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 في تقـرير القضايا العقـدية منهج المدرسـة الماتـريدية

 جمال سعد محمود جمعة .  

 قسم العقيدة والفلسفة، الكلية: أصول الدين القاهرة، جامعة األزهر، مصر. 

 pro.dr.jmal.saad@hotmail.comالبريد االلكترونى :  

 الملخص : 
ريم صددددو ة واعددددئة سددددن اليد ةددددة اليا ريديددددة يقدددددا هدددد ا الرئدددد  للقددددا   الكدددد

ومنهجهددددا قددددى  قريددددر ق ددددايا العقيدددددة مددددن ويدددد  التعريدددد   هددددا ن دددد ة و  ددددو  ا 
واليؤةددا األول لهددا ميدد إ  قددى  مدداا أهددم السددنة أ ددى منصددو  اليا ريددد  أوددد 
أئيددة أهددم السددنة ووددامى وياهددا وسلددم مددن أسددإا الفكددر ا ةددإمى ، وقددد  ددا  

أواخددر القددر  ال الدد  وأوائددم القددر  الرا،دد  الهجددر  ، مددن الف اوددم الدد ين زانددوا 
وذلدددن سنددددما نقدددم جيهدددو  اليسدددليين سلدددى اليعتملدددة ،سدددب  نمستهدددا الي اليدددة 
وإنكا هددا ليسددائم سقديددة واعددئة ،  رريددة الرددا   ةددرئانر و عددالى ، وإقرا هددا 
قى الت ويم و دها ألوادي  صئيئة ، لد لن  دا  اليسدليو  قدى  دإد مدا و ا  

ة يومئ  قى واجة ملئة  لى ظهو  شخصية   خد  ،السدي  والعقدم النهر خاص
مع ا ، ووجدت ه ه ال خصية الي لوبة قى شدخ  أ دى منصدو  اليا ريدد  ، 
وقددد وجدددت   ا  أ ددى منصددو  صددد  لددد  الئنايددة ، قكانددة العقيدددة الرةدديية 
سلدى مددد  س ددرة قددرو  وال  ددمال  سددود جددم  ا  بيددر ا مددن العددالم ا ةددإمى وتددى 

 اآل  .

و ي م اليد ةة اليا ريدية الجناح ال انى لي ه  أهم السنة ،يعنداه الددقيب ،عدد 
اليد ةددة األشددعرية و ددم منهيددا قددد ةددلن مسددلك ا وةدد  ا جيعددا  يددر  ددين العقددم 
والنقم ، و ا  السدب  الرئيسدى لتقريدر هد ا اليدنه  للدو اليعتملدة وإقرا هدا قدى 

mailto:pro.dr.jmal.saad@hotmail.com
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ا للعقددم ، و دد ولوا النصددو  اةددتعيال األدلددة العقليددة ، ققددد جعلددوا ال ددر   ا،عدد  
لتواقددددب مددددنهجهم العقلددددى ، وأمددددا الئ ددددوية ومتدددد خر  السددددلاية ققددددد ،ددددال وا قددددى 
اةتعيال الينه  النصى لد جة أ  ،ع هم أجر   م النصو  سلى ظاهرها 
ق وصددلهم هدد ا اليددنه   لددى الوقددو  قددى الت ددبير والتجسدديم وبددين هددؤال  وهددؤال  

ا زاوجدددوا  يدددر  دددين النقدددم  وةدددم جيهدددو  األشدددعرية واليا ريديدددة قدددا نتهجوا منهجددد 
والعقم قكا  منهجهم وة  ا معتدال  ال  قراط  ير وال  فدريم ، و دانوا  هد ا خيدر 

  رجية ليا سلير السلف الصالح .

 يعال  ه ا الرئ  أ بعة مئاو   ئيسة مي لة  ييا يلى :
مداا اليئو  األول : سصدر ا مداا اليا ريدد  ، اليئدو  ال دانى : التعريد  ،ا 

اليا ريددد  واليا ريديددة ن ددد ة و  ددو  ا ، اليئددو  ال الددد  : مددنه  اليا ريديددة قدددى 
الق ددددايا العقديددددة ، اليئددددو  الرا،دددد  : نيدددداذل   بي يددددة سلددددى مددددنه  اليد ةددددة 

 اليا ريدية قى الق ايا العقدية .

: مددددنه  ، اليد ةددددة ،  اليا ريديددددة ،  قريددددر الق ددددايا ،  الكلمــــام الميةا  ـــــة
 العقدية .
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Matridi school curriculum in the report of 

streptococcal issues 

Jamal Saad Mahmoud Juma  . 

Department of Faith and Philosophy, Faculty: Origins of 

Religion Cairo, Al-Azhar University, Egypt  . 

E-mail: pro.dr.jmal.saad@hotmail.com 

Abstract : 

This research provides the generous reader with a clear 

picture of the Matridi school and its approach in 

determining the issues of faith in terms of its definition of 

genesis and development and its first founder represented 

in the imam of the Sunnis Abi Mansour Al-Matridi, one of 

the imams of the Sunnis and the protectors of its 

protectors and a flag of islamic thought, and was one of 

the flats who weighed in late the third century and early 

4th century AH, when we re-established the Muslim 

public on the retreat because of its flirtation and denial 

For clear complex issues, such as the vision of the 

Almighty Bari, and its excessive interpretation and 

response to correct hadiths, so Muslims in the country 

beyond the river, especially then in urgent need of the 

emergence of a figure who takes both hearing and reason, 

and found this desired personality in the person of Abu 

Mansour Al-Matridi, and the opinions of Abu Mansour 

found resonance in the Tap, so the official doctrine for ten 

centuries and still prevails a large part of the Muslim 

world so far. 

The Matridi school represents the second wing of the 

Sunni doctrine in its exact sense after the Aces school and 

each of them has taken a middle course in which they 

combined reason and transportation, and the main reason 
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for the report of this approach was the excessive use of 

mental evidence, they made the Sharia a follower For the 

reason, and they took the texts to conform to their mental 

approach, and with regard to visceral and late Salafism, 

they overused the textual approach to the extent that some 

of them conducted all the texts on their face, and this 

method led them to fall into analogy and embodiment and 

between these and these The audience of Ahashari and 

Matridia mediated and adopted a method in which they 

moved between transport and reason, and their approach 

was a moderate medium that is not excessive and not 

excessive, and they were thus the best translation of what 

the righteous ancestors are . 

This research addresses four main themes represented by: 

The first axis: the era of Imam Matridi, the second axis: 

the introduction of Imam Matridi and Matridia genesis 

and development, the third axis: the method of matridia in 

streptococcal issues, the fourth axis: applied models on 

the curriculum of the School of Matridi in streptococcal 

issues . 

Keywords: Curriculum, School, Matridia, Case Report, 

Streptococcal. 
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 المقدمة 
  ،الحمد هلل الذى هدانا لإلسالم وما كنا لنهةدى لوال أن هدانا هللا       

وأ  ا له  أن شرح هللا صدورنا  لوال  لنؤمن  كنا  وما  لإليمان  قلوبنا    ووفقنا 
المسةق م والصالة والسالم   المةين وصراطه  المبين و بله  بالقرآن نور هللا 

... على سيدنا رسول هللا محمد بن عبد هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله  
   ،،،وبعد

ــاره  ــ        ــا  باعةب ــدى العلم ــالم باهةمــام كبيــر ل ــم الك ــد   ــى عل فق
وعلماؤه هم  راس العقيـدة الـذ ن قـاموا بالـدفاع   ،عن اإلسالم  الدفاع األول  

، وهــذا مــا فهمــه طلــين ، وشــبه المضــلين بعنهــا وصــ انةها مــن ترهــام الم
العقل ـة  أئمة المعةزلة األوائل فةسلحوا بمـا  ةسـلب بـه  صـومهم مـن العلـوم

، ولكــن تحــو ســطوة هــذه العلــوم كــان للمعةزلــة  لــو و فــرا  فــى ة اليلســ  و 
ا للعقـل ، وتـاولوا النصـو  اسةعمال األدلة العقل ة ، فقد   جعلوا الشـرع تابعـ 

 . لةوافق منهجهم العقلي

الذ ن بالغوا  ة  وعلى الجانب المقابل نجد الحشوية ومةا رى السل       
أن    فى لدرجة  النصى  المنهج  على اسةعمال  النصو   كل  أجرى   بعضهم 

والةجس م وبين هؤال    فاوصله هذا المنهج إلى الوقوع فى الةشب ه ،ظاهرها 
توس  جمهور األشعرية ف ه والماتريدية    وهؤال   زاوجوا  ا  منهج  فانةهجوا   ،
  ، وكانوا  هم وسط ا معةدال  ال إفرا  وال تيريبين النقل والعقل ، فكان منهج

أبا الحسن األشعرى لم  بدع  بهذا  ير ترجمة لما كان عل ه السلف ، فإن  
الصالب   السلف  مذهب  إلى  دعا  و نما   ، مذهب ا  ولم  نشئ   ، ونافب  رأي ا   ،

والمذهب الماتريدى و ن كان من جملة المذهب  ،عنه وشر ه باوضب ب ان 
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لعل من أبرزها إعمال العقل فى  السنى إال أن له سمام تميزه عن  يره ،  
 النصو  الد ن ة . 

