
 المحاضرة الرابعة عشرة
 األشاعرة

اشتدت خصومة الفقياء والمحدثيف لممعتزلة، واحتدـ النزاع بيف الفريقيف في النظر إلى 
مسائؿ االعتقاد، ومرد ذلؾ إلى تبايف المنيج الذي يصطنعو كؿ منيما، فالفقياء 

النقؿ عمى العقؿ، والمعتزلة يعتدوف بالعقؿ اعتداًدا والمحدثوف ينزعوف منزًعا سمفيًّا يقدـ 
جعميـ يؤولوف ما يتعارض مع أدلتو مف آيات القرآف، أو ينكروف ما يناقضيا مف 

ـَ  -أحاديث النبي  ، فخالفوا جميور المسمميف في أمور كثيرة؛ -َصمَّى المَُّو َعَميِو َوَسمَّ
نكار الشفاعة ورؤية المَّ  و يـو القيامة وغير ذلؾ مما يصدـ كالقوؿ بخمؽ القرآف وا 

 المشاعر الدِّينية لممسمميف.
ولـ َتْخُؿ الساحة الفكرية لممعتزلة فحسب، بؿ كاف ىناؾ الحشوية مف الحنابمة، وكانوا 
عمى الطرؼ المقابؿ لممعتزلة حيث أجازوا عمى المَّو المالمسة والمصافحة والرؤية، كما 

إثباًتا  -كأف لو عيًنا أو يًدا أو وجًيا-الكريـ  أثبتوا لو ما وصؼ بو نفسو في القرآف
ماديًّا يوىـ التجسيـ والمشابية لمحوادث، واعتمدوا في ذلؾ عمى أحاديث فيموىا فيًما 

ـَ  -حرفيًّا وقاسوىا عمى ما يتعارؼ مف صفات األجساـ؛ كقولو  -َصمَّى المَُّو َعَميِو َوَسمَّ
قمب المؤمف بيف أصبعيف مف أصابع  : " خمؽ آدـ عمى صورة الرحمف "، وقولو: "

 الرحمف "، و " وضع يده عمى كتفي حتى وجدت برد أناممو ".
عمى ىذا النحو مست حاجة المسمميف إلى منيج جديد تتحقؽ فيو الوسطية التي دعا 
إلييا اإلسالـ، فيسمؾ بالمسمميف السبيؿ الذي سمكو الصحابة قبميـ في شئوف االعتقاد، 

 كانو الصحيح فيعرؼ لو حدوده وطاقتو، وال يسرؼ في االعتداد بو،منيج ينزؿ العقؿ م
منيج يعيد لمنقؿ مكانتو التي ضاعت عمى يد المعتزلة حيف جعموا الدليؿ النقمي فرًعا 

 يتبع الدليؿ العقمي.
أحدىما: أبو الحسف  " فظير في آخر القرف الثالث رجالف امتازا بصدؽ البالء:

األشعري، ظير بالبصرة، والثاني: أبو منصور الماتريدي ظير بسمرقند، وقد جمعيما 
 مقاومة المعتزلة ".

 ىػ ". 332 - 062وينسب مذىب األشاعرة إلى أبي الحسف األشعري " 
ولد أبو الحسف بالبصرة وتخرج في أصوؿ االعتقاد عمى المعتزلة، حيث تتممذ عمى 



خيـ المبرزيف ىو أبو عمي الجبائي والزمو مالزمة أتاحت لو شيًئا غير شيخ مف شيو 
قميؿ مف النبوغ حتى ُعدَّ مف كبار رجاؿ المعتزلة، فال غرو أف كاف الجبائي ينيبو عنو 
في حضور كثير مف المجادالت والمناظرات التي كاف المعتزلة يخوضونيا مع 

 خصوميـ ومخالفييـ.
 ة:األشعري مؤسس مذهب األشاعر 

ولـ يكد أبو الحسف األشعري يبمغ األربعيف مف عمره حتى تحوؿ عف مذىب المعتزلة 
 وأنكر طريقتيـ في درس العقائد، وكفر بآرائيـ وأصوليـ.

