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 مقدمة:
إّن احلمد هلل، حنمده ونستتتتتتتتنست فر ونستتتتتتتتن   ه، 
ونسوذ ابهلل من ش ور أن سنا ومن سيئات أعمالنا، 
من يهده هللا فال مضلَّ لر، ومن يضلل فال هادي 
لر. وأشتتتتهد أنَّ ه إلر إه هللا والده ه شتتتت ي  لر، 

 ورسولر.وأشهد أنَّ حممًدا عبده 

ااتتتم   ا التتتَّآمينا امانهوا ااتََّّللهوا اقَّا الاقَّ اتهَّللتتتا أايتُّهتتتا رم واها ﴿َيا
 .[102 ]ال عم ان:َتاهواهنَّ إمهَّ واأانْتنهْم مهْسلممهونا﴾ 

اته ااتََّّللهوا رافَّ همه التتَّآمي كالاَّللا همْ   ا النتتَّ أايتُّهتتا ممْن  ﴿َيا
ا  نتْههمتتتتا ا وافتتتتا َّ مم هتتتتا ا ااْوبا هتتتتا نتْ ٍَ واكالاقا مم دا نتاْ ٍس وااالتتتتم
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اَّاله  اًَّ واااتََّّللهوا اقَّا الَّآمي ااستتتتتتتتا ونا فمرم رمبااهً كاثمريًا وانمستتتتتتتتا
 .[1النساَّ: ]وااألاْرالااما إمنَّ اقَّا كاانا عالاْي هْم راقميًبا﴾ 

آمينا امانهوا ااتََّّللهوا اقَّا واقهولهوا قتاوْ   ا التتتتتتتَّ أايتُّهتتتتتتتا ًه ﴿َيا
الا هْم وايتاْ  مْ  لا هْم ذهنه  لمْ  لا هْم أاْعما تْ دميًدا ييْه وفا هْم ستا
ااا فتاْواًا عا مي ْد فتتا ولتتاره فتاَّللتتا ا﴾ واماْن يهطمْع اقَّا واراستتتتتتتتتتتتتته متتً

 .[71- 70]األالزاب: 

ينب ي جلالل وبهتتت  َي ربّم لتتت  احلمتتتد كمتتتا 
وع يم ستتتلطان ، ول  احلمد الر ا  تتت ، ول  

 احلمد إذا ر يت، ول  احلمد فسد ال   .
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 أما فسد: 

 النتتتتتتتات فنل ون ي من احلَّللتتتتتتتابق الثتتتتتتتافنتتتتتتت  أنَّ 
ستتتتتتتتتان اإلن ا  ريهم، وإذا كان السلماَّ يَّللولون: إنَّ 
إىل   يفلستتتتتتتتت  من وقت نشتتتتتتتتتنار أكآ ين   ن  اتٍ 

  واألكيل نْتتتتتتتتتتتتوراتال ال ون، فال فد أن نَّللول إن
اليت اثريهتتتتتتتا التتتتتتت  الن  ات  نل  ي النتتتتتتتات 

عجاهبم، إ ابكنالف ما اَّللع علير أن ارهم وما يثريه 
ي ستتتتتتتتتتبيل ا دني   وكلما كطا اإلنستتتتتتتتتتان كطواتٍ 

ت دواحلضارات ااسست ف بات اخلالف الر اولّ 
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، واهبنماعي ، ال المي من هآا اخلالف ا آاهب 
  .(1) نل  خواهقنْادي  ا 

ل  ا ستتتلمون إىل مآاهب ي اهعنَّللاد نوقد اك
ياستتتتتتتتتتتتتتت  وال َّللر،  ن وحن-جيب علينا  ول نوالستتتتتتتتتتتتتت
 أم ين مها غاي  ي اعنباره  -خنوض ي هآا ال الم

 األمهي :

ين، الد األول: أن هآا اهكنالف مل ينناول لبَّ 
فلم ي ن اهكنالف ي والتتتتتتتدانيتتتتتتت  هللا استتتتتتتاىل، 

 علير وشتتتتتتتتتتتهادَ أن حممداً رستتتتتتتتتتتول هللا  تتتتتتتتتتتل  هللا
وستتتتتتتتتتتتتتلم، وه ي أن الَّلل ان نزل من عند هللا السلي 

                                                           

، دار ا  اتريخ ا آاهب اإلسالمي  ي السياس  والسَّللابد، واتريخ ا آاهب ال َّللهي ، حممد أفو 1) ) هَ 
، فدون اتريخ، ص   .7ال    الس يب، الَّللاهَ 
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الَّللدي ، وأنر مسجَز النيب ال ربى، وه ي أنر ي وى 
اًل َّلللنر األبيال اإلستتتتالمي  كلها بينفط يق منواا  

فسد بيل، وه ي أ تتتتتتتتتتتتول ال  اب  كالْتتتتتتتتتتتتلوات 
اخلمس، والزكاَ، واحلج والْوم، وه ي ط يق أداَّ 

ن اخلالف ي ركن مهتتتتآه الن لي تتتتاتن فلم ي ن 
َ، لم من الدين ابلض ور عه  أركان اإلسالم وه ي أم ٍ 

وإمنتتتا اخلالف وقع ي أمور ه َتس األركتتتان، وه 
 .(1)األ ول السام 

الثاين: أنَّ اهكنالف ليس عل  ستتتتتتوي  واالدَ، 
فل هو دربات، ومنر ما يسد من السابغ ي الدين 

فير، ومنر ما ليس كآل ، كما فينت  اهكنالفه 
                                                           

 .12ا ْدر السافق، ص  1))
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 النْتتتتتتتتتوص الَّلل اني ، واألالادي  النبوي  الشتتتتتتتتت ي 
(1). 

وباَّ كالمنا ي هآا البح  الول مدرستتتتتتت  من 
ا اليت لتتت، ا تتتدارت اإلستتتتتتتتتتتتتتالميتتت  ال الميتتت  ال برَي

َّلليدَ، فس  ف وع الس اناولاجتاه، وفهم كاص ي 
وهي ا درستتتتتت  األشتتتتتتس ي ، اليت اننستتتتتتب إىل اإلمام 

قدمياً  وقد أثري -رمحر هللا – ستتتتن األشتتتتس يأيب احل
اهننَّللتتتادات  والتتتديثتتتًا الول هتتتآه ا تتتدرستتتتتتتتتتتتتتتتت  كثرير 

ما ي عْ ان هآا، الآي اادت فير ه سيّ واجلدل، 
، فجاَّ هآا فس  ا  اهيم غمو تتتتتتتتتتتتتتتًا والنباستتتتتتتتتتتتتتتاً 

 عن النسْتتتتتتتتتتتتتتب يدٍ مبنهج وستتتتتتتتتتتتتتطي فس –ال ناب 
                                                           

 ، فنْ ف.13ا ْدر السافق، ص  1))
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وا يولم التتتتتتتآي ه ينبحل عل  احلَّللتتتتتتتابق األعم  
س ي،  عن أيب احلسن األشثً منحد –الثافن السلمي  

 يت:، عل  ا نهج اآلأعالم مدرسنر من فسده أكربم و 

ا مجت لإلمام أيب احلسن األشس ي، فَّللد ساهم 
 هآا اإلمام فرتاثر وأف اره اليت و تتتتتتتتسها ي كنبر ي
نشتتتتتاا ا دارت الن امي ن اليت اعنمدت ما و تتتتتل 

د عل  و إليرم من حبوث ي عَّللابد أهل السن ، وال د
 ا سنزل ، وا خال ت أل ول أهل السن  واجلماع .

وقد فينت ا  االل اليت مّ  هبا، وكي  اسنَّلل  ي 
ا  الل  الثالث  عل  أ تتتتتتتتتتتتتتول منهج أهل الستتتتتتتتتتتتتتن  
واجلماع ، وحتدثت عن ستتتتتتّ  ع م  األشتتتتتتس ي ي 
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ك  االناريخ، وو تتتتتتتتتتتتحت عَّلليدار اليت يدينه هبا، و 
دارت  ا تتمتتا متتات عليتتر من مسنَّللتتد، وأث  ا اثتتر ي

الن تتتتتاميتتتتت ، وكي ا امنتتتتتد ذلتتتتت ا النتتتتتنثري ي عهتتتتتد 
 األيوفيت، وا مالي ، والسثمانيت.

وحتتتتتتدثتتتتتت عن إنْتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاف افن ايميتتتتت  ألعالم 
، وثنابر عل  أيب احلستتتتتتتتتتن األشتتتتتتتتتتس ي،  األشتتتتتتتتتتاعَ 

 وموق ر من الباقالين، واجلويحل، وال زايل.

َّلليت استتتن ال نيبومن اجلدي  ابلآك ، فإن هآا 
من كنايب "دول  الستتتالبَّلل "، األستتتاستتتي  مسلوماار 

ورواد وذلتت  عنتتد احلتتديتت  عن ا تتدارت الن تتاميتت  
 التتتتت  ا تتتتتدارت ومنهم اإلمتتتتتام حممتتتتتد فن إدريس



9 
 

واإلمام أفو احلستتن الشتتريااي واإلمام أفو  الشتتافسي
 التتتامتتتد ال زايل واإلمتتتام أفو احلستتتتتتتتتتتتتتن األشتتتتتتتتتتتتتتس ي

، ومن ابب إسناد ال ضل ألهلر أشري إىل 1وغريهم
ن ي احلدي  عدري اليت هنلت منها أهم مْتتتتاأن 

 أفو احلسن األشس ي هي: اإلمام 

ين مشس الداحلافظ ستتري أعالم النبالَّ لإلمام  -
 – 1274ه/ 748 – 673) التتتتتتتآهتتتتتتتيب
 (. م1348

شتتتتتتتتتتتتتتسبتتت  السَّلليتتتدَ فت أيب احلستتتتتتتتتتتتتتن  -
كليل     ؤل ر أفو ف األشس ي وا ننسبت إلير

                                                           

دولة السالجقة وبروز مشروع إسالمي ملقاومة التغلغل الباطين والغزو الصلييب، علي حممد الصاليب،  1
 . 303 – 279القاهرة، دار ابن اجلوزي، ص. ص 
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م، دار 1990 1اا و تتتتتتتتتتتلي،  أمحدإف اهيم 
ال نتتتتاب الس يب، وهو منهتتتتل وم بع مهم ي 

 احلدي  عن سرَي اإلمام األشس ي.  
ربتتتال ال    والتتتدعَو للشتتتتتتتتتتتتتتيخ أفو  -

احلستتتتتتتتتتتتتتن الندوي، وهو من ا  ابع ا هم  ي 
 هآا ال نيب. 

التتاولتتت ي هتتآا ال نتتاب إربتتاع كتتل قول إىل 
قابلر مع ذك  ا ْتتتتتتدر األ تتتتتتلي ي مواقع  نل  ، 

ابألمان  ي البح  ومسنمداً أستتتتتتلوب مستتتتتترتشتتتتتتداً 
اإلمام الستتتتتتتيوطي: "ومن ف ك  السلم وشتتتتتتته  ه عزوه 

 . 1إىل قابلر.."
                                                           

 . 1/319املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، اإلمام السيوطي،  1
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واعنمدت منهجي  الننلي  ي هآا ال ناب عل  
أستتتتتتلوب اهكنْتتتتتتار فسد ذك  مْتتتتتتدر ا سلومات 
واوثيَّللهتتتتتا واو ي هتتتتتا مبتتتتتا ين ع الستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتا  الستتتتتام 

 للمو وع. 

ف    وه ي يب عن ابل أ تتحاب النخْتتمل وا س
ي أنواع ال نتتافتت  والنتتنلي  والنْتتتتتتتتتتتتتتني ،  ن من 
أنواع النتتتتنلي  هي ا خنْتتتتتتتتتتتتتت اتن حبيتتتت  ا ون 
اآكَ   ستتتتتابل ينن ع هبا لالستتتتتنحضتتتتتار وللمطالس  
فشتتتتتتتتتت ل عام ووا تتتتتتتتتت  ل ل الَّلله اَّ. وقد ذك  افن 
الزم )رمحر هللا(: " ن ي ون الشتتتتيَّ من النوالي  
اليت هي من أمهات ال نون، وأن يَّللْتتتتتد ابلننلي  
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الخيمل ذلتتت  ابهكنْتتتتتتتتتتتتتتتتتار واإلجيتتتاا، والتتتآف 
ا ن ّ ر إن وقع، مع احلآر من الآف الضتتتتتتتتتتت وري 

 .  1لئال فّل مبَّللْد ا ؤل  األول"

 وعل  هللا ننوكل وهو ا سنسان سبحانر واساىل.

 واحلمد هلل رب السا ت 

 

 د. علي حممد حممد الْاليب 

 إسنانبول 
 م2021أكنوف   28ه/ 1443رفيع األول  22

  
                                                           

، وهو نقاًل عن )التقريب حلّد 29منهج البحث يف الدراسات اإلسالمية أتليفاً وحتقيقاً، فاروق محادة، ص  1
 . 4/103، املنطق(، ضمن )رسائل ابن حزم(، حتقيق إحسان عباس
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 ،مسها :اإلمام أبو احلسن األشعريأواًل: 
 ية:العلم ،ومكانته ،ومولده ،وموطنه ،ونسبه

 ـ امسه ونسبه: 1
هو أفو احلستتتتن علي فن إلاعيل فن أيب فشتتتت ، 
إستتتتتتتتتتتتتحا  فن ستتتتتتتتتتتتتامل فن إلاعيل فن عبد هللا فن 
موستتتتتتتتتتتتتت  فن أمري البْتتتتتتتتتتتتتتَ  فالل فن أيب ف دَ افن 

عبد هللا فن  نأيب موستتتتت   تتتتتاالب رستتتتتول هللا 
قيس األشتتتتتتتتتتتتتتس ي اليمتتتاين البْتتتتتتتتتتتتتت ي، وكنينتتتر أفو 

فاألشتتتتس ي من أوهد الْتتتتحايب اجلليل  ،(1)احلستتتتن
 .(2)أيب موس  األشس ي ر ي هللا عنر

                                                           

عثمان الآهيب، مؤسس  ال سال ، فريوت، لبنان،  سري أعالم النبالَّ، مشس الدين حممد أمحد فن ( 1)
 (.15/86) ،الطبس  السافس 

شسب  السَّلليدَ فت أيب احلسن األشس ي وا ننسبت إليرم ي السَّلليدَ، أفو ف   كليل إف اهيم ا و لي، (  2)
 .20ص ، 1990هت   1410دار ال ناب الس يب ت لبنان، الطبس  األوىل 
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 ـ موطنه ومولده: 2
، وفسد  ولد أفو احلستتتتتتتتتن األشتتتتتتتتتس ي ي البْتتتتتتتتتَ 
ك وبتتر عل  اهعنزال غتتادرهتتا وستتتتتتتتتتتتتت ن ف تتداد، 

، وأما (1)ولآا يَّللولون عنر: فْتتتتتتت ي ستتتتتتت ن ف داد
عن مولتتده فَّللتتد اكنل  ا ؤركون ي حتتتديتتد وهدَ 

عن أيب ف    لر رواي  عستتتتتتتتتتتتاك  فافناألشتتتتتتتتتتتتس ين 
الواان م ادها: أنر وهلد ستتتتتتتتتتتتن  ستتتتتتتتتتتتنت ومئنت،   
يؤكد افن عستتتتتتتتتتتاك   تتتتتتتتتتتح  هآه ال واي  فَّللولر: ه 

 .(2)أعلم لَّللابل هآا الَّللول ي اتريخ مولده  ال اً 

                                                           

نش  دار ال ناب  ،هت( 571ن عساك ، أفو الَّللاسم علي فن احلسن )ت ابيت كآب ا  رتي، اف ( 1)
 .36ص هت،  1399الس يب، فريوت، سن  

 .146ا ْدر السافق ن سر، ص  ( 2)
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 مولد األشتتتس ي كان ان فريى: أنَّ  ا وأما افن كلّم 
، ولآا قال الآهيب رمحر (1)ستتتتتتتتتتن  ستتتتتتتتتتبست ومئنت

هللا: مولده سن  سنت ومئنت، وقيل: فل ولد سن  
، وا َّلل يزي يآك  أن مولده كان (2)ومئنت ستتتتتتتتتبست

، (3)ستتن  ستتت وستتنت ومئنت، وقيل: ستتن  ستتبست
ول ن أكث  ا ْادر النارفي  اليت ا مجت لألشس ي 

 .(4)  سنت ومئنتاآك : أنر ولد سن

                                                           

وفيات األعيان، مشس الدين أمحد فن حممد فن إف اهيم فن كل ان، م ابس  وااَر ا سارف  ( 1)
، دار ا نمون، مْ ،   (.3/307)م،  1936السمومي ، الطبس  األكرَي

 (.15/85سري أعالم النبالَّ ) ( 2)
 (.3/307اخلطط، للمَّلل يزي ) ( 3)
 .21ير، ص شسب  السَّلليدَ فت أيب احلسن األشس ي وا ننسبت إل ( 4)
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 ـ مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 3
من السلماَّ الآين  -رمحر هللا-كان األشتتتتتتتتتتس ي 

محلوا لواَّ السلم ي كل ميادينر و تتتنوفر، ويسد من 
السلمتتاَّ التتآين مجسوا فت شتتتتتتتتتتتتتتر ا ستتارف والسلوم 

. قال اخلطيب الب دادي: أفو احلستتتتتتتتتتتتتن (1)وال نون
النْتتتتتتتتاني  ي ال د األشتتتتتتتتس ي ا ن لم،  تتتتتتتتاالب 

عل  ا الالتتتدَ وغريهم من ا سنزلتتت ، وال افضتتتتتتتتتتتتتتتتت ، 
 .(2)واجلهمي ، واخلوارج، وساب  أ ناف ا بندع 

وقتتال التتآهيب عنتتر: السالمتت  إمتتام ا ن لمت أفو 
احلستتتتتتتتتتتتتتن...، وكان عجيباً ي الآكاَّ وقَو ال هم، 

                                                           

 .22ا ْدر السافق ن سر، ص  ( 1)
 (.11/347)اتريخ ف داد، اخلطيب الب دادي، دار ال ناب الس يب ت فريوت،  ( 2)
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و ا ف ع ي مس ف  اهعنزالن ك هر واربأ منر، و سد 
   هللا اساىل منر،   أكآ ي د علللنات، فناب إىل

 ا سنزل ، ويهن  عوارهم.

