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 تمهيد:

 والنن   األشنني     الحسننن ألبنن  ةالمهمنن    الكتنن   مننن  واحد    "الديانة  أصول  عن  اإلبانة"

ا  جننداً    أثارت  الت   الكت   من  واحد    هأن    كما  األشاع ة،  له  تنتس   يف  سننوا ً   واسنني ن  ونقاشننً

 إل هننا يسننتند التنن  ةالمهمنن   واهدالشنن   من واحًدا كونه  إلى  ذلك  سب   وييود  تح يفه،  أو  نسبته

 بينند إل ننه رجنن   النن  -  ةب نن  الكل    ميتقنند  عننن  رجنن   قنند  األشنني    الحسننن  أبننا  بنن      يقننول  من

 وبينن  ه ا اإلبانة كتابه يف أثبته ما  وهو  ،والجماعة  السنة  أهل  ميتقد  جملم    إلى  -ا عتزال

 رحمننه  األشنني    الحسننن  أبنن    خللشنن    ذكنن وا"  ف قول:  كث    ابن  نهيب     ما  وه ا  األخ ى،  كتبه

 إثبننات الثننا : والحننال محالننة،   عنهننا رجنن  التنن  ا عتننزال حننال أولهننا:  أحننوال،  ثلثة  اهلل

 والبصنن ، والسننم ، واإلرادة، والقنندرة، واليلنن ، الح نناة، وهنن : السننبية، اليقل ننة الصننفات

 الث لثاا : والحاا    ذلك،  ونحو  والساق،  والقدم،  وال دين،  كالوجه،  ربيةالخ    وت ويل  والكلم،

 اإلب ناا   يف  طريقتااه  وهاا   السلف،  منوا    على   جري    تشبيه  وال  تكييف  غير  من  كله  ذلك  إثب ت

 مننال  الت   وه   عساك ،  ابن  القاس   أبو  ونقلها  الباقل ،  القاض   وش حه  ا،آخر    صنفه   الت 

 أقننواله ،  أواخنن   يف  م نالمتقنند    األصننحا   ةأئمنن    من  وغ  هما  الح م ن  وإمام  الباقل   إل ها

 .(1)"أعل   واهلل

 إلننى ف ننه رجنن  النن   النن الث   ورالطنن    يمثننل  واإلبانننة  أطننوار،  ثلثة  كث    ابن  عند  رافاألطو

 صننو بالخ   المياصنن و  األشنناع ة تنف ننه مننا وهننو والجماعننة، نةالسنن   أهننل اعتقنناد مجمننل

 أثبتهننا  اممنن    يماثلهننا  ومننا  وال نندين  والوجننه  كا سننتوا   فاتالصنن    يف  منننهجه   منن   اىفيتن   لكونه  

ا  يسنن  وا  لنن   فاألشنناع ة  األشاع ة،  تلهاوت و    كتابه  يف  األشي    أبننو  عل ننه  كننا   مننا  علننى  تمامننً

 ت م ننة  ابننن  يقننول  هنن ا  ويف  ،الكلبنن   المنن ه   عن  رجوعه  يثبتو   من  عند  األشي    الحسن

ا" اهلل: رحمننه ة نفسننه األشنني   وأمنن   الصننفات إثبننات يف قننوله  يختلنن  فلنن  أصننحابه وأئمنن 

 كتبننه يف منن كور وه ا استولى، بمينى استوى يقول: كمن يت ولها؛ من على ال د   ويف  الخربي ة

 .(2)"ذلك  وغ    واإلبانة،  والكب  ة،  الصغ  ة  والمقا ت  الكب  ،  كالموجز  كلها

 واضننط ب  تبايننن  قنند الكتننا  مننن األشنناع ة قنن امو أ    إ    الكتننا  ةأهم نن   ومنن 

 وإ   المياصنن   األشنني    المنن ه      تننناق    عبننارات    مننن  الكتننا   يحويه  ام  ل    نظً ا  واختلف 

 للمنننه  مخننال    الكتننا  أ    نتبنن    نفسننها الحالننة  لكننن  ه،ب اننن    سنن  ي  بمننا  ذلننك  تربي   حاولوا

 

 (.210طبقات الشافعيني )ص: ( 1)
 (.203/ 12جمموع الفتاوى )( 2)
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 امخالفننً  الكتننا  يكننن لنن  لننو إذ ؛أنكنن وا أو بنن لك اعرتفننوا سننوا ً  األشنناع ة ارتضننته النن  

 فهننو منننه، الموقنن  يف وا خننتل  ا ضننط ا  ه ا حصل لما المياص  األشي    للميتقد

 أنننه كمننا ،والجماعة اسنة أهل اعتقاد مجمل إلى الحسن  أب   اإلمام  رجوع  إثبات  على  حجة

   منهجه   يف  األشاع ة  على  حجة
 
 .الصفات  من  لكث      الت ويل 

 كمننا تباين  الكتا  من مواقفه  فإ    المياص  األشي   لمنه ل مخال     الكتا   وأل   

 أ  يمكننننا والتنن  ،كتننا ال مننن ةاألشنني ي   المواقنن  هنن   أل رصد    الورقة  ه ه  ويف  ذك ه،  سبق

 :مواق   خمسة  إلى  ن جيها

 عليه:  مكذوب   الكت ب  أن    األو : الموقف

ا يجنندوا  ل   المياص ين  بي     أبنن  إلننى نسننبته وتكنن ي  تننهب م   الكتننا  تكنن ي  مننن بنند 

 الكتننا  نسننبة ةصننح   عدم ىعل شاهدة تق  كث  ة ق ائن  هناك  أ     ي ى  إذ  األشي  ؛  الحسن

 بننن الموسننوم بحثننه يف زهنن   خالنند كتورالنند   بنن لك حيصنن    كمننا األشنني   الحسننن  أبنن   إلى

 دعنند   وقنند ،(1)"األشنني   الحسننن أب   إلى  نسبته  يف  تحق ق  الديانة:  أصول  عن  اإلبانة  كتا "

 الحسننن  أبنن   إلننى  الكتننا   نسبة  لدح   كاف ة    نظ ه  يف  وه   ،قل ل  بيد  سن ك ها  الت   أسبابه

 قبننل مننن سننوا  اإلبانننة علننى ن نن ب   التنن  بحننا   األ مننن الكث نن  فننإ    عل ننه وبنننا ً  شنني  ،األ

 أبنن  إلننى اإلبانننة ةنسننب صننحة  تننوه  " علننى مبن ننة هننان  إ إذ ؛لهننا ق مننة   غ نن ه  أو األشنناع ة

 .(2)"الصحة  من  لها  أساس     دعاوى  عن  عبارة  فكان   ،األشي    الحسن

 مننن مختلفننة مواقنن    وقفنن  األشنناع ة  أ     مننن  الورقننة  بدايننة  يف  قلننناه  مننا  الدكتور  ويؤكد

 و " يقننول: المياصنن ة،  لألشنني ية  مصننادمةً   أفكنناًرا  يحمننل  اإلبانة  أ   ذلك  وسب   ،الكتا 

 أخنن  ذلننك إ  ح نن  ؛األشنني   الحسننن أبنن  إلننى  اإلبانننة  نسننبة  يف  بالخطنن   ا سننتهانة  يمكن

 وأفكننار  عقائنند  مننن  الكتننا   هنن ا  يحملننه  لمننا  ؛المياصنن ة  فرتتنا  يف  خط  ة  إيديولوج ة  اأبيادً 

 الحسننن  أبنن   إلننى  الكتننا   هنن ا  نسبة  خط   أخ ى  م ةً   ب نوي.  (3)"األشي ية  عق دتنا  عن  غ يبة

 مننن  كث نن   يف  يختل   الكتا   أ     :نظ ه  يف  أهمها  من  ،عديدة  مفاسد  إلى  يؤد   ألنه  األشي  

 

( وهووو  ووش ر شوووع د العوومن الو  رووة جملوود ا عنوود الأووانعن اووة ر لوور سا اواووة ال ووع   للمعا ووات والب ووو  1)
العقميد التابع لل ابطد احملمميود للعلموااب عربو و. وانوم اانوك الوملتوع اواوني بونريوع هويفا الب وش د وعانود بع ووا : 

 (.353لمايند هل ميثل خط ًا الى اقيمن ارباعبد؟" ر شوعن د جملد البيا ، العمن: )"لتاو ا عند اة سصو  ا
 (.126ار جع الاابق )ص: ( 2)
 (.126ار جع الاابق )ص: ( 3)
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 يقننول: كمننا إل هننا لصنن  وت التنن   ت جننةوالن   ،(1)األشنناع ة  عق نندة  أصننول  م   ف ه  المبثوثة  اليقائد

 صننح حة المصنننفات إلننى بصننلة يمنن    و   ،الحنابلة  ةحشوي    أحد  ت ل    من  اإلبانة  أ     ه "

 الااذ   مؤلفااه  نقل  دل سالت    يف  واإلميا   التمويه  أجل  ومن  األشي  ،  الحسن  أب   إلى  النسبة

 .(2)"إل ه  النسبة  صح ح م الل    كتا   من فق ات    حشو     أنه إال عنه  نعرف   ال

 الحسننن أبنن  إلننى الكتننا  نسننبة ةصح   حول اأيًض  التساؤل   بدو   ال حمن  عبد  أثار  وقد

 هنن ا هننل مي فننة يف هنن  ما بقدر إل نا الوارد  صالن   تصح ح  يف  ل س   المشكلة  ولكن"  فقال:

 .(3)"األشي  ؟  كتبه  النص

 النن حمن  عبنند  بيضننها  يف  شنناركه  كمننا  ،أسننبابه  ذكنن ه  السابق  المغ ب   الباح   أبدى  وقد

 لنن  الكتننا  أ    :الحسننن أبنن  إلننى  الكتا   نسبة  ةصح    عدم  ب ا   يف  عل ه  كؤواات    افمم    بدو ،

 كنن    تب  ن"  كتابه  قبل  عساك   وابن  فورك  ابن  ومنه   األشي  ،  كت   ذك   نمم    عدد    ي ك ه

 ينن د لنن  لمنناذا وهنن : مشننكلة نث   ه ا وقبل" بدو :  ال حمن  عبد  يقول  ه ا  ويف  ،"المفرت 

 .(4)"؟الم كورة  الثلثة  األثبات يف  الكتا   ه ا ذك 

 تصنندر أ  يسننتح ل عقائنند نتضننم   الكتا   أ     خالد:  الدكتور  ذك ها  الت   األسبا   ومن

 ح نن  إقصائ ة  ب وح  تب ك    اإلبانة  أ     :أسبابه  منو.  األشي    الم ه   دراسة  يف  مبتدئ    عن

 أبننا أ    ذك  كما ،(5)"األهوا  أهل ومجانبة بدعة، إلى داع ة    كل  مفارقة  ون ى"  :عبارة  ف ه  ورد

 فك نن  ،"الكننلم علنن  يف الخننو  استحسا "  كتابه  يف  الحنابلة  حشوية  على  رد    قد  الحسن

 .(6)!إل ه ؟  با نتسا  يص ح

ا  نصاا    لناا   ينقاال  مولاا   خاا ط ،  رأ     معااه  ومن  الدكتور  إليه  ذهب  الذ   الرأ   وهذا  واحااد 

 األئمننة  بل  ؛األشعر   الحسن  أب   إلى  الكت ب  نسب   ينف   أشعر     أو  سلف   إم م    أل     صريح  

 كب نن    أمنن    علننى دلنن ًل  تكننو  أل  ت قننى     ضنني فة  أمننور    إلننى  اسننتند  قنندو  ذلننك،  خل   على

 عباار  كالمااه  من قشاا   ويمكنناا   خلفننه،  على  التاريخ  م   على  اليلما   األئمة  وأ     خاصةً   كه ا،

 

 (.128ار جع الاابق )ص: ( 1)
 (.123ار جع الاابق )ص: ( 2)
 (.516ريفاهب ا  الريني )ص: ( 3)
 ار جع الاابق.( 4)
 (.34ا عند اة سصو  المايند )ص: ( 5)
 ص:، )1العوومن  ،ي ظوو : لتوواو ا عنوود اووة سصووو  الماينوود:  قيووق د ناووبتع ي، سا اواووة ال ووع  ، جملوود ا عنوود( 6)

118-123.) 
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 اآلت :

:  ينقننل لنن  المقابننل ويف األشنني  ، الحسننن بنن أل الكتننا  هنن ا كث نن و  ة  أئمنن   ذكنن  أوال 

ا  الدكتور  أثبنن   لكننن  ب انننه،  وسنن  ي  لننه  فننورك  ابننن  إي اد  بيدم  كهتمس    إ   ف الن   يف  واحًدا  نص 

 )ت: الب هقنن  بكنن  أبننو إل ننه نسننبه فقنند ،اليلمننا  مننن كث نن    األشنني   الحسننن ألبنن  الكتننا 

 )ت: ت م ننة وابننن هننن(،622 )ت: دربنناس وابننن هننن(،571 )ت: عسنناك  وابننن هننن(،458

 هننن(852  )ت:  حجنن   وابننن  هننن(،795  )ت:  رجنن   وابن  هن(،748  )ت:  وال هب   هن(،728

 أبنن  اإلمننام عننن وأثبته عل ه واعتمد الكتا  ذك   وقد"  :(1)درباس  بن  إب اه    يقول  وغ  ه ،

 منننه ونقل إل ه، نسب  بدعة كل من وب أه ف ه ذك ه بما عل ه  وأثنى  -عل ه  اهلل  ةرحم-  الحسن

 الحنندي   اظوحفنن    القنن ا   وأئمننة  اإلسننلم  فقهننا   مننن  األعننلم  األئمة  من  جماعة    تصن فه  إلى

 المشننهورة صننان  الت   صنناح  الب هقنن  بكنن  أبننو الحنناف  الفق ننه اإلمننام منننه  ،وغ نن ه 

 ينن ك  ولنن   منه،  موض   يف  عنه  وحكى  له،  ا عتقاد  كتا   يف  عل ه  اعتمد  المنثورة،  والفضائل

 ومنننه ... الط قنن  ثابنن  بننن  أحمنند  اساليبنن    أبننو  الحنناف   اإلمننام  ومنه ...  سواه  توال فه  من

 ومنننه  ابو ،الصنن   أحمنند  بننن  النن حمن  عبنند  بننن  إسننماع ل  عثما   أبو  الحاف   األستاذ  اإلمام

 الفننتح أبننو الفق ننه اإلمننام ومنننه ... الفارس  إب اه   بن عل  بن الحسن عل  أبو الق ا   إمام

 اهلل هبننة بننن الحسننن بننن علنن  القاسنن  أبو الحاف  اإلمام ومنه ... اهلل رحمه المقدس   نص 

 ومنننه ... الفقننه يف  النن خائ   كتننا   صنناح   مجلنن   الميننال   أبننو  الفق ننه  ومنننه ...  الشافي 

 أثبتننوا هنن كل   اليلمننا  فهننؤ  . (2)"اهلل ح سها مكة نزيل البغداد   عل   بن  محمد  أبو  الحاف 

 إذا اليلمننا  مننن المتنن خ ين مننن غ نن ه  على مو مقد   وه  ،األشي    الحسن  ألب   الكتا 

ا  ينقل  ل   والدكتور  فك    األشي  ،  عن  الكتا   وانف  قبله؟!  نم  ع  ف الن  يف  واحًدا نص 

 وخاصننة-  هكتبنن     ذكنن    أو  الحسننن  ألبنن   تنن ج   من  بي   من  اإلبانة  كتا   ذك   عدم  ث ني  :

 كتنن   كننل    ينن ك و      المرتجمنن ن  فننإ     الكتننا ،  وجود  عدم   ورةبالض    يين      -فورك  ابن

 

ا ع ووا سا القا ووا ابووم( ا1) اجمليووم  ارلووب بووة اياووى بووة نععني، وانووم بووني احملقووق  ووم  بووة ابووم ل  ووالد رطبواوود سيابووً
رقمروود ع ووالد د الوويفو اووة سا اواووة ال ووع    :ي ظوو  .الاوولفخ خطووه هوويفب ال اووبد بعووم عجواووع ي، اوومن ناوو 

 بت قيقع. ،ولتابع ا عند اة سصو  المايند
ومل يقتأو  ارللوع الوى  .(11-6ع الد د اليفو اة سا اواة ال ع   ولتابع ا عند اة سصوو  الماينود )ص: (  2)

ذلوو  سيووة س بتووع وليووع، في ظوو  الاتوواو لال ووترانن، وي ظوو  سيابووا: بيووا   لبووي  ا  ميوود د بيووا  رووة س بتووع فقوو  بوول 
ة س بوووو  موووو(، لمووووا ذلوووو  صوووواحت العأوووويمخ د  قيقووووع ل عنوووود اوووومًنا 138-136/ 1أت ووووي  بووووما ا الاالريوووود )

 (.33-29الاتاو، ي ظ  رقمرد الت قيق لع )ص: 
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 أ  يمكننن هأننن   إ  سنن ذك ها التنن  األسننبا  عننن ظنن الن  وبغنن    كث نن ة، أحاي ن  يف  له  المرتج 

 بنفنن  حيصنن    لنن  اهلل رحمننه فورك ابن أ    دام  وما  كث  ة،  أسبا     له  يكو   قد  السقط  إ     :يقال

 الكتننا   أ     ييننن      للكتننا   ذكنن ه  عنندم  فننإ     ؛آخنن ين  أئمة    ب ك   ذك ه  عدم  وقوبل  ،الكتا 

 ذكنن  مننن أول أ    خالنند النندكتور زعنن  وقنند ،عل ننه ينندل   و  األشنني   الحسننن ألبنن  لنن س

 يف  الب هقنن   قبله  ذك ه  بل  صح ح،  غ    وه ا  ،المفرت   ك    تب  ن  يف  عساك   ابن  هو  الكتا 

  ذك   وقد"  قال:  إذ  ا عتقاد
 
 ب لسنننتنا القنن آ  مننن نتلننوه مننا أ  علننى دل   مننا اهلل رحمننه الشافي 

 بننه  كلنن   وجننل عننز اهلل وأ    وجننل، عننز اهلل كننلم  ىيسننم    مصنناحفنا  يف  ونكتبننه  بآذاننننا  ونسميه

 يف إسننماع ل بننن علنن  أيضننا ذكنن ه وبميننناه. وسل  عل ه اهلل صلى رسوله به أرسل ب    عباده

 .(1)"اإلبانة  كتابه

 ،الوجننود عدم يستلزم   ال ك  عدم أ    ن   ب    فقد بالخصو  له  فورك  ابن  ذك   عدم  اأم  

 ن،سننبب  للكتننا  فننورك ابن ك ذ ليدم أ    اهلل رحمه  ت م ة  ابن  نب     وقد  للكتا ،  انف ً   له  فل س

 سببا : له  :ق ل  ه ا،  ي ك وا  ل   وأتباعه  فورك  فابن  ق ل:  فإ "  فقال:

 نة،السنن    يف  استبصاره  زاد  لما  عم ه  آخ   يف  ببغداد  فهصن   ونحوه  الكتا   ه ا  أ     أحدهما:

 ف هننا يننن  ل  كا  وإ  أمثاله، ويف ف ه به أفصح بما  القديمة  الكت   بي   يف  يفصح  ل   وليله

 قنند  فننورك  ابنننو  ،ب لعاادم  القااو    وبااين  القو    عدم  بين  ففرق    المت خ ة،  الكت   يف  هنا  ذك ه  ما

 كننلم ذكنن  أ  بينند عسنناك  ابن قال... ذلك قبل  تصان فه  األشي    أخبار  من  فهصن   ف ما  ذك 

   وقنن   وقنند  تصننان فه،  مننن  فننورك  ابننن  ذكنن ه  مننا  آخ   ه ا  فورك:  ابن
 
 يف  ينن ك ها  لنن   أشنن ا   إلنن 

 .توال فه  تسم ة

 ونحوهننا،  ا سننتوا   مس لة  يف  ف الن   إلى  يم لو   كانوا  وذويه  فورك  ابن  أ     الثا :  السب 

 يف تصنن   ك نن  -كنن لك المثبتنن ن مننن وهننو- كل   ابن ألفاظ من هو نقله ف ما  ذك نا  وقد

 كتابننه  يف  فيلننه  كمننا  ذلننك  إثبننات  يف  الننواردة  النصننو   ألفنناظ  يف  تصنن فه  يشننبه  تصنن ًفا  كلمه

 كننلم  مننن  اإلثبننات  يف  جننا   مننا  تتبنن   مننن  يمنيننه  ف الن   يف  هواه  فكا   ،النصو   مشكل  ت ويل

 .(2)"وغ  ه   أئمته

 ،الحسننن  ألبنن   لنن س  الكتننا   أ   للكتننا   فننورك  ابننن  ذكنن   عدم  من  يلزم     أنه  اهدوالش  

 .له  فورك ابن  ذك  عدم  أسبا   عن  الن ظ   بغ   

 

 (.108االاتقان )ص: ( 1)
 ( عختأاع.146-143/ 1ا  ميد د أت ي  بما ا الاالريد )بيا   لبي  ( 2)
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 يف سننبًبا لنن س المياصنن و  األشنناع ة عل ننه لمننا امخالفننً  الكتننا  يف ورد مننا كننو  ث لثاا  :

 بنن ن الفنن ق مي فننة ومحاولة ،الميتقد لدراسة دافًيا يكو  أ  يج  ماوإن   الكتا ، يف  ينالط  

 أبنن   قول  من  األشاع ة  لتحو    سب   ومي فة  ،المياص   األشي    والميتقد  الحسن  أب   قول

 دو  ،صننح ح غ نن   الكتا   أ     على  هب ا  الدكتور  يستدل    أ   اليج    فمن  غ  ه،  إلى  الحسن

 وأبنن   نيالمياصنن   األشاع ة  ب ن  اليلقة  ةماه     حول  تساؤل    أ   عنده  ا ختل   ه ا  يث    أ 

 علننى هنن  ال ننوم األشنناع ة كننو  عن النظ   وبغ     دراسته،  ينبغ   ما  وهو  ،األشي    الحسن

 ييننن    المياصنن ة لألشنني ية مخالفننة  عقائنند  وجننود  مج د  فإ        أو  الحسن  أب   قول  نفس

 لنن   األشنناع ة  أع ننا   بينن   أ     المطلنن   ييلنن   بننل  الحسننن،  أب   إلى  الكتا   نسبة  ةصح    عدم

 .آلخ   طور  من  انتقلوا بل  ،واحد  م ه     على  يبقوا

 األشنني    الحسننن  أبنن   إلننى  الكتننا   نسبة  ةصح    نف ه  أسبا   من  أ     الدكتور  ذك   رابع  :

ا  الكتا   يف  ظه   هأن    تننهأدل    الدكتور  م   تابي     ماكل    الحق قة  ويف  المخالف ن،  على  شديًدا  حاد 

 الكتننا ، هنن ا يف للكتابة سمات تكو  أ  تيدو و   ،الكتا   نسبة  نف   على  تدل       أهنا  تجد

 الكتننا ، نفنن  علننى هبننا يسننتدل   أ  مننن بكث نن  ةاليلم نن   إلننى أقنن   أسننباهبا لمي فننة  وتحل لها

 يتيلننق  ف مننا  ةً خاص  -  غ  ه  أو  الدكتور  رهايصو    الت   بتلك  تكن  ل   الشدة  فإ     حال  كل  وعلى

 السنننة أهننل عننن ينقننل مننثًل  المقننا ت ففنن  اإلبانننة، غ نن  يف حتننى موجننود   هفإننن   -بالتبنندي 

 مننا  كل  إلى  ي ه   هب ن    قوله  م   ه ا.  (1)"بدعة  إلى  داع    كل  مجانبة  وي و "  ف قول:  والحدي 

 هنن ا  فهنن   محاولننة  يف  ةللصننح    ق يبننةً   أراهننا  التنن   التفسنن  ات  مننن  فننإ     ذلننك  ومنن   إل ه،  ذهبوا

 فكننا   ،ا عتننزال  عننن  رجوعننه  بينند  اإلبانننة  صننن   هأننن    هننو  اإلبانننة  يف  الحسن  أب   من  المنه 

ره مننا وهنن ا عمنن ه، مننن طويلننة سنننوات    بينند  المنن ه   بطننل   لننه  نتب     هألن    عل ه   شديًدا  قنن  

 ننن ى ننناأن   فسنن ةالن  األسننبا  إلننى ييود ما وليل  " ف قول: م لل   تحق قه مقدمة  يف  غ ابة  حمود

 وأكثنن  الميتزلننة ىعلنن  تحننامًل  وأعظ  اتحمًس  وأكث  اأسلوبً  أش ق اإلبانة كتا   يف  األشي    

 ت كننه  إبننا   يرتكننه  ال    رأيه  تجاه  نفسه  يف  الم    يجدها  نفس ة  مظاه   وه ه  ،آرائه   عن  ابيدً 

 .(2)"عنه  التنازل  ب ي د  أو

 مربراهتننا لهننا فننإ    -كتبننه  لكننل    مخالفننة  إهنننا  وقلنننا  لناتنز    وإ -  موجودة  كان   إ   ةفالشد  

 بنن ن  اليننام  التشابه  وه ا  ذك نا،  كما  األخ ى  كتبه  من  ليدد  مشابه    هفإن    ه ا  وم   ة،الموضوع   

 الكتننا    ألنن    النن    الحشننو     أ     عىاد    هلكن   ،بنفسه  خالد  الدكتور  أكده  ما  هو  وغ  ه  اإلبانة

 

 (.297رقاالت ا  الريني )ص: ( 1)
 (.7)ص:  قمرد  قيق اللمع لا اواة( ر2)
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 منن ة تلحنن  وهنننا الحسننن! أبنن  إلى نسبته عل ه  سهلل   اإلبانة  إلى  ف ضا   ،اللم   من  س ق

 ،دل ننل أ    دو  ودعنناوى آرا  طنن ح يف الموضننوع ة عننن كث ننً ا ابتينند النندكتور أ  أخ ى  بيد

 .كه ا  مه    أم   يف  بي دة  وباستنباطات

استحسننا  الخننو  يف "الحنابلة بكتا     استدل  الدكتور ب ن ه رد  على الحشوي ة  خ مس  :

ا علننى "عل  الكلم ، وي يد أ   أبا الحسن األشي   قد أل   ه ا الكتننا  يف علنن  الكننلم رد 

مو  عل  الكلم، فك   ينتقل أبو الحسن إلى عق دة الحنابلة؟!  الحنابلة ألهن  يح  

استحسننا  "كتابننه وهنن ا اسننتد ل بي نند  مننن النندكتور؛ فننإ   أبننا الحسننن لنن  يصنن ح يف  

أنه ي د  به على الحنابلننة، كمننا أ  الحنابلننة لنن  يح مننوا كل هنن  علنن    "الخو  يف عل  الكلم

الكلم، يضننا  إلننى ذلننك أنننه   تضنناد  بنن ن أ  ينتقننل أبننو الحسننن إلننى عق نندة الحنابلننة منن  

ق ليلنن  الكننلم يف كتابننه اإلبا ة أنننه لنن  يتطنن   نننة، فهنن ا احتفاظننه ب أيننه يف علنن  الكننلم، خاصنن 

 استد ل  يف غ   محل ه.

ا  قفًزا  الدكتور  مارس    س دس  :  وكننو  الكتننا ،  إثبننات  يف  كث نن ة    نصننو     بتجنناوز  حكم نن 

 أنفسننه  األشنناع ة اليلمننا  وكننو  إل ننه، الكتننا  تنسنن  كلهننا حق ننقالت   يف الميتمنندة النسننخ

 يقنندم لنن  !كله؟ ه ا عن يجا  فك   قلنا، كما الخامس الق    يف  الب هق   أثبته  وقد  يثبتونه،

 يف  يكفنن      وهنن ا  ،الكتننا   نسننبة  ةصننح    بنف   لقولا  يف  راتهمرب  مقد    بل  ،عنها  جواًبا  الدكتور

 .المثبتة  النصو   ه ه  كل  عن  المقنية  اإلجابة  من بد    بل  ،األم   ه ا  إثبات

 علننى األدلننة بننل ،الحسننن أبنن   عننن  الكتننا   نفنن   على  صح ح  دل ل     هأن    ه ا  من  فتب ن

 .وغ  ه   األشاع ة  األئمة كلم  من  القول  ه ا  عكس

 عنه: تراجع هلكن    الحسن  ألب   ث بت  اإلب ن   كت ب أن   الث ين: الموقف

 كتابننه  يف  عنننه  ت اجنن   قنند  هلكننن    ،الحسننن  ألبنن   الكتا   أ     األشاع ة  الباحث ن  بي     ي ى

ل ،(1)بننه يقننول مننن هننناك  لكننن  األشنناع ة  لنندى  بقننو     لنن س  هوجنن  الت    ه او  ،م لل  ا  هنن ا ويحمنن 

 ف ننه  أ     ويبنن ن  ،األشنني    الوسننط  داخننل  جدينند  من  اإلبانة  بي   ةمسؤول     األشاع ة    الباح   

ا  السنننوات يف المغنن   يشننهد" يقننول: األشنني  ، المنن ه  منن  يتناسنن    اوتط فننً  غلننو 

 تثب نن  علننى المشنن وع هنن ا يف الرتك ننز تنن    وقنند النندين ؛ الحقننل إصننلح مشنن وع األخ نن ة

 أبنن   م كننز  عننن  تحد   ث .  (2)"بالمغ     السن   والتصو   المالك   والفقه  ةاألشي ي    اليق دة

 

 س م حميمم د وعاند لع بع وا : "ر لر سا اواة ال ع   وخطوعن  بين فا  لتاو ا عند".( ي ظ  رثال: 1)
 ر جع الاابق.( ا2)
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  هنناتبن  ةاألشنني ي   ةالفك ينن   الح كننة هنن ه يف الملحنن " قننال: ثنن  بننالمغ    األشي    الحسن

 كتننا     وهننو  األشنني  ،  الحسننن  أبنن   إلننى  المنسننو   الحنبلنن   هالتوج    ذ   اإلبانة  كتا   فك 

 يف نفسننه األشي   الحسن أبو منه  صتخل    ال    الفك   ه ا   ،ومتط     غال    فك     على  ينطو 

 التوجننه ذلننك عننن كنن لك انفصنناله وسنن يلن اللمنن ، كتننا  وخاصننة صنننفها التنن  كتبننه آخنن 

 استحسننا ب المتيلقننة رسالته يف وذلك النظ ، رف  يف  والموغل  التشب ه  يف  المف ط  الحنبل 

 إعننادة ي ينندو  الم كننز هنن ا يف اليقنند   البحنن   عننن  المسؤول ن...  الكلم  عل   يف  الخو 

 يصننلح   النن   ا نغننلق، يف والموغل  ،التط    يف المف ط  اإلبانة  كتا   فك   إلى  المغاربة

 وتكف نن   تجسنن    مننن  يحملننه  لمننا  اإلسننلم ة؛  المجتميننات  من  لغ  ه  و   المغ ب   للمجتم 

 .(1)"الدما   سفك  إلى  ودعوة

 إلننى اانتسننابً  ف ننه أ    هننو اإلبانننة كتننا  عننن رجنن  قنند  األشنني    بنن      قوله  يف  أسبابه  ف كرب

 كمننا المياصنن ة لألشي ية  مخالفة  عقائد  ف ه  أ     كما  رأيه،  حس   اوتط فً   اغلو    وف ه  الحنابلة،

 .ه ه  ورقته يف  قاله  امم    ذلك  وغ    وال دين  والوجه  وا ستوا   اليلو  عن  الكلم يف

 واليق نندة  اإلبانننة  بنن ن  واضح    ف قال  أ     من  سابًقا  قلته  ما  يؤكد  وأمثاله  التوجه  ه ا  بدايًة؛

 والنن وأو    ف ق  هناك  يكو   أ   نفى  من  هناك  كا   وإ   ،المياص و   األشاع ة  عل ها  استق   الت 

 .ذلك  قبل  الوح  نصو   والأو    كما  المياص   األشي    الم ه   يوافق  بما  اإلبانة  

   أدلننة اإلبانننة عننن الحسننن أبنن  رتاجنن ب قولننه يف الباحنن    إل هننا استند الت   األدلة  إ     ث   

 واحنند كننل فننإ    ،اللمنن  وأ اإلبانننة هننو هننل ألفننه مننا آخنن  عننن النظنن  فبغ    الم اد، على  تدل  

 عننن القننول يمكننن و  اإلبانننة، يف لنن س ما اللم  ويف ا،غالبً  مختلفة موضوعات  تناول  منهما

 نفننس يف امؤلفً  اآلخ  كا  أو ،ب لك حص    إذا إ  تهب م    األول  الكتا   عن  ت اج   ب نه  مؤل 

 .ذلك  على  يدل    ما  اللم  يف  ول س  ،له  الص يحة  مخالفته  م   األول  الكتا   قضايا

 أهننل علننى  التشننديد  يف  يتصننوره  النن    الغلننو  ه ا  وأ     نقاشه،  سبق  فقد  فهوتط     هغلو    اأم  

 يف وجننوده مننن مننان  فننل ،الثغنن  أهننل إلننى ورسننالته المقننا ت  كتننا   يف  مثلننه  موجننود  البدع

 .آخ   كتا  يف  ينتهجه    أنه  يين      كتا  يف هوخلو    اإلبانة،

 إلننى  ينندعو  هنن ا  إ     : قلنن   فقنند  المياصنن ين  األشنناع ة  عقائنند  تخال   عقائد  وجود  اوأم  

 عل ننه كننا  ما تخال    عق دة   إلى األشاع ة وصول ةك ف    ويف ،ا ختل  ه ا سب   يف  التفك 

 بكننل ي خنن وا ل   ال وم  األشاع ة  أ     دلمج     كتابه  عن  ت اج   هأن    عا اد    يصح  و   الحسن،  أبو

 

 الاابق. ر جع( ا1)
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 يتينن   لنن  اإلبانة يف فإنه ،السابقة هعقائد   نق  به ه ن  ب القول يمكن   اللم  أ    كما  أقواله،

 فاألصننل  ذلك،  وغ    والي ش  للستوا   يتي    ل   اللم   ويف  ،المسائل  من  وغ  ه  للكس 

 .تناقضهما  ادعا     ب نهما  الجم   هو

 عننن ت اجنن  قنند الحسننن أبننا أ  علننى تنندل     أوردها  الت   األدلة  أ   ه ا  خلل  من  وتب ن

 .اإلبانة

  األشااعري   إلااى بهاام  ج  ر  دتاا  أو تقياا   إماا   ؛الحن بلاا  أجاال ماان فااهأل   هأناا   الث لاا : الموقااف

  :الخ لص 

 مننا صننحة اتمامننً  ييتقنند لنن  األشنني   الحسننن  أبا  أ     إلى  وغ  ه   األشاع ة  بي     ذه   

 الخالصننة األشنني ية حننون هب   ل تدرج  فهأل    هألن    أو  لحنابلة،ل  اتقا   فهأل    ألنه  اإم    ؛اإلبانة  يف  قاله

 علنن  أبننو الحنابلننة: مننن وقايننة ل جيلننه كتبننه أنننه ادعننى نوممنن   مباشنن ة! منننه يقبلننوا لن  ه ألن  

 صننغ  ة رسننالة ف ننه وألنن  ،األشنني   الحسننن أبنن  علننى ي نالمشننن  أحنند وهننو األهننواز ،

 .  (1)"األشي   بش   أب   ابن  مثال "  بينوا :

 لنن  لننو هإننن   إذ ؛الحسننن أب  عن ثاب    الكتا     أ على األدلة أحد الصغ  ة  ال سالة  وه ه

 هأننن   عىفنناد   ،عنننه ينف ننه أ  يسننتط  لنن   هلكننن    ،الحسننن  أب   على  شن   ال    ه ا  لنفاه  اثابتً   يكن

 وقايننةً   أصننحابه  جيلننوه  قنند  ةالسننن   يف  كتننا     (2)ولألشنني  "  رسالته:  يف  يقول  وقاية،  كتبه  إنما

 لمننا  ببغننداد  صنننيه  اإلبانننة،  كتننا   :اهسننم    ،أصننحابنا  من  اليوام  به  يلقو   ،السنة  أهل  من  له 

 لمننا"  قننال:  الحمنن ا   عننن  قصننة  أورد  ثنن .  (3)"وهجنن وه  الحنابلننة  منننه  ذلك  يقبل  فل   ،دخلها

 أبنن  وعلننى الجبننائ  على رددت   يقول: فجيل الربهبار  إلى جا  بغداد إلى األشي    دخل

 وأكثنن .  وقننالوا  وقلنن   ،المجننوس  وعلننى  والنصننارى  ال هننود  وعلننى  عل ه   ونقض     هاش ،

 نينن   مننا ،اكث نن ً  و  قلنن ًل  قلنن  اممنن   أدر  مننا الربهبننار : قال سك  فلما ذلك،  يف  الكلم

 فلنن  اإلبانننة كتننا   وصننن  عنننده مننن فخنن ج :قننال حنبننل، بننن أحمد  اهلل  عبد  أبو  قاله  ما  غ  

 والشنناهد. (5)"ببغننداد الحنابلننة هبننا قنن يت   فهاصن  هو" قال: هأن   الباقل   عن  نقل  ث .  (4)"يقبلوه

 

/ 15 ري ساالم ال بالاب ) .قو  اليفهيب ع ع هللا: "وانم سلع الهواز  جراًبا د رثالب ابة سا بش ، فيع سلاذيب"( ي1)
 .وانم نش ها سحم اراتش انني اة سصٍل خطخ د الظاه يد، ونش هتا جملد المعا ات ارش انيد الف نايد (.89

 ال ن  ابيع. سر وهو  ع ع هللا، د سصل ال  الد لعة وناااب الى سا اواة هيفا اروضعد ( 2)
 (.157ص: )، 23 :العمن ،رثالب ابة سا بش  ال ع  ، جملد المعا ات ارش انيد الف نايد( 3)
 (.159-158ار جع الاابق )ص: ( 4)
 (.159ر جع الاابق )ص: ( ا5)
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 ب شنني      لنن س  مننن  قننول  نقلنن     ماوإن    الحنابلة!  به  ق  ت  ل  ألفه  هلكن   لألشي    ثاب     اإلبانة  أ   

 ،وضننيه  علننى  كننامًل   هصننحت    ييتقنند    أ   دو   فننهأل    هأن    بالفيل  ي ى  من  األشاع ة  من  هناك  أل   

ج  حتى  وذلك  عننن رجوعننه أوائننل يف كننا  اإلبانننة وتنن ل  "  الكننوث  :  يقول  بالحنابلة،  يتدر 

 الط يقننة علننى وهنن " :اأيضننً  ويقننول ،(1)"ةالسننن  أهننل ميتقنند إلننى  الربهبار  لتدري   ا عتزال

 يف ط نالمتننور   انتشال هبا وأراد ،السل  م ه  هوو  الم اد  تي  ن  عن  اإلمساك  يف  ضةالمفو  

 .(2)"الصح ح  ا عتقاد  مستوى  إلى هب   والتدرج  ،ال واة  من  التشب ه  أوحال

 عننندما أنننه  إلى  توصل     قةمدق    دراسةً   الم حلة  له ه  راسةالد    وبيد"  فودة:  سي د  ويقول

 أطنن ا  إلننى وصننلوا حتننى غننالوا قنند كننانوا النن ين بالحنابلننة التقننى ا عتزال فك  عن  ت اج 

 زك يننا الحنناف  وهننو مشننايخه  ب حنند  والتقننى  ،ف ننه  غننا   قنند  كننا   منننه   كث    بل  ،جس  الت  

 إثنن  وعلننى ،وعقائننده  نابلننةحال مقالننة األشي   ع   ومنه  ،هن307  سنة  المتوىف  السجز 

 إ     :الكننوث    اإلمننام  ف ننه  قننال  النن    الكتننا   هنن ا  ،الديانننة  أصول  عن  اإلبانة  كتابه   أل    ه ا

 ل نن فيه   جسنن  الت    أحضننا   مننن  مةبالمجسنن    يتنندرج  أ   الكتننا   هب ا  حاول  األشي    اإلمام

 اخننتلط منندى األشنني   رأى أ  بينند كننا  الكتننا  هنن ا أ    شننك   و  ،نزيننهالت   أعتننا  إلننى

 وألنن   ،اإلبانننة  كتننا    فنن ل    ،رجننةالد    هنن ه  عن  ي فيه   أ   ف راد  ،المجسمة  بيقائد  الحنابلة

 ألفننه  اإمنن    إذ   فالكتننا .  (3)"اهنن وغ    الثغنن   أهل  إلى  ورسالة  اللم   نحو  الكت   من  اكث  ً   بيده

 وإنمننا  ،ا عتقنناد  تمام  به  ييتقد     هأن    منه  يلزم  الحالت ن  ويف  ،هب   ًجاتدر    أو  الحنابلة  من  وقاية

 .غ  ه  ييتقد

 مننا  يؤلنن     األصننل يف اإلنسننا  فننإ    ،األشنني     الحسن أب  إلى إسا ة   ف ه  القول  وه ا

 ابننن  نبنن     وقنند  ،األشي    الحسن  أبو  عنه  هنز  ي    ه ا  ومثل  ،نفاق  شبهة    ف ه  إ     إذ  ؛عق دته  يضاد  

 -اباطنننً  يخالفننه مننا الظنناه  يف يقول األشي   يكو  أ  أ :- القول ه ا يدب    اهلل  رحمه  ت م ة

 عل ننه يكنن   منهمننا كننل   ،هتحبنن   وطائفننة هتبغضنن   طائفننة  بطننائفت ن:  ل ابت    واألشي  "  :ف قول

 الحنبل ننة مننن والسنننة الحنندي  أهننل لموافقننة اوإظهننارً   ةتق نن    الكتنن   ه ه   صن   ماإن    ويقول:

 التنن  األقننوال يخننال  بنناطن   قننول   لننه يوجنند لنن  هفإننن   ؛الرجاال علااى كااذب   وهااذا. وغ نن ه 

 األقننوال هنن ه يننناق  مننا عنننه غ نن ه  و  أصننحابه خننوا    مننن أحنند   نقننل و  ،هننا   أظه  

 اشنن عً  م دودة دعوى يظه  ما خل  يبطن كا  هأن   ع المد    فدعوى.  مصنفاته  يف  الموجودة

 

 (.91لايع الأقيل د ال ن الى ابة زفيل للاباخ،  ا يد الاو    )ص: ( ا1)
 (.1اوا يد  /31تاو ا عند اة سصو  المايند بتقممي و عليق الاو    )ص: ( ل2)
 (.53 و  د الا الاالم )ص: ( 3)
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 .(1)"وعقًل 

وأبو الحسن األشي   ظل  يف ا عتزال إلى ق ابة األربي ن من عم ه، ويف ذلننك الوقنن  

ة ظهور، بل كا  الظهور ألهننل السنننة علنن ه ، ومنن  هنن ا لنن    ل س له قو 
 
كا  الفك  ا عتزال 

ة؛ ممننا ينفنن  أ  ي د أنه أل   ش ًئا ضد  الميتزلة خوًفا أو تق نن  كننو  قنند كتنن   اإلبانننة  تق ننة يف نج 

م ه.  آخ  ع 

 ف:محر   المطبوع منه  الموجود لكن  لألشعر  ث بت    اإلب ن   كت ب الرابع: الموقف

 وتنن ل  " الكننوث  :  بقول  يستشهدو   القول   اهب  يقول  من  -جم    يكن  ل   إ -  ميظ 

 ومننن ،السنننة أهننل ميتقنند إلننى الربهبننار  لتنندري   ا عتننزال  عن  رجوعه  أوائل  يف  كا   اإلبانة

 سنن ما  و   ف هننا   بالتص     ةالحشوي    أقلم  تلحق   وقد  ،باطًل   ظن    فقد  مؤلفاته  آخ   أهنا  ظن  

 أصننحابه مننن المنن ه  أئمننة نصننو  يخننال  اممنن   ف هننا مننا علننى تيويل فل  ،بغداد  فتن  بيد

 سننخةوالن " ف قننول: اإلبانننة علننى تيل قننه يف الكننلم نفننس رويكنن   . (2)"أصننحابه وأصننحا 

 فتجنن   ،األث مننة  األينناد   هبننا  تلعبنن   ،فةمح     فةمصح    نسخة  اإلبانة  من  الهند  يف  المطبوعة

 .(3)"وث ق أصل    من  طبيها  إعادة

 النن    كتابننه  يف  -الكننوث    إلننى  امسننتندً -  اأيًض   غاوج   سل ما   وهب   ي ه   ه ا  وإلى

 أبنن  السنننة ناصنن  الجل ننل اإلمننام إلننى جم يننه اإلبانة كتا  نسبة يف ةعلم    نظ ة" بينوا :  هو

 ثنن   ،(4)الحسننن  أبنن   إلننى  األصننل  يف  الكتننا   نسننبة  ةصننح    ف ننه  أثب   وقد  ،"األشي    الحسن

 دهورينن  مننا وكننل الكننوث  ، كننلم إلننى مسننتنًدا أينندينا بنن ن الموجننود الكتننا  تح ينن  ينن ك 

 عق نندة  هنناأن    لمجنن د  بننهيك     غنناوج   فننإ   نالمياص ي  لألشاع ة  مخالفة  عقائد  من  األشي  

 للسننما  ال نند ورفنن  اليلننو   عننن  تحنند   حنن ن فاألشنني   آخنن ، علمنن  دل ننل   دو  مخالفننة

 األشنني   اإلمننام كننلم لنن س الكلم ه ا أ    أقط  أنا"  غاوج :  قال  ع شه  على  اهلل  واستوا 

 يننا"  األشنني  :  قننول  عننند  ومثلننه  ،(5)"اهلل  رحمننه  اوناشنن ه  والجماعة  السنة  أهل  عق دة  ناص 

 

 (.205-204/ 12جمموع الفتاوى )( 1)
 (.91د الاو    )ص: لايع الأقيل د ال ن الى ابة زفيل للاباخ،  ا ي( ا2)
 (.1اوا يد  /31تاو ا عند اة سصو  المايند بتقممي و عليق الاو    )ص: ( ل3)
 (.8-7نظ ن الميد د نابد لتاو ا عند مجيعع ي، ا رام ا ليل اص  الا د سا اواة ال ع   )ص: ( 4)
 (.72ار جع الاابق )ص: ( 5)
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 .(1)"السما   ساكن

 .المع صرين  األش عرة لعقيدة  مخ لف   عق ئد وجود سببه:  ب لتحريف  ف لقو  

 "المفننرت   كنن    تب نن ن"  كتابننه  يف  نقننل  عسنناك   ابننن  أ     :بننالتح ي   قننوله   أسبا   ومن

 أ   أهمهننا:  مننن  اختلفننات  اإلبانة  يف  والموجود  التب  ن  يف  الموجود  وب ن  ،اإلبانة  من  فصل ن

 .مف دة  الي ن  إثبات ورد  عساك   ابن  عند  ب نما  اإلبانة يف  ع ن ن هلل  أثب   األشي  

 ب آلت : من قشته ويمكن  ،المراد على  دا     صحيح  حقيق     دليل    بال  دع وى كله  وهذا

:  ؛ةجوه ينن    خلفننات  ب نهننا  ولنن س  ،ب نهننا  ف مننا  فق ات    الموجودة  ةالخط     لنسخا  لك  أوال 

 عننن  تزينند  بل  ،وح دة  ل س   النسخة  وأ     خاصة  هو،  كما  الحسن  ألب   الكتا   أ     يؤكد  امم  

 وسنن  ي ةفوق نن   عل هننا اعتمنندت التنن  سننخةالن  إ  ،المجمننل يف متفقننة فهنن  نسننخ، الخمننس

 ألبنن  الحننال  بوضننيه الكتننا  صننحة علننى دل ننل   ب نهننا ف مننا النسننخ فاتفنناق نهننا،ع الكننلم

 كننل يف التح ينن  دخننل إنننه :يقننال  حتننى  جوه يننة  ل سنن   الموجننودة  وا ختلفات  الحسن،

 جوه يننة ل س  عساك   ابن  أورده  ما  وب ن  المخطوط  ب ن  والف وق  ،الكتا   نسخ  من  نسخة

 .الكتا  يف دخل  قد  تح يًفا  إ   :نقول  أ   لدرجة

 مننن  اليلمننا   كننلم  فنن ين  الكننوث  ،  مكننل  إلننى  مستنًدا  إ   ح ي بالت    قال  من  أر  ل   ث ني  :

 بيبارتننه الكننوث   إ  للتح ينن  نيننتفط   ألنن  !الكتننا ؟ تح ينن  ب ننا  يف الكننوث   قبننل

 يكونننوا لنن  إ  ح ي بالت    القائل ن  األشاع ة  جل    عل ها  بنى  ث   دل ل  بل  قدمها  الت   المقتضبة

 طبينن   التنن   النسخة  عن  تكل   نفسه  الكوث    بل  ؛الحد  ه ا  عند  يق   األم   ول س  !كله ؟

 وقنند للكتننا  األخنن ى الطبيننات إذ   نن كف ،ف هننا التصنن   تنن  هنناأن   ادعننى ح   ،الهند  يف

 فمننن !الهننند؟ طبيننة يف اعتمنندت التنن  غ نن  أخنن ى نسننخ علننى أخنن ى اتتحق قنن  اعتمنندت

 أ     ةخاصنن    !هننن(1371)  سنننة  المتننوىف  وحننده  الكننوث    قننول  علننى  ا عتماد  يت     أ   اليج  

 إمننام   كنننص   التح ي  ه ا وقوع  على  صح ح    دل ل  أ   موايقد    ل   ث   واحدة  طبية  عن  كلمه

ا  المت خ   الكوث    قبل  عال  أ   أو  مثًل   بسنوات    األشي    بيد  جا   .جد 

 عننن ئلسنن   حنن ن جميننة علنن  من أيًضا يظه   إثبات  أ   دو   الهوا   يف  ال    الكلم  وه ا

 النسننخة مننن الجزائنن    طنناه   ينند  علننى  نشنن   تزوي   ف ها  اإلبانة"  فقال:  األشي    الحسن  أب 

 عبننارات  يقصنند.  (2)"اليبننارات  ف هننا  تكننن  ولنن   رهننازو    هننو  ،الظاه يننة  يف  موجودة  كان   الت 

 

 (.84ار جع الاابق )ص: ( 1)
(2 )https://www.youtube.com/watch?v=4sjPgVI0m_M 
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 مننن  هننوا الجزائنن    طنناه ً الشنن خ    أ     على  لدل لا  فما  المياص ين،  األشاع ة  ليق دة  مخالفة

 عننن جميننة علنن  يننتكل  ثنن ! هنن ه؟ غ نن  األخنن ى النسخ ش   فما ك لك  كا   وإذا!  رها؟زو  

 !مي ار؟ وب    ؟!  قنصد    فمن،  كث  ة  أخ ى  عبارات  عن  غ  ه  يتحد   ب نما،  فقط  عبارت ن

 سننخالن  منهننا خلنن  زيننادات ف هننا ةفوق نن   النندكتورة عل هننا اعتمنندت التنن  سننخةالن  ث لثاا  :

 لنن  منننه  كث نن  كننا  وإ ، المياصنن ين األشنناع ة قننول إلننى تقنن   زيننادات وهنن  األخنن ى،

 هننناك لكننن فقننط، فننةمخف   وإنمننا صنن يحة ل سنن  كوهنننال اليبننارات تلننك عننن حتننى ي ضننوا

 ةمقدمنن  يف تقننول نفسننها فوق ننة النندكتورةف غ  هننا! دو  النسننخة تلننك اعتمنناد يف مشننكلة

 بننالمينى،  المخلنن ن   خ  والتنن    قنندي الت    من  تخلو  هاألن    ؛األم  سخةالن   هااعتربت    وقد"  :تحق قها

 لننىإ  األلفاظ  يضبط  كا   ناسخها  وأل     األخ ى،  سخالن   بخل ،  ق مة  ذات  خ وم  هبا  ول س

 الدقيقاا ، المراجعاا  إلااى ح جاا  يف زياا دات ماان  بهاا   ماا   أن    يالحظ   أن  يجب  أنه  غير  كب  ،  حد  

 بصننفة تؤكنند الزيننادات  هنن ه  أ     رغنن -  ظهنن   فقنند  مدسوس ،  عب رات  من  به  علق  م   الستبع د

 (81) صننفحة يف ورد مننا ذلننك مثننال ا تجنناه، هنن ا يخننال  تصنن يح -السننل  تجنناها عامننة

 المخطااو  قاارا  أحااد بيااد  وأنااه  بااد  ال  تصااريح    فهذا  والقدرة،  بالقه   هأن    من  ا ستوا   لتفس  

 هنن ا ويؤكنند األمننور، بحق قننة جهننل علننى الوقنن  نفننس يف ه  وال ين االعتزا    إلى  المي لين

 هنن ه إينن اده يف تسننامح المؤلنن  فننإ    البننا ، هنن ا علننى  : )قنن نصننها (82) بصننفحة تيل قننة

 هناا   الكااالم  يااد    ،(فت ملننه  اضمنً  الجسم ة  ىوعل  اص يحً   الجهات  على  تدل  فإهنا،  اليبارات

 نفاا   عليااه  ترتااب  والااذ ،  المعتزلاا   بااه  يقااو    الذى  المطلق  التنزيه  إلى  يتجه  ص حبه  أن  على

 الزيننادات هنن ه  يف  السننل   باتجنناه  ا لتننزام  وأ   خاصننة  ذلننك،  قبل  ب نا  ما  نحو  على  الصف ت

 انتهاا   سااببب األصاال هااذا نسخ ت ريخ على نقع لم ن أن   ويالحظ  .قمدق   فاحص  لكل  واضح

 .(1)"صالن   نه ي   بعد مب شرة الميكروفيلم

 ف هننا  أ     دتؤكنن    نفسننها  المحققننة  فإ     ذلك  وم   ،األشاع ة  من  كث      هبا  احتفى  الطبية  ه ه

 ذلننك  ومنن   ،المياصنن   األشنني    الميتقنند  إلننى  منهننا  ا عتزال   الفك   إلى  أق    ه   زيادات

 مننن األشنناع ة إلى أق   تكو  قد الت  القل لة اليبارات بي  ف ها أل     األشاع ة  هبا  يحتف 

ا أخنن ى منن ة حتصنن    قننةالمحق   أ    مننن بننال غ  ة،السننلف       نسننخة علننى اعتمنندت هنناب ن   أيضننً

 حتننى  تينن    ولنن   النسخة،  يف   تص     قدو  ا عتزال  إلى  أق    اناسخه  وأ   ،اناسخه  تي  

 األشنناع ة  واحتفننى  ،األم    النسننخة  هاأن    على  النسخة  تلك  دتم  اعت    ذلك  وم   سخة،الن   تاريخ

 

 (.188قمرد  قيق الملتوعن فوانيد لاتاو ا عند )ص: ( ر1)
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 .(1)هبا!

   المينى:  ه ا  يؤكد

    المياصنن ين  األشنناع ة  عقائنند  عننن  اإلبانة  يف  الموجودة  اليقائد  اختل   دمج     رابع  :

 ومقحماا    لاا دخ  م   النصااو  هذه أن عوااد   وإن ب انه،  سبق  كما  تح ي   ف ها  النسخة  أ     يين 

 وهننو  ،ماا مقح    مدخلاا   فوقي   نسخ   يف  وردت  الت   الزي دات  أن  ع يد    أن  فلغيرهم  ،اإلب ن   يف

 -فقننط فوق ننة نسخة يف- الحسن أب  كلم  مثًل   ودونك  ،مواض   يف  نفسها  المحققة  أكدته  ما

 وبننالمينى قالننه، النن   الوجننه علننى الينن ش علننى مسننتو   هوأننن  " ف ننه: قننال ال   ا ستوا   عن

   وا نتقننال؛ والتحننول والننتمكن وا سننتق ار، المماسننة عننن اهننً منز   اسننتوا  أراده، النن  

 وهننو  ،قبضننته  يف  ومقهننورو   قدرتننه،  بلطنن   محمولننو   وحملتننه  الينن ش  بل  الي ش  يحمله

 بننل  والسما ،  الي ش  إلى  اق بً   تزيده     فوق ة  ،الث ى  تخوم  إلى  ش    كل  وفوق  الي ش  فوق

 ق ينن  ذلننك منن  وهننو الثنن ى، علننى الدرجات رف    أنه  كما  الي ش  على  الدرجات  رف    هو

 .(2)"شننه د شنن     كننل علننى وهننو الورينند، حبننل  مننن  اليب نند  إلننى  أقنن    وهو  موجود،  كل  من

 علننى دلنن ًل  يكننو  فهننل  ،(3)للغزالنن   األربينن ن  كتننا   يف  موجننود    بح وفننهو  بي نه  صالن   وه ا

 نقاشننه  عننند األشنناع ة بينن  أورده مننا وهنن ا ؟!بالزيننادات الحافلة  النسخة  ه ه  يف  إقحامه

 ف هننا التنن  المواضنن  دس   ع تد    أ   لألشاع ة  يمكن  كما  أنه  البي   أورد  إذ  ،اإلبانة  تح ي 

 ف هننا التنن  المواضنن  دس   ع تنند    أ   ةللسننلف     يمكننن  فكنن لك  ،اإلبانننة  إلننى  سننلف ةلا  من  ق  

 كمننا وهننو. التف يننق يف واضننح مي ننار  و   ،فوق ننة  نسننخة  يف  كمننا  الميتزلننة  أو  لألشاع ة  ق  

 عو ينند   التنن  صننو والن  اليبننارات هنن ه على اتفق  ال وم الموجودة النسخ أ    ويبقى  قال،

 .بالتح ي   للقائل  دل ل و   ،الحسن  ألب   ثابتة  أهنا  فاألصل  ،تح يفها

 :خطأ   تهم  فه   السلفي  لكن  صحيح الكت ب  الخ مس: الموقف

 عق نندة يخننال  ف ننه شنن      و  النسننبة،صننح ح   الكتننا  أ     إلننى  األشنناع ة  بي     ي ه 

 يف أخطننؤوا قنند المياص و  األشاع ة   هخالف الحسن أبا أ   زعم   الت   ةوالسلف     األشاع ة،

 سنني د  النن أ   هنن ا   ويتزع    األشاع ة،  ميتقد  تق ي   عن  يخ ج  ل   هفإن    الحسن،  أب   كلم  فه 

 

(، لما 44-41انك حممم حارم حممم ال اخد اليت ااتممت الي ا فوانيد د رقمرد  قيقع لاتاو ا عند )ص: ( ا1)
 (.133-123ل عند )ص: اانش ا الملتوع صاحت العأيمخ د رقمرد  قيقع 

 رة   انيا الاتاو للع(. 211رة   انيا ال ص احملقق، وص:  20 عند، ناخد فوانيد )ص: ( ا2)
 (.5ي ظ : العبعني د سصو  المية للبرايل )ص: ( 3)
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   هألننن   ؛األشنناع ة موقنن  يف ضنني  التح ينن  ادعننا  أ    النن أ   هنن ا  أصحا   وي ى  فودة،

 ،اإلبانننة يف  مننا  توافننق  الحسننن  أبنن   عننن  آرا   نقلوا  قد  وغ  ه  اآلمد   وأل   عل ه،  ص يح  دل ل

 يف عنننده  األمنن  وخلصننة تح يفهننا، ع ننند   أ    اإلبانننة فهنن  حصننح  ن أ  فننالمفرت 

 األشنناع ة  م ه   وأ   ،ف ها  اًض مفو    كا   األشي    أ     ةال ات     بالصفات  قتتيل    الت   اليبارات

 ينقلننو  هنن ه ته حجنن   دع  تول منهما، واحد    اخت ار  يف  ض    و   ،والت ويل  التفوي   يحتمل

 هنن  وإنمننا ،السننلف ة  لنندى  لالمفصنن    ا عتقنناد  علننى  ل سنن   الحسن  أب   عن  النصو   بي 

 .عامة  ألفاظ  

 ،عنننه  اهلل  رضنن   األشنني    لإلمننام  ب صله  ثاب     فهو  اإلبانة  كتا   اأم  "  فودة:  سي د  يقول

 قننوً   أقننول  ولكننن   ؛ف ننه والتلعنن  س  النند   ينندب   لينندم ف ننه مننا بجم نن  سننل  الت   يف  ونتوقنن  

 ،الك ام ننة م ه  وع ن جس  الت   مح  هو  الكتا   يف  ما  أ     الناس  بي   زع   قد  ا:إجمال   

 يقنن ر  هإننن    :يقننال  فك نن   ،الكتننا   يف  هننؤ    أصول  ينف   األشي    فاإلمام  ،منه   غلط    وه ا

 أو  األشنناع ة  بينن     هبننا  ي ضننى     مننارب    التنن   وأجوبته  للميتزلة  مخالفته  اأم    !م هبه ؟  ع ن

 .(1)"لألشي    ل س هأن    يستلزم     فه ا  تلزمه      دق  إلزامات  من ي ونه  لما  أغلبه 

 علننى تفه  أ  يج  هنا نصوصه فإ    األخ ى كتبه يف التجس   على  هل د    هأن    ي ى  ففودة

 تجسنن     اللغننة يف اه هنن ظا على ال ات ة  الصفات  إثبات  أ     با عتبار  األخ   م   ،الجسم ة  نف 

 .ظاه ها غ    على  الصفات  أثب   قد  الحسن  أبا  أ   نيتقد    أ  الم اد  ف كو   ،األشاع ة  عند

 الحاصننل هننو هنن ا أ    نننزع  فننل األشنني   اإلمننام كتنن  كل   تح ي  اأم  " أيًضا:  ويقول

 وعننند   ،اللمنن   كتننا ك  اتح يفننً   ف هننا  نيلنن   ولنن   له  كت   بي   أيدينا  ب ن  يوجد  بل  ،بالفيل

 أو صننفحة يف اإليمننا  رسننالة وهنن  ،مخطوطننة تننزال مننا األشنني   لإلمننام صننغ  ة رسننالة

 قنند اليلمننا  ولكننن ،أغلبننه يف ح ينن الت   يقنن  لنن  المقننا ت كتننا  أ    أجننزم وأنننا ،صننفحت ن

 وتلع   تح ي   بوقوع  قلنا  إ   اإلبانة  كتا   يف  األشي    لإلمام  عبارات  بي   يستشكلو 

 د لننة  تنندل       اليبننارات  وهنن ه  ،الثغنن   أهل  إلى  رسالة  من  عبارات  على  ييرتضو   وك ا  ،ف ه

 لمننا مطابق و  صح ح غ   افهمً  يفهموهنا ما اغالبً  بل ،هؤ   يظن   كما  التجس    على  قاطية

   اإلبانننة يف األشنني   اإلمننام عننن نقننل مننا فننإ    ؛حننال كننل   وعلننى ...عل ننه تفهنن  أ  ينبغنن 

 ومننن ،والمجسننمة الميتزلننة مننن المخننالف ن لمنن ه  موافقننة و  اتجسنن مً   قلنننا  كما  يقتض 

 

 (.49سجوبد الشي   عيم الى ر تمى ال ايحني )ص: ( 1)
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 .(1)"مف ح  غ    من ف ح  فقد  منه  به ف ح

 هنن ا  يف  سننلك  قنند  اإلمام  أ     ف ه  ري        وال  "  الينج  :  وفوز   السنا   حمد  ويقول

 قنند الغالنن  يف فهننو ، ل  التنن   يف امختلفننً  اأسلوبً  له نسب   الت   ال سائل  من  غ  ه  ويف  الكتا 

 ،فننوي الت   بط يننق أخنن  قنند هأننن   بنن لك نيننن  المتشنناهبات، يف السننل  جمهور مسلك  سلك

 ط يننق إلننى عل ننه كننا  النن   كننل  ابننن ط يق عن رج  قد اإلمام أ     ذلك  من  البي   ففه 

   .(2)"السل 

 يقننول ب نننه نقننول أ  منننه يلننزم   فإنننه لألشنني   الكتا  أثبتنا إ  ناأن   ي و   وغ  ه  ففودة

 عنندد يف األشنني   أثبتننه لمننا مخال    وه ا ظاه ها،  على  الصفات  يثب   هوأن    ،السلف ة  بقول

 ب نننه  ف يننقوالت   قننوله  حكايننة بينند المقننا ت  كتابننه  يف  الحنندي   أهل  إلى  كانتسابه  كتبه  من

 عننز  اهلل  ذكنن   إذا  قائننل:  قننال  فننإ "  نفسننها:  اإلبانننة  يف  لقولننه  مخننال     وكنن لك  الكلب ننة،  وب ن

 ذكنن   لننه:  ق ننل  واحنندة؟  اينندً   وي ينند  األينند   ينن ك   أ   أنكنن ت   فمننا  ينندين،  وأراد  األيد   وجل

 مننن  وقننول  ،كث نن ة  أينند   :قننال  مننن  قول  بطل   على  أجميوا  ه ألن    يدين؛  وأراد  أيد   تيالى

 علننى يكننو  بنن   حجننة تقننوم أ  إ  ظنناه ه، علننى القنن آ  أل     ينندا ؛  :فقلنا  ،واحدة  ايدً   :قال

ا} تيننالى: قوله يكو  أ  أنك ت  ما قائل:  قال  فإ   .الظاه   خل  منن 
لنن     م  م  ين ا ع  د   ]يننس: {أ ينن 

ا}  تيالى:  وقوله  ،[71 م 
ل ق      ل   اهلل  كااالم  حكاام    لننه:  ق ننل  المجنناز؟  على  [75  ] :  {ب   د      خ 

 إال المجاا ز إلااى ظاا هره عاان الشاا   يخاار  وال وحقيقتااه، هظاا هر   علااى يكااون أن تعاا لى

 .يماثله  ما  عل ه  قسو  الكلم  ه ا  يف  نفتمي  .  (3)" بحج  

 أراد  ب نننه  السابق  صالن   عل ه  ف  د  فوي الت    على  الصفات  ه ه  أثب   قد  األشي    أ     اأم  

 أ  األشنناع ة بينن  يحنناول كمننا الخننارج يف قهنناتحق   الحق قننة: مننن  المنن اد  ولنن س  الحق قة،

 علننى  نننهب حصنن    قنند هإن   ث    تماًما،  صالن   يف  كما  للمجاز  المقابلة  الحق قة  ه   ماوإن    ،يفس ها

 التمسننك  هبننا:  ننندين  التنن   وديانتنننا  بننه  نقننول  ال    قولنا"  فقال:  حنبل  بن  أحمد  اإلمام  عق دة

 السننادة عننن روى ومننا وسننل ، عل ننه  اهلل  صننلى  محمنند  نب نننا  وبسنننة  وجل،  عز  ربنا  اهلل  بكتا 

 اهلل  عبنند  أبننو  به  يقول  كا   وبما  ميتصمو ،  ب لك  ونحن  الحدي ،  وأئمة  والتابي ن  الصحابة

 ولمننا  قننائلو ،  -مثوبتننه  وأجننزل  درجتننه  ورفنن   وجهننه  اهلل  نضنن -  حنبننل  بننن  محمد  بن  أحمد

 

 (.52ار جع الاابق )ص: ( 1)
 (.59-58انن المااب الرد وسنلت ا )ص: سهل الا د ال اا ن،   ( 2)
 .(139-138ا عند اة سصو  المايند )ص: ( 3)
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ا  وللسننل   ألحمنند  التفوي   وادعا   ،(1)"مخالفو   قوله  خال   ، ي سننل      كب نن     ادعننا     عمومننً

 هننو النن   الحسننن أبنن  كننلم يف الت ويننل هنن ا إلننى بحاجة ولسنا مناقشته،  موض   ه ا  ول س

 .الحق قة  إثبات يف  ظاه 

 للسلف ة  التفص ل   الم ه   على  ل س  أنه  منها  فه ي    قد  نصو     له  الحسن  أب   كو   اأم  

 بننل  ،والجماعننة  السنننة  أهل  اعتقاد  كل  إلى  رج   قد  هأن    الميتربو   يقل  فل   ي نك ،     أم     فه ا

 اهلل:  رحمننه  ت م ننة  ابن  يقول  بقايا،  عنده  وبق    اعتقاده   لمجم  إلى  رج   إنما  هأن    يص حو 

 للشه سننتا ،  والنحننل  الملننل  كتننا   مثننل  المقننا ت؛  مننن  الصننفات  يف  وجدتننه  ما  وت م ل "

 مننا  ف ننه  ذك   وقد  الفن،  ه ا  يف  رأيته  كتا     أجم   وهو  لألشي    اإلسلم  ن  مقا ت  وكتا 

 إلننى  المقننا ت  مننن  ذكنن ه  مننا  أقنن    وهنن   يختارها،  وأن ه  والحدي   السنة  أهل  مقالة  أن ه  ذك 

 أهننل  مقالننة  ونفننس  والحنندي ،  السنننة  أهل  من  أحد    يقلها  ل   أمور  ف ه  لكن    والحدي ،  السن ة

 .(2)"هبا  خب      هو و   يي فها  يكن  ل   والحدي   السنة

ا:و  أخير 

 اممنن   ؛المياصنن ين األشنناع ة  ميتقد  يخال   مما  الكث    ف ها  اإلبانة  أ     الورقة  من  اهدالش  

 هبنن ا يقنن و  وهنن  اليق نندت ن، بنن ن والبننو  ا خننتل  هنن ا سننب  دراسننة علنن ه  جنن وي

دت  ول لك  ؛اليق دت ن  ب ن  ا ختل   مننا  ب ن  التوف ق  منه   محاولةً   اإلبانة  من  المواق   تيد 

 كننا  ال   الم ه  ب ن خل  أ   طمس    محاولته   أ     إ   األشاع ة،  عق دة  وب ن  ف ها  ورد

 صننح حة   غ نن  مننواقفه  أل    ؛لهنن  سننتق  ت     ال ننوم  األشنناع ة  عل ه  ما  وب ن  الحسن  أبو  عل ه

 .  اإلبانة  كتا   من

 .أجمي ن  وصحبه  آله  وعلى  محمد،  نب نا  على  وسل  اهلل  وصلى

 

 (.20ا عند اة سصو  المايند )ص: ( 1)
 (.631/ 2ال بوات )( 2)