ــذ وع       ــه الـ ــب لـ ــطيةه كةـ ــنة ووسـ ــل السـ ــذهب أهـ ــدال مـ ــر ا العةـ ون ـ
واالنةشار ، وكان هو العقيدة الرسم ة للدولة اإلسالم ة فى كافة العصور ، 

بنصــرة هــذا المــذهب وشــر ه وتوضــ حه قلــة مــن  بــاقرة العلمــا  ولقــد قــام 
، ناصر السنة أبى منصور الماتريدىو ن األشعرى ،  بداية بالش خ أبى الحس

 .ومن قبلهما كان اإلمام األع م أبو  ن ية النعمان 

اإلمام الماتريدى أ د أئمة أهل السنة و امى  ماها وعلم  ويعةبر       
، وقد كان من اليطا ل الذ ن زانوا أوا ر القرن   اليكر اإلسالمىمن أعالم  

وأوائل   المسلمين  الثالث  جمهور  نقم  عندما  وذلك   ، الهجرى  الرابع  القرن 
واضحة   عقدية  لمسائل  و نكارها   ، المغال ة  نزعةها  بسبب  المعةزلة  على 

وردها الةاويل  فى  و فراطها   ، وتعالى  سبحانه  البارى  أل اد ث    كرؤية 
  ، بالقوة    اعةمادهاو صح حة  آرائها  ليرض  السلطة  محنة  لق  على  فى 

ت هر لم  العصر  ذلك  وفى   ، بعد    القرآن  السنة  أهل  بن  نبل  بين  ا مد 
مثل   من  أشكل  ف ما  اليصل  القول  لها  يكون  قوية  علم ة  هذه  شخص ة 

آيام   بعضهم  مل  و اول   ، الةصلب  نزعة  بينهم  سرم  إذ   ، المسائل 
لذلك كان المسلمون فى بالد ما ورا  النهر  اصة   ،الةشب ه على  ق قةها  

مع ا   ومئذ   والعقل  بالسمع  تا ذ  شخص ة  ظهور  إلى  ملحة   ،فى  اجة 
أبى منصور الماتريدى ، فكان  ووجدم هذه الشخص ة المطلوبة فى شخص 

ا  ر ا ال يقل شان ا عن أبى بارع ا ، وأصول  ا  علم الهدى مةكلم ا   ماهر ا ، وفقيه 
األشعر  آرا   الحسن  وجدم  وقد   ، ،  ى  الحن  ة  لدى  صدى  منصور  أبى 

كبير ا  ا  تسود جز   تزال  وال  قرون  مدى عشرة  الرسم ة على  العقيدة  فكانو 
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ن اإلمام الماتريدى من العالم اإلسالمى  ةى اآلن ، ور م هذه األهم ة فإ
لم يحظ بما يسةحقه من العناية كمؤسس لمدرسة من مدارس أهل السنة  

لل اليوم  وكرائد رو ى  بل لم تصدر دراسة مسةقلة    ،مال ين من المسلمين 
ققافةه   العرب ة عن   اته ومصادر  العبقرى   ،باللغة  بيكره  ف ه  وما أسهم 

 . وذكائه النادر فى  ل المعضالم العقدية الدق قة 

و مامهم        الماتريدىوالماتريدية  منصور  مقاالته    أبو  أصول  تعود 
ال س ابو  يقول  النعمان  أبى  ن ية  اإلمام  أبا البزدوى    رإلى  نةبع  ونحن   "

  (1) ن ية ، فإنه إمامنا وقدوتنا فى األصول واليروع "
الماتريدى  اصة        منصور  أبى  اإلمام  عن  الكةابام  لندرة  ون ر ا 

الماتريدى  جمع بين اإلمام  أعامة فقد ا ةرم أن    وأعالم المدرسة الماتريدية
هذه المدرسة فى تقرير قضايا العقيدة  يث أن الجمع  والماتريدية ، ومنهج  

بين منهج مدرسة من المدارس الكالم ة وبين عقيدتها أمر صعب المنال 
الماتريدية وعقيدتها ، ذلك المنهج الذى  ةيق وذلك لندرة الكةابة فى منهج  

األ منهج  ولهذه  مع   ، والنقل  العقل  بين  الجمع  أعنى  وسطيةه  فى  شعرية 
الماتريدى   واإلمام  األشعرى  اإلمام  بين  المشةركة  األ ير  الوسط ة  اسةحق 

 أن يكون الجناح الثانى لمذهب أهل السنة . 

ريـر ولما كان موضوع هذا البحث هو إبراز منهج الماتريديـة فـى تق     
ال بــد لنــا أن نةعــره علــى هــذا المــنهج الــذى ســلكه  ة أقــوليــيا العقداقضــال

 
 دن مئيدد  دن الئسدين  دن سبدد الكدريم  دن موةدى  دن  أ دو اليسدرمئيد  –أصول الددين    -  1

ط / الكليدددات األزهريدددة  – ئقيدددب / هدددانم  يتدددر ليدددنا  16  /  –مجاهدددد  البدددمدو  
 للتراث .
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هـذا المـنهج علـى اإلمام الماتريدى والماتريدية مـن بعـده مـع تطبيـق قواعـد  
 أبرز القضايا العقدية .

فمــــن المعلــــوم لــــدى البــــا ثين قــــديم ا و ــــد ث ا أن العلــــوم تةمــــا ز      
  مـن ، كما تةما ز باسةقالل مناهجهـا ، فـالمنهج جـز با ةاله موضوعاتها  

ــه ، فإنهــا  ــع ف  ــم وأســاس مــن أســس المــنهج المةب ــد أن شخصــ ة العل ال ب
تةمــا ز بوجــه مــا فــى كــل مــن هــذ ن الجــانبين ، فــالعلوم اللغويــة والعلــوم 

تشـةر  فـى أن موضـوع الطب ة، والعلوم النيس ة وسائر الدراسام اإلنسـان ة 
اويـة ز  –كمـا هـو معلـوم  –بحثها هو اإلنسان بوجه عام ، ولكـن لكـل منهـا 

من االهةمام ولون ا من الةخصص فى تناول هـذا الموضـوع المشـةر  ، وهـو 
 و ن اتحد الموضوع . " الحيث ة "ما كان يعبر عنه أسالفنا باال ةاله فى 

ا       ا فـــــى المنـــــاهج وقـــــد تةقـــــارو العلـــــوم أو تشـــــةر  كل ـــــ  أو جزئ ـــــ 
األسس اليكرية والمنطق ـة الةـى تقـوم عليهـا تلـك   المسةخدمة فيها ، أو فى

الن ــر إل ــه ، وبحكــم المنــاهج ، ولكنهــا بحكــم ا ــةاله الموضــوع أو زاويــة 
عــن طــار كــل علــم ، تةميــز إتطــور البحــث وأدواتــه ومةطلباتــه الخاصــة فــى 

البعض منهج  ا وتصطنع أساليبها المالئمة وتطور آل اتهـا الخاصـة بعضها  
قصــده ابــن  لــدون فــى رصــده لةطــور العلــوم عنــد وهــو بعــض مــا كــان ي ،

 ( 1)." صناعة  اصة "العرو وصيرورة كل منها 

ا مـن العلـوم الشـر  ة اإلسـالم ة فإنـه       " ولما كان علـم الكـالم وا ـد 
أن يشــةر  معهــا أو  ةقــارو مــن النا  ــة المنهج ــة ســوا  فــى  مــن الطب عــى

 
ط / مؤةسدة األسلدى  – 430  /  –سبد الروين  دن مئيدد  دن خلددو   -اليقدمة   -  1

  دو   ا يخ . –لبنا   – يروت  –للي بوسات 
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واألفكـار أو فــى ك   ـة صــ ا ةها ، ومـن الطب عــى مصـادر اسـةمداد األ كــام 
ا أن تةميــز عنهــا  ــة تطــور أســاليبه الخاصــة  –بوجــه مــا  –أيضــ  فــى ك   

وأدواته المالئمة لوظ يةه وموضوع بحثه ، هذا ما تشهد له الوقائع المةا ة 
بحكـم طب عةـه  –أن لهذا العلم مزيد اتصال   ير    ،اسام المةخصصة  ، والدر 

 (1. )باليلسية والدراسام العقل ة " –وموضوع بحثه 

ا فــى  فــى ومنهجهــا المدرســة الماتريديــة  الحــد ث عــنوقــد ســلكو منهجــ 
  ةلخص فى اآلتى :تقرير قضايا العقيدة 

وتطب قاتــــه علــــى المســــائل  عرضــــو مــــنهج المدرســــة الماتريديــــة – 1
مـا ورد فــى مــراجعهم المعةمـدة دون زيــادة علــى ذلــك وال العقديـة مــن  ــالل 

ا للمدرسة الماتريدية مـن كةـب اليـرأل األ ـرى نق صان و ن أ ذم رأي ا أو نص 
 أعضده برأى أو بنص آ ر من  الل مراجع الماتريدية أنيسهم .

