
ن كانوا ال يردون الشرع وال  من حيث االعتماد عمى العقل في االستدالل واالستنباط، وا 



والعقل حجة المَّو، وحجج اهلل تتعاضد وال  ييممونو؛ ألنيم يرون أن الشرع حجة المَّو
 تتعارض.

ويبدو قرب منيج األشاعرة المتأخرين من منيج المعتزلة في موقفيم من الدليل السمعي 
 والشروط التي وضعوىا لو، والتي من أىميا ما يمي:

أواًل: أن يكون غير مستحيل في العقل، وىذا يتفق مع قوليم: إن العقل والشرع حجتين 
تعالى، وحجج المَّو تتعاضد وال تتعارض؛ فال يوجد في نظرىم دليل سمعي قطعي هلل 

 مستحيل في العقل.
ثانًيا: أن يكون قطعي الثبوت؛ ولذلك فأخبار اآلحاد ال يؤخذ بيا في العقائد؛ ألنيا 

 ليست قطعية الثبوت.
التأويل،  ثالثًا: أن يكون قطعي الداللة، فإذا كان السمعي قطعي الثبوت، ولكنو يحتمل

 كان غير قطعي الداللة.
 بعض آراء األشعري:

رأينا أن نختم حديثنا عن المذىب األشعري، بأن نذكر طرًفا من آراء أبي الحسن 
وشيعتو في بعض مسائل االعتقاد، والتي كانت ثمرة من ثمار المنيج الذي اصطنعوه، 

وأقرب إلى من أجل أن يكون تصور القارئ عن ىذا المذىب أدنى إلى الكمال 
 الوضوح.

اقترب األشعري في بحثو لصفات المَّو تعالى من أىل السنة إلى حد بعيد، حيث  - 1
أثبت هلل الصفات جميًعا بقسمييا أي الصفات السمبية والصفات الثبوتية كالعمم والقدرة 
وغير ذلك من الصفات، بيد أنو لم يقف عند ىذا الحد، بل تابع البحث في الصفات 

 يًّا فانتيى إلى ما يمي:بحثًا عقم
أواًل: أن الصفات زائدة عمى الذات، وليست عين الذات كما يرى المعتزلة، ويرى 
األشعري أن ىذا التصور لصفات المَّو ال يترتب عميو تصور التعدد أو التركيب في 
ذات المَّو، والدليل عمى صدق كالمو زيادة صفات اإلنسان عمى ذاتو دون أن تؤدي 

 ذات اإلنسان. يإلى تعدد ف
ثانًيا: ىذه الصفات متغايرة فيما بينيا، فالعمم صفة هلل تختمف عن صفة القدرة وكمتاىما 

 مختمفتان عن صفة اإلرادة.



ليا، فيي تشترك في القدم مع الذات، " ويدلل  ثالثًا: ىذه الصفات اإلليية أزلية البداية
األشعري عمى ىذا الرأي بدليل يثبت بو أن ىذه الصفات ال يمكن أن تكون حادثة؛ لما 
يترتب عمى ذلك من نتائج باطمة، ويعمل ذلك بقولو: إننا إذا افترضنا جداًل أن ىذه 

 الصفات حادثة، فسنكون أمام احتماالت أو فروض ثالثة:
ا: أن يحدث المَّو ىذه الصفات في نفسو، وىذا باطل؛ ألنو يجعل المَّو محالًّ األول مني

 لمحوادث ومقارًنا ليا، وما يتصل بالحوادث حادث عند المتكممين.
والفرض الثاني: أن يحدثيا المَّو في غيره، وىذا باطل أيًضا؛ ألن ذلك يستمزم أن يكون 

ن مريًدا بإرادة المَّو تعالى، وعالًما بعممو، ىذا الغير موصوًفا بصفات المَّو تعالى، فيكو 
 وىذا باطل.

والفرض الثالث: ىو أن تكون الصفة الحادثة مستقمة بذاتيا، وىذا باطل أيًضا؛ ألن 
 الصفة ال تقوم بنفسيا بل تحتاج إلى موصوف تقوم بو.

ذا بطمت ىذه الفروض الثالثة لم يكن أمامنا إال التسميم بقدم ىذه الصفات وأزل  يتيا ".وا 
ذىب األشعري إلى أن القرآن كالم المَّو غير مخموق، متابًعا في ذلك رأي السمف  - 2

الذي دافع عنو وأوذي بسببو اإلمام أحمد بن حنبل، بيد أن األشعري قدم بين يدي رأيو 
أدلة سمعية وعقمية، خالصتيا أن القرآن كالم المَّو فال ينبغي أن يكون حادثًا؛ لما ينبني 

 ك من إلحاق صفة الحدوث بالمَّو تعالى.عمى ذل
خالف األشعري المعتزلة في مسألة رؤية المَّو في اآلخرة، حيث ذىب إلى إثباتيا،  - 3

غير أنو نفى أن تكون ىذه الرؤية رؤية إحاطة؛ ألن المَّو تنزه عن أن تدركو األبصار، 
المقصودة أقرب إلى ونفى أيًضا عن الرؤية معاني التجسيم والتشبيو، ورأى أن الرؤية 

الرؤية القمبية، فوقف بذلك موقًفا وسًطا بين المعتزلة المنكرين ليا والمشبية الذين 
 ما تؤدي إليو من الجسمية والمكان. أثبتوىا وأثبتوا

خالف األشعري المعتزلة في مسألة حرية العباد في أفعاليم، ووقف موقًفا وسًطا  - 4
بداع من المَّو بينيم وبين الجبرية حيث قال بنظري ة الكسب، وتعني أن الفعل خمق وا 

 وكسب من العبد.
نكار  - 5 ىدم األشعري مبادئ المعتزلة في وجوب الصالح واألصمح عمى المَّو وا 

 الشفاعة، والقول بخمود أصحاب الكبائر في النار، ومال في ذلك كمو إلى رأي السمف.



ء المعتزلة والحشوية، وكانت عمى ىذا النحو اختمفت آراء المذىب األشعري عن آرا
وسًطا بينيما، ولعل ىذه الوسطية التي تحققت في فكر األشعري ومدرستو ىي السبب 

 في ذيوع مذىبو وانتشاره في أكثر البالد اإلسالمية.
* * * 

 


