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  خالصة القول في فرقة األشاعرة
 
 
 

 خالد بن إبراهيم بن محمد الحميدي كتبه:
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بسم الله والحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
  والمرسلين محمد بن عبد الله ، أما بعد،

رق اإلسالمية، تنسب إلى أبي الحسن األشعري المولود رقة من الف  فاألشاعرة ف  
  هجرياً. ٤٠٣سنة  هجرياً، و المتوفى ٠٦٢سنة 

 بدأ حياته العقدية معتزلياً، تأثر بشيخة -رحمه الله -وأبو الحسن األشعري
دة أمه، ثم رجع أبو الحسن عن عقي أبي علي الُجبَّائي الذي كان زوج   المعتزلي

لى أهل إ ب، وكان ابن كالب أقرب  المعتزلة، وتأثر بعبد الله بن سعيد بن ُكالَّ 
-ز وجل ع -لله الخبرية   ات  الصف تُ ب  ث  من المعتزلة، وكان ي ُ  والجماعة السنة

كاالستواء والوجه واليدين، وال يثبت الصفات الفعلية لله المتعلقة بالمشيئة، 
  وهذا ضالل وانحراف عما ورد في نصوص الوحي من الكتاب والسنة.

به  القول بأن القرآن كالم نفسي، أي: لم يتكلم الله من ابتدع ب أولُ الَّ وابن كُ 
 -لالذي بين أيدينا هو تعبير جبري  -بناًء على ذلك -بحرف وصوت، فالقرآن

عما في نفس الله ، وبذلك لم يخالف ابن كالُب المعتزلة   -عليه السالم
القائلين بأن القرآن كالم الله مخلوق، وهذا ضالل ومخالف للنصوص، ول ما 

على  زالهنكلم الله به لما شاء إ، تأجمع عليه السلف بأن القرآن كالم الله حقيقة
 -بريل، وأنزله جحقيقةجبريل من الله وسمعه  -صلى الله عليه وسلم -محمد

 -ن اللهم كما سمعه  -صلى الله عليه وسلم -على قلب النبي -عليه السالم
  له ليست مخلوقة.صفة من صفات الله، وصفات ال القرآن، و -وجل عز
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كالب،   كان متأثرًا بعقيدة ابن  ّمار" ل  غ  ف أبو الحسن األشعري" رسالة أهل الث َّ وألَّ 
ت ف كتاب " مقاالثم وفقه الله للرجوع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، وألَّ 

الب، وذكر فيه عقيدة أهل الحديث، الذي ذكر فيه عقيدة ابن كُ   اإلسالمين"
 (٠92نذهب")ص وإليه"وبكل ما ذكرناه من قولهم نقول، وذهب إليها، وقال: 

ف كتاب " اإلبانة عن أصول الديانة" وهو آخر مؤلفاته، وقال فيه:" قولنا . وألَّ 
،  -عز وجل -الذي نقول به، وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب الله ربنا

التابعين و عن الصحابة  يو  رُ ، وما  -صلى الله عليه وسلم  -وبسنة نبينا محمد
، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد محدثينوأئمة ال

قائلون،  -ر الله وجهه، ورفع درجته، وأجزل مثوبتهنضَّ  -بن محمد بن حنبل
 ( ٠٢2 ص )ولما خالف قوله مخالفون" كتاب اإلبانة

دة كبار بشهاوكتاب "اإلبانة عن أصول الديانة" ثابت عن أبي الحسن األشعري، 
ب إلي ساألشاعرة، فقد ذكره ابن عساكر في كتاب" تبيين كذب المفتري فيما نُ 

أبي الحسن األشعري" وأثنى على ما فيه من معتقد، وكتاب" تبيين المفتري" من 
  الكتب المعتبرة عند متأخري األشاعرة.