ويورد الدارسوف أسباًبا تبرر ىذا التحوؿ، لعؿ مف أىميا تمؾ المناظرة الشييرة التي 
الح واألصمح عمى المَّو، كانت بيف األشعري وشيخو الجبائي حوؿ: وجوب فعؿ الص

حيث سأؿ األشعري أستاذه الجبائي عف حاؿ ثالثة أخوة: األكبر فييـ مؤمف تقي، 
واألوسط كافر شقي، والثالث مات صغيًرا قبؿ بموغو سف التكميؼ، قاؿ الجبائي: أما 
التقي ففي الجنة، وأما الكافر ففي النار، وأما الثالث فال يثاب وال يعاقب فيو مف أىؿ 

 سالمة؛ ألنو ليس مكمًفا.ال
فعاد األشعري وسالو: فماذا يقوؿ المَّو لمصغير إف ىو أراد أف يكوف مثؿ أخيو األكبر 
ا بأنو لو طاؿ عمره ألطاع واستحؽ الجنة؟! فرد الجبائي بأف المَّو  في الجنة؛ محتجًّ
 يقوؿ لو: كنت أعمـ أنؾ لو كبرت لوقعت في المعاصي، ولدخمت النار؛ فكاف األصمح

 لؾ أف تموت صغيًرا.
قاؿ األشعري: فما الرأي لو قاؿ األخ األوسط المعذب في النار: لـ لـ تمتني يا رب 
صغيًرا حتى ال أعصيؾ وال أعذب في النار؟! فمـ يستطع الجبائي اإلجابة عمى ىذا 

 وىو مبدأ الصالح واألصمح.الذي ييدـ أصاًل مف أصوؿ المعتزلة   السؤاؿ
قد زعزعت إيماف  -وال نستبعد وقوع مناظرات أخرى غيرىا-وال ريب أف ىذه المناظرة 

األشعري فيما يؤمف بو مف آراء اعتزالية، وحممتو عمى إعادة النظر فييا، وامتحانيا 
عمو ييتدي إلى وجو الحؽ، فعكؼ في بيتو مدة ينظر في كتب المعتزلة، ويزف أدلتيـ، 

تى اىتدى إلى فسادىا وبطالنيا، فرقى المنبر يـو الجمعة بالمسجد الجامع بالبصرة ح
" أييا الناس مف عرفني فقد عرفني، ومف لـ يعرفني فأنا أعرفو بنفسي، أنا   وقاؿ:

فالف بف فالف، كنت أقوؿ بخمؽ القرآف، وأف المَّو تعالى ال ُيرى باألبصار، وأف أفعاؿ 



ئب مقمع متصد لمرد عمى المعتزلة، مخرج لفضائحيـ، معاشر الشر أنا أفعميا، وأنا تا
الناس، إنما تغيبت عنكـ ىذه المدة؛ ألني نظرت فتكافأت عندي األدلة، ولـ يترجح 
عندي شيء عمى شيء، فاستيديت المَّو تعالى، فيداني إلى اعتقاد ما أودعتو كتبي 

ىذا، ورمى ثوًبا كاف ىذه، وانخمعت مف جميع ما كنت أعتقد، كما انخمعت مف ثوبي 
 عميو ".

والحؽ أف إعالف األشعري السابؽ بضالؿ المعتزلة عف المنيج القويـ في أمور 
االعتقاد قد تضمف إشارة إلى أبرز وجوه الخالؼ بيف المعتزلة وأىؿ السنة، وىي: القوؿ 

نكار رؤية المَّو تعالى، وحرية اإلرادة اإلنسانية وا لزعـ بخمؽ القرآف، ونفي الصفات، وا 
 أف اإلنساف خالؽ أفعالو.

وذىب بعض الباحثيف إلى أف العامؿ الحاسـ في تحوؿ أبي الحسف األشعري عف 
مذىب االعتزاؿ إلى مذىب أىؿ السنة إنما ىو مذىبو الفقيي الذي كاف يتعبد بو، وىو 

والمتكمميف ال  -ومنيـ اإلماـ الشافعي-المذىب الشافعي، وأمر الخصومة بيف الفقياء 
المعتزلة أظير مف أف نحتاج إلى إقامة األدلة عميو، فمقد ذـ الشافعي عمـ الكالـ  سيما

وكاف يعني بذلؾ المعتزلة، وىاجميـ في بعض كتبو ولـ يقبؿ شيادتيـ، ولمشافعي نفسو 
آراء في االعتقاد تخالؼ ما ذىب إليو المعتزلة، فيو يعتقد أف القرآف كالـ المَّو غير 

ى باألبصار يـو القيامة، ويقوؿ بالشفاعة، ويؤمف بالقدر خيره مخموؽ، وأف المَّو ُير 
 وشره.

