
 شبهة . . والردُّ عليها
 يرى البعض أن اإلمام أاب احلسن األشعري رمحه هللا تعاىل قد مّر يف حياته بثالث مراحل   

 األوىل : مرحلة االعتزال اليت دامت إىل ما يقرب من سن األربعني .
 والثانية : مرحلة اتباعه لعبدهللا بن سعيد بن كاّلب .

 والثالثة : مرحلة رجوعه إىل عقيدة السلف وأهل السنة .
 

ويبنون على هذه الدعوى أن األشاعرة اتبعوا اإلمام األشعري يف مرحلته الثانية فقط وهي اليت كان 
بن كاّلب ليس من أهل السنة , وأن فيها متبعًا لعبدهللا بن سعيد !  إذ عندهم أن عبدهللا بن سعيد 

األشاااعرة متبعون له ال لامام أا احلساان ألن اإلمام رج  عن عقيدة ابن كاّلب يف مرحلته الثالثة , 
 وأّلف على عقيدة السلف كتابه اإلابنة وبعض كتبه األخرى .

 
ا ورد فيها من هذا تقرير هذه الدعوى , وقبل الشااااااااروت يف إهنباات بيالًا عرمياً وعلليًا ن  اااااااال م

 قضااي , مث نشرت يف ت نيدها , لقد تضلنت هذه الدعوى هنالث قضااي :
األوىل : اإلماام األشاااااااااااعري مر بثالث مراحال يف حياااتاه , االعتزال مث اتباااعاه البن كاّلب مث أخ اً 

 رجوعه إىل منهج السنة واجللاعة, وهذه هي القضية الرئيسية  وهي تتضلن القضيتني التاليتني .
 
 لثانية :  عبد هللا بن سعيد بن كاّلب ليس على منهج أهل السنة واجللاعة .ا

 
(  , وهي مرحلة العودة  1الثالثة :  كتاب اإلابنة ميثل املرحلة األخ ة من حياة اإلمام األشاااااعري   

 إىل طريق السلف ال احل .
 

*      *      * 
 

 حل أو هنالث حاالات يف حياته نقول:وللرد على القضية األوىل وهي مرور اإلمام بثالث مرا
 



إن اإلمام األشاااعري رمحه هللا تعاىل عملممن من أعالم املساااللني يشاااار إليه ابلبنان , وتعقد على كللاته 
اخلناصر , فهو ليس بنكرة من الناس ,  وال برجل جمهول  م ى على الناس أمره ال سيلا يف قضية 

 مثل هذه اليت حنن ب ددها 
كلا جاء يف الدعوى , وأنه مر بثالث مراحل يف حياته فال بد أن يكون املؤرخون فإن كان األمر  

قد ذكروا هذا وبينوه , ولكان  اااااااااا حتلًا اااااااااا قد اشتهر عنه وانتشر كلا ذات وانتشر أمر رجوعه عن 
االعتزال إذ مل يامْبقم أحد ممن ترجم له إال وذكر ق اااااة صاااااعوده املنم وتمّتيه من االعتزال , فهل ذكر 

 حد من املؤرخني شيئاً عن رجوت اإلمام عن منهج عبدهللا بن سعيد بن كاّلب ؟ أ
 

عنااد الرجوت إىل كتاات التاااري  ال إااد أي إشااااااااااااارة إىل هااذا ال من قرياات وال من بعيااد  , باال إااد 
املؤرخني  كلهم ميبقني على أن اإلمام أاب احلسااااااااااان بعد ه ره لالعتزال واملعتزلة رج  إىل مذهت 

وصاااااانف على طريقتهم كتبه الالحقة اإلابنة ون ها من الكتت اليت صاااااان ها يف   الساااااالف ال اااااااحل
 ن رة مذهت أهل احلق. 

 
 ( : 127قال اإلمام أبو بكر بن فورك رمحه هللا تعاىل   تبيني كذب امل رتي ص/

  انتقل الشااي  أبو احلساان علي بن إلاعيل األشااعري رنااي هللا عنه من مذاهت املعتزلة إىل ن اارة 
 مذاهت أهل السنة واجللاعة ابحل ج العقلية , وصنَّف يف ذلك الكتت . . ( اها .  

 
 ( :3/284وقال عنه ابن خلكان   وفياات األعيان 

وكان أبو احلسن أواًل معتزلياً مث عب من   هو صاحت األصول والقائم بن رة مذهت السنة . . . 
 القول ابلعدل وخلق القرآن يف املس د اجلام  ابلب رة يوم اجللعة ( اها . 

 
 (  قال عنه الذهيب :15/89ويف س  أعالم النبالء   

  وبلغنا أن أاب احلسااااان عب وصاااااعد منم الب ااااارة , وقال : إا كنت أقول .لق القرآن . . . وإا 
 قد الرّد على املعتزلة ( اها .عئت معت

 
 (   :853وعند العالمة ابن خلدون رمحه هللا   املقدمة ص/



  إىل أن ظهر الشي  أبو احلسن األشعري وانظر بعض مشيختهم ا أي املعتزلة ا يف مسائل ال الح 
واألصااااااالض , فرفض طريقتهم وكان على رأي عبدهللا بن ساااااااعيد بن كاّلب وأا العباس القالنساااااااي 

 حلارث احملاسيب من أتبات السلف وعلى طريقة السنة ( اها . وا
فأهنبت أن اإلمام بعد رجوعه عن االعتزال كان على رأي عبدهللا بن كاّلب والقالنسااااااااي واحملاساااااااايب 

 وهؤالء كلهم على طريقة السلف والسنة .
 

لبغدادي , وهكذا كل كتت التاري  اليت ترمجت لامام أا احلسااااااااااان , مثل عري  بغداد للخييت ا
وطبقاات الشافعية للسبكي وشذراات الذهت البن العلاد والكامل البن األهن  وتبيني كذب امل رتي 
البن عساكروترتيت املدارك للقاني عياض وطبقاات الشافعية البن قاني شهبة وطبقاات الشافعية 

على أن اإلمام  لألسااانوي والديبامل املذهت البن فرحون ومرآة اجلنان لليافعي ون ها , كلها ميبقة
 أاب احلسن بعد توبته من االعتزال رج  إىل مذهت السلف والسنة .