مناقشة اآلرا  والمـذاهب مناقشـة علم ـة هادئـة دون تعصـب لـرأى   –  2
أو ليكرة من األفكـار مةاسـ  ا بقـول اإلمـام الشهرسـةانى الـذى أر  من اآلرا   

أن أورد مــذهب كــل فرقــة لليــرأل واألديــان  يــث قــال " وشــرطى علــى نيســى 
وال كســر علــيهم دون أن علــى مــا وجدتــه فــى كةــبهم مــن  يــر تعصــب لهــم 

 
وققر وقددا لدر  – تصرف  11 – 4  /  –ا ماا أ و منصو  اليا ريد    –التوويد    -  1

ا : شددرح اليواقددف  ،الناشددر / دا  الجامعددات اليصددرية  –د / قددتح خ خليدد    –وأي دد 
ومعدر واشديتا السديالكو ى والجلبدى  – 38/   /  1 –ل  –السيد ال ريدف الجرجانى 

 –لبندا   – يدروت  –العلييدة  ط / دا  الكتد  –صئئر / مئيدددود سيدر الددميا ى   –
  1998 -هد  1419ط / األولدى 
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وأعــين  قــه مــن باطلــه و ن كــان ال يخيــى علــى مــن فاســده  أبــين صــح حه
   (1)الزك ة فى مدارج الدالئل العقل ة لمحام الحق ونيحام الباطل ".األفهام 

ا فــى ســرد الوقــائع واأل ـــدا   – 3 اســةخدمو المــنهج الةــاريخى أ  انـــ 
 دمــة البحــث و اصــة عنــد الحــد ث عــن الجانــب  الةاريخ ــة وتوظ يهــا فــى

، كما اسـةخدمو هـذا الس اسى والعلمى واليكرى فى عصر اإلمام الماتريدي  
ا فــى تنــاولى لح ــاة اإلمــام الماتريــدى والمرا ــل الةــى مــر بهــا  المــنهج أيضــ 

 المذهب .

ج الةحليلي النقدى الذى يعةنى بعرض األفكار كما اسةخدمو المنه  –  4
يال  مــن المركــب إلــى البســ   والنقــد الموجــه إلــى هــذه األفكــار وتحليلهــا تحلــ

ورد اإلمام الماتريـدى وأعـالم فعلى سبيل المثال النصو  الموهمة للةشب ه  
على معةقد ها وكذلك قض ة الةحسين والةقب ب العقليـين   المدرسة الماتريدية

ــا  ــا وتحليلهـ ــذاهب فيهـ ــو المـ ــى عرضـ ــة علـ ــذه المدرسـ ــالم هـ ــرم رد أعـ وذكـ
ا  المعةزلــة وهــذا مــا أعن ــه بالجانــب الةحليلــى النقــدى ، كمــا اســةخدمو أيضــ 

ويةجلى هذا المنهج عنـد مقارنـة مـذهب األشـاعرة المنهج الةحليلي المقارن  
ــة وال ــى والمعةزلـ ــدليل النقلـ ــن الـ ــد ث عـ ــددة كالحـ ــايا مةعـ ــى قضـ ــة فـ ماتريديـ

 .والةحسين والةقب ب العقليين 

 و اتمة .محاور على مقدمة وأربعة الموضوع وقد اشةمل هذا 

 
مئيددد  ددن سبددد الكددريم ال هرةددتانى سلددى هددامل الفصددم قددى اليلددم  –اليلددم والنئددم  - 1

ط / مئيددد سلددى صددبيح  دددو   – 14   – 1ل /  –أ ددن وددما  –واألهددوا  والنئددم 
  ا يخ .
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فيها  فاما تناولو  فقد   : الذى أهم ة    المقدمة  المنهج  وب ان    الموضوع 
 والخطة الةى اشةمل عليها . ه فى إعدادسلكةه 

 األولالمبحث 

 عصر اإلمام الماتريدى       

 مطلبين ويشةمل على       

 الةاريخى والس اسى لعصر اإلمام الماتريدى .الجانب األول : المطلب 

 الماتريدىاإلمام الثانى: الجانب العلمى فى عصر المطلب 

 الثانىالمبحث 

 نشاة وتطور ا الماتريدى والماتريدية اإلمام الةعريف ب
 مطالب ويشةمل على أربعة 

 األول :   اة اإلمام الماتريدى.المطلب 

ــب  ــانى: المطلـ ــان الثـ ــدى ب ـ ــام والةـــراجم للماتريـ ــادر الطبقـ ــال مصـ إهمـ
 ومدرسةه .

 والماتريدية إجماال  .أوجه اال ةاله بين األشاعرة ب ان الثالث:  المطلب 

 الرابع: المرا ل الةى مرم بها المدرسة الماتريدية .المطلب 

 الثالثالمبحث 

 منهج الماتريدية فى القضايا العقدية 

 مطالب  ويشةمل على  مسة

 .د المدارس الكالم ة ــــــاألول : العالقة بين العقل والنقل عنالمطلب 
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وســط ة المدرســة الماتريديــة فــى تقريــر القضــايا  ب ــان  الثــانى:المطلــب 
 العقدية .

 والمعرفة والن ر عند المدرسة الماتريدية.  الدليل العقلىالثالث:  المطلب 

ا كالم  ا .الرابع:  المطلب   الةاويل منهج 

الــدليل النقلــى  جيةــه وعالقةــه بالــدليل العقلــى عنــد الخــامس: المطلــب 
 المدرسة الماتريدية .

 رابعالالمبحث 

 نماذج تطب ق ة على منهج المدرسة الماتريدية فى القضايا العقدية

 مطالب وقسمةه إلى قالقة 
 األول : وجوو معرفة هللا تعالى عقال  وعالقةها بالن ر العقلى .المطلب 

 النصو  الموهمة للةشب ه .الثانى:  المطلب 

 الثالث: قض ة الحسن والقبب العقليين .المطلب 

  اتمة 

انةهيــــو إليهــــا فــــى إعــــداد وفيهــــا تناولــــو أبــــرز وأهــــم النةــــائج الةــــى 
 .الموضوع هذا

ا لوجهه الكريم وأن  نيع ب     ه ـــــــوهللا أسال أن يجعل هذا العمل  الص 
 .أجمعين وأ ر دعوانا أن الحمد هلل رو العالمينالمسلمين وطالو العلم 
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 األول املبحث 
 يدىعصر اإلمام املاتر

 : مطلبي  مل على ـويشت

ــب  ــاريخى والس اســـىالجاألول: المطلـ ــر اإلمـــام انـــب الةـ  لعصـ
 الماتريدي.

 الماتريدى.اإلمام الجانب العلمى فى عصر الثانى: المطلب 
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 األول المطلب 

 عصر المدرسة الماتريدية لالجانب الةاريخى والس اسى  

ــى        ــدى بــىاإلمــام أتنةســب المدرســة الماتريديــة إل  منصــور الماتري
ـــ 333–)م ــى ( 1)( هـ ــاه الكالمـ ــو مؤســـس لالتجـ ــمه وهـ ــمو باسـ ــى وتسـ فـ

واالتباع، وامةـد آقـار المذهب الحنيى ، وتلقى على  ديه الكثير من الةالميذ 
هذه المدرسة فى أنحا  عد ـدة مـن الـبالد اإلسـالم ة ، بـل لقـد تـاقر بـبعض 

ـــرها فـأشــاعرة و يــرهم وامةــد أقــ و ةأفكارهــا بعــض المةكلمــين مــن معةزلــ ى ـــ
 .  الحد ثر ـالعص

وهى من  وتعود نسبة الماتريدية إلى بلدة ) ماتريد( أو ) ماتريو (     
ا  قرى سـمرقند ،   ، وقـد كانـو هـذه الـبالد إ ـدى مـدن دولـة أوزبكسـةان  ال ـ 

ــرم  ــى أن ظهــ ــى ، إلــ ــرن الماضــ ــى القــ ــوفيةى فــ ــاد الســ ــن االتحــ ا مــ ــز   جــ
الوســـطى ( وتةكـــون مـــن مســـةقلة باســـم ) جمهوريـــام آســـ ا كجمهوريـــام 

 ) طاج كســـــــةان((، و)أوزبكســـــــةان(، و )كاز ســـــــةان مـــــــس دول هـــــــى: 
ــق تركمنســةان ( ، و و)قر يزســةان ( ، و )  ــان يطل ســمرقند ومــا جاورهــا ك

ا ( قـديم اعليها قديم ا اسم بالد ما ورا  النهر ، وهو نهر ج حون   ) آمودريـ 
ا، وعرفــو بــالد مــا ورا  النهــر فــى ــ م الةركســةان ،   ال ــ  وقــو مــا باســم إقل

 
 ال ددهير ،ئدداجى مصدد فى  ددن سبددد خ –  ددف الونددو  سددن أةددامى الكتدد  والفنددو   - 1

 الناشر دا   ويا  التراث العربى .– 406  /  – 2ل/  –خليفة 
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أشروسنة ، والشـا  ) طشـقند ( وكانو تشمل عدة أقال م منها : بخارى ، و 
 .  (1)، ونسف ، و وارزم ، وترفد ، و يرها،وفر انة 

ا وعلم ا      وقوة ، وقد وصف المقدسـى وهذه البالد من أكثر البالد قرا  
أجلة وعلما  ، ومعدن الخير، " هو أجل األقال م ، وأكثرها   هذا األقل م قائال  

أجـــل  ومســـةقر العلـــم ، وركـــن اإلســـالم المحكـــم ، و صـــنه األع ـــم ، ملكـــه
شــد د ، اســم كبيــر ، ومــال  ، قــوم أولــوا بــاسالملـو  ، وجنــده  يــر الجنــود 

 (2. ) مد د ، و يل ورجل ، وفةب ونصر "

ــع  ــث والراب ــة فــى القــرنين الثال وهــذه المنطقــة دارم فيهــا أ ــدا  تاريخ 
 على العلم والعلما  .   الهجريين كان لها أقرها الواضب