قال ال َّللير أفو ف   الْتتتتتتريي: كانت ا سنزل  قد 
رفسوا رؤوستتتتهم الر نشتتتتن األشتتتتس ي، فحجزهم ي 
أقماع الستتتتتمستتتتتم. وعن افن الباقالين قال: أفضتتتتتل 

. وذك  الآهيب (1)أالوايل أن أفهم كالم األشتتتتتتتتس ي
 م  ا، وابح  يعنر أيضتتتتتتاً: وأليب احلستتتتتتن ذكاَّ 

ي  لي أتالسلم، ويَّللول: رأيت أليب احلستتتتتتن أرفس  
األ تتتتتتتتتتول، يآك  فيها قواعد مآهب الستتتتتتتتتتل  ي 

                                                           

 (.15/86)الآهيب،  ،سري أعالم النبالَّ ( 1)
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الْتتتتتتتتتتتتت ات، وقال فيها: َت  كما باَّت،   قال: 
 . (1)لؤوَّ وفآل  أقول وفر أدين، وه اه 

وقال عنر الَّللا ي عياض: و ن  ألهل السن  
النْتتتتاني ، وأقام احلجج عل  إثبات الستتتتن ، وما 
ن تتاه أهتتل البتتدع من  تتتتتتتتتتتتتت تتات هللا استتاىل ورؤينتتر، 
وقتتمدامم كالمتتر وقتتدراتتر، وأمور الستتتتتتتتتتتتتتمع الواردَ من 
الْ اا، وا يزان، والش اع ، واحلوض، وفنن  الَّللرب 
 اليت ن تتت ا سنزلتت ، وغري ذلتت  من متتآاهتتب أهتتل
السن  واحلدي ، فنقام احلجج الوا ح  عليها من 
ال ناب والستتتتن  والدهبل الوا تتتتح  السَّلللي ، ودفع 
شتتتتتتبر ا بندع  ومن فسدهم من ا لحدَ وال افضتتتتتت ، 

                                                           

 ا ْدر السافق ن سر. ( 1)
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 و تتن  ي ذل  النْتتاني  ا بستتوط  اليت ن ع هللا
 هبا األم .

وأما افن عستتاك  فَّللد أف د كناابً ي الدفاع عنر، 
 ن اجملددين، وذك  ال واَيتومدالر كثرياً، وبسلر م

. وكآل  الستتتب ي (1)الواردَ ي مدح قومر وأستتت ار
ي طبَّللات الشتتتتتتتافسي ، وكان فا قال فير: شتتتتتتتيخنا 

شس ي الشيخ أفو احلسن األ ،وقدوانا إىل هللا اساىل
البْتتت ي شتتتيخ ط يَّلل  أهل الستتتن  واجلماع ، وإمام 
 ا ن لمت، وان تتتتت  ستتتتتن  ستتتتتيد ا  ستتتتتلت، والآابّ 

والستتتتتاعي ي ال ظ عَّللابد ا ستتتتتلمت،  عن الدين،

                                                           

، عبد ال محن فن  احل احملمود، م نب  ال شد ت ال َيض، الطبس  األوىل  ( 1) موق  افن ايمي  من األشاعَ 
 (.1/339)م،  1995هت   1415
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ستتتتتتسياً يبَّلل  أث ه إىل يوم يَّللوم النات ل ب السا ت، 
الشتتتتتتتتتتتتتت ع من  الرب، واَّللي فّ ، مح  بنتتتتابا  إمتتتتامر 

ا ى، وقام ي نْتتتتَ  اإلستتتتالم فنْتتتت هاحلدي  ا  رتا 
 . (1)نْ اً مؤاراً 

وغريهم من السلماَّ الآين مدالوه وأثنوا عل  ما 
  ا بندع  من قام فر من نْتتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتتن  وال د عل

 .(2)ا سنزل  وغريهم

 اثنيًا: املراحل اليت مرَّ هبا:
م َّ أفو احلستتتن األشتتتس ي  طوار ثالث  ي الياار 

 اهعنَّللادي :
                                                           

 (.3/347) الشافسي ، السب ي،طبَّللات  ( 1)
 (.1/340)عبد ال محن احملمود،  ،موق  افن ايمي  من األشاعَ  ( 2)
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 الطور األول:
ا تتتتتاد أن جتمع كتتتتتل ا ْتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر اليت ا مجتتتتتت 
لألشتتتتتتتتتتتتتتس ي عل  أنتتتر عتتتا  طوره األول ي  تتتل 
ا سنزل  واهعنزال، وأنر فَّللي فير مالاماً شتتتتتتتتتتتتتتيخر، 
واوج أمتتتتر اجلبتتتتابي، الر فلغ أرفست ستتتتتتتتتتتتتتنتتتت  من 

 .(1)عم ه

 الطور الثاين:
فسد ك وبر عل  ا سنزل ، ستتتتتل  ط يق عبد هللا 

، وفدأ ي د عل  (2)فن ستتتتتتتتسيد فن كالب البْتتتتتتتت ي
ا سنزل ، مسنمداً عل  الَّللوانت والَّللضتتتتتتتتتتاَي اليت قالا 

                                                           

 .39ص  أفو ف   ا و لي، وا ننسبت إلير،شسب  السَّلليدَ فت أيب احلسن  ( 1)
 (.11/174) ، الآهيب،سري أعالم النبالَّ ( 2)
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 رمحر هللا -يَّللول افن ايمي   ،(1)عبد هللا فن كالب
احلستتتتتتتتتتتتتتن األشتتتتتتتتتتتتتتس ي  تتا ربع عن : وكتتان أفو -

، (2)اهعنزال، ستتتتتتتتتتتتتتل  ط يق أيب حممد فن كالب
وهتتآا الطور ميثلتتر كنتتاب )اللمع ي ال د عل  أهتتل 

  ب ي د عل  ا سنزل، وكان افن كالَّ (3)الزيغ والبدع(
واجلهمي  ومن ابسهم فط يَّلل  مييل فيها إىل مآهب 
أهل الستتتتتتتتن  واحلدي ، ول ن  ا كث  بدالر مسهم 

عليهم، ومنا  ار لم ابلط   الَّللياستتتي ، ستتتتلَّما ورده 
لم أ تتتوًه هم وا تتتسوها، فمن هنا دكلت البدع  

ب قد أالدث مآهباً ، وكان افن كالَّ (4)ي ط يَّللنر
                                                           

 .42ص  أفو ف   ا و لي، شسب  السَّلليدَ فت أيب احلسن األشس ي وا ننسبت إلير، ( 1)
 (.3/103) ،(5/556) جمموع ال ناوى، افن ايمي ، ( 2)
 .42ص  أفو ف   ا و لي، وا ننسبت إلير،شسب  السَّلليدَ فت أيب احلسن األشس ي  ( 3)
 .43ا ْدر السافق ن سر، ص  ( 4)
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بتتتديتتتدًا فيتتتر متتتا يوافق الستتتتتتتتتتتتتتل ، وفيتتتر متتتا يوافق 
 .(1)ا سنزل ، واجلهمي 

: كتتان -رمحتتر هللا  -وي هتتآا يَّللول افن ايميتت  
فن كالب  تتتتتتتتتتتتتتن ت: فنهل  النات قبل أيب حممد

الستتتتتتتتتتتتتتنتت  واجلمتتاعتت  يهثبنون متتا يَّللوم ابهلل استتاىل من 
الْتتتتتتتتتتتت ات واألفسال اليت يشتتتتتتتتتتتتاؤها ويَّللدر عليها، 
واجلهميتتتت  من ا سنزلتتتت  وغريهم ان   هتتتتآا وهتتتتآا، 

   ب قيام الْتت ات الالام  فر، ونالَّ فنثبت افن كه 
أن يَّللوم فر ما ينسلق مبشتتتتتتتتتتتتيئنر وقدرار من األفسال 

وافَّللتتتتتتتر عل  ذلتتتتتتت  أفو السبتتتتتتتات ، و ( 2)وغريهتتتتتتتا

                                                           

 .44ا ْدر السافق ن سر، ص  ( 1)
 (.154ت  13/131) ، افن ايمي ،ال ناوى جمموع  (2)
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، وهآا األ ل (1)الَّللالنسي، وأفو احلسن األشس ي
التتتتآي أالتتتتدثتتتتر افن كالب دفع اإلمتتتتام أمحتتتتد فن 
النبل وغريه من أبم  الستتتتتتتتتتتتل  إىل أن  آّمروا منر 

، وهتتتتتتآه الط يَّللتتتتتت  اليت ( 2)ومن أابتتتتتتاعتتتتتتر ال الفيتتتتتت 
أالدثها افن كالب البْتتتتت ي مل يستتتتتبَّللر إليها غريه، 

س ي وردَّ من كاللتتتتا عل  ووافَّللتتتتر عليهتتتتا األشتتتتتتتتتتتتتت
 .(3)اجلهمي ، وا سنزل 

                                                           

موافَّلل    ي  ا سَّللول لْحي  ا نَّللول، افن ايمي ، عل  هامش كناب منهاج السن  النبوي ، نش   ( 1)
 (.5ت 2/4)م نب  ال َيض، فدون اتريخ. 

 (.12/368) ، افن ايمي ،جمموع ال ناوى ( 2)
 .45ص أفو ف   ا و لي، شسب  السَّلليدَ فت أيب احلسن األشس ي وا ننسبت إلير،  ( 3)
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 الطور الثالث:
م   األشس ي امناً عل  ط يَّلل  افن كالب ي د 
عل  ا سنزل  وغريهم من كالل ما اعنَّللده ي هآه 
الط يَّللتتتت ، ول ن هللا استتتتاىل مانَّ عليتتتتر ابحلق، فنوَّر 
فْتتتتتتتتتتتتتترياتتر وذلتت  ابل بوع النتتام إىل متتآهتتب أهتتل 
السن  واجلماع ، والنزام ط يَّللنهم، وااباع منهجهم، 

 هللا ن يلَّلل هآا الآي أراده من أومسل هم، وكان 
اساىل منربائً من ا آاهب اليت عاشتتتتتتتها، وداعياً إىل 
ط يَّلل  السل  ومآهبهم، ومننسباً إىل اإلمام أمحد 
فن النبتتتل رمحتتتر هللا، وهتتتآا الطور ن  ًا ألمهينتتتر ي 
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وفيق هللا فسد ا -اجملال اهعنَّللادي فَّللد أثبنناه لر 
 ( 1)فثالث  وبوه: -

ن د كثري مالوبر األول: أقوال السلماَّ: لَّللد شه
السلماَّ واألبم  ف بوع األشتتتتتتس ي ال بوع النام إىل 
مآهب الستتتتتتتتل  الْتتتتتتتتاحل، وهؤهَّ األبم  ما قالوا 
هآه الشتتتتهادَ إه فسد أن ستتتتربوا الياار، وع فوا ما  
كتتتتتتان عليتتتتتتر، ومتتتتتتا استتتتتتتتتتتتتتنَّلل  عليتتتتتترن ومن هؤهَّ 

 :(2)السلماَّ

 .(3)شيخ اإلسالم افن ايمي  - 1

                                                           

 .47سافق ن سر، ص ا ْدر ال ( 1)
 ا ْدر السافق ن سر. ( 2)
 (.6/53) ، افن ايمي ،ال ناوىجمموع  ( 3)
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 .(1)الميآه احلافظ افن الَّلليم - 2

احلتتتتافظ افن كثري، وقتتتتد قتتتتال رمحتتتتر هللا:  - 3
 ذك وا للشيخ أيب احلسن األشس ي ثالث  أالوال:

 أولا: الال اهعنزال اليت ربع عنها ه حمال .

احلال الثاين: إثبات الْتتتتتتتت ات السَّلللي  الستتتتتتتتبع: 
، واإلرادَ، والستتتتتتتتتمع،  وهي احلياَ، والسلم، والَّللدَر
 والبْتتتتتتتتتتتتتت ، وال الم، وأتويتتتتل اخلربيتتتت ، كتتتتالوبتتتتر،

 واليدين، والَّللدم، والسا ، وحنو ذل .

                                                           

ابنماع اجليو  اإلسالمي  عل  غزو ا سطل  واجلهمي ، افن الَّلليم، نش  ا  نب  السل ي  اب دين   ( 1)
 فدون
 .112ص  ،اتريخ
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احلتتتتتال الثتتتتتالتتتتت : إثبتتتتتات ذلتتتتت  كلتتتتتر من غري 
ا يي ، وه اشتتتتتتتتتتتبير ب َيً عل  منوال الستتتتتتتتتتتل ، 

 .(1)وهي ط يَّللنر ي )اإلابن ( اليت  ن ها اك اً 

 .(2)الشيخ نسمان اآللوسي - 4

 .(3)الشيخ أفو ا سايل حممود اآللوسي - 5

 قال رمحرالسالم  حمب الدين اخلطيب. و  - 6
هللا ي فيتتان أطوار األشتتتتتتتتتتتتتتس ي وربوعتتر النتتام إىل 
مآهب الستتتتتتل : أفو احلستتتتتتن األشتتتتتتس ي علي فن 

                                                           

 صإحتاف السادَ ا نَّللت فش ح إالياَّ علوم الدين، ا  اض  الزفيدي، دار ال   ، فدون اتريخ،  ( 1)
48 
بالَّ السينت ي حماكم  األمحدين، افن اهلوسي الب دادي، نش  دار ال نب السلمي ، فريوت، فدون  (2)

 .213ص اتريخ، 
غاي  األماين ي ال د عل  النبهاين، أفو ا سايل، حممود شتتتتتتتتتتتت  ي اهلوستتتتتتتتتتتتي، ا طبس  الس في  فالهور،  ( 3)

 (.2/408)هت، 1403
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إلاعيل من كبار أبم  ال الم ي اإلستتتتتتالم، نشتتتتتتن 
أول أم ه عل  اهعنزال وانلمتتآ فيتتر عل  اجلبتتابي، 
    أيَّللظ هللا فْتتريار وهو ي مننْتت  عم ه وفداي

نزال، نضتتتتتتتتتتتتتتجر، فنعلن ربوعر عن  تتتتتتتتتتتتتتالل  اهع
ومضتتتتتتتتتتتت  ي هآا الطور نشتتتتتتتتتتتتيطاً يؤل ، وينا  ، 
ويهلَّللي الدروت ي ال د عل  ا سنزل ، ستتتال اً ط يَّللاً 
وستتتتتتتتتتتتتتطتتتتًا فت ط يَّللتتتت  اجلتتتتدل والنتتتتنويتتتتل، وط يَّللتتتت  
الستتتتتتتل ،   حمَّمل ط يَّللنر وأكلْتتتتتتتها هلل ابل بوع 
ال امل إىل ط يَّلل  الستتتتتتتتل  ي إثبات كل ما ثبت 

عباده   ابلنمل من أمور ال يب اليت أوبب هللا عل
 ، إكالص اإلميتتان هبتتا، وكنتتب فتتآلتت  كنبتتر األكرَي

مل وقد ن ،ومنها ي أيدي النات كناب )اإلابن (
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مرتمجوه عل  أنر اك  كنبر، وهآا ما أراد أن يلَّلل  
هللا علير، وكل ما كال  ذل  فا يهنستتب إلير، أو 
 ارت اَّللول فر األشس ي ، فإن األشس ي ربع عنر 

 .(1)وأمثالرإىل ما ي كناب )اإلابن (  

 .الوبر الثاين: النَّللاؤه احلافظ اك َي السابي

فستتد ك وبتتر عن اهعنزال، ومن النخلمل من  
ط يَّلل  افن كالب، جلن إىل األبم  من أهل احلدي  
فن عه فوا فستتتتتتتتتتتتالم  عَّلليدجم و تتتتتتتتتتتت اَّ منهجهمن 
لينكآ منهم مَّللال  الستتتتتتتتل  وأ تتتتتتتتحاب احلدي ، 
ومن أشتتتتتتته هم احلافظ الثبت حمدث البْتتتتتتتَ  اك َي 

                                                           

 .41ص  ،3رقم  ،اسليق حمب الدين ،للآهيب ،ان  : ا ننَّلل  ( 1)
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يَّللول افن ايمي  عن األشتتس ي: وأكآ  ،(1)الستتابي
،    ا عن اك َي ا لستتابي أ تتول احلدي  ابلبْتتَ 

قتتدم ف تتداد أكتتآ عن النبليتت  ف تتداد أمورًا أك ى، 
وذلتت  اك  أم ه، كمتتا ذك ه هو وأ تتتتتتتتتتتتتتحتتافتتر ي  

وقتتتتال التتتتآهيب عنتتتتدمتتتتا ا بم للحتتتتافظ  ،( 2)كنبهم
الستتتتتابي يَّللول: وعنر أكآ أفو احلستتتتتن األشتتتتتس ي 

 ،(3)األ تتتتتتتويل حت ي  مَّللال  أهل احلدي  والستتتتتتتل 
الستتتتتتتتتابي: أكآ عنر أفو  وقال ي م ان اك  عن

احلستتتتتتتن األشتتتتتتتس ي مَّللال  الستتتتتتتل  ي الْتتتتتتت ات، 

                                                           

 .49ص  أفو ف   ا و لي، ،شسب  السَّلليدَ فت أيب احلسن األشس ي وا ننسبت إلير ( 1)
 (.3/288) ، افن ايمي ،ال ناوىجمموع  ( 2)
اآكَ  احل اظ، للآهيب، أفو عبد هللا حممد فن أمحد الآهيب، نشتتتت  دار إالياَّ الرتاث الس يب، فريوت،  ( 3)

 (.2/709)فدون اتريخ، 
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ومن  ،(1)واعنمد عليها أفو احلستتتن ي عدَ فلي 
التتتآين أثبنوا لألشتتتتتتتتتتتتتتس ي هتتتآا اللَّللتتتاَّ مع احملتتتدث 
احلافظ اك َي الستتتتتتتتتتابي، وبسلوه نَّللط  حتول كبرَي 

وافن   ( 3)اإلمامان: افن الَّلليم :(2)عند األشتتتتتتتتتتتتتتس ي
 .(5)وغريمها ،(4)كثري

: الوبر الثال : أتلي ر كناب )اإلابن ( وإثباار لر
اك  ال نب اليت أل ها األشتتتتتتتس ي رمحر هللا هو   إنَّ 

وقتتتتتد ذك  ي هتتتتتآا ال نتتتتتاب  ،كنتتتتتاب )اإلابنتتتتت (
اننستتتتتتتتتتتتتتتافتر لإلمتام أمحتد رمحتر هللا، والنزامتر فسَّلليتدَ 

                                                           

 (.14/198) ، الآهيب،سرَي أعالم النبالَّ ( 1)
 .50ص  أفو ف   ا و لي، ،شسب  السَّلليدَ فت أيب احلسن األشس ي وا ننسبت إلير ( 2)
 .97ص  افن الَّلليم، ،ابنماع اجليو  اإلسالمي  ( 3)
البداي  والنهاي ، افن كثري، احلافظ عماد الدين فن أيب ال داَّ إلاعيل فن عم  فن كثري الَّلل شتتتتتتتتتتتتتتي  ( 4)

 (.11/131)هت،  1419الدمشَّللي، م كز البحوث والدراسات فدار هج  مْ ، الطبس  األوىل 
 .50ص  أفو ف   ا و لي، ،السَّلليدَ فت أيب احلسن األشس يشسب   ( 5)
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الستتتتل  الْتتتتاحل، وااباع أبم  احلدي ، وذك  فسد 
َّللد الدين، ولهآا عَّلليدَ الستتتتل  الْتتتتاحل ي أمور 

أثبت هآا ال ناب لألشس ي مجع كثري من األبم ، 
وأق ب السلمتتتاَّ امنتتتاً  ،( 1)من ا نَّللتتتدمت وا نتتتنك ين

فَّللد  ،ه(385فزمن األشتتس ي هو افن الند) )ت 
ك  ستتتتتتتت ا مج  لألشتتتتتتتس ي، وذ ه م ذك  ي كنافر ال م 

مجلتتت  من كنبتتتر اليت أل هتتتا، ومنهتتتا كنتتتاب )النبيت 
ده افن عستتتتتتتتتتتتتتتاك  وباَّ فس ،عن أ تتتتتتتتتتتتتتول الدين(

 ،واننْتتتتتتتتتتتت  لألشتتتتتتتتتتتتس ي، وأثبت لر كناب )اإلابن (
لإلشتتادَ حبستتن  نونَّللل منر كثرياً ي كنافر )النبيت(

عَّلليدَ األشتتس ي، قال افن عستتاك  عن األشتتس ي: 
                                                           

 كنب الشيخ محاد األنْاري رسال  أثبت فيها ربوع األشس ي إىل مآهب السل .  ( 1)
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واْاني ر فت أهل السلم مشهوَر مس وف  ابإلبادَ 
واإل تتتتتتتتتاف  للنحَّلليق عند احملَّللَّللت مو تتتتتتتتتوف ، ومن 

ر ابن ( ع ف مو تتوعوق  عل  كنافر ا ستتم  )اإل
 .(1)من السلم والدَين 

وألَّ  كنتتاابً  ،ه(659  بتتاَّ افن ورابت )ت 
ي الآب عن األشتتتتتتس ي، وأثبت لر كناب اإلابن . 