 
أناااااااااااف إىل ذلك , أن رجوت اإلمام املزعوم هذا لو هنبت عنه لكان أوىل الناس هعرفته ونقله هم 
أصاااااااامابه وتالمذته , ألن أوىل الناس هعرفة الرجل هم خاصااااااااته وأصاااااااامابه وأتباعه املال مون له , 

أقرب الناس إليه وأعرفهم أبحواله وأقواله وآرائه , ال سااااااايلا يف قضاااااااية مهلة مثل هذه  فهؤالء هم
القضااااااااية اليت تتوفر الدواعي على نقلها , وتتم ز األلات على تلق ها, خاصااااااااة من إمام كب  مثل 

 اإلمام أا احلسن , وعند الرجوت إىل أقوال أصمابه وأصماب أصمابه
 

ذلك, بل إدهم مت قني على أن اإلمام كان بعد ه ره لالعتزال على أيضااااً ال إد أي إشاااارة ت يد 
منهج السلف والسنة الذي كان عليه احملاسيب وابن كالب والقالنسي والكرابيسي ون هم ,  فهذه 
مؤل اات انصاااااار مذهت األشااااااعري القانااااااي أا بكر الباقالا رمحه هللا تعاىل كاإلن ااااااا  والتلهيد 

ك ومؤل اات أا بكر الق ال الشاااااشااااي وأا إساااامق الشاااا ا ي وأا بكر ون ها , ومؤل اات ابن فور 
البيهقي ون هم من أصاااااماب اإلمام وأصاااااماب أصااااامابه ليس فيها أي ذكر أو إشاااااارة  ذا األمر 

 الذي هو من األمهية هكان 
فهل يعقل أن يرج  اإلمام عن مذهبه ويه ره مث ال يكون  ذه احلادهنة املهلة أي ذكر عند أحد 

أصمابه وتالميذه  وهو من هو جاللة وقدراً  ؟! أم تُراه قد رج  عن ذلك سّراً وهو الذي حني من 
 قرر ه ر مذهت املعتزلة اعتلى منم املعتزلة ن سه ليعلن ذلك على املأل ؟! 



كال, ليس األمر كلااا جاااء يف هااذه الاادعوى , باال احلق الااذي ال مريااة فيااه هو أن اإلمااام مل ميّر يف 
رحلتني , االعتزال مث الرجوت إىل طريق الساالف , وليس ملن يقول .ال  هذا األمر من حياته إال ه
 متلسك .

ومن يقول هبذه الدعوى يعتلد يف قوله هذا على أسااااااااااالوب اإلمام يف إلليف كتاب اإلابنة وبعض 
الرسااااااااااائل األخرى , فقد اتب  اإلمام فيها طريق الت ويض الذي هو طريق مجهور الساااااااااالف , فبنوا 

ى هذا األسااااالوب  ال ة اإلمام األشاااااعري ُراء ابن ُكاّلب الذي يتهلونه أبنه مل يكن على طريق عل
 السلف.  

 
تُرى هل ما يف اإلابنة اليت هي على طريق مجهور السلف , وهي من أواخااااااااار كتت اإلمام أو هاااااااااي 

ر ,  هل كان ابن ( , ما يناقض ما كان عليه عبد هللا بن سعيد بن كاّلب ؟  أو بتعب  آخ2آخرها  
 كاّلب على خال  طريق السلف الذي ألَّف اإلمام األشعري اإلابنة عليه ؟ 

 وهذا جيرُّان إىل القضية الثانية .
 

 الرد على القضية الثانية :
 هل كان عبد هللا بن سعيد بن كاّلب منمرفًا عن طريق السنة والسلف ؟

كان على طريق عبدهللا بن ساااااااعيد بن كالب , نسااااااالم أواًل أن اإلمام األشاااااااعري بعد تركه لالعتزال  
وهذا أمر يوافقنا عليه أصماب الدعوى , ولكنهم مال وننا يف أن طريق ابن كالب وطريق السلف 
مها يف حقيقة األمر طريق واحد , ألن ابن كالب كان من أئلة أهل الساانة واجللاعة السااائرين على 

 طريق السلف ال احل .
 

 ( : 300/ 2قال التامل السبكي يف اليبقاات    اليبقاات 
  وابن كاّلب على كل حال من أهل الساانة . . . . ورأيت اإلمام نااياء الدين اخلييت والد اإلمام 
فخر الدين الرا ي قد ذكر عبدهللا بن ساااااااااااعيد يف آخر كتابه  ناية املرام يف علم الكالم   فقال : 

املأمون عبدهللا بن سااااااااااعيد التليلي الذي دّمر املعتزلة يف جملس ومن متكللي أهل الساااااااااانة يف أايم 
 املأمون وفضمهم ببيانه ( اها.

 
ونقل احلافظ ابن عساااااكر رمحه هللا تعاىل عن اإلمام ابن القابسااااي رمحه هللا تعاىل وهو من كبار أئلة 

 ( :   405,    123املالكية يف املغرب قوله   تبيني كذب امل رتي ص/



 على بن بقاء الورّاق احملدث امل ااااااااااري رسااااااااااالة كتت هبا أبو  لد عبد هللا بن أا  يد   قرأات .طّت 
الق واا ال قيه املالكي , وكان مقدَّم أصماب مالك رمحه هللا ابملغرب يف  مانه , إىل علي بن أمحد 

ن يظهر بن إلاااعياال البغاادادي املعتًز جوااًب عن رساااااااااااااالااة كتاات هبااا إىل املااالكيني من أهاال الق وا
ن اااااااايمتهم ها يدخلهم به يف أقاويل أهل االعتزال , فذكر الرسااااااااالة بيو ا يف جزء  وهي معروفة , 

 فلن مجلة جواب ابن أا  يد له أن قال : 
ونسبتم ابن كاّلب إىل البدعة , مث مل حتكت عنه قوالً يعر  أنه بدعة فيوسم هبذا االسم , وما عللنا 

, والذي بلغنا أنه يتقّلد الساااااانة ويتوىّل الردَّ على اجلهلية ون هم من نساااااات إىل ابن كاّلب البدعة 
 من أهل البدت يعين عبدهللا بن سعيد بن كاّلب ( اها .

 
وهذه شهادة عظيلة من اإلمام ابن أا  يد رمحه هللا البن كالب أنه يتقلَّد السنة ويردُّ على املبتدعة 

 , وأنه مل يعلم من نست إليه البدعة .
 

العالمة الكوهنري رمحه هللا تعاىل يف هامش ال اا مة معرّتفاً اببن كالب قال   امل اادر السااابق  وعّلق
(  :   . . كان إمام متكللة السنة يف عهد أمحد , وممن يرافق احلارث بن أسد , ويشن  عليه بعض 

ليس ببعيد  الضااع اء يف أصااول الدين .. ( مث بنّي املسااائل اليت يشاان  عليه بسااببها  وأن كالمه فيها
 عن الشرت والعقل . 

  
 ( :78/  1وقال ابن قاني شهبة   طبقاات الشافعية البن قاني شهبة 

  كان من كبار املتكللني ومن أهل السااااانة , وبيريقته وطريقة احلارث احملاسااااايب اقتدى أبو احلسااااان 
 األشعري ( اها.

 
 (  : 178/ 2وقال عنه مجال الدين األسنوي   طبقاات الشافعية لألسنوي 

 كان من كبار املتكللني ومن أهل السااااااانة . . . ذكره العبادي يف طبقة أا بكر ال ااااااا يف , قال : 
 إنه من أصمابنا املتكللني ( اها.

 
 ( :175/ 11وقال اإلمام احلافظ الذهيب  س  أعالم النبالء 

   والرجل أقرب املتكللني إىل السنة , بل هو يف مناظريهم ( اها. 



شاااااعيت األرنؤو  على هذا الكالم قائاًل :   كان إمام أهل السااااانة يف ع اااااره , وإليه عّلق الشاااااي  
 مرجعها , وقد وص ه إمام احلرمني يف كتابه   اإلرشاد   أبنه من أصمابنا ( اها.

