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اإلمام أبو الحسن علي بن إسماعيل األشعري
[324-260هـ]
اإلمام الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي
بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذي علّم ابلقلم ،علم اإلنسان ما مل يعلم ،والصالة والسالم األمتان على رسوله حممد
النيب األمي وعلى آله وصحبه أمجعني.
علي بن إمساعيل األشعري (324-260هـ)
وبعد ،فإن حديثي هنا عن اإلمام أيب احلسن ّ
سيتناول بتوفيق هللا املسائل التالية:
أوالً :هل كان اإلمام األشعري ُمنشئاً لفرقة إسالمية يف العقائد جديدة؟
اثنياً :ما املنهج الذي ألزم اإلمام األشعري نفسه به وسار عليه ،فيما انتهى إليه من مسائل
العقيدة ،وما كان خيوض فيه منها أرابب الفرق والكالم؟
اثلثاً :بعض التطبيقات على منهجه.
رابعاً :ما هي اآلاثر اليت تركها اإلمام األشعري يف توجهات علماء العقيدة اإلسالمية من بعده؟
وما هو الدور الذي لعبه يف أبراز ما يسمى مبذهب مجهور املسلمني ،أو مذهب أهل السنة واجلماعة؟
خامساً :هل يف آراءه الكالمية (أو االعتقادية) ما خالفه فيه بعض من جاء بعده من أئمة أهل
السنة واجلماعة؟
*

*

*

ولنبدأ أبوىل هذه املسائل :هل كان اإلمام األشعري منشئاً لفرقة إسالمية يف العقائد جديدة؟

واجلواب عن هذا يتبني يف حديث األشعري نفسه واملراجع اليت يعتمد عليها مث ال خيرج عنها يف
مسائله اليت يتبناها ويدافع عنها.
* إنه يعرض يف كتابه (مقاالت اإلسالميني) آلراء كثري من الفرق يف كثري من املسائل :مث يُفرد
فصالً عنوانه( :وهذه حكاية مجلة ما عليه أصحاب احلديث وأهل السنة) ويعرض فيه عقائد أهل
السنة واجلماعة يف تلك املسائل كلها مأخوذة من صريح القرآن وصحيح السنة ،مث يقول( :وبكل ما
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ذكران من قوهلم نقول ،وإليه نذهب ،وما توفيقنا إال ابهلل ،وهو حسبنا ونعم الوكيل وبه نستعني وعليه
(.)1
نتوكل وإليه املصري)
* وهو يعرض ملذاهب كثري من ِّ
اجملسمة ،مث ينقل عمن يسميهم أهل السنة وأصحاب احلديث
ّ
تنزيههم هللا تعاىل عن اجلسم والشبيه والنظري ،مث يقول( :ومل يقولوا شيئاً إال ما وجدوه يف الكتاب ،أو
جاءت به الرواية عن رسول هللا  ،وهبذا نقول)(.)2
ويؤكد موقفه هذا يف مكان آخر يروي فيه ما يقوله اجملسمة عن العني واليد هلل تعاىل ،مث يقول:
(لسنا نقول يف ذلك إال ما قاله هللا عز وجل ،أو جاءت به الرواية عن رسول هللا  ،فنقول :وجه
بال كيف ،ويدان وعينان بال كيف)(.)3
*
جل ما ذكره فيه مثبت يف كتابه( :مقاالت
أن
على
اإلابنة.
كتابه
يف
هذا
مثل
ا
كد
مؤ
ويكرر
ً
ّ

اإلسالميني)(.)4
كما يتبني اجلواب عن هذا السؤال أيضاً فيما اجتمعت عليه كلمة األئمة والعلماء الذين جاؤوا
من بعده ،فقد أمجعوا على أنه مل يبتدع مذهباً ومل ينشئ فرقة جديدة أضيفت إىل الفرق اليت وجدت
مث تكاثرت يف عصر التابعني ،وهو ذاته ما أمجع عليه علماء احلديث والتفسري وأئمة الفقه يف عصره.
يقول ابن عساكر ،انقالً عن الشيخ أيب القاسم القشريي ما نصه:
علي بن إمساعيل األشعري ،كان إماماً من أئمة أصحاب
(اتفق أصحاب احلديث أن أاب احلسن ّ
ورد على املخالفني من أهل الزيغ
احلديث ،تكلم يف أصول الدايانت على طريقة أهل السنةّ ،
()5
والبدع)
ويقول ابن السبكي يف طبقات الشافعية( :اعلم أن أاب احلسن مل يبدع رأايً ومل ينشئ مذهباً وإمنا
هو ِّ
مقرر ملذهب السلف ،مناضل عما كانت عليه صحابة رسول هللا  .فاالنتساب إليه إمنا هو

( )1مقاالت اإلسالميني :ص ،297طبعة مجعية املستشرقني األملانية.
( )1املرجع السابق :ص.211
( )2املرجع ذاته :ص.217
وجل ذلك موجود يف كتابه مقاالت اإلسالميني .وليس يف
( )3يف الناس من يبعث الريب يف نسبة كتاب (اإلابنة) أو بعض ما فيه إىل األشعريّ .
الناس من يراتب يف نسبته إىل األشعري.
( )4تبيني كذب املفرتي :ص112و.113
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أبنه عقد على طريقة السلف نطاقاً ومتسك به ،وأقام احلجج والرباهني عليه ،فصار املقت ِّدي به يف
()1
ذلك ،السالك سبيله يف الدالئل يسمى أشعرايً)
ويقول ابن خلكان( :هو صاحب األصول ،والقائم بنصرة مذهب أهل السنة ،وإليه تنسب
()2
الطائفة األشعرية)
وسود به
ويقول ابن العماد يف كتابه شذرات الذهب( :وقد بيّض هللا به وجوه أهل السنة النبوية ّ
()3
راايت أهل االعتزال واجلهمية ،فأابن وجه احلق األبلج ،ولصدور أهل العلم والعرفان أثلج)
وعلى الرغم من وضوح هذه الدالئل كلها ،وعلى الرغم من تعريف اإلمام األشعري ذاته بنفسه،
وأتكيده املتكرر أبنه إمنا يقول يف مسائل العقيدة كلها مبا يقول به أصحاب رسول هللا وأصحاب
يصرون ،ألمر ما ،على أنه هو اآلخر كان صاحب فرقة،
احلديث وأهل السنة ،فإن يف الناس من ّ
ومنشئ مذهب ،ومبتدعاً لرؤى فكرية وفلسفية ،ويبدو أن هؤالء الناس متلبسون مبا يتهمون به اإلمام
األشعري ،وال ريب أهنم يتبعون يف هذا الذي يذهبون إليه ويصرون عليه ،مجاعة املستشرقني الذين
طاب هلم أن ينصرفوا إىل دراسة الفرق اإلسالمية واترخيها.
وإين ألذكر أن املستشرق الفرنسي (ماسينيون) زار كلية الشريعة من جامعة دمشق يف أواخر
الستينات من القرن املاضي .فكان دأبه إظهار اإلعجاب ابلفكر اإلسالمي ،واملنافحني عن الفلسفة
اإلسالمية ،والعقائد اإلسالمية عموماً كلما دعت املناسبة .فوقف أحدهم مرة يقول له :فلماذا ال
تتبىن إذن هذه املعتقدات وتعلن عن دخولك يف اإلسالم؟ ..فأجابه قائالً :أي إسالم تدعوين إىل
دخوله :أهو اإلسالم املعتزيل أم املرجئي أم اجلهمي أم األشعري أم املاتريدي أم اخلارجي أم الشيعي..
أقول :لقد كان املفروض أن يقال له :ادخل اإلسالم الذي كان موجوداً قبل ظهور هذه الفرق
كلها ،إذن ستجد نفسك واحداً من أتباع اإلمام األشعري واملاتريدي ،وبعبارة أخرى :ستجد نفسك
معهما اثلث ثالثة سائرين على النهج الذي ترك رسول هللا عليه أصحابه.
إنه وهم خطري وكبري تصنعه ثلة من املستشرقني ،تنفيذاً لرسالتهم اليت ُِّ
محّلوا أعباءها ،وكلفوا ببثها
يف أوساط املسلمني ،وإدخاهلا يف أذهان املغفلني منهم .ويتبعهم يف نشر هذا الوهم أصحاب