فاعلموا مسشتتتتتت  اإلكوان وفَّللنا هللا  :وقال: أما فسد
وإَيكم للتتتتدين الَّللو)، وهتتتتداان مجيستتتتًا للْتتتتتتتتتتتتتت اا 
 ،ا ستتتتتنَّلليم  ن كناب )اإلابن  عن أ تتتتتول الدَين (

الآي أل ر اإلمام أفو احلستتتتتتتتتتتتتتن علي فن إلاعيل 
األشتتتتتتتتس ي، هو الآي استتتتتتتتنَّلل  علير أم ه فيما كان 

                                                           

 .28ص  ،ابيت كآب ا  رتي ( 1)
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يسنَّللده، ومبا كان يدين هللا ستتتتتتتتتتتتتتبحانر واساىل فسد 
ن مبمانّم هللا ولط تتر، وكتتل مَّللتتالتت   ربوعتتر عن اهعنزالم
اهنستتتتتتتتتتتتتتتب إليتتر اآلن فتتا فتتال  متتا فيتتر، فَّللتتد ربع 

قد نملَّ كي  و   عنها، واربأ إىل هللا ستتتتبحانر منها،
 فير عل  أنر دَيننر اليت يهدين هللا سبحانر هبا.

  ا الْتتتتتتتتتتتتتحاف  والنافست، وأبم وروى وأثبت دَين ا 
 أمحد فن النبل، ر ي هللا احلدي  ا ا ت، وقولا 

متتتتا دل عليتتتتر كنتتتتاب هللا  هو عنهم أمجست، وأنتتتتر
فهل يستتتتو  أن يهَّللال: إنر ربع ، وستتتتن  رستتتتولر 

اب ع ا اه؟! ي بع عن كنإىل غريه؟ فإىل ماذا ي ب
هللا وستتتتن  نيب هللا، كالف ما كان علير الْتتتتحاف  
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م أنر لوالنافسون، وأبم  احلدي  ا ا تتتتتتتتتتتتتت، وقد عا 
متتتتآهبهم ورواه عنهم؟! هتتتتآا لسم ي متتتتا ه يليق 
نستتتتتتتتتبنر إىل عوام ا ستتتتتتتتتلمت، كي   بم  الدين؟! 
وقتتد ذك  هتتآا ال نتتاب، واعنمتتد عليتتر وأثبنتتر عن 

ه رمحر هللا، وأثىن علير مبا ذك   اإلمام أيب احلستتتتتتتتتتن،
فير، وف أه من كل فدع  نستتتتتتتتتتتتتتبت إلير، ونَّللل منر 
إىل اْتتتتتتني ر، مجاع  من األبم  األعالم من فَّللهاَّ 

وال تتتتتتتاظ احلتتتتتتتديتتتتتتت   ،وأبمتتتتتتت  الَّلل اَّ ،اإلستتتتتتتتتتتتتتالم
اعتتتتت  من هؤهَّ   ذك  رمحتتتتتر هللا مجتتتتت ،( 1)وغريهم

األبمتت  التتآين أثبنوا كنتتاب )اإلابنتت ( لألشتتتتتتتتتتتتتتس ي، 
 :منهم

                                                           

 .107ص  ،هفن درابت ،رسال  الآب عن أيب احلسن األشس ي ( 1)



37 
 

إمام الَّلل اَّ أفو علي احلستتتتتتتتتتتن فن علي فن  - 1
 .ه(446إف اهيم ال اسي )ت

 .ه(449احلافظ أفو عثمان الْافوين )ت - 2

فتت تت  التتبتتيتتهتتَّللتتي  والتت تتَّللتتيتتتتتتتر احلتتتتتتتافتتظ أفتت - 3
 .ه(458)ت

اإلمام ال َّللير أفو ال ن  نْتتتتتتتتتت  ا َّللدستتتتتتتتتتي  - 4
 .ه(490)ت

ستتتتتتتتتتتتوي فن جنا األر ال َّللير أفو ا سايل جملي  - 5
ه( 550 االب كناب )الآكاب  ي ال َّللر(  )ت

(1). 

                                                           

 .52ص كليل ا و لي،  ،وا ننسبت إليرشسب  السَّلليدَ فت أيب احلسن األشس ي  ( 1)
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وهنتتامج مجع كثري من السلمتتاَّ فن أثبتتت كنتتاب 
)اإلابن ( لألشس ي غري هؤهَّ، ذك هم افن درابت، 

 ومنهم:

 .(728فن ايمي  رمحر هللا )تااإلمام  - 1

وقتتتتتتال:  ،ه(748احلتتتتتتافظ التتتتتتآهيب )ت - 2
 ،وكناب اإلابن  من أشتتتتتته  اْتتتتتتاني  أيب احلستتتتتتن

شتتتتته ه احلافظ افن عستتتتتاك  واعنمد علير ونستتتتتخر 
 .(1)خبطر اإلمام حميي الدين النووي

 .ه(571اإلمام افن الَّلليم )ت - 3

 .ه(774احلافظ افن كثري )ت - 4
                                                           

 نْتتتتتتتت  السلو، مشس الدين الآهيب، اكنْتتتتتتتتار الشتتتتتتتتيخ حممد ان تتتتتتتت  الدين األلباين، الطبس  األوىل،  ( 1)
 .239ص هت،  1401ا  نب اإلسالمي، سن  
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ه( 799السالم  افن ف الون ا ال ي )ت  - 5
(1). 

ْتتتتت  عددهم من السلماَّ  وهنامج مجع كثري ه  ه
)اإلابنتتتتتتت (  واألبتتمتتتتتتت  متتن التتتتتتتآيتتن أثتتبتتنتتوا كتتنتتتتتتتاب 

 .(2)وأنر اك  ما  ن  ،لألشس ي

وقتد ذك  ا ؤركون جمموعت  من األستتتتتتتتتتتتتتبتاب ي 
 ،ستتتبب ربوع أيب احلستتتن إىل مآهب أهل الستتتن 

  .ر لروهداين ،وا مج اهعنزالن وأمهها رمح  هللا فر

  

                                                           

الديباج ا آهب، افن ف الون ا ال ي، ف هان الدين إف اهيم فن علي، دار ال نب السلمي ، فريوت،  ( 1)
 .195ص فدون اتريخ، 

 .53ص  كليل ا و لي، ،شسب  السَّلليدَ فت أيب احلسن األشس ي وا ننسبت إلير ( 2)



40 
 

 اثلثًا: سّر عظمة األشعري يف التاريخ:
هن  أفو احلستتتتتتتتتن األشتتتتتتتتتس ي فسد هآا النحول 

إىل عَّلليتتدَ أهتتل الستتتتتتتتتتتتتتنتت ، ويتتدافع الس يم، يتتدعو 
 عنها ي محاستتتتتت  وإميان، وي د عل  ا سنزل  وينَّبسهم
ي جمالستتتهم وم اكزهم،  اول إقناعهم مبا اقننع فر 
أكرياً من عَّللابد أهل الستتتتتتن ، ومآاهب الستتتتتتل ، 

من نشتتتتتتتتتتتتتتتاطر ي  وكان نشتتتتتتتتتتتتتتتاطر ي ذل  أع ما 
السافق، وكان يَّللْدهم فن سر ينا  هم، ف هّلم ي 

الط أهتتتل البتتتدع ذلتتت  فَّللتتتال ، وقيتتتل لتتتر: كي   تتته
دهم فن ستتتتتتتتت  وقد أم ت هبج هم؟ فَّللال:  واَّللْتتتتتتتتته
هم أولو رَيس ، منهم الوايل، والَّللا ي، ول َيسنهم 
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ه ينزلون إيلَّ، فتتتتإذا كتتتتانوا هم ه ينزلون إيلَّ، وه 
أستتتتري أان إليهم، ف ي  ي ه  احلق، ويسلمون: أن 

 (1)ألهل السن  ان  اً ابحلج ؟

س يمتتتت  وا ثتتتتافَ  الْتتتتتتتتتتتتتتتتتافَ  ي وهتتتتآه اجلهود ال
منا تتتتتتتتتتتتتتَ  مآهب أهل الستتتتتتتتتتتتتتن  استتتتتتتتتتتتتتنحق الثناَّ 

 والنَّللدي .

وكان أفو احلسن األشس ي مسنواه السَّلللي أعل  
من مستتنوى مسا تت ير وأق انر، وكان  تتاالب نبو  
وافن تتتتتتار ي السَّللليتتتتتتات، وكتتتتتتان ي د عل  الهجج 
ا سنزل  وعَّللابدهم ي ستتتتتتتتتتتتتتهول  وينَّللهضتتتتتتتتتتتتتتها مبَّللدَر 

بارم االميوثَّلل ، كما ي د األستتتن آه، اذ ال بري عل  شتتته
                                                           

 .116ص  افن عساك ، ،ابيت كآب ا  رتي ( 1)
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و ل مشتتتتتاكلهم، وقد كان أفو احلستتتتتن األشتتتتتس ي 
إماماً جمنهداً ي علم ال الم، وأالد مؤستتتستتتير وقد 
كضتتتتتتتع كلُّ من باَّ فسده من ا ن لمت لسبَّلل ينر، 

 .(1)ف  ه ن  ه وإ اف م  كالمر، ودق م   وعمقم 

أبو احلسن األشعري يشرح عقيدته اليت  - 1
 يدين هبا:

فيَّللول: وقولنتتتتا التتتتآي نَّللول فتتتتر، ودَينننتتتتا اليت 
نادين هبا، النمستتت  ف ناب رفنا عز وبل، وفستتتن  

، وما رهوي عن الْتتتتتتتتتحاف  والنافست وأبم  نبينا 
احلدي ، وحنن فآل  مسنْتتتتتتمون، ومبا كان يَّللول 

نضتتتتتتتتتتت   -فر أفو عبد هللا أمحد فن حممد فن النبل 
                                                           

 (.144 ،1/143) ، أفو احلسن الندوي، دار افن كثري،سالمربال ال    والدعَو ي اإل ( 1)
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ون، قابل -هللا وبهر، ورفع دربنر، وأبزل مثوفنر 
و ا كال  قولر  ال ونن ألنر اإلمام ال ا تتتتتتتتتتتتتتتل، 
وال بيس ال تامتل التآي أابن هللا فتر احلق، ورفع فتر 
الضتتتتتتتتتتتتتتالل، وأو تتتتتتتتتتتتتت  فتتر ا نهتتاج، وقمع فتتر فتتدع 

 مح  ت، وشتتتتتا َّ الشتتتتتاكت، ف ا بندعت، وايغ الزاب
 هللا علير من إمام مهَّللادَّم، وكليل مس م مضخَّم.

ومل اَّللنْتتتتتتت  كدم  األشتتتتتتتس ي عل  أتييد عَّللابد 
أهل الستتتتتتتتتتتتتتن  والستتتتتتتتتتتتتتل  أتييداً إمجالياً، فَّللد كان 
احلنافل  واحملدثون قابمت فر غري مَّللْتتتتتتتتتتتتتتّم ين فير، 

 إن عبَّلل ينتتر انجل  ي أنتتر أقتتام الرباهت والتتدهبتتلو 
السَّللليتتتتت  وال الميتتتتت  عل  هتتتتتآه السَّللتتتتتابتتتتتد، وانقش 
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لر ي كا سنزل  وا ن لستتتتتتتتتتتتتت   عَّلليدَ عَّلليدَ، وذل   
لونر وفآل   ل   ي هموهنا، وأستتتتتتتتتتتتتتلوب  ل ونر وجيه
أثبت أن هآا الدين وعَّلليدار الوا تتتتتتتتتتتتتتح  مؤيَّدان 

 ي ، الدين الْتت ابلسَّللل، وأن السَّللل الْتتحي  يؤيده 
 .(1) وه اناق  وه   اع فينهما

 مصدر العقيدة عن أيب احلسن األشعري: - 2
كان األشتتتتتتتتتتتتتتس ي مؤمنًا  ن مْتتتتتتتتتتتتتتتدر السَّلليدَ 

 يت انْتتتتتتتتل ابإلليات وما وراَّ الطبيس وا ستتتتتتتتابل ال
هو ال ناب والستتتتتتتتتتتتتتن ، وما باَّ فر األنبياَّ وليس 

ليواننيتتتتت ، ا ايتتتتتَّلليتتتتتات، وا ينتتتتتافيزيَّلللالسَّللتتتتتل اجمل د، وا
ول نر مل ي  الس وت واإلع اض عن ا باال  اليت 

                                                           

 .5ص  ،ا ْدر السافق ن سر ( 1)
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التتتدثتتتت فنطورات الزمتتتان، واكنالا هتتتآه األمتتت  
ابألمم والتتتدَيانت وال لستتتتتتتتتتتتتت تتتات األبنبيتتت ، الر 

 ل، وكان ي ى: أنعل  أستتتتاستتتتها ف   وحنا  ا ونت
الستتتتتتتتت وت عن هآه ا باال  يضتتتتتتتتت ُّ ابإلستتتتتتتتتالم، 

و مل عل  ذل   تتتتتتتتتتس   ،ويه َّللد مهاف  الستتتتتتتتتتن 
الستتتتتتتتتتتتتتنتتتت  السلمي والسَّلللي، وعجز علمتتتتاَّ التتتتدين 
وفثليتر عن موابهت  هتآه النيتارات، ومَّللتاومت  هتآه 

ن أهل ال    الضتتتتال ، فين آو  ويستتتتن لرالجمات، 
يدَ الْتتتتتتتتتتتتتتحيح ، فين هثون ي أهل الستتتتتتتتتتتتتتن  والسَّلل

لوماهم فيهم، ويزرعون الشتتتتتتتتتتت ومج، ويستتتتتتتتتتتنميلون 
شباهبم الآكي ا ثَّلل  إىل أن سهم، وكان األشس ي 
مؤمنتتتتًا  ن مْتتتتتتتتتتتتتتتتتتدر السَّلليتتتتدَ هو الوالي والنبَو 
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احملمدي ، والط يق إىل مس فنر هو ال ناب والستتتتن ، 
وما ثبت عن الْتتتتتتتتتحاف ، ر تتتتتتتتتي هللا عنهم، وهآا 

نجتتتر ي ت ا سنزلتتت ، فتتتإنتتتر يمه رت  الط يق فينتتتر وف
ذل  اجتاهاً مسار تتتتتتتتتتتتتتتاً هجتاه ا سنزل ، ول نر رغم 
ذل  يسنَّللد  لْتتتتتتتتتتتتاً: أن الدفاع عن هآه السَّلليدَ 
الستتتتتتتتتتتليم ، وغ ستتتتتتتتتتتها ي قلب اجليل اإلستتتتتتتتتتتالمي 
اجلديد  ناج إىل احلدي  فل   السْتتتتتتتتتتتتتت  السلمي  
الستتتتتتتتتتتتتابدَ، واستتتتتتتتتتتتتنسمال ا ْتتتتتتتتتتتتتطلحات السلمي ، 

 ن أسلوهبم السَّلللي، ومل يومناقش  ا سار ت عل  
يستتتتتتتتتتتتتتو  ذل ، فل ياسدُّه أفضتتتتتتتتتتتتتتل اجلهاد، وأع م 
الَّلل ابت ي ذل  السْتتتت ، وهآا م رت  الط   فينر 
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انوا من احلنافل  واحملّدثت الآين ك -فس   -وفت 
 .(1)يننمثون وينح بون من النزول إىل هآا ا سنوى

يات والعقيدة  - 3 العالقة بني العقليات واحِلسِّ
 والدايانت:

كان يسنَّللد: أن ا باال  اليت انْتتتل ابلسَّللليات 
يتتات ه  تتتتتتتتتتتتتتلتت  لتتا ي احلَّلليَّللتت  ابلسَّلليتتدَ  واحلمستتتتتتتتتتتتتتّم
والتتتتتدَيانت، ول نَّ ا سنزلتتتتت  وال الستتتتتتتتتتتتتت تتتتت  مزبوا 
البحتتتت  ي السَّلليتتتتدَ والبحتتتت  فيهتتتتا فتتتتل بسلوهتتتتا 
فتتآهقتت  لستتتتتتتتتتتتتتتتاهنم وذكتتابهم مَّللتتدمتتات للبحتت  ي 
الدين، فل فارقاً فت احلق والباطل، وكان األشس ي 

َّللد: أن ال  ار من البح  فيها، حبج : أهنا ه يسن
                                                           

 (.1/148) ، أفو احلسن الندوي،ربال ال    والدعَو ( 1)
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انْل ابلدين والسَّلليدَ ه يْ ُّ، فل ابلس س من 
ذلتت ، جيتتب عل  من قتتام لنهْتتتتتتتتتتتتتتَ  الستتتتتتتتتتتتتتنتت  أن 
يوابههم فيهتتا، ويثبتتت متتآهتتب أهتتل احلق، وكتتان 

وأ تتحافر مل يستت نوا عن هآه  يسنَّللد: أن النيب 
ا ستتتتتابل بهاًل، فل ألن هآه ا ستتتتتابل ما نشتتتتتنت 

، ومل َتسَّ احلتتابتت  إىل البحتت  فيهتتا ي عْتتتتتتتتتتتتتت هم
، اليت الدثت فسد  شتتتتتتتتتتتتتتننا  ال َّللر واجلزبيات ال ثرَي

عْتتتتتتتتتتتت هم، فننمل فيها ال َّللهاَّ واجملنهدون، وأفدوا 
 الت رأيهم فيها، واستتتننبطوا، وف َّعوا، واللوا ا شتتت

اجلديدَ، وفآل  عْتتموا األم  واجليل اجلديد عن 
 باإلحلاد وال و   ي السمل والنسطل، كآل  جي

عل  ال ات الشتتتتتتت يس ، ومن لمي أهل الستتتتتتتن ، أن 
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يهوابهوا األستتتتتتتتتتتتتتئلتتتت  اجلتتتتديتتتتدَ اليت أثرهتتتتا ا سنزلتتتت  
وا ن لستتتتتتتتتتتتتت   ي مو تتتتتتتتتتتتتتوع اإلليات، وجييبوا عن 
اهعرتا ات وا طاعن اليت يوبهها إىل أهل السن  
ومهطتتتتافَّللنهتتتتا للسَّللتتتتل وا نطق، وقتتتتد أل  ي هتتتتآا 
ا و تتتتتوع رستتتتتال  ألاها: )استتتتتنحستتتتتان اخلوض ي 

 .ال الم(

وقد سار األشس ي ي ط يَّللر جماهداً، ومنا اًل، 
 ه -ا سار تتتتتتت  -ومننجاً، مس  تتتتتتاً عن ستتتتتتخط 

 يسبن مبا يَّللال فير، مؤمناً  نر هو الآي ين ع الدين
ي عْتتتتتت ه، وي د إىل الشتتتتتت يس  اإلستتتتتتالمي  مهافنها 
وك امنها، و  ت للناشتتتتتتتتتتتتتتئ  دينها وعَّلليدجا، الر 
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  وعَّلللر خْتيَّنر الَّللوياستنطاع فسملر ا نوا تل، وشت
ال بري، وإكال تتتتتتتر النادر، أن ي دَّ ستتتتتتتيل اهعنزال 
والن لستتتتتتتتتتتتتت  اجلتتتارف التتتآي كتتتان ينهتتتدد التتتدين، 
ويثبتتتتتتتت كثريًا من التتتتتتتآين ازلزلتتتتتتتت أقتتتتتتتدامهم، 
وا تتتتتتتتتط فت عَّللولم وعَّلليدجم، وأن يوبد ي أهل 
الستتتتتتتن  ثَّلل  بديدَ فسَّلليدجم، ونشتتتتتتتاطاً بديداً ي 

عل  السَّللول دعوجم، واالتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتطَو ا سنزلتتتتتتت  
واألف ار، واشن لوا ابلدفاع عن الجوم، واس  ت 
ال كتتتتتت  اهعنزال ودعوجتتتتتتا للخط ، وقتتتتتتد  تتتتتتدوا 
وانط ؤوا مبستتتار تتتتتتتتتتتتتتتتت  إمتتتام كبري، كتتتنيب احلستتتتتتتتتتتتتتن 

 .(1)األشس ي
                                                           

 (.1/149) ، أفو احلسن الندوي،ربال ال    والدعَو ( 1)
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اجتماع أهل السنة على املعتزلة وأهل  - 4
 البدع:

دكل أهل الستتتتتتتتتتتتن  واجلماع  ي  تتتتتتتتتتتت اع بديل 
 ت والثتتتتالتتتت  مع ا ختتتتالعني  ي الَّلل نت الثتتتتاين 

وا عن منهج احلق وقد اشتتتتتتتتتتتتتنه  أهل الآين شتتتتتتتتتتتتتآُّ 
نآامج ابهننستتتتتتتتتتتتاب إىل احلدي  النبوي، االستتتتتتتتتتتتن  

و ا ف ا اإلمام  ،ف انوا يستتتتتتتتتتتتتتّمون )أهل احلدي (
أمحد فن النبل ي الدفاع عن الستتتتن ن نهستتتتب أهل 
الستتتتتتن  إلير ف انوا يستتتتتتمَّون )احلنافل (، وقد  لت 

هم فت علماَّ الستتتتتتتتن  و ال يا سارمج اجلدلي  قابم  
من ا سنزلتتتتت  واجلهميتتتتت ، واَّللوَّى علمتتتتتاَّ الستتتتتتتتتتتتتتنتتتتت  
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ابنضتتمام أيب احلستتن األشتتس ي إليهم، وكان دفاعر 
عن ال نتتتاب والستتتتتتتتتتتتتتنتتت  وردُّه الَّللوي عل  ا سنزلتتت  
واجلهميتت  ستتتتتتتتتتتتتتبتتب ي م تتاننتتر ا  موقتت  عنتتد أهتتل 

 ي احلستتتتتتتتتتتن األشتتتتتتتتتتتس احلدي ، وقد لهّمي أاباع أيب
، و ل الو  ائم فت أهل احلدي  وفت ابألشتتتتتتتتتتتتتتتاعَ 

، وأ تتتتتتبحوا مجيساً  تتتتتتد ا سنزل  ومن حنا  األشتتتتتتاعَ 
وي ذلتتتتتت  يَّللول اإلمتتتتتتام افن ايميتتتتتت :  ،( 1)حنوهم

واألشتتتتتتتتتتتتتتس يتت  فيمتتا يثبنونتتر من الستتتتتتتتتتتتتتنتت  ف ع عل  
احلنبليتتت ، كمتتتا أن من لمتتت  احلنبليتتت  فيمتتتا  نجون 

                                                           

، اإلس ندري،  ( 1) ال سابل الشمولي ، د. عبد السزيز احلميدي، دار عيون ا س ف ، دار ا س ف ، دار الدعَو
 .64ص 
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من الَّلليات السَّلللي ف ع عليهم، وإمنا وقست ال  ق  
 .(1)الَّللشرييفسبب فنن  

وكتتتتان من أكرب ا ن  ين لط يَّللتتتت  أيب احلستتتتتتتتتتتتتتن 
اإلمام  :األشتتتتتتتتتتتتتتس ي فيمن فسده أفو ف   الباقالين

السالمتتتت ، أوالتتتتد ا ن لمت، مَّللتتتتدَّم األ تتتتتتتتتتتتتتوليت، 
الَّللا تتتتتتتتتتتتتتي أفو ف  ، حممد افن الطيب الباقالين، 

 ضتتتتتتت ب ا ثل ف همر تتتتتتتاالب النْتتتتتتتاني ، وكان يه 
دّم   ي ال َّ وكان ثَّلل  إماماً ابرعاً،  تتتتتتتتتتنّ  ،(2)وذكابر

 عل  ال افض  وا سنزل  واخلوارج واجلهميَّ  وال  َّامي ،
واننْتتتت  لط يَّلل  أيب احلستتتتن األشتتتتس ي، وقد فال ر 

                                                           

 .الَّللشريي: هو أفو نْ  عبد ال اليم (.6/53) ، افن ايمي ،جمموع ال ناوى ( 1)
 (.17/190) ، الآهيب،سري أعالم النبالَّ ( 2)
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ي مضتتتتتتتتتتتابق فإنر من ن  ابر، وقد أكآ علم الن   
وقد ذك ه الَّللا تتتتتتتتتتي عياض ي  ،(1)عن أ تتتتتتتتتتحافر

الطبَّللتتتات ا تتتال يتتت ، فَّللتتتال: هو ا لَّللتتتب فستتتتتتتتتتتتتتي  
ن لم عل  لستتتتتتتتان أهل الستتتتتتتتن ، ولستتتتتتتتان األم ، ا 

احلدي ، وط يق أيب احلستتتتتن، وإلير اننهت رائستتتتت  
ا تال يت  ي وقنتر، وكتان لتر اتامع البْتتتتتتتتتتتتتتَ  اللَّللت  

وقد ستتتتتتتتار الَّللا تتتتتتتتي رستتتتتتتتوًه عن أمري  ،(2)ع يم 
ا ؤمنت إىل طتتاغيتت  ال وم، وب ت لتتر أمور، منهتتا: 
أن ا لتت  أدكلتتر عليتتر من ابب كوكتت ن ليتتدكتتل 

َّللتتتتتا تتتتتتتتتتتتتتي ودكتتتتتل راكستتتتتًا للملتتتتت ، ف طمن لتتتتتا ال

                                                           

 ا ْدر السافق ن سر. ( 1)
 (.17/191) ،السافق ن سرا ْدر  ( 2)
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ومنهتتا: أنتتر قتتال ل اهبهم: كي  األهتتل  ،( 1)ف ه ه
واألوهد؟ فَّللال ا ل : مر! أما علمت أّن ال اهب 
يننزه عن هتتتتتتآا؟ فَّللتتتتتتال: اهنزّمهونتتتتتتر عن هتتتتتتآا، وه 

 .(2) اهنّزهون ربَّ السا ت عن الْتتتتتتتتتتتتتاالب  والولد ؟!
وقيل: إّن الطاغي  سنلر: كي  ب ى لزوب  نبي م 

كمتتا ب ى   ) فنتتت   فَّللتتال: -يَّللْتتتتتتتتتتتتتتتتد اوفيختتاً -
عم ان، وف َّأمها هللا، ل نَّ عابشتتتتتتتتتتتتتتت  مل أتت فولد، 

 .(3)فنفحمر

وكان احلافظ الدارقطحل  رتمر ويَّللدره، فسن أيب 
ذر ال وي قتتتال: إين كنتتتت متتتاشتتتتتتتتتتتتتتيتتتًا فب تتتداد مع 

                                                           

 ا ْدر السافق ن سر. ( 1)
 (.17/192) ،ا ْدر ن سر ( 2)
 ا ْدر السافق ن سر. ( 3)
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احلتتتتافظ التتتتدارقطحل، فلَّللينتتتتا أاب ف   فن الطيتتتتب، 
فالنزمر الشتتتتتتتتتيخ أفو احلستتتتتتتتتن، وقبَّل وبهر وعينير، 

فارقناه، قلت لر: من هآا الآي  تتتتتتتتتنست فر فلما 
ما مل أعنَّللد أنَّ  اْتتنسر وأنت إمام وقن ؟ فَّللال: 

عن التتدّمين، هتتآا  هتتآا إمتتام ا ستتتتتتتتتتتتتتلمت، والتتآَّابُّ 
 .(1)الَّللا ي أفو ف   حممد فن الطيب

قتتال التتآهيب: هو التتآي كتتان فب تتداد ينتتا   عن 
الستتتتتتتن  وط يَّلل  احلدي  ابجلدل والربهان وحبضتتتتتتتَ  

م ل  وال افض  والَّللدريَّ  وألوان البدع، ولرؤوت ا سنز 
دولتتتت  و هور ابلتتتتدولتتتت  البويهيتتتت ، وكتتتتان ي دُّ عل  
ال  َّامي ، وينْتتتتتتتتت  احلنافل  عليهم، وفينر وفت أهل 

                                                           

 (.17/558) ،ا ْدر السافق ن سر ( 1)
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، وإن كانوا قد فنل ون ي مستتتتتتتتتتابل  احلدي  عامم ر
 دقيَّلل  فلهآا عاملر الدارقطحل ابهالرتام.

يتتر: فتتإن ف يَّللول ،وقتتد أل  كنتتاابً لتتَّاه )اإلابنتت (
قيتتل: فمتتا التتدليتتل عل  أن هلل وبهتتًا ويتتداً؟ قتتال: 

{ ]ال محن:  [، 27قولر اساىل: }وايتابتَّْللا  واْبره رافّم ا
{ وقولر: }ماا مانتاسا ا أاْن ااْسجهدا لمماا كالاَّلْلته فميادايَّ 

[، فنثبت اساىل لن ستتتر وبهاً ويداً. إىل 75]ص: 
ر ي كتتتتل  أن قتتتتال: فتتتتإن قيتتتتل: فهتتتتل اَّللولون: إنتتتتَّ

ان؟ قيل: مساذ هللا، فل هو مستتتنٍو عل  ع شتتتر  م 
كما أكرب ي كنافر. إىل أن قال: و تتتتتتتتتتتتتت ات ذاار 
اليت مل يزل وه يزال مو تتتتتتتتتتتتتوفاً هبا: احلياَ، والسلم، 
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، والستتتتتتتتتتمع، والبْتتتتتتتتتت ، وال الم، واإلرادَ،  والَّللدَر
والوبر، واليدان، والسينان، وال ضتتتتتتتتتتب، وال  تتتتتتتتتتا. 

 .(1)فهآا نملُّ كالمر

اب ب )النمهيد(  لر، وي كنوقال حنوه ي كنا
) م  وقال: قد فتايتَّنَّا دين األ .)الآَّبّم عن األشتتتتتتس يّم

وأهل الستتتتتتتتن : أن هآه الْتتتتتتتت ات َت  كما باَّت 
 .(2)ف ري ا يي  وه حتديد وه جتنيس وه اْوي 

قال الآهيب: فهآا ا نهج هو ط يَّلل  الستتتتتتتتتتتتتل ، 
وهو الآي أو حر أفو احلسن وأ حافتتتتتتتتتتتتتتتتر، وهو 
نَّ ، وفر قال افن  النستتتتتتليم لنْتتتتتتوص ال ناب والستتتتتتُّ

                                                           

 (.17/559) ، الآهيب،سري أعالم النبالَّ ( 1)
 ا ْدر السافق ن سر. ( 2)
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 ،ايلوال بار إىل امن أيب ا س ،الباقالين وافن فورمج
فوقع  -يَّللْد ال زايل  -  امن الشيخ أيب الامد 

 .(1)اكنالف وألوان نسنل هللا الس و

التتدروت ا ستتتتتتتتتتتتتتن تتادَ: مستتاملتت  التتدارقطحل ومن 
للبتتتاقالين، وأمهيتتت  وبود األذكيتتتاَّ ا نتتتا  ين  نهج 
أهل الستتتتتتتتتتتتتتن ، ا ستتتتتتتتتتتتتتنوعبت لشتتتتتتتتتتتتتتبهات والجج 
ا خال ت، والآين ميل ون الَّللدرات ال افي  عَّللاًل، 
وفْتتتتاال ، وأتلي اً، وعلماً، والني  الْتتتتادق  للدفاع 

وه فلو  ،عن دين هللا اساىل، وستتتتتتتتتتن  رستتتتتتتتتتولر 
ْتتتتتتتت  من أهل الضتتتتتتتتالل، وه فد من وبود أهل ع

احلق ا تدافست عن عَّلليتدَ األمت  وهفتد من إعطتاَّ 
                                                           

 ا ْدر السافق ن سر. ( 1)
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من يَّللوم هبتتآا التتدور من اهالرتام والنَّللتتدي  واحملبتت  
ن ل وهنم عل  ث   كبري  ناج من يستتتتده.  والنْتتتتَ 

 ،هت(403وقد مات اإلمام أفو ف   الباقالين عام )
دَ، و علير افنر السن، وكانت بنااار مشه  و ل

وكان ستتتتتتتتي اً عل  ا سنزل ، وال افضتتتتتتتت ، وا شتتتتتتتتبه ، 
وغالب قواعده عل  السُّنَّ ، وقد أم  شيخ احلنافل  
أفو ال ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل النميميُّ منتتتتتادًَي يَّللول فت يتتتتتدي 

ن ع بنااار: هآا ان تتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتتن  والدين والآَّابُّ 
 .(1)الش يس 

                                                           

 (.17/193) ،ا ْدر السافق ن سر ( 1)
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اجتاهات أهل السنة يف بداية القرن  - 5
 الرابع:

احلستتتتن األشتتتتس ي، وأيب منْتتتتور فسد  هور أيب 
الستتتتتن    تتتتتار أهل نا اا يدي ي فداي  الَّلل ن ال افع

 عل  اجتاهت:

األول: النمستتتتتتتتت  ف اه  النْتتتتتتتتتوص الشتتتتتتتتت عي  
وذلتت  ي إثبتتات مستتاين الْتتتتتتتتتتتتتت تتات مع انزيتتر هللا 
اساىل عن مشاهب  ا خلوقت، وقد لهّمي هؤهَّ أهل 

 احلدي ،   غلب عليهم النسمي  ابحلنافل .

والثاين: النمستتتتتتتتت  ف اه  النْتتتتتتتتتوص ي فس  
الْتتتتتتتتتتتتتت تتتات مع انزيتتتر هللا استتتاىل عن مشتتتتتتتتتتتتتتتتتاهبتتت  



62 
 

ا خلوقت، وأتويل فسضتتتتتتها اهك ن ألنر ي ن  هم 
يوهم النشتتتبير، وقد اشتتتنه  هبآا ا آهب األشتتتاعَ  
وا اا يدي ، وكان هؤهَّ مَّللبولت عند أهل احلدي  
من فداي  الَّلل ن ال افع إىل ما فسد مننْتتتتتتتتتتت  الَّلل ن 

خلامس، لدفاعهم عن الستتن  ووقوفهم الَّللوي  تتد ا
اجلهمي  وا سنزل ، ومل ينجاواا اخلالف فينهم الدود 
احلوار السلمي مع النورع عن اهجتتتام ي السَّلليتتتدَ، 
واحل م ابلضتتتتتتتتالل أو البدع ، وإمنا كانوا يسنمدون 
عل  مبتتتدأ احل م ابخلطتتتن عل  ا ختتتال  إذا كتتتان 

الَّللشتتتتتتتتتتتتتتريي  من أهتتل اهبنهتتاد، إىل أن  ه  افن
وكان منسْتتتتتتتتتتتتتباً  آهبر إىل الد ال لو والنشتتتتتتتتتتتتتدد، 
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فحوَّل اخلالف الداب  فت طاب نت من أهل الستتن  
 .(1)إىل شَّللا  ونزاع

وخلَّمل افن ربتتب هتتآه ال ننتت  فستتد أن ذك  متتا 
قتتتام فتتتر احلنتتتافلتتت  من إن تتتار ا ن  ات عتتتام أرفستتت  
وستتتتتتتنت وأرفسمئ . ومضتتتتتتتمون ذل : أن أاب نْتتتتتتت  
الَّللشتتتتريي ورد ف داد ستتتتن  استتتتع وستتتتنت وأرفسمئ ، 
وبلس ي الن امي ، وأكآ يآم احلنافل ، وينستتتتبهم 
إىل النجستتتتتتتتتتتتتيم، وكان ا نسْتتتتتتتتتتتتتب لر أفو ستتتتتتتتتتتتتسد 

مال إىل نْتتت ه أفو إستتتحا  الشتتتريااي، الْتتتوي، و 
وكنتتب إىل ن تتام ا لتت  الواي  يشتتتتتتتتتتتتتت و احلنتتافلتت ، 
ويستتتتتتتتتتتتتتتتنلتتر ا سونتت ، فتتاا ق مجتتاعتت  من أابتتاعتتر عل  
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الجوم عل  الشتتتتتتتتتتتت ي  أيب بس   ي مستتتتتتتتتتتتجده، 
واإليَّللاع فر، ف اَّب الشتتتتتتتتتتتتتت ي  مجاع  أعدهم ل د 
كْتتتتتتوم  إن وقست، فلما و تتتتتتل أولئ  إىل ابب 

ب ، فوقستتت ال ننتت ، آلا ستتتتتتتتتتتتتتجتتد رمتتاهم هؤهَّ اب
ك ون، اوقنل من أولئ  ربل من السام ، وب ح 

وأغلق أاباع افن الَّللشتتتتتتتريي أفواب ستتتتتتتو  مدرستتتتتتت  
 -الن ام، و تتتتتتاالوا: ا ستتتتتتننْتتتتتت  ابهلل َي منْتتتتتتور 
، -يسنون السبيتتدي ال تتاطمي  تتتتتتتتتتتتتتتتاالتتب مْتتتتتتتتتتتتتت 

وقْتتتتتتتدوا فآل  النشتتتتتتتنيع عل  اخللي   السباستتتتتتتي، 
و بس   فوأنر فالئ للحنافل ، وه سيما والش ي  أ
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هبؤهَّ اخلالف  وقد و ل األم ..إخل، .(1)افن عمر
إىل الد إ هار اهستتتتتتتتتتتتتتنسان  ابلباطحلّم عل  اخللي   

 الش عي.

ومن ذل  الوقت كان الْتتتتتتتتتتتتتت اع السني  ي ه  
عل  فرتات من النتتتتتاريخ، وأ تتتتتتتتتتتتتتب  احل م عل  
ا ختتال ت ينستتتتتتتتتتتتتتم ابهجتتام ابلضتتتتتتتتتتتتتتالل والبتتدعتت ، 

الْتتتتت اع    فلغوابل    أالياانً، وي السْتتتتت  احلدي
السَّللدي أشتتده، فت فس  علماَّ الط فت، وابادل 
فسضتتتتهم اهجامات ابلضتتتتالل والبدع ، كْتتتتو تتتتاً 

 .من طالب السلم
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وا نهج احلق أن انستتتتتتع  تتتتتتدور ال  يَّللت للنَّللد  
التتتتادف، وأن ي ون هنتتتتامج الوارات علميتتتت  اَّللوم 
عل  اعنبتتار قواعتتد األكَو اإلستتتتتتتتتتتتتتالميتت ، واألدب 

، ي  الرباََّ من ا خال تالسلمي، مع استتتتنبساد قضتتتت
وو تتتت هم ابهفنداع والضتتتتالل، فضتتتتاًل عن ال ستتتتق 

 .(1)وال   

ميادين الصراع الفكري يف العصر  - 6
 احلديث:

إنَّ هآا الْ اع ال   ي فت علماَّ ا سلمت قد 
شتتتتتتتتت لهم عن ميادين ا س ك  احلَّلليَّللي  مع ا خال ت 
من األعداَّ، أو ا ننستتتتبت لإلستتتتالم، وإن من أهم 
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النيتتتتتر عالمتتتتتات جنتتتتتاح التتتتتداعيتتتتت  أن يتتتتتدرت واقع 
اقع ا سا تتَ  لر فنمسٍُّن، واسمٍُّق مع فهم و  واجلاهلي 

ا ستتتتلمت ال   ي والستتتتلوكي،   ي كز دعوار عل  
حمارف  ا خال ات الستتتابدَ ي عْتتت ه، فهآا جياهد 

 .(1)ي ميدانر احلَّلليَّللي احليوي

ومن أف ا األمثلتت  عل  النجتتاح ي هتتآا اجملتتال، 
فإنر  -رمحر هللا  -َ شتتتيخ اإلستتتالم افن ايمي  دعو 

قتتتتد جن  جنتتتتاالتتتتًا ابه اً، اليتتتت  قتتتتام فنشتتتتتتتتتتتتتتخيمل 
ا خال ات ا سا تتتتتَ  لر، فَّللام ابل د عل  ا خال ت 
فسلم راستتتتتخ، وهدوَّ وروي  أالياانً، وفشتتتتتدَ أالياانً 
أك ى، الينما يَّللنضتتتتتي ا َّللام ذل ، فاستتتتتنطاع أن 
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َّلللمل ييشدَّ طالب السلم إىل ال ناب والسن ، وأن 
من اآلثر ال   ي  البسيدَ عن هآا ا نهج، ول ن 
ليس من احل متت  وه من التتدعَو أن نسيتتد ا ستتارمج 
السلمي  اليت كا تتتتتتتتتها افن ايمي  ي هآا السْتتتتتتتتت ، 
ألن ل لّم عْتتتت   ال اٍت منميَز و تتتتوراً للجاهلي  

  نمل ف ل عْ .

كتتآلتت  فتتإن من أف ا أمثلتت  هتتآا النجتتاح دعَو 
لوهاب، فإنر قد جن  ي الشتتتتتتتتتتتتتتيخ حممد فن عبد ا

دعواتتر جنتتاالتتًا كبرياً، فهو قتتد ق أ كنتتب افن ايميتت ، 
واستتتتتن اد منها، ول نر مل يستتتتت  عل  منهابر، وإمنا 
قام فنشتتتتتتتتتتتتتخيمل ا خال ات ا سا تتتتتتتتتتتتتَ  لر،   قام 
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فرتكيز دعوار عل  اْتتتتتتتتتتحي  ا  اهيم اإلستتتتتتتتتتالمي  
الول التت  ا  تتاه ، فنجتتده مثاًل ي كنتتافتتر ا نميز 

م كنبتتر وهو كنتتاب )النواليتتد التتآي التتآي يسنرب أه
هو الق هللا عل  السبيد(  ي كز ي بهّل أفوافر عل  
اْتتتتتتتتتتتتتتحي  ا  اهيم الول اواليد األلوهي ، وذل  

ه عْتتتتتتتتت   من واقعفسد دراستتتتتتتتت  ا خال ات ي ذل  
وعالبها ي  تتتوَّ ال ناب والستتتن ، فينما مل يسَّللد 
للح م مبتتتتا أنزل هللا إه اباًب واالتتتتداً، وذلتتتت  ألن 

الآي يسيش فير ه  ناج إىل ذل ، الي  احمليط 
إن األال ام اَّللوم عل  احملاكم الشتتتتتتتت عي ، كما أننا 
جنده مل يسَّللد لأللاَّ والْتتتتتتتتتتتتتت ات إه ابابً واالداً، 
ألن ا خال ات الستتتتابدَ ي حميطر ليستتتتت ي هآا 
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اجملال، ف ان ذل  من أسباب جناالر ي اْحي  
مي   ا  اهيم الستتتتتتابدَ ي جمنمسر وإقام م دول  إستتتتتتال

ولو أنر طبق منهج افن ايمي  ابل امل،  ،(1)كبرَي
فشت ل ن ستر ابل دود عل  ا خال ت من أ تحاب 
ا ناهج السَّلللي  والباطني  وغالَ الْتتتتتتتتتتتتتتوفي  وحنوهم 
لوافاه األبلن ومل يْتتتنع شتتتيئاً ستتتوى إ تتتاف  كنب 

 .(2)الول هآه ا و وعات إىل ا  نب  اإلسالمي 

ا تتتتتتتتتتتت ، وقد ا ريت األو تتتتتتتتتتتتاع ي عْتتتتتتتتتتتت ان احل
ف ه ت  تتتتتتتتتتتتتتور للجتتتتتاهليتتتتت  مل اوبتتتتتد من قبتتتتتلن  
كتتتتا تتتتآاهتتتتب ال   يتتتت  ا نبثَّللتتتت  من الشتتتتتتتتتتتتتتيوعيتتتت ، 
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واحلضاَر ال  في ، واضخم وبود فس  الْور اليت  
كانت  تتئيل  ي ا ا تتي كاحل م ف ري ما أنزل هللا 
اساىل، واوبير الستتياستت  عل  غري منهج اإلستتالم، 
والْتتتتتتتتتتتتتت  م تتاهيم اإلستتتتتتتتتتتتتتالم ي نطتتا   تتتتتتتتتتتتتتيق، 

فس  البالد  تتتتتور احن افات كانت   واضتتتتتاَّلت ي
كبرَي ي السْتتتتتتتتتتتتتتور ا ا تتتتتتتتتتتتتتي ، كسبادَ األموات، 
واألشجار، واألالجار، فليس ا طلوب من الدعاَ 
أن ي كزوا عل  دراس   ور من اجلاهليات الَّللدمي ، 
وه أن يسيدوا دراس  ا باال  ال المي  ي جماهت 
النَّللد وال دود عل  ا خال ت اب نهج ن ستتتتتتتتر الآي 

علير ا ْتتلحون الستتافَّللون، وإمنا ل ل عْتت   ستتار
دولتتت  وربتتتال، والرباعتتت  كتتتلُّ الرباعتتت  ي دراستتتتتتتتتتتتتتتتت  
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األو اع ا سا َ  دراسً  دقيَّلل  عميَّلل ،   اسليط 
األ تتتتتتتتتتواَّ عليها من كالل ال ناب والستتتتتتتتتتن ، مع 
اهستتتن ادَ من ابنهادات أعالم الدعَو الستتتتافَّللت 

 يي دراستتنهم أو تتاع جمنمساجم، والَّلليام ابلدعَو 
اْتتتتتتتتتتتتتتحي  ا  تتاهيم اخلتتاطئتت ، واوبيتتر األمتت  عل  

 .(1)هدى اإلسالم احلني 

 بعض مؤلفات أيب احلسن األشعري: - 7
مل يَّللنْتتتتتتت  أفو احلستتتتتتتن األشتتتتتتتس ي عل  ا نا َ  
وا سار تتتتتتتت ، فل كلَّ  م نب  كثرَي من مؤل اار ي 
الدفاع عن الستتتتتتن ، وشتتتتتت ح السَّلليدَ احلستتتتتتن ، وقد 
 ألَّ  ا ستترياً للَّلل ان، أقل ما قيل ي أبزابر: إنر ي
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ثالثت جملداً، وقد ذك  فس  ا ؤل ت: أن مؤل اار 
 هتتتتتا ي ال د عل  ، أكث( 1)ابلغ إىل ثالمثئتتتتت  مؤل 

ا سنزلتتت ، وفسضتتتتتتتتتتتتتتهتتتا ي ال د عل  متتتآاهتتتب وف   
أك ى، ومنهتتا كنتتاب )ال ْتتتتتتتتتتتتتتول(، التتآي رد فيتتر 
عل  ال الستتتتتتتتتتتتتت   والطبيسيت، والده ي ، والربامه ، 
واليهود، والنْتتتتتتتتتتتتتتتتارى، واجملوت، وهو كنتتاب كبري 
 نوي عل  اثحل عشتتتتتتتتتتتتتت  كنتتتتتاابً، وقتتتتتد ذك  افن 

 و)إيضتتتتتتتتتتتتتتاح ان من مؤل اار: كناب )اللمع(، كلّم 
الربهان(، و)النبيت عن أ تتتتول الدين(، و)الشتتتت ح 
والن ْتتتتتتتتيل ي ال د عل  أهل اإلف  والنضتتتتتتتتليل(. 

 مؤل تتات ي -عتتدا السلوم السَّللليتت  وال الم  -ولتتر 
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علوم الشتتتتتتتتتتتتتت يس  منها: )كناب الَّلليات(، )كناب 
اهبنهتاد(، و)كرب الواالتد(، وكنتاب ي ال د عل  

 كنافر وقد ذك  ي افن ال اونديّم ي إن اره للنواا ،
هتتتتتتتتتتت(،  320)السمد( مؤل اار اليت ف   منها سن  )

 يسحل قبل وفاار  رفع ستتتتنوات، وهي مثاني  وستتتتنون
مؤل اً، وكثري منها يَّللع ي عشَ  جملدات أو أكث ، 
وقتتد ألَّ  ي اك  اليتتااتتر كنبتتًا كثرَي ويتتدل كنتتافتتر: 
)مَّللاهت اإلستتتالميت(، عل  أنر مل ي ن من لماً، 

ان مؤركاً أميناً لسلم السَّللابد، وقد فحستتتتتتتب، فل ك
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اعرتف فدقنر وأماننر، وحت ّمير للْتتتتتتتتتتتتتتتد  ي النَّللل 
 .(2)عل  ذل  وكنب ال    والدَيانت ادلُّ  ،(1)

 اجتهاده يف العبادة: - 8
مل ي ن أفو احلستتتتتتن األشتتتتتتس ي ربل علم وعَّللل 

 مع و تتتتولر إىل -وحب  ون   فحستتتتب، فل كان 
 -دربتتتتت  اإلمتتتتتامتتتتت  واهبنهتتتتتاد ي السلم والسَّللتتتتتل 

جمنهداً ي السبادات منحلياً ابألكال  ال ا تتتتتتتتتتتتل ، 
ن الم اش وذل  ما ميناا فر السلماَّ األقدمونن فإنَّ 

ابلسلم مل ي ن متتانستتًا عن اهبنهتتاد ي السبتتادات، 
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واحل ص عل  الطتتتتتتتاعتتتتتتتات، وكتتتتتتتانوا جيمسون فت 
 ادَ والزهادَ.الدراس  واإلفادَ والسب

قتتال أمحتتد فن علي ال َّلليتتر: كتتدمتتت اإلمتتام أاب 
احلستتتتتن ابلبْتتتتتَ  ستتتتتنت، وعاشتتتتت ار فب داد إىل أن 

فلم أبتتتد أورعا منتتتر، وأغ َّ  -رمحتتتر هللا  -اوي 
، شيخاً أكث  الياًَّ منر ي أمور الدنيا ط فاً، ومل أرا 

و  ي أفو  ( 1)وه أنشتتتتتتتتتتتتتتط منتتتر ي أمور اآلكَ 
الر، ما ادار ي الليل واشن احلست السَّ وي عن عب

قال افن  ،(2)يدل عل  ال  تتتتتتتتتتتتتتتر وقوار ي السبادَ
كل ان: وكان  كل من غال م  تتنيسر، وق ها فالل 
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بر، وكانتت  فن أيب ف دَ فن أيب موستتتتتتتتتتتتتت  عل  عاَّللم
ن َّللنر ي كل يوم ستتتتتتتتبس  عشتتتتتتتت  درمهاً. ه آا قال 

 .(1)اخلطيب

رابعًا: عقيدة أيب احلسن األشعري اليت مات 
 عليها:

قال أفو احلسن األشس ي: هآه ال اي  مجل  ما 
 علير أهل احلدي  والسن :

اإلق ار ابهلل ومالب نر ورستتتتتتتتتتتتلر وأن حممداً  - 1
 عبده ورسولر.
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وأن اجلنتتتتتتت  الق، وأن النتتتتتتتار الق، وأن  - 2
الستتتتتتتتتتتتاع  ااي  ه ريب فيها، وأن هللا يبس  من ي 

 الَّللبور.

وأن هللا ستتتتتتبحانر واساىل عل  ع شتتتتتتر كما  - 3
 .[5قال: }ال َّمْحانه عالا  اْلساْ  م اْسنتاواى ي{ ]طر: 

وأن لر يدين فال كي  كما قال: }كالاَّلْلته  - 4
 .[75فميادايَّ{ ]طر: 

وأن لر عينت فال كي  كما قال: }جتاْ مي  - 5
 .[14 ماْعيهنمناا{ ]الَّللم : 

ره وأن لتتتر وبهتتتًا كمتتتا قتتتال: }وا  - 6 يتابتَّْللا  وابتتتْ
 .[27رافّم ا ذهو اجلْاالالم وااإلمْك اامم ي{ ]ال محن: 
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وأن ألاَّ هللا ه يَّللال: إهنا غري هللا، كما  - 7
 قالت ا سنزل  واخلوارج.

وأق وا: أن هللا ستتتتتتتتتتتتتتبحانر عا اً كما قال:  - 8
رم{ ]النستتتتتتتتتتتتتتتاَّ:  [، وقال: }واماا 166}أانْتزالاره فمسمْلمم

ْن أهنْتثا  له مم رم{ حتاْمتتتم عه إمهَّ فمسمْلمتتتم ]فتتتاط :  واها ااضتتتتتتتتتتتتتتا
11]. 

وأثبنوا الستتتتتتتتتمع، والبْتتتتتتتتت ، ومل ين وا ذل   - 9
 عن هللا كما ن نر ا سنزل .

 وأثبنوا هلل الَّللَو كمتتا قتتال: }أاواملْا يتا اْوا أانَّ  -10
نتْههْم قتهوًََّ{ ]فْتتتتل دُّ مم ت: اقَّا الَّآمي كالاَّللاههْم ههوا أاشتتتتا

15]. 
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ي ون ي األرض من كري  وقتتالوا: إنتتر ه -11
 وه ش  إه ما شاَّ هللا.

وأن األشياَّ ا ون مبشيئ  هللا، كما قال  - 12
اَّا اقَّه{  اؤهونا إمهَّ أاْن ياشتتتتتتتتتتتتتتتا ا ااشتتتتتتتتتتتتتتتا ما عز وبل: }وا

وكما قال ا سلمون: ما شاَّ هللا   .[29]الن وي : 
 كان وما ه يشاَّ ه ي ون.