 
 (  : 853ولقد مر معنا قول العالمة ابن خلدون   املقدمة ص / 
ان على رأي عبدهللا بن سعيد بن كاّلب وأا   إىل أن ظهر الشي  أبو احلسن األشعري . . . . وك

 العباس القالنسي واحلارث احملاسيب من أتبات السلف وعلى طريقة السنة ( اها.
فوصاااااا ه أبنه من أتبات الساااااالف , وأن اإلمام األشااااااعري كان على رأيه ورأي القالنسااااااي واحملاساااااايب 

 وهؤالء من أتبات السلف وعلى طريق السنة . 
 

 (  : 23الدين البياني رمحه هللا تعاىل   إشاراات املرام من عباراات اإلمام ص/ وقال العالمة كلال
   ألن املاتريدي م ّ ل ملذهت اإلمام اااا يعين أاب حني ة اااا وأصمابته املظهرين قبل األشعري ملذهت 
اً أهل السنة , فلم مُل  مان من القائلني بن رة الدين وإظهاره . . وقد سبقه ا يعين األشعري ا أيض
 يف ذلك ا يعين يف ن رة مذهت أهل السنة ا اإلمام أبو  لد عبدهللا بن سعيد القيان . . ( اها . 

 أي أن اإلمام ابن كالب كان قبل اإلمام أا احلسن يف ن رة الدين وإظهار السنة .
 

( يف ترمجته , بعد أن نقل قول ابن الندمي : 291/ 3وقال احلافظ ابن ح ر يف   لساااااااااااان امليزان 
 إناه ا يعين ابن كالب ا من احلشوية .

 
قال احلافظ :  يريد من يكون على طريق السااااااااااالف يف ترك التأويل لثايات واألحادي  املتعلقاة 

 ابل  اات , ويقال  م امل ونة ( اها.
 

 ( : 81شهرستاا رمحه هللا تعاىل   امللل والنمل صوقال اإلمام ال
  حىت انتهى الزمان إىل عبدهللا بن سعيد الكالا وأا العباس القالنسي واحلارث بن أسد احملاسيب 
وهؤالء كانوا من مجلة الساااالف , إال أًم ابشااااروا علم الكالم وأيدوا عقائد الساااالف   ج كالمية 

ودرَّس بعضن , حىت جرى بني أا احلساان األشااعري وبني أسااتاذه  وبراهني أصااولية , وصاانَّف بعضااهم
مناظرة يف مساااألة من مساااائل ال اااالح واألصااالض , فتخاصااالا واحنا  األشاااعري إىل هذه اليائ ة , 
فأيَّد مقالتهم هناهج كالمية , وصار ذلك مذهباً ألهل السنة واجللاعة , وانتقلت لة ال  اتية إىل 

 األشعرية ( اها . 



 
نزيد على ما مرَّ ونقول : ليس اإلمام األشااعري وحده الذي كان على طريق اإلمام ابن كالب , بل 

 كال , بل كان على ن س املعتقد أئلة كبار مثل اإلمام البخاري رمحه هللا تعاىل .
 

 ( : 1/293قال احلافظ ابن ح ر رمحه هللا تعاىل   ال تض 
ت إمنا ينقله عن أهل ذلك ال ن كأا عبيدة والنضاااااار   البخاري يف مجي  ما يورده من ت ساااااا  الغري

بن مشيل وال راء ون هم , وأما املباح  ال قهية فغالبها مساااااااتلدة له من الشاااااااافعي وأا عبياااااااااااااااااااد 
 وأمثا الا وأما املسائال الكالمية فأكثرها من الكرابياسي وابن ُكاالَّب وحناومها ( اها . 

 
 بدهللا بن سعيد بن كالب كان على طريق السلف والسنة هذه ن وص وانمة بينة يف أن اإلمام ع

 فإذا كان األمر كذلك كلا بنّي هؤالء األئلة ,  فلا السبت يف اهتامه هخال ة طريق السلف ؟ 
 

 (  : 165يقول ابن عبدالم يف بيان سبت ذلك أهنناء ترمجة اإلمام الكرابيسي   االنتقاء ص/ 
بني أمحد بن حنبل صداقة وكيدة , فلّلا خال ه يف القرآن عادات   وكانت بينه ااا يعين الكرابيسي ااا و 

تلك ال داقة عداوة , فكان كلُّ واحد منهلا ييعن على صاحبه , وذلك أن أمحد كان يقول: من 
قااال القرآن  لوق فهو جهلي , ومن قااال القرآن كالم هللا وال يقول ن   لوق وال  لوق فهو 

  لوق فهو مبتدت . واق ي , ومن قال ل ظي ابلقرآن
 

وكان الكرابيساااااااااااي وعبدهللا بن كاّلب وأبو هنور وداود بن علي وطبقاهتم يقولون : إن القرآن الذي 
تكلم هللا به صاا ة من صاا اته ال جيو  عليه اخللق , وإن تالوة التاً وكالمه ابلقرآن كساات له وفعل 

ية أصااماب أمحد بن حنبل حسااينًا له وذلك  لوق وإنه حكاية عن كالم هللا  . . . وه رات احلنبل
 الكرابيسي وبّدعوه وطعنوا عليه وعلى كل من قال بقوله يف ذلك ( اها .

 
اااااااااااااااا ته أبنه مل يكن على طريق الساااانة  هذا هو ساااابت اليعن والتشااااني  على عبدهللا بن كاّلب ووصااااْ

ن  طريق والساالف , إال أن هذا القول الذي بُاااااااااااااادّت بسااببه ال يقتضااي وصاا ه ابلبدعة أو أنه على 
الساااالف , ال ساااايلا أن مسااااألة الل ظ ابلقرآن كان يقول هبا هنلة من أكابر أمة اإلسااااالم مثل الذين 
ذكرهم ابن عبدالم , وممن كان يقول بذلك أيضااااً اإلمام البخاري واإلمام مسااالم واحلارث احملاسااايب 

 و لد بن ن ر املارو ي ون هم 



 
الذهلي إال بساابت هذه املسااألة , نعين مسااألة الل ظ ,  وما ال تنة اليت حدهنت بني البخاري وشاايخه 

ولقد صّنف اإلمام البخاري يف هذه املسألاااااااااة كتاباااااااااه   خلق أفعال العباد   إلهنباات رأيه فيها والرّد 
 على  ال يه .

 
  453/ 12أما اإلمام مسلم فقد كان يظهر القول  ابلل ظ وال يكتله .    انظر س  أعالم النبالء 

 (    .  12/572ا ,  وما بعده
 
 ( :1/133قال احلافظ ابن كث  رمحه هللا تعاىل يف ترمجة الكرابيسي   طبقاات ال قهاء الشافعيني  

  وأن أمحد بن حنبل كان تكلم فيه بسبت مسألة الل ظ , وكان هو أيضاً يتكلم يف أمحد , فت نَّت 
الناس األخذ عنه  ذا السااااااااااابت . قلت : الذي رأيت عنه أنه قال كالم هللا ن   لوق من كل 

ذا هو اجلهاات إال أن ل ظي ابلقرآن  لوق , ومن مل يقْل : إن ل ظي ابلقرآن  لوق فهو كافر . وه
املنقول عن البخاري وداود بن على الظاهري , وكان اإلمام أمحد يساادُّ يف هذا البابم ألجل حساام 

 مادة القول .لق القرآن ( اها . 
 

