
89

املدرسة األشعرية ودورها في بث روح التسامح،
 والتعايش السلميين بين الشعوب اإلفريقية

الشريف علي محمد الحر 
عضو مؤسسة محمد السادس للعلماء األفارقة- فرع إفريقيا الوسطى 

نيابة عن املكتب

بسم هللا الرحمن الرحيم، والحمد هلل حمدا يليق بجالله، ويعادل ما عظم ودام 

من واسع إنعامه وإفضاله، والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله، وعلى أصحابه 

وجميع التابعين ملنواله.

وبعد: فإن الحديث عن املدارس الكالمية، واملذاهب العقدية، والفرق الدينية 

واتجاهاتها الفكرية، وما خلفته من آثار سلبية أو إيجابية؛ قد فرغ منه العلماء منذ 

عهد مبكر فيما كتبوا من كتب املناهج الكالمية، ودونوا من الدواوين التاريخية.

ومن بين تلك املدارس العقدية التي نالت حظها الوافر من البحث والتحليل، 
املدرسة األشعرية التي قام بمهمة تأسيسها اإلمام أبو الحسن األشعري في القرن 

والدين  الثالث الهجري على أسس املنهج املحمدي في عقيدة التوحيد والتنزيه، 

غير أنه لم تتوقف جهود البـاحثين والدارسين حول هذه املدرسة على  الحنيف، 

مر العصور التي أعقبت تأسيسها إلى يومنا هذا. إذ هي املدرسة الوحيدة التي تمثل 

بحق منهج أهل السنة والجماعة، ونحن اليوم في عصرنا املليء بالتحديات املنهجية 

املتشعبة، واالتجاهات الفكرية املختلفة، والتي تتجاذب الفرداملسلم البسيط من 

مأسور في  دافعة به في متاهات يعسر عليه وهو بينها متشتت فكره،  كل جانب، 

حيرته؛ أن يتبين املسلك الصحيح القويم، الذي يوصله إلى ما يسعى إليه من النجاة 

والنعيم املقيم؛ فنحن اليوم مع هذه األوضاع في أمس الحاجة إلى تكثيف جهود 

البحث وتعميق الدراسة حول هذه املدرسة، فال مخرج لنا مما نحن فيه من الضياع 

والهالك املحتم إال بانتهاج منهجها واألخذ بتعاليمها.

والشعوب اإلفريقية عرفت هذه املدرسة منذ عهد مبكر، من نشأتها على أيدي 
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العلماء الذين حملوا مبادئها وتعاليمها إلى املغرب العربي اإلسالمي وبالد القيروان، 

ومن هنالك انتشرت املدرسة األشعرية، مع املذهب املالكي، والتصوف السني، ورواية 

إلى شتى البقاع اإلفريقية ال سيما في املناطق الغربية والشمالية  ورش عن نافع، 

والوسطى من القارة.

وكان لها الدور الكبير في االستقرار والتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب 

اإلفريقية، على اختالف انتماءاتها الدينية والعرقية، مدى قرون عديدة.

ومن هنا يجدر بنا أن نتناول الحديث عن هذه املدرسة ومساهمتها في إرساء 

دعائم السالم والتسامح بين هذه الشعوب ذات االنتماءات املختلفة.

وسيكون بناء البحث على مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة:

• املبحث األول: نبذة مختصرة في التعريف بمؤسس املدرسة اإلمام أبي الحسن 

األشعري.

وأسس  وركائزها التي بنيت عليها،  نشأة املدرسة األشعرية،  املبحث الثاني:   •

الوسطية واالعتدال التي تضمنتها.

والتعايش  املدرسة األشعرية ودورها في بث روح التسامح،  املبحث الثالث:   •

السلمي بين الشعوب اإلفريقية.

• الخاتمة: النتيجة والتوصيات.

املبحث األول: نبذة مختصرة في التعريف بمؤسس هذه املدرسة 
اإلمام أبي الحسن األشعري ر�ضي هللا عنه1.

ترجم له اإلمام الذهبي في سير أعالم النبالء بقوله: »العالمة إمام املتكلمين أبو 

الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن عبدهللا بن مو�ضى بن أمير 

1- لخص هذه الترجمة د. عمر سليمان عبد هللا األشقر في كتابه »معتقد أبي الحسن األشعري ومنهجه«،(ص 13 - 16، ط 
دار النفائس للنشر والتوزيع), وفي »سير أعالم النبالء«،(ج 15، ص 85 - 90(.
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البصرةبالل بن أبي بردة بن صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبي مو�ضى عبد 

هللا بن قيس بن حضار اليماني البصري ر�ضي هللا عنه.