وقالوا: إن أالداً ه يستتتتتتتتتتتتتنطيع أن ي سل  - 13
 شيئاً قبل أن ي سلر، أو ي سل شيئاً علم هللا: أنر ه

 ي سلر.



81 
 

وأق وا: أنر ه كالق إه هللا، وأن سيئات  - 14
السباد فلَّللها هللا، وأن أعمال السباد فلَّللها هللا عز 

 وبل، وأن السباد ه يَّللدرون أن فلَّللوا شيئاً.

  غري  لو .إن الَّلل ان كالم هللا - 15

من قتتتتتتال  نوال الم ي الوق  والل ظ - 16
ابلل ظ أو الوق ، فهو مبنتتدع عنتتدهم، ه يَّللتتال: 

 الل ظ ابلَّلل ان  لو  أو غري  لو .

إن هللا ستتتتتتتتتتتتتتبحانر يه ى ابألفْتتتتتتتتتتتتتتار يوم  - 17
الَّلليام ، كما يه ى الَّللم  ليل  البدر، ي اه ا ؤمنون، 

، قتتتال نوه ي اه ال تتتاف ونن ألهنم عن هللا حمجوفو 
ٍآ  ئتتتتتتتم ْومتتا ْم يتتتا ْن رَّهبتتّمم الَّ إمهنتتَّهْم عتتا هللا عتتز وبتتتتتتتل: }كتتا
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[، وأن موستتتتتتتتتتتتتت  15لاماْحجهوفهونا ي{ ]ا ط  ت: 
ستتتتتتنل هللا ستتتتتتبحانر ال ؤي  ي الدنيا،  علير الستتتتتتالم

: وأن هللا سبحانر جتلَّ  للجبل فجسلر دّكاً، فنعلمر
.  أنر ه ي اه ي الدنيا، فل ي اه ي اآلكَ 

  ّم ون أالداً من أهل الَّللبل  فآنب وه ي - 18
ي ا بر، كنحو الزىن، والستت ق ، وما أشتتبر ذل  من 
ال باب ، وهم مبا هم فير من اإلميان مؤمنونن وإن 

 ارا بوا ال باب .

واإلميتتتتتتتان عنتتتتتتتدهم هو اإلميتتتتتتتان ابهلل،  - 19
ومالب نر، وكنبر، ورستتتتتتتتتتتلر، وابلَّللدر كريه وشتتتتتتتتتتت ه 
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م، ليْتتتتتتتتتتتتتيبه ه، وأن ما أكطنهم مل ي ناللوه، وم ّم 
 وما أ اهبم مل ي ن ليخطئهم.

واإلستتتتتتتتالم هو أن يشتتتتتتتتهد أن ه إلر إه  - 20
هللا، وأن حممتتتتدًا رستتتتتتتتتتتتتتول هللا، عل  متتتتا بتتتتاَّ ي 

 احلدي ، واإلسالم عندهم غري اإلميان.

 ويَّلل ون  ن هللا سبحانر مَّلللب الَّلللوب. - 21

وأهنا  ،ويَّلل ون فشتتتتتتتت اع  رستتتتتتتتول هللا  - 22
فستتتتتتآاب الَّللرب، وأن ألهتتتتتتل ال بتتتتتتاب  من أمنتتتتتتر، و 

احلوض الق، والْتتتتتتتتتت اا الق، والبس  فسد ا وت 
 الق.
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واحملاستتتتتتتب  من هللا عز وبل للسباد الق،  - 23
 والوقوف فت يدي هللا الق.

ويَّلل ُّون  ن اإلميتتتتان قول وعمتتتتل يزيتتتتد  - 24
 وينَّللمل، وه يَّللولون  لو  وه غري  لو .

فل  ،ألاَّ هلل ليستتتتتتتتتتتت  لوق ويَّللولون:  - 25
 هي   ات كمال ونسوت بالل هلل اساىل.

وه يشهدون عل  أالد من أهل ال باب   - 26
ابلنتتار، وه   مون ابجلنتت  ألالتتد من ا والتتدين، 
الر ي ون هللا ستتتتتتتتتتتتتتبحتتانتتر ينزلم اليتت  شتتتتتتتتتتتتتتتتاَّ، 
ويَّللولون: أم هم إىل هللا إن شتتاَّ عآهبم، وإن شتتاَّ 
غ   لم، ويؤمنون  ن هللا ستتتتتبحانر ف ج قوماً من 
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التتتدين من النتتتار عل  متتتا بتتتاَّت فتتتر ال واَيت ا و 
 .عن رسول هللا 

وين  ون اجلتتتتتتتدال وا  اَّ ي التتتتتتتدين،  - 27
، فيما يننا   فير أهل  واخلْوم  ي الَّللدر وا نا َ 
اجلتتتتدل، ويننتتتتااعون فيتتتتر، من دينهم، ابلنستتتتتتتتتتتتتتليم 
لل واَيت الْتتتتتتتتتتتتتتحيحتت  واآلثر اليت رواهتتا الثَّللتتات 

 رستتتتتتتتول هللا عدًه عن عدل، الر يننهي ذل  إىل
. 

ويَّللولون: إن هللا مل  م  ابلشتتتتتتت  فل هن   - 28
عنر، وأم  ابخلري ومل ي ض ابلشتتتتتتتتتتت  وإن كان م يداً 

 لر.
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ويس فون الق الآين اكنارهم هللا سبحانر  - 29
و كآون ف ضتابلهم، وميست ون  ،لْتحب  نبير 

 عما شج  فينهم   ريهم وكبريهم.

ان، عثممون أاب ف  ،   عم ،   ويَّللدّم  - 30
   علّياً، ر وان هللا عليهم.

م اخلل اَّ ال اشدون ا هديون  - 31 ويَّلل ون: أهنَّ
 .أفضل النات كلهم فسد النيب 

ويْتتتتدقون ابألالادي  اليت باَّت عن  - 32
إن هللا ستتتتتبحانر ينزل إىل الستتتتتماَّ  :رستتتتتول هللا 

كما باَّ   ...الدنيا، فيَّللول: هل من مستتتتتتتتتتتتتتن   ؟
 .احلدي  عن رسول هللا 
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و كآون ابل ناب والستتتتتتتتتتتتتن ، كما قال  - 33
ْيٍَّ فتا ه هللا عز وبل:  دُّوهه إمىلا } فاإمْن اتانااااْعنهْم يم شتتتتتتتتا

{ ]النساَّ:   [.59اقَّم واال َّسهولم

ل  من أبم  الدين، ن ستتتتا وي ون ااّمباع ما  - 34
 وه يبندعون ي دينهم ما مل  ذن فر هللا.

ويَّلل ون: أن هللا ستتتتتتتتتتتتتتبحتتتانتتتر جييَّ يوم  - 35
الَّلليام  كما قال: }وابااَّا رافُّ ا وااْلمالا ه  تا اا  تا اا 

 [. 22ي{ ]ال ج : 

ب من كلَّللر كي  يشتتتتتتتتتتتتتتتاَّ  وأن هللا يَّلل ه  - 36
ْبلم اْلوارميدم ي{  كما قال: }واحناْنه أاقْت ابه إملاْيرم ممْن الا

 : [16]. 
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وي ون السيتتد واجلمتتاعتت  كل  كتتل إمتتام  - 37
 ف ٍّ، وفاب .

ن ، وي ونر - 38  ويثبنون ا س  عل  اخل ت سه
 ي احلض ، والس  .

ويثبنون ف ض اجلهتتاد للمشتتتتتتتتتتتتتت كت مهنتتآ  - 39
إىل اك  عْتتاف  اَّللاال الدبال،  فس  هللا نبير 
 وفسد ذل .

وي ون الدعاَّ ألبم  ا سلمت ابلْالح،  - 40
وأن ه ف بوا عليهم ابلستتتتتتتتي ، وأن ه يَّللاالوا ي 

 ال نن .
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ون خب وج الدبال، وأن عيستتتت  قويْتتتتدم  - 41
 افن م ) يَّللنلر.

ويؤمنون مبن   ون ري، وا س اج، وال ُّؤَي  - 42
 ي ا نام.

وأن الدعاَّ  وا  ا ستتتتتتتتتلمت والْتتتتتتتتتدق   - 43
 عنهم فسد موجم اْل إليهم.

، وأن  - 44 ويْتتتتتتتتتدقون  ن ي الدنيا ستتتتتتتتتحَ 
)وحنن ه نطلق ل    ال    عل  الستتتتتتتتتتتتتتاال  كاف  

كما قال هللا ال لي (، ول ن   الستتتتتتتتتتتتاال  ابلْتتتتتتتتتتتتوَر
ستتتتتتتتتتتتبحانر واساىل، وأن الستتتتتتتتتتتتح  كابن موبود ي 

 الدنيا.
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وي ون الْتتتتتتتتتتتتتالَ عل  كل من مات من  - 45
 هم، وفاب هم، وموارثنهم.أهل الَّللبل  ف ُّ 

 ويَّلل ون: أن اجلن  والنار  لوقنان. - 46

وأن من مات مات  بلر، وكآل  من  - 47
 قنل قنل  بلر.

وأن األراا  من قبل هللا ستتتبحانر ي اقها  - 48
 عباده الالًه كانت أم ال اماً.

وأن الشتتتتتتتتتتتتتتيطان يوستتتتتتتتتتتتتتوت لإلنستتتتتتتتتتتتتتان  - 49
 ويش  ر وفبطر.

وأن الْتتتتتاحلت قد جيوا أن فْتتتتتهم هللا  - 50
 ابَيت ا ه  عليهم.
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 .(1)وأن السن  ه انسخ الَّلل ان - 51

وأن األط تتال أم هم إىل هللا إن شتتتتتتتتتتتتتتتتاَّ  - 52
 عآهبم، وإن شاَّ فسل هبم ما أراد.

وأن هللا عامل ما السباد عاملون، وكنب:  - 53
 أنَّ ذل  ي ون، وأن األمور فيد هللا.

وي ون الْتتتتتتتتتتتتترب عل  ال م هللا، واألكآ  - 54
مبا أم  هللا فر، واهننهاَّ عما هن  عنر، وإكالص 

َ هللا ويدينون فسباد السمل، والنْتتيح  للمستتلمت،
ي الستتافتتدين، والنْتتتتتتتتتتتتتتيحتت  امتتاعتت  ا ستتتتتتتتتتتتتتلمت، 

                                                           

 مسنل  فيها كالف يطول عند أهل السن . ( 1)
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وابنناب ال باب ، والزىن، وقول الزور، والسْتتتتتتبي ، 
 وال خ ، وال رب، واإلاراَّ عل  النات، والسجب.

 وي ون جمانب  كل داٍع إىل فدع . - 55

وي ون النشتتتتتتتتتتتتتتتاغل فَّلل اََّ الَّلل ان، وكناف   - 56
النوا تتتتتتتتتتتتتتع والستتتتتتتتتتتتتتن ثر، والن   ي ال َّللتتر مع اآل

اخللق، وفآل ا س وف، وك  األذى، وا مج ال يب ، 
 والنميم ، والسساي ، وا َّللد ا نكل وا ش ب.

فهآه مجل  ما  م ون فر، ويستتتتتنسملونر، وي ونر، 
وف تل متا ذك  من قولم نَّللول وإليتر نتآهتب، ومتا 
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اوفيَّللنا إه ابهلل، وهو الستتتتتتتتتتتتتتبنا ونسم الوكيل، وفر 
 .(1)ير ا ْرينسنست، وعلير ننوكل، وإل

هآه عَّلليدَ اإلمام األشتتتتتس ي اليت استتتتتنَّلل  عليها 
و تتتتتتت ح هبا، وهي من اآلثر اليت ا كها فسد وفاار، 
وقد ستتتتتتتتتتتامهت فال شتتتتتتتتتتت  ي اوعي  األم  وا فينها 
عل  أ تتتتتتتتتتتتول أهل الستتتتتتتتتتتتن  واجلماع ، ستتتتتتتتتتتتواَّ ي 
ا دارت الن امي  ي عهد الستتتتتالبَّلل ، أو ي عهد 

يت، وإىل والسثمان الزن يت، واأليوفيت، وا مالي ،
يومنتتا هتتآا، ومن اإلنْتتتتتتتتتتتتتتتتاف السلمي الَّللول  ن 
ا آهب األشتتتتتتتتتس ي مل يستتتتتتتتتنَّلل  عل  ما مات علير 

                                                           

ش ح مجل  ما ال اه عنهم أفو احلسن األشس ي وقّ ره ي  ،اعنَّللاد أهل السن  أ حاب احلدي  ( 1)
 وقد قام الدكنور فش ح هآه األ ول. ،171 - 11ص  ،د. حممد عبد ال محن اخلميس ،مَّللاهار
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اإلمام أفو احلستتتتتن األشتتتتتس ي، فل الدث اطور ي 
ا آهب األشتتتتتتتتتتتتتتس ي حبي  إن أقوال األشتتتتتتتتتتتتتتتاعَ  
اسددت واكنل ت ي مستتتابل عديدَ، ومن أشتتته  

ي  ،الآين ابنهدوا وكال وا أاب احلستتتتتتن األشتتتتتتس ي
ورمج، ف ف   الباقالين، وافنه  وفس  ا ستتتتتتتتتتتتتتتابل، أف

 ،وعبتتد الَّللتتاه  الب تتدادي، والبيهَّللي، والَّللشتتتتتتتتتتتتتتريي
  وغريهم عل  دربتتات من تتاواتت ،وال زايل ،واجلويحل

فينهم ي ذلتت ، وقتتد قتتام التتدكنور عبتتد ال محن فن 
  تتتاحل احملمود فننبع هآا النطور فنوع من الن ْتتتيل

(من األش ي كنافر الَّلليم )موق  افن ايمي   .اعَ 
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 324سن  ) أيب احلسن األشس ي وكانت وفات
ونودي  ،(1)ودفن فب داد ي مش وع الزواَي ،هتتتتتتتتتتتتتتتت(

 .(2)عل  بنااار: اليوم مات ان   السن 

خامسًا: جهود األشاعرة يف الدفاع عن 
 الكتاب والسنة:

كان لألشتتتتتتاعَ  بهودر مشتتتتتت وَر ي الدفاع عن  
وقد أشتتتار إىل هآه  ،كناب هللا، وستتتن  رستتتولر 

 اجلهود افن ايمي  ي كنبر الي :

                                                           

 (.1/412) ن، افن كل ان،وفيات األعيا ( 1)
 (.1/151) ، أفو احلسن الندوي،ربال ال    والدعَو ( 2)
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ـ وصفهم أبهنم من أهل السنة يف مقابل  1
 املعتزلة والرافضة:

يَّللول افن ايمي : وإن كان ي كالمهم من األدل  
الْتتتتتتتتحيح ، وموافَّلل  الستتتتتتتتن  ما ه يوبد ي كالم 
عتتامتت  الطواب ، فتتإهنم أق ب طواب  أهتتل ال الم 

دي ، وهم يهتتتتتتتتتتتتتتتتتسادُّون من إىل الستتن  واجلماع  واحل
أهل الستتتتتتتتتتتتتتن  واجلماع  عند الن   إىل مثل ا سنزل  
وال افضتتت  وغريهم، فل هم أهل الستتتن  واجلماع  ي 
البالد اليت ي ون أهتتتتل البتتتتدع فيهتتتتا هم ا سنزلتتتت ، 

 .(1)وال افض  وحنوهم

                                                           

، عبد ال محن فن  احل احملمود، م نب  ال شد، ال َيض، الطبس  األوىل  ( 1) موق  افن ايمي  من األشاعَ 
 (.2/703) م. 1995هت   1415
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ويالالظ و تتتتتتتتتتت ر لم  هنم هم أهل الستتتتتتتتتتتن  ي 
فضتتتتتتتتتتتتتت ، االبالد اليت ي لب فيها أهل البدع  من ال  

 .(1)وا سنزل ، وهآا مننه  اإلنْتتتتتتتتتتتتتتتاف واهعرتاف
عنهم افن ايميتتتتتتت   هنم من ا ن لمتت:  وذك 

ويْتتتتتتن هم مع فَّللي  أهل  ،(2)ا ننستتتتتتبت إىل الستتتتتتن 
 .(3)السن 

 ـ ردودهم على الباطنية واملالحدة وغريهم: 2
فالباطني   َّا استتتتتتتتتتتتتتن حل أم هم كان لم علماَّ 

 أف ا علماَّ السن  الآينأهل السن  اب   اد، ومن 
 :يَّللول افن ايمي  ،(4)فضتتتتتتتحوهم علماَّ األشتتتتتتتاعَ 

                                                           

 ا ْدر السافق ن سر. ( 1)
اجلواب الْتتتتتتحي   ن فدل دين ا ستتتتتتي ، أمحد فن عبد احلليم افن ايمي ، أشتتتتتت ف عل  طبسر: علي  ( 2)

 (.1/252)الْب  ا دين، مطبس  ا دين، 

 (.2/703) ، عبد ال محن فن  احل احملمود،موق  افن ايمي  من األشاعَ  ( 3)
 (.2/705) ،ا ْدر السافق ن سر ( 4)
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 -علماؤها وأم اؤها  -والَّلل امط   ،وكانت ال افضتت 
 الدول  الستتتتتتتلجوقي ن الر قد استتتتتتتن ه ت ي أوابل

غلبتتت عل  الشتتتتتتتتتتتتتتتتام والس ا ، وأك بتتت اخللي تت  
الَّللابم فب داد إىل ا  يت، والبستتتتتتتتتتتتتتوه هبا ي فنن  

 ، فجاَّت فسد ذل  البستتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتريي ا شتتتتتتتتتتتتتتهوَر
السلجوقي ن الر هزموهم، وفنحوا الشام والس ا ، 
وقه وهم خب استتتتتتتتتتتان، والج وهم مبْتتتتتتتتتتت ، وكان ي 

اَّ ومن السلم ،وقنهم من الواراَّ مثل )ن ام ا ل (
مثل أيب ا سايل اجلويحل، فْتتتتتتتتتتتتتتتاروا مبا يَّلليمونر من 
الستتتتتتتتتتتتتتن ، وي دونر من فدع  هؤهَّ وحنوهم لم من 

ب ذل ، وكآل  ا ننك ون ا  ان  عند األم  حبس
من أ تتتتتتتتتتتتتتحاب مال  الآين وافَّللوه، كنيب الوليد 
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البابي، والَّللا تتتتتتتي أيب ف   فن الس يب، وحنومها ه 
 .(1)يس مون إه مبوافَّلل  السن ، واحلدي 

من أف ا من نْتتتتتتتتتتتتتت   دستيه  (ن تام ا لت )والواي  
مآهب األشتتس ي من كالل ا دارت الن امي  اليت 
أنشنها ي أحناَّ من  ق  من الس ا  وك اسان، وهو 
يآك  فضلر فيما قام فر من دعم للسالبَّلل  السن  

والدول  ال اطمي  ، (2)ي مَّللافل البويهيت الشتتتتتتتتتتتتيس 
 السبيدي  ودعاجا.