واعةنـوا فيهـا  ، (3)هـ  93ولقد فةب المسلمون بالد ما ورا  النهر عام  
 والوقــوه علــى ســبيل وصــرفوا أمــوالهم إلــى عمــارة الطــرأل ،  ،ببنــا  الــرب  

 
 ئقيدددب / سبدددد  –سبدددد الكددريم  دددن مئيددد  دددن منصددو  التيييدددى السدديعانى  –األنسددا   - 1

 -هد  1382ط / األولى  –ط / ويد   ،اد  –  98  /  –الروين  ن يئيى الييانى 
 ا . 1962

  - 260   –اليقدةدددى اليعدددروف ،الر دددا    –أوسدددن التقاةددديم قدددى معرقدددة األقددداليم  - 2
ا : معجدم البلددا   ،الفداهرة  –ا ن ر مكتردة مدد ولى    1991ط/ ال ال ة   يداقوت  –وأي د 

ط / دا   – 45/    1ل  – دددن سبدددد خ الرومدددى الر دددداد  شدددها  الددددين الئيدددو  
 ا  1977صاد   يروت 

أ و جعفر مئيدد  دن جريدر ال بدددددددددر  –يلوك اليعروف  تا يخ ال بر   ا يخ الرةم وال  -  3
ط / ال انية /  – 481 – 472   – 6ل /  – ئقيب / مئيد أ و الف م   راهيم   –

ا : الكامم قى التا يخ  ،دا  اليعا ف ،يصر  سدم الددين أ دى الئسدن سلدى  دن  –وأي  
لواوددد ال دديرانى اليعددروف ،دد  ن أ ددى الكددرا مئيدددد  ددن مئيددد  ددن سبددد الكددريم  ددن سبددد ا

== 
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 (1الجهاد ووجوه الخير.)

وظلو بالد ما ورا  النهر مرتبطة بالخالفة بدمشق قم ببغداد  ةى عهد 
ــامون  ــامان ، المـ ــن سـ ــد بـ ــرو أوالد أسـ ــة قـ ــامون الخالفـ ــولى المـ ــا تـ ، فلمـ

المنطقة با دى السـامانيين، فاصبحو  ،واسةعملهم على بالد ما ورا  النهر 
هـ ، واسةقلوا وأقـاموا الدولـة 261ولكنهم كانوا  اضعين للخالفة  ةى سنة  

 (2السامان ة .)

ألقير " قد انةشرم وطبقـو وكانو الدولة السامان ة كما يقول ابن ا     
 (3كثير ا من األرض.. وكانو من أ سن الدول سيرة وعدال  ".)

" وأما الملو  السامان ة فكانوا سـالطين مـا   وقال ابن  لكان فى وصيها
ومــن ولــى مــنهم كــان  ،ســيرة و  ملــالوكــانوا أ ســن  ،ورا  النهــر و راســان

 

== 

 – 234  /  – 4ل /  –صددددئح أصددددولر سبددددد الوهددددا  النجددددا   –األثيددددر الجددددم   
 ا.1938هد /  1357ط /  دا ة ال راسة الينيرية  – 236

أ ددو القاةددم   ددراهيم مئيددد الفددا ا االصدد خر  اليعددروف ،ددالكرخى –مسددالن الييالددن  - 1
 ا . 2004 يروت  –هد / الناشر / دا  صاد   346ت/ 

ا : أوسدن  ، 282 – 279  /  – 7ل /  –أ دن األثيدر –الكامم قى التدا يخ   -  2 وأي د 
مئاعددرات قددى  ددا يخ األمددم ا ةددإمية  ، 339 – 338  /  –اليقدةددى  –التقاةدديم 

م رعة االةتقامة ،القداهرة  –ط / ال ال ة  – 424 – 423  /    –مئيد الخ ر     –
. 

 . 149   9ل /  –أ ن األثير  –الكامم قى التا يخ  - 3
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ب له سلطان السالطين ، ال  نعو إال به وصار كالعلم لهم ، وكـان يغلـيقال  
 (1)عليهم العدل والد ن والعلم "

، وانةشر األمن وأ مـدم عهد الدولة السامان ة  ولقد عم الر ا  فى     
علــى آل ســامان اليــةن  ةــى صــار النــاس يقولــون : لــو أن شــجرة  رجــو 

ضـد " أال تـرى إلـى ع:هـذه العبـارة  ذكـره لوقـال المقدسـى بعـد    ،  (2ليبسو .)
 ،وكمال دولةه وفةوة أمره  طب له بال من وبالسـند   ،الدولة وتجبره وتمكنه  

فلما تعرض آلل سامان وطلب  راسان أهلكه  ،وملك ما ملك   ،وفةب عمان  
 (3وشةو جمعه وفرأل جيوشه ") ،هللا 

واســةمرم الدولــة الســامان ة وقــد عمهــا الر ــا  واالســةقرار واألمــن      
ـــ علـــى أ ـــدى آل ســـبكةكين مـــن جهـــة والةـــر   389طو عـــام  ةـــى ســـق هـ

  (4)الخاقان ة من جهة أ رى .

 
ل /  –أويدد  دن مئيدد  دن أ دى ،كدر  دن خلكدا   –و يات األعيا  وأنرا  أ ندا  الممدا    -1

م رعدددددة السدددددعادة  – ئقيدددددب / مئيدددددد مئدددددى  الددددددين سبدددددد الئييدددددد  – 245  / – 4
  ،القاهرة .

 . 323  /  –اليقدةى  –أوسن التقاةيم  - 2

 . 323  /  –اليرج  السا ب  - 3

ا : يتييددة الدددهر  ، 149/ / 9ل  –أ ددن األثيددر  –الكامددم قددى التددا يخ  - 4 قددى  –وأي دد 
سبدددد اليلدددن أ دددن مئيدددد أ دددن  ةدددياسيم أ دددو منصدددو  ال عدددالبى  –مئاةدددن أهدددددم العصدددر 

الناشددر / دا   – 101  /  – 4ل /  – ئقيددب / مفيددد مئيددد قييئددة  –النيسددا و   
ا : مئاعددرات قددى  ،ا  1983 -هددد  1403لبنددا  /  – يددروت  -الكتدد  العلييددة وأي دد 

 ئقيددب / مئيددد  – 553 – 551  /  –مئيددد الخ دددر   – ددا يخ األمددم ا ةددإمية 
 . 1986- 1406الناشر/ دا  القلم  –الع يانى  
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 الثانى المطلب 

 فى عصر اإلمام الماتريدىالجانب العلمى 

ــةم ــد اهـ ــه لقـ ــالعلم وأهلـ ــامانيون بـ ــاموا الملـــو  السـ ــا  وأقـ ــوا العلمـ ، فقربـ
المكةبام العامة والخاصة وكانو تعقد المناظرام العلم ة بين  دى السـلطان 

وقـد كـان    (1)رون فيهـا.ـقم  ةكلم العلمـا  الحاضـ، ويبدأ هو ف سال مسالة  
نيائس  ، وقد  ومكل جامع مكةبة وكانو المكةبة الع مى بمد نة مرو   فى

 (2الكةب العلم ة بلغام شةى .)

وفــى فةــرة مــا ال يحصــى مــن العلمــا  فــى وقــد أ رجــو هــذه الــبالد      
بجــدهم وصــبرهم علــى الحــد ث واليقــه واللغــة ...  ــدموا العلــم  دمــة كبــرى 

البلـدان، يا ـذون العلـم مـن أهلــه  طلـب العلـم والبحـث ور لـةهم إلـى أقاصـى
ــبلهم فقــد أ ــذ  (3). يــث كــان  ــه المةرجمــون ق علمــا  هــذه العصــر مــا نقل

فشر وه وهضموه وأ ذوا الن ريام المبعثرة فرتبوها ، وأرقوا قـروة مـن قـبلهم 
 (4). فى كل فرع من فروع العلم فاسةغلوها

 
ا : ، 282  / – 7ل /  –أ ددددن األثيددددر  –الكامدددم قددددى التدددا يخ  - 1 ةددددير أسددددإا  واي ددد 

  /  – 1ل /  –الئاقظ شيا الددين مئيدد  دن اويدد  دن س يدا  ال هبددى   –النبإ   
 ا. 1970 -هد  1339لبنا   – يروت  –ط / مؤةسة الرةالة  –39 – 38

 – دا متدددم  –الئ ددا ة ا ةددإمية قددى القددر  الرا،دد  أو سصددر النه ددة قددى ا ةددإا  - 2
 –ط / الخامسدددة  – 270  /  – 1 /ل  – عريدددد  / مئيدددد سبدددد الهددداد  أ دددو  يددددة 

 لبنا  . – يروت  –دا  الكتا  العربى 

 . 323  / –اليقدةى  –أوسن التقاةيم  - 3

 ا . 1945ن ر  – 97   –أويد أمين –ظهر ا ةإا  - 4
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ظهرم  ركة علم ة كبيرة وتعددم مراكز العلم فى كـل وكان نة جة لذلك  
ــو  ــرة كان ــان هــذه الية ــول ب ــه يمكــن الق ــى إن أرجــا  المملكــة اإلســالم ة،  ة

للعلوم اإلسالم ة ، فلقد مر علم الكالم اإلسـالمى فـى بمثابة العصر الذهبى  
ــه ، وهــو دور الةحــرر مــن ــوم الصــوف ة  أهــم أدوار   ات اليقــه ، وكانــو عل

ا ، فقـد كانـو الحركـة العلم ـة الةـى ضـمو أهـم  الد ن ة   العلـوم وأكثرهـا نجا ـ 
 وزاد اإلقبال علـى دراسـة القـرآن الكـريم  ،أع م القوى الد ن ة فى ذلك العهد 

 (1)والحد ث .

