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Khulasah
Kajian ini bertujuan untuk mendedah serta
menghuraikan metodologi deduktif yang digunakan
oleh Imam Abu al-Hasan al-Ash`ari bagi menangani
persoalan akidah. Beliau merupakan perintis kepada
pendekatan dalil aqli (intellectual) dan dalil naqli
(transmittered evidence). Kekuatan metodologi deduktif
adalah berdasarkan dua perkara iaitu hujah dan bukti
yang kukuh. Sebagai seorang sarjana Muslim, beliau
telah
memperkukuhkan
hujah-hujah
beliau
menggunakan Asma’ Allah Ta’ala berasaskan hukum
syarak. Malah beliau tidak mengiktiraf bahawa analogi
bahasa mampu menghasilkan hujah yang bernas.
Justeru, kepentingan kajian ini terletak pada daya intelek
dan kualiti ilmiah yang tinggi yang dimiliki oleh tokoh
berkenaan. Beliau telah menumpukan usaha sepanjang
hayatnya bagi mempertahankan ajaran al-Qur’an dan alSunnah berdasarkan akal fikirannya yang tajam dan
meyakinkan. Objektif utama kajian ini ialah bagi
mendedahkan metodologi taakulan (reasoning) dan
deduktif
berhubung
persoalan
akidah
bagi
mempertahankan akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah.
Pendekatan atau kaedah yang akan digunakan dalam
kajian ini bagi menjelaskan metodologi deduktif ialah
kaedah deskriptif dan analisis. Kajian ini telah
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diselenggarakan menerusi contoh-contoh yang telah
ditunjukkan oleh al-Ash`ari menerusi karya-karya
beliau dan menyusunnya berdasarkan objektif kajian.
Penulis turut menganalisis contoh-contoh tersebut bagi
membuktikan kerelevanan metodologi deduktif yang
digunakan (a. Kaedah deduktif berdasarkan nas-nas
Qur’an dan al-Sunnah; b. Kaedah analogi; c. Kaedah
deskriptif analisis; d. Kaedah perbandingan).
Umumnya, al-Ash`ari bukan sahaja telah berjaya
menggunakan akal fikiran yang tajam bagi menyahut
segala cabaran mengenai permasalahan akidah, tetapi
juga telah menggunakan ayat-ayat al-Qur’an dan alSunnah sebagai dalil. Dalil-dalil yang bersifat aqli dan
naqli ini adalah sangat sesuai dengan hukum syarak.
Dengan dalil-dalil ini juga sudah memadai untuk
menunjukkan kekuasaan Allah Ta’ala menerusi nama
dan sifat-sifatNya dan tidak perlu membandingkan
dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk.
Kata kunci: Deduktif, akidah, aqli, naqli, Abu al-Hasan
al-Ash`ari.
Abstract
The present study aims to describe the deductive
approach of al-Imam Abu al-Hasan al-Ash`ari in the
issues of `aqidah (Islamic faith). Al-Ash`ari is widely
considered a pioneer in the field of intellectual evidence
(dalil `aqli) and transmittered evidence (dalil naqli)
approaches. The strength of al-Ash`ari’s deductive
approach is dependent upon two things: validity of the
form of the argument and a strong type of evidence.
Being himself as a recognized Islamic scholar, he based
his arguments on Asma’ Allah (Names of Allah)
Almighty. He did not think that analogical language
measurement can penetrate strong arguments. Hence,
the significance of this study lies in al-Ash`ari’s high
intellectual power and his high quality knowledge. He
has devoted the rest of his life to defend the teachings of
the Qur’an and the Sunnah according to his logical
compelling arguments. Therefore, the main objective of
the study is to highlight al-Ash`ari’s method of
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reasoning and deduction in the issues of faith (`Aqidah),
particularly to defend the beliefs of Ahl al-Sunnah wa
al-Jama`ah. The study used the descriptive and
analytical methods to explain the al-Ash`ari’s deductive
approach. The study was first conducted by selecting alAsh`ari’s texts for modeled reading and rearranged it
according to the objectives of the study. Then, the author
analyzed the selected texts to prove the relevance of
deductive method used (a. his deductive method on the
verses of al-Qur’an and the Sunnah; b. his analogical
reasoning; c. inherent requirement for deductive
method; d. highlight differences between issues). The
findings show that al-Ash`ari does not only been
successfully using his high intellectual power to meet
the challenges on the issues of Islamic faith, but has also
used his deductive arguments based on the verses of the
Qur’an and the Sunnah. Further, these intellectual (`aqli)
and transmitted (naqli) evidences are consistent with
Islamic law. Finally, all these evidences are sufficient
enough to demonstrate the power of God Almighty
through His names and attributes and do not need to
compare the attributes that exist in other creatures.
Keywords: Deductive, Islamic faith, intellectual (`aqli),
transmitted (naqli), Abu al-Hasan al-Ash`ari.

املقـدمة
 والصالة والسالم على سيدان حممد رسول هللا رة،احلمد هلل رب العاملني
: وبعد، وعلى آله وصحبه أمجعني،للعاملني
فإن هذا املوضوع يسعى للكشف عن املنحى االستداليل عند اإلمام
 فتميز، الذي يعترب إماما يف املنقول واملعقول،أيب احلسن األشعري
 على أن اإلمام أاب،استدالله بقوة احلجاج والرباهني بسب هذا املزج
احلسن األشعري قد نص على أن طريقته يف مأخذ أمساء هللا تعاىل هو
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اإلذن الشرعي .ويتبني من قوله يف مناظرته مع الشيخ أيب علي اجلبائي:
"فقلت له :ألن طريقي يف مأخذ أمساء هللا اإلذن الشرعي ،دون القياس
اللغوي .فأطلقت (حكيما)؛ ألن الشرع أطلقه ،ومنعت (عاقال)؛ ألن
1
الشرع منعه ،ولو أطلقه الشرع ألطلقته".
أمهية املوضوع وأسباب اختياره
إن أمهي هذا املوضوع والدوافع إىل اختياره ،تتمحور حول األمور اآلتي :
 .1تعلقه ابلشخصي اإلسالمي احلج يف املسائل العقدي  ،وهو
اإلمام أبو احلسن األشعري صاحب املنقول واملعقول.
 .2كون هذا املوضوع يربز املنحى االستداليل عند اإلمام أيب احلسن
األشعري ،الذي وظف االستدالل العقلي يف الذب عن الكتاب
والسن .
 .3هذا البحث يسلط الضوء على دالئل سني أيب احلسن األشعري
العقدي .
أهداف البحث
يهدف هذا البحث إىل إبراز ما يلي:
 .1منهج أيب احلسن األشعري يف املناظرة واحلجاج يف املسائل
العقدي .
1ـ انظر :عبد الرةن بدوي ،مذاهب اإلسالميني :املعتزل واألشاعرة واإلمساعيلي والقرامط
والنصريي  ،ط) 1بريوت :دار العلم للماليني1996 ،م( ،ص.501
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 .2حقيق توجهه العقدي.
 .3طريقته يف إثبات وجود هللا تعاىل وأمسائه وصفاته.
منهج البحث:

لقد سلكت يف كتاب هذا البحث املنهج الوصفي واملنهج التحليلي،
حيث قمت جبمع املادة العلمي من مظاهنا ،وصنفتها حتت املباحث
املختارة هيكال للبحث ،مث قمت بتحليل النصوص املنقول من كالم أيب
احلسن األشعري ،إلبراز نوع االستدالل يف كل نقل من تلك النقول،
فتبني يل أن اإلمام أاب احلسن األشعري سلك أربع طرق يف االستدالل،
وعلى هذه الطرق بنيت حبثي هذا ،وبياهنا يف خط البحث اآلتي .
خطة البحث
قسمت البحث ،إىل مقدم وأربع مباحث ،وخامت .
املقدم  :وفيها بيان أمهي املوضوع وأسباب اختياره ،وأهداف البحث،
ومنهجه ،وخطته.
املبحث األول :أبرزت فيه مناذج من استدالله ابلسمع.
املبحث الثاين :كشفت فيه عن مناذج من استدالله ابلقياس.
املبحث الثالث :بينت فيه مناذج من استدالله بتالزم الشرطيات.
املبحث الرابع :عرضت فيه مناذج من استدالله ببيان الفرق.
اخلامت يف بيان أهم نتاج البحث.
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املبحث األول :استدالله ابلسمع
يستحسن أن نقدم بني يدي هذا املبحث بيان املقصود ابالستدالل
ابلسمع ،فنقول:
االستدالل يف اللغة :مصدر استدل ،مأخوذ من الدليل ،وهو ما يستدل

به 2.واستدل ابلشيء على الشيء :اختذه دليال عليه.

3

ويف االصطالح :قد عرف االستدالل بتعريفات عدة ،حبسب اختالف
الفنون واملعارف ،وكلها تلتقي يف النهاي إىل معىن واحد ،هو إقام الدليل
على إثبات شيء أو نفيه .ومن هذه التعريفات ما أييت:
أوال :تعريف املتكلمني :هو ترتيب اعتقادات أو ظنون ليتوصل هبا إىل

الوقوف على شيء ابعتقاد أو ظن 4.وقيل :هو استنتاج قضي جمهول من
5
قضي أو من عدة قضااي معلوم .

 -2اجلوهري ،إمساعيل بن ةاد ،الصحاح يف اللغ  ،حتقيق أةد عبد الغفور ،ج)4د.ط.
د.ت(.1698 ،
 -3جربان مسعود ،الرائد ،ج ،1ط) 2بريوت :دار العلم للماليني1978 ،م(،ص.106
 -4أبو احلسني البصري ،حممد بن علي بن الطيب ،املعتزيل ،املعتمد يف أصول الفقه،
تقدمي وضبط :خليل امليس ،ط ،1ج) 1بريوت :دار الكتب العلمي 1403 ،هـ(،
ص.6
 -5امليداين ،عبد الرةن حبنك  ،ضوابط املعرف  ،ط) 4دمشق :دار القلم1414 ،هـ)،
ص.150 -149
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اثنيا :تعريف األصوليني :هو طلب الدليل 6.وقيل :هو معىن مشعر
ابحلكم مناسب فيما يقتضيه الفكر العقلي من غري وجدان أصل متفق

عليه ،والتعليل املنصوب جار فيه 7.وقيل :هو ما ال يشهد له أصل من
األصول الثالث  ،وليس يدل لعينه دالل أدل العقول على مدلوالهتا.

8

اثلثا :تعريف الفقهاء :االستدالل هو ذكر الدليل ،سواء كان الدليل
9
نصا ،أو إمجاعا ،أو قياسا ،أو غريه.
نستنتج من التعريفات السابق  :أن تعريفات املتكلمني واألصوليني
نص وال إمجاع .ولكن
متفق على أن االستدالل برهان عقلي ال يشهد له ٌّ
قد يشهد له القياس عند املتكلمني خاص  .وهذا املعىن ليس هو مقصودي
ابالستدالل هنا ،فمقصودي يتفق مع تعريف الفقهاء ،وهو ذكر الدليل
وإقامته على إثبات حكم أو نفيه .وأما السمع فاملقصود به هنا :النص
من القرآن الكرمي واحلديث النبوي .فيكون املقصود ابستدالله ابلسمع:
 -6القاضي أبو يعلى ،حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء احلنبلي ،العدة يف
أصول الفقه ،حتقيق :أةد بن علي سري املباركي ،ج ،1ط) 1بريوت :مؤسس الرسال ،
1400هـ)  ،ص.132
 -7اجلويين ،عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف ،أبو املعايل إمام احلرمني ،الربهان يف أصول
الفقه ،حتقيق :عبد العظيم الديب ،ج ،2ط) 2القاهرة :دار األنصار1400 ،هـ(،
ص.1113
 -8املرجع السابق .ج .2ص.1115
 -9اآلمدي ،علي بن حممد أبو احلسن ،اإلحكام يف أصول األحكام ،ضبط الشيخ
إبراهيم العجوز ،ج ،4د.ط )بريوت :دار الكتب العلمي  ،د.ت)  ،ص.374 ،367
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استشهاده ابلدليل من القرآن الكرمي واحلديث النبوي على إثبات حقيق
من احلقائق اإلمياني  ،كاإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله ،وإثبات أمسائه
وصفاته..اخل .وفيما يلي بيان اعتماد أيب احلسن األشعري على نصوص
الكتاب والسن يف إثبات احلقائق اإلمياني .
إن أاب احلسن األشعري كغريه من علماء السن ال يقدمون على كتاب
هللا تعاىل وسن رسوله  -صلى هللا عليه وسلم -شيئا من األدل  ،وقد
بني أبو احلسن ذلك مبا أييت من نص كالمه يف كتاب (اإلابن )" :يف إابن
قول أهل احلق والسن  .فإن قال قائل :قد أنكرمت قول املعتزل والقدري
واجلهمي واحلروري والرافع واملرجئ  ،فعرفنا قولكم الذي به تقولون،
وداينتكم اليت هبا تدينون.
قيل له :قولنا اليت نقول به ،وداينتنا اليت ندين هبا :التمسك بكتاب
هللا ربنا عز وجل ،وبسن نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم ،وما روي عن
السادة الصحاب والتابعني ،وأئم احلديث ،وحنن بذلك معتصمون ،ومبا
كان يقول به أبو عبد هللا أةد بن حنبل  -نضر هللا وجهه ،ورفع درجته،
وأجزل مثوبته -قائلون ،وملا خالف قوله خمالفون؛ ألنه اإلمام الفاضل،
احلق ودفع به الضالل ،وأوضح به
والرئيس الكامل ،الذي أابن هللا به َّ
وشك الشاكني ،رة هللا
املنهاج ،وقمع به بدع املبتدعني ،وزيغ الزاغنيَّ ،
10
عليه من إمام مقدم ،وجليل معظم ،وكبري مفهم".
10