                                                           

 (.4/18) ، افن ايمي ،جمموع ال ناوى ( 1)
اجلواب الْحي   ن فدل دين ا سي ، أمحد فن عبد احلليم افن ايمي ، أش ف عل  طبسر: علي  ( 2)

 (.2/705) الْب  ا دين، مطبس  ا دين.
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دفاعهم عن السنة وردودهم على أهل  - 3
 البدع:

 : يَّللول افن ايمي  فسد كالم طويل عن األشتتتتاعَ 
  إنر ما من هؤهَّ إه لر ي اإلستتتتتتتتتتتتتتالم مستتتتتتتتتتتتتتاع 

، ولر ي ال دّم  ، والستتنات مربوَر كثري   عل  مشتت وَر
من أهل اإلحلاد والبدع، واهننْار ل ثري من أهل 
الستتتتتتتتتتتتتتنتتت  والتتتدين متتتا ه ف   عل  من ع ف من 
أالوالم، وا لم فيهم فسلم و تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد  وعتتتتتتتدل 

، ل ن  َّا النبس عليهم هآا األ تتتتتتتتتتتتتل وإنْتتتتتتتتتتتتتاف
ا تتنكوذ افنتتداَّ من ا سنزلتت ، وهم فضتتتتتتتتتتتتتتالَّ عَّللالَّ 
االنابوا إىل ط ده، والنزام لواامر، فلزمهم فستتتتتتتتتبب 
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ذلتت  من األقوال متتا أن  ه ا ستتتتتتتتتتتتتتلمون من أهتتل 
السلم والدين، و تتار النات فستتبب ذل  منهم من 
يس مهمن  ا لم من احملاستتتتتتتتن وال ضتتتتتتتتابل، ومنهم 

من  ا وقع ي كالمهم من البدع والباطل، من يآمه
وكري األمور أوستتتتتتتتتتاطها، وهآا ليس  ْتتتتتتتتتتو تتتتتتتتتتاً 
هبؤهَّ، فتتل مثتتل هتتآا وقع لطواب  من أهتتل السلم 
والتتتتتتتدين، وهللا ينَّللبتتتتتتتل من مجيع عبتتتتتتتاده ا ؤمنت 

}رافتَّناا  ( 1)احلستتتتتنات، وينجاوا لم عن الستتتتتيئات 
بتاَّلله  مياانم واها جتاْساْل وانا اْغ مْ  لاناا واإلمْكواانمناا الَّآمينا سا إلم  ابم

يمر يم قتهلهوفمنتتاا غمالا لملتتَّآمينا امانهوا رافتَّنتتاا إمنتتَّ ا راؤهو  فر راالم
 .[10ي{ ]احلش : 

                                                           

 (.103ت  2/102)  ،ا ْدر السافق ن سر ( 1)
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وي مو تتتتع اك  يآك  ما لؤهَّ من الستتتتنات، 
ا موافَّلل  ألهل الستتتتتتتتتتتتتتن ، أو راد  عل  أهل  فإهنا إمَّ

فيَّللول: ومل ينبع أالد مآهب األشتتس ي . (1)البدع 
وه إه ألالد هآين الو تتتتتتتت ت أو كليهما، وكل وحن

البر واننْتت  لر من ا ستتلمت وعلمابهمن فإنر من أا 
 بر ويننْتتتتتتتتتتتتتت  لر فآل ، فا ْتتتتتتتتتتتتتتن  ي مناقبر، 

ريي كالبيهَّللي، والَّللشتتتتت-الدافع للطسن واللسن عنر 
إمنا  -أيب الَّللاستتتتتتتتتتتتم، وافن عستتتتتتتتتتتتاك  الدمشتتتتتتتتتتتتَّللي 

 نجون لتتآلتت  مبتتا يَّللولتتر من أقوال أهتتل الستتتتتتتتتتتتتتنتت  
واحلتتتتتتديتتتتتت ، أو مبتتتتتتا رد من أقوال  تتتتتتال يهم. ه 
 نجون لر عند األم  وعلمابها وأم ابها إه هبآين 

                                                           

 (.2/708) مود،، عبد ال محن فن  احل احملموق  افن ايمي  من األشاعَ  ( 1)
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الو تتت ت، ولوه أنر كان من أق ب فحل بنستتتر إىل 
ذل ن ألحلَّللوه فطبَّللنر الآين مل ي ونوا كشتتتتتتتتتتتتتتيخر 

 كان لر  األول أيب علي، وولده أيب هاشتتتتتتتتتتتتتتم، ل ن
من موافَّلل  مآهب الستتن ، واحلدي  ي الْتت ات، 
والَّللتتتدر، واإلمتتتامتتت ، وال ضتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتل، والشتتتتتتتتتتتتتت تتتاعتتت ، 
واحلوض، والْتتتتتتتتتتتت اا وا يزان، ولر من ال دود عل  
ا سنزلتتت  والَّللتتتدريتتت ، وال افضتتتتتتتتتتتتتتتت ، واجلهميتتت ، وفيتتتان 
اناقضتتتتتتتتتتتتتتهم ما أوبب أن ميناا فآل  عن أولئ ، 

ْيٍَّ لم  ويس ف لر الَّللر وقدره: }قاْد باسالا اقَّه   هلّم شتتا
ْدرًا ي{ ]الطال :  [، ومبتتتا وافق فيتتتر الستتتتتتتتتتتتتتنتتت  3قتتتا

واحلدي   تتار من الَّللبول واهاّمباع ما  تتار، ل ن 
ا وافَّلل  اليت فيها قه  ا خال  وإ هار فستتتتاد قولر 
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هي من بنس اجملاهد ا ننْتتتتتتتتتتتتت ، فال اد عل  أهل 
 .(1)البدع جماهد

 :ـ جهودهم يف كسر َسْورَِة املعتزلة، واجلهمية 4
ولألشتتتتتتتتتتتتتاعَ  بهود ي كستتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتوَر ا سنزل  
واجلهميتتتتت ، يَّللول افن ايميتتتتت  عن أعالمهم كتتتتتافن 
جمتتتاهتتتد، والبتتتاقالين، واإلستتتتتتتتتتتتتت  اييحل، وافن فورمج: 
و ار هؤهَّ ي دون عل  ا سنزل  ما رده عليهم افن  
كالب، والَّللالنسي، واألشس ي، وغريهم من مثبن  
 الْتتتتت ات، فيبينون فستتتتتاد قولم  ن الَّلل ان  لو 
وغري ذل ، وكان ي هآا من كستتتتت  ستتتتتوَر ا سنزل  
واجلهمي  ما فير  هور شتتتتتتتسار الستتتتتتتن ، وهو الَّللول 

                                                           

 (.13ت  4/12جمموع ال ناوى ) ( 1)
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 ن الَّلل ان كالم هللا غري  لو ، وأن هللا يه ى ي 
، وإثبات الْتتتتت ات، والَّللدر وغري ذل  من  اهكَ 

وي مو تتتتتتتع اك  يآك  ما رده  .(1)أ تتتتتتتول الستتتتتتتن 
همي ، واجلاألشتتتتتتتتس ي  من فدع ا سنزل ، وال افضتتتتتتتت ، 

وغريهم، وفينوا من اناقضتتتتتتتتتتتتتتهم، وع موا احلدي  
والستتتتتتتتتن  ومآهب اجلماع ، فحْتتتتتتتتتل مبا قالوه من 
فيتتان انتتاق  أ تتتتتتتتتتتتتتحتتاب البتتدع ال بتتار وردهم متتا 

وكتتان افن ايميتت  رمحتتر هللا  ،( 2)انن ع فتتر كلق كثري

                                                           

 (.558ت  5/557) ،ا ْدر السافق ن سر ( 1)
 (.13/99) ،ا ْدر السافق ن سر ( 2)
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ي ى أن لم الستتنات، وفضتتابل، وستتسياً مشتت وراً، 
 .(1)وكطؤهم فسد اهبنهاد م  ور

 اف ابن تيمية ألعالم األشاعرة:إنص - 5
، وعل  ال غم  أنْتت  افن ايمي  أعالم األشتتاعَ 
من مناقشاار الشديدَ لم، إه أنر ذك  ما عندهم 
من إجيتتافيتت ، ومتتالم من بهود ع يمتت  ي كتتدمتت  
اإلستتتتالم والدفاع عنر، ويسنمد منهج افن ايمي  ي 

 ذل  عل  أم ين:

ل  ا عأالتتتدمهتتتا: أنَّ الَّللتتتاعتتتدَ عنتتتده اليت يطبَّللهتتت
األشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعَ  وغريهم، هي الن  يق فت السَّلليتتتتتتتدَ 

                                                           

ص  ،م 1982هت   1402النبوات، أمحد فن عبد احلليم افن ايمي ، ا دار ال نب السلمي ، فريوت  ( 1)
 (.2/709)  احل احملمود، ، عبد ال محن فنموق  افن ايمي  من األشاعَ  .220
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ا ستتتتتتيطَ  ي ال نب، وفت أ تتتتتتحاهبا، فهو   م 
عل  متتا هو متتدون، أو منَّللول من عَّللتتابتتد هؤهَّ، 
وأدلنهم، ومناقشاجم، ويبت ما ي ذل  من كطن، 
أو  واب، فإذا ما و ل ي احلدي  إىل الشخمل 

فإنر ين   إلير ن َ   نن ستتتتتتتتتتتتتر،  تتتتتتتتتتتتتاالب السَّلليدَ
أك ى مبنيً  عل  أنر قد ي ون  تتتتتتتادقاً ي كدمنر 
لإلستتتتتالم، وه  مل غشتتتتتاً ألهلر، ولآل  فهو ه 
د ال تتآب واهفرتاَّ. أو أنتتر جمنهتتد، وأنَّ هتتآا  ينسمتتَّ
الآي قالر هو مبلغ علمر، أو أنر كان مَّلللّمداً ل ريه 

 ي هآه ا سابل.
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بع فَّن ر  ماْن مات علير هآا ال لم، فَّللد ي ون
واتب، و تتت ح فآل ، أو أنر ي اك  عم ه ر تتتي 

 مسل  أهل احلدي .

 -عل  أكطتابهم  -والثتاين: أن لؤهَّ األعالم 
بهود ه ان   ي اجلهاد ي ستتتتتتتتتتتتتبيل هللا، والدفاع 
عن السَّلليتتتدَ، وال د عل  أعتتتدابهتتتا من ا الالتتتدَ، 
وا ن لس  ، وال افض ، وغريهم، وهي بهود ا ون 

وم الَّلليتتتامتتت ، وه   مون أب هتتتا عنتتتد ي موااينهم ي
 .(1)هللا اساىل

                                                           

   (.5/710) ، عبد ال محن فن  احل احملمود،موق  افن ايمي  من األشاعَ  ( 1)
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 موقف ابن تيمية من أيب احلسن األشعري:  -أ 
ل  وع -دافع افن ايمي  عن شتتتتتتتيور األشتتتتتتتاعَ  

  وكثرياً ما يَّلل ن األشس ي ابفن -رأسهم افن كالب 
كالب وال الفي ، فيَّللول مثاًل: لآا كان ا ن لم  
الْ ااي  كافن كالب، واألشس ي، وافن ك ام كرياً 
وأ تتتتتتتتتتتتتت  ط يَّللتتًا ي السَّللليتتات والستتتتتتتتتتتتتتمسيتتات من 
 ا سنزل ، وا سنزل  كرياً وأ تتتتتتتتتتتت  ط يَّللاً ي السَّللليات
والستتتتمسيات من ا ن لستتتت  ، وإن كان ي قول كل 

 ؤهَّ ما ين   علير، وما كال  فير من ه
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السَّللل والستتتمع، ول ن من كان أكث   تتتواابً وأقوم 
قياًل كان أالق  ن يَّللدم عل  من هو دونر انزياًل 

 .(1) وا ْيالً 

وأما كالمر عن أيب احلستتتتن األشتتتتس ي فَّللد دافع 
عنر وذك  أنر: افنلي فطاب نت، طاب   اب ضتتتتتتتتتتتتتتتر، 
وطاب   حتبر، كل منهما ي آب علير، ويَّللول: إمنا 
 تتتتتتتتتتتتتتن  هتتآه ال نتتب اَّلليتت  وإ هتتارًا  وافَّللتت  أهتتل 
احلدي  والستتتتتتتن  من احلنبلي  وغريهم، وهآا كآب 
عل  ال بتتتل فتتتإنتتتر مل يوبتتتد لتتتر قول ابطن فتتتال  

قوال اليت أ ه هتتتتا، وه نَّللتتتتل أالتتتتد من كواص األ
أ تتتتتتتتتتتتتتحافر وه غريهم عنر ما يناق  هآه األقوال 

                                                           

 .55ص  افن ايمي ، ،ش ح األ  هاني  ( 1)
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ا وبودَ ي مْتتتتتتتتتتتتن اار، فدعوى ا دعي: أنر كان 
يبطن كالف متتتتا ي ه  دعوى م دودَ شتتتتتتتتتتتتتت عتتتتاً 
وعَّللاًل، فتتتتل من اتتتتدف  كالمتتتتر ي هتتتتآا البتتتتاب ي 
موا تتتتتتتتتتع ابت لر قطساً أنر كان ينْتتتتتتتتتت  ما أ ه ه، 

ات بونر وفال ونر ي إثبات الْتتتتتتتتت ول ن الآين  
اخلربي ، يَّللْتتتتدون ن ي ذل  عنر، لئال يَّللال: إهنم 
كتتال وه، مع كون متتا ذهبوا إليتتر من الستتتتتتتتتتتتتتنتت  قتتد 
ا اقندوا فير حبجنر اليت عل  ذك ها يسولون، وعليه

أوا دافسوا عنتتر ل وهنم ر  :يسنمتتدون، وال  يق اآلك 
ا ننستتتتتتتبت إلير ه ي ه ون إه كالف هآا الَّللول، 
ول وهنم اجموا ابلنَّلليتتتت ، وليس كتتتتآلتتتت ، فتتتتل هو 
اننْتتتتتت  للمستتتتتتابل ا شتتتتتتهوَر عند أهل الستتتتتتن  اليت 
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كال هم فيها ا سنزل ، كمستتتتتتتتتتتتتتنل  ال ؤي ، وال الم، 
واثبات الْتتتتتتت ات، وحنو ذل ، ل ن كانت كربار 

 .(1)ابل الم م ْل ، وكربار ابلسن  جممل 

كما ذك : أن األشس ي كان يننسب إىل اإلمام 
وأنتتر أق ب إليتتر من فس  احلنتتافلتت ، يَّللول: أمحتتد، 

وكان األشتتتتتتس ي أق ب إىل مآهب اإلمام أمحد فن 
النبل وأهل السن  من كثري من ا ننك ين ا ننسبت 
إىل أمحد الآين مالوا إىل فس  كالم ا سنزل ، كافن 
عَّلليتتتتل، و تتتتتتتتتتتتتتتتتتدقتتتت  فن احلستتتتتتتتتتتتتتت، وافن اجلواي 

 .(2)وغريهم

                                                           

 (.12/204) ، افن ايمي ،جمموع ال ناوى ( 1)
درَّ اسارض السَّللل والنَّللل، أمحد فن عبد احلليم افن ايمي ، حتَّلليق حممد رشتتتتتتتاد ستتتتتتتامل، بامس  اإلمام  ( 2)

 .78ص  افن ايمي ، ،ش ح األ  هاني  .(1/270)م،  1980حممد فن سسود، 
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مت ويَّللول: األشتتتتتتتتتتتتتتس ي كتتتتان من أبتتتتلّم ا ن ل
وه، وحن -رمحتتر هللا - ا ننستتتتتتتتتتتتتتبت إىل اإلمتتام أمحتتد

ا ننْتتتتتتتت ين لط يَّللر، كما يآك  األشتتتتتتتتس ي ذل  ي  
كنبتتتر،   يَّللول: وأمتتتا األشتتتتتتتتتتتتتتس ي فهو أق ب إىل 
أ تتتتتتتتتتتول أمحد من افن عَّلليل، وأابع لا، فإنر كلما  
كان عهد اإلنستتتتتتتتتتتتتان ابلستتتتتتتتتتتتتل  أق ب كان أعلم 

ا أ ه ت   الم كاب سَّللول، وا نَّللول... ويَّللول: و تتتتتَّ
قالوا: هآا كري من   -ه احلنافل  اور  -األشتتتتتتتتتتتتتس ي 

 .(1)كالم الشيخ ا وفق..

ويآك  أيضتتتتتتتاً: أن األشتتتتتتتس ي أكآ مآهب أهل 
احلدي  والسن  من شيخر ا شهور اك َي افن  ىي 

                                                           

 (.226 - 3/227) ، افن ايمي ،جمموع ال ناوى ( 1)
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كما ذك  ما َتيز فر األشتتتتتتتتتتس ي من   ،(1)الستتتتتتتتتتابي
ال ص عل  نْتتتتتتتتتتتتتتَ  مآهب أهل احلدي ، يَّللول 

ا النزاع  ستتتتابل اليت فيهعنر: وهو دابماً ينْتتتت  ي ا
 .(2)فت أهل احلدي  وغريهم قول أهل احلدي 

وذك : أنر فتَّ ط يَّلل  الستتل  ي أ تتول الدين، 
واستتتتتتتتتتتتتتن نتتتتتابهتتتتتا عن الط يَّللتتتتت  ال الميتتتتت ، كط يَّللتتتتت  

ر عل  األدلتتتتت ، اإلع اض وحنوهتتتتتا، وأن الَّلل ان نبتتتتتَّ 
من  -كما ي نر فس  أهل ال الم   -ليس دهلنر 

به  اخلرب فَّللط، وأين هآا من أهل ال الم الآين 
يَّللولون: إن ال ناب والستتن  ه يدهن عل  أ تتول 

                                                           

 (.5/386ا ْدر السافق ن سر ) ( 1)
 (.2/713موق  افن ايمي  من األشاعَ  ) ،115ص  ،اإلميان ( 2)
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الدين حبال، وإن أ تتتتتتتتتتتول الدين استتتتتتتتتتتن اد فَّلليات 
 .(1)السَّللل ا سلوم من غريمها ؟!