( )5طبقات الشافعية.365/3 :
( )1وفيات األعيان.362/2 :
( )2شذرات الذهب.303/2 :
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عصبيات مذهبية جديدة ،قصارى مههم االنتصار البتداعاهتم ،ولو وجدوا أنفسهم يقفون هبذا يف
خندق عدواين واحد مع أولئك املستشرقني.
إن اإلمام األشعري مل يبتدع لنفسه مذهباً وال رأايً يف الدين ،بل لفت نظره (وقد أمضى شطراً من
عمره وهو يتبىن أفكار املعتزلة) ما يعتقده أهل السنة واحلديث ،ومعهم الفقهاء املشتغلون بدراسة
أحكام الشريعة ،يف مسائل أصول الدين ،موروثةً هلم من جيل التابعني ،الذين ورثوها من عهد
الصحابة رضوان هللا عليهم .ونظر ،فرأى مجهرة علماء املسلمني وسوادهم على ذلك النهج يسريون
وبتلك املعتقدات يتمسكون؛ غري أن ظهور تلك الفرق األخرى خبصوماهتا وجمادالهتا ،وانتصار كل
منها ألفكاره ،صرف كثرياً من األمساع واألفكار إىل ضجيج تلك اخلصومات واملناقشات ،حىت
عادت عقيدة أصحاب رسول هللا ومجهرة املسلمني من بعدهم مغمورة داخل تلك الصراعات،
وأصبحت أشبه ما تكون ابجلادة العريضة اليت تكاثرت عليها األتربة واحلجارة والرمال ،حىت ضاعت
على الناس معاملها واتهوا عن حدودها.
فكان عمل أيب احلسن األشعري حمصوراً يف إزاحة ذلك الركام عن تلك اجلادة العريضة ،وإبرازها
جلية أمام األنظار ،ومن مث تنبيه الناس إىل ضرورة اتباع ما عليه مجاعة املسلمني منذ عصر النبوة،
مدعوماً بنصوص الكتاب والسنة .وذلك تنفيذاً لوصية رسول هللا من بعده ابتباع اجلماعة والتحذير

من الشرود عن جادهتا العريضة ،إىل السبل التائهة املتعرجة اليت هنى عن الشرود إليها بيان هللا عز
وجل القائل( :وأ َّن هـذا ِّصر ِّ
السبُل فـتـفَّرق بِّ ُك ْم عن سبِّيلِّ ِّه ذلِّ ُك ْم
اطي ُم ْست ِّقيماً فاتَّبِّعُوهُ وال تـتَّبِّعُواْ ُّ
صا ُكم بِِّّه لعلَّ ُك ْم تـتَّـ ُقون)[األنعام]153 :
و َّ
يف الناس من يقول :فإذا كان األمر كذلك ،فلماذا تنسب عقيدة الصحابة والسلف ومجهرة
املسلمني إىل شخص اإلمام األشعري؟ وملاذا يُنسبُون مجيعهم إليه فيقال عنهم :األشاعرة ،ورمبا نُ ِّسبوا
إليه وإىل أيب منصور املاتريدي( ،)1فقيل عنهم األشاعرة واملاتريدية.
واجلواب أن اإلمام األشعري هو الذي قام  -من دون بقية علماء السنة والفقه  -ابلدفاع عن
عقائدهم والتدليل عليها وتزييف ما خيالفها من بدع الفرق األخرى .فانتشر امسه بذلك يف اآلفاق
وتواردت عليه املسائل من أقطار العامل فأجاب عنها ،وعمت جهوده العلمية اليت مسيت مبذهب أهل
السنة واجلماعة ،بالد العراق وخراسان والشام وبالد املغرب ،وجتاوزهتا إىل أقصى بالد أفريقية .فمن
( )1هو حممد بن حممد بن حممود أبو منصور املاتريدي ،نسبة إىل ماتريد ضاحية من مسرقند من بالد ما وراء النهر .تويف عام268 :هـ.
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أجل هذا ارتبطت عقائد السلف ،أهل السنة واجلماعة ،ابسم اإلمام األشعري .بل إن كل العلماء
الذين كانوا يف شغل شاغل عن االلتفات إىل خصومات الفرق وأفكارهم املتضاربة ،النصرافهم إىل ما
هم بصدده من خدمة السنة أو التفسري أو الفقه وأصوله ،أحدقوا هبذا الذي جاء نصرياً للقرآن والسنة
وعقيدة السلف ،وش ّدوا من أزره وانتسبوا إليه .ويذكر العز بن عبد السالم أن أتباع املذاهب األربعة
يدينون ابلعقيدة اليت تنسب إىل اإلمام األشعري ،فمنهم كافة املالكية ومعظم الشافعية واحلنفية وكثري
من احلنابلة .ومن مل يكن من هؤالء من أتباع اإلمام األشعري ،فهم من أتباع أيب منصور املاتريدي.
كقسم من احلنفية وبعض الشافعية.
أقول :واخلالف بني اإلمام األشعري واإلمام املاتريدي حمصور يف مسائل جزئية اجتهادية .وقد
عين كثري من العلماء جبمع نثارها ،فحصرها بعضهم يف عشر مسائل ،ومجعها ابن السبكي يف ثالث
عشرة مسألة وقال( :منها معنوي ست مسائل ،والباقي لفظي ،وتلك الست املعنوية ال تقتضي
صرح بذلك أبو منصور البغدادي وغريه من أئمتنا
خمالفتهم لنا وال خمالفتنا هلم تكفرياً وال تبديعاًّ ،
()1
وأئمتهم)
وأقول :لوال حاجز املسافة املكانية الشاسعة بني اإلمامني ،ألحالت املذاكرة واملناقشة بينهما
اخلالف يف هذه املسائل البسيطة إىل وفاق.
*