مولده سنة: ستين ومائتين، وقيل بل ولد سنة سبعين ومائتين، وتوفي في بغداد 

سنة أربع وعشرين وثالثمائة على ما رجح من األقوال.

وقال فيه الذهبي: كان عجبا في الذكاء، وقوة في الفهم. وقال أيضا: وألبي الحسن 

وتصانيف جمة تق�ضي له بسعة  وله أشياء حسنة،  مفرط وتبحر في العلم،  ذكاء 

العلم. وقال ابن الباقالني: أفضل أحوالي أن أفهم كالم األشعري.

نشأ أبو الحسن األشعري في أكناف املعتزلة، فقد تربى في حجر زوج أمه أبي علي 

الجبائي شيخ املعتزلة في عصره، وتعلم على يديه، وأخذ عنه على مدار أربعين سنة. 

ثم شاء هللا له الهداية وتاب عليه، فقلب للمعتزلة ظهر املجن، فبعد أن كان لهم 

ناصرا أصبح عليهم حربا.

يقول الذهبي رحمه هللا تعالى: »وملا برع في معرفة االعتزال؛ كرهه وتبرأ منه وصعد 

للناس، فتاب إلى هللا تعالى منه، ثم أخذ يرد على املعتزلة، ويهتك أستارهم«.

وقد أعلن توبته من مذهب املعتزلة على منبر البصرة، وقال: إني كنت أقول بخلق 

القرآن، وإن هللا ال يرى باألبصار، وإن الشر فعلي.

قال أبو بكر الصيرفي: كان املعتزلة قد رفعوا رؤوسهم، حتى نشأ األشعري فحجرهم 

في أقماع السمسم«.

ذكرها ابن عساكر في كتابه  ولإلمام األشعري تصانيف كثيرة تربو على املائة، 

»تبيين كذب املفتري«.
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وركائزها التي بنيت  نشأة املدرسة األشعرية،   : الثاني  املبحث 
عليها، ومبادئ الوسطية واالعتدال التي تضمنتها.

تقدم فيما تم نقله عن األعالم الذين ترجموا لإلمام أبي الحسن األشعري »أنه 

ونشأ في الوسط  تربى في حجر أبي علي الجبائي زوج أمه شيخ املعتزلة في وقته«، 

فاستقى كل مبادئ تعليمه  واكتمل نضجه،  االعتزالي من صباه حتى بلغ رشده، 

األساسية من هذه املدرسة املعتزلية التي خرجته إماما من أئمتها، وعلما من أعالمها 

د كل بنات فكره للدفاع املستميت عن هذا املنهج، الذي  ملتزما بكل تعاليمها، قد جنَّ

يمثل املنهج االعتقادي األصوب واألقوم من بين كل املناهج األخرى، العتماده على 

ثم أدركته  البراهين التي تحقق في نظره حينذاك التنزيه املطلق للحق جل وعال، 

ومعلم التوحيد  العناية اإللهية فقدر هللا أن تقع له رؤيا منامية لهادي البشرية، 

والتنزيه يأمره بالعودة لألخذ باملذاهب املروية عنه صلى هللا عليه وسلم ونصرتها، 

فكانت سببا لخلعه ثياب   ، وتكررت الرؤيا وكان ذلك خالل شهررمضان املبارك 

االعتزال، وعودته إلى مذهب أهل السنة والجماعة، كما روى ذلك عنه اإلمام ابن 

عساكر بطرق مختلفة في كتابه »تبيين كذب املفتري فيما نسب إلى اإلمام أبي الحسن 

األشعري«1.

ى بها منهج االعتزال،  وَّ
َ
ومن هنا أخذ على عاتقه مهمة نقض ما بناه من دعائم ق

والحشوية ومناصريهم في  وذلك حين اشتد النزاع بين املعتزلة ومن وقف معهم، 

مسألة خلق القرآن، ومسألة رؤية هللا باألبصار، واشتعلت نارالفتنة وكاد الوضع 

أن ينفجر بنزاع مدمر بين الطوائف، يعم جميع أنحاء الدولة املسلمة في ذلك العهد، 

فقدر هللا ظهور اإلمام أبي الحسن األشعري، ليكون الحكم الفاصل بالحق بين تلك 
الفرق املتنازعة. يقول األستاذ القد�ضي في مقدمة النشر لكتاب »تبيين كذب املفتري 

فيما نسب إلى اإلمام أبي الحسن األشعري«: »في مثل هذه الظروف الحرجة، غار 

اإلمام أبو الحسن األشعري ر�ضي هللا عنه على ما حل باملسلمين من ضروب النكال، 

األمة  الفريقين من  بين  أوال لإلصالح  فسعى  البدعة،  وقمع  السنة  لنصرة  وقام 

1- تبيين كذب املفتري فيما نسب إلى اإلمام أبي الحسن األشعري«،(نشر مطبعة التوفيق، دمشق 1347هـ، ص: 40 - 43(.
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بإرجاعهما عن تطرفهما إلى الوسط العدل، قائال لألولين: أنتم على الحق إذا كنتم 

أنتم على الحق إذا كان  ولآلخرين:  تريدون بخلق القرآن اللفظ والتالوة والرسم، 

مقصدكم بالقديم الصفة القائمة بذات الباري غير البائنة عنه- كما يقول املبارك- 

يعني الكالم النف�ضي، وليس لكم مجال أن تنكروا حدوث لفظ الالفظ وتالوة التالي، 

كما أنه ليس لآلخرين نفي الصفة القائمة بذاته تعالى من غير لفظ وال صوت، وقائال 

لألولين أيضا:  نفي املحاذاة والصورة صواب غير أنه يجب عليكم االعتراف بالتجلي 

من غير كيف. ولآلخرين: إياكم من إثبات الصورة واملحاذاة وكل ما يفيد الحدوث، 

وأنتم على صواب إن اقتصرتم على إثبات الرؤية للمؤمنين في اآلخرة من غير كيف.

وهكذا حتى وفقه هللا لجمع كلمة املسلمين وتوحيد صفوفهم، وقمع املعاندين 

وكسر تطرفهم، وتواردت عليه املسائل من أقطار العالم فأجاب عنها، فطبق ذكره 

اآلفاق، وامتأل العالم بكتبه، وكتب أصحابه في السنة والرد على أصناف املبتدعة 

العراق وخرسان والشام وبالد  في بالد  وتفرق أصحابه  الكتاب،  واملالحدة وأهل 

املغرب وم�ضى لسبيله، وبعد وفاته بيسير استعاد املعتزلة بعض قوتهم في عهد بني 

لكن اإلمام ناصر السنةأبابكر الباقالني قام في وجههم وقمعهم بحججه،  بويه، 

ودانت للسنة على الطريقة األشعرية أهل البسيطة إلى أق�ضى بالد إفريقية، وقد 

بعث ابن الباقالني في جملة من بعث من أصحابه إلى البالد؛ أبا عبد هللا الحسين ابن 

عبد هللا بن حاتم األزدي إلى الشام ثم إلى القيروان وبالد املغرب، فدان أهل العلم 

من أئمة املغاربة، وانتشر املذهب إلى صقلية واألندلس، والبن أبي زيد، وأبي عمران 

الفا�ضي، وأبي الحسين القاب�ضي وأبي الوليد الباجي، وأبي بكر بن العربي، وتالمذتهم؛ 

أياد بيضاء في ذلك، وقام بنشر املذهب في الحجاز راوية الجامع الصحيح الحافظ أبو 

ذر الهروي، أخذ عنه من ارتحل من علماء اآلفاق، وكان انتشاره بالشام قبل ذلك 

بواسطة صاحب األشعري أبي الحسن عبد العزيز الطبري راوية تفسير ابن جرير 

عن مؤلفه، وكان أهل الشام يجتلبون كبار األئمة من املذهب األشعري حينا بعد 
حين...«1

1- مقدمة الناشر لكتاب »تبين كذب املفتري«، ص15– 16، مكتبة التوفيق، دمشق، 1347هـ.
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من خالل ما قام بطرحه اإلمام أبو الحسن األشعري من حل وسط بين تلك 

الفرق املتنازعة املتعصبة ألهوائها ونصرة مذاهبها في مهمته األولى التي وحد فيها بين 

صفوف املسلمين وجمع كلمتهم؛ ينجلي لنا أن املنهج األشعري هو حقا منهج العدل 

والوسطية الذي يمثل منهج السلف الصالح البعيد عن اإللحاد والتطرف الديني، 

فما هي األسس التي انبنى عليها هذا املذهب؟ 

نستطيع القول بأن أسسه ال تتعدى ما جاء به محمد صلى هللا عليه وسلم من 

عند ربه من كالم هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم، وما يؤيد ذلك من االستدالل 

العقلي الصحيح املقت�ضي توحيد هللا وتنزيهه، وال يصادم كتابا وال سنة، وال ينقض 

قاعدة من قواعد الدين الحنيف.

ومن أسسه عدم تكفير أحد من أهل القبلة بال موجب للكفر مجمع عليه، يقول 

سمعت  »رأيت لألشعري كلمة أعجبتني وهي ثابتة رواها البيهقي،  اإلمام الذهبي: 

ملا قرب حضور أجل  أبا حازم العبدوي، سمعت زاهر بن أحمد السرخ�ضي يقول: 

أبي الحسن األشعري في داري ببغداد؛ دعاني فأتيته، فقال: اشهد علي أني ال أكفر 

أحدا من أهل القبلة، ألن الكل يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا كله اختالف 

العبارات«. ثم قال اإلمام الذهبي بعد نقله كالم أبي الحسن األشعري: »قلت: وبهذا 

من  ]أحدا[  أنا ال أكفر  يقول:  وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه،  أدين، 

األمة، ويقول: قال النبي صلى هللا عليه وسلم: (ال يحافظ على الوضوء إال مؤمن)، 

فمن الزم الصلوات بوضوء فهو مسلم1. 

فهذه القاعدة سار عليها جميع أتباع اإلمام من جميع املذاهب، ومن أهل الحديث 

يقول ابن أبي زيد في رسالته مقررا لهذه  وسائر طوائف أهل السنة والجماعة، 

القاعدة: »وأنه ال يكفر أحد بذنب من أهل القبلة«2.  

التفصيلي  أو  التنزيه)  مع  اإلجمالي(التفويض  التأويل  كذلك:  قواعدهم  ومن 

1- سير أعالم النبالء (ط. مؤسسة الرسالة، ج: 15، ص: 88(.

2- الرسالة، ط: دار الغرب اإلسالمي، ص 79.
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بحسب قوانين  بتخريج ما ورد من نصوص اآليات واألحاديث املوهمة للتشبيه، 

اللسان العربي الصحيحة التي يحتملها النص، طبقا للقاعدة الكلية التي تقت�ضي 

تنزيه الحق جل وعال عن كل نقص وعن مشابهة الحوادث، املقررة في قوله تعالى: 

(ليس كمثله �ضيء وهو السميع البصير)1، وقوله جل وعال: (ولم يكن له كفوا أحد)2 

وفي توضيح لهذه القاعدة يقول العالمة اللقاني في جوهرة التوحيد: 

وكل نص أوهم التشبيها     أّوله أو فوض ورم تنزيها

ويقول العالمة محمد البشار في أرجوزته »أسهل املسالك إلى مذهب اإلمام مالك«:

وكل ما جاءبلفظ يوهم      أّوله أو قل فيه ربي أعلم

وبهذه القواعد املذكورة وما شاكلها، امتازت املدرسة الشعرية بأنها املدرسة التي 

تحمل طابع أهل السنة والجماعة، ومثلها في ذلك شقيقتها املتفرعة منها: املدرسة 

املاتريدية، وُحّدد منهجهما: بأنه املنهج الوسط البعيد عن التنطع والتطرف والغلو 

ولذا تلقته األمة  وينافي التنزيه،  والنائي عن كل ما يستلزم التجسيم،  في الدين، 

بالقبول، ودرجت عليه جماهير علماء الدين.

املبحث الثالث: املدرسة األشعرية ودورها في بث روح التسامح 
والتعايش السلمي بين الشعوب اإلفريقية.

إن الحديث عن املدرسة العقدية األشعرية في السياق اإلفريقي، وأثرها في تعزيز 

التسامح والسالم،أمر اليحتاج إلى كثير تحليل أو تدليل، إذ إن أثرها في ذلك أجلى من 

الشمس في وضح النهار، ألن املدرسة األشعرية وشقيقتها املاتريدية، هما املدرستان 

العقديتان اللتان تمثالن بحق عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة السلف الصالح، 

العقيدة األصيلة التي جاء بها محمد صلى هللا عليه وسلم من عند ربه، وبتحليه بما 

1- - سورة الشورى: 11.

2- سورة اإلخالص:4.
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تقتضيه هذه العقيدة من التعاليم والقيم العليا ومكارم األخالق التي جاء متمما لها، 

وهي العقيدة الوحيدة التي تعكس الصورة الحقيقية  كان مجيئه رحمة للعاملين، 

لفطرة هللا التي فطرالناس عليها؛ ذلك ألن الواقع الذي عاشته األوساط اإلفريقية 
املسلمة في أمسها القريب،يختلف تماما عما تعيشه اليوم من التمزق والتفرق 

ولو طرحت مهمة بحث عن األسباب التي قلبت أوضاع تلك  والتشرد والضياع. 

املجتمعات من األمن واالستقرار، والتعايش السلمي بين أفرادها وطوائفها املختلفة 
في كل بلد؛ إلى ما صارت إليه من وضعها البائس في الوقت الراهن؛ لوجد الباحثون 

في مقدمة كل األسباب التي قد تؤخذ في االعتبار من اقتصادية أوسياسية، لوجدوا 

في مقدمتها التطرف الديني العقدي، بل هو السبب الرئيس األخطر، والذي إذا تم 

إال بالقوة الفاعلة التي  تعذر واستع�ضى قلعه ونزعه،  زرعه في أي بلد أو مجتمع، 

تأخذ بزمام املبادرةوالجد واستعمال شتى الوسائل، وإال امتدت جذوره لتعم جميع 

وقضية الدين قضية  ذلك ألن مسألة العقيدة مسألة مصير،  املناطق املجاورة، 

ارتباط بالخالق املعبود، من خالل اإلخالص له فيه؛ يرجى منه الجزاء الحسن الذي 

يوفر السعادة األبدية للمستمسكين به من ذلك الرب املعبود. ومن هنا كان أهل كل 

دين يتفانون في إقامة طقوسه وشعائره، وااللتزام بتعاليمه كيفما كان ذلك املنهج 

الذي قامت عليه تلك التعاليم.

فإذا كان معتدال وسطا مبنيا على الحب واإلخاء، والتسامح وإرادة الخير لآلخرين؛ 

انطبعت سلوكيات أتباعه بطابعه، وصبغت بصبغته.

وإن كان تأسيسه على كراهية الغير، وسوء الظن بهم، واألنانية واإلعجاب بالرأي، 

فلن ترى في أتباعه إال التشدد  والحكم املتطرف املتصلب املتسرع في كل نازلة، 

والحكم على  واالستخفاف باآلخرين وإسقاطهم من االعتبار،  والتنطع والتطرف، 

وهو ما يؤدي إلى ارتكاب الجرائم  مخالفيهم في فهم النصوص بالكفر واالبتداع، 

البشعة، واملجازر املروعة، وإتالف ممتلكات الغير بالتفجير والتخريب، باسم الدين 

والدين الحق منه براء.

وأساس كل ذلك هو الفهم السطحي الخاطئ لنصوص الشرع، وحملها على محامل 
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ال تقرها القواعد الصحيحة األصيلة للدين الحنيف، ورفض التخريج العلمي الحق 

لتلك النصوص من قبل جهابذة العلماء الراسخين في العلم الذين يمثلون الجمهور 

والسواد األعظم لألمة.

وإذا كانت السلفية الحديثة قد تم تأسيسها من قبل أدعياء السلفية على أسس 

أنشئت من لبنات هشة تم صنعها بمادة الفهم السطحي، لفرد واحد من العلماء 

غلب استنتاجه الفكري وتحليله العقلي على علمه،فصرف خطأ أو صدا نصوص 

األسماء  في  األمة  جمهورعلماء  عليه  درج  الذي  الصحيح  مسارها  عن  الشرع 

والصفات وأصول العقيدة، وحمل تلك النصوص على غير محاملها، وأعطاها من 

الدالالت حسب رؤاه العقلية واتجاهاته الفكرية ما قد أدى بالفعل فيما بعد من 

قبل أتباعه إلى تكفير أهل القبلة، وتبديع أهل السنة والجماعة، تشبثا باألحكام 

التي ما أنزل هللا بها من سلطان، بل إنما استقتها فرق األهواء من استنباطات صانع 

لبنه، وفتاواه املأخوذة من الدالالت الخاطئة التي توصل إليها باجتهاده، مخالفا 

فيها جمهور األمة، وجعلتها تلك الفرق املنتمية له قانونا أساسا لسلوكها، وتعاملها 

الظالم مع املسلمين وغيرهم، وأوصل األمة إلى ما هي عليه من األوضاع املزرية 

الراهنة.

وتنطع أتباعه هي أسباب الواقع  فإذا كان تهور ذلك املنهج وأحكامه الجائرة، 

املؤلم الذي يعيشه املسلمون في إفريقيا وغيرها من دول العالم، 

فإن املدرسة األشعرية التي تم إنشاؤها من قبل اإلمام أبي الحسن األشعري 

وتوظيف  والعمل على توحيد صفوف األمة،  على الوسطية واالعتدال،  وأتباعه، 

بها محمد صلى هللا عليه  نصوص التشريع في وظائفها التي وردت ألجلها كما جاء 

وبث روح  العـامل الكبير الذي عزز السالم واالستقرار،  هي  وسلم من عند ربه: 

التسامح والتعايش بين الشعوب اإلفريقية املسلمة وبين غيرها، وهكذا األمر في شتى 

بقاع العالم، وذلك أمر يقره واقع املا�ضي القريب، ويشهد له الحاضر الذي انقلب 

إلى األمر األسوأ بسبب نبذ كثير من الطوائف ملنهج األشعري.
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واملنهج األشعري هو املنهج العقدي السائد في إفريقيا، وصل إليها منذ عهد مبكر 

من تاريخ تأسيسه كما سبق تقريره في املبحث األول.

ومن كتبه املتداولة في حلقات العلم واملعاهد والجامعات اإلسالمية في البلدان 

وجوهرة  البهية،  والخريدة  والعقباوية،  الصغرى،  السنوسية  املقدمة  اإلفريقية: 

التوحيد، وإضاءة الدجنة، ونظم العقيدة السنوسية الكبرى، وكتب أخرى أمثال: 

جامع زبد العقائد، ودليل القائد. وكل هذه ألفت في علم التوحيد خاصة، ويوجد 

في بعض كتب الفقه قسم للعقيدة كنظم املرشد املعين البن عاشر، ونظم أسهل 

املسالك للشيخ محمد البشار، ورسالة ابن أبي زيد القيرواني، وغيرها. وفي األزهر 

واالقتصاد في االعتقاد  وجوهرة التوحيد للقاني،  تدرس الخريدة البهية للدردير، 

لإلمام الغزالي، وهو أقوى دليل على رسوخ منهج املدرسة األشعرية في إفريقيا، مما 

كان له األثر الكبير في ترسيخ دعائم السالم وبث روح التسامح، وصنع أجواء املحبة 

واإلخاء.

الخاتمة: النتيجة، والتوصيات.

النتيجة التي يمكن ألي باحث أن يتوصل إليها في بحثه حول األوضاع الراهنة 

للمجتمع اإلفريقي املسلم، منذ انتشار املذاهب العقدية املستوردة الدخيلة، التي 

تم زرعها بين هذه األوساط التي اعتادت التسامح والتعايش السلمي فيما بينها، 

ومع جميع الطوائف التي تخالفها في الدين وفي االنتماء العقدي والعرقي في أمسها 

القريب، وكيف انقلبت أوضاعها رأسا على عقب في وقتها الحاضر؛ النتيجة هي عينها 

التي وصل إليها هذا البحث املختصر.

ذلك ألن األمن واالستقرار والترابط بين أوصال املجتمع الذي عرفته إفريقيا في 

ماضيها، لم يتحقق لها إال باملحافظة على ثوابتها الدينية ذات االعتدال والوسطية في 

العقيدة، والتسامح والتراحم في السلوك، والليونة والسعة والرفق في األحكام. وتلك 

الثوابت هي: العقيدة األشعرية، وقرينتها املاتريدية، واملذهب املالكي وما قابله من 

مذاهب األئمة الثالثة، والتصوف السني.
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وأمال في إعادة األمن  وبناء على هذه الدراسة وما تم التوصل إليه من النتائج، 

واالستقرار والتسامح بين بني اإلنسان على ظهر هذا الكوكب األر�ضي على العموم، 

وفي أرجاء قارتنا السمراء على وجه الخصوص، نو�ضي بما يلي: 

1 ـ حتمية العودة إلى األخذ بمنهج أهل السنة والجماعة األشاعرة واملاتريدية.

2 ـ ضرورة التوسع في الدراسات العقدية على املنهج األشعري.

ـ فتح مجال للدراسات املقارنة بين األشعرية واملذاهب العقدية املعاصرة ملن   3

لديهم األهلية.

4ـ  االهتمام بنشر كتب العقيدة األشعرية، في املكتبات وفي مواقع النشر اإللكتروني 

.pdf على طريقة

5 ـ االهتمام بانتقاء القيادات الدينية بحسب االتجاه الفكري، واالنتماء العقدي 

مما يخدم املصلحة العامة، واألمن واالستقرار، وهللا يقول الحق ويهدي من يشاء 

إلى صراط مستقيم.