تلــك الحركــة اليكريــة هــو انحســار ت ــار المعةزلــة  والــذى  همنــا فــى     
هـــ ، الـذى أظهـر الميــل إلـى الســنة  232علـى  ـد المةوكــل علـى هللا جعيـر 

ــزل  ــامرا  ، وأجـ ــى سـ ــدقين إلـ ــةقدم المحـ ــة واسـ ــع المحنـ ــا ورفـ ــر أهلهـ ونصـ
 (2)مهم ،وأمرهم بان يحدقوا با اد ث الصيام والرؤية .عطاياهم وأكر 

يـق  ناصـر أهـل السـنة ف هـر الماتريـدى فر ولقد ساعد هذا على ظهـور 
موقــف وظهــر  ،واألشــعرى ليناصــروا موقــف أهــل الســنة عــن طريــق العقــل 

 بين العقل والنقل . الةوس 

ــذه الم      ــاة هـ ــذا العـــرض المـــوجز لنشـ ــد هـ ــا وبعـ ــى جوانبهـ ــة فـ درسـ
ــود أن نةحـــد  فـــى ــة نـ ــور  المخةليـ ــام أبـــى منصـ ــريعة عـــن اإلمـ ــام سـ لمحـ

الماتريـــدى المؤســـس لهـــذه المدرســـة مـــن  يـــث نشـــاته وققافةـــه وشـــيو ه 
قم إلقا  الضو  على المرا ل الةى مرم بها هذه المدرسة لنقـف  ،وتالميذه  

 
 . 267 – 266  /  – 1ل /  – دا متم  –الئ ا ة ا ةإمية  - 1

 – 320 /  –جددإل الدددين سبددد الددروين  ددن أ ددى ،كددر السدديو ى  – ددا يخ الخلفددا   - 2
 ا .  2004 -هد  1425ط / األولى  –الناشر / مكتبدة نما  مص فى الراز 
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وسـط ا بـين على  ق قة هامة أال وهى أن اإلمام الماتريـدى قـد سـلك مسـلك ا 
ــر قضــ ــة فــى تقري ــين بعــد ذلــك  صــائص األشــاعرة والمعةزل ايا العقيــدة مبين

المــنهج العقــدى الــذى تميــز بــه اإلمــام الماتريــدى علــى   يــره مــن علمــا  
 .الكالم  
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 الثانى املبحث 

واملاتريدية  التعريف باإلمام املاتريدى 
ا 
ً
 نشأة وتطور

 أربعة مطالب ويشتمل على     
   اة اإلمام الماتريدى .األول : المطلب 
إهمال مصادر الطبقام والةــراجم للماتريــدى الثانى:  المطلب  
 ومدرسةه .
يــة الثالث: أوجــه اال ــةاله بــين األشــاعرة والماتريدالمطلب  

 إجماال  .
 الرابع: المرا ل الةى مرم بها المدرسة الماتريدية.المطلب 
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 األول المطلب 

   اة اإلمام الماتريدى

 سمه ونسبه ولقبه . ا – 1

 ،  (1)  أبـو منصـور الماتريـدىسمه محمد بن محمد بن محمـود  ا      
ســم الماتريــدى  نســب او  ، (2)ماتريــد وهــى محلــة مــن ســمرقند وأصــله مــن 

ا تضــاه النســبة إلــى ســمرقند ف قــال أبــو منصــور محمــد بــن  ،إليهــا  وأ  انــ 
 .محمد بن محمود الماتريدى السمرقندى 

ا كثيـرة فيـذكر الكيـوى أنـه قـد سـمى إمـام  ولقد  لـع عل ـه أصـحابه ألقابـ 
أعــالم الســنة والجماعــة ، قــابع رافع أهــل الســنة واالهةــدا ،الهــدى وقــدوة 

 
 2ا /  –اةددياسيم ،اشددا الر ددداد   –هديددة العددا قين أةدديا  اليددؤلفين و ثددا  اليصددنفين - 1

ا :  شددددا ات ،ا  1951اةددددتنا ول  –ط / الي رعددددة البهيددددة  36  اليددددراا مدددددن  وأي ددددد 
ال دديخ  يددال الدددين أويددد  ددن  –عرددا ات ا مدداا أ ددو ونيفددة النعيددا  قددى أصددول الدددين 

أ ئدددداف السددددادة  ،1949الئلبددددى -/ ط / األولددددى 23  –وسددددين البياعددددى الئنفددددى 
 رعدددة  –5  /  – 2ل /  –مر  دددى المبيدددد   –اليتقدددين ، دددرح  ويدددا  سلدددوا الددددين 

ل /  –خيددر الدددين الم  لددى –ال والنسددا  األسددإا قدداموا  ددراجم ألشددهر الرجدد،القدداهرة 
 ا . 2002الناشر / دا  العدلم لليإيين  242 2

 ئقيدددب / سبدددد  –سبدددد الكددريم  دددن مئيددد  دددن منصددو  التيييدددى السدديعانى  –األنسددا   - 2
 1382األولددى  –ط / ويددد   ،دداد  – 498  /  –الددروين  ددددن يئيددى الييددانى وليددره 

 ا . 1962 -هد 
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ــاليل اليةنـــة والبدعـــة ، الشـــ خ اإلمـــام  أبـــو منصـــور الماتريـــدى إمـــام أضـ
 (1)المةكلمين ومصحب عقائد المسلمين .

ويـرجب بعـض ولم تذكر لنا كةب الةاريخ والةراجم شيئ ا عن تاريخ مولـده 
ا ســنة  تــاريخ وفــاة أقنــين مــن هــ ، وذلــك ألن  238البـا ثين إنــه ولــد تقريبــ 

ونصـير  ،هــ 248د بن مقاتل الرازى كـان سـنة أساتذة الماتريدى وهما محم
 (2.)هـ 268سنة    كانبن يحيى البلخى 

ا فى وقو يسمب بةلق ه العلم علـى  ـد  وعلى هذا يكون الماتريدى مولود 
وهـو محمـد  ،هــ  268من أقـران الماتريـدى مـن مـام سـنة  هؤال  ، وكذلك  

 (3دى.)بن عمرو األز  بن مسلم بن عبد هللا بن المغيرة
 مكانةه العلم ة . –2

ــو    ــذكا  والنب ــاز بال ــذة اليكــر اإلنســانى امة ــذ مــن جهاب الماتريــدى جهب
 العلم ة المخةلية وألف فى شةى العلوم اإلسالم ة وبرع فـى،  و ذأل الينون  

 اللغة العرب ة واليارس ة .

 
مئيدددود  دددن ةدددلييا  الئنفدددى  –أسدددإا األخيدددا  مدددن ققهدددا  مددد ه  النعيدددا  اليختدددا   - 1

الناشدر / دا  العلدم   –130 رجية / سبد الل ي  سبد الروين   /   –الرومى الكفو  
 لليإيين .

دا  العلدوا   ةالة د تو اه مخ و ة مكترة  لية –د / سلى أيو   –العقيدة اليا ريدية   -  2
 . 24954 ئة  قم 

سبددد القدداد   ددن مئيددد  ددن نصدددر خ القرشددى  –الجددواهر الي ددية قددى  رقددات الئنايددة  - 3
 –دم ددب  –الناشدر / دا  القلدم  – 33  /  2ل /  –أ و مئيد مئى الدين الئنفى 

 ا . 1992 -هد  1413 –ط/ األولى 
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وقد ا ةل الماتريـدى منزلـة كبيـرة فـى تـاريخ اليكـر اإلسـالمى  يـث      
أنــه مؤســس إل ــدى المــدارس الكالم ــة الةــى ذاع وانةشــر فكرهــا فــى العــالم 

الةــى أصــبحو هــى واألشــعرية تةقاســم وهــى المدرســة الماتريديــة اإلســالمى 
وهـذا ممـا جعـل طـا  كبـرى زاده يقـول :" إن رئـ س أهـل  ،العالم اإلسالمى  

 ،شـافعى واآل ر  ،أ دهما  نيى  ،رجالن   السنة والجماعة فى علم الكالم  
وأما  ،أبو منصور محمد بن محمود الماتريدى إمام الهدى أما الحنيى فهو 

و بــورئــ س الجماعــة إمــام المةكلمــين أاآل ــر الشــافعى فهــو شــ خ الســنة 
 (1)البصرى " الحسن األشعرى 

ا منزلــة الماتريــدى العلم ــة وقــدره يقـول اإلمــام أبــو المعــين النســيى  مبينــ 
ولو لم يكن فيهم )الماتريدية ( إال اإلمام أبو منصـور الماتريـدى عندهم : "  

ررهـا وأوتـى  جـج الـ  ن در مه هللا الذى  ا  فى بحور العلوم واسـةخرج در
 ررها  ةى أمر الشـ خ أبـو و زارة علومه وجودة قريحةه    ،وزين بيصا ةه  

ــوم القاســم الحكــ م أن يكةــب علــى قبــره  ــين تــوفى  هــذا قبــر مــن جــاز العل
أقباســه فحمـــدم فـــى الـــد ن آقـــاره ، اســـةنيد الوســـع فـــى نشـــره و  ،بانياســه 

 (2)واجةنى من عمره قماره ... لكان كاف  ا ".  