 األشعري ،أبو احلسن ،اإلابن عن أصول الداين  ،حمقق :فوقي حسني حممود،جـ ،2ط) 1دار صادر1397 ،هـ1977 /م)  ،ص20ـ .21
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وقد أورد مثل هذا الكالم يف كتابه (مقاالت اإلسالميني) حتت
عنوان :هذه حكاي مجل أقوال أهل احلديث وأهل السن  .قال" :مجل ما
عليه أهل احلديث وأهل السن  :اإلقرار ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله ،وما
جاء من عند هللا ،وما رواه الثقات عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
ال يردون من ذلك شيئا ...وأن أمساء هللا ال يقال إهنا غري هللا ،كما قالت
املعتزل واخلوارج ...وأثبتوا السمع والبصر ومل ينفوا ذلك عن هللا كما نفته
املعتزل

َ َ َ ۡ َ َ ۡ ْ َ َّ َّ َ َّ
ََ
َ ََ
ٱَّلل ٱَّلِي خلقه ۡم ُ ََ أَ ُّ
 ،وأثبتوا هلل القوة كما قال﴿ :أو لم يروا أن

م ِۡنه ۡم ق ََّة﴾{فصلت .}15:ويقولون إن القرآن كالم هللا غري خملوق...
ويقولون إن هللا -سبحانه -يُرى ابألبصار يوم القيام كما يُرى القمر ليل
البدر ...وال يكفرون أحدا من أهل القبل بذنب يرتكبه ...ويقرون أبن
اإلميان قول وعمل ،يزيد وينقص-...إىل أن قال :-فهذه مجل ما أيمرون
به ،ويستعملونه ،ويرونه .وبكل ما ذكران من قوهلم نقول ،وإليه نذهب،
وما توفيقنا إال ابهلل ،وهو حسبنا ونعم الوكيل ،وبه نستعني ،وعليه نتوكل،
11
وإليه املصري".
 - 11األشعري ،أبو احلسن ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني ،حمقق :حممد حميي
الدين عبد احلميد ،جـ ،1د.ط )بريوت :املكتب العصري 1411 ،ه،)1990 /
ص .350 -345وقد ذكر احملقق يف مقدم حتقيقه ،أن ما لفت نظره إىل حتقيق
هذا الكتاب هو ما اطلع عليه يف كتب شيخ اإلسالم ابن تيمي من الثناء على شيخ
أهل السن أيب احلسن األشعري .ومن ذلك قوله" :ويثين عليه ،ويصفه أبنه أقرب إىل
مذهب إمام أهل هذه املل  -الصابر على قضاء هللا ،احملتسب أجره على هللا( ،أةد
بن حنبل) – من كثري من أصحاب أةد وأتباعه املنتسبني إليه ،وأبنه أبرع من كتب
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وقد سلك طريقتني يف االستدالل ابألدل السمعي :
الطريقة األوىل :تقدمي النصوص على الرباهني العقلية
هذه الطريق هي اليت سلكها يف غالب ما ورد يف كتابه (اإلابن ) ،وفيما
يلي نعرض مناذج من هذه الطريق :
من ذلك صنيعه يف بيان قول أهل الزيغ والبدع من املعتزل والقدري
يف بعض املسائل العقدي كاستدالله جبمل من آايت املشيئ يف الرد على
من زعم منهم أن هللا تعاىل يشاء ما ال يكون ،ويكون ما ال يشاء .حيث
أييت بكالمهم مث يعقبه ابلنصوص اليت خالفوها ،كقوله" :وزعموا أن هللا
تعاىل يشاء ما ال يكون ،ويكون ما ال يشاء ،خالفا ملا أمجع عليه
املسلمون من أن ما شاء هللا كان وما مل يشأ مل يكن ،وردا لقوله

تعاىلَ ﴿:و َما

ََ ٓ َ
تشاءون

َّ ٓ
إَِّل

َ
أن

َ ٓ
يَشا َء

َّ
ٱَّلله﴾ {اإلنسان}30:

و{التكوير.}29:
12
قال :فأخرب تعاىل أان ال نشاء شيئا إال وقد شاء هللا أن نشاءه".
َ

ٓ

ۡ

ْ

َ ۡ َ َ َّ
ٱَّلل َما ٱق َت َتلَا﴾{البقرة }253:ولقوله تعاىل:
ولقوله تعاىل﴿ :ولَ َاء
َ

َّ

﴿ َول َۡ َ ِۡئ َنا ٓأَلتَ ۡي َنا ُك َن ۡف ٍس ُ َ ُّى ٰ َها﴾{السجدة }13:وغريها من اآلايت
يف إثبات مشيئ هللا تعاىل.

يف املقاالت ،وأثبتهم وأوثقهم ،ويذكر مؤلفاته مبا هي خليق به من الثناء والتبجيل".
املرجع السابق ،ص.3
12ـ انظر :األشعري ،اإلابن عن أصول الداين  ،جـ .2ص15ـ.16-
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ومن ذلك قوله" :وزعموا أن من دخل النار ال خيرج منها خالفا ملا
جاءت به الرواي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :إن هللا عز وجل

خيرج قوما من النار بعد أن امتحشوا فيها وصاروا ةما» 14."13وقوله:

َۡ َ
َ
"ودفعوا أن يكون هلل وجه مع قوله عز وجلَ ﴿ :و َي ۡب َ ٰ
ٱَٰۡ ٰ ِ ِ
َق َو ۡجه َربِك ذو
َ ۡ ۡ
ٱۡلك َر ِام {﴾٢٧الرةن .}27:وأنكروا أن يكون له يدان مع قوله
و ِ
َ
سبحانه﴿ :ل َِما َخل ۡقت ب ِ َي َ ُّ َّي﴾{ص .}75:وأنكروا أن يكون له عينان

مع

قوله

سبحانه:

 13ـ هذه رواي للحديث ابملعىن .وقد أخرجه البخاري يف صحيحه بلفظ« :إذا دخل
أهل اجلن اجلن وأهل النار النار ،يقول هللا :من كان يف قلبه مثقال حب من خردل من
إميان فأخرجوه ،فيخرجون قد امتحشوا وعادوا ةما ،فيلقون يف هنر احلياة فينبتون كما
تنبت احلب يف ةيل السيل ،أو قال ةي السيل ،وقال النيب صلى هللا عليه وسلم :أمل
تروا أهنا خترج صفراء ملتوي ؟" .انظر :البخاري ،أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل ،صحيح
البخاري ،كتاب الرقاق ،ابب صف اجلن والنار ،جـ ،5حمقق :حممد مصطفى ديب
البغا ،ط) 3بريوت :دار ابن كثري1417 ،هـ1996 /م) ،ص .2400وأ خرجه مسلم
يف صحيحه بلفظ« :أما أهل النار الذين هم أهلها ،فإهنم ال ميوتون فيها وال يحيون،
ولكن انس أصابتهم النار بذنوهبم ،أو قال خبطاايهم ،فأماهتم إمات حىت إذا كانوا فحما
أذن ابلشفاع  ،فجيء هبم ضبائر ضبائر فبثوا على أهنار اجلن مث قيل :اي أهل اجلن
أفيضوا عليهم .فينبتون نبات احلب تكون يف ةيل السيل" .انظر :مسلم ،أبو احلسني
مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ،صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،ابب إثبات
الشفاع وإخراج املوحدين من النار ،جـ)1بريوت :دار اجليل ،د.ت( ،ص.118
كالمها عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا.
14ـ املرجع السابق ،جـ ،2ص17ـ .18
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َ