ويتتتآك  افن ايميتتت : أن األشتتتتتتتتتتتتتتس ي من مثبنتتت    
الْتتت ات اخلربي ، وي د عل  الآين يزعمون: أن لر 

، يَّللول: وأما األشتتتتتتتتتتتس ي ن ستتتتتتتتتتتر وأبم  فيها قولت
أ تتتتتتتتتتتتحافر فلم فنل  قولم ي إثبات الْتتتتتتتتتتتت ات 
اخلربيتتتت ، وي ال د عل  من ينتتتتنولتتتتا، كمن يَّللول: 
استتتنوى مبسىن استتتنوىل، وهآا مآكور ي كنبر كلها،  
 ، ، وال برَي كتتا وبز ال بري، وا َّللتتاهت الْتتتتتتتتتتتتتت رَي

... وغري ذل ، وه آا نَّللل ستتتتتتاب  النات ،واإلابن 
ون متتدي، ينَّللل ا نتتنك ون كتتال ااي، واآلعنتتر، الر

                                                           

 (.1/6اهسنَّللام  ) ( 1)
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عنر إثبات الْتتتتتتتتتتتتتت ات اخلربي ، وه   ون عنر ي 
فمن قال: إن األشتتتتتس ي كان ين يها، ، ذل  قولت

وإن لر ي أتويلها قولت فَّللد افرتى عليهم، ول ن 
هتتآا فستتل طتتاب تت  من منتتنك ي أ تتتتتتتتتتتتتتحتتافتتر، كتتنيب 
ا سايل، وحنوه، فإن هؤهَّ أدكلوا ي مآهبر أشتتياَّ 

  .(1)أ ول ا سنزل  من

كما دافع عن األشس ي فيما نسب إلير من أنر 
يَّللول: إن هللا مل ي ن قتتادراً عل  ال ستتل ي األال، 

ب من يب   األشتتتتتتس ي ينستتتتتت وفتَّ افن ايمي : أنَّ 
وكثريًا متتتا  ،( 2)إليتتتر هتتتآا، لنن   عنتتتر قلوب النتتتات

يشتتتتتتتتتتري افن ايمي  إىل أنر أق ب إىل الستتتتتتتتتتل ، من  
                                                           

 (.12/203) ، افن ايمي ،جمموع ال ناوى ( 1)
 (.2/264) السَّللل والنَّللل، افن ايمي ، درَّ النسارض ( 2)
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وكثريًا متتا ينَّللتتل من كنتتب  .( 1)فستتدهكثري فن أا  
 .(2)األشس ي ويسنشهد  قوالر

 ب ـ موقف ابن تيمية من الباقالين: 
ي ى افن ايميتتتت : أن البتتتتاقالين فحتتتتل الطتتتتاب تتتت  
األشتتتتتتتتتتتتتتس يت ، ويَّللول عنتر: إنتر أفضتتتتتتتتتتتتتتتل ا ن لمت 
، ا ننسبت إىل األشس ي، ليس فيهم مثلر، وه قبلر

د إثبتتتااًت فستتت ..ويتتتآك  عنتتتر: أنتتتر أكث .( 3)وه فستتتده
وقد امندالر كثرياً ي  ،(4)(األشتتتتتتتتتتتتتتس ي ي )اإلابن 

                                                           

 (.2/308) ، افن ايمي ،درَّ النسارض .78 – 77ص  افن ايمي ، ،ش ح األ  هاني  ( 1)
فن عبد احلليم افن ايمي ، حتَّلليق ان تت  ستتسد ال شتتيد، ر تتا نسستتان مسطي، الَّللاعدَ ا  اكشتتي ، أمحد  ( 2)

 (.261-1/256) ، افن ايمي ،درَّ النسارض .71 – 67ص  ،دار طيب ، ال َيض

 (.5/98) ، افن ايمي ،جمموع ال ناوى ( 3)
 (.5/52) ،ا ْدر السافق ن سر ( 4)
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ردوده عل  البتتتتتتتاطنيتتتتتتت ، ومواق تتتتتتتر الس يمتتتتتتت  من 
 .(1)النْارى

 ج ـ موقف ابن تيمية من اجلويين:
وأمتتا اجلويحل فيتتدافع عنتتر عل  ال غم من كونتتر  

 ، فن مال إىل ا سنزل  أكث  فن سبَّللر من األشاعَ 
ىل ي ال الم، ونستتتتتتتبنر إوفسد أن نَّللل عنر األقوال 

رد علير افن ( 2)أهل الستتتتتتتتتتتتتتن  ما ليس من مآهبهم
ايميتتت ، وقتتتال: وأفو ا ستتتايل وأمثتتتالتتتر أبتتتلُّ ممْن أن 
د ال تتتآب، ل ن الَّللول احمل ي قتتتد لع من  ينسمتتتَّ
قابل مل يضتتتتتتبطر، وقد ي ون الَّللابل ن ستتتتتتر مل   ر 

                                                           

 (.2/39) ،حتَّلليق حممد رشاد ساملمنهاج السن  النبوي ، أمحد عبد احلليم فن ايمي ،  ( 1)
 (.2/715) ، عبد ال محن فن  احل احملمود،موق  افن ايمي  من األشاعَ  ( 2)
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و نج  قوالر، ويْتتتتتتتتتتتتتتححها ي مس ض  .(1)قولم
 .(3)وافن رشد ،(2)ردوده عل  اجلهمي 

 د ـ ثناء ابن تيمية على الغزايل:
ومع أن افن ايميتتتتتتت  نَّللتتتتتتتد ال زايل كثرياً، وي 
مناسبات  نل  ، ونَّللل ردود السلماَّ علير، إه أنر 

 من كالل: أنْ ر ومدالر

د ال تتتآب -أ ولتتتآلتتت   تتتا  نأن ال زايل ه ينسمتتتَّ
نستتب إىل اإلمام أمحد أنر يَّللول ابلننويل، رد علير 

، وذل  يس ف ي   نر: نَّلللر عن جمهول هافن ايم
 يننااع من اجملهول أرستتتتتتتتتلر إرستتتتتتتتتاًه عن أمحد، وه

                                                           

 (.2/310) اسارض السَّللل والنَّللل، افن ايمي ،درَّ  ( 1)
 (.190 - 5/186ا ْدر السافق ن سر ) ( 2)
 (.112 - 9/110ا ْدر السافق ن سر ) ( 3)
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يس ف أمحد وكالمر: أن هآا كآب م رتًى علير، 
ونْتتتتتتتتتتتتتتو تتتتتتتتتتتتتتر ا نَّللول  عنر فنَّللل الثَّللات األثبات، 
النواا  عنتتر ف د هتتآا التتآَين التتآي نَّلللتتر عنتتر، فتتل 

وعن  إذا كان أفو الامد ينَّللل عن رستتتتتتتتتتتول هللا 
الْحاف  والنافست من األكاذيب ما ه  ْير إه 

 هللا، ف ي  ما ينَّلللر عن مثل أمحد.

  يسَّللب افن ايمي  مدافساً عن ال زايل: ومل ي ن 
د ال تتتآب، فتتتإنتتتر كتتتان أبتتتلَّ قتتتدرًا من  فن ينسمتتتَّ
ذل ، وكان من أع م النات ذكاَّ، وطلبًا للسلم، 

 توحبثتتًا عن األمور، و تتا قتتالتتر كتتان من أع م النتتا
قْداً للحق، ولر من ال الم احلسن ا َّللبول أشياَّ 
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ع يم  فلي  ، ومن الستتتتتتتتتن النَّللستتتتتتتتتيم والرتايب ما 
هو فر من أالستتتتتن ا ْتتتتتن ت، ل ن كونر مل يْتتتتتل 
إىل ما باَّ فر ال سول من الط   الْحيح ، كان 
ينَّللل ذل  حبستتتتتتتتتتتتب ما فل ر، ه ستتتتتتتتتتتتيما مع هآا 

 .(1)األ لن إذ بسل النبوات ف عاً عل  غريها

يتتتستتترتف لتتتلتتت تتتزايل اتتتهتتتوده ي ردوده عتتتلتتت   -ب
ال الستتتتتتتتتتتتتت تت : ومينتتدالتتر كثريًا ي ذلتت ، و تتا االنج 
ال الستت   عل  ن ي الْتت ات ابلرتكيب، وما يلزمن 
ردَّ عليهم ال زايل ووافَّللر افن ايمي  فَّللال: ما ذك ه 
أفو الامد مستتتتتتتتتتنَّلليم مبطل لَّللول ال الستتتتتتتتتت  ، وما 
ذك ه افن رشتتد إمنا نشتتن من به  ما ي الل ظ من 

                                                           

 (.2/716) عبد ال محن فن  احل احملمود،، األشاعَ موق  افن ايمي  من  ( 1)
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  قال مناقشتتتتاً افن رشتتتتد:  .(1)إلمجال واهشتتتترتامجا
وهتتتتتتآه الط يق اليت ستتتتتتتتتتتتتتل هتتتتتتا أفو التتتتتتامتتتتتتد عن 

 ،( 2)االنجتتتتابهم فل ظ ا  كتتتتب بواب  تتتتتتتتتتتتتتحي 
ويَّللول افن ايمي  عن افن رشتتتتتتتتتد: وقد رد عل  أيب 
التتتامتتتد ي) جتتتافتتتت النهتتتافتتتت( ردًا أكطتتتن ي كثري 
منر، والْتتتتتتتتتتتتتتواب مع أيب الامد... وقد ا لمت 

ق متتتا قتتتالتتتر أفو التتتامتتتد ي عل  ذلتتت  وفينتتتت حتَّللي
ذل  من الْواب ا وافق أل ول اإلسالم، وكطن 
ما كال ر من كالم افن رشتتد وغريه من ال الستت  ، 
وإن ما قالوه من احلق ا وافق لل ناب والستتتتتتتتتتتن  ه 

                                                           

 (.3/402)افن ايم ،  اسارض السَّللل والنَّللل،درَّ  ( 1)
 (.3/438) ،ا ْدر السافق ن سر ( 2)
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ستتاد الامد من إف ي د، فل يَّللبل، وما قْتت  فير أفو
أقوالم ال استتتتتتتتتتتتدَ، فيم ن رده فط يق أك ى يسان 

 .(1)  قْده الْحي هبا أفو الامد عل

كمتتتتتتتا امنتتتتتتتدح افن ايميتتتتتتت  ردود ال زايل عل  
ال الس   ي مسنل  إثبات الْانع، ونَّللل ما ذك ه 
من الطسن ي ط يَّلل  افن ستتتتتتتتتتتتتتينا وأمثالر،   يَّللول 
افن ايميتتتت  مسَّللبتتتتاً: وهتتتتآا الوبتتتتر التتتتآي ذك ه أفو 
الامد أالستتتتتتتتتتتن فير، وكنت قد كنبت عل  اواليد 
  ال الس  ، ون يهم الْ ات كالماً فيَّنت فير فساد

مهم ي ط يَّللتتتت  الرتكيتتتتب قبتتتتل أن أق  عل   كال

                                                           

 (.253 - 3/252) اسارض السَّللل والنَّللل، افن ايم ،درَّ  ( 1)
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كالم أيب الامد،   رأيت أاب الامد قد ا لم مبا 
 .(1)يوافق ذل  الآي كنبنر

ذك ه ل بوعتتتتر ي اك  عم ه إىل احلتتتتديتتتت ،  -ج
 ،(2)وأنر مات وهو يشتتتتتتتتتتتتتتن ل ابلبخاري ومستتتتتتتتتتتتتتلم

ويتتآك : أنتتر ربع واستتتتتتتتتتتتتتنَّلل  أم ه عل  النلَّللي من 
وفر نيل مطلط يَّلل  أهل احلدي ، فسد أن أيس من 

من ط يَّلل  ا ن لمت، وا ن لستتتتتتتتتتتتتت  ، وا نْتتتتتتتتتتتتتتوف  
 .(3)أيضاً 

                                                           

 (.08/156ا ْدر السافق ن سر ) ( 1)
 (.1/162) اسارض السَّللل والنَّللل، افن ايمي ،درَّ  .(1/212) ، افن ايمي الْ دي  ش ح( 2)
 ، عبد ال محن فن  احل احملمود،موق  افن ايمي  من األشاعَ  ،(6/210) اسارض السَّللل والنَّللل،درَّ  ( 3)
(2/717.) 
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هتتتتتآه فس  مواق  افن ايميتتتتت  اإلجيتتتتتافيتتتتت  من 
، وفيها من فيان احلق واإلنْتتتتتتتتتتتتاف ما  األشتتتتتتتتتتتتاعَ 

ش يناق -رمحر هللا  -يشتتتتتتتتتتتتتتهد لر ابألمان ، وكان 
، ويبت  ن أكطتتتن منهم كطتتتنه فسلم  األشتتتتتتتتتتتتتتتتتاعَ 

 وإنْاف.

كتتتان ا اث اإلمتتتام ومن ال تتتابتتتدَ أن نَّللول: إن  
الشتتتتتتتتتتافسي، وأيب احلستتتتتتتتتتن األشتتتتتتتتتتس ي قامت عل  
أسسر ا دارت الن امي  ي السهد السلجوقي، فإن 
ا اث افن ايمي  قامت علير ال ك  الشيخ حممد فن 
عبتتتتتتد الوهتتتتتتاب، وأتث ت فتتتتتتر كثري من احل كتتتتتتات 

، والسلماَّ، وطالب السلم، والدعاَ.  ا سا َ 
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 ملصادر واملراجع:ا
 ،املتقني بشرح إحياء علوم الدينإحتاف السادة  .1

 ا  اض  الزفيدي، طبع دار ال   ، فدون اتريخ.
اجتماع اجليوش اإلسالمية على غزو املعطلة  .2

، افن الَّلليم، نش  ا  نب  السل ي  اب دين  واجلهمية
 فدون اتريخ.

، ش ح مجل  ما اعتقاد أهل السنة أصحاب احلديث .3
ر، د.  مَّللاهاال اه عنهم أفو احلستتن األشتتس ي وقّ ره ي

 حممد عبد ال محن اخلميس.
، افن كثري، احلتتافظ عمتتاد التتدين فن البــدايــة والنهــايــة .4

أيب ال داَّ إلاعيل فن عم  فن كثري الَّلل شي الدمشَّللي، 
م كز البحوث والدراستتتتتتتتتتات فدار هج  مْتتتتتتتتتت ، الطبس  

 هت. 1419األوىل 
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اتريخ املذاهب اإلسالمية يف السياسة والعقائد  .5
، دار ال     الفقهية،واتريخ املذاهب  حممد أفو اهَ 

، فدون اتريخ.  الس يب، الَّللاهَ 
، اخلطيب الب دادي، دار ال ناب الس يب اتريخ بغداد .6

 ت فريوت، فدون اتريخ.
ي افن عساك ، أفو الَّللاسم علتبيني كذب املفرتي،  .7

هت( ، نش  دار ال ناب الس يب،  571فن احلسن )ت 
 هت. 1399فريوت، سن  

د ، أفو عبد هللا حممد فن أمحللذهيبتذكرة احلفاظ،  .8
الآهيب، نشتتتتتتتتتت  دار إالياَّ الرتاث الس يب، فريوت، فدون 

 اتريخ.
 افن اهلوستتتتتتتتتتتتتتي جالء العينني يف حماكمة األمحدين، .9

الب تدادي، نشتتتتتتتتتتتتتت  دار ال نتب السلميت ، فريوت، فتدون 
 اتريخ.
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فن  ، أمحداجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح .10
ْتتتب  عل  طبسر: علي العبد احلليم افن ايمي ، أشتتت ف 

 ا دين، مطبس  ا دين.
، أمحتتتد فن عبتتتد احلليم درء تعــارا العقــل والنقــل .11

افن ايمي ، حتَّلليق حممد رشاد سامل، بامس  اإلمام حممد 
 م. 1980فن سسود، 

، افن ف الون ا ال ي، ف هان الدين الديباج املذهب .12
إف اهيم فن علي، دار ال نتتتب السلميتتت ، فريوت، فتتتدون 

 اتريخ.
، أفو احلستتتتتتتتتتن ال الفكر والدعوة يف اإلســــــــالمرج .13

 الندوي، دار افن كثري.
، د. عبد السزيز احلميدي، دار الرســــائل الشــــمولية .14

، اإلس ندري .  عيون ا س ف ، دار ا س ف ، دار الدعَو
، مشس الدين حممد أمحد فن سري أعالم النبالء .15

عثمان الآهيب، مؤسس  ال سال ، فريوت، لبنان، الطبس  
 .السافس 
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 شعبة العقيدة بني أيب احلسن األشعري واملنتسبني .16
ار ، أفو ف   كليل إف اهيم ا و لي، دإليِه يف العقيدة

هت   1410ال ناب الس يب ت لبنان، الطبس  األوىل 
 م. 1990

ــة األمــاين يف الرد على النبهــاين .17 ايل، ، أفو ا ستتتغــاي
حممود شتتتتتتتتتتتتتت  ي اهلوستتتتتتتتتتتتتتي، ا طبستتت  الس فيتتت  فالهور، 

 هت.1403
، ، أمحد فن عبد احلليم افن ايمي قاعدة املراكشيةال .18

حتَّلليق ان تتتت  ستتتتسد ال شتتتتيد، ر تتتتا نسستتتتان مسطي، دار 
 طيب ، ال َيض.

، مشس الدين الآهيب، اكنْار الشيخ خمتصر العلو .19
حممتتد ان تتتتتتتتتتتتتت  التتدين األلبتتاين، الطبستت  األوىل، ا  نتتب 

 هت. 1401اإلسالمي، سن  
يمي ، فن ا، أمحد عبد احلليم منهاج الســــــــنة النبوية .20

 حتَّلليق حممد رشاد سامل.
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ن ، افموافقة صريح املعقول لصحيح املنقول .21
ايمي ، عل  هامش كناب منهاج السن  النبوي ، نش  

 م نب  ال َيض، فدون اتريخ.
، عبد ال محن فن موقف ابن تيمية من األشاعرة .22

 احل احملمود، م نب  ال شد ت ال َيض، الطبس  األوىل 
 م. 1995هت   1415

، عبد ال محن فن ابن تيمية من األشـــــــــــاعرة موقف .23
 تتتتتتتاحل احملمود، م نب  ال شتتتتتتتد ، ال َيض، الطبس  األوىل 
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 م. 1982هت   1402ال نب السلمي ، فريوت 
، مشس التتتدين أمحتتتد فن حممتتتد فن وفيــات األعيــان .25

َر ا ستتتارف السموميتتت ، إف اهيم فن كل تتتان، م ابستتت  واا
، دار ا نمون، مْ ،   م. 1936الطبس  األكرَي
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