 فال غرو أف أحس األشعري بتناقض كبير بيف أصوؿ مذىبو الفقيي، وآراء مذىبو
 الكالمي أو االعتقادي الذي رضيو لنفسو.

يحمؿ بذور الشؾ في الفكر االعتزالي  إذف فإف التكويف الفكري لألشعري نفسو كاف
وينطوي عمى أسباب الثورة والتمرد عميو، عمى نحو ينتفي معو العجب مف تحولو عف 

 مذىب المعتزلة.
وثمة أمر آخر قد يحسف بنا أف نشير إليو في ىذا المقاـ، ىو أف األشعري كاف معجًبا 

ىؿ الحديث، فحاوؿ ىو أف بتوسط اإلماـ الشافعي في آرائو الفقيية بيف أىؿ الرأي وأ
يقـو بدور الشافعي في عمـ الكالـ بأف يوازف بيف العقؿ والنقؿ أو بيف غمو المعتزلة في 

 العقؿ ووقوؼ بعض الحنابمة عند النقؿ.



 ومف ىذه النقطة نفسيا ننطمؽ إلى بياف نقد األشعري لممعتزلة والحشوية جميًعا:
: نقد األشعري للمعتزلة:  أوًلا

لـ يكتؼ األشعري بالتحوؿ عف االعتزاؿ حيف انقدح لو الرأي في مذىبيـ بعد نظر 
وتأمؿ، بؿ طفؽ ييدـ ىذا المذىب، ويقوض أركانو ودعائمو، ويفند ما يستند عميو مف 
أدلة وبراىيف، ويكتسب نقد األشعري لممعتزلة أىمية خاصة مف كونو قد انتسب 

ـ انتحااًل أتاح لو الوقوؼ عمى نقاط ضعفو لممعتزلة فترة غير قصيرة، وانتحؿ نحمتي
وأسباب تيافتو، فكاف نقده ليـ نقد العالـ الخبير المستند إلى رصيد ضخـ مف المعرفة 

 بما ينقد.
والناظر في منيج األشعري وموقفو مف المعتزلة ومناظرتو ليـ يتبيف لو أف قواـ نقده 

مو عمى النص، واالستناد إليو في لممعتزلة إنما ىو اإلسراؼ في االعتداد بالعقؿ وتقدي
كؿ أمر مف أمور االعتقاد، فأقحموه بذلؾ في ميداف وعٍر تضؿ فيو األفياـ إذا لـ يكف 

 رائدىا الوحي، وتزؿ فيو األقداـ إذا تخمت عف النقؿ.
وقد أداىـ ذلؾ إلى آراء خاطئة تخالؼ ما اصطمح عميو جميور األمة، فنفوا عف الحؽ 

 التي أثبتيا القرآف الكريـ والسنة المطيرة. سبحانو وتعالى الصفات
والناس في نظر المعتزلة خالقوف ألفعاليـ سواء كانت شرًّا أـ خيًرا، متمتعوف بحرية 

 اإلرادة سواء خالفت مراد المَّو مف الخمؽ أـ اتفقت معو.
ويترتب عمى قوؿ المعتزلة أف الناس مشاركوف هلل تعالى في أخص صفاتو وىي الخمؽ، 

 ا تأباه العقيدة الصحيحة؛ إذ ال خالؽ في الكوف إال المَّو، فال غرو أف كافوىو م
المعتزلة في رأي األشعري شر مف مذىب المجوس الذيف جعموا هلل شريًكا واحًدا وىو 

 الشيطاف.
لصالح واألصمح عمى المَّو، وساؽ الغمو في استخداـ المعتزلة لمعقؿ إلى القوؿ بوجوب ا

وىو المبدأ الذي ىدمو األشعري في مناظرتو ألستاذه أبي عمي الجبائي، وكاف أحد 
األسباب المباشرة في رفض األشعري لمنيج المعتزلة وانصرافو عنو، فمف نحف حتى 

و، نوجب عمى المَّو شيًئا؟! فالعقيدة الصحيحة أف المَّو يثيب الطائع ويدخمو الجنة ال بعمم
 ولكف بتفضمو ورحمتو.

ومف المسائؿ الكبرى التي أخذىا األشعري عمى المعتزلة القوؿ بخمؽ القرآف، " فجعموه 



مشابيا في الخمؽ والحدوث لجميع األشياء الحادثة التي تنقصيا القداسة، ونفوا أف 
يكوف صفة هلل تعالى، فخالفيـ األشعري في ذلؾ وقرر في كتاب اإلبانة: أف القرآف 

ـ اهلل غير مخموؽ، وىو رأي السمؼ الذي تمسؾ بو اإلماـ أحمد بف حنبؿ، غير أف كال
 األشعري قدـ بيف يديو أدلة سمعية وأخرى عقمية، وبذؿ جيده إلبطاؿ رأي المعتزلة ".

والخالصة أف األشعري لـ يرض عف طريقة المعتزلة في النظر إلى العقيدة، وىي 
عقؿ واالستقالؿ بو في تأسيس األحكاـ في أصوؿ طريقة سداىا ولحمتيا التعويؿ عمى ال

الدِّيف، مما جعميـ يفسروف العقيدة والتوحيد تفسيًرا لـ يدؿ عميو الكتاب وال السنة وال 
قالو أحد مف األئمة، وصدؽ فييـ قوؿ جولد تسيير: " إنيـ رفعوا العقؿ إلى مرتبة 

 القياس والدليؿ في أمور الدِّيف واإليماف ".
 ي للحشوية:نقد األشعر ثانيا :

يطمؽ مصطمح الحشوية عمى طائفة مف الحنابمة وجماعة مف الشيعة، تمسكوا بحرفية 
النصوص، وحمموىا عمى ظاىرىا حماًل انتيى بيـ إلى القوؿ بالتشبيو والتجسيـ؛ يقوؿ 
الشيرستاني: " إف جماعة مف الشيعة الغالية وجماعة مف أصحاب الحديث الحشوية 

إف معبودىـ صورة ذات أعضاء وأبعاض إما روحانية أو صرحوا بالتشبيو، قالوا: 
 جسمية يجوز عميو االنتقاؿ والنزوؿ والصعود واالستقرار والتمكف ".

 واستدؿ َىؤاَُلِء عمى رأييـ بنصوص مف القرآف أثبتت هلل سبحانو وتعالى بعض الصفات
يف والوجو، فأثبتوىا إثباًتا ماديًّا، فأجازوا عمى المَّو المالمسة مف االستواء واليد والع

والمصافحة، كما عولوا عمى بعض األحاديث التي يؤدي معناىا المادي الظاىري 
ـَ  -معنى التجسيـ؛ كقولو  : " خمؽ المَّو آدـ عمى صورتو "، -َصمَّى المَُّو َعَميِو َوَسمَّ

 أصابع الرحمف ". وقولو: " قمب المؤمف بيف أصبعيف مف
وقد انتقد األشعري ىذه الطائفة وشدد النكير عمييا، ورماىـ بضعؼ النظر العقمي الذي 
أداىـ إلى آرائيـ الشاذة في التجسيـ الذي يتنافى مع الوحدانية الصحيحة، وألؼ رسالة 
سماىا: " استحساف الخوض في عمـ الكالـ "، أشار فييا إلى ضرورة النظر العقمي في 

ؿ االعتقاد، وأننا لف نعدـ مف األدلة القرآنية ما يؤيد أف المنيج السميـ ينبغي أف مسائ
" إف طائفة مف الناس جعموا الجيؿ رأس ماليـ،  يقـو عمى النقؿ والعقؿ جميًعا فقاؿ:

وثقؿ عمييـ النظر والبحث عف الدِّيف، وطعنوا عمى مف فتش في أصوؿ الدِّيف، وزعموا 



السكوف والجوىر والعرض والجزء والطفرة بدعة وضاللة، أف الكالـ في الحركة و 
ـَ  -مستدليف بأف شيًئا مف ذلؾ لـ يؤثر عف النبي  وخمفائو  -َصمَّى المَُّو َعَميِو َوَسمَّ