  
 

أويدد  دن مصد فى ال دهير –وا مفتاح السعادة ومصدراح السديادة مدن موعدوسات العلد  -  1
 –الناشددر / دا  الكتدد  العلييددة  ددددديروت  –151  /  – 2ل /  –، دداك  بددر  زادة 

 ا  1993 –لبنا  

أ . د /  – ئقيدددب  –ا مددداا أ دددو اليعدددين النسدددفى  – رصدددرة األدلدددة قدددى أصدددول الددددين  - 2
الناشدددر /  – 2011ط / األولدددى  –220 / -1ل / –مئيدددد األندددو  وامدددد عيسدددى 

 كترة األزهريدة للتراث الي
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 ققافةه وشيو ه .  –3

 نيى المذهب فى اليروع وهو الذى نشر علـم   لقد كان اإلمام الماتريدى
بــى  ن يــة العقديــة وقــد أقبــو أفقــد روى كةــب  ، العقيــدة فــى اليقــه الحنيــى

فذكر أنـه رواهـا عـن اإلمـام أبـى   ،الب اضى الحنيى سند روا ةه لهذه الكةب  
عـن أبـى  ىوأبى نصر أ مد بـن الع اضـ  ،سحاأل الجوزجانى  إبكر أ مد بن  

سل مان موسى الجوزجـانى عـن اإلمـامين أبـى  وسـف ومحمـد بـن الحسـين 
 (1) .عن أبى  ن ية  الشيبانى

ومــن  ــالل هــذا الســند يمكننــا أن نعــره شــ خين مــن شــيو  الماتريــدى 
 المباشرين وهما :

ذكـر   ،السـمرقندى  ىبو نصر الع اضأالحسين  أ مد بن العباس بن    –أ  
وانيـرد بالمكانـة  ، (2)أنـه مـن شـيو  الماتريـدى فى جم ـع طبقـام الحن  ـة 

ووالـداه  ، (3)،من شـيو ه إال هـواألولى بل إن القاسم بن قطلوبغا لم  ذكر  
أسـره الكيـار ، وقةـل صــب را  ،أبـو محمـد وأبـو أ مـد مـن أئمـة اليقـه الحنيـى 

 
ا : أسدددددإا  ، 23  /  –البياعدددددى  – شدددددا ات اليدددددراا مدددددن عردددددا ات ا مددددداا  - 1 وأي ددددد 

 . 130  /  –الكفو   –األخيدددددددا   

 قى الدين  ن سبد القاد  التيييى الدا   ال ددددم   –ال رقات السنية قى  راجم الئناية   -  2
 –418  / – 1ل /  – ئقيب /   د / سبد الفتداح مئيدد الئلدو  –اليصر  الئنفى  

 ا .1970 -هد  1490الناشر / اليجلا األسلى لل ئو  ا ةإمية 

 ئقيب / مئيد خير  –أ و الفدا زين الدين أ و العدل قاةم  ن ق لوب ا  – ال التراجم   - 3
 ا . 1990 -دم ب  –الناشر / دا  القلم  – 59 م ا  /   
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ا  لـف أربعـين مـن ـويـروى أنـه تـوفى شهيـ،  أيام أ مد بن نصر السامانى   د 
 (1).تالميذه كلهم أقران الماتريدى 

كةــب الأشــارم إل ــه جم ــع ،ســحاأل الجوزجانىإن بــأبــو بكــر أ مــد  –و 
ولـم  (2)والةم مـى  ،والزبيـدى  ،عبـد الحـى اللكنـوى كو للماتريـدى الةى ترجمـ

و نــه تلميــذ أبــى تــراجم الحن  ــة  يــر اســمه ، ن ة فــىالطبقــام الســ  ــرد فــى
ومــن شــيو ه ،(3) ســل مان موســى الجوزجــانى وشــ خ أبــى نصــر الع اضــى

ا نصير  . (4)هـ 826سنةبن يحيى البلخى المةوفى  أيض 

 
  - قددى الدددين  ددن سبددد القدداد  التيييددى الئنفددى  –ال رقددات السددنية قددى  ددراجم الئنايددة  - 1

ا : الجدددددواهر  ، 418   - 1ل /  – ئقيددددددددب د / سبدددددد الفتددددداح مئيدددددد الئلدددددو  وأي ددددد 
/ ط/ دا  177  / –سبدد القداد  أ دو الوقدا  القرشددى  –الي دية قدى  رقدات الئنايدة 

 لبنا  . – يروت  –الكت  العليية 

   –مئيددد سبددد الئددى اللكنددو  الهنددددددددددد   –لفوائددد البهيددة قددى  ددراجم  رقددات الئنايددة ا- 2
ا : ا ئددداف السدددادة اليتقدددين ، دددرح  ،هدددد  1324مصدددر  –ط / السدددعادة  – 174 وأي ددد 

ل /  –سبد خ  ن شديخ  دن سبدد خ العيدد وا مر  دى المبيدد   – ويا  سلوا الدين  
 قدى الددين سبدد القداد  التيييدى  –وال رقات السنية قى  راجم الئنايدة  ،  5  /    –  2

 .43   –القرشى  –والجواهر الي ية قى  رقات الئناية  ، 147  /  –الئنفى 

 ئقيدب  – قى الدين سبد القداد  التيييدى الئنفدى  –ال رقات السنية قى  راجم الئناية  -  3
 . 418 /   – 1ل /   -سبد الفتاح مئيد الئلو –د  /

 . 546  /  – 3ل /  –اليرج  السا ب  - 4
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ا أبو مط ع الحكم بن   أبـو مقاتـل و   ،بـى عبـد هللا  أوكان من شيو ه أيض 
 (1وأبو سل مان الجوزجانى .) ، يص بن مسلم السمرقندى

وقد كان بارع ا فى اليقه الحنيى ولم  ـرد عنـه فـى طبقـام الحن  ـة أكثـر 
 . (2)من اسمه وتاريخ ميالده 

بــى منصــور لكةــب أبــى  ن يــة العقديــة بســنده المةصــل عنــه أوبروايــة 
وتوسـع فـى ذكـر   ،آ ـر علـى  ديـه فحـرر مسـائلها  أ ذم هذه الكةب شـكال   

لـى  ةناقلها الحن  ـة إ  موجزة  وتحولو هذه الكةب من مجرد تعل قام  ،األدلة  
 قـق علـم الكـالم الشـافعى الـذى  وافق  ،علم كالم  نيى له طابعه الخا  

 (3. )األشعرى  أصوله اإلمام أبو الحسن 
مش خة الصالح والةقوى الةى تخرج فيها الماتريدى وقد عكيو تلك هى  

لإلمــام أبــى  ن يــة ورســائله هــذه المشــ خة علــى روايــة الكةــب المنســوبة 
فكـان اليقـه األكبـر المنسـوو ألبـى   ،ووصاياه فى أصـول العقائـد ودراسـةها  

والوصــ ة هــى  ،وكةــاو العــالم والمــةعلم  ،و اليقــه األبســ   ن يــة والرســالة 
ملهـا    صـول العقائـد وقـدأمـذهب النعمـان فـى  الةعل قة الةى يحملها فقهـا   

كانـو  ، ديه  آ ر علىولكنها أ ذم شكال     ،الماتريدى ورواها عن شيو ه  
هــذه المؤليــام بمثابــة ب ــان لعقيــدة أهــل الســنة ومــا يصــب االعةقــاد بــه مــن 

 
الناشددددر / اليكترددددة األزهريددددة   – 4  /  –مئيددددد زاهددددد الكددددوثر   –العددددالم واليددددتعلم  - 1

ا :  ددا لخ اليدد اه  ا ةددإمية  ،للتددراث  ط /  – 207 /  –مئيددد أ ددو زهددرة  –وأي دد 
 القاهرة . –ملتما ال ر  والن ر / دا  الفكر العربى 

 .  43   –القرشى  –ر الي ية قى  رقات الئناية الجواه - 2
لإلمدداا أ ددى منصددو  اليا ريددد   –مقدمددة الددد تو  قددتح خ خليدد  سلددى  تددا  التوويددد  - 3

 /  5 . 
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ه مـن أصـول تحولـو ولكـن هـذه العقيـدة ومـا تضـمنة  ،هـان  ل وال بر  ير دليـ
ــدة إلــى  ــم مــن عقي ــم ،عل ــك  أى عل ــى  ــد الماتريــدى ألنــه  قــق تل كــالم عل

ة  ـالبـراهين ال قين الةيـاريع بلوامـع  نوأتقـ  ،دلـة  األصول فى كةبـه بقواطـع األ
فى بالد ما ى  ن ية ورئ س أهل السنة والجماعة بم مدرسة ألفكان هو مةك
المةكلمـــون علـــى  وأصـــبب ،ة باســـمه ســـولـــذلك ســـميو المدر  ،ورا  النهـــر 

ــة  ــالد مــا ورا  النهــر يســمون بالماتريدي ــى ب ــة ف ــى  ن ي  ،مــذهب اإلمــام أب
واقةصــر اطــالأل اســم أبــى  ن يــة علــى األ نــاه المةخصصــين فــى مذهبــه 

 (1)اليقهى .

