
  



 :متهيد

َوأقوالَاملذهبَمنهجَيفَاوتباينَ َااختالفَ َسيجدَاألشعري َ َاملذهبَعلىَالعاالط َ َأرادَنمَ 
َإىلَيدفعهَقدَمماَومصنفاهتم،َأعالمهمَكثرةََمعَه،وأقوالَالواحدَمالعلَ َمنهجيفََبلَأعالمه،

َجيزمَيكادَفالَعليه،َواحلكمَعنهَالنقلَأوَللمذهبَواالتباعَاألخذَيفَواالضطرابَاخللط
ََمعرفَةَإىلَحباجةَاألشعري َ َللمذهبَوالدارسَالعل م،َأقوالَأوَاملذهبَمنهجَيفَعليهَدمَ ابملعتَ 
َاحلق َ َاملعتقدَمنَوبعدهاَبقرهباَوالعلمَإليه،َآلتَماَوأسبابَمناهجها،َوبيانَسه،مدارَ 

َعليهَ.َاالستداللَوطرقَيهتلق َ َومصادر
ََالبعضَ َأفرطَ َلكذَ بَللجهلَونتيجةَ َعنه،َوالبعدَاحلق َ َمنَقرهباَيفَتتفاوتَاملدارسَ َوهذه

َ،عليهَحدَ يَ َماَفيهَوليسَ،املدحَيستحقَ َالَمنَحومدَ َه،كلَ ََالذمَ َذلكَيستحقَ َالَمنَذم َ َيف
َساملدارَ َيشرحََالذيَحننَبصددَالتعريفَبهالكتابَ َهذاَفجاءَضه،ويناقَ َخيالفهَماَعندهَبل

ََة،األشعريَ  َيفَاجدَ َمهمَ َذلكَومعرفةَ َبينها،َواالختالفاتَ َأعالمها،َوأبرزَ َها،مناهجَ َويبي  
َعليهَ.َاحلكمَأوَاملذهب،َرتصوَ 

 الكتاب: بطاقة  
َ.مقارنة(َ)دراسةَاألشعريةَاملدارسَالكتاب:َعنوان

ََ.الشهريَابخلريَبنَحممدَبنَحممدَد.َاملؤلف:
َاحلمود.َصاحلَبنَالرمحنَعبدَد.َله:َقدم

َ.هدكتوراَرسالةَالكتاب:َأصل
َهـَ.1436َ،األوىلَالطبعةَالفضيلة،َودارَ،النبويَاهلديَدارَ:شراالن
 : للكتاب اإلمجايل العرض
اَيعدَ َاألشعريَ َاملذهبَأنَ َشكَ َال ََتنشأَ َوقدَاإلسالمية،َاملذاهبَ َأكَبَمنَواحد 

َالفكرَاتريخَيفَواضحَحضورَاملذهبَوهلذاَ؛اإلسالميةَالبلدانَمنَكثريَيفَوانتشرت
َعلىَهوَديعَ َملَقرارهاستَ َبعدَهن َإَحىتَكبريةَ ََراتتطوَ َرتطوَ َوقدَاملعاصر،َالواقعَويفَاإلسالمي،

َهذاَوأييتَالتفصيلية،َالعلميةَوالقضاايَة،املنهجيَ َالقضاايَمنَكثريَيَفَعليهَنشأَالذيَهباملذَ 



ََاالعتمادَ َيكنَاليتَفاهتمومصنَ َ،مدرسةَ َكل َ ََوأعالمَاألشعري،َاملذهبَراتتطوَ َيبزَالكتابَ 
ََ؛األشعريَ َللمذهبَدارسَ َلكل َ َمهمَ َكتابَ ََفهوَ،هاومنهجَاملدرسةَاعتقادَ َةَ معرفَ َيفَعليها
َداخلَ َاملدارسَيعرفَالَنومَ َمذهب،َكلَ ََإىلَالصحيحَالقولَنسبةَ َالعلميةَاألمانةَمنَ َألنه

َََتابدَ َمدرسةَقولَ َهذاَيكونَ َوقدَه،كل َ ََاملذهَبَإىلَواحدةَ َمدرسةَقولَ َينسبَقدَاملذهب
َوهذاَعليها،َواحلكمَاألقوالَنسبةَ َعندَاإلنسانَ َىيتحرَ َأنَواإلنصافَالعدلَنَ فمَ َوانتهت،
َذلك.يفََدمساعَ َالكتاب
 :للكتاب التفصيلي العرض

َ.وخامتةَ،أبوابَوثالثةَ،ومتهيدَ،مقدمةَ:إىلَكتابهََاملؤلفَقسم
 :املقدمة

َ َعرفي ََاقياسَ مَ َذلكَلوجعَ َ،والسنةَالكتابَإىلَالتحاكمَضرورةَ َمقدمتهَ َيفَاملؤلفَ َبي 
َوالسنَةَالكتابَإىلَمالتحاكَ َميزانَ َفعلىَال،َأوَاحلق َ َعلىَرقةالفَ َأوَالشخصَكونَ ََخاللهَمن

َتلكَذلكَإىلَاملذاهبَوأحوجَ َله،َهاوجمانبتَ َاحلق َ َمنَقرهباَحيثَمنَواملذاهبَالفرقَتقاسَ 
َزاعمةَ َومنتشرةَ َقائمةَ َزالتَوالَ،نشأهتاَمنذَالتاريخَعبَجبذورهاَتبَ ضرَ َاليتَالكبريةَاملذاهب

َمراحلَمنَبهَتمرَ َماَمعَالوسطيةَ َعيَةومدَ َواجلماعة،َالسنةَأبهلَيةمتسم َ َ،احلق َ َةإصابَ 
 املذهب يف يبحث   أن فاملؤل    فأرادَ،ومدارسهَاألشعريَ َاملذهبَحالَهوَكماََراتوتطوَ 

َ.وتباين اختالف   من فيها ما وبيان ه،ومناهج   مبدارسه األشعري   
  البحث: أهداف أهم من نأ املؤلف بني وقد

َوآاثرها.َعالمهاأَوأبرزَمدرسةَكل َ ََمنهجَإبرازَ-1
َيفَاملعتقدعلىََاالستداللَوطرقَيالتلق َ َمصادرَيفَواالختالفَلاخللَ َمظاهرَدراسةَ-2

َجها.مناهَ َمبدارسةَاألشعريَاملذهب
َونقده.َاملخالفَعلىَالردَ َيفَاملدارسَتلكَمناهجَتقييمَ-3
َواجلماعة.َالسنةَأهلَمنهجَعنَهومتييَزَمراحلهَشىتَيفَاألشعريَاملنهجَبيانَ-4
َالسنةَ.َأهلَمنَبعدَأوَقربَ َمنَفيهاَمباَمدرسةَكل َ ََعلىَاحلكمَتوضيحَ-5



 التمهيد:
 ارسنيالدَ  أن املؤلف بنَي  وقدَاألشعرية،َاملدارسَنتكوَ َأسبابَفَ املؤل َ َذكرَالتمهيدَيف

َ:تاتغّيُ  من املذهب على رأط   ما يف خمتلفون األشعري    للمذهب

َتالميذهَومنهجَاألشعريَ َاحلسنَأَبَساملؤس َ َمنهجَ َبيَوالتفاوتَالبونَ َينكرونَفقومَ 
َََوأَأتثرَ َفيهَليسَوَ،املذهبَلداخَ َااجتهادَ َكونهََدَ جمرَ َإىلَاالختالفاتَويعزونَبعدهم،َنومَ 

َ.بهَبونواملعجَ َاملذهبَأتباعَهمَالرأيَهذاَوأصحابَأتثري،
َومسوهاَلوها،وحلَ َفرصدوهاَ،األشعريَ َاملذهبَيفَكبريةَ ََتغرياتَ َةَ ثَ َنَ أَأدركواَوآخرون

َمدارس.َأوَمراحلَوأَطواراأ
َلجعَ َمنَفمنهمَمراحل،َأوَأطواراَاألشاعرةَجعلَممنَالرأيَهذاَأصحابَاختلفَ َوقد
َمتفلسفَةَمثَ،رةاألشاعَ َمعتزلةَمثَ،بيةالكال ََابألشعريَةَابدءَ َأطوار،َبثالثةَمرَ َقدَاملذهبَ 

َ.هللاَرمحهَتيميةَابنَذلكَذكرَنوممَ َ،األشاعرة
َطوَرَوهوَاألولَفالطورَأعالمهم،َمنَملَ عَ بَطورَكلَ ََيبتدئَ،أطوارَأربعةَ َذكرَمنَومنهم

َبدأَتَوفيهَ،الباقالينَبكرَأبَابلقاضيَأيبدَ َالثاينَوالطورَاألشعري،َاحلسنَأببَيبدأَالنشأة
َحنوَاملذهبَ َهمعَ َحنىَوقدَ،الرازيَمنَيبدَأَالثالثَ َوالطورَاملذهب،َعلىَبتغلَ َةالعقليَ َالنزعة

َاإلجييَ.َعصرَبنهايةَويبدأَ،اجلمودَطورَهوَالرابعَوالطورَالفلسفة،
َوهي: دارس،م ثالث األشاعرة جعل واملؤلفَ،مراحلَمخسَجعلهاَمنَومنهم

 َ.الكالبيةَاألشعريةَدرسةاملَ-1
َاألشاعرة.َمعتزلةَ-2
َاألشاعرة.َمتفلسفةَ-3

 هذه ظهور أسباب ذكر يف أسهب هنا املؤلف   ولكنَ َاملدارس،َهذهَتفصيلَوسيأيت
َمنها: فذكر ،املدارس
َاملعتزلةَ.َأحضانَيفَاملذهبَسمؤس َ َنشأةَ-1
َكالب.ََابنَلطريقةَواتباعهَاملؤسسَاختيارَ-2



َض.بعَدونَلوازمهاَببعضَاألخذَمثَ،اعتزاليةَكالميةََألصولَاملؤسسَتسليمَ-3
َاملعتزلةَ.َخمالفةَيفَاألشعريَاحلسنَأبَمبالغةَ-4
َوعلومها.َوالسنةَوتفسريهَابلقرآنَواألتباعَساملؤسَ َعلمَضعفَ-5
َودالئلهَ.َوحقيقتهَالسلفَمبذهبَاألشعريَاملذهبَأعالمَجهلَ-6
َاملتكلمي.َومذهبَالسلفَمذهبَبيَاجلمعَاملؤسسَحماولةَ-7
َالتلقي.َمصادرَيفَاخلللَ-8
َاالستدالل.َمنهجَيفَاخلللَ-9

َوالنقل.َالعقلَمنَاألشعريَاملذهبَأعالمَمواقفَتفاوتَ-10
َفيه.َاألعالمَتوسعَمثَ،التأسيسَمنذَاملذهبَيفَابلتأويلَاألخذَلأتصَ َ-11
َالسلف.َمبذهبَالتأصيلَدونَاملخالفيَعلىَالردَ-12
َوقدَع،بتوسَ َودرسهاَابب،َيفَمدرسةَكلَ ََوجعلَ،األشعريةَمدارسَبذكرَاملؤلفَبدأ

َومصنفاهتم،َأعالمها،َبعضَوذكرَنشأهتا،َأسبابَوبيانَبتعريفها،َمدرسةَكلَ ََاملؤلفَتناول
َنفسها.َاملدرسةَداخلَالتطوراتَويذكر

 :ومنهجها الكالبية األشعرية املدرسة األول: الباب
 األشعرية ابملدرسة للتعريف جعله الذي األول ابلفصلَالبابَهذاَاملؤلفَبدأ

َبالكََبنَسعيدَبنَهللاَعبدَأصحابَعنَاألشعريَاحلسنَأبَأخذَنأَبيَوقدَ،الكالبية
َ.غريهمَومنَأنفسهم،َاألشاعرةَكالمََمنَاثبت

َالكالبيةَ.َواألشعريةَاألشعرية،َوأوائلَاألشعرية،َقدماءَاملدرسة: هذه أمساء من
 املدرسة: هذه مسات أبرز •
َاألشعريَ.َاحلسنَأبَمنَتبدأَأهناَ-1
َواملنهج.َاملذهبَيفَالكالميةَكالبََابنَبطريقةَأتثرهاَ-2



َخاصة.  واحلنابلة ةمَ اع الصاحل للسف هاذم    بروز عدمَ-3

  ها:أه    ومن ،املدرسة هذه نشأة أسباب   بيان إىل املؤلف عرج ذلك بعد
1-َ َ هاَاملعتزلةَطريقةَض عفَ َتبي  َاألشعريَ.َاحل س نَألبَوتناق ض 
َ.ابلكليةَ َمنهَصهَملَ ختَوعدمَالكالمَبعلمَوأتباعهَاحلسنَأبَأتثرَ-2
َالسلف.َبعقيدةَوأصحابهَاألشعريَاحلسنَأبَخبةَقلةَ-3

َطائفتي:َإىلَوقسمهمَاملدرسة،َهذهَأعالمَأبرزَبذكرَذلكَبعدَاملؤلفَبدأ
َاحلسنَوأبَكالبََابنَتالميذَمنَالقريبةَالزمنيةَالفرتةَ َابملدرسةَ َيصلهاَاألوىل: الطائفة

ََ.األشعري
َوهَمَواملكان،َالزمانَيفَبعدَ َمعَ،واملنهجَ َاألصولَ َاملدرسةَ َهبذهَيصلهاَالثانية: الطائفة

َشعريَ.األَاملذهبَإىلَاملنتسبيَاحملدثيَأغلب
َوالقاضَيَ،األشعريَاحلسنَأبوَساملؤس َ  املدرسة: هذه أعالم يف ذكرهم من أبرز ومن

 َ.البيهقيَبكرَوأبوَفورك،َبنَبكرَأبوَواألستاذَالباقالين،َبكرَأبو
َاحلسنَألبَ"املصليَواختالفَاإلسالمييَمقاالت"َاملدرسة: هذه كتب  أشهر ومن

َومنهاَكذلك،ََلهَ"الداينةَأصولَعنَاإلابنة"وَأيضا،َلهَ"الثغرَأهلَإىلرسالةَ"وَاألشعري،
 الباقالين.َبكرَأبَللقاضيَكالمهاََ"احلرةَرسالة"وَ،"الدالئلَوتلخيصَاألوائلَمتهيد"

 :ومواقفها والرد التقرير يف الكالبية األشعرية املدرسة منهج الثاين: الفصل
ََأبرزها:َمنَوذكرَ،املدرسة هذه عند التلقي مصادرَالفصلَهذاَيفَاملؤلفَذكر

 والسنة.َابلكتابَاألخذ -
 األمة.َسلفَوأقوالَابإلمجاعَأخذهم -
 املعتزلة.َعنَمتلقاةَبدعيةَعقليةَأبصولَاألخذ -
  اآليت: يف ويتلخص االستدالل، يف منهجها بني مث
 أخرى.َدونَومسائلَأصولَيفَهلاَوالتسليمَوالسنةَالكتابَبنصوصَاالستدالل -



 اآلحادَ.َخببَاالستداللَعدم -
 واملوضوعةَ.َالضعيفةَابألحاديثَاالستدالل -
 النقلية.َعلىَالعقليةَابألدلةَاالستداللَتغليب -
 الفطرةَ.َبدليلَاالستدالل -
 الصفات.َنصوصَلبعضَالتأويلَطريقَسلوك -
 الصفاتَ.َنصوصَلبعضَالتفويضَطريقَسلوك -
 املتكلمي.َمعاينَإىلَالتوحيدَمبعىنَامليل -
 فذكرَاملخالفي،َعلىَالردَيفَالكالبيةَاألشعريةَاملدرسةَمنهجَذكرَإىلَاملؤلفَعرجَمث

َاحلسنَأبَأتثرَ:ذلكَأسبابَأبرزَومنَ،املخالفني على كثّية  ردود ذات املدرسة هذه أن
َكاليهوديَةََلإلسالمَاملخالفةَللمللَحىتَشاملةَردودهمَوكانتَكالب،ََابنَمبدرسةَاألشعري
ََاألشعرَيَاحلسنَأبَلكونَ؛املعتزلةَعلىَحججهمَقوةَإىلَإضافةَوغريها،َواجملوسَوالنصرانية

 املخالفني: على الرد يف املدرسة هذه مظاهر أبرز ومنَمبذهبهم،َبصريا
 املخالفيَ.َعلىَالردَيفَوالسنةَالكتابَعنَالتلقيَظهور -
 ابإلمجاع.َاألخذَبروز -
 ابلعقل.َاألخذَكثرة -

ََويظهَرَالعربية،َواللغةَواإلمجاعَوالسنةَالكتابَعلىَيعتمدونَأهنمَالردَيفَمنهجهمَومن
ََأهنَمَاجلانبَهذاَيفَعليهمَاملآخذَأبرزَومنَعليهم،َالردَعندَاملخالفيَحبججَمنهمَكثريََإملام

َغريهمَ.َعلىَالردَعندَاملبتدعةَاأللفاظَببعضَمونيسل َ َكانوا
َوأهَلَعموماَالفرقَمنَالكالبيةَاألشعريةَاملدرسةَموقفَالفصلَهذاَيفَاملؤلفَذكرَوقد

 وأهلها، للسنة هات  حمب َ  تظهر العموم وجه على املدرسة هذه أن فبنيَ،خصوصاَالسنة
ََ،خاصة واحلنابلة عامة الصاحل للسلف هاذم    بروز عدم   اجلي   ويظهر إليها، وتنتسب

َهلا.َواالتباعَابلسنةَالعلمَبقدرَهيَإمناَللسنةَهاوغرَيَاملدرسةَهذهَأعالمَحمبةَأنَإىلَويشار



ََوتذكَرَ،اعمومَ َالبدعَتذمَكانتََفإهنَاَاألخرىَالفرقَمنَالكالبيةَاألشعريةَموقفَأما
َعليَهَيكنَملَمماَالبدعَببعضَتلبسواَلكوهنمَأهنمَإىلَويشارَعليها،َوتردَ َاملبتدعةَقَرالفَأمساء

ََ.مذمومةَوأخرىَحسنةَبدعَإىلَالبدعَتقسيمَإىلَاضطرواَالسلف
 به تلبست الذي الكالم علم من السلف مةئأ موقف بوضوح املؤلف بني وقد
 ذلك يف اخلالف يكن فلم انتهجوه، الذي املنهج اهلذ خمالفون وأهنم املتقدمون، األشعرية

 .لألشاعرة األوىل املدرسة منذ بل را،متأخ   خمالفا
ََومها:َلتيأمبسَالبابَختمَمث

 يف متثل املدرسة هذه يف التطور أول أن فذكرَوآاثرها،َالكالبيةَاألشعريةَاملدرسةَتطور
َأمرين: 
َىوعلَ،وطريقتهَكالبََابنَعليهَكانََعماَاملدرسةَهذهَأعالمَأحدثهَالذيَالتطور -
 األشعريَ.َاحلسنَأبوَاملؤسسَرأسهم
 حاله.َعليهَانتهىَوماَاملؤسسَبعدَمنَاملدرسةَهذهَأعالمَبيَاحلادثَالتطور -
ََاحلسنَأبَيدَعلىَاملدرسةَيفَالتطورَظهرَمث ََزاَدَبعدهَمنَمثَالطبي،َاهلراسيألكيا
ََحنَوَسبقَهَممنَأكثرَواضحَاَامليلَعندهَأبَدَفقَدََ،الباقالينَبكَرَأبَالقاضَيَمنهَجَمعَالتطور
َالتأويلَ.َإىلََميلهَزادََفقدََفوركََابنَمعََاملدرسةََتطورتَمثََ،النقَلَعلىَاالعتمادَوضعفَالعقل

 ،اإلسالمية األقطار يف انتشرت املدرسة هذه أن بني فقد املدرسة هذه آاثر عن أما
َ،إليها وانتساهبم السنة أبهل املدرسة هذه أعالم يتسم   هو لذلك  األبرز السبب وكان
َاألخرىَ.َالشرعيةَالعلومَيفَومنهجهَاألشعريَاملذهبَعقيدةَإدخالَكذلك:ََآاثرهاَومن

 :ومنهجها األشاعرة معتزلة مدرسة الثاين: الباب
 يف األول الفصلَجعلفَ،قبلهَالذيَالبابَيفَذكرهَماَالبابَهذاَيفَاملؤلفَذكر
ََاألشعرَيَاحلسنَأبَاملؤسسَأصولَ َعنَعدالبَ َيفَعتتوسَ َأهناَوبيَ،ابملدرسة التعريف
َوأصوهلمَ.َابملعتزلةَكثرياََوأتثرتَاملدرسةَهذهَاقرتبتَوقدَ،همومنهجَوتالمذته



َونفاةَاألشعرية،َومعتزلةَالكالبية،َمعتزلةَ:املدرسة هذه أمساء من أن املؤلف بني وقد
َالكالبية.َومتأخرةَاخلبية،َالصفات
 املدرسة:  هذه مسات أهم •
 الكالمي.َاملنهجَسلوكَيفَالكالبيةَاألشعريةَاملدرسةَموافقة -
 اخلبية.َالصفاتَأتويل -
َاملذهبَموقفَيفَآخرَكقولََوإدخالهَالصفاتَنصوصَملعاينَابلتفويضَالقولَإبراز -

 الصفات.َمنَشعرياأل
 النقل.َمنَأكثرَابلعقلَواالستداللَالتأصيلَتغليبَظهور -
َالقاسمَأبَيدَعلىَوذلكَوالتصوف،َاملدرسةَبيَالوثيقةَوالصلةَاالرتباطَلأتصَ  -

 القشرييَ.
  منها: فذكر ،األشاعرة معتزلة نشأة ألسباب املؤلف تطرق ذلك بعد
َالكالمَ.َبعلمَاملذهبَالتصاقَ-1
َاملتقدمون.َهباَأقرَاليتََاالعتزاليةَالكالميةَاألصولَبلوازمَاملتأخرينَتسليمَ-2
َوآاثرها.َابلسنةَاملدرسةَهذهَأعالمَمعرفةَضعفَ-3

 القاهر  عبدَمنهم:َفذكرَ،املدرسةَهذهَأعالمَأبرزَ َكرَ ذَ َذلكَبعدَاملؤلفَتناول
 واملنهج العقيدة إىل ابملذهب االجتاه يف ابروز   املدرسة هذه أعالم   ل  أوَ  أنه وبني   البغدادي،

َاجلويين.َاملعايلَوأبوَالقشريي،َالقاسمَأبوَومنهم املعتزيل،
َو"شكايَةَالبغدادي،َالقاهرَلعبدََ"قرَ الفَ َبيَرقالفَ "َاملدرسة: هذه مصنفات أبرز نوم  

َالقشريي،َالقاسمَألبَكالمهاََالقشريية"َو"الرسالةَ،احملنة"َمنَانهلمَماَحبكايةَالسنةَأهل
َاملعايلَألبَكالمهاََالنظامية"َو"العقيدةَ،االعتقاد"َأصولَيفَاألدلةَقواطعَإىلَو"اإلرشاد

َاجلويين.
 :ومواقفها والرد التقرير يف األشعرية معتزلة مدرسة منهج الثاين: الفصل



 يف  ويتمثل االعتقاد، مسائل تلقي يف املدرسة منهج الفصل هذا يف املؤلف ذكر
 اآليت:
 والسنة.َالكتابَنصوصَعنَواألخذَالتلقيَقلة -
 السلف.َوأقوالَاملعتبَابإلمجاعَاألخذَقلة -
 بدعية.َكالميةََأبصولَوالتسليمَاألخذَ -
 يف يتمثل والذي االستدالل، يف املدرسة هذه منهج بيان إىل ذلك بعد املؤلف عرجو 
 اآليت:
 أخرى.َدونَومسائلَأصولَيفَلظاهرهاَوالتسليمَابلنصوصَاالستداللَقلة -
 املتواترَ.َابحلديثَاالستداللَوتضييقَاآلحادَخببَاالستداللَعدم -
 ابإلمجاع.َستداللاالَقلة -
 االستدالل.َيفَالنقلَعلىَالعقلَتقدمي -
َعلَىَالردَيفَاملدرسةَهذهَمنهجَ-َالسابقَالبابَيفَفعلَكما-َذلكَبعدَفلاملَؤَبيمثَ

َأهها:  ومن املخالفني، على الرد يف مبصادرها فبدأَاملخالفي،
 والسنة.َالكتابَنصوصَعنَواألخذَالتلقيَقلة -
 املعتب.َابإلمجاعَاألخذَقلة -
 الومهية.َالعقلَبدالئلَاألخذَكثرة -

 اآليت: يف فيتمثل املخالفني على الرد يف منهجهم عن أما
 والسنةَ.َالكتابَبنصوصَاالستداللَقلة -
 النقل.َعلىَوتقديهَابلعقلَاالستداللَكثرة -
 العربيةَ.َابللغةَاالستدالل -
 املخالف.َحكمَذكر -
 عليهمَ.َوالردَاملذهبَلشيوخَاملدرسةَهذهَأعالمَأقوالَخمالفةَبروز -
 واملثبتةَ.َالفالسفةَعلىَوكثرتهَاملعتزلةَعلىَردهمَقلة -



ََالسنَةَوأهلَعموما،َاألخرىَالفرقَمنَاملدرسةَهذهَموقفَبذكرَذلكَبعدَاملؤلفَبدأ
 فيها، ليس ما إليها وينسبون للسنة، ينتسبون كانوا  عموما األشاعرة نأ فبنيَخصوصا،

ََكلََينسبَكانََفقدَ،البغدادي القاهر عبد مع أوضح بشكل ذلك ظهر وقد َيراهما
َهذهَأعالمَمعَذلكَويظهرَالسنة،َأهلَإىلَمبتدعةَعقليةَومسائلَأصولَمنَبهَويقول

َمعَفعلَكماََابلتفصيلَاألخرىَالفرقَمنَاملدرسةَهذهَموقفَإىلَعرجَمثَ.كذلكََاملدرسة
َالسابقة.َاملدرسة

 يف حصل الذي التطور تلخيص وميكن وآاثرها، املدرسة تطور ببيان الباب وختم
 اآليت: يف السابقة املدرسة عن املدرسة
 واستدالال.َتلقياَخاصةَالسنةَونصوصَالشرعيةَالنصوصَعنَالبعدَزايدة -
 واستدالال.َأتصيالَابلعقلَاألخذَيفَالغلوَظهور -
 ومسائل.َأصولَيفَاملذهبَلشيوخَاملدرسةَهذهَأعالمَخمالفةَظهور -
 ابلتصوفَ.َالتأثرَزايدة -
 املخالفي.َعلىَاألحكامَغلظة -
 نفسها. املدرسة داخل تطورات ة  مث كان  إن املصنف يذكر ومل
َالسنَةَأهلَمذهبَأنهَعلىَاألشعريَاملذهبَصياغةَأمهها:َفمنَاملدرسةَهذهَآاثرَأما

َلالعتزاَلَاألشعريَاملذهبَوتقبلَاألشعري،َاملذهبَيفَالبدعيَالتصوفَوإدخالَواجلماعة،
َالصاحل.َللسلفَواالنتقاصَوالتطاولَأئمته،َوأقوالَومنهجه

 :ومنهجها األشاعرة متفلسفة مدرسة الثالث: الباب
َأهناَفبيَ،املدرسة هبذه للتعريف جعله الذي األول ابلفصلَالبابَهذاَاملؤلفَبدأ
َمساهتا.َأبرَزَهذاَويعدَوالتصوف،َابلفلسفةَكبريََبشكلَأتثرت

ََاألشعريةَ،َوفالسفةَاألشعرية،َمتفلسفةَ:منها ،كثّية  أمساء املدرسة هذه على أطلق وقد
َالفالسفةَ.َومتأخروَاملتأخرون،َواملتكلمونَالكالم،َأهلَومتأخرو
 املدرسة: هذه مسات أبرز •



 نصوصهما.َلردَالقوانيَوضعتَبلَوالسنة،َالكتابَبنصوصَواالعتناءَاألخذَعدم -
 حاديث.األَمبتونَالواضحَاجلهل -
 السلفَ.َأقوالَهجر -
 الشنيعةَ.َابأللقابَوملزهمَمنهجهمَوتضليلَالسلفَختطئةَاستقرار -
 األشعريةَ!َوأئمةَالكالبيةَمنَالقدماءَبكتبَاملدرسةَهذهَأئمةَجهل -
 والتناقضَ.َاالضطرابَكثرة -
 والنقل.َابلعقلَعليهَحيتجَكانََبعدماَالعقليةَاألصولَمنَالصفاتَيفَالقولَأصبح -
 ينفصالن.َيكادانَالَحىتَأعالمهاَمصنفاتَيفَالكالمَبعلمَالفلسفةَاختالط -

 أهها: ومن املدرسة، هذه نشأة أسباب ذكر إىل ذلك بعد املؤلف عرج
 الوحيي.َنصوصَعنَالبعدَتغلظ -
 السلف.َبعقيدةَاجلهلَزايدة -
 األشعري.َاحلسنَكأبََاملذهبَأوائلَعليهَكانََماَهجر -
 ابلعقلَ.َاالعتبارَوَاالعتدادَزايدة -
 فيه.َوالتغلغلَالتصوفَعلمَعلىَاإلقدامَزايدة -
 الفلسفة.َكتبََدراسةَيفَالتغلغل -

َ َأبرَزَفمنَمصنفاهتا،َوأبرزَاملدرسة،َهذهَأعالمَأبرزَبذكرَذلكَبعدَاملؤلفَبدأمث
 هلا والناقل ،هموأشهر  الفلسفة يف اخلائضني أقدم من ويعد الغزايل، حامد أبوَأعالمها:

َابَنَوَالرازي،َهللاَعبدَأبوَأيضا:َومنهمَاملدرسة،َهذهَأعالمَأولَفهوَاألشعري، املذهب إىل
َاهليتمي.َحجر

ََ،َ"الفالسفةَهتافت"وَ،"االعتقادَيفَاالقتصاد"َاملدرسة:َهذهَمصنفاتَأبرزَومن
َشرحَالبيناتَ"لوامعوَالتقديس"َو"أساسَالغزايل،َحامدَألبَكلهاََ"الدينَعلومَإحياء"و

ََالرازيَ،َهللاَعبدَألبَوكلهاَ،اإلهلي"َالعلمَمنَالعاليةَو"املطالبَوالصفات"،َتعاىلَهللاَأمساء
َالبنَومهاَ،والتصوف"َاألصليَيفَو"التعرفَاملختار"،َالنيبَقبَإىلَالزوارَة"حتفَومنها:
َاهليتمي.َحجر



 :ومواقفها والرد التقرير يف األشاعرة متفلسفة مدرسة منهج الثاين: الفصل
َعلَىَالردَويفَعقيدهتا،َتقريرَيفَاملدرسةَهذهَمنهجَالفصلَهذاَيفَاملؤلفَعرض
 فمنها: املدرسة، هذه عند التلقي مصادر بذكر ذلك وبدأَاملخالفي،

َالوحييَ.َبنصوصَاألخذَعنَالبعدَ-1
َالسلفَ.َأقوالَوهجرَاملعتب،َالصحيحَوجههَعلىَابإلمجاعَاألخذَندرةَ-2
َالظنيةَ.َالعقلَلدالئلَوالتسليمَاألخذَ-3
َاملتصوفة.َوشيوخَالفالسفةَأعالمَوكالمَواإلهلامَوالكشفَابلذوقَاألخذَ-4

 اآليت: يف فيتمثل االعتقاد مسائل على االستدالل يف منهجها أما
َواجملازَاملتشاهباتَمنَوجعلهاَ،الصحيحةَوالسنةَالكتابَبنصوصَاالستداللَندرةَ-1

َالصفات.َاببَيف
َواملوضوعةَ.َالضعيفةَابألحاديثَاالستداللَيفَاإلفراطَ-2
َابإلمجاع.َاالستداللَندرةَ-3
َالنقل.َعلىَالعقلَظنياتَتقدميَ-4
َللنصوصَ.َالتأويلَ-5

 ختفي  صارت أهنا مثالبها من تعترب اليت املدرسة هذه مسات أحد أن املؤلف ذكر وقد
َإىلَالناسَتقسيمَاملدرسةَهذهَأعالمَبعضَعندَظهرَقدَأنهَذلكَ!به وتقول تراه ما بعض
َبطرحَالتكلفَأيضا: مساهتم ومنَعنها.َيفصحونَالَالعقائدَبعضَفهناكَ،وخواصَعوام

ََ.واآلمديَالرازيَعندَكثرياََهذاَبرزَوقدَجواهبا!َعنَالعجزَمثَوشبهاتَإشكاالت
 أن فبنيَاملخالفي،َعلىَالردَيفَاملدرسةَهذهَمنهجَبعرضَاملؤلفَبدأَذلكَبعد
 املؤلف استهل وقد السابقتني، املدرستني من أكثر كانت  املخالفني على الرد يف جهودها

َاآليت: يف تمثلتو  الرد، يف التلقي مصادر ببيان املبحث هذا
 والسنةَ.َالكتابَعنَواإلعراضَالظنيةَالعقلَبدالئلَاألخذ -



 املزعومة.َمواتفاقاهتَالعقالءَمجهورَإبمجاعاتَاألخذ -
 والفلسفة.َوالتصوفَالكالمَأهلَعنَاألخذ -

  اآليت: يف فيتمثل املخالفني على الرد يف املدرسة هذه منهج أما
 الوحيي.َبنصوصَاالستداللَعنَواإلعراضَاملوهومةَالعقلَبدالئلَاالستدالل -
 ابللغة.َاالستدالل -
 عليها.َالردَيفَالتكلفَمثَللمخالفَمظنونةَأسئلةَطرحَمنَواإلكثارَواجلدالَاملراء -
 املسألة.َيفَاألقوالَاستيفاءَوعدمَالطوائفَأقوالَببعضَجهلهم -
 بعض.َعلىَبعضهمَوردودَاملذهبَيفَاملتقدميَعلىَالردودَبروز -
 الصفات.َمثبتةَهناَابجملسمةَويعنونَواجملسمة،َالفالسفةَإىلَالردَيفَالتوجه -

َالسنَةَأهلمنََوَ،اعمومَ َاملخالفيَمنَاملدرسةَهذهَموقفَذكربَبعد ذلك بدأ املؤلف
َ،السابقتني تنياملدرس   موقف من أأسو   واجلماعة السنة أهل من هاموقف   أن فبنيَخصوصا،

َابآليت:َذلكَضحويتَ 
 به.َيقولواَملَماَاألقوالَمنَإليهمَفينسبونَ،هلاَالفهمَوعدمَالسنة،َأهلَأبقوالَاجلهل -
 واجلماعةَ.َالسنةَأهلَعلىَابلردَاالشتغالَكثرة -
َهلم.َواللمزَعليهمَاالفرتاء -

 عن  ظاهر تطور هلا حدث قد أنه فذكرَوآاثرها،َدرسةاملَتطوراتَبذكرَالبابَختمَوقد
َاآليت: يف ويتمثل ،السابقتني املدرستني

َوتقديَهَابلعقل،َواالعتدادَاألخذَوزايدةَالشرعية،َابلنصوصَواالستداللَالتلقيَترك -
 النصوص.َداللةَبظنيةَللقولَالتعارض،َتوهمَعندَالنقلَعلى

 السلف.َمبذهبَاجلهلَزايدة -
 والفالسفة.َاملناطقةَجهةَإىلَالكالمَبعلمَامليل -
 الصفات.َيبنفَالقولَاستقرار -
 وأعالمها.َوعلومهاَالفلسفةَتعظيم -
 اجلمود.َعلىَاملدرسةَهذهَآخرَواستقرارَ،األشعريَاملذهبَداخلَالتطورَهناية -



 تطورات.َةثَكانََإنَنفسهاَاملدرسةَلتطورَيتطرقَملَاملؤلفَأنَكذلكََويالحظ
 املدرسة: هذه آاثر أبرز ومن

ََابلنصوَصَالعنايةَعنَاإلعراضَعلىَاملبينَوبراهينهَودالئلهَالعقلَإىلَالكاملَامليل -
 وهجرهاَ.

 التصوف.َوأهلَالفقهاءَبيَكانتََاليتَالكبريةَالفجوةَتقريب -
 الفقه.َأصولَعلمَيفَاملنطقيةَاملقدماتَإقحام -

 :اخلامتة
َهلا،َتوصلَاليتَالنتائجَأببرزَاملؤلفَختمَوأعالمهاَمساهتاَوأبرزَاملدارسَهذهَعرضَبعد
َومنها:
َالكالميَاملنهجَبقاايَمنَصالتخلَ َيستطعَملَنشأتهَمنذَاألشعريَاملذهبَأنَ-1

َواالعتزايلَ.
َالبعَدَزادَاألشعريَاحلسنَأبَوعنَاملفضلةَالقرونَعنَاملذهبَأعالمَبعدَكلماََ-2

َاحلديث.َوأهلَالسلفَملذهبَواملخالفة
َوالفالسفةَ.َوالصوفيةَواملعتزلةَكالكالبيةََاألخرىَوالطوائفَابملللَاألشاعرةَأتثرَظهرَ-3

 ميزات الكتاب:
 أهها: من أمور، بعدة زمتيَ  وقد للكتاب، اسريع   اعرض   هذا كان

َمدرسة.َكلََأعالمَترمجةَيفَماَنوعاَتوسعَأنهَ-1
َاليتَواملآخذَبه،َمتيزَوماَكتابََكلََفذكرَفيها،َوتوسعَمدرسة،َكلََمصنفاتَذكرَ-2
َاألشاعرةَكتبََأبرزَلعرضَمرجعاَالكتابَفيعدَكتاب،ََكلََعنَكامالََتصوراَفأعطىَعليه،
َ.هاوتعريف
ََذَمَوعدمَواجلماعة،َالسنةَألهلَانتساهبمَمثلَاألشاعرة،َيدعيهَماَبعضَحقيقةَبيَ-3

َخاصةَ؛األشاعرةَيذمواَملَالسنةَأهلَوأئمةَالسلفَوأنَاألشاعرة،َبهَتلبسَالذيَالكالمَعلم
َمنهم.َاألوائل



ََاألخرَىَالفرَقَمنَذكرهاَاليتَاملدارسَمنَمدرسةَكلََموقفَيفَالكالمَفصلَأنَهَ-4
َفرقةَكلََمنَاملدرسةَوموقفَالفرقَعنَالكالمَفصلَوقدَخصوصا،َالسنةَأهلَومنَعموما،
َمبفردهاَ.
َََتطوراتَذكرَ-5  طريقة عن اتصور   نايعطي وهذاَالسابقة،َاملدرسةَعنَمدرسةكل

 أم األوائل ملنهج استمرار هو وهل اآلن، عليه هو الذي الشكل على املذهب استقرار
َله.  خمالف هو

َيَفَوالتبويبَالرتتيبَوحسنَاألشاعرة،َكتبََمميزاتَيذكرَهوفَا،منصفَ َاملؤلفَكانََ-6
َاملخالفي.َعلىَالردَعندَبهَمتيزواَماَوبعضَبعضها،

 :وهنا بعض املقرتحات تكم ل الكتاب وجتم له
َذلكَ،َوغريَها،ئوأمساَمساهتا،َبيانبَيعرفهاَحيَفإنهَيذكرها،َاليتَابملدرسةَالتعريفَ-1

َوأوضح.َأفضلَلكانَالفصلَبدايةَيفَاواضحَ َاتعريفَ َأعطىَولو
َتتبعَيفَجهداَاملؤلفَبذلَوقدَللقارئ،َأفضلَلكانَاملدارسَبيَاملقارنةَأضافَلوَ-2

َلكنَ،الفروقَعنَتصوراَيعطيكَوهذاَسابقتها،َعنَمدرسةَكلََتطورَفذكرَالتطورات،
َاألفضل.َهوَكانََاالعتقادَوحىتَواالستداللَالتلقيَيفَواألخرىَاملدرسةَبيَاملقارنة
 كماَاضمحلت،َأوَبقيتَوهلَللمدارس،َاملعاصرَابلواقعَفيعرَ َأنَاجليدَمنَكانََ-3

 على بقيت وهل ،عريةلألش املعاصر الواقع عن تصورا يعطي أن اجليد من كان أنه
َعنها. تطورت أم الثالثة املدرسة

 أمجعي.َوصحبهَآلهَوعلىَ،حممدَنانبيَعلىَوسلمَهللاَوصلى