وممن كان يقول ابلل ظ أيضاااااااً اإلمام  لد بن جرير اليمي رمحه هللا تعاىل, وهي من املسااااااائل اليت 
 نقم عليه بسببها بعض متع بة احلنابلة

 (  : 1/226ال احلافظ ابن كث  رمحاه هللا تعاىل   امل در السابق ق 
  كان قد وق  بينه ا اليمي ا وبني احلنابلة أظنه بسبت مسألة الل ظ , واهتم ابلتشي  , وطلبوا عقد 
مناظرة بينهم وبينه , ف اء ابن جرير لذلك ومل جيئ منهم أحد , وقد ابلغ احلنابلة يف هذه املسااااااااألة 

 ا كث اً , واعتقدوا أن القول هبا ي ضي إىل القول .لق القرآن , وليس كلا  علوا , فإن   وتع بوا
احلق ال حيتا  له ابلباطل , وهللا أعلم ( اهااا .   وانظر يف  نة ابن جرير م  احلنابلة البداية والنهاية 

(   2/284اات , الوايف ابلوفي 277ااا  14/272, الس   7/8,  الكامل البن األهن   11/145
. 
 

نعم , فإن القرآن كالم هللا تعاىل ن   لوق وهو ص ة من ص اات ذاته العلية , إال أنه ال ي ضَّ أن 
حيتا   ذا احلق ابلباطل الذي هو إنكار حدوث وخلق ما قام ابملخلوق , مث التشاااااااااااني  على من 

 يقول بذلك !  



 
ابن كاّلب والبخاري ومسااااااالم وأا هنور على أية حال فإن احلق يف هذه القضاااااااية م  الكرابيساااااااي و 

وداود واحملاسيب واليمي ون هم ممن كان على طريقهم , أما اإلمام أمحد رني هللا عنه اااااا ومن قال 
بقوله ا  فكالمه  لول على سّد ابب الذريعة لكي ال يتوسل ابلقول ابلل ظ إىل القول .لق القارآن 

. 
 

 (    : 11/510نظر أيضاً الس  , وا 12/82قال اإلمام الذهيب   الس  
  وال ريت أن ما ابتدعه الكرابيساااي وحرره يف مساااألة الل ظ وأنه  لوق هو حق , لكن أابه اإلمام 

 أمحد لئال يُتذرت به إىل القول .لق القرآن فسّد الباب ( اها.
 

كالم هللا ن    (  :   وكان يقول ااااا يعين الكرابيسي ااااا القرآن 1/544وقال أيضاً   ميزان االعتدال 
 لوق , ول ظي به  لوق , فإن عىن التل ظ فهذا جيد , فإن أفعالنا  لوقة , وإن ق اااااااااد املل و  

 أبنه  لوق فهذا الذي أنكره أمحد والسلف وعّدوه جتهلاً ( اها .
 

وال ريت أن مراد الكرابيسااااااااي وابن كاّلب والبخاري ومساااااااالم وأا هنور وداود ومن كان على قو م 
 أن مرادهم هو األول  ,  وعلى اجلللة فإن القضية أهون من أن يُبادَّت من أجلها .الريت 

  
(   بعد أن نقل قول احلافظ أا بكر األعني : مشااااااااااااي  11/510قال احلافظ الذهيب   السااااااااااا  

خراساااااااااااااان هنالهنااة قتيبااة , وعلى بن ح ر , و لااد بن مهران الرا ي , ورجااا ااا أربعااة عباادهللا بن 
 سلرقندي و لد بن إلاعيل البخاري قبل أن يظهر منه ما ظهر . . . اخلعبدالرمحن ال

 
قال الذهيب معّلقًا عليه :   والذي ظهر من  لد اااااااااا يعين البخاري اااااااااا أمرن خ يف من املسائل اليت 
اختلف فيها األئلة يف القول يف القرآن وتساااااّلى مساااااألة أفعال التالني , ف لهور األئلة والسااااالف 

 القرآن كالم هللا املنزل ن   لوق وهبذا ندين هللا ( اها . واخللف على أن
وال يلزم من ه ر اإلمام أمحد  ؤالء األئلة أن يكونوا على ن  طريق السااالف , ال سااايلا أن احلق 
معهم فيلا ذهبوا إليه كلا قرَّرمه اإلمام الذهيب , كلا أننا متيقنون أبًم رمحهم هللا تعاىل مل يقولوا هذا 

دون أن تدعو لذلك حاجة  , كال , وحاشاااااااهم أن يتكللوا بشاااااايء سااااااكت عنه ال اااااامابة  القول



والتابعون , لكنهم ملَّا رأوا الناس تقملوا هذا الباب , وخاناااااااااااوا يف هذا األمر , ومحلوه على ن  
 وجهه , انيروا إىل الكالم فيه تبياانً للمق , وكّ اً للناس عن ذلك .

 
( من ال  مة / 2 تعاىل   يف تعليقه على تبيني كذب امل رتي هامش قال العالمة الكوهنري رمحه هللا

406 : ) 
  أما كالم أمحد يف ابن كالب وصااااااااااااحبه فلكراهته اخلوض يف الكالم وتورُّعته منه , ولكن احلق أن 

ن على خال  ما يرتئيه أمحد ( اها .  اخلوض فيه عند احلاجة متعنيّت
الذهيب , وأن هذه املساااألة مما اختل ت فيها أقوال األئلة  على أن األمر خ يف كلا وصااا ه احلافظ

 , وهم مت قون مجيعاً على أن القرآن الذي هو ص ة الرمحن وكالمه تعاىل ن   لوق .
يه  هبذا يتبني أن اإلمام ابن كاّلب مل يكن وحده يف هذا األمر الذي ذهت إلياه , بل كان على رأ

أنه مل يبتدت أو مالف منهج السلف والسنة , بل هو من أكابر  كبار أئلة الدين , وهبذا أيضاً يُعلم
 أهل السنة واجللاعة السائرين على خيى السلف ال احل كلا مّر من أقوال العللااء  فيه  . 

 
فإذا كان األمر كذلك , فلن أين جاء القول أبن اإلمام األشااااااااعري قد ترك طريقته وآراءه ؟  وهذا 

 ن القضية الثالثة .السؤال جيران إىل احلدي  ع
 

 الرّد على القضية الثالثة :
كتاب اإلابنة هو متلسااااااااااااك ومعتلد من يقول هرور اإلمام األشاااااااااااعري بثالث مراحل يف حياته , 
والذي ال ريت فيه أن اإلمام قد سلك يف هذا الكتاب ويف ن ه من الرسائل اليت نسبت له أسلوابً 
 تل ًا يف التأليف , فهو يف الغالت قد سااالك مسااالك مجهور السااالف يف املتشااااهباات , نعين بذلك 

نه قد أخذ بيريق الت ويض , ف هم البعض من ذلك أن اإلمام قد رج  عن طريق ابن كالب الذي أ
 كان عليه إىل طريق السلف !