 تالميذه . –4
تناقلهــا  ،الماتريــدى لــوا  مدرســة فكريــة فــى علــم العقائــد رفــع لقــد     

لمـا  مـن نسـف وآ ـرون مـن عفهنـا   ،الخلف عن السلف جيال  بعـد جيـل 
المراجع ال  إال أن ،قد تةلمذوا على أبى منصور  ،وبخارى   دوة وسمرقند بز 

وف مـا الماتريـدى  عـن مـن أ ـذوا مباشـرة عـن اإلمـام  تمدنا بمعلومام كاف ـة
 أشهر تالميذه .ذكر  لى 

 أبو القاسم الحك م السمرقندى . –أ 

بــراه م بــن زيــد إســماعيل بــن إهــو أبــو القاســم إســحاأل بــن محمــد بــن 
 ،أ ــذ الةصــوه عــن مشــايخ بلــخ فــى زمانــه  الحكــ م الســمرقندى ،القاضــى

ويعد من أشهر تالميذه روى عـن عبـد   ،الماتريدى      اليقه والكالم عنوأ ذ  
وروى عنـه عبـد الكـريم   ،وزى  وعمرو بن عاصم المـر   ،هللا بن سهل الزاهد  

ا أتــولى قضــا  ســمرقند  ،بــن محمــد اليق ــه الســمرقندى فــى جماعــة ا يامــ 
 

 . 5 -4   –اليرج  السا ب  - 1
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ــة ــوفى بســمرقند  و مــدم ســيرته وانةشــر ذكــره فــى ،طويل الشــرأل والغــرو ت
 (1.)هـ  342

 (2وقال القرشى " لقب بالحك م لكثرة  كمةه ومواع ه ".)

 أبو أ مد الع اضى . –و 

 ،الجـد إلـىهو أبو أ مد بن أبى نصر أ مد بن العباس الع اضى نسبة 
 (3)وهو ابن أبى نصر الع اضى ش خ الماتريدية 

منذ مائة " ما  رج من  راسان وما ورا  النهر  قال الحك م السمرقندى :
ا وعيـة   ،سنة مثل اليق ه أبى أ مد الع اضى   ا وب انـ  ا ولسان ا ويد  علم ا وفقه 

ا "  (4)وتق 
 أبو محمد عبد الكريم بن موسى البزدوى . –ج 

هـو جــد فخــر اإلســالم البــزدوى تلقـى العلــم عــن أبــى منصــور الماتريــدى 
 ،عن سل مان عن محمد وقد برع فى اليقـه  اصـة  الجوزجانىبكر    عن أبى

وهــو أصــل ألســرة قــد تخــرج منهــا  بــاقرة العلمــا  واشــةهر أوالده  وأ يــاده 

 
 2ل /  – قى الدين سبد القاد  التيييى الئنفدى  –ال رقات السنية قى  راجم الئناية   -  1

/  158 . 
 . 272 – 271  /  –سبد القاد  القرشى  –الجواهر الي ية قى  رقات الئناية  - 2

 ، 23  /  –مئيددد سبددد الئددى اللكنددو   –الفوائددد البهيددة قددى  ددراجم  رقددات الئنايددة  - 3
ا : الجواهر الي ية قى  رقات الئناية   . 10   –سبد القاد  القرشى  –وأي  

 . 11  /  –سبد القاد  القرشى  –الجواهر الي ية قى  رقات الئناية  - 4
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بــالنبو  فــى العلــوم الشــر  ة ومؤليــاتهم أع ــم شــاهد علــى ذلــك تــوفى ســنة 
 (1)هـ . 390

 مؤلياته . – 5

ــام  ــان لإلم ــد ك ــلق ــدى ىأب ــا  منصــور الماتري ــام ع  مــة ذ ــرم به مؤلي
 المكةبة العرب ة واإلسالم ة ومن أشهرها ما  لى :

فهــو  ،مــن تــال ف اإلمــام أبــو منصــور نيســه  كةــاو الةو يــد . وهــو –أ 
        المصدر األساسى الذى  

  ةبــوأ المنزلــة األولــى فــى هــذا الشــان وهــو يعــد عمــدة الماتريديــة    
 وأساس مذهبهم بعد كةاو 
ولقد جعل عنوان كةابه " الةو يد "   ،كالم ة بحق  أبى  ن ية وموسوعة  

إنما جا  بالةو يد الخالص وليرد به على المانوية  اصـة ليؤكد أن اإلسالم  
وقـد  ،كانـو سـائدة فـى تلـك الربـوع المنحرفـة الةـى  واليرأل المخةلية واآلرا   

فى اسلوو تال يى بعيـد عـن  ،ا ةوى هذا الكةاو على أهم المسائل العقدية 
دليل والةـ ،ومن أهم القضايا الةى تناولها نيى قـدم العـالم   ،المناظرة والجدل  

وأفعـال الخلـق  ،سـبحانه    وصـياته    ،والبرهنة على وجود هللا    ،على  دوقه  
وهكـذا فـإن هـذا الكةـاو يرعـد   ،وناقشـها     قم أورد أقاويل الثنويـة    ،واإليمان  

 
 ، 101  /  –مئيدد سبدد الئدى اللكندو   –الفوائد البهية قى  راجم  رقات الئناية  -  1

ا : الجواهر الي ية قى  رقات الئناية   . 103  /  –سبد القاد  القرشى  –وأي  
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ــة  ــارام الدا ل ـ ــة الة ـ ــى مواجهـ ــنى فـ ــر السـ ــور اليكـ ــرز تطـ ــادرة تبـ ــة نـ وق قـ
 (1).  والخارج ة الوافدة  

وفـى ترتيبـه نـوع  ،بو ال سر البزدوى " إن به قليل انغالأل وتطويال  أقال  
 (2)و نه لوال ذلك الكةيينا به " ،عسير 

ــدكةور فــةب هللا  ل ــف علــى نســخة  ــدة وقــد قــام بةحقيــق الكةــاو ال و ي
وطبع الطبعـة   ،( فى انجلةرا    3651محيوظة بمكةبة جامعة كمبردج برقم )

 ،هــــ  1402والثان ـــة عــام  ،هـــ 1390بيــروم عـــام األولــى بــدار دمشـــق 
 مصر ونشرته دار الجامعام المصرية.وصور فى 

 م أهل السنة  :كةاو تاويال –و 
فهـو  ـرد علـى مـن ال   ،فى تيسـيره  هذا الكةاو يعةمد على العقل والنقل  

ويقـرر   ، ةيق معهم مـن المعةزلـة والمجسـمة والمشـبهة والحشـوية و يـرهم  
ــة  ــة والنقل ـ ــة العقل ـ ــيره باألدلـ ــا  تيسـ ــنة أقنـ ــل السـ ــةخلص  ،عقيـــدة أهـ ويسـ

ولعـل هـذا هـو مـا أراده أبـن   ،فائقـة    المسائل االعةقادية من اآليام بمهارة  
إنــه ال  وازيــه ف ــه كةــاو وال  دان ــه شــئ مــن ابــى الوفــا  القرشــى بقولــه :" 

 (3)الين " تصان ف من سبقه فى ذلك 

 
والقاةدم  دن ق لوب دا قدى  ، 131ذ ره سبد القاد  القرشى قى الجواهر الي دية   /   -  1

 . 5  /  – 2ومر  ى المبيد  قى شرح ا ويا  ل /  ، 59   – ال التراجم 

أ و اليسر مئيد  ن مئيد  ن الئسين  دن سبدد الكدريم  دن موةدى  دن   –أصول الدين    -  2
  ئقيب / هانم  يتر لينا . – 3مجاهد البمدو    

   –الوقددا  سبددد القدداد  القرشددى ا ددن أ ددى  –الجددواهر الي ددية قددى  رفددات الئنايددة  - 3
130 – 131 . 
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ا آ ـر باسـم ) تـاويالم الماتريديـة فـى  وذكر صا ب كشف ال نـون كةابـ 
أ ــذ منــه  مــا ووهوقــال فــى وصــيه"(  وأصــول الةو يــد ب ــان أصــول الســنة

ا ولهــذا كــان أســهل تنــاوال  مــن كةبه جمعــه الشــ خ ،أصــحابه المبــرزون تلقيــ 
 (1)"بى ا مد السمرقندىأ مد بن أال الد ن محمد بن اإلمام عر 

وكةـاو الـرد  ،ى علم العقيدة مثل كةاو المقاالمكةب أ رى فوللماتريدى  
الخمســة وكةــاو رد األصــول  ،وكةــاو ب ــان وهــم المعةزلــة  ،علــى القرامطــة 

وكةـــاو رد وعيـــد  ،للكعبـــى وكةـــاو رد أوئـــل األدلـــة  ،البـــاهلى  ألبـــى محمـــد
ولم يحيظ لنـا الـزمن   ،  وكةاو رد اإلمامة لبعض الروافض  ،اليساأل للكعبى  

 ( 2)من هذه الكةب  ير كةاو الةو يد وكةاو المقاالم .
 وفاته . –6

ــل  ــأذكــرم كةــب الةــراجم ب دى تــوفى عــام جمعــو علــى أن اإلمــام الماتري
 ،هــ336هــ . وقيـل سـنة  332وقيل توفى سنة   ،هـ ودفن بسمرقند    333

 (3)واألول هو المشهور.

