
  



 : متهيد
 الثالث  القرن  أواخر  يف  حياته  إن  إذ  الرابع،  القرن  يف  األشعري  احلسن  أيب  أفكار  ظهرت

  االعتزال،   من  توبته  وأعلن  أفكاره  على  اثر  أن   إىل  ،املعتزيل  للجبائي  ااتبع    امعتزلي    أمضاها  قد
 نظرت  ألن  ةاملد    هذه  يف  عنكم  بتتغي    إمنا   إن   ،الناس   "معاشر  الشهرية:  مقولته   وقال

 فاستهديت    ،حق    على  ابطل  وال  ابطل  على  حق    عندي  يرتجح  ومل  ،األدلة   عندي  فتكافأت
 كنت    ما  مجيع  من   واخنلعت    ،هذه  كتيب  يف   عتهأود    ما   اعتقاد  إىل  فهدان  وتعاىل  تبارك  هللا

 من   فاخنلع  .(1)به  ورمى  عليه  كان  ثوب  من  واخنلع  "،هذا  ثويب  من  اخنلعت  كما  أعتقده
 أنه   على  فقتت    اآلراء   لكن  ه،يلق    مل  أنه  من  ابلرغم  كالب  ابن  هللا  عبد  مذهب  إىل  االعتزال

 عن  رجع  ملا  األشعري  احلسن  "وأبو  تيمية:  ابن  يقول  اجململ،  يف  يبالكال    الرأي  إىل  انتقل
 األشعري   احلسن  أبو  جاء  "مث  هللا:  رمحه  ويقول  ،(2) كالب"  ابن  طريقة   سلك  املعتزلة   مذهب

  ابن   وأن  ،واحلديث  السنة   أهل  مقالة   مجل  كتبه  يف  وذكر  ،وأمثاله  كالب  ابن  طريقة   بعفات  
 . (3)الصفاتية" يسمون وهؤالء ،أكثرها يف يوافقهم كالب

 ابلكالبية  مرتبطة   هنشأت    الذي  األشعري  احلسن  أبيب  مرتبطة    األشعرية   فإن  حال  كل    وعلى
 وقالت   املناهج،  هذه  بني  مجعت   واألشاعرة  االعتزال،  بقااي  مع   املاتريدية   مث   األوىل  املرتبة   يف

ا  األشعري    املذهب  لليتشك    الطوائف  هذه  كل    من  أبقوال ا  رويد   على  التطويرطروء    مع  رويد 
  عليه  ثبتت ما هو ليس األشعري احلسن  أبو  عليه كان  ما أن شك   الو  واألصول، األقوال تلك

 احلسن   أبو  عليه  كان  ملا  خمالف  رأي  هلم  وكان   ،القضااي  من  عدد  يف  واغري    بل  الحق ا،  األشعرة
  الكالبية  ذكر  قل    األايم  ومع  الكالبية،  العتقاد   ر  تطو    األصل  يف  إذن   فاألشعرية   األشعري،

 وذلك   جوانب،  يف  عنه  زةواملتمي    الكاليب   للمنهج  املشاهبة   ابعتقاداته  األشعري  املذهب  وانتشر
 يف   وأنه  وجادهلم،  فيهم  وألف فناظرهم  املعتزلة   ظهور  وقت  يف  جاء  وأنه  ،الأو    احلسن  أيب  لشهرة
 يف   سامهت  الكثرية  األشعري  احلسن  أيب  مؤلفات  أن  كما  عنهم،  انتقل  مث  امعتزلي    كان  األصل

 مرور  مع  إليه  النسبة  أو  وجوده  يقل    بدأ  الذي  الكاليب  املذهب  عن  ابعيد    األشاعرة  نشأة
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  بعده  من  ابألمر  قام  فقد  األشعري،  املذهب  انتشار  يف  األكرب  الدور  لتالمذته  كان  مث   األايم،
 والقشريي  واجلويين  واهلروي  واإلسفراييين  فورك  وابن  الباقالن  والقاضي  الباهلي   احلسن  أبو

 املذهب  اتشار  يف  األكرب  األثر  هلم  كان  الذين  األعالم  من  وغريهم  والرازي   والغزايل  والشريازي
 . الكاليب املذهب عن ومتيزه األشعري
 وأسبابه:  األشعري املذهب انتشار مع وقفات نقف الورقة هذه  ويف

 واجلماعة:  السنة أهل عن متمايزة رقةكف    األشاعرة  األوىل:  الوقفة
 أهل   منهج  عن   خارجا  كان  هكون    التضييقات  بعض    بداايته  يف   األشعري  املذهب    لقي

 يرض  ومل  احلديث،  أهل  منهج  عن  متمايزة  منبوذة    كانت  الكالبية   وأن  خاصة   واجلماعة،  السنة 
 حنبل  بن  أمحد  واإلمام"  تيمية:   ابن  يقول  حنبل،  بن  أمحد   واجلماعة   السنة  أهل  إمام  طريقتها

 عن   وحيذرون  ،كالب  ابن  أحدثه   الذي  األصل  هذا  عن  حيذرون  كانوا   السنة   أئمة   من  وغريه
 .(1) الكالبية" من وحنوه احملاسيب احلارث عن أمحد اإلمام حتذير سبب هو وهذا ،أصحابه
  "وأما   تيمية:  ابن  يقول  فقط،  ابلكالبية   لعالقتهم  البعض   على  عونيشن    كانوا  األئمة   بل
 حيذر   محد أ  وكان  ،هبجره   محدأ   أمر   وهلذا   ؛كالب   ابن  قول  إىل  ينتسب  فكان  احملاسىب  احلارث

 ما   :الثقفي  علي  أبو   له  قال  ملا  خزمية   ابن  السري  يف  الذهيب  ذكرو   ،(2)تباعه"أو   كالب  ابن  عن
 مذهب   إىل  ميلكم"  قال:  عنه؟  نرجع  حىت  مذاهبنا  من   -األستاذ  أيها-  أنكرت    الذي

 وعلى   كالب،  بن  سعيد  بن  هللا   عبد  على  الناس  أشد    من   حنبل  بن  أمحد  كان  فقد  الكالبية،
 .(3) "الباب هذا يف علي أيب وبني  بينه اخلطاب طال  حىت وغريه، احلارث  مثل أصحابه

  واجلماعة،   السنة   أهل   أوساط  بني  قبوال    األشعري  املذهب  جيد  ال  أن  الطبيعي  من  فكان
 مل   اخلامس  القرن  إىل  احلسن  أيب  من  األشاعرة  أن  تقريره:  أريد  والذي  بغداد!  يف  وأنه  خاصة 

 ام في  كتمايزها  ليس  كان  وإن  متمايزة  كانت  بل  ابلكلية،  واجلماعة   السنة   أهل  مع  مندجمة   تكن
 .بعد
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 القادري: واالعتقاد  األشاعرة  الثانية:  الوقفة
 القادري   االعتقاد  ظهر   -األشعري   وفاة  من  تقريب ا  قرن   بعد  :أي-  اخلامس  القرن  بداية   يف
 ، املسلمني  اعتقاد  هذا  نأب  همخبطوط    الفقهاء  وكتب  ، واجلماعة   السنة   أهل  ملذهب  املوافق
 قبوال    جيدوا  مل  الذين   األشاعرة  على  أكثر  تضييق ا  ذلك  كانف  ،العلم  لقوح    املنابر  على  وقرئ
 على   األول  املقام  يف  كان  بل  األشاعرة  إىل  موجه ا  القادري  االعتقاد  يكن  ومل  ألفكارهم،  واسع ا

 استتاب  وأربعمائة   مثان  سنة   "ويف  الطربي:  هللا  هبة   عن  انقال    كثري  ابن  يقول  واملعتزلة،  الرافضة 
  والرفض  االعتزال  من  واؤ وترب   الرجوع،   فأظهروا  ،احلنفية   املعتزلة   فقهاء  املؤمنني  أمري  ابهلل  القادر

 النكال   من  هبم  حل    خالفوه  مىت  وأهنم  بذلك،  خطوطهم  وأخذ  لإلسالم،  املخالفة   واملقاالت
  شرارة  كانت  احلادثة   هذه  لكن  ،لألشاعرة  هاموج    يكن  فلم  ،(1)أمثاهلم"  به  عظيت    ما  والعقوبة 

 اخلليفة   أبمر  سبكتكني  بن  حممود  التزم  وقد  ،األشاعرة  ومنهم  املنابر  على  الفرق  بعض   لعن
 األشاعرة  منهم  املنابر  على  الفرق  بعض   لعن  وظهر  ،به  الناس  وألزم  اعتقاده  فقرأ  ،ابهلل  القادر

  األشاعرة  فلعن  الكندري،  حممد  بن  منصور  أيب  وزيره  مع   طغرلبك  السالجقة  سلطان  عهد  يف
  كون  مع  احنفي    السلطان  لكون  األشاعرة  ضد  درينالك  تعصب  بعضهم  وأرجع  املنابر،  على

  وإمنا "  عساكر:  ابن  يقول  ا!معتزلي    فيجعله  عساكر  ابن  أما  الشافعية،  من  معظمهم  األشاعرة
 رسالته   يف  إبطفائه  أشار  ما  واستعار  احملنة   من   هللا  رمحه  البيهقي  بكر  أبو  ذكره  ما  انتشار  كان
 طغرلبك  السلطان  دولة  يف  األشعري   احلسن  أيب  الشيخ  حزب  سب  من  به  تقدم  مما  الفتنة   من

  ، ارافضي    امعتزلي    وزيره  وكان  ،ا سني    احنفي    السلطان  وكان  ،الكندري  حممد  بن  منصور  أيب  ووزارة
 اسم   يوالتشف    يللتسل    الكندري  قرن   اجلمع  يف  املنابر  على  املبتدعة   بلعن  السلطان  أمر  فلما

  أاب   وعزل  ل،األفاض  الصدور  وقصد  ،األماثل  األئمة   وامتحن  ،البدع  أرابب  أبمساء  األشعرية 
 وخرج  ،اجلمهور  فأم  ،احلنفية   بعض   إىل  ضهاوفو    ،بنيسابور  اخلطابة   عن  الصابون  عثمان

 يف   عليهما  وهان  ،البلد  عن  -عليهما  هللا  رمحة -  اجلويين  املعايل  أبو  واإلمام  القسم  أبو  األستاذ
 . (2) "والولد واألهل الوطن وفراق االغرتاب خمالفته

 ، األشعري  احلسن  أيب  لعن  بنيسابور  أعلن  هـ[445]  السنة   هذه  "ويف  اجلوزي:  ابن   ويقول
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 أهل   شكاية )  :مساها  رسالة   وعمل  ،القشريي  هوازن  بن  الكري   عبد  القاسم  أبو  ذلك  من  فضج
 إىل  فعر    قد   وكان  ! السنة؟  وحميي  الدين  مامإ  أيلعن  :فيها  وقال  (،احملنة   من  انهلم  ملا  السنة 

  وليس   ،حمال  هذا  :األشعري  أصحاب  فقال  ،شيء  األشعري  مقاالت  من  طغرلبك  السلطان
 يدينوا  مل  فإن  ،املقاالت  هذه  قال  الذي  األشعري   بلعن  يوغر  إمنا  :السلطان   فقال.  له  مبذهب

 . (1)" يقول مما عليكم فال منها شيئا  األشعري يقل ومل هبا
 أسالن:  وآلب األشاعرة  الثالثة:  الوقفة
  نظام  الوزير  مع  أرسالن  آلب  عهد  يف  مراأل  لتبد    بل  احلال،  هذا  على  األمر   لط  ي    مل
 إال  يكن  فلم"  عساكر:  ابن  يقول   ،يهمعل  التضييق  من  كان  ما  أبطلو   األشاعرة    فنصر  ،امللك
 ذلك  ومات  ،العصابة   تلك  مشل    الوزير  هبلك  دوتبد    ،السحابة   تلك   عتتقش    حىت  يسريا

 علي   أاب  العادل  العامل  دروالص    الكامل  الوزير  واستوزر  ،أرسالن   آلب   ابنه  وويل  ،السلطان
 من  ذكرهم  إبسقاط  وأمر  ،النفاق  أهل  وقمع  السنة   أهل  فأعز    ،قا سحإ  بن  علي  بن  احلسن
 ما مكر    واستقدمه  ،وطنه  إىل  منهم  خرج  من  واسرتجع  ،والثلب  ابللعن  عداهم  من  وإفراد  السب  

 اجلامع   هلم  وبىن  ،واجملالس  احللق  هلم  وعقد  ،واملدارس  املساجد  هلم  وبىن  ،وظعنه  بعده  بعد
 . (2)"السلطان ذلك ولد أايم يف املنيعي

 النظامية  املدرسة   وبنائه  شأهنم  من  هورفع    لعلمائهم  هومجع    لألشاعرة  امللك   نظام   وبنصرة
  ، اإلسالمي   العامل  يف  ينتشر  بدأ و   األشاعرة،  شأن  ارتفع  أشعرية؛  رمسية   جامعة   مبثابة   هي  اليت

 .بعد افم   السادس القرن من خاصة 
 األشعري: املذهب انتشار  ءبد الرابعة:  الوقفة

  نقل   قدو   األمصار،  إىل  العراق  من  واخلروج   ابالنتشار  التمكني  بعد  األشعري    املذهب  بدأ
 ذر  وأب  أشهرهم  من  الشخصيات،  من  عدد    اإلسالمية   الداير   إىل  العراق  من  األشعري    املذهب
 البالد  كل    من  الطالب  إليه  وأييت  ،اث  حمد     كان  وقد  احلجاز،  إىل  ة األشعري    نقل  فقد  اهلروي،

 اجمليء  يكثر  اليتو   ة مبك    أقام  وأنه   ة خاص    الرحلة،   يف  العلم   طالب  عادة  هي  كما  اإلسالمية 
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  مشايخ   عن  فاآلخذون  املشايخ،  عن  واألخذ  العمرة،  أو  احلج  أداء  ومها  مع ا،  غرضنيل  إليها
  ع،التنو    حيث  من   أو  العدد  حيث  من  سواء  ،األحيان  من  كثري  يف  غريهم  من  كثرأ  احلرمني
 االعتقاد   ومعه  احلديث    الطالب  من  عدد  ذر  أيب  عن  فأخذ  .عميق  فج    كل    من  أيتون   فالناس

 املعتقد   نقل  وممن  واألندلس،  املغرب  بالد  منها:  ،الداير  من  عدد  إىل  ونقلوه  ،األشعري  
 أيب  عن  األشعرية    أخذا  فقد  العريب،  ابن  بكر   وأبو  الباجي،  الوليد  أبو  القاضي  إليها  األشعري

 ويف   املغرب،  يف  شراهاون  ذر  أيب  شيوخ  عن  األشعرية   فأخذا  ،مبشورته  بغداد  إىل  رحال  مث  ،ذر  
 أيب   مسعت  :قال"  :املالكي  أمامة   أيب  بن  احلسني  عن  انقال   هللا  رمحه  تيمية   ابن  يقول  هذا  بيان

  .املغاربة   يف  هبث    من  وأول  احلرم،  إىل  الكالم    محل  من  أول  فإنه  ؛اهلروي    ذر  أاب  هللا  لعن  يقول:
 عن   البخاري  لرواية   وانتصابه  والسنة   ابحلديث  واملعرفة   والدين  العلم  من  فيه  ذر  أبو  قلت:

 بغداد   إىل  مقد    قد  وكان  به،  معروف    هو  ما  والفضائل  احملاسن  من  ذلك  وغري  الثالثة   شيوخه
 كـأيب-  متكل    من  طريقته  ويف  فيه  مفتكل    احلرم،  إىل  ومحلها  الباقالن  ابن  طريقة   فأخذ  هراة،  من

 ا مب  -والدين  العلم  أهل  أكابر  من  وأمثاهلما  الزجنان  علي  بن  سعد  القاسم  وأيب  السجزي  نصر
 من   وأمثاله  خزمية   ابن  طريقة   على  والثقفي  الصبغي  طريقة   حيرج    ممن  وهو  ه،موضع    هذا  ليس
 الطريقة  وهذه  احلديث  عنه  وأيخذون  به   فيجتمعون  ون،حيج    كانوا  املغرب  وأهل   احلديث،  أهل

  فأخذ  الباجي  الوليد  أبو  رحل  كما  املشرق،   إىل  يرحل  من  منهم  فريحل  أصلها،  على  مويدهل  
 بكر  أبو  القاضي  بعده  ورحل  بكر،  أيب   القاضي  صاحب  احلنفي  السمنان  جعفر  أيب  طريقة 

 .  (1) اإلرشاد" يف املعايل أيب طريقة  فأخذ العريب بنا
  وإن   وغريه  ذر  أليب  احلسنة   الصفات  وبيان  هللا   رمحه  تيمية   ابن  إنصاف  النص   يف  ويظهر

 اهلروي  أن  والشاهد    األخرى،  هحماسن    يبطل  ال   هذا  فإن    احلرم،   يف  األشعرية   نشر  قد  كان
  االنتشار  كان  وإن  واألندلس،  املغرب  بالد  يف  األشعرية   انتشار  أسباب  من  كانوا  وتالمذته
 وكان  ،وأتباعه  تومرت  ابن  وسيطرة   املرابطني  دولة  انتهاء  بعد  إال  يكن  مل   املغرب  يف  احلقيقي  

 رواقر    علماء  املغرب  يف  كان  فقد  حال  كل  وعلى  ،معلوم  هو  كما  والنار  ابحلديد  االنتشار   هذا
 احلجاج   وأيب  القريوان،  احلضرمي  احلسن  بن   حممد  بكر  أيب  مثل  إليه،  ودعوا  األشعري    املذهب
  وكانت   الربهانية،  بعقيدته  السالجلي   هللا  عبد  بن  عثمان  عمر   وأيب  ، الضرير  موسى  بن  يوسف
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 جاء  أن   إىل   ،املغرب  يف  األشعري  للمذهب  ة أساسي    متوان    تومرت  ابن  مرشدة  مع  العقيدة  تلك
 عليها االعتماد  وصار  ،وشروحها  والكربى والوسطى  كالصغرى  العقدية   متونه  ووضع  السنوسي

 . أكثر
 زمن   خاصة  األشعري،   املعتقد  انتشار  يف  سبب ا  كانت  ة األيوبي    الدولة  فإن  مصر   يف  أما
  صباه   يف  الدين  صالح  "وحفظ  املقريزي:  يقول  العبيدين،  على  القضاء   بعد  الدين   صالح
 وصار  النيسابوري ،  مسعود  بن  حممد  بن  مسعود  املعايل  أبو  الدين  قطب  له   ألفها  عقيدة  

 يف  ومحلوا  األشعري ،  مذهب  على   البنان  وشد وا  اخلناصر  عقدوا  فلذلك  أوالده،  صغار  حيفظها
  أيوب،  بين من امللوك  أايم مجيع   ذلك على  احلال فتمادى التزامه،  على الناس ة كاف    دولتهم أايم

 . (1)األتراك" من امللوك مواليهم أايم يف مث
 مع   أكثر،  انتشاره  يف  ذلك  فساهم  ،واألشعرية   املاتريدية   العثمانية   الدولة   ت تبن    وبعدها

 عشر   احلادي  القرن   إىل  له  األكثر   االنتشار  يكن  مل  لكن  ،انداثره  وعدم  السلفي  املذهب  بقاء
 .عشر والثان
 : األشعري املذهب  انتشار أسباب اخلامسة:  الوقفة

 املدارس   أكثر  صارت  حىت  وواقع،  حقيقة    السادس  القرن  من  األشعري    املذهب  انتشار
  واجلماعة  السنة   أهل  مذهب  صوت  وجود  من  وابلرغم  هلم،  خالصة   األزمان  بعض   يف  النظامية 

  القرون   هذه  ويف   الزمن،  من  ردح ا  األشاعرة  بيد  كانت  والقضاء  السلطة   أن   إال  خفائه  وعدم
 املذهب  والنتشار  والتفسري،  اللغة   علماء  من  وغريهم  وأصوليني  فقهاء   من  علماء  تبناه  قد

 أمهها:  من عدة، أسباب األشعري
 :  له:  السلطة تبنّ   أوالا
  أن  بعد  السالجقة   عهد  أواخر  يف  انتشاره  لأو    كان  األشعري  املذهب    أن  سبق  فيما  بينت

 هبم،وقر    أرسالن  آلب  قبل  الذي  العهد  يف  نفوا  الذين  األشاعرة  بعض   أرجع و   ،امللك  نظام  تبناه
  ، األندلس   وبالد  واملغرب  احلجاز  يف  فانتشر  جديد،  من   االنتشار   يف   األشعري  املذهب   فبدأ
 هناك،  احلنفية   لوجود  أقل    خراسان   جهة   الشرق  يف  حضوره  وكان  األيوبيني،  مع  مصر   يف  وكذا
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 لالعتقاد  السلطة   تبين  هو  األشعرية   انتشار  يف  األكرب  املؤث  ر  كان  فقد  حال  كل  وعلى
 كاملدارس  األشعري  االعتقاد  ستدر  ل  الرمسية   املدارس  من  عدد  إنشاء  أو  وحتويل  ،األشعري
  "مث   هللا  رمحه  اجلوزي  ابن  يقول  ،وغريها  وكالزيتونة   األيوبية،  الدولة  عهد  يف  وكاألزهر  النظامية،

 حىت   أتباعه  وكثر  -األشعري  احلسن  أيب  أي:-  له  فتعصبوا  مذهبه  السالطني  من   أقوام  تبع
 . (1)"األشعري بقول ودانوا عنه هللا رضي الشافعي   معتقد الشافعية  تركت

  واترة   ابإللزام،  واترة  السلطة،  تبين  جملرد  اترة  األشعري  للمذهب  االنتشار  هذا  كان  وقد
 السلطة:  يف األشعري املذهب  وتبىن  األشاعرة  انصر  من أهم ومن والنار، ابحلديد
 لب آل  وزير ا   كان  وقد   وغريه،  أرسالن   آلب   السالجقة  سلطان  وزير  امللك  نظام  -1
 بعد  بغداد  يف  احلكم  واتول    حني  السالجقة   أن  املعلوم  ومن  سنة،  الثالثني  قرابة  أرسالن

 ، هـ450  سنة   البساسريي   فتنة   وقعت  حىت  سنوات  الثالث  قرابة   إال  فيه  يبقوا  مل  البويهيني
 بغداد   يعيدوا  أن  استطاعوا  السالجقة   لكن  العباسية،  اخلالفة   من  ونزعت  يده  يف  بغداد  فوقعت
 سالطني   كان  وقد  ابجململ،  العبيدين   على  السنة   ألهل  انتصارا  هذا  وكان  واحدة،  سنة   خالل

 بن   منصور  أيب  الوزير  مع  ة خاص    األشاعرة،  ومنهم  املبتدعة   نيلعنو   أمرهم   بداية   يف   السالجقة 
  أرسالن   ألب  وجاء  طغرلبك  عهد  انتهى  أن  لبث  ما  لكن  طغرلبك،  عهد  يف  الكندري  حممد
  األشاعرة   نأش  ورفع  ،بغداد  من  منهم  خرج  من  وأعاد  األشاعرة  لعن  افمح  امللك  نظام  ووزيره
  العراق  بالد  يف  شعرية األ  النتشار  األسباب  أهم  من  واحد    هو  إذن  امللك  فنظام  ،بنا  مر    كما
 .جاورها وما

 العقائد   وأما"  املقريزي:  يقول   ،األيويب  الدين  صالح  رأسها:   وعلى  األيوبية،   الدولة  -2
 إمساعيل   بن  علي    احلسن  أيب   الشيخ  عقيدة  على  الكافة   محل  الدين  صالح  السلطان  فإن

  وإلزام ا،  محال    األشعري   املذهب  على  الناس  محل  فقد  ،(2)"اجلبائي    علي  أيب  تلميذ  األشعري  
 الدين  صالح  الناصر  امللك  السلطان  ملك  "فلما  فيقول:  آخر   موضع  يف  هذا  املقريزي   ويبني

 درابس   بن  عيسى  بن  امللك  عبد  الدين  صدر  وقاضيه  هو  كان  مصر  داير  أيوب  بن  يوسف
 الدين   نور  العادل  امللك  السلطان  خدمة   يف  كاان  منذ  عليه  نشآ  قد  املذهب،   هذا  على  املاران  
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 أبو   الدين  قطب  له  ألفها  عقيدة  صباه  يف  الدين  صالح  وحفظ  بدمشق،   زنكي  بن  حممود
 عقدوا   فلذلك  أوالده،  صغار  هاحيفظ    وصار  النيسابوري ،  مسعود  بن  حممد  بن  مسعود  املعايل

 التزامه،   على  الناس   كافة   دولتهم  أايم  يف  ومحلوا  األشعري ،  مذهب  على  البنان  وشد وا  اخلناصر
 من   امللوك  مواليهم  أايم  يف  مث   أيوب،  بين  من  امللوك  أايم  مجيع  ذلك   على  احلال  فتمادى
   .(1)األتراك"

  وما  ،به  وإلزامهم  األشعري  املذهب  على  الناس   من   كثري   محل  هو  االنتشار  سبب  فكان
 يقول   ،أيض ا  الناس  ألزم  قد  الدين  صالح  لكن  ،بيانه  سيأيت   كما  وأشنع  أشد  تومرت  ابن  فعله

 مذهب   اعتقاد  على  الناس  ومحل  أيوب  بن  الدين  صالح  ويل  فلما"  :الصديقي  عالن  بن  حممد
  ، ابملرشدية  تعرف  اليت  األشعرية   العقيدة  بذكر  التسبيح  وقت  يعلنوا  أن  املؤذنني  أمر  األشعري

 .(2) "ليلة  كل  ذكرها على فواظبوا
 يف  األشعري  املذهب  انتشار   يف  كبري  بشكل  ساهم  ممن  ويعترب  ،تومرت  بنا  املهدي  -3

 بعد   الداير  تلك  يف  موجود ا  كان   األشعري  املذهب  أن  مع  واألندلس،  جاورها  وما  املغرب  بالد
 املرابطني   دولة   أسقط  أن  بعد  تومرت  ابن  أن  بيد  ،ت ن بي    كما  اهلروي  تالمذة  إليها   نقله  نأ

  كان   ولئن  ،دينابملوح    دولته  مسى  وقد  األشعري،  االعتقاد  نشر  يف  جد ا  كبري  بشكل   ساهم
 هذا   يف  أشد    ت كان  املوحدين  دولة   فإن  ،األشعري  املذهب  على  الناس  محل  قد  الدين  صالح
 ذلك   مع  واتفق"  املقريزي:  يقول  ،أشنع    واجلماعة   السنة   أهل  من  اخمالفيه  مع  توكان   األمر،

 حامد   أيب  عن  وأخذ  العراق،   إىل   املغرب  رجاالت  أحد  تومرت  بن  حممد   هللا  عبد  أيب  هتوج  
 وضع  ويعلمهم، يفقههم املصامدة يف وقام  املغرب  بالد إىل عاد فلما األشعري ، مذهب الغزايل  

 وتلقب   القيسي ،  علي    بن  املؤمن  عبد  موته  بعد  فخلفه  مات  مث  عام تهم،  عنه  لقفها  عقيدة  هلم
 ابملوحدين،   واوتسم    سنني،  مد ة  بعد  من  وأوالده  هو  املغرب  ممالك  على  وغلب  املؤمنني،  أبمري

  تومرت،  ابن  عقيدة   خالف  من  دماء  تستبيح  املغرب  ببالد   املوحدين  دولة  صارت  فلذلك
 خالئق  دماء  من   ذلك  بسبب  أراقوا  فكم  املعصوم،   املهديّ   املعلوم  اإلمام  عندهم  هو  إذ 
  هو   هذا  فكان  ،التاريخ  كتب  يف  معروف  هو  كما  وتعاىل،   سبحانه  خالقها   هللا  إاّل   حيصيها  ال
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 .( 1) "اإلسالم أمصار يف وانتشاره األشعري   مذهب اشتهار يف السبب
 محلت   قد  املغرب  بالد  يف  ديناملوح    دولة   أن  هو  املقريزي  نظر   يف  احلقيقي  فالسبب

 خمالفيهم  على  هجموا  إمنا  ،هبذا  يكتفوا  ومل  األشعري،  املعتقد  على  والنار  ابحلديد  الناس
 املعتقد  على  أغلبيتهم  تكن  مل  األصل   يف  املغرب  بالد  يف  الناس  نإ  حني  يف   ،دماءهم  واستباحوا
  هللا:   رمحه  يقول  العلوم،  هذه  ينافرون  كانوا   -املراكشي  الدين  حميي  حسب-  بل   األشعري،

 أهل  وكان  ،ة األشعري  طريق  على  االعتقاد  علم  -تومرت  ابن  أي:-  إليه  يدعو  ما  جل    وكان"
ا  عليه،  ظهرت  من  ويعادون  العلوم،  هذه  ينافرون  -ذكران  ما  على-  املغرب  يف  أمرهم  شديد 

 والدعاء  العقيدة  إظهار  يف  تومرت  ابن  هتمة   وكانت"  فيقول:  الذهيب  هذا  ويؤكد  ،(2) "ذلك
 اليسع   "قال  ويقول:  ،(3) وأهله"  الكالم  ينافرون  السلف  طريقة  على  املغرب  أهل  وكان.  إليها

  هللا   بتنزيه  إال  يدينون  املغرب   أهل  كان  وما  مني،ابجملس    املرابطني  تومرت  ابن  مسى  حزم:  بن
  . فهمه   عن  العقول  تقصر  عما  خوضهم  ترك  مع  له،   جيب  مبا  وصفه]و[  ،جيب  ال   عما  تعاىل

  يعرف   لن  ذلك  يعرف  مل  من  وأن  واجلوهر،  العرض  جلهلهم  تومرت  ابن  رهمفكف    قال:  أن  إىل
  أن   وذكر  واحلري،  الدم  حالل  فإنه  معه  ويقاتل   إليه  يهاجر  مل  من  وأبن   اخلالق،  من  املخلوق

  . (4) حسبة" وقيامه هلل غضبه
  أن   مع  عليه،  يكونوا  مل  الناس  نإ  حني  يف  األشعري  املعتقد  على  الناس  تومرت  ابن  فحمل

 العباس   أبو   يقول  عليه،  الناس  إلزام   دون  لكن  تومرت  ابن  دولة   قبل  وجدوا   قد  األشاعرة
 يف  املوحدين  مهدي  تومرت  بن  حممد  ظهر  أن  إىل  مدة  ذلك  على  احلال  "واستمر    السالوي:

 األشعري  احلسن  أيب  الشيخ  مذهب   علمائه  عن  وأخذ  املشرق   إىل  فرحل  ،السادسة   املائة   صدر
  وخترجيه   والسنة   الكتاب   من  املتشابه  أتويل  مع  السلف  بعقيدة  اجلزم  من   أصحابه  ومتأخري 

  والشرع  النقل  عليه   يوافق  مما  بالغاهتا  وضروب  جمازاهتا  فنون  من  العرب  كالم  يف  عرف  ما  على
  هذه  سلوك  إىل  الناس  ودعا  املغرب   إىل  تومرت  بن  حممد   عاد  مث  ،والطبع  العقل  ويسلمه
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 من   أبن  تعريضا  املوحدين  أتباعه  ومسى  ، بتكفريه   بل  ، خالفها  من  بتضليل  وجزم  ، الطريقة
  تقف   حسبما  املغرب  ملك  على   نتزاءاال  إىل   ذريعة   ذلك  وجعل  ،دمبوح    ليس  طريقته  خالف

 من  بشيء  مزجها  بل  ،خالصة   األشعري  بطريقة   أتى  ما  لكنه  ،هللا  شاء  إن  بعد    المفص    عليه
 من   خلفائه  وأحوال  وأحواله  أقواله  يف  النظر  إبمعان  ذلك  يعلم  حسبما  والشيعية   اخلارجية 

 وحتريره   وتقريره  األشعري  مذهب  تعاطي  على  املغرب  علماء  أقبل  الوقت  ذلك  ومن  ،بعده
 .(1) أعلم" وهللا ،ما فظهورا تومرت ابن قبل ابملغرب ظهر  قد كان  وإن  ،نآلا إىل  وأتليفا درسا

 عليه  كان  ذيل ا  وهو  ،األشعري  االعتقاد  يف  متنه  وضع   قد  تومرت  ابن  أن  املعلوم  ومن
 ابملهدي،   ىوتسم    شوكته،  وقويت  أمره  وارتفع   شأنه  "فعظم  عنه:  كثري   ابن  يقول  بعد،  الناس
  ابن ويقول ،(2) املرشدة"  :ىتسم   وعقيدة التوحيد  يف كتااب  وألف املوحدين، جيش  جيشه ومسى

 املغرب   أهل  كان  أن  بعد  واألحاديث  اآلي  من  املتشابه  أتويل  يف  رأيهم  إىل  "وذهب  خلدون: 
 وإقرار   التأويل  ترك   يف  ابلسلف  اقتداء  ؛فيه  برأيهم  واألخذ  التأويل  يف  باعهمت  ا  عن  مبعزل

  واألخذ   ابلتأويل  لالقو   على  ومحلهم  ،ذلك  يف  املغرب  أهل  ففطن  ،جاءت  كما  تشاهباتامل
 على  العقائد  فوأل    ،تقليدهم  ووجوب  إبمامتهم  وأعلن  العقائد،  كافة   يف  األشعرية   مبذاهب

 . (3)التوحيد" يف املرشدة مثل رأيهم
  أهل   على  شنع  أن   بعد  فيابلس  عليها  الناس  ومحل  ،األشعرية   ابلعقيدة  تومرت  ابن  فجاء

 خلق   فتنة   مع  تومرت  ابن  من  حصل   ما  يقيس  وهو   هللا  رمحه  تيمية   ابن  يقول  ، واجلماعة   السنة 
  الذين  املالكية   املغرب  أهل من  فة مؤل   ألوف دماء "واستحل   به: القول على الناس ومحل  القرآن
  واحلديث   القرآن  ونؤ يقر   ،املدينة   وأهل  مالك   مذهب  على  والسنة   الكتاب  أهل  من  كانوا

  ،جمسمة   هة مشب    أهنم  فزعم  ،املدينة   أهل  مذهب   على  والفقه  ،ذلك  وغري  واملوطأ  كالصحيحني 
 القول  إظهار  مالك  أصحاب  من  أحد  عن  يعرف  وال  ،املقالة   هذه  أهل  من  يكونوا  ومل

 من   وحنوه  التأويل  هبذا  احملرمات  من  ذلك  وغري  أمواهلم  أيضا  واستحل  .  والتجسيم  ابلتشبيه
 من   -الصفات  نفاة  وسائر  واملعتزلة  كالفالسفة -  املعطلة   اجلهمية   تستحله  كانت  ما  جنس

 

 (. 197-196 /1االستقصا ألخبار دول املغرب األقصى )( 1)
 (.246 /16البداية والنهاية )( 2)
 (. 302 /6اتريخ ابن خلدون )( 3)



 ، خملوق  القرآن  أبن  القول  وأظهروا   ،املأمون  خالفة   يف  الناس  امتحنوا  ملا  واجلماعة   السنة   أهل
 من  شيء  أو  مشيئة   أو  كالم  أو   قدرة   أو  علم  هلل  يكون  أن  ونفوا  ،اآلخرة  يف  يرى  ال  هللا   وأن

  وه وول    وماله  دمه  عصموا  التعطيل  هذا  على  وافقهم  من   كل  وصار.  بذاته  القائمة   الصفات
 على  يوافقهم  مل   ومن  ،األسر  من  وافتدوه  شهادته  وقبلوا  املال  بيت  من  الرزق  وأعطوه  الوالايت

 من  العطاء  منعوه  أو  ضربوه  أو   حبسوه  أو  قتلوه  بدعهم  من  ذلك  يتبع   وما  خملوق  القرآن  أن
  ، ه مشب     هذا   يقولون:.  الكفار  من  يفدوه  ومل  ، شهادة  له  يقبلوا  ومل  ،والية   يولوه  ومل  ،املال  بيت
 استوى  هللا  نإو   ،خملوق  غري  هللا  كالم  القرآن  نإو   ،اآلخرة  يف   رىي    هللا  إن  لقوله:  جمسم  هذا
 . (1) ذلك" وحنو العرش على

  وبالد  مصر  بداير األشعري   عقيدة على احلال فاستمر  " املقريزي: قاله ما الكالم وخالصة
 األشعري    رأي  تومرت   بن  حممد  إلدخال  أيضا،  املغرب  وبالد  واليمن  احلجاز  وأرض  الشام
  ، (2)عنقه"  ضرب  خالفه  من  نإ  حبيث  البالد،  هذه  بسائر  االعتقاد  هذا  صار  نهإ  حىت  إليها،
 املفارقات  ومن  ! إلزام؟  من  هذا  بعد  فهل  عنقه،  يضرب  األشعري  املذهب  خيالف  فمن

  اخلصوم،  وتكفري  ة، السياسيّ   نصرة ال  أعن:   االهتامني،   بكال  همونت  ي    السنة  أهل  أن  العجيبة
 وقتلهم   سواهم  من  وتكفري  ابلسيف  األشعرية  على  الناس   محل  لنا  حيكي  التاريخ  جند  بينما

 دمائهم! وإراقة
 يف  وانتشاره  األشعري  املذهب  استقرار  يف  حامسا  كان   السياسي  الدور   أن  هذا  من  ويتبني

 بقوة   عليها  محال    كان  أو   األشعرية،  للعقيدة  تب ن   جمرد  الدور   هذا   كان  سواء  ،اإلسالمي  العامل
 ابن   عهد  يف  كما  والسنان  السيف  بقوة  حىت   أو  األيويب،  الدين  صالح  عهد  يف  كما  النظام
 .ودولته تومرت

 الرمسية:  املدارس اثنياا: 
  األشعري   االعتقاد   السالطني  بعض   تبىن  أن  فبعد  قبله،  الذي  على  مبين  السبب  هذا

 تلك   أوائل  ومن  األشعري،  املعتقد  سر تد كانت  واليت   الكربى  املدارس  من   عدد  بناء  يف  سامهوا

 

 (. 479-478 /11جمموع الفتاوى )( 1)
 (. 167 /4املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلاثر )( 2)



  وأصفهان   البصرة  :منها  ؛ مدن  عدة  يف  امللك  نظام  الوزير  بناها   اليت  النظامية   املدارس  املدارس:
 األشاعرة،  إىل  الكربى  املدارس  هذه  يف  التدريس  وأسند  وبغداد،  ونيسابور  واملوصل  ومرو  وبلخ
 الكربى   للمدارس  الرمسي   املعتقد  هو   نهإ  إذ  األشعري؛  املذهب   انتشار  يف  مهم ا  سبب ا  هذا  وكان

 .املناطق تلك يف الرمسية 
  عساكر،   ابن   امشيخته   وتوىل  ،زنكي  بن  حممود  الدين   نور  ابناه  يتال  احلديث  دار  وكذا

 حممد   بن  مسعود  الدين  قطب   فيها  التدريس   وتوىل  ،النورية   النفرية   املدرسة   أنشأ  كما
 .األشعري النيسابوري

  فيها   يدرس  كان  األزهر  منهم  وأخذوا  العبيدين  األيوبيون  طرد  أن  بعد  األزهر  أن  كما
 أخرى مدارس عدة الدين صالح بىن بل احلاكمة،  السلطة  معتقد على بناء األشعري االعتقاد

  فإن   العقائد  "وأما  املقريزي:  يقول  األشعري،  املعتقد  على  كلها  املصرية   املدن  من  عدد  يف
  األشعري    إمساعيل  بن  علي    احلسن  أيب  الشيخ  عقيدة  على  الكافة   محل  الدين  صالح  السلطان

 قرب   جبوار  الناصرية   كاملدرسة   مصر،  بداير  اليت  أوقافه  يف  ذلك  وشرط  اجلبائي ،  علي  أيب  تلميذ
 بن  عمرو  جامع  جبوار  ابلشريفية   عرفت  اليت  الناصرية   واملدرسة   القرافة،  من  الشافعي    اإلمام
 .(1) ابلقاهرة" السعداء سعيد وخانكاه مبصر،  ابلقمحية  املعروفة  واملدرسة  مبصر، العاص
 هي  املدارس  هذه  فإن  األشعري،  املعتقد  انتشار  يف   كبري ا  أثر ا  املدارس  هلذه  أن  شك  وال
  ، الدولة   عليها  تشرف  حكومية   مدارس  تعترب   وكانت  اإلسالمي،  العامل  يف  الكربى  املدارس
 إىل   األشعرية   العقيدة  معهم  فيحملون   الداير،  كل  من  إليها  وأيتون  ،كبري  عليها  الناس  فإقبال

  العامل   مع  بسببها  واليت  املذاهب،  صراع  يف  حامسا  منعرج ا  املدارس  تلك  فكانت  ،بالدهم
 . غريها على األشاعرة كفة   رجحت السياسي

 له:  العلماء بعض  تبن اثلثاا:  
 بعد   األشعري  املعتقد  على  نشؤوا  فقد  ،البارزين  العلماء   من  عدد    األشعري  املذهب  تبىن

 عليه  العلماء  هؤالء   فنشأ  تقرره،  اليت  املدارس  وإنشاء  عليه   الناس  ومحل  السياسي  النفوذ  بسط
 . وغريهم ولغويون ومفسرون للحديث وشراح وحمدثون فقهاء وهم وتبنوه،

 

 . (166 /4املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلاثر )( 1)



 املذهب   على  اجلملة   يف  الناس   كان  وإن  األشعري،  املذهب  انتشار  أابب  من  مجلة   هذه
 عند   الكالمية   املسائل  يف  لوايتوغ    مل  الناس   عامة   أن   أعين:  واجلماعة،  السنة   ألهل  العام

 أدلتهم،   بعض   حىت  بل  ابلكسب،  كالقول  للعقل  املنافية   أقواهلمو   أصوهلم  يعرفوا  ومل  األشاعرة،
  وعلى   البالد،  تلك  يف  الدينية   والسلطة   والقضاة  الدولة   انتساب  من  ابلعموم  إليه  انتسبوا  وإمنا
 السلفي   املعتقد  إىل   جادة  عودة  تقريب ا  اهلجري  عشر  الثان  القرن  منذ  تبدأ  قدف  حال  كل

 له  اليوم  أصبح  حىت  ،اإلسالمية   الدول  من  عدد  يف  ذلك   وكان  ،واجلماعة  السنة   أهل  معتقد
 اإلسالمية   الداير  ختل  مل  األشعري  املعتقد  فيها  انتشر  اليت  السنني  هذه   وطوال  البارز،  حضوره

 .عصر كل  يف البارزين العلماءمن  حىت أو الناس، عموميف  سواء واجلماعة  السنة  أهل من
 النتائج،  ببعض   منها  خنرج  وأسبابه  األشعري  املذهب  النتشار  املختصرة  الوقفات  وهذه

 أمهها: 
  أن   هبذا:   وأعين  األصل،  هو  يكن  ومل  اإلسالمي  التاريخ  يف  و لد  األشعري  املذهب  أن  -1

  عليه  هللا  صلى  النيب  عليه  ملاكان  وقضاايه  أصوله  من  ريكث  يف  امتدادا  ليس  األشعري  املذهب
 بن   كأمحد  الكبار  العلماء  من  ةمنبوذ  كانت  الكالبية   أن  كيف  بنا  مر  وقد  وأصحابه،  وسلم

 . ذلك يف هلم تبع واألشاعرة حنبل،
 االنتشار،   ألسباب   واضحة   صورة  يعطي  ال  استقراره  بعد  االحق    املذهب  انتشار  أن  -2

 إىل  الرجوع  وبعد  انتشاره،  بداية   يف  املذهب  عاشه  ما  واقع  يه  مذهب  ألي  الالحقة   فاملرحلة 
  التدريس   أو  ابلتمكني  سواء  االنتشار  خلف  تقف  احلاكمة   السلطة   جند  املذهب  انتشار  بداية 

 .عليهم والفتيا  العلم مراكز قصر أو
  يراجعوا   أبن  أوىل  هم  تكفريي ون  السنة   أهل  أبن   اليوم  ينادون  الذين  األشاعرة  أن   يتبني  -3
 ينبين  ما  أن  كما  مذهب،  كل  يف  حيارب  أن   جيب  حق  بغري  التكفري  فإن  منه،  ويتربؤوا  اترخيهم

  ، السنة  أهل    األشاعرة    به  هميت    آخر   خطري  أمر  للناس  وقتل  للدماء  سفك  من  التكفري   على
  اليت  التارخيية   احلقبة  لتلك  مراجعات  موايقد    أن  عليهم  اواجب    فكان  به،  خة ملط    أيديهم  بينما

  وتبين  والتمكني  االستقرار   بعد  مث  واستقراره،  األشعري  املذهب  انتشار  يف  السبب    كانت
 هم  احلقيقة   يف  كانوا  وإن  احلاكم،  مذهب  سيتبنون  االمسي  التبين  يف  العوام  أن   شك    ال  السلطة 



 .  (1) الباحثني بعض  ذلك  يرى كما  األشعرية  ابألصول إملامهم دمعل ؛ة سن   أهل
 وسلم. وصحبه آله وعلى حممد، نبينا على هللا وصلى

 

 

 نظر: من السين؟ للدكتور: لطف هللا خوجة.( ي1)