 
وحنن قد أهنبتنا يف احلدي  حول القضاااااااية الثانية أن ابن كالب مل يكن  ال اً للسااااااالف بل هو منهم 

 وعلى طريقهم , وهذا كا   يف الردّت ملن إلمل وأن ف .
 

 نزيد على ذلك ونقول:لكننا 



إن كتاب اإلابنة الذي هو معتلد أصاااااااااماب هذه الدعوى , وهو الدليل عندهم على رجوت اإلمام 
عن طريق ابن كالب , نقول : إن هذا الكتاب بذاته ينقض دعوى رجوت اإلمام عن هذا اليريق , 

 ألنه مؤلَّف على طريقة ابن كاّلب وعلى منه ه . 
 

(  ا وقد مّر قريباً ا تعليقًا على وصف ابن الندمي  3/291لسان امليزان  قال احلافظ ابن ح ر يف  
البن كاّلب أبنه من احلشااااوية , قال احلافظ :   يريد من يكون على طريق الساااالف يف ترك التأويل 
لثايات واألحادي  املتعلقة ابل  اات ويقال  م امل ونة , وعلى طريقته اااا يعين ابن كاّلب اااا مشى 

 كتاب اإلابنة ( اها .األشعري يف  
وهذا يزيد اليقني أبن اإلمام ابن كالب كان على طريق السااااالف ال ااااااحل ومن أئلتهم , ألن اإلابنة 
اليت ألَّ ها اإلمام األشعري يف آخر حياته ااا تبعاً ملن يزعم ذلك ااا على منهج السلف هي مؤلَّ ة على 

 طريقة اإلمام ابن كالب
وطريق ابن كالب مها يف حقيقة األمر طريق واحد وهو ما وهذا يقتضااااااااي قيعاً أن طريق الساااااااالف 

كان عليه اإلمام األشعري بعد رجوعه عن االعتزال , أي أن اإلمام مل ميرَّ بثالث مراحل يف حياته , 
بل مها مرحلتان فقط , مرحلة االعتزال مث أعقبتها مرحلة العودة إىل طريق السااااالف اليت كان عليها 

قالنسااااي والكرابيسااااي والبخاري ومساااالم وأبو هنور واليمي ون هم , وهي ابن كالب واحملاساااايب وال
 املرحلة اليت ألَّف اإلمام فيها كتاب اإلابنة .   

 
( بغداد تعّ بااً ولام يقبلاوها 3ويُروى أن اإلمام األشعري عندما ألَّف اإلابنة رفضها بعض حنابلة   

(  12/146, الوافااااي ابلوفياات  2/18ابلة , طبقاات احلن 15/90منااااه   انظر س أعالم النبالء 
ولعاااال هااااذا يؤيد ما مرَّ من أن اإلابنة مؤلَّ ة على طريقة ابن كالب الذي ه ره بعض احلنابلة فيلن 
ه روه من األئلااة ألجاال مساااااااااااااألااة الل ظ وأخااذهم بعلم الكالم للرد على املخااال ني من املعتزلااة 

 ون هم .
 

, إمنا أردان به اإلابنة اليت صاااااااااااّن ها اإلمام, وليساااااااااااات اإلابنة وهذا الذي ذكرانه عن كتاب اإلابنة
 املتداولة وامليبوعة اليوم, وذلك ملا حدث على هذا الكتاب من التمريف والنقص والزايدة. 

 
 قال العالمة الكوهنري رمحه هللا تعاىل يف مقدمة كتاب   تبيني كذب امل رتي   : 



نسخة م م ة  رفة تالعبت هبا األيدي األهنيلة , في ت    والنسخة امليبوعة يف ا ند من اإلابنة
 إعادة طبعها من أصل موهنوق ( اها .

 وقال أيضاً   مقدمته على كتاب إشاراات املرام من عباراات اإلمام للعالمة البياني (  : 
يكن    ومن العزيز جّداً الظ ر أبصل  صميض من مؤل اته على كثرهتا البالغة , وطْبُ  كتاب اإلابنة مل

 من أصل وهنيق , ويف املقاالات املنشورة ابله وق ة ( اها .
وهذا أيضااااً ما ذهت إليه الدكتور عبد الرمحن بدوي مؤيداً للعالمة الكوهنري   مذاهت اإلساااالميني 

 ( قال :    1/516
  وقد الحظ الشاي  الكوهنري  ق أن النساخة امليبوعة يف ا ند . . تالعبت هبا األيدي األهنيلة. . 

وما بعدها (    1/517( اهااااااااااااا .  كلا الحظ ذلك ن هم من الدارسني   انظر مذاهت اإلسالميني 
        , 

  
وللشي  وهيب ناوجي ح ظه هللا رسالة يف هذا املونوت بعنوان   نظرة عللية يف نسبة كتاب اإلابنة 

ب اً مما يف اإلابنة مجيعه إىل اإلمام أا احلسااااااااان   أتى فيها أبدلة موناااااااااوعية تدل على أن قسااااااااالاً ك
 املتداولة اليوم بني الناس ال ي ض نسبته لامام األشعري .

 
وقد طب  كتاب اإلابنة طبعة قوبلت على أرب  نساااااا  خيية بتمقيق الدكتورة فوقية حسااااااني , وهي 
طبعة وإن كانت أحساااان حاالً من امليبوعة قبُل إال أًا مل مُل من التمريف والنقص والزايدة أيضاااااً 

هذا لعله ي ااااااااااامض ما ذهت إليه العالمة الكوهنري رمحه هللا تعاىل حني قال   ومن العزيز جّداً , و 
 الظ ر أبصل  صميض من مؤل اته على كثرهتا البالغة ( .

 
وقد نقل احلافظ ابن عساكر رمحه هللا تعاىل يف كتاب تبيني كذب امل رتي ف لني من اإلابنة , وعند 
مقارنة اإلابنة امليبوعة املتداولة م  طبعة الدكتورة فوقية م  ال  ااااااااالني املنقولني عند ابن عسااااااااااكر 

 يتبني بونوح قدر ذلك التمريف الذي جرى على هذا الكتاب .
 

 لى ذلك :وهذه بعض األمثلة ع
ه   وأنكروا أن يكون له عيناااااااااااااااااان مااااااااااااااااا  قولاااااااااااااااااه               16* جاء يف اإلابنة امليبوعة ص/ ما ن اااااُّ

 جتري أبعيننا  . . ( اها   هكذا ابلتثنية !
 



   وأنكروا أن يكون له عني . . . ( إبفراد ل ظ العني . 157* وعند ابن عساكر ص/ 
 

 ني بال كيف . . (   وأن له عين 18* وجاء يف امليبوعة ص/
 

  وأن له ساابمانه عينني بال كيف ( هكذا , كالمها ابلتثنية  22* ويف طبعة الدكتورة فوقية ص/
! 
 