  

 
مصدد فى  ددن سبددد خ ال ددهير  ،ئدداجى  –  ددف الونددو  سددن اةددامى الكتدد  والفنددو   - 1

 . 336  /  – 1ل /  –خليفة 

ط   –227  /  –د / سلى سبد الفتداح قددؤاد  –الفرق ا ةإمية وأصولها ا ييانية    -  2
 الدسوة . /

ا :   دف الوندو   ، 7  /   –البياعدى  –ت ا مداا  شا ات اليراا من عرا ا  -  3 وأي د 
 – 2ل /  –مص فى  ن سبد خ ال هير ،ئداجى خليفدة  –سن أةامى الكت  والفنو   

 /  406 . 
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 الثانى المطلب 

 إهمال مصادر الطبقام والةراجم للماتريدى ومدرسةه 

 ،اإلمـام الماتريـدى و  اتـه   على ضـو  مـا سـبق مـن تناولنـا لعصـر    
االعةبار تةمثل فى ندرة المعلومام بنسجل مال  ة هامة جد رة أن نسةط ع  

ــ ــن الماتريد ـ ــة عـ ــا الةاريخ ـ ــل إن مؤســـس الماتر  ،ة وأعالمهـ ــةيدبـ ــه  يـ نيسـ
ــه  ــه وبطائية ــق ب ــم يحــظ باالهةمــام الالئ ــدم ل ــا قــورن إذ ،وشــ خهم المق ا م

ــدامى  ــام القــ ــعرى باهةمــ ــذهب األشــ ــى المــ ــحابه  يــــث   ــ ــعرى وأصــ باألشــ
فكةب ابـن عسـاكر فـى القـرن السـادس الهجـرى كةـاو " تبيـين   ،والمحدقين  

كةـب  مخةلـفوتـرجم لـه  ، (1إلى اإلمام األشعرى ")سب كذو الميةرى ف ما نر 
وكةـب  ولـه  ،والمالك ـة والحن  ـة وذكرتـه كةـب الةـاريخ   ،طبقام الشـافع ة  

ونشرم كةبه مثل " مقاالم اإلسالميين" و "   ،  (2)المحدقون كحمودة  رابة  
لـم تنشـر كةـب الماتريـدى إال اإلبانة " و " اللمع " فى طبقام مخةليـة بينمـا  

كمـا أرهملـو كةـب الكـالم ومـرم كةـب األ نـاه عل ـه  ، (3)فـى السـبعين ام .
وممــا ســاهم فــى هــذا  ، يــث إنــه  نةمــى إلــى مدرســة الحن  ــة مــرور ا عــابر ا 

 
ط  –ا دن سسدا ر  – بيين     اليفتر   ييا نس   لدى ا مداا أ دى الئسدن األشدعر    -  1

 هد  . 1347 –دم ب /

 ا . 1953 – 7ط /   –ويودة لرا،ة  -األشعر    - 2

 تددددا   ، ئقيددددب / د/ قددددتح خ خليدددد   –أ ددددو منصددددو  اليا ريددددد   – تددددا  التوويددددد  - 3
ط /  –والسديد سوعدين  ، ئقيب /   راهيم سوعدين   –اليا ريد   –  ويإت أهم السنة  

 ا .  1971القاهرة 
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ا ض اع كةب ترجمو لرجال ما ورا  النهرإلا ككةـاو " القنـد فـى  ،  يال أيض 
 .(1)رجال سمرقند " 

لم  لق من االهةمـام مـا   أن أبا منصور الماتريدىلنا   ةضب    ذاوهك     
 يـر الئـق علـى  ـد تعبيـر  همل إهماال  بل لقد أر   ،لق ه أبو الحسن األشعرى  

 ( 2عبد الر من بدوى )

ــذلك لــم  ــدرس دراســة مســةقله  ةــى اآلن  ــالر م  ،ل مــن أن المدرســة ب
واضـع اللبنـام األولـى لهـذه العقيـدة الماتريدية تمةد جذورها إلى أبى  ن يـة 

 ،والبـزدوى  ،كالكمال ابن الهمـام  ،السن ة الةى انةصر لها كثير من األعالم 
وفى آس ا الوسـطى لـدى اتبـاع  ،ة وقد سادم فى األقال م الشرق   ،ى  والنسي

ــال م المةوســطة  بينمــا ،المــذهب الحنيــى  انةشــر المــذهب األشــعرى فــى األق
 ،والمالك ة   ،د المغرو العربى لدى اتباع الشافع ة  كالشام ومصر قم فى بال

وقلـث الحن  ـة  ،" فالمالك ة كافة وقالقـة أربـاع الشـافع ة  يقول ابن عساكر  
والثلثــان مــن الحن  ــة علــى  ،شــعرية وقســم مــن الحنابلــة علــى الطريقــة األ

ــة  ــد  فــىالطريقــة الماتريدي ــر  واألفغــان والهن ــالد الة ــار مــا ورا  النهــر وب دي
  (3).والصين وما واالها 

وزعمـا  مدرسـةه   ، بـدو لنـا أن المعلومـام  ـول   ـاة الماتريـدى  وهكذا
فـى ترجمـة الماتريـدى عنـد أصـحاو   ررة والمصادر قليلة . وهذا اال ةصاناد

 
 ئقيدب  –يدد النسدفى نجم الددين سيدر  دن مئيدد  دن أو -القند قى ذ ر سليا  ةيرقند -  1

 ا . 1999 –األولى  – هرا   –ط / مر ة للتراث  –يوةف الهاد   /

ط /  – 317   –سبدددد الدددروين  ددددو   –التدددراث اليوندددانى قدددى الئ دددا ة ا ةدددإمية - 2
 الناشر / مكترة النه ة اليصرية . –األمة مصر 

 . 16  /  –أ ن سسا ر  – بيين     اليفتر    - 3
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ــم يكــن بقصــد  ــدى مصــنيى  ،مــنهم مذهبــه ل ــر عــن اتجــاه عــام ل و نمــا يعب
فقــد جــا م  ،وهــذه الكةــب  لــب عليهــا طــابع اال ةصــار  ،طبقــام األ نــاه 

ــاو ترجمــة  ا كمــا فــى كة شــ خ مــذهبهم فــى العقيــدة فــى ســطور مــوجزة جــد 
والطبقـــام الســـن ة  ،واليوائـــد البه ـــة للكنـــوى  ،الجـــواهر المضـــ ة للقرشـــى 

  (1)الحنيى . البن قطلوبغاوتاج الةراجم  ،للةم مى 

يقول الدكةور فةب هللا  ل ف " ومن الغريب أن يشار  أصحابه أنيسـهم 
علـــى فاأل نـــاه مـــروا ســـريع ا  ،بـــدون قصـــد مـــنهم فـــى إزكـــا  هـــذا الميـــل 

إال بشـذرام قصـيرة صا بهم  ةـى ال يكـاد ي يـر البا ـث فـى هـذه المصـادر  
ولـــو قارنـــا مـــا كةبـــه الشـــافع ة فـــى طبقـــاتهم عـــن  ،عـــن   ـــاة الماتريـــدى 

الشـذرام القصـيرة ألدركنـا علـى اليـور مـدى عنايـة الشـافع ة   بهـذه  األشعرى 
 (2ومقدار تقصير األ ناه فى  ق ش خهم .) بإمامهم

من قبل الماتريديـة و يـرهم  رجـع لاسـباو ولعل هذا اإلهمال للماتريدى 
 اآلت ة :

 يـث  ةوافـد إليهـا أكثـر العلمـا   ،عن مركز الخالفة  برعد الماتريدى  –  1
 من مخةلف البقاع اإلسالم ة .

دعم الماتريدية فى عصورها األولى بقوة س اس ة كما دعمـو   معد  –  2
 (3).المعةزلة واألشعرية 

 . ز العلم ة فى العالم اإلسالمىعدم ارتحال الماتريدى إلى المراك – 3
 

 . 223   –د / سلى سبد الفتاح قؤاد  –الفرق ا ةإمية وأصولها ا ييانية  - 1

 . 9  /   –قتح خ خلي   –مقدمة  تا  التوويد  - 2

 . 195    –سبد الئى اللكنو   –الفوائد البهية قى  راجم   رقات الئناية  - 3
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ــال ف فــى طبقــام الحن  ــة  – 4 أول مؤلــف فــى إذ أن  ،تــا ر عهــد الة
) الجـواهر المضــ ة فــى طبقـام الحن  ــة ( لعبــد القــادر  طبقـام الحن  ــة هــو

 (1هـ .) 775القرشى المةوفى سنة 

 أن نض ف إلى ما سبق سبب ا آ ر  ةمثل فى :ونسةط ع 

قلة الجدال واال ةاله بين أئمة الماتريدية إذا ما قورن باألشعرية  فقـد 
 ،فاألشــعرية هــم العــدل الوســ  بــين المعةزلــة والحشــوية كثــر بيــنهم الجــدال 

عـن العقـل كعـادة الحشـوية فإنهم لم  بةعدوا عن النقل كما فعل المعةزلة وال  
لى ما كان عل ه  اف وا ع ،ورقوا  ير من تقدمهم وهجروا باطل كل فرقة  ،

ويوجد بينهم مـن   ،وأصحابه وماوا العالم علم ا  النبى صلى هللا عل ه وسلم  
 ر لمـا  نةمى إلى الةصوه وال  وجد من  وازى األشعرى بين المةكلمين بـالن

قام به من العمل الع  م ومـع ذلـك ال تخلـو آراؤه مـن بعـض مـا  ؤ ـذ كنـوع 
كالمه فى مