االشاعرة ( االشعرية)
ىم اتباع االمام ابي الحسن االشعري عمي بن اسماعيل بن ابي بشر اسحاق  ،ولقب
باالشعري الن نسبو ينتيي الى الصحابي ابي موسى االشعري رضي اهلل عنو .
ولد بالبصرة وسكن بغداد الى ان توفي بيا .
كان يدافع عن المعتزلة  44عاما ثم رجع عن اقواليم .
مذىبو الكالمي  :ان مذىب االمام االشعري الكالمي ىو ماكان عميو السمف اىل
السنة والجماعة .
مذىبو الفقيي  :قيل انو كان حنفي المذىب وقيل انو شافعي وقيل انو مالكي ،
وذىب انو عمى مذىب االمام احمد .
اراء االشعري
ذكر الشيخ االشعري اراءه في كتبو واىميا مقاالت االسالميين  ،والممع  ،واالبانة ،
ومن تمك االراء :
-1اثبت الصفات االليية الواردة بالقرآن والسنة  ،وصفاتو تميق بذاتو تعالى ال تشبو
صفات المخموقين فاهلل تعالى قادر بقدرة ليست كقدرة المخموق وعالم بعمم ليس كعمم
المخموق وصفاتو ازلية قائمة بذاتو فال يقال ىي ىو  ،وال ىي غيره .
-2اهلل سبحانو ىو الخالق حقيقة ال يشاركو في الخمق غيره وجميع افعال العباد
مخموقة مبدعة من اهلل تعالى وىي مكتسبة لمعبد وبالكسب يكون التكميف ويكون
الثواب والعقاب .
 -3الحسن والقبح شرعي اي  :ال يعمم استحقاق المدح او الذم وال الثواب او العقاب
شرعا عمى الفعل اال من جية الشرع فالحسن عند االشاعرة حسن الن اهلل امر بو
والقبيح الن اهلل نيى عنو .
 -4افعال اهلل تعالى ال تعمل  ،فاالشاعرة ذىبوا الى منع التعميل ومن حججيم :
أ-قولو تعالى ( ال يسئل عما يفعل وىم يسئمون )  .االنبياء . 23 ،
ب-لو كان الفعل لغرض لمزم ان يكون الفاعل ناقصا في نفسو مستكمال في غيره
وذلك باطل في حقو تعالى .

ج-اذا كان الفعل لغرض كان الغرض يقتضي سببا  ،اي ان الغرض محتاج الى
غرض اخر واالخر الى اخر وىذا يمزم التسمسل وىو باطل .
 -5كل موجود يصح ان يرى واهلل تعالى موجود فيصح ان يرى وقد صح السمع بان
المؤمنين يرونو في االخرة في القرآن والسنة .
لكن يرى من غير حمول وال تكييف وال حدود .
 -6في االلفاظ الواردة في القرآن والسنة الموىمة لمتشبيو مثل قولو تعالى في اليد :
( يد اهلل فوق ايدييم )  .الفتح . 14 ،
 -7االيمان ىو التصديق بالقمب  ،اما االقرار بالمسان والعمل باالركان فيما فروع
االيمان .
-8المؤمن الموحد صاحب الكبيرة اذا خرج من الدنيا من غير توبة فحكمو الى اهلل
اما ان يغفر لو واما ان يعذبو وال يخمد في النار مؤمن .
-9لمرسول صمى اهلل عميو وسمم شفاعة مقبولة في المؤمنين المستحقين لمعقوبة يشفع
ليم بامره تعالى .
 -14ال يكفر احدا من اىل القبمة
-11منيج االشعرية في االستدالل عمى العقائد يتضح في اخذىم بالنقل والعقل معا.