   وأن له عينًا بال كيف . . ( إبفراد ل ظ العني . 158* وعند ابن عساكر ص/ 
 

بنساااا  واإلفراد هو املوافق للكتاب والساااانة وأقوال الساااالف , وهذا نص  وانااااض يف التالعت 
الكتاب , ول ظ العينني مل يرْد  يف القرآن وال يف السااااااااااانة  , ومن هنىنَّ فقد قاس هللا تعاىل على 

 احملسوس املشاهد من اخللق  تعاىل هللا وتقدس عن ذلك . 
 

قال العالمة الكوهنري رمحه هللا تعاىل يف تعليقه على كتاب األلاء وال اا اات للبيهقي يف هامش 
التثنية يف الكتاب وال يف السنة , وما يروى عن أا احلسن األشعري    مل ترد صيغة  313ص/

من ذلك فلدساااااااااوس يف كتبه ابلنظر إىل نقل الكافة عنه (  مث قال :   قال ابن حزم : ال جيو  
 ألحد أن ي ف هللا عز وجل أبن له عينني ألن النص مل ياأات باذلك ( اها 

 ( : 263ف  شبه التشبيه ص/وقال ابن عقيل معلقًا على حدي  الدجال    د
   حيست بعض اجلهلة أنه ا صلى هللا عليه وسلم ا ملا ن ى العور عن هللا عز وجل أهنبت

من دليل اخلياب أنه ذو عينني , وهذا بعيد من ال هم , إمنا ن ى العور من حي  ن ي النقائص 
 . . ( اها .

 
 ( : 114دف  شبه التشبيه ص/ وقال ابن اجلو ي يف الرد على من أهنبت هلل تعاىل عينني   

  قلت : وهذا ابتدات ال دليل  م عليه , وإمنا أهنبتوا عينني من دليل اخلياب يف قوله عليه ال اااالة 
 والسالم :   وإن هللا ليس أبعور    وإمنا أراد ن ي النقص عنه تعاىل ( اها .

 
 هللا عنه:   ومن أمثلة التمريف فيه أيضاً القدح ابإلمام األعظم أا حني ة رني



  وذكر هارون بن إسماق ا لداا عن أا نعيم عن سليلان  57فقد جاء يف اإلابنة امليبوعة ص/ 
بن عيسااى القاري عن ساا يان الثوري , قال : قال ً محاد بن أا سااليلان : بلّتغ أاب حني ة املشاارك 

  لوق .أّات منه بريء . قال سليلان : مث قال س يان : ألنه كان يقول القرآن 
 

وذكر س يان بن وكي  قال علر بن محاد بن أا حني ة قال أخما أا قال : الكالم الذي استتاب 
فيه ابن أا ليلى أاب حني ة هو قوله : القرآن  لوق . قال : فتاب منه وطا  به يف اخللق  . قال 

 قيّاة .أا : فقلت له كيف صرات إىل هذا ؟ قال : خ ت أن يقوم علّي , فأعييته الت
 

وذكر هارون بن إسااااماق قال لعت إلاعيل بن أا احلكم يذكر عن علر بن عبيد الينافسااااي أن 
ا يعين ابن أا سليلان ا بع  إىل أا حني ة : إا بريء مما تقول , إال أن تتوب . وكان عنده  محّاداً 

 د ما استتيت .ابن أا عقبة , قال , فقال : أخما جارك أن أاب حني ة دعاه إىل ما استتيت منه بع
 

 وذكر عن أا يوسف قال : انظرات أاب حني ة شهرين حىت رج  عن خلق القرآن ( اها .
ترى هل حنن  اجة إىل إهنباات كذب مثل هذه األخبار وأًا مدسااااوسااااة يف كتاب اإلمام األشااااعري , 

 أم أنه يك ي عزوها إىل اإلابنة امليبوعة لكي يُعلم حتري ها وتالعات األيادي فيها ؟! 
 

جاء بعد اخلم األول بعد قول سااا يان : ألنه يقول القرآن  91,  90ويف طبعة الدكتورة فوقية ص/
ه :   وحاشااااى اإلمام األعظم أبو حني ة رنااااي هللا عنه من هذا القول بل هو  ور   لوق .  ما ن ااااُّ

 وابطل فإن أاب حني ة من أفضل أهل السنة ( اها .
 

أخما جارك أن أاب حني ة دعاه ملا استتيت منه بعد ما استتيت  وجاء فيها بعد قول ابن أا عقبة :
 . ما ن ُّه :   وهذا كذب  ض على أا حني ة رني هللا عنه ( اها . 

 
قااال العالمااة الكوهنري رمحااه هللا تعاااىل يف تعليقااه على كتاااب االختال  يف الل ظ البن قتيبااة , يف 

ه   ومن نريت التمريف   49هامش ص/  ما ُدسَّ يف بعض نسااااا  اإلابنة لألشاااااعري كلا , ما ن اااااُّ
ُدسَّ فيها أشااياء أخر من أن محّاد بن أا سااليلان قال   بلّتغ أاب حني ة املشاارك أا بريء من دينه   
وكان يقول .لق القرآن . فإن ل ظ محّاد   بّلغ أاب فالن   ال أاب حني ة ! كلا يف أول خلق األفعال 



 ل ظ   أاب حنيااااا ة   فاااااي مونااااا    أاب فالن   وهللا أعلم من هو للبخاري , وجعل من ال ما  هللا
 أبو فالن هذا , وما هي املسألة . . ( اها .

 
(   20وقال الشاااااي  وهيب ناوجي ح ظه هللا   نظرة عللية يف نسااااابة كتاب اإلابنة مجيعه . . . ص/

: 
حقاً إىل اإلمام ا يعين أاب حني ة ا    وال أبس أن نقول : لو كان اإلمام األشعري رمحه هللا تعاىل نست 

القول .لق القرآن ملا كان لامام األشااااااااعري تلك املكانة العالية عند احلن ية أتبات اإلمام أا حني ة 
رمحه هللا تعاىل . فال تلت ت أيها القارئ إىل تلك النقول املبتورة مبتدًأ والباطلة ساااااااااندًا , وأحسااااااااان 

الظن إبمام األئلة ال قهاء وسااائر األئلة رنااوان هللا تعاىل عليهم الظن ابإلمام األشااعري كلا حتساان 
ل الكثُ  من األابطيل على حدي  رساااااااول هللا صااااااالى هللا عليه وسااااااالم, رُّكبت  ا  . وتذكر أنه ُأدخت

 أسانيد ابطلة, لكللاات ابطلة كذلك. 
ر يف كتت كث  من العللاء كللااتن وعباراات وحذ  منها كللاااااااا ات وعباراات حىت وال تنس أنه ُحشت

 يف حيااة أصماهبا ( اها . 
 

  إن قال قائل: ما  69ومن هذه األمثلة أيضاااااً ما جاء يف اليبعة املتداولة عند ذكر االسااااتواء ص/
 تقولون يف االستواء ؟ 

 قيل له نقول: إن هللا عز وجل مستو  على عرشه كلا قال } الرمحن على العرش استوى { . . ( 
 

  . . نقول إن هللا عز وجل استوى على عرشه استواًء يليق به  105فوقية ص/ويف طبعة الدكتورة 
 من ن  حلول وال استقرار . . (  

 فالعبارة األخ ة  ذوفة من اليبعة املتداولة !!
 

من اإلابنة املتداولة   فكل ذلك يدل على أنه تعاىل يف السلاء مستو  على عرشااااااااااه ,  73ويف ص/
ليساات األرض , فدل على أن هللا تعاىل من رد بوحدانيته مسااتو  على عرشااه والساالاء إبمجات الناس 

 ( اها 
  فدل على أنه تعاىل من رد بوحدانيته مساااااااااااتو  على عرشااااااااااااه  113ويف طبعة الدكتورة فوقية ص/

 استواًء منزهاً عن احللول واالحتاد ( اها .
 



الكتاب , والقانااااية بعدم جوا   إىل ن  ذلك من عشااااراات األمثلة الدالَّة داللة قاطعة على حتريف
اعتبار معظله ممثاًل لعقيدة اإلمام األشااااعري إال يف ما وافقت فيه قول الكافة من أهل العلم والنقل 

 عنه. 
فإذا هنبت ااا كلا مرَّ معنا ااا  عرمّياً أن اإلمام بعد رجوعه عن االعتزال كان على منهج السلف وأهل 

بن كالب كان من أئلة السلف وعلى ًاااااااااااج السنة , وإذا هنبت السنة , وإذا هنبت أيضاً أن اإلمام ا
أيضااااً أن كتاب اإلابنة الذي بنيت عليه هذه الدعوى من أسااااساااها هو يف حقيقة األمر مؤلف على 

 طريقة ابن كالب اليت هي ذاهتا طريقة السلف 
ا مرحلتان مرحلاة إذا هنبت ذلك هنبت بناًء عليه أن اإلمام مل ميرَّ بثالث مراحل يف حياته, وإمنا مه

 االعتزال يف بداية حياته مث مرحلة عودته ورجوعه إىل طريق السلف.
 
وال نعلم ملن يقول هبذه الدعوى دلياًل على ما ذهت إليه إال االعتلاد على أساالوب اإلابنة وبعض  

الرسائل األخرى واليريقة اليت كتبت عليها , ألن اإلمام قد سلك يف اإلابنة طريق الت ويض , وهي 
 طريقة مجهور السلف , وهي يف حقيقتها ال تنايف بينها وبني طريق التأويل بشرطه 

 
األشاااااعرة يعتقدون كل ما يف اإلابنة اااااااااااااااا نعين اإلابنة ال ااااميمة اليت كتبها اإلمام وليساااات اإلابنة و 

احملرفة اااااااااااااااااا  ويعقدون عليه خناصاااااارهم , إذ كل  من الت ويض والتأويل حق ال اعرتاض عليه , وكال 
زيه بعد اليريقني مأهنور عن ال اااااامابة والساااااالف كلا ساااااايأي بيانه , وكال اليريقني مت قان على التن

إهنباات ما أهنبته هللا تعاىل لن ساااه , وكالمها مت قان على اساااتبعاد الظاهر وما يعهده اخللق من عاملهم 
. 
 

 (  : 388قال احلافظ ابن عساكر رمحه هللا تعاىل   التبيني ص/
  بل هم اااااااا يعين األشاعرة اااااااا يعتقدون ما فيها اااااااا أي اإلابنة اااااااا أسّد اعتقاد , ويعتلدون عليها أشّد 

تلاد , فإًم  لد هللا ليساااااوا معتزلة وال ن اة ل ااااا اات هللا معيلة , لكنهم يثبتون له سااااابمانه ما اع
أهنبته لن سااه من ال اا اات , وي اا ونه ها ات ااف به يف  كم اُايات , وها وصاا ه به نبّيه صاالى هللا 

 عليه وسلم يف صميض الرواايات , وينزهونه عن لاات النقص واُفاات ( اها .   
 



الذي قاله احلافظ ابن عساااااااااااااكر منيبق على كتاب اإلابنة الذي أل ه اإلمام , أما ما يوجد وهذا 
اليوم يف أيدي الناس منها فال هنقة به وال ي ض أن ميثل ا يف الغالت ا اعتقاد اإلمام أو األشاعرة كلا 

 أهنبتنا ذلك , إال فيلا وافق قول الكافة .
 

 (  :389امل رتي ص/ وقال أيضاً رمحه هللا تعاىل   تبيني كذب
  ومل يزل كتاب اإلابنة ُمساااااااات ااااااااواًب عند أهل الداينة , ولعت الشااااااااي  أاب بكر أمحد بن  لد بن 
إلاعيل بن  لد بن بشااااار البوشاااان ي املعرو  ابخلسااااروجااااااااااااااااردي ال قيه الزاهد حيكي عن بعض 

ابوري ما كان مرمل إىل شيوخه أن اإلمام أاب عثلان إلاعيل بن عبد الرمحن بن أمحد ال ابوا النيس
جملس درسااااه إال وبيده كتاب اإلابنة ألا احلساااان األشااااعري , ويظهر اإلع اب به , ويقول : ماذا 
الذي يُنكر على من هذا الكتاب شااااااااارح مذهبه . فهذا قول اإلمام أا عثلان وهو من أعيان أهل 

 األهنر .راسان . ( اها .   
 

د أعالم األمة , فهذا شاااي  اإلساااالم أبو عثلان ال اااابوا فانظر إىل قدر كتاب اإلابنة وصااااحبه عن
( يثين هذا الثناء العاطر على اإلمام أا احلسااااان 4رمحه هللا تعاىل وهو من هو جاللة وعللًا و هداً  

وكتابه اإلابنة , ومنه تعلم أن شااااااااي  اإلسااااااااالم أاب عثلان ال ااااااااابوا أيضاااااااااً كان على طريق اإلمام 
ىّل تربيته وهتذيبه اإلمام أبو الييت سهل بن أا سهل ال علوكي , وهو األشعري , كيف ال وقد تو 

ااااا أبو الييت ااااا  من طبقة أصماب أصماب اإلمام األشعري , أي من اليبقة الثانية , وكان حيضر 
جمالس أا عثلان أئلُة الوقت كاألسااتاذ أا إسااماق اإلساا راييين واألسااتاذ اإلمام أا بكر بن فورك 

وهؤالء من أعالم أمة اإلساااالم من الساااادة األشااااعرة , وهنناوهم عليه وهنناوه عليهم  وساااائر األئلة ,
 يدّل على أًم على طريق واحد رمحهم هللا تعاىل ورني عنهم . 

,  18/40, س  أعالم النبالء  9/3  انظر ترمجة شي  اإلسالم ال ابوا يف عري  مدينة دمشق 
  (  4/271اليبقاات الكمى للتامل السبكي 

 
بعد كل ما مرَّ , وبعد كل هذه األدلة , هل ي ض وفقاً لللنهج العللي للبم  أن هتلل مجي  هذه 
الماهني التارمية والعقلية والعللية , مث يؤخذ بكالم اساااااتنباطي ال يرقى إىل مساااااتوى الظن , وليس 

 له ما يؤيده من النقل والعقل ؟!
 

 دعوى دلياًل ملا أمكن األخذ به علليًا ألن الدلياالولو ابلغنا واعتمان ما اعتلدات عليه هذه ال



 مىت ما تيرق إليه االحتلال كساه هنوب اإلمجال وسقط به االستدالل, كلا هو مقرر يف علم
األصاااااااااااول , هذا إذا تيرق إىل الدليل االحتلال جمرد تيرق , فكيف يكون احلال إذا قارب هذا 

 يف اإلابنة ؟!   االحتلال حدَّ اليقني كلا مرَّ من أدلاة حتر 
 

بيد أننا سنبالغ يف االفرتاض ونقول : همْت ااااااااااا جداًل ااااااااااا أن كتاب اإلابنة املتداول ن   رَّ   , وأنه 
 اثبت النسبة إىل اإلمام األشعري , وأنه قد رج  فعاًل عن ما كان يعتقده من التانازياه  

 فهل يلزم األمة أن تتابعه يف هذا األمر ؟! 
 

يسااااايء الظن بعقول أكثر من عشااااارة قرون من العللاء واألئلة , وينسااااابهم إىل إن من يعتقد ذلك 
بت إىل اإلمام األشااعري من حي  كونه وقف  التقليد األعلى يف العقائد , ويغيت عنه أن األمة ُنساات
حاماًل لواء الساااااانة على طريق الساااااالف يف وجه أصااااااماب البدت واألهواء , ال ألًم  قّلدوه يف ما 

  ما رج  عن اعتقاده رجعوا  ! كال .ذهت إليه , فلىت
  

فهم يف احلقيقة منتساااااابون إىل رسااااااول هللا صاااااالى هللا عليه وساااااالم والساااااالف ال اااااااحل , وما اإلمام 
 األشعري رمحه هللا ون ه من أئلة أهل السنة إال أداّلء على اليريق .

 
ومن يرومل ملثل هذه الدعاوى يريد أن يقول بلساااااااان حال هذه الدعوى وأمثا ا أن هذا الذي رج  
عناه هؤالء األكاابر لو كاان حقاا  ماا رجعوا عناه !  فااحلق عناده يعر  هن قاال باه وتبنااه وليس هاا 

م إال من قبل هذا األمر الذي هو تعظي م من أيت م الكماء إىل اعتضااااااد به من أدلة وبراهني !  وهل ُأيت
احلدّت الذي أعلى أعينهم عن األخياء, فاتبعوهم مقلدين  م يف أخيائهم معتقدين أًا هي احلق 

 الذي ال أيتيه الباطل وال يتيرق إليه.
 

وهلل درُّ اإلمام ابن اجلو ي ما أصاااادق عبارته فقد أصاااااب رمحه هللا تعاىل احملّز وطّبق امل  اااال حي  
 ( : 187قال    صيد اخلاطر ص/

  قد قال أمحد بن حنبل رمحة هللا عليه : من نااااااااااايق علم الرجل أن يقلد يف دينه الرجال .  فال 
ينبغي أن تساااال  من ُمعمظَّم  يف الن وس شاااايئاً يف األصااااول فتقلده فيه, ولو لعت عن أحدهم ما ال 

ول بشيء يوافق األصول ال ميمة, فقل: هذا من الراوي, ألنه قد هنبت عن ذلك اإلمام أنه ال يق
 من رأيه. 



 فلو قدَّران صمته عنه فإنه ال يُاقملَّد يف األصول, وال أبو بكر وال علر رني هللا عنهلا. 
 فهذا أصلن جيت البناء عليه , فال يهولنَّك ذكُر معظَّم  يف الن وس ( اها .

 
عتمها أمراً لقد أطنبنا يف مناقشاااة هذه القضاااية , وما كنا لن عل ذلك لوال أن  ساااك هبا البعض وا  

مساالَّلًا مث ذهت يبين عليها ويؤسااس , فاقتضااى األمر الت  اايل , وإال فإن القضااية أهون من ذلك 
 بكث  , إذ كان يك ينا مؤنة النقاش القول املأهنور   البينة على من ادعى ( وال بينة مثَّ وال قرينة .

 
قيقة شاايئًا , ألن أي دعوى إمنا هي ومهلا عظُمم قدُر القائل هبذه الدعوى فإنه لن يغ  من شااأن احل

تب ن للماهني واألدلة اليت تثبتها فتكون حقيقة أو تن يها فتكون خيأً وومهاً جيت الرجوت عنه , وكل  
يؤخذ منه ويردُّ عليه إال املع اااااوم صااااالى هللا عليه وسااااالم , واحلق أحق وألن ما ييلبه املسااااالم وإذ 

فمدْت عنك من قال إذ احلق ال يعر  ابلرجال , ولكن اعر   عللت هذا اااا وفقنا هللا تعاىل وإايك اااا 
احلق تعر  أهلااه , وعليااك هااا قياال إن كااان حقااًا , وإاّل فااالرجوت إىل احلق أوىل من التلااادي يف 

 الباطل . 
 

----------------------------- 
باحثني أن ( حنن نقول هذا من ابب التسليم اجلدً , وإال فإن الذي رجمه احملققون من ال1 

 كتاب اللل  ألَّ ه اإلمام األشعري بعد اإلابنة . انظرمقدمة كتاب اللل  لألستاذ محودة نرابة . 
 . 9( انظر ا امش ص/2 
 
( قيدان هذا الرفض أبنه من بعض احلنابلة , ألنه مل تزل طائ ة كب ة من احلنابلة يوالون اإلمام 3 

أهنناء رّده على  389افظ ابن عساكاااار يف   التبيني   ص/األشعري وحيبونه وينتسبون إليه , قال احل
األهوا ي الذي اسااتشااهد ابلق ااة من أجل إهنباات  رفض احلنابلة لامام األشااعري ولكتابه اإلابنة , 
ه :   فلو كان األمر كلا قال لنقلوه عن أشاااياخهم وأظهروه , ومل أ ل أل  ممن يوهنق به أنه ا  ما ن اااّ

يليني سلف أا  لد ر ق هللا بن عبدالوهاب ابن عبدالعزيز بن احلارث , اإلمام اااا كان صديقاً للتل
وكانوا  له مكرمني , وقد ظهر أهنر بركة تلك ال ااااااااامبة على أعقاهبم , حىت نسااااااااات إىل مذهبه أبو 
اخلياب الكلوذاا من أصماهبم , وهذا تلليذ أا اخلياب أمحد احلرا مم ب مة ما ذكرته وينيب 

وبني صااااااااااحبه أا عبدهللا بن جماهد وصااااااااااحت صااااااااااحبه أا بكر بن الييت ا  , وكذلك كان ينهم



الباقالا ااا من املواصلة واملؤاكلة ما يدّل على االختالق من األهوا ي . . ( اهااا . وانظر أيضاً ص/ 
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, فال  ( قال عنه التامل الساااابكي : امللقت بشااااي  اإلسااااالم , لقبه أهل الساااانة يف بالد خراسااااان4 
 يعنون عند إطالقهم هذه الل ظة ن مه .

  
 

  

 


