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 ؟هل مر اإلمام األشعري بثالث مراحل في االعتقاد

 كاتب المقال: الدكتور العصري، سيف بن علي

 أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة في أكاديمية بلغار اإلسالمية

 المقدمة:

 الحمد هلل المستحق للمحامد كلها، والصالة والسالم على سيدنا محمٍد وعلى آله وصحابته، أما بعد: 

الناس تجاه قضايا االعتقاد مختلفة وربما متصادمة ومتناقضة، وقد سلك الناس في التعامل مع موقف فإن 

ِمْن غير توفيق بينها وبين  البراهين العقلية واألدلة النقلية طرائق قدداً، فمنهم َمْن تمسَّك بظواهر النصوص

ً في ، ومنهم من زعم التمسك بالمسالك العقلية وأهمل الدالئل المحكمات النقلية، وسلك أهل السنة طريقاً وسطا

فإن األدلة النقلية ال تعارض القواطع العقلية التي ال تقبل التأويل؛ فأهل السنة والجماعة  المزاوجة بين العقل والنقل،

إذا خالفها قطعي نقلي أو عقلي، وذلك  كون بمحكمات الكتاب والسُّنة في العقائد ال يتجاوزون ظاهرها إالتمسسم

 وال تتضاد. حجج هللا تعالى تتعاضدن أل

إمامهم أحمد ف األثريةاألثرية واألشعرية والماتريدية، أما  مدارس: ثالث يضمَّ  ولقب أهل السنة والجماعة

إمامهم أبو الحسن على بن ف األشعريةوأما  بن حنبل، ومن سار على طريقه من الحنابلة دون تشبيه وال تجسيم.

 إمامهم أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي.ف لماتريديةا، وأما إسماعيل األشعري

وقد صرح بذلك أئمة كثيرون، وليس في ذلك خالف بين األشعرية والماتريدية، ولذا سأقتصر على نقل 

ين عن الحنابلة وحنابلة، طوائف أهل السنة ثالثة: أشاعرة، »قال اإلمام تقي الدين عبد الباقي البعلي الحنبلي: ، نصَّ

أهل السنة والجماعة ثالث فرق: األثـرية وإمامهم أحمد بن »وقال اإلمام محمد السفاريني الحنبلي:  .(1)«وماتريدية

حنبل رضي هللا عنه، واألشعرية وإمامهم أبو الحسن األشعري رحمه هللا، والماتريدية وإمامهم أبو منصور 

 .(2)«الماتريدي

ف طرائق ال حقائق، أو اختالف في اللفظ ال المعنى، أو اختالف في واالختالف بين هذه المدارس اختال

ع بعضهم بعضاً، بل أثنى بعضهم على بعض، وتتلمذ بعضهم على بعض.  الفروع ال األصول، ولذا لم يُبَد ِ

وقد حصل في األزمنة المتأخرة ظهور توجهات مخالفة ألهل السنة مع ادعائها االنتساب إلى أهل السنة، 

 ر مسمى أهل السنة على أنفسهم وإخراج أهل المصطلح منه.بل مع حص

ثم تجاوزوا ذلك إلى دعاوى عريضة ال برهان عليها، كدعواهم أن طائفة من أئمة األشعرية قد رجعوا 

وتابوا عن العقيدة األشعرية، ودعواهم أنَّ لألمام األشعري ثالث مراحل في االعتقاد، وأنه كان يتبنى العقائد 

ثم انتقل عنها إلى موافقة عبد هللا بن سعيد القطان الشهير بابن كالب، وأن هذه المرحلة خليط من مذهب  االعتزالية،

 المعتزلة ومذهب أهل السنة، ثم انتقل في المرحلة الثالثة إلى أهل السنة.

نَّ وبناء على دعوى المراحل الثالث قالوا: إن األشعرية إنما تابعوا األشعري في المرحلة الوسطى، وأ

انتسابهم إلى اإلمام األشعري ال يصح لرجوعه عن ذلك االعتقاد، وكل هذه أوهام سيتم كشفها في هذا المقال إن شاء 

 هللا.

 التعريف باإلمام األشعري:

هو: علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد هللا بن موسى بن بالل بن أبي بردة بن أبي 

هـ(، جاهد أهل البدع الذين خالفوا في أصول الدين، فنصر 324هـ( وتوفي سنة )260)موسى األشعري، ولد سنة 

 ما كان عليه الصحابة والتابعون من قضايا االعتقاد وأوضح أدلتها، ونفى الشبه وأبطلها.

كان والد أبي الحسن األشعري سنيا مشتغال بالحديث وأوصى بابنه عند وفاته إلى اإلمام زكريا بن يحيى بن 

 .(3)«اإلمام، الثبت، الحافظ، محدث البصرة وشيخها ومفتيها»د الرحمن الساجي الذي يقول عنه الذهبي في السير: عب

ومع نشأته في بيت سني إال أنه وبعد أن توفي والده تزوجت أمه بأبي علي الجبائي رأس المعتزلة في 

فيات، فتتلمذ أبو الحسن عند الجبائي وتأثر عصره، ذكَر ذلك المؤرخون ومنهم صالح الدين الصفدي في الوافي بالو

به حتى أصبح رأساً في االعتزال، ثم ظهر له فساد مذهب االعتزال فتاب منه، وأعلن توبته، وتناقلتها كتب التراجم 

 والعقائد.

وجرت مناظرة بين أبي الحسن علي بن إسماعيل األشعري، وبين أستاذه »قال اإلمام الشهرستاني في الملل: 

لي الجبائي في بعض مسائل التحسين والتقبيح، فألزم األشعري أستاذه أموراً لم يخرج عنها بجواب فأعرض أبي ع

 .(4)«عنه وانحاز إلى طائفة السلف ونصر مذهبهم على قاعدة كالمية؛ فصار ذلك مذهبا منفردا
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لجماعة، وإمام شيخ طريقة أهل السنة وا»قال اإلمام تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى: 

المتكلمين، وناصر سنة سيد المرسلين والذَّاِب عن الدين، والساعي في حفظ عقائد المسلمين سعيا يبقى أثره إلى يوم 

 .(5)«يقوم الناس لرب العالمين

هو صاحب األصول والقائم بنصرة مذهب السنة، »وقال العالمة شمس الدين بن خلكان في وفيات األعيان: 

ائفة األشعرية، وشهرته تغني عن اإلطالة في تعريفه، والقاضي أبو بكر الباقالني ناصر مذهبه وإليه تنسب الط

 .(6)«ومؤيد اعتقاده

وقد تتلمذ على يد اإلمام األشعري عدد من كبار األئمة، منهم اإلمام أبو الحسن الباهلي، واإلمام أبو الحسن 

هللا بن مجاهد البصري، واإلمام أبو سهل الصعلوكي،  الكرماني، واإلمام أبو زيد المروزي، واإلمام أبو عبد

 .(7)وغيرهم

ترك اإلمام األشعري للمسلمين كثيراً من المؤلفات النافعة، من بينها "الفصول في الرد على الملحدين"، 

و"الرد على المجسمة"، و"اللمع في الرد على أهل البدع"، و"النقض على البلخي"، و"جمل مقاالت الملحدين"، 

 يرها كثير.وغ

 هل ابتكر اإلمام األشعري عقيدة تخالف السلف؟

لم يبتكر اإلمام األشعري عقيدة جديدة تخالف عقائد السلف، بل نصر ما كان عليه السلف من العقائد بتوضيح 

ً من  أئمة األدلة والبراهين، وذلك حين أطلَّت البدع برأسها، واستطال المعتزلة بشبهاتهم، فأظهر هللا تعالى إماما

المسلمين تأمل مناهج األولين، وحاجة َمْن كانوا له معاصرين، فقام بالحق خير قيام حتى ردَّ هللا به بِدََع المبتدعين، 

وزيَغ الزائغين، أورد اإلمام الحافظ المحدث أبو القاسم ابن عساكر في تبيين كذب المفتري عن اإلمام الحافظ البيهقي 

إلى شيخنا أبي الحسن األشعري فلم يحدث في دين هللا حدثًا ولم يأت فيه ببدعة، بل إلى أن بلغت النوبة »أنه قال: 

أخذ أقاويل الصحابة والتابعين ومن بعدهم من األئمة في أصول الدين فنصرها بزيادة شرح وتبيين، وأن ما قالوا 

يستقيم في اآلراء، في األصول وجاء به الشرع صحيح في العقول خالف ما زعم أهل األهواء من أن بعضه ال 

فكان في بيانه ... نصره أقاويل من مضى من األئمة كأبي حنيفة وسفيان الثوري من أهل الكوفة واألوزاعي وغيره 

من أهل الشام، ومالك والشافعي من أهل الحرمين ومن نحا نحوهما من الحجاز، وغيرها من سائر البالد، وكأحمد 

بن سعد وغيره وأبي عبد هللا محمد بن اسمعيل البخاري وأبي الحسن  ابن حنبل وغيره من أهل الحديث، والليث

 .(8)«مسلم بن الحجاج النيسابوري إمامي أهل اآلثار وحفاظ السنن

 إذا كان األشعري لم يُحدث عقيدة جديدة، فلماذا نسب المذهب إليه؟

ووضوح منهجه، جعَل األئمة الجواب عن ذلك: أنَّ قيام اإلمام األشعري بواجب الدفاع عن عقائد السلف، 

األكابر من الفقهاء والحفاظ يسلكون طريقته في الِحَجاج، وصار هو الممثل لمدرسة أهل السنة وحامل لوائها، ونسب 

أهل السنة بعده إليه كما نُِسبَْت قراءة عاصٍم إلى عاصٍم مع أنه ليس له فيها إال العناية واإلتقان، والتدريس واإلحسان، 

القراء، وكما نُسب الفقه إلى األئمة )أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد(، مع كون ذاك التراث ليس كله وهكذا سائر 

 من اجتهادهم رضي هللا عنهم، بل منه ما هو من روايتهم ومنقولهم.

واالنتساب إلى إمام أهل السنة أبي الحسن األشعري إنما هو انتساب لمنهج قويم، وصراط مستقيم، ال 

الحسن األشعري، ولذا وجدنا المنتسبين إلى مدرسته وافقوه وخالفوه، وأيَّدوه وعارضوه، بحسب ما لشخص أبي 

 يقتضيه الدليل والبرهان، إذْ ال تقليد في عقائد اإليمان.

على فاالنتساب إِلَْيِه إِنََّما ُهَو بِاْعتِبَار أَنه َعَقدَ »قال اإلمام تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى: 

اَلئِل َطِريق الس لف نَِطاقَاً َوتمسك بِِه، َوأقَام اْلحَجج والبراهين َعلَْيِه، فََصاَر المقتدي بِِه في ذَِلك السالك َسبيله في الدَّ 

 .(9)«يُسمى أشعريا

ومنذُ عصر أبي الحسن األشعري وأهل السنة بسيف حجته يناضلون، وبواضح برهانه يجادلون، حتى 

 ع.قُِمعَْت بهم البد

طريقة »وأتباعه هم سواد األمة، قال اإلمام تاج الدين عبد الوهاب السبكي في طبقات الشافعية الكبرى: 

الشيخ ]أبي الحسن األشعري[ هي التي عليها المعتبرون من علماء اإلسالم، والمتميزون من المذاهب األربعة في 

 .(10)«هللا عليه وآله وسلممعرفة الحالل والحرام، والقائمون بنصرة دين سيدنا محمد صلى 

اجتمع عليها  -أي: األشعري-وقد ذكر الشيخ شيخ اإلسالم عز الدين بن عبد السالم أن عقيدته »وقال أيضاً: 

الشافعية والمالكية والحنفية وفضالء الحنابلة، ووافقه على ذلك من أهل عصره شيخ المالكية في زمانه أبو عمرو 

 .(11)«دين الحصيريبن الحاجب وشيخ الحنفية جمال ال
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ومن كالم ابن عساكر حافظ هذه األمة الثقة الثبت: هل من الفقهاء الحنفية »وقال اإلمام تاج الدين السبكي: 

والمالكية والشافعية إال موافٌق األشعري ومنتسٌب إليه، وراٍض بحميد سعيه في دين هللا، وُمثٍْن بكثرة العلم عليه، 

 . (12)«يه وتعادي كل موحد يعتقد التنزيه، أو تضاهي قول المعتزلة في ذمهغير شرذمة قليلة تُْضِمُر التشب

 هل كان لإلمام األشعري ثالث مراحل؟

ظهرت هذه الدعوى تلميحاً في كالم الشيخ تقي الدين ابن تيمية ثم تصريحاً في كالم اثنين من تالميذه وهما 

ري انتقل من االعتزال إلى متابعة عبد هللا بن سعيد بن اإلمام الذهبي واإلمام ابن كثير، وقالوا: إن اإلمام األشع

كالب، ثم إلى متابعة اإلمام أحمد، كما يدعي هؤالء أن األشاعرة ابتداًء من طالب اإلمام األشعري وإلى يومنا هذا 

خ تقي إنما يتبعون طريقة األشعري في مرحلته الوسطى، وسأنقل كالمهم وأعقب عليه بما يفتح هللا تعالى، قال الشي

األشعري وإن كان من تالمذة المعتزلة ثم تاب، فإنه كان تلميذ الجبائي ومال إلى طريقة »الدين ابن تيمية في فتاويه: 

ابن كالب وأخذ عن زكريا الساجي أصول الحديث بالبصرة، ثم لما قدم بغداد أخذ عن حنبلية بغداد أمورا أخرى، 

وكان معتزلياً ثم تاب، ووافق أصحاب ». وقال اإلمام الذهبي: (13)«موذلك آخر أمره كما ذكره هو وأصحابه في كتبه

الحديث في أشياء يخالفون فيها المعتزلة، ثم وافق أصحاب الحديث في أكثر ما يقولونه، وهو ما ذكرناه عنه من أنه 

ً في نقل إجماعهم على ذلك، وأنه موافق لهم في جميع ذلك. فله ثالثة أحوال: حال كان معتزلياً، وحال  كان سنيا

بعض دون البعض، وكان في غالب األصول سنياً، وهو الذي علمناه من حاله، فرحمه هللا وغفر له ولسائر 

قلت: ذكروا للشيخ أبي الحسن األشعري رحمه هللا ». وقال اإلمام ابن كثير في طبقات الشافعيين: (14)«المسلمين

ال محالة، والحال الثاني: إثبات الصفات العقلية السبعة، وهي: ثالثة أحوال، أولها: حال االعتزال، التي رجع عنها 

الحياة، والعلم، والقدرة، واإلرادة، والسمع، والبصر، والكالم، وتأويل الخبرية كالوجه، واليدين، والقدم، والساق، 

ي طريقته في ونحو ذلك، والحال الثالثة: إثبات ذلك كله من غير تكييف، وال تشبيه، جريا على منوال السلف، وه

اإلبانة التي صنفها آخرا، وشرحه القاضي الباقالني، ونقلها أبو القاسم ابن عساكر، وهي التي مال إليها الباقالني، 

 . (15)«وإمام الحرمين، وغيرهما من أئمة األصحاب المتقدمين، في أواخر أقوالهم، وهللا أعلم

 وهذه الدعوى يظهر فسادها من وجوٍه:

لعلماء ال يذكرون ألبي الحسن األشعري إال االنتقال من االعتزال إلى السنة، وأما موافقته : أن االوجه األول

لإلمام عبد هللا بن سعيد بن كالب فهي ضمن مرحلة متابعة السنة، ألنَّ اإلمام ابن كالب من رؤوس أهل السنة، 

ن كالب في بعض المسائل يُصحح لهم فلعل الشيخ ابن تيمية ومن تبعه اعتبروا أنَّ اختالف اإلمام األشعري عن اب

القول بوجود ثالث مراحل، واألمر ليس كذلك، فالخالف بين أبناء المدرسة السنية في فروع االعتقادات  مع اتفاقهم 

وهللا تعالى -على أصول أهل السنة ال يُصحح لنا أن نخرج واحداً من المختلفين عن مسمى أهل السنة، ولعل هذا 

لعلماء على ذكر انتقال واحد ألبي الحسن األشعري من االعتزال إلى السنة، ويشهد لذلك سبب اقتصار ا -أعلم

تنصيصهم على سنية عبد هللا بن سعيد، قال الحافظ ابن عساكر رحمه هللا تعالى في تبيين كذب المفتري نقالً عن 

كال ب البدعة، والذي بلغنا أنه يتقل د  ما علمنا من نسب إلى ابن»إمام المالكية في زمنه ابن أبي زيد القيرواني قوله: 

 .(16)«السنة ويتول ى الردَّ على الجهمية وغيرهم من أهل البدع

وابن كال ب على كل حال من أهل السنة.... ورأيت اإلمام »وقال التاج السبكي في طبقات الشافعية الكبرى: 

بن سعيد في آخر كتابه "غاية المرام في علم ضياء الدين الخطيب والد اإلمام فخر الدين الرازي قد ذكر عبد هللا 

ر المعتزلة في مجلس  الكالم " فقال: ومن متكلمي أهل السنة في أيام المأمون عبد هللا بن سعيد التميمي الذي دم 