َ

﴿ َۡت ِري بِأ ۡعين َِنا﴾{القمر }14:إىل قوله :وغري ذلك مما رواه الثقات عن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم."15

الطريقة الثانية :أن يستهل استدالله ابلرباهني العقلية مث يتبعها ابألدلة

السمعية

وذلك حماول منه يف إقناع خمالفيه من املعتزل وغريهم مبا يعتمدون عليه
من احلجج والرباهني العقلي  ،مث يتبع ذلك ابألدل السمعي لقطع احلجج
عليهم .وفيما يلي نورد مناذج من هذه الطريق :
منها ما أورده يف نفي املشاهب يف صفات هللا تعاىل ،وأنه إله ال
يشبهه شيء ،حيث قال" :ألنه لو أشبهها لكان حكمه يف احلدث
حكمها ،ولو أشبهها مل خيل من أن يشبهها من كل اجلهات ،أو من
بعضها .فإن أشبهها من مجيع اجلهات كان حمدًث مثلها من مجيع
اجلهات .وإن أشبهها من بعضها كان حمدًث من حيث أشبهها .ويستحيل
أن يكون احملدث مل يزل قدميا" 16.مث أتبع هذا الربهان العقلي ابألدل
َ

َ

َ

السمعي  ،فاستشهد ابآليتني﴿ :ل ۡي َس ك ِم ۡثلِهِۦ ۡ
َشء﴾{الشورى.}11:
َ

َّ

َ

وقوله تعاىلَ ﴿ :ول ۡم يَكن َّلۥ كف ًَا أ َح ُّ {﴾٤اإلخالص.}4:

15ـ املرجع نفسه ،ص18ـ .19
 16ـ األشعري ،أبو احلسن ،اللمع يف الرد على أهل الزيغ والبدع ،د.ط )القاهرة :مطبع
بدوي،
الرةن
عبد
بواسط :
ص.7
1955م)،
مصر،
مذاهب اإلسالميني ،ص.537
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ومنها إثبات وحداني هللا تعاىل ،وذلك يف قوله" :ألن االثنني ال
جيري تدبريمها على نظام ،وال يتسق على إحكام ،وال بد أن يلحقهما
العجز أو واحدا منهما؛ ألن أحدمها إذا أراد أن يحيي إنساان وأراد اآلخر
أن مييته مل خيل أن يتم مرادمها مجيعا ،أو ال يتم مرادمها ،أو يتم مراد
أحدمها دون اآلخر .ويستحيل أن يتم مرادمها مجيعا؛ ألنه يستحيل أن
يكون اجلسم حيا ميـتا يف حال واحدة .وإن مل يتم مرادمها مجيعا وجب
عجزمها ،والعاجز ال يكون إهلا وال قدميا .وإن مت مراد أحدمها دون اآلخر
وجب العجز ملن مل يتم مراده منهما ،والعاجز ال يكون إهلا وال قدميا.
17
فدل ما قلناه على أن صانع األشياء واحد".
وبعد هذا الربهان العقلي ساق األدل السمعي اآلتي  :قوله تعاىل:

ٓ
َ َ َ
ٌ َّ َّ َ َ َ
﴿ل َۡ َكن فِي ِه َما َءال َِهة إَِّل ٱَّلل لف َس َ ُّتا ه﴾{األنبياء .}22:وقوله تعاىلَ ﴿ :ما
َ
َ َ َ َ
َ
َ
َّ َ
َ َ
َّ َ َ َّ
َّل َُ َ
ب ُك إِلٰه ِۢ ب ِ َما خل َق َول َعَل
ل َو َما َكن َم َعهۥ م ِۡن إِلٰ ٍ ٍۚه إِذا
ٱَّتذ ٱَّلل مِن َو د
َ ۡ َ َ ْ َّ َ َ ٓ
َب ۡعضه ۡم َ َ ٰ َ ۡ
ُشَك َء
ض﴾{املؤمنون .}91:وقوله تعاىل﴿ :أم جعلَا َِّللِ
لَع بع د ٍۚ
َ َ َ ٰ َ َ َۡ ۡ
َ َ ْ َ َ ۡ
َ
ٱۡللق َعل ۡي ِه ۡ هم﴾{الرعد .}16:فيالحظ أن
خلقَا كخلقِهِۦ فتشبه

الرباهني العقلي اليت بدأ هبا استدالله مبني ومستنبط من اآلايت املذكورة.
ومنها :إثبات علم هللا تعاىل ببديع صنعه ،وذلك يف قوله" :ألن
األفعال احملكم ال تتسق يف احلكم إال من عامل ...لو جاز أن حتدث
الصنائع احلكمي ال من عامل مل ندر لعل مجيع ما يحدث من حكم احليوان
وتدابريهم وصنائعهم يحدث منهم وهم غري عاملني .فلما استحال ذلك
 17ـ انظر :عبد الرةن بدوي ،مذاهب اإلسالميني ،ص.538
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دل على أن الصنائع احملكم ال حتدث إال من عامل" 18.مث أتبع ذلك

َ ََ
نزَّلۥ
ببعض األدل السمعي  ،من ذلك قول هللا تعاىل﴿ :أ
ۡ َ َ َ َ َ َّ
ۡ
َ َ َۡ
َت ِم ِ مِن أ ٰ
نَث وَّل تضع إَِّل
بِعِل ِمهِۦ﴾{النساء .}166:وقوله تعاىل﴿ :وما
ۡ
بِعِل ِمهِۦ﴾{فاطر ،}11:و{فصلت.}47:

املبحث الثاين :استدالله ابلقياس

املقصود ابلقياس هنا ليس هو القياس األصويل املعروف" :إحلاق فرع
أبصل يف حكم األصل لعل جامع بينهما" 19.وإمنا أقصد هنا نوعا خاصا
من القياس املنطقي ،وهو القياس السليب ،الذي يعين :نفي التالزم بني
شيئني يف حكم معني قياسا على نفي التالزم بني شيئني آخرين يف حكم
معني.
هذا النوع من االستدالل يستخدمه أبو احلسن األشعري يف
املناظرات الكالمي  ،ويف إبطال قياس املخالف .وفيما يلي نذكر بعض
النماذج لذلك:
منها :ما رد به على شيخه أيب علي اجلبائي يف استدالله االشتقاقي
املبين على قياس اللغ على أن هللا ال يسمى (عاقال) .و هذا نص املناظرة:
"دخل رجل على اجلبائي فقال :هل جيوز أن يسمى هللا تعاىل (عاقال)؟
فقال اجلبائي :ال ،ألن العقل مشتق من العقال ،وهو املانع ،واملنع يف
حق هللا تعاىل حمال ،فامتنع اإلطالق .قال الشيخ أبو احلسن األشعري:
 18ـ األشعري ،اللمع ،ص.539 -538
 -19اآلمدي ،اإلحكام يف أصول األحكام ،ص .171 -170بتصرف.
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فقلت له :فعلى قياسك ال يسمى هللا سبحانه (حكيما)؛ ألن هذا اإلسم
مشتق من حكم اللجام ،وهي احلديدة املانع للداب عن اخلروج .ويشهد
لذلك قول حسان بن ًثبت رضي هللا عنه:
ونضرب حني ختتلط الدماء
فنحكم ابلقوايف من هجاان
وقول اآلخر :أبين حنيف حكموا سفهاءكم إين أخاف عليكمو أن
أغضبا أي" :مننع ابلقوايف من هجاان"" ،وامنعوا سفهاءكم" .فإذا كان
اللفظ مشتقا من املنع ،واملنع على هللا حمال ،لزمك أن متنع إطالق
(حكيم) عليه سبحانه وتعاىل .قال :فلم ُِيح ْر جوااب ،إال أن قال يل :فلم
منعت أنت أن يسمى هللا سبحانه (عاقال) ،وأجزت أن يسمى (حكيما)؟
قال :أي :األشعري :فقلت له :ألن طريقي يف مأخذ أمساء هللا اإلذن
الشرعي ،دون القياس اللغوي ،فأطلقت (حكيما)؛ ألن الشرع أطلقه،
20
ومنعت (عاقال)؛ ألن الشرع منعه ،ولو أطلقه الشرع ألطلقته"
ومنها :رده على املعتزل يف إنكار رؤي هللا ابألبصار ،أبنه "ليس يف
جواز الرؤي إثبات حدوثه عز وجل؛ ألن املرئي ال يكون مرئيا ألنه حمدث،
وإال لكان من الالزم أن يُرى كل حمدث ،وهو ابطل عند اجلميع" 21.وقد
استدل هنا ابلقياس السليب ،وهو قياس نفي التالزم بني جواز رؤي هللا
سبحانه وتعاىل وإثبات حدوثه ،على نفي رؤي كل حمدث؛ والعل أن
املرئي ال يكون مرئيا ألنه حمدث.
 20ـ انظر :عبد الرةن بدوي ،مذاهب اإلسالميني ،ص500ـ .501-
 21ـ انظر :األشعري ،اللمع ،ص.33-32
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ومنها :قوله" :وليس يف إثبات الرؤي هلل تعاىل تشبيه الباري تعاىل
وال جتنيسه وال قلبه عن حقيقته؛ ألان نرى السواد والبياض فال يتجانسان
وال يشتبهان بوقوع الرؤي عليهما ،وال ينقلب السواد عن حقيقته إىل
البياض بوقوع الرؤي عليه ،وال البياض إىل السواد" 22.وهنا كذلك استدل
ابلقياس السليب على إثبات رؤي هللا تعاىل ،وذلك بقياس نفي التالزم بني
رؤي هللا تعاىل وتشبيهه خبلقه ،على نفي أتثر الضدين والنقيضني بوقوع
الرؤي عليهما.
فكما أن السواد والبياض ال يتجانسان وال يشتبهان بوقوع الرؤي
عليهما ،فكذلك الباري سبحانه ال تؤثر الرؤي يف حقيقته ،وال تشبيهه
بشيء من خلقه .فهو سبحانه شيء ال كاألشياء عند كل املسلمني ما
عدا اجلهمي والزيدي  ،وحج اجلمهور يف ذلك قول هللا تعاىل:
َ

َ

ۡ َ
﴿ق ِ أي

ۡ
ۡ
ك ََب ََ َهٰ َ ُّة ق ِ ِ ٱ ََّّلل ََ ِهي ُّ بَ ۡي ِِن َو َب ۡي َنك ۡ هم﴾{األنعام .}19:وحج
َش ٍء أ
اجلهمي والزيدي يف النفي :قالوا" :ألن الشيء هو املخلوق الذي له
َ

َ

َ

مثل" 23.ويرد عليه بقوله تعاىل ﴿ :ل ۡي َس ك ِم ۡثلِهِۦ ۡ
َشء﴾{الشورى.}11:

ومنها :قوله" :وليس يف الرؤي جتويره ،وال تظليمه وال تكذيبه؛ ألان
نرى اجلائر والظامل والكاذب ،ونرى من ليس جبائر ،وال ظامل وال
كاذب" 24.وهنا كذلك قاس نفي التالزم بني رؤي هللا تعاىل وتظليمه
 22ـ املرجع السابق ،ص.549
 - 23انظر :األشعري ،مقاالت اإلسالميني ،جـ ،1ص.259
 24ـ انظر :عبد الرةن بدوي ،مذاهب اإلسالميني ،ص.549
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وتكذيبه ،على نفي أن يكون كل ما يُرى ظامل أو كاذب؛ والعل أان نرى
اجلائر والظامل والكاذب ،ونرى من ليس جبائر وال ظامل وال كاذب .قال:
"فلما مل يكن يف إثبات الرؤي شيء مما الجيوز على الباري مل تكن الرؤي
25
مستحيل  ،وإذا مل تكن مستحيل كانت جائزة على هللا".
املبحث الثالث :استدالله بتالزم الشرطيات
املقصود بتالزم الشرطيات :عقد عالق تالزمي بني مجل متعددة يلزم من
هذه العالق نتيج موجب أو سالب  .وهو القياس املنطقي ،أو االستدالل
املرسل أوقياس االستدالل عند بعض األصوليني ،كاإلمام أيب حامد
الغزايل ،واإلمام أيب عبد هللا الشريف التلمساين .وميثلون له بقول علي
رضي هللا عنه يف حكم شارب اخلمر« :إِذا ش ِرب س ِكر وإِذا سكِر هذى
26
وإِذا هذى افْـتـرى وعلى الْ ُم ْف َِتى َثانُون جْلدة».
قال التهانوي" :فاللزومي ما حكم فيها بوقوع االتصال بني الطرفني
لعالق توجب ذلك ،أو بال وقوع ذلك االتصال" 27.وبني املراد ابلعالق

 25ـ املرجع السابق ،ص.550
 -26البيهقي ،أبو بكر أةد بن احلسني بن علي املتوّف (458ه)  ،السنن الكربى ،حمقق:
حممد عبد القادر عطا ،ط ،1كتاب األشرب واحلد فيه ،ابب ما جاء يف عدد حد
اخلمر ،رقم ،17998 :جـ) 8مك املكرم  :مكتب دار الباز1414 ،ه1994 /م( ،
ص .320وهذا (أثر موقوف على علي بن أيب طالب-رضي هللا عنه)-
 -27التهانوي ،حممد علي ،موسوع كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،حتقيق :علي
دحروج وآخرون ،ط) 1بريوت :مكتب لبنان انشرون1996 ،م)  ،ج ،1ص.1017
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اللزومي أبهنا" :شيء بسببه يستصحب املقدَّم التايل ،وهي على ثالث
أقسام:
 األول :أن يكون املقدَّم عل للتايل ،كما يف قولنا :إن كانت الشمس
طالع فالنهار موجود.
 والثاين :ابلعكس ،كما يف قولنا :إذا كان النهار موجودا فالشمس
طالع .
 والثالث :أن يكون كالمها معلولني بعل واحدة ،كما يف قولنا :إن
كان النهار موجودا فالعامل مضيء .فإن وجود النهار وإضاءة العامل
28
معلوالن لطلوع الشمس".
هذا النوع من االستدالل ظاهر يف الرباهني العقلي اليت ساقها اإلمام أبو
احلسن األشعري يف وجود هللا تعاىل ،نذكر منها ما يلي:
منها :استدالله بنقص اإلنسان وضعفه على وجود خالق مدبر نقله
من طور إىل طور ،فلزم من وجود هذه األطوار املختلف يف خلق اإلنسان
على وجود خالق حكيم مدبر هلذه التقلبات .قال األشعري" :إن سأل
سائل فقال :ما الدليل على أن للخلق صانعا ومدبرا دبره .قيل :الدليل
على ذلك أن اإلنسان  -الذي هو يف غاي الكمال والتمام – كان نطف
مث علق مث مضغ مث حلما وعظما ودما .وقد علمنا أنه مل ينقل نفسه من
حال إىل حال؛ ألان نراه يف حال كمال قوته ومتام عقله ال يقدر أن يحدث

 -28املرجع السابق ،ج ،1ص.1017
180

Maiga, “An Analysis on the Issues of `Aqidah (Islamic Faith) using Deductive
Approach,” Afkar Vol. 18 Issue 1 (2016): 163-192

لنفسه مسعا وال بصرا ،وال أن خيلق لنفسه جارح  ،يدل ذلك على أنه يف
حال ضعفه ونقصانه عن فعل ذلك أعجز.
ومما يبني ذلك أن القطن ال جيوز أن يتحول غزال مفتوال مث ثواب
منسوجا بغري انسج وال صانع وال مدبر ...وإذا كان حتول النطف علق
مث مضغ مث حلما ودما وعظما ،أعظم يف األعجوب كان أوىل أن يدل
على صانع صنع النطف ونقلها من حال إىل حال" 29.مث أعقب هذا
االستدالل التالزمي بقول هللا تعاىل﴿ :
َ

َ َ

ۡ

َ
ََ
َ
أف َر َء ۡيتم َّما ت ۡمنَن َ ٥٨ءأنت ۡم

َٰ َ
ۡ َ
ۡ
َن {﴾٥٩الواقع .}59 ،58:
َّتلقَنه ٓۥ أ ۡم َنن ٱلخل ِق
ومنها :استدالله التالزمي على إثبات صف احلياة والقدرة هلل تعاىل،
بقوله" :ال جيوز أن حتدث الصنائع إال من قادر حي؛ ألنه لو جاز
حدوثها ممن ليس بقادر وال حي مل ندر لعل سائر ما يظهر من الناس
يظهر منهم ،وهم عجزة موتى .فلما استحال ذلك دلت الصنائع على
30
أن هللا تعاىل حي قادر".
ومنها :إثباته صف اإلرادة ابالستدالل التالزمي ،يف قوله" :إن احلي
إذا كان غري مريد لشيء أصال ،وجب أن يكون موصوفا بضد من أضداد
اإلرادات من اآلفات :كالسهو ،والكراه  ،واإلابء ،وسائر اآلفات ،كما
وجب أن يكون احلي إذا كان غري عامل بشيء أصال ،موصوفا بضد من
أضداد العلوم من اآلفات :كاجلهل ،والسهو ،والغفل أو املوت أو ما أشبه
 29ـ انظر :عبد الرةن بدوي ،مذاهب اإلسالميني ،ص535ـ.536-
 30ـ انظر :األشعري ،اللمع ،ص 10ـ .11
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ذلك من اآلفات ،فلما استحال أن يكون الباري تعاىل مل يزل موصوفا
بضد اإلرادة؛ ألن هذا يوجب أال يريد شيئا على وجه من الوجوه ،وذلك
أن ضد اإلرادة إذا كان الباري تعاىل مل يزل موصوفا به يوجب قدمه ،حمال
عدم القدمي ،كما حمال حدوث القدمي ،فإذا استحال عدمه وجب أن ال
يريد الباري شيئا ويقصد فعله على وجه من الوجوه .وذلك فاسد ،وإذا
31
فسد هذا صح وثبت أن الباري تعاىل مل يزل مريدا".
ومنها قوله" :وأيضا فإنه ال جيوز أن يكون يف سلطان هللا تعاىل ما
ال يريده؛ ألنه لو كان يف سلطان هللا تعاىل ما ال يريده لوجب أحد أمرين:
إما إثبات سهو وغفل  ،أو إثبات ضعف وعجز ووهن وتقصري عن بلوغ
ما يريده .فلما مل جيز ذلك على هللا تعاىل استحال أن يكون يف سلطانه
32
ما ال يريده".
املبحث الرابع استدالله ببيان الفرق
املقصود ببيان الفرق هنا :هو رفع مثار الغلط يف اخللط بني األشياء
املتشاهب يف الظاهر املختلف يف احلقيق  .كالتفريق بني خلق هللا أفعال
العباد ،وكون هذه األفعال كسبا من العبد غري جمرب عليها .وكالتفريق بني
املصائب اليت جيب الصرب عليها واليت ال جيب الصرب عليها .حيث جيب
الصرب على األمراض واألسقام ،وال جيب الصرب على الكفر واملعاصي.
فأبو احلسن األشعري يعاجل هنا إيهام التشابه الوارد يف األمور العقدي ،
 31ـ انظر :املرجع السابق ،ص32ـ.33-
 32ـ عبد الرةن بدوي ،مذاهب اإلسالميني ،ص.542
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كما عاجل الفقهاء إيهام التشابه الوارد يف الفقهيات ،وصنفوا فيه كتبا
مسوها" :الفروق".
هذا النوع من االستدالل استخدمه اإلمام أبو احلسن األشعري يف
إثبات أن أفعال العباد ليس لإلنسان فيها غري اكتساهبا ،وأن الفاعل
احلقيقي هو هللا تعاىل ،ففعل اإلنسان يكون خلقا من هللا تعاىل :إبداعا
وإحداًث ،وكسبا من العبد جمعوال حتت قدرته .كما استعمله يف الرد على
املعتزل يف إنكارهم رؤي هللا تعاىل ابألبصار .وفيما يلي مناذج من ذلك:
منها :قوله يف التفريق بني حمدث الكفر الذي أحدثه قبيحا فاسدا
ابطال ،والكافر الذي يسعى جهده ليجعل الكفر حسنا حقا ،وبني
حمدث اإلميان الذي أحدثه حسنا متعبا مؤملا واملؤمن الذي لو شاء أن ال
يكون متعبا مؤملا مل يكن ذلك على حسب مشيئته:
وهذا نص كالمه" :إان وجدان الكفر قبيحا فاسدا ابطال متناقضا
خالفا ملا خالفه ،ووجدان اإلميان حسنا متعبا مؤملا .ووجدان الكافر يقصد
وجيهد نفسه إىل أن يكون الكفر حسنا حقا ،فيكون خبالف قصده.
ووجدان اإلميان لو شاء املؤمن أن ال يكون متعبا مؤملا وال مرمضا مل يكن
ذلك كائنا على حسب مشيئته وإرادته .وقد علمنا أن الفعل ال يحدث
على حقيقته إال من حمدث أحدثه عليها؛ ألنه لو جاز أن يحدث على
حقيقته ال من حمدث أحدثه على ما هو عليه جلاز أن يحدث الشيء
فعال ال من حمدث أحدثه فعال .فلما مل جيز ذلك صح أنه مل يحدث على
حقيقته إال من حمدث أحدثه على ما هو عليه ،وهو قاصد إىل
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ذلك...وإذا كان هذا هكذا ،فقد وجب أن يكون للكفر حمدث أحدثه
كفرا ابطال قبيحا وهو قاصد إىل ذلك .ولن جيوز أن يكون احملدث له
هو الكافر الذي يريد أن يكون الكفر حسنا صوااب حقا فيكون على
خالف ذلك .وكذلك لإلميان حممدث أحدثه على حقيقته متعبا مؤملا
مرمضا ،غري املؤمن الذي لو جهد أن يقع اإلميان خالف ما وقع من
إيالمه وإتعابه وإرماضه مل يكن له إىل ذلك سبيل .وإذا مل جيز أن يكون
احملدث للكفر على حقيقته الكافر ،وال احملدث لإلميان على حقيقيته
املؤمن ،فقد وجب أن يكون حمدث ذلك هو هللا تعاىل رب العاملني
القاصد إىل ذلك" 33.فبطل هبذه احلج القول أبن اإلنسان هو الفاعل
ألفعاله؛ ألنه لو كان هو الفاعل حقا ألفعاله ألتت على حنو ما يشتهي
ويقصد.
ومنها رده على من قال أبن العبد ال خيلو أن يكون بني نعم جيب
عليه شكرها ،وبلي جيب عليه الصرب عليه ،وذلك ببيانه الفرق بني
املصائب اليت جيب الصرب عليها واليت ال جيب الصرب عليها ،حيث قال:
"والبالاي منها ما جيب الصرب عليها كاملصائب من األمراض واألسقام ويف
األموال واألوالد وما أشبه ذلك .ومنها ما ال جيب الصرب عليها كالكفر
وسائر املعاصي 34".فتبني من هذا االستدالل أنه ليس كل بلي جيب
33ـ انظر :األشعري ،اللمع ،ص38ـ  .39-عبد الرةن بدوي،
مذاهب اإلسالميني ،ص555ـ.556 -
 34ـ املرجعان السابقان :اللمع ،ص .45ومذاهب اإلسالميني ،ص.556
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الصرب عليها ،كما يتخيله البعض اعتمادا على ظاهر بعض النصوص
الشرعي  ،مثل قوله صلى هللا عليه وسلم« :عجبا ألمر املؤمن إن أمره كلَّه
خري ،وليس ذاك ألحد إال للمؤمن ،إن أصابته سراء شكر فكان خريا
له ،وإن أصابته ضراء صرب فكان خريا له».
ومنها :رده على املعتزل يف إنكارهم رؤي هللا تعاىل ابألبصار ،وذلك
ببيان الفرق بني نظر الرؤي  ،ونظر االعتبار ،ونظر االنتظار ،ونظر التعطف
35

والرة  .معتمدا يف ذلك على النصوص اآلتي
َ

 :قوله تعاىل﴿ :وجَه يَ َۡ َمئ ِ دذ

نَّ ِ َ
اِضةٌ  ٢٢إ ِ َٰل َرب ِ َها نَاظ َِرة {﴾٢٣القيام  ،}23 ،22:فهذا نظر الرؤي  .وقوله

تعاىل:

َََ
﴿أفَل

َ
يَنظرون

َ ۡ
َ
ٱۡلب ِ ِ ِ ك ۡي َف خل َِق ۡت {﴾١٧الغاشي  ، }17:وهذا نظر االعتبار .وقوله
إَِل ِ
َ َّ
ون إَِّل َص ۡي َحة َوٰح َِ ُّة﴾{يس ،}49:وهذا نظر االنتظار.
تعاىلَ ﴿ :ما يَنظر
َ
ۡ
َ
وقوله تعاىلَ ﴿ :وَّل يَنظر إ ِ َۡل ِه ۡم يَ َۡ َم ٱلق َِيٰ َمةِ﴾ {آل عمران ،}77:وهذا

نظر التعطف والرة .
وبيان ذلك يف نص كالمه اآليت" :فال جيوز أن يكون هللا عز وجل
عىن نظر التفكر واالعتبار؛ ألن اآلخرة ليست بدار اعتبار ،وال جيوز أن
يكون عىن نظر االنتظار؛ ألن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه فمعناه نظر
العينني اللتني يف الوجه كما إذا ذكر أهل اللسان :نظر القلب ،فقالوا:
انظر يف هذا األمر بقلبك ،مل يكن معناه نظر العينني .وكذلك إذا ذكر
35

ـ النيسابوري ،مسلم بن احلجاج القشريي أبو احلسني ،صحيح مسلم ،كتاب الزهد
والرقائق ،ابب املؤمن أمره كله خري ،جـ.227 ،8
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النظر مع الوجه ال يكون معناه االنتظار الذي يكون يف القلب .وأيضا
فإن نظر االنتظار ال يكون يف اجلن ؛ ألن االنتظار معه تنغيص وتكدير،
وأهل اجلن هلم يف اجلن ما ال عني رأت وآل أذن مسعت من العيش السليم،
والنعيم املقيم .وإذا كان هذا هكذا مل جيز أن يكونوا منتظرين؛ ألهنم كلما
خطر بباهلم شيء أُتوا به مع خطوره بباهلم .وإذا كان ذلك كذلك ،فال
جيوز أن يكون هللا عز وجل أراد نظر التعطف؛ ألن اخللق ال جيوز أن
يتعطفوا على خالقهم .وإذا فسدت األقسام الثالث صح القسم الرابع من
َ

أقسام النظر ،وهو أن معىن قوله﴿ :إ ِ َٰل َرب ِ َها نَاظ َِرة {﴾٢٣القيام :}23 :
36
أهنا رائي ترى رهبا عز وجل".

ومنها :رده على اعَتاض من قال :أليس قد قال هللا تعاىلَ ﴿ :ووجَه
َ
يَ َۡ َمئذِۢ بَ ِ َ
اِسة َ ٢٤تظن أن ي ۡف َع َ ِ ب ِ َها فَاق َِرة {﴾٢٥القيام  ،}25 ،24:والظن
ِ
َ
َ
ال يكون ابلوجه؟ وكذلك قوله﴿ :وجَه يَ َۡ َمئ دذ نَّ ِ َ
اِضةٌ  ٢٢إ ِ َٰل َرب ِ َها ناظ َِرة
ِ

{﴾٢٣القيام  ،}23 ،22:أراد :نظر القلب .فقال يف الرد على هذا

االعَتاض" :األمر ليس كذلك؛ ألن الظن ال يكون ابلوجه ،وال يكون
إال ابلقلب .فلما قرن الظن بذكر الوجه كان معناه ظن القلب ،إذ مل يكن
الظن إال به .فلو كان النظر ال يكون إال ابلقلب لوجب إذا ذكره مع
ذكر الوجه أن يرجع إىل القلب .فلما كان النظر قد يكون ابلوجه وبغريه،

 36ـ انظر :األشعري ،اإلابن عن أصول الداين  ،جـ .2ص 35ـ  .37و عبد الرةن بدوي،
مذاهب اإلسالميني ،ص 551ـ .552
186

Maiga, “An Analysis on the Issues of `Aqidah (Islamic Faith) using Deductive
Approach,” Afkar Vol. 18 Issue 1 (2016): 163-192

وجب إذا قرنه بذكر الوجه أن يريد به نظر الوجه ،كما أنه إذا قرنه بذكر
37
القلب وجب أن يريد به نظر القلب".
خامتة
بعد جول سريع يف حبر علم اإلمام أيب احلسن األشعري ،قصد الكشف
عن املنحى االستداليل عنده يف املسائل العقدي  ،توصلت إىل جمموع
من النتائج ،أمهها ما يلي:
 .1إن أاب احلسن األشعري يستخدم العقل والنقل يف الرد على خمالفيه
يف املسائل العقدي .
 .2إن استدالالته العقلي كلَّها مستل ٌ ،أي :مأخوذة من الكتاب
والسن ومقاصدمها .فثبت بذلك أن أاب احلسن األشعري إمام من
أئم السن البارزين ،الذين ذبوا عن العقيدة ابلغايل والنفيس.
 .3لقد حنا أبو احلسن األشعري مناح أربع يف االستدالل ،هي:
االستدالل ابألدل السمعي  ،وذلك إما ابلبدء ابألدل السمعي ،
ورمبا ملن ال يعتمد العقل أساسا يف املناظرة .أو يستهل ابلرباهني
العقلي مث يتبعها ابألدل السمعي  ،وذلك رمبا للذي يعتمد العقل
أساسا يف املناظرة واحلجاج .واالستدالل ابلقياس ،واالستدالل
بتالزم الشرطيات ،واالستدالل ببيان الفرق.

37

ـ انظر :األشعري ،اللمع ،ص38ـ  .39بواسط  ،عبد الرةن بدوي،
مذاهب اإلسالميني ،ص555ـ .556-
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 .4إن منهج اإلمام أيب احلسن األشعري يف مأخذ أمساء هللا تعاىل
وصفاته العلى هو اإلذن الشرعي ،فما ورد به نص شرعي قال به،
وما مل يرد به نص شرعي مل يقل به.
 .5صرح اإلمام أبو احلسن األشعري أن اإلمام أةد بن حنبل  -رةه
هللا تعاىل -هو قدوته يف العقيدة ،وأنه قائل مبا يقول به ،وخمالف
ملن خالفه.
 .6لقد ثبت يف النصوص اليت وصلتنا عن أيب احلسن األشعري،
وخباص يف كتابيه( :اإلابن عن أصول الداين ) و(مقاالت
اإلسالميني) أنه يثبت هلل ما أثبته لنفسه من األمساء والصفات،
وبني أن إثباهتا ال يلزم منه تشبيه الباري تعاىل ،وال جتنيسه وال قلبه
عن حقيقته ،وال جتويره وال تظليمه وال تكذيبه .الختالف ذاته عن
الذوات.
املراجع
األشعري ،أبو احلسن .اإلابن عن أصول الداين  ،تقدمي وحتقيق :فوقي
حسني حممود ،ط .1دار صادر1397 ،هـ1977 /م.
األشعري ،أبو احلسن .اللمع يف الرد على أهل الزيغ والبدع ،د.ط.
القاهرة :مطبع مصر1955 ،م.
األشعري ،أبو احلسن .مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني ،حمقق:
حممد حميي الدين عبد احلميد ،د.ط .بريوت :املكتب العصري ،
1411ه.1990 /
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اآلمدي ،علي بن حممد أبو احلسن .اإلحكام يف أصول األحكام ،ضبط
الشيخ إبراهيم العجوز ،د.ط .بريوت :دار الكتب العلمي  ،د.ت.
البخاري ،أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل .صحيح البخاري ،حمقق :حممد
مصطفى ديب البغا ،ط .3بريوت :دار ابن كثري1417 ،هـ/
1996م.
البيهقي ،أبو بكر أةد بن احلسني بن علي (458ه) .السنن الكربى،
حمقق :حممد عبد القادر عطا .ط .1مك املكرم  :مكتب دار الباز،
1414ه1994 /م ـ
التهانوي ،حممد علي .موسوع كشاف اصطالحات الفنون والعلوم،
حتقيق :علي دحروج وآخرون ،ط .1بريوت :مكتب لبنان انشرون،
1996م.
جربان مسعود .الرائد ،ط .2بريوت :دار العلم للماليني1978 ،م.
اجلوهري ،إمساعيل بن ةاد .الصحاح يف اللغ  ،حتقيق :أةد عبد
الغفور ،د.ت.
اجلويين ،عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف ،أبو املعايل إمام احلرمني.
الربهان يف أصول الفقه ،حتقيق :عبد العظيم الديب ،ط .2القاهرة:
دار األنصار1400 ،هـ(
أبو احلسني البصري .املعتمد يف أصول الفقه ،تقدمي وضبط :خليل امليس،
ط .1بريوت :دار الكتب العلمي 1403 ،هـ.
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 املعتزل واألشاعرة واإلمساعيلي: مذاهب اإلسالميني.عبد الرةن بدوي
.م1996 ، دار العلم للماليني: بريوت.1 ط، والقرامط والنصريي
 حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء،القاضي أبو يعلى
،أةد بن علي سري املباركي:  حتقيق، العدة يف أصول الفقه.احلنبلي
.هـ1400 ،  مؤسس الرسال: بريوت.1ط
، دار القلم: دمشق.4 ط،  ضوابط املعرف.  عبد الرةن حبنك،امليداين
.هـ1414
، صحيح مسلم. مسلم بن احلجاج القشريي أبو احلسني،النيسابوري
.ت. د، دار اجليل: بريوت.ط.د
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