 عن كتاب تبيين كذب المفتري:" وهو من -رحمه الله -قال تاج الدين السبكي
ها، فيقال: كل ُسنّ ي ال يكون عنده كتاب " ، وأحسن  ها فائدةً وأعظم  أجل الكتب، 

ية الكبرى " طبقات الشافعاكر فليس من أمر نفسه على بصيرةالتبيين" البن عس
(٤٥/ ٤2 ) 
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: "ومن وقف على كتابه المسمى ب" -رحمه الله -قال الحافظ ابن عساكر
 ( ٠٢ص  )المفتريه من العلم والديانة". تبيين كذب ع  ف موض  ر  اإلبانة" ع  

من كتاب اإلبانة فيه بيان المعتقد السلفي ألبي الحسن  بعد أن ذكر فصالً و 
، هه وأبين  هذا االعتقاد، ما أوضح   -رحمكم الله -األشعري، قال: "فتأملوا

ظه ، فما نه، وانظروا سهولة لفواعت ر ُفوا بفضل هذا اإلمام العالم الذي شرحه وبيَّ 
 (2٦٤مفتري)ص تبيين كذب ال أفصحه وأحسنه".

 ٦٥9وقال أبو القاسم عبد الملك بن عيسى بن درباس الشافعي المتوفى سنة 
معشر   : اعلموا2"الذب عن أبي الحسن األشعري رسالة في رسالة" هجرياً 

بأن  -وهدانا أجمعين الصراط المستقيم  وفقنا وإياكم للدين القويم -اإلخوان
"كتاب اإلبانة عن أصول الديانة" الذي ألفه اإلمام أبو الحسن علي بن إسماعيل 

 -األشعري هو الذي استقر عليه أمره فيما كان يعتقده، وبما كان يدين الله 
ل مقالة تُنسب وك -هف  ط  بم نّ  الله ولُ  -بعد رجوعه من االعتزال  -سبحانه وتعالى

، وكيف منها -سبحانه -نها ، وتبرأ إلى اللهإليه اآلن مما يخالف ما فيه فقد رجع ع
 ( 2٢2ص) " بها. -سبحانه -وقد نص فيه على أنه ديانته التي يدين الله

رجع عما كان عليه من مخالفة عقيدة  -رحمه الله -إذًا أبو الحسن األشعري
لله عليه ا صلى -أهل السنة والجماعة، ونص أنه متمسك بكتاب الله سنة النبي

، ومتمسك بما عليه الصحابة والتابعون، وبما عليه اإلمام أحمد بن  -وسلم
  السنة والجماعة. أهل   حنبل إمامُ 

                                                           
  1 حققها الدكتور على  الفقيهي، وطبعها مع كتاب األربعين في دالئل التوحيد لإلمام الهروي
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وقد تأثر أوائل األشاعرة بمعتقد أبي الحسن األشعري كالباقالني والبيهقي 
وجاء  الفات لعقيدة أهل السنة والجماعة،وغيرهما، وإن ُوجد عندهم بعض المخ

ر مذهب األشاعرة، اإلمام الجويني أبو المعالي إمام الحرمين الذي طوَّ بعدهم 
 فصار أقرب إلى أصول المعتزلة، ثم جاء اإلمام الغزالي الذي صبغ المذهب  

، فصارت الصوفية تغلب على األشاعرة، ثم جاء ٠ة الصوفيةغ  ب   صّ  بال األشعريَّ 
  .٤يةفخر الدين الرازي الذي صبغ مذهب األشاعرة بالصبغة الفلسف

 الى فمالوا طريقته سلك ومن الجوينى أما و: -رحمه الله -قال ابن تيمية
 قليل ،هاشم بىأ لكتب المطالعة كثير كان المعالى باأ نإف المعتزلة مذهب
  (٥٠| ٦مجموع الفتاوى ) .مريناأل مجموع فيه ثرأف ،ثارباآل المعرفة

 إلى أقرب ،وأمثاله البيهقي بكر أبي والحافظ :-رحمه الله -وقال ابن تيمية
 من كثير عن خرجوا الذين ،المتأخرين األشعري أصحاب من كثير من السنة

 متأخري من اً كثير  فإن، الفالسفة أو ،الجهمية أو ،المعتزلة قول إلى قوله
 أو ،الجهمية أو ،المعتزلة قول إلى قوله عن خرجوا ،األشعري أصحاب
( ٥29األصبهانية )صشرح .  ذلك في واقفين صاروا إذ ،الفالسفة  

جًا خليطاً ومزي -الذي استقر عليه المتأخرون-المتأخر فصار مذهب األشاعرة
  من آراء علماء الكالم والمعتزلة والفالسفة والصوفية.

                                                           
م يَّة  . ) مجموع الفتاوى)٣| 2٦٣(    2 قال ابن تيمية- رحمه الله-: و أ بُو ح ام ٍد ي م يُل إل ى ال ف ل س ف ة  ل ك نَُّه أ ظ ه ر ه ا ف ي ق ال ب  التَّص وُّف  و ال ع ب ار ات  اإل  س ال 

  3 انظر كتاب مصادر التلقي عند األشاعرة للدكتور زياد الحمام) ص 76-76 (
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رحمه  -أبو الحسن األشعري بتعدوا كثيرًا عما كان عليهفهم في الحقيقة قد ا
ا عليه م قل، وتعظيمالع على ، من تعظيم النصوص الشرعية، وتقديمها-الله

  .السلف الصالح
ما قرره في  م ، فهم يخالفون كثيراً إلى أبي الحسن األشعري فيها نظر فنسبتهم

وله بما يق  ولو أنهم قالوا -رحمه الله -ر ما ألفكتاب اإلبانة الذي هو من آخ  
عن  -هرحمه الل -لصاروا من أهل السنة، قال شيخ اإلسالم ابن تيميةفي اإلبانة 

:" وأما من قال منهم بكتاب " اإلبانة"، الذي صنفه األشعري في آخر  األشاعرة
عمره، ولم ُيظهر مقالة تناقض ذلك، فهذا يُعد من أهل السنة". الرسالة المدنية 

  ( ٤9ص )
راحل األشعري مر في مألن  ؛فال ينبغي االنتساب إلى األشعري على ذلك وبناءً 

ب إليه.مختلفة، فاالنتساب إليه ال يُ    ظهر حقيقة معتقد هذا المنتس 
: "لكن االنتساب إلى األشعرية بدعة، ال سيما ، -رحمه الله -قال ابن تيمية

وذلك يوهم حسن الظن بكل من انتسب هذه النسبة، وينفتح بذلك أبواب 
 ( ٤9ص  )الرسالة المدنية الشر".
أن يعتز بانتسابه إلى أهل السنة والجماعة، أو إلى السلف  المسلم  فيكفي 

  . -صلى الله عليه وسلم -الصالح، وهم صحابة النبي
الفون هم مخ-إن لم نقل الكل -ولهذا غالب الذين ينتسبون إلى األشعري اليوم

لمعتقد أبي الحسن األشعري الذي مات عليه، ومخالفون لعقيدة أهل السنة 
  .-رحمه الله -لتي كان عليها اإلمام أحمدوالجماعة ا
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المنهج الذي يدين به أبو الحسن األشعري، فهم ليسوا على طريقته،  فهم خالفوا
بل هو بريء من معتقداتهم التي يذكرها السنوسي في العقيدة الصغرى والكبرى 

أو في مقدماته، أو يذكرها اللقاني المالكي صاحب جوهرة التوحيد، ولألسف 
وكتب األشعري تنفي هذه ها إلى مذهب أبي الحسن األشعري، ينسبون

، وتنفي المنهج الذي سلكه المتأخرون من تقديم العقل على النقل، المعتقدات
 ، فالعقيدةالفة ما عليه أهل السنة والجماعةفهذا هو الذي أوصلهم إلى مخ

ست ياألشعرية الموجودة اآلن، ليست هي عقيدة أهل السنة والجماعة، بل هي ل
   عقيدة أبي الحسن األشعري التي مات عليها.

  .ه لنا ولهم الهداية والرجوع للحقفأسأل الل
بيان ، و ضاح الحق، وعدم لبس الحق بالباطل، من باب إيهذه المقالة كتبت

حقيقة العقيدة األشعرية التي يصفها البعض بأنها عقيدة أهل السنة والجماعة، 
 ه أعلموالل والحقيقة أنها ليست كذلك.

 والحمد لله رب العالمين
 

 كتبه أبو عبد الرحمن خالد بن إبراهيم بن محمد الحميدي
  
 