 .(17)«المأمون وفضحهم ببيانه

بار المتكلمين، من ك»وقال العالمة ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية في ترجمة اإلمام عبد هللا بن سعيد: 

 .(18)«َومن أهل الس نة وبطريقته وطريقة الحارث المحاسبي اْقتدى أبو اْلحسن اأْلشعري  

من المعلوم أن كتاب اإلبانة يمثل المرحلة األخيرة عند اإلمام األشعري حتى عند من يدعي  الوجه الثاني:

في اإلبانة على طريقة ابن كالب فهذا يعني أن أن اإلمام مرَّ بثالث مراحل، فإذا علمنا أنَّ اإلمام األشعري مشى 

لألشعري مرحلتين فقط، وأنَّ مرحلة موافقته البن كالب هي المرحلة الثانية واألخيرة، وأنَّ ابن كالب سني، وهذا 

يعني ابن كال ب  -وعلى طريقته »ما قرره أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر في لسان الميزان حيث قال: 

 .(19)«األشعري في كتاب اإلبانةمشى  -

وكان ]أي: األشعري[ على رأي عبد هللا بن »وهذا ما يؤكده العالمة ابن خلدون في مقدمة تاريخه بقوله: 

 .(20)«سعيد بن كال ب وأبي العباس القالنسي والحارث بن أسد المحاسبي من أتباع السلف وعلى طريقة السنة

حتى انتهى الزمان »مقاالت الناس ومذاهبهم في كتابه الملل والنحل: وقال العالمة الشهرستاني وهو الخبير ب

إلى عبد هللا بن سعيد الكالبي، وأبي العباس القالنسي، والحارث بن أسد المحاسبي، وهؤالء كانوا من جملة السلف 

 .(21)«إال أنهم باشروا علم الكالم، وأيدوا عقائد السلف بحجج كالمية، وبراهين أصولية
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اإلماُم األشعري رأُس مدرسٍة، وعلٌم من أعالم اإلسالم، وشهرته َطبَّقَت ِطبَاق األرض،  الث:الوجه الث

وأتباعه هم جمهور األمة من الحنفية والمالكية والشافعية وفضالء الحنابلة، وسيرته مبثوثة في كتب العقائد والتراجم 

من طالبه وال من طالب طالبه، وال َمْن ترجم له، والطبقات، فكيف بعد هذا كله ال يذكر أحدٌ هذه المراحل الثالث 

 ويَْنفَردُ بذكرها ابن تيمية ومن تابعه بعد موت األشعري بقرون.

أنَّ البخاري معلوٌم انتسابه لمذهب السلف، والبخاري في صحيحه ُمْستَِمدٌ مسائل العقيدة  الوجه الرابع:

البخاري في جميع ما يورده من تفسير الغريب إنما »ري: والكالم من ابن كالب، قال الحافظ ابن حجر في فتح البا

ينقله عن أهل ذلك الفن كأبي عبيدة والنضر بن شميل والفراء وغيرهم، وأما المباحث الفقهية فغالبها مستمدة من 

ني ، وهذا يع(22)«الشافعي وأبي عبيد وأمثالهما، وأما المسائل الكالمية فأكثرها من الكرابيسي وابن كالب ونحوهما

 أن ابن كالم على طريقة السلف، وأنَّ متابعة األشعري البن كالب هي المرحلة الثانية واألخيرة.

أنَّ مخالفة اإلمام أحمد لإلمام ابن كالب ال تُخرج واحداً منهما من أهل السنة، والقول الذي  الوجه الخامس:

قال به ابن كالب في مسألة اللفظ بالقرآن قال به طوائف من األئمة، قال اإلمام ابن عبد البر المالكي في ترجمة 

ا خالفه في القرآن عادت تلك الصداقة عداوة، وكانت بينه وبين أحمد بن حنبل صداقة وكيدة فلم»اإلمام الكرابيسي: 

فكان كل واحد منهما يطعن على صاحبه، وذلك أن أحمد بن حنبل كان يقول من قال القرآن مخلوق فهو جهمي، 

ومن قال القرآن كالم هللا وال يقول غير مخلوق وال مخلوق فهو واقفي، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، 

عبد هللا بن كالب وأبو ثور وداود بن علي وطبقاتهم يقولون إنَّ القرآن الذى تكلم به هللا صفة من وكان الكرابيسى و

صفاته ال يجوز عليه الخلق، وإن تالوة التالي وكالمه بالقرآن كسب له وفعل له وذلك مخلوق، وإنه حكاية عن كالم 

اب أحمد بن حنبل حسينا الكرابيسي وبدعوه وطعنوا هللا وليس هو القرآن الذي تكلم هللا به ... وهجرت الحنبلية أصح

. فاتضح من هذا النقل أنَّ ابن كالب ما قال ما يستدعي وصفه بالبدعة، (23)«عليه وعلى كل من قال بقوله في ذلك

والذي قاله ابن كالب وافقه عليه اإلمام البخاري ومسلم واإلمام ابن جرير الطبري، وحصل لإلمام ابن جرير أذيَّة 

كان قد وقع بينه وبين الحنابلة أظنه بسبب مسألة اللفظ، »ب ذلك، قال اإلمام ابن كثير في ترجمة ابن جرير: بسب

واتهم بالتشيع، وطلبوا عقد مناظرة بينهم وبينه، فجاء ابن جرير لذلك ولم يجئ منهم أحد، وقد بالغ الحنابلة في هذه 

ا يفضي إلى القول بخلق القرآن، وليس كما زعموا، فإن الحق ال المسألة وتعصبوا لها كثيراً، واعتقدوا أن القول به

 .(24)«يحتاط له بالباطل

وال ريب أن ما ابتدعه الكرابيسي وحرره في مسألة اللفظ وأنه مخلوق هو حق، لكن »وقال اإلمام الذهبي: 

 . (25)«أباه اإلمام أحمد لئال يُتذرع به إلى القول بخلق القرآن فسد  الباب

ة مرحلة وسط بين االعتزال والسنة، فلماذا لم يعلن اإلمام التوبة  دس:الوجه السا لو فرضنا جدالً أن ثـمَّ

منها كما تاب من االعتزال، أليس هو من قام على رؤوس األشهاد وأعلن توبته وبراءته من عقائد االعتزال، ثم 

تلك العقائد الفاسدة، ويقوَم بواجب النصح  ألََّف المؤلفات في الرد على المعتزلة ونقض أقوالهم، حتى تبرأ ذمته من

والبيان، فكيف لم يَْفعَل، وكيف لم يُْنقَل أي كالم أو موقف له تجاه عبد هللا بن سعيد، وال ذََكَر هذا الطَّْوَر أحدٌ من 

 تالميذه وهم كبار األئمة الثقات.

شاعرة إلى األشعري في اعتقاٍد لو كان ألبي الحسن األشعري ثالث مراحل فلماذا ينتسب األ الوجه السابع:

قد رجع عنه، وما رجَع عنه ليس بمذهب له، فكيف يُْطبق العلماء من المذاهب األربعة السنية على التدليس والتزوير 

 باالنتساب إلى األشعري في اعتقاد قد رجع عنه.

هو إقرارها وإمرارها،  أنَّ ما قرره اإلمام األشعري في اإلبانة فيما يخص الصفات الخبرية الوجه الثامن:

ال تفسيرها بالحقائق المعهودة، فمن لم يدقق في كالمه ربما ظنَّ أن األشعري يثبت الصفات على حقائقها، وهذا 

وهم، فإن األشعري لم يزد على وصف هللا تعالى بما وصف به نفسه، مع نفي الظواهر الموهمة، فقد قال في اليدين: 

قولنا الذي نقول به، وديانتنا ». فقوله في صدر اإلبانة: (26)«ا أن نعني جارحتينوال يجوز عندنا وال عند خصومن»

التي ندين بها، التمسك بكتاب هللا ربنا عز وجل، وبسنة نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم، وما روى عن السادة 

أحمد بن محمد بن حنبل  الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد هللا

قائلون، ولما خالف قوله مخالفون؛ ألنه اإلمام الفاضل، والرئيس  -نضر هللا وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته  -

 .محمول على التفويض ال اإلثبات .(27)«الكامل... 

مراحل.  وبهذا الوجوه الثمانية مجتمعة يمكننا أن نجزم ببطالن قول من زعم أنَّ لإلمام األشعري ثالث

 وهللا الموفق للصواب.

 .53ص/1( البعلي، عبد الباقي بن عبد الباقي، العين واألثر في عقائد أهل األثر، دار المأمون للتراث، ط1)

، 1982، سنة 2بن أحمد، لوامع األنوار البهية، مؤسسة الخافقين، دمشق، ط( السفاريني، محمد 2)

 .73ص/1ج
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