*

*

املسألة الثانية :ما املنهج الذي ألزم اإلمام األشعري نفسه به وسار عليه؟
دونه يف كتبه اليت وصلت
بوسعنا أن نستخلص املنهج الذي ألزم اإلمام األشعري به نفسه ،مما ّ
إلينا مثل مقاالت اإلسالميني واإلابنة ورسالة إىل أهل الثغر وغريها .ونلخصه فيما يلي:
أوالً :إنه يرى أن دور العقل أمام مصدري القرآن والسنة ،يتمثل يف الكشف عن أنه كالم هللا
وأن حممداً عبده ورسوله مث يتمثل يف إدراك مضامينهما وجتلية الغوامض منهما ،وإزاحة غواشي اللبس
عنهما ،كما يتمثل يف دعم كل ما قرره بيان هللا أو سنة رسوله ،ابلرباهني العقلية .فالعقل إذن عند
األشعري خادم لنص القرآن وصحيح السنة ،وما ينبغي أن يكون حاكماً عليه .بل إنه يرى أن تسليط
العقل على القرآن أو السنة ابحلكم عليه لصاحله ،أي لصاحل العقل ،يفقد العقل وظيفته عن طريق
حتميله ملا ليس من شأنه أن حيمله .إذ إن نصوص القرآن والسنة ال تتضمن من املعاين إال ما يتفق مع
( )1طبقات الشافعية.378/3 :
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موازين العقل ،سواء ظهر لنا ذلك أم مل يظهر ،والقول خبالف ذلك ولوغ يف الكفر الصريح .إذن
أي من نصوصهما حبكم التغيري والتأويل اجملانفني لقواعد اللغة
فتسليط االجتهادات العقلية على ّ
والدالالت ،ليس يف احلقيقة إال إقصاء للعقل عن وظيفته ،وإن أوهم يف الظاهر أنه خضوع لسلطانه.
عرب األشعري عن مبدئه هذا بقوله يف أكثر من موضع يف كتابه (مقاالت اإلسالميني)( :وال
ولقد ّ
نقدم بني يدي هللا يف القول) أي ال نتجاوز كالم هللا إىل ما قد خيالفه من أحكام عقولنا .ال ألننا
نغلب سلطان النقل على العقل ،بل ألننا نتهم أنفسنا ابلتنكب عن معرفة قرار العقل ،يف كل ما
خنالف به قرار النقل الذي هو نص القرآن وصحيح السنة(.)1
اثنياً :مل يكن يتبسط يف ممارسة علم الكالم ،على النحو الذي نراه يف صنيع كثري ممن جاؤوا من
املتجملني هبا ،من
بعده ،وإمنا كان يعود إىل مسائله كلما اضطره األمر إىل الرد على املتشدقني و ّ
املعتزلة واحلشوية والقدرية وأضراهبم .ولقد كانت له قدم راسخة يف العلوم واملسائل الفلسفية اليت ولع
رده عليهم أبدلتهم من الواجبات الداخلة يف القاعدة القائلة
هبا املبتدعة من أويل الفرق اجلاحنة ،فكان ّ
(ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب) ،روى ابن السبكي أن األشعري كان ال يتكلم يف علم الكالم
إال حيث جيب عليه نصراً للدين ودفعاً للمبطلني(.)2
اثلثاً :يرى ضرورة االستدالل ابحلديث الصحيح ،متواتراً كان أو آحاداً ،واألخذ مبا كان يراه

أصحاب رسول هللا  ،يقول يف كتابه اإلابنة (ونسلم الرواايت الصحيحة عن رسول هللا ،اليت رواها
الثقات عدل عن عدل حىت تنتهي الرواية إىل رسول هللا  ،ولكن الكفر ال يكون إال إبنكار ما هو
متواتر ومعلوم من الدين ابلضرورة( .)3ويرى أنه ال ينسخ القرآن إال القرآ ُن وال ينسخ السنة إال سنة
مثلها .فإن وجدت سنة نسخت قرآانً فال ب ّد أن جتد مع السنة قرآانً يؤيدها .وإن وجدت قرآانً نسخ
سنة فال ب ّد أن جتد مع القرآن سنة تؤيده .وهو يذهب يف ذلك إىل مثل ما ذهب إليه الشافعي(.)4
رابعاً :يرى اإلمام األشعري أن أمساء هللا تعاىل وصفاته يُعتمد فيها على النقل من الشرع (أي
النص) وال جيوز اإلتباع فيها ألقيسة اللغة .يقول( :إن طريقي يف مأخذ أمساء هللا اإلذن الشرعي دون

( )1انظر مقاالت اإلسالميني .ص.211:
( )2انظر :رسالة إىل أهل الثغر :ص 124وما بعدها ،مقدمة ابن خلدون :ص ،226طبعة بوالق ،طبقات الشافعية البن السبكي.350/3 :
( )3مقاالت اإلسالميني :ص ،290اإلابنة :ص ،9-8رسالة إىل أهل الثغر :ص.83
( )1مقاالت اإلسالميني :ص.479
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القياس اللغوي فأطلقت حكيماً ألن الشرع أطلقه ،ومنعت عاقالً ألن الشرع منعه .ولو أطلقه الشرع
(.)1
ألطلقته)
خامساً :يقرر اإلمام األشعري أن كل ما هو داخل يف املتشابه من آايت الصفات واألفعال،
جيب فهمه على ظاهره وتفسريه مبعناه احلقيقي دون كيف ،وال جيوز إخراج شيء منه إىل اجملاز ،إال
ِّ
ت
عند وجود حجة تدعو إىل ذلك .يقول جواابً عمن سأله :ما أنكرمت أن يكون قوله تعاىل( :ممَّا ع ِّمل ْ
ِّ
ِّ
ي) على اجملاز! ..يقول( :حكم كالم هللا أن يكون على ظاهره
ت بِّيد َّ
أيْدينا) وقوله( :لما خل ْق ُ
وحقيقته ،وال خيرج الشيء عن ظاهره إىل اجملاز إالّ حلجة .أال ترون أنه إذا كان ظاهر الكالم العموم،
فإذا ورد بلفظ العموم واملراد به اخلصوص ،فليس هو على حقيقة الظاهر ،وليس جيوز أن يعدل مبا
ِّ
ي) على ظاهره
ت بِّيد َّ
ظاهره العموم عن العموم بغري حجة .كذلك قول هللا عز وجل( :لما خل ْق ُ
وحقيقته من إثبات اليدين .وال جيوز أن يُعدل به عن ظاهر اليدين إىل ما ادعاه خصومنا إال حبجة.
ولو جاز ذلك ،جلاز ملدع أن يدعي ما ظاهره العموم فهو على اخلصوص وما ظاهره اخلصوص فهو
()2
على العموم بغري حجة .وإذا مل جيز هذا ملدعيه بغري برهان ،مل جيز لكم ما ّادعيتموه)
من تطبيقات هذا املنهج:
نذكر من ذلك مناذج ،إذ لن يتاح لنا جتاوزها واستقصاء بنيان العقيدة اإلسالمية املرتكز على هذا
املنهج ،يف هذه الورقة اليت التزمت فيها االختصار والتلخيص.
* فمن تطبيقات هذا املنهج ،ما قرره اإلمام األشعري متّبعاً يف ذلك مجهور املسلمني ،أهل السنة
واجلماعة من (أن هللا سبحانه يُرى ابألبصار يوم القيامة ،كما يُرى القمر ليلة البدر ،يراه املؤمنون وال
يراه الكافرون)
وقرار األشعري هذا مستند إىل حكم العقل القاضي أبن حممداً رسول هللا وأنه صادق فيما قال
عن نفسه من أنه يوحى إليه من قبل هللا بشرع وأنباء ،واألدلة العقلية على ذلك مبسوطة يف أماكنها.
مث أصغينا إىل هذا الذي يقوله وحياً من عند هللا ،فإذا فيه قوله عز وجل( :وجوه يـومئِّ ٍذ ان ِّ
َّضرةٌ * إِّىل
ُُ ٌ ْ
رِّّهبا ان ِّظرةٌ)[القيامة ]23-22 :وإذا فيه قوله عن الكافرين عقاابً هلم( :كال َّال إِّ َّهنُْم عن َّرِّّهبِّ ْم يـ ْومئِّ ٍذ
لَّم ْح ُجوبُون)[املطففني ]15 :فكان من قرار العقل تصديق هذا الذي جاء وحياً من عند هللا.
( )2من مناظرة بني اإلمام األشعري وأيب علي اجلبائي .انظر طبقات الشافعية.357/3 :
( )3انظر طبقات الشافعية.359/3 :
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مث إن منهجه القاضي بتفسري األلفاظ الواردة يف القرآن والسنة بظاهرها احلقيقي ،وعدم الشرود
هبا إىل املعاين اجملازية ما أمكن ذلك ،أوجب تفسري كلمة (انظرة) مبعناها احلقيقي ال صرفها إىل اجملاز
عن طريق أتويلها مبنتظرة ،وأوجب تفسري كلمة (حمجوبون) أبهنم حمجوبون عن رؤية هللا عز وجل
خالفاً للمؤمنني الصاحلني الذين لن حيجبوا عن التمتع برؤيته.
إذن فمخالفة اإلمام األشعري للمعتزلة يف هذه املسألة ،إمنا هي استجابة منه لقرار العقل وحكمه
وإن بدا يف وهم املعتزلة وذيوهلم أنه جتاهل للعقل رعايةً ملا يقضي به النص.
إن العقل ،بعد أن قرر أن القرآن كالم هللا املوحى به إىل رسوله ،ال ب ّد أن جيزم بصحة ما ينطق
به كالمه ،إذ مما ال ريب فيه أن هللا قادر على أن ميتّع عباده برؤيته أببصارهم ،وها هو قد وعد
بذلك .وإخراج الكالم بعد ذلك عن حقيقته الدالة على هذه الرؤية إىل اجملاز الذي ينفيها ،مشاكسة
لكل من العقل والنص معاً.
واخلالصة أن اإلمام األشعري يبدأ رحلته العلمية مع العقل ،مث إن العقل يسلمه إىل النص الذي
أيقن أنه كالم هللا أو كالم رسوله ،مث إنه يستعني ابلعقل للوقوف على مضامينه ومعانيه ،متخذاً من
قواعد الدالالت العربية مفتاحاً لبلوغ ذلك .وهذا هو األمر املوجه من هللا إىل عباده :أن يتعاملوا مع
الس ْمع والْبصر
ف ما لْيس لك بِِّّه ِّعْل ٌم إِّ َّن َّ
العقل يف كل ما يُ ْدع ْون إليه .وصدق هللا القائل( :وال تـ ْق ُ
والْ ُفؤاد ُك ُّل أُولـئِّك كان عْنهُ م ْس ُؤوالً)[اإلسراء]36 :
*

ومن مناذج هذه التطبيقات التزامه الدقيق مبا قرره يف منهجه الذي خلصناه ،من أخذه

مبصطلحات القرآن وعدم جتاوزه هلا .أمل يقل( :وال نقدم بني يدي هللا يف القول) وقد علمنا أنه ألزم
نفسه بذلك خمافة أن يوقعه التجاوز يف الزغل ،فيتنكب بذلك عن قرار العقل ذاته ،إذ إن نص البيان
اإلهلي هو املصباح اهلادي إىل قرار العقل عندما يكون صافياً عن الشوائب.
فمن ذلك إتباعه للنص القرآين القاضي ابلفرق بني رضا هللا وإرادته .فقد قال عز وجل (وال
يـ ْرضى لِّعِّب ِّادهِّ الْ ُك ْفر)[الزمر ،]7 :فدل على أن الكفر ليس من مرضيات هللا عز وجل .وقال (ومن
ِّ ِّ
ِّ
ي ِّرِّد اّلل فِّْتـنـته فـلن متْلِّك له ِّمن ِّ
اّللُ أن يُط ِّّهر قُـلُوهبُْم)[املائدة ،]41 :فدل
اّلل شْيئاً أ ُْولـئك الَّذين ملْ يُِّرد ّ
ّ
ُ
ُ ُّ ُ
على أن قذارة قلوب الكافرين بكفرهم من مرادات هللا عز وجل  ..فإرادة هللا عز وجل إذن أعم من
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وسب ٌق عليه يف
رضاه  ..وأي خمالفة هلذا الذي ّ
دل عليه بيان هللا ،تقد ٌ
ُّم بني يدي هللا ،وعليه ،يف القول ْ
القرار واحلكم(.)1
ومن ذلك الوقوف عند قرار هللا القائل بتخليد الكافرين يف العذاب ،وختليد املؤمنني يف النعيم،
دل عليه قرار البيان اإلهلي هذا ،أبي أتويل أو تفسري خمالف أو إضافة  ..فأنكر على
وعدم جتاوز ما ّ
القائلني بفناء النار ،وأنكر على القائلني بنحو ذلك .إذ إن ذلك منهم تقييد للمطلق يف كالم هللا
دون وجود مقيد ،أو ختصيص لعموم األزمنة دون وجود خمصص  ..ومن استند يف ذلك إىل العقل،
يغري فيه ويبدل منه .وهيهات أن يكون للعقل
فقد قضى أبن العقل هو احلاكم على كالم هللاّ ،
سلطان على البيان اإلهلي الصريح يف بيانه والقاطع يف داللته .ولقد أثىن هللا على مالئكته أبهنم ال
فدل ذلك على بغضه عز وجل ملن يسبقونه ابلقول ،أي ملن خيربون عنه مبا مل يقله،
يسبقونه ابلقولّ ،
أو خبالف ما قاله(.)2
ومن ذلك وقوفه عند املصطلح القرآين (الكسب) وإيثاره الستعمال هذه الكلمة على استعمال
مصطلح االختيار أو القصد والعزم الذي جنح إليه اآلخرون.
إنه ألزم نفسه هبذا املصطلح ،ألنه املصطلح الوارد متكرراً يف القرآن تعبرياً عن مصدر استحقاق
اإلنسان للجزاء يف أفعاله ،وهو القصد والعزم .إذن فكلمة (الكسب) يف القرآن ال تعين الفعل ،كما
ِّ
ِّ
ت قُـلُوبُ ُك ْم)[البقرة:
قد توهم البعض ،والدليل على ذلك قوله عز وجل( :ولكن يـُؤاخ ُذ ُكم ِّمبا كسب ْ
 ،]225فقد نسب الكسب إىل القلوب ،وإمنا تقف وظيفة القلوب عند ح ّد القصد والعزم  ..وقد
استقام هبذا االلتزام من اإلمام األشعري الدليل القاطع الذي واجه به املعتزلة على أن اجلزاء يوم القيامة
ليس على األفعال اليت هي من خلق هللا وبقدرته ،وإمنا هو على الكسب الذي هو عزم اإلنسان
وقصده ،والذي ورد يف أكثر من عشر آايت يف القرآن.
هل القول ابلكسب نظرية؟ وهل اإلمام األشعري خمرتع هلا؟
يف الكتّاب احملدثني من جعل اإلمام األشعري صاحب نظرية اخرتعها واندى هبا ،أال وهي ما
مساه بنظرية الكسب!! ..وكأن القرآن غري مليء ابآلايت اليت تردد كلمة (الكسب) وتعلن عن حتمل
اإلنسان لنتائج كسبه .من هؤالء األستاذ صاحل الزركان الذي ّقرر تبعاً ألستاذه الدكتور حممود قاسم
نسبة هذه (النظرية) إىل األشعري قائالً( :ومن أجل ما بني مذهيب اجلربية واملعتزلة من التعارض ،وما
( )1انظر طبقات الشافعية ،358/3 :مقاالت اإلسالميني :ص 294وص 418وما بعدها ،ورسالة إىل أهل الثغر :ص .169طبعة دمشق.
( )2انظر طبقات الشافعية ،358/3 :مقاالت اإلسالميني :ص.149-148
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فيهما من العيوب ،حاول أبو احلسن األشعري أن جيمع بينهما وأن يتخلص يف الوقت نفسه من اجلرب
()1
املطلق واحلرية املطلقة ،فأتى بنظرية الكسب)
والعجيب أنه عاد فقال( :ولكن يبدو يل أن النظرية أقدم منه ،إذ وجدت أاب جعفر الطحاوي
املسماة االعتقاد يف أصول الدين(( :وأفعال العباد خبلق هللا
(321-228هـ) يقول يف رسالته ّ
وكسب من العباد)) ،واألعجب من هذا أن األستاذ الزركان عثر على الكسب وكونه مناط األجر يف
أفعال اإلنسان ،لدى الطحاوي الذي هو أسبق من اإلمام األشعري ،ومل يعثر على ذلك يف كتاب هللا
ِّ
القائلُ ( :ك ُّل نـ ْف ٍ
ت وعلْيـها ما
ت رهينةٌ)[املدثر ،]38:والقائل( :هلا ما كسب ْ
س ِّمبا كسب ْ
ِّ
ِّ
ت قُـلُوبُ ُك ْم)[البقرة]225 :
ت)[البقرة ،]286 :والقائل( :ولكن يـُؤاخ ُذ ُكم ِّمبا كسب ْ
ا ْكتسب ْ
ولو أن كالً من الزركان وأستاذه رمحهما هللا وقف على هذه اآلايت وأمثاهلا متأمالً فيما تعنيه
كلمة الكسب ،بعد وقوفه على اآلايت الكثرية اليت تنص على أن هللا هو خالق كل شيء مبا فيه
اإلنسان وفعله ،إذن ملا مسّى هذه احلقيقة القرآنية نظرية ،وملا ردد اخرتاعها  -على ح ّد تعبريه ،بني أيب
احلسن األشعري وأيب جعفر الطحاوي.
*

ومن هذه النماذج ،التطبيقات الكثرية ملا ألزم نفسه به من تفسري آايت الصفات مبعانيها

احلقيقة دون كيف ،إال عند وجود احلجة الصارفة للحقيقة إىل اجملاز .إن هذا يعين أن اجملاز ليس
مبعداً ألبتّة عن آايت الصفات وسائر اآلايت املتشاهبة .وإمنا األمر اتبع يف ذلك ملا يقرره الدليل .فإن
غاب الدليل امللجئ إىل اجملاز ،فذلك يعين الرجوع إىل األصل وهو األخذ ابحلقيقة دون القول
ابلكيف ،وهو املصري الذي ال حميد عنه .وإن ظهر أمامنا الدليل امللجئ إىل اجملاز ،فذلك هو املصري
الذي ال حميد عنه إذن ,واحلقيقة عندئذ هي الغائبة.
ينبين على هذا الكالم أن يف آايت الصفات ما ال حجة فيه على التأويل ،وفيها ما ثبتت فيه
احلجة ابإلمجاع على ضرورة التأويل ،وفيها ما كانت احلجة فيه حمل اجتهاد ونظر..
فأما ما ال حجة فيه على التأويل ،فيجب فهمه على ظاهره وحقيقته دون إحلاق أي كيف بذاته
عز وجل ،ذلك هو قرار اإلمام األشعري وهو مذهب السلف وأهل السنة واجلماعة ،وقد ضرب
األشعري لذلك أمثلة يف كتابه اإلابنة ومقاالت اإلسالميني.

( )1فخر الدين الرازي وآراءه الكالمية والفلسفية :ص ،524وانظر :اإلنسان مسري أم خمري :ص 66لكاتب هذا البحث.
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وأما ما ثبتت احلجة فيه ابإلمجاع على ضرورة التأويل ،فمن أمثلته قوله عز وجل خطاابً لنبيه
اصِّ ْرب ِّحلُك ِّْم ربِّّك فِّإنَّك ِّأب ْعيُنِّنا)[الطور ]48:فقد مت اإلمجاع على أن كلمة األعني ال
املصطفى ( :و ْ
تصلح ألن تكون ظرفاً للنيب  ال من حيث اإلمكان العقلي وال من حيث الواقع الفعلي ،إذن فال
ب ّد من صرف (األعني) إىل معىن احلماية والرعاية ،وال يتأتى االختالف يف ذلك قط .ومن أمثلته
ك إَِّّال و ْجههُ)[القصص ]88 :فال يتأتى تفسري الوجه مبعناه
الوجه يف قوله تعاىلُ ( :ك ُّل ش ْي ٍء هالِّ ٌ
احلقيقي الذي هو جزء من الذات ،ولكن وقع اخلالف يف اجملاز الذي جيب أن يؤول إليه.
وأما ما كان وجود احلجة فيه حمل نظر وخالف ،فكثري ،وقد ذكر اإلمام البيهقي يف كتابه
(األمساء والصفات) طائفة منها ،ويف تفسري اإلمام الطربي فيض منها ،وقد أطال اإلمام اخلطايب يف
معامل السنن يف بيان العوامل اليت دعت إىل اخلالف يف أتويل بعض املتشابه من الوارد يف القرآن
والصحيح من السنة.
أيؤول أم ال.
وها أان أذكر لك بعضاً مما اختلف السلف فيهّ :
ك ص ّفاً
فمن ذلك ما صح من أتويل اإلمام أمحد لـ"جاء" يف قوله تعاىل( :وجاء ربُّك والْمل ُ
ص ّفاً)[الفجر ،]22:مبعىن وجاء أمر ربك مستدالً على ذلك بقوله تعاىل( :أ ْو َيِِّْت أ ْم ُر ربِّّك)[النحل:
()1
]32
ومن ذلك ما رواه البيهقي عن محاد بن زيد ،من أتويله لنزول هللا إىل السماء الدنيا ،الوارد يف
أحاديث النزول ،إبقباله جل جالله على عباده(.)2
ومن ذلك ما رواه ابن تيميه رمحه هللا عن الضحاك من أتويله (الوجه) يف قوله تعاىلُ ( :ك ُّل ش ْي ٍء
ك إَِّّال و ْجههُ)[القصص ]88 :بذاته تعاىل واجلنة والنار والعرش(.)3
هالِّ ٌ
ِّ ِّ
اّللِّ)[البقرة ،]115 :فقد
ب فأيْـنما تُـولُّواْ فـث َّم و ْجهُ ّ
ومن ذلك قوله تعاىل (و ّّلل الْم ْش ِّر ُق والْم ْغ ِّر ُ
وجهكم هللا
حكى املزين عن اإلمام الشافعي أنه قال يف هذه اآلية :يعين وهللا أعلم فثم الوجه الذي ّ
إليه .وذهب جماهد ،فيما رواه البيهقي عنه ،إىل أن املراد ابلوجه يف اآلية قبلة هللا ،أي فأينما كنت يف
شرق أو غرب فال تتوجه إال إليها(.)4
( )1األمساء والصفات للبيهقي :ص.292
( )2املرجع السابق :ص.456
( )3جمموعة فتاوى ابن تيمية.428/2 :
( )4األمساء والصفات :ص.309
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أقول :مل أعثر على خالف عند علماء السلف يف أتويل الوجه يف هذه اآلية ،فهم متفقون على
مر بيانه.
إخراجها من احلقيقة إىل اجملاز ،ولكنهم اختلفوا يف اجملاز الذي ينبغي صرفها إليه ،كما ّ
ومن ذلك قول رسول هللا فيما أخرجه البخاري ومسلم (لقد ضحك هللا الليلة من فعالكما) فقد
ّأول البخاري الضحك ابلرمحة(.)1
فهذه املواقف التابعة للحاالت الثالث ،مندرجة يف املنهج الذي ألزم به اإلمام األشعري نفسه،
وهو تفسري املتشابه من آايت الصفات وأحاديثها ،ابملعىن احلقيقي إال عند وجود حجة تدعو إىل
التأويل .وهي يف جمموعها صورة أمينة ودقيقة للنهج الذي كان عليه سلف هذه األمة ،أهل السنة
واجلماعة.
*

*

*

املسألة الثالثة :النتائج اليت أفرزها دفاع اإلمام األشعري عن العقيدة اإلسالمية اليت تركها رسول
هللا  من بعده نقية صافية ظاهرها كباطنها ال يتيه عنها إال زائغ ،واليت اجتمع على التمسك هبا
أهل السنة واجلماعة ،سواء منها ما ظهر يف عصره أو برز من بعده.
نلخص هذه النتائج فيما يلي:
أوالً :كان مجهور أهل السنة واجلماعة من علماء التفسري واحلديث والفقه ،منصرفني إىل علومهم،
معرضني عن ضجيج الفرق اإلسالمية الشاردة عن احلق ،مبتعدين عن خصوماهتم ،حىت غدت عقيدة
أهل الكتاب والسنة مغمورة وحمجوبة يف ضجيج تلك الفرق وصراعات ما بينها .فلما قيض هللا من
اإلمام األشعري نصرياً للحق الذي كان عليه سواد األمة اإلسالمية ،ويف مقدمتهم احمل ّدثون واملفسرون
والفقهاء ،أحدق به أهل احلق واختذوا منه نصرياً للحق الذي ورثوه من أصحاب رسول هللا ،بعد أن
كانوا مبتعدين عن ساحات اخلصومات العقائدية ،وامتدت جسور التواصل بينه وبني فقهاء
املذاهب ،واشتدت آصرهتم به ،وساروا على هنجه الذي كان هو هنجهم من قبله ،ولكن دون رسم
وبيان وإعالن(.)2

( )5انظر :فتح الباري ،82/7 :واألمساء والصفات :ص.470
( )1انظر :مقدمة الشيخ زاهد الكوثري لكتاب تبيني كذب املفرتي فيما نسب إىل اإلمام األشعري :ص ،17-9وكتاب املذاهب اإلسالمية
للشيخ أبو زهرة :ص ،265وشذرات الذهب البن العماد.303/2 :
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واملهم أن أايً من أهل احلق وأئمة الفقه واحلديث ،مل يقف منه موقف الناقد أو املخاصم مبن فيهم
احلنابلة واحلنفية على الرغم من أن كثرياً منهم كانوا أتباعاً لإلمام أيب منصور املاتريدي ،وسبب ذلك
أن نقاط اخلالف بني اإلمامني كانت قليلة ،وكان اخلالف يف معظمها لفظياً أو اجتهادايً(.)1
اثنياً :يف الوقت الذي أحدق به أهل احلق أتباع الكتاب والسنة ،مؤيدين ومتبعني ،وقف منه
املعتزلة الذين كان اإلمام األشعري منهم ،مث حتول عنهم وكشف عن عوارهم ،موقف املخاصم ،بل
وشوهوا احلقائق اليت
احلاقد املعادي .فأوسعوه افتئااتً ،واختلقوا عليه من األابطيل ما هو منه بريءّ ،
كان جيليها ببياانته العلمية الدقيقة ،وراحوا يتعمدون تنكيسها على لسانه.
من ذلك ما اختلقوه ونسبوه إليه ،من أن هللا ال جيازي املطيعني على إمياهنم وطاعاهتم ،وأنه عز
وجل ال يعذب الكفار والعصاة على كفرهم ومعاصيهم .وإمنا استخرجوا هذه األكذوبة عليه من قوله
راداً عليهم :إن هللا تعاىل ال جيب عليه شيء إذ اخللق خلقه ،وامللك ملكه ،واحلكم حكمه ،فله أن
يتصرف يف عباده مبا يشاء(.)2
ومن ذلك أهنم نسبوا إليه نقيض ما اهتم به وخالف الدور الذي قام به من قطع دابر الغنوصية
وصرف أذهان املسلمني عنها والتحذير من الركون إليها واالستسالم هلا .فقد ألصقوا به نقيض ذلك
من هتمة التأثّر ابلغنوصية والدعوة إليها.
احلق الذي جاء به
وسبب ما دعاهم إىل ذلك حتذيره يف أكثر من مناسبة ،من االستدالل على ّ
الرسل واألنبياء ،بغري القرآن والسنّة ،وحتذيره من الركون إىل األدلة الفلسفيّة وما أصبح يسمى بعلم
الكالم إال بقدر الضرورة .ومن املعلوم أن التعامل ابلفلسفة وعلم الكالم هي البضاعة األوىل للمعتزلة
يف نطاق االستدالل .ونظراً إىل أن اإلمام األشعري استخف ببضاعتهم هذه وحذر منها ،فقد كان ال
ب ّد هلم أن يتهموا األشعري ابلالعقالنية واالعتماد فيما يعتقد ويدعوا إليه على الكشف واإلهلام
واحلدس ،بعيداً عن موازين العلم والنظر .وذلك هو شأن الغنوصيني والسبيل إىل معتقداهتم(.)3

( ) 2مجع ابن السبكي هذه املسائل اخلالفية بينهما يف ثالث عشرة مسألة ،وللشيخ زاده رسالة أمساها( :نظم الفرائد ومجع الفوائد يف بيان املسائل
اليت وقع فيها االختالف بني املاتريدية واألشعرية يف العقائد) ،وقد ذكرت أمهها يف كتايب( :املذاهب التوحيدية والفلسفات املعاصرة) ،ولوال
بعد املكان الذي فرق بني اإلمامني ،النتهيا من هذه املسائل إىل وفاق.
( )1انظر :طبقات الشافعية البن السبكي.414/3 :
( )2نشأة الفكر اإلسالمي للدكتور علي سامي شنار ،171/1 :ورسالة إىل أهل الثغر :ص 120وما بعدها.
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اثلثاً :ظهر بعد وفاة اإلمام األشعري بعض املتطرفني ،وأكثرهم من احلنابلة ،ساقهم اجلهل
ومحلتهم العصبية على خمالفة أصول مذهبهم أوالً ،فخرجوا من إمجاع مجهرة املسلمني أهل السنة
واجلماعة ،السيما يف آايت الصفات ،مث إهنم انصبوا أاب احلسن األشعري العداء ،واختلقوا أموراً
نسبوها إليه مل يقل هبا قط ،واخرتعوا على لسانه أقاويل ثبت يف كتبه القول بنقيضها ،ومسّوا أنفسهم
تروجياً لشبهاهتم وسرتاً لغلوهم وتطرفهم أبنصار السلف.
ومن أبرز ما يدل على ختبطهم وخمالفتهم للسلف ،أن أاب احلسن األشعري كان واحداً من عيون
السلف ،وأن أايً من أقطاب السلف ورجاله الذين كانوا يف عصره مل خيالفه يف شيء مما ذهب إليه،
بل وجدوا فيه نصرياً للحق الذي كانوا متمسكني به ،داعياً إىل االهتداء ابلكتاب والسنة ونبذ كل ما
خيالفهما من البدع والفلسفات املستحدثة ،ومل يكن يف حنابلة ذلك العصر من خيالفه يف الرأي فضالً
عن أن يناصبه العداء  ..إذن فوقوف هؤالء الذين جاؤوا من بعده موقف العداء منه ،إمنا هو يف
احلقيقة خماصمة ومعاداة لكل أولئك الذين اتبعوه ووقفوا منه موقف االغتباط والتأييد من أئمة
احلديث والتفسري واملذاهب الفقهية ومنهم احلنابلة ،وهل السلف الصاحل إال أولئك الرجال؟
وقد انربى للرد عليهم والكشف عن جنوحهم عن هنج السلف وضوابط الكتاب والسنة ،كثري من
أئمة الدين وأنصار السنة ،ولعل خري من كتب يف الرد عليهم والدفاع عن اإلمام األشعري ابن عساكر
رمحه هللا وذلك يف كتابه( :تبيني كذب املفرتي فيما نُسب إىل اإلمام األشعري) ومن أفضل ما ظهر
أخرياً يف املوضوع ذاته كتاب( :براءة األشعريني) ،فهو كتاب علمي جليل أخرجه مؤلفه رمحه هللا يف
جملدين.
رابعاً :ذهب بعض الفضالء إىل أن يف األشاعرة الذين جاؤوا بعد أيب احلسن األشعري من
فأولوا كثرياً من آايت الصفات ومل يذهب هو إىل أتويلها ،واعتمدوا يف كثري من
خالفوه يف هنجهّ ،
مسائل العقيدة على علم الكالم واسرتسلوا يف التعامل به دومنا حاجة ،وكان منهجه الوقوف عند
دالئل القرآن والسنة ،وعدم االستعانة ابلفلسفة وعلم الكالم إال ابلقدر الذي تدعو إليه احلاجة أو
الضرورة.
أقول :لعل هذا الذي ذهب إليه بعض الكاتبني غري دقيق.
فإن علماء العقيدة من أهل السنة واجلماعة (األشاعرة) مل خيالفوا أاب احلسن األشعري يف شيء
من منهجه الذي أخذ نفسه به ،وإمنا خالفوه يف جزئيات اجتهادية مل خترج يف جمموعها عن منهجه.
لقد كان من منهجه أن كل ما هو داخل يف املتشابه من آايت الصفات واألفعال ،جيب فهمه على
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ظاهره وتفسريه مبعناه احلقيقي دون كيف ،وال جيوز إخراج شيء منه إىل اجملاز إال عند وجود حجة
تدعو إىل ذلك ،وقد سبق بيانه .وهذا ما متسك به العلماء الذين جاؤوا من بعده ،من أمثال الباقالين
والرازي والغزايل  ..ولكنهم اختلفوا عنه يف تطبيق بعض اجلزئيات على منهجه هذا ،فرمبا مل ير فيها
حجة تدعو إىل التأويل ،يف حني أن يف العلماء الذين جاؤوا من بعده سائرين على هنجه ،من رأى أن
فيها حجة تدعو إىل التأويل .وال شك أن االجتهاد بلعب دوراً كبرياً يف رؤية احلجة أو عدمها .ومن
املستبعد أن حيصر اإلمام األشعري حق االجتهاد يف البحث عن احلجة وفهمها ،يف شخصه هو دون
غريه.
على أن اختالف الزمن والظروف الثقافية واحلضارية ،يع ّد دليالً من األدلة االجتهادية ملعرفة
وجود أو عدم وجود احلجة الداعية إىل التأويل ،إىل جانب سائر األدلة األخرى .وإذا مت االلتزام
ابملنهج ،فإن االتفاق احلريف مع اجتهادات اإلمام األشعري يف فهم آايت الصفات وغريها ،ال موجب
له وال ملزم به .فإن األسباب والظروف والدالئل قد ختتلف مابني جمتهد وآخر ،فضالً عن االختالف
الذي يفرض نفسه ما بني عصر وآخر.
لعل أول من الحظ أثر اختالف الزمان يف إبراز احلجة الداعية إىل التأويل ،اإلمام اخلطايب الذي
و ّ
يع ّد من أعيان علماء النصف األول من القرن الرابع ،فهو الواسطة بني عصري السلف واخللف .يقول