 وأصحابو ولو كاف خيًرا لتكمموا فيو ".
َصمَّى المَُّو  -فأجابيـ األشعري بقولو: لـ قمتـ: إف البحث في ذلؾ بدعة مع أف النبي 

ـَ  لـ يقؿ بأف مف بحث عف ذلؾ وتكمـ فيو فاجعموه مبتدًعا ضاالًّ؟! فقد  -َعَميِو َوَسمَّ
ـَ  -لزمكـ أف تكونوا مبتدعة ضالاًل؛ ألنكـ قمتـ ما لـ يقمو   .-َصمَّى المَُّو َعَميِو َوَسمَّ

 -عميو السالـ  -ثـ إف الحركة والسكوف واالجتماع واالفتراؽ موجود في قصة إبراىيـ 
وقولو تعالى: }َلْو َكاَف ِفيِيَما آِلَيٌة ِإالَّ المَُّو َلَفَسَدتَا{ دليؿ  وؿ الكواكب والشمس والقمر.وأف

الوحدانية في القرآف الكريـ، وكالـ المتكمميف في التوحيد والتمانع والتغالب فإنما مرجعو 
 ىذه اآلية.

 -الحبر السميف وقاؿ لمنبي وطريقة إلزاـ الخصـ نأخذىا مف القرآف الكريـ، فحينما جاء 
ـَ  : }َما َأْنَزَؿ المَُّو َعَمى َبَشٍر ِمْف َشْيٍء{ يريد بذلؾ إنكار نبوة -َصمَّى المَُّو َعَميِو َوَسمَّ

ُمَحمَّد، فرد القرآف عميو: }ُقْؿ َمْف َأْنَزَؿ اْلِكتَاَب الَِّذي َجاَء ِبِو ُموَسى{ وىذا إلزاـ أقر بو 
 الخصـ.

َصمَّى المَُّو َعَميِو  -ري عمى إبطاؿ حوادث ال أوؿ ليا مف سنة النبي كما استدؿ األشع
ـَ   أعدى األوؿ ". حيث قاؿ: " فمف -َوَسمَّ

عمى ىذا النحو أثبت األشعري أف القرآف الكريـ والسنة الشريفة لـ ييمال النظر العقمي 
ا عمى األخذ بيما في إلزاـ الخصـو ودحض شبييـ، وحسبؾ وال حرما أدلتو، بؿ حثَّ 

 دليال أف القرآف نفسو قد تضمف شيًئا غير قميؿ مف ىذه األدلة.
 ويقول أحد الباحثين:

 " وقد اضطر األشعري لمنظر العقمي لألسباب اآلتية:
أنو تخرج عمى المعتزلة وتربى عمى موائدىـ الفكرية، فناؿ مف مشربيـ وأخذ مف  - 1

ف خالفيـ في النتائج.  منيميـ، واختار طريقيـ في إثبات العقائد، وا 
 أنو تصدى لمرد عمييـ فالبد أف يتبع طريقتيـ. - 0
، وكثير مف وغيرىـ والشيعة أنو تصدى لمرد عمى الفالسفة والقرامطة والحشوية  - 3

رىاف، ومنيـ فالسفة عمماء ال يقطعيـ إال دليؿ العقؿ، وال َىؤاَُلِء ال يقنعو إال أقيسة الب



 يرد كيدىـ في نحورىـ أثر أو نقؿ.
ومف رد األشعري عمى المعتزلة وعمى الحنابمة نرى أف الدفاع عف المنيج األشعري ىو 
 نقطة البداية لعمـ الكالـ السني مف غير أف يتطرؼ في التأويالت العقمية كالمعتزلة، أو

كما فعؿ -يستيجف البحث الكالمي كالحنابمة، ولكنو استطاع أف يوفؽ بيف الجانبيف 
واعتمد عمى النظر العقمي فوضع لمفتف الدِّينية حدًّا، فقضى عمى مذىب  -الماتريدي

 المعتزلة وحؿ مكانو ".