رمحه هللا يف كتابه معامل السنن ،عند شرحه للحديث الذي رواه الشيخان عن رسول هللا  من
حديث أنس بن مالك ،أنه قال( :ال تزال جهنم تقول هل من مزيد ،حىت يضع رب العزة فيها قدمه
قط ،ويزوي بعضها إىل بعض .وال يزال يف اجلنة فضل ،حىت ينشئ هللا خلقاً في ِّ
قط ِّ
فتقولِّ :
سكنه
ُ
فضول اجلنة) يقول أبو سليمان اخلطايب رمحه هللا يف شرحه هلذا احلديث:
(كان أبو عبيد ،وهو أحد أئمة أهل العلم ،يقول :حنن نروي هذه األحاديث وال نريغ هلا
املعاين) ،قال أبو سليمان( :وحنن أحرى أبن ال نتقدم فيما أتخر عنه من هو أكثر علماً وأقدم زماانً
وسناً .ولكن الزمان الذي حنن فيه قد صار أهله حزبني :منكر ملا يُروى من هذه األحاديث رأساً
ومك ِّّذب به أصالً ،ويف ذلك تكذيب للعلماء الذين رووا هذه األحاديث ،وهم أئمة الدين ونـقلةُ
السنن والواسطة بيننا وبني رسول هللا  ،والطائفة األخرى مسلّمة للرواية فيها ،ذاهبة يف حتقيق
ُ
الظاهر منها مذهباً يكاد يفضي هبم إىل القول ابلتشبيه .وحنن نرغب عن األمرين معاً ،وال نرضى
بواحد منهما مذهباً ،فيحق علينا أن نطلب ملا يرد من هذه األحاديث  -إذا صحت ،من طريق
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خيرج على معاين أصول الدين ومذاهب العلماء ،وال تبطل الرواية فيها أصالً،
النقل والسند  -أتويالً َّ
إذا كانت طرقها مرضية ونقلتها عدوالً).
مث قال أبو سليمانِّ ( :
وذ ْكُر القدم ههنا حيتمل أن يكون املراد به من ق ّدمهم هللا للنار من أهلها،
فيقع هبم استيفاء عدد أهل النار .وكل شيء ق ّدمته فهو قدم ،كما قيل ملا ه ّدمته ه ْد ٌم وملا قبضته
قبض .ومن هذا قوله عز وجل( :أ َّن هلُْم قدم ِّص ْد ٍق ِّعند رِّّهبِّ ْم)[يونس ]2 :أي ما قدموه من األعمال
()1
الصاحلة)
اخلطايب على هذا التأويل لكلمة (القدم) أم مل يوافقه،
األشعري
أقول :وسواء أوافق أبو احلسن
ُّ
َّ
فإن منهج أيب احلسن ينسحب على هذا االجتهاد الذي أخذ به اخلطايب ،ملا سبق أن أوضحت.
بل إين على يقني أبن أاب احلسن األشعري وأقرانه من أئمة السلف ،لو كان يف قضاء هللا أن
يعيشوا يف القرون التالية هلم ،لوجدوا أمامهم من األدلة اجلديدة على ضرورة التأويل ما حيملهم على
أتويل الكثري من املتشابه إن يف القرآن أو صحيح السنة .ولو كان يف قضاء هللا أن يعيش أمثال الغزايل
والرازي والباقالين يف العصور املتقدمة مع أئمة السلف ،إذن لضاقت أمامهم املساحة اليت تسمح
ابلتأويل ولتناقصت األدلة املوجبة له ،ولوقفوا يف تفسري هذه اآلايت واألحاديث عند ظاهر دالاللتها
احلقيقية دون تكييف وال تشبيه.
إذن فاجلامع املشرتك بني السلف واخللف من أهل السنة واجلماعة هو االلتزام ابملنهج الذي ألزم
به اإلمام األشعري نفسه وسار عليه يف الدفاع عن بنيان العقيدة اإلسالمية ،ضد الفرق اليت تكاثرت
تكاثر الثآليل على اجلسم السليم السوي ،فالكل ،مبن فيهم اإلمام أيب منصور املاتريدي ،كانوا سائرين
على هذا املنهاج اجلامع ،ومل تكن خالفاهتم االجتهادية إال داخل مساحته وحتت سلطانه.
وأما القول أبن يف أئمة أهل السنة واجلماعة الذين كانوا يف عصر اخللف من اسرتسل يف االعتماد
على علم الكالم ورمبا جتاوز إىل حتكيم الرؤى واملسائل الفلسفية ،يف جمال البحث يف العقائد ،فالذي
أراه هو أن الواقع يشهد بذلك .وقد كان األوىل جتنيب مسائل العقيدة اإلسالمية خماضة الفلسفة
وأوهامها .وكان األوىل عدم االستعانة بعلم الكالم إال عندما تقتضيه احلاجة أو تلجئ إليه الضرورة.

( )1معامل السنن بشرح سنن أيب داود ،95/5 :طبعة محص.
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على أن أكثر الذين دخلوا معرتك علم الكالم ،مل يدخلوه دخول املبتدئ الذي يرغب أن يعزز
حقائق العقيدة اإلسالمية ،ابألفكار والقوانني الفلسفية ،وإمنا ردوا هبا على املبطلني الذين اختذوا من
أوهام الفالسفة أدلة لدعم ابطلهم .وهذا ما فعله الغزايل والرازي وآخرون.
خامساً وأخرياً :كان من أبرز النتائج هلذا الذي وفّق هللا له أاب احلسن األشعري ،من وقوفه
اجلهادي ضد املبتدعة وتياراهتم الفكرية التائهة عن هدي القرآن والسنة ،وانتصاره للحق الذي ترك
ّ
رسول هللا أصحابه عليه ،أن مخدت جذوة تلك الفرق ومنيت ابهلزمية الفكرية ،ويف مقدمتها املعتزلة
الذين أتيح هلم أن يهيمنوا على الفكر اإلسالمي ردحاً من الزمن ،فبادت تلك الفرق شيئاً فشيئاً بعد
أن سادت .ومل يكن سبيل ذلك خنقاً للحرايت وال إسكااتً لأللسن وال جترمياً لألفكار .وإمنا كان
سبيل ذلك احلوار العلمي املتحرر عن أسبقيات العصبيات املذهبية واألحقاد النفسية واملغامن الدنيوية.
وشاء هللا تعاىل أن يكون أبو احلسن األشعري هو رائد احلوار ،وهو قائد الدعوة إىل حتكيم العلم،
والرجوع إىل هدي القرآن والسنة ،فكان يف إقبال أئمة التفسري واحلديث والفقه وأتباعهم عليه ،ويف
دعمهم له وسريهم وراءه ما أعاد منهج أهل السنة واجلماعة وتيارهم إىل الربوز وفاعلية احلكم
والتوجيه.
*
*
*
واليوم ..ليس بيننا وبني أن يعود هذا التيار  ..تيار أهل السنة واجلماعة الواحد واملوحد ،إىل
الربوز والفاعلية ومجع الكلمة ،سوى أن تصمت العصبيات وينطق العلم صافياً عن الشوائب ،وأن
يتحكم اإلخالص هلل عز وجل ،ويغيب ميزان األهواء واملصاحل ،فنسألك اللهم أن حترران من عصبيات
أنفسنا ،وأن تغرس نعمة اإلخالص لوجهك يف قلوبنا ،إنك ولينا وإليك يرجع األمر كله واحلمد هلل
رب العاملني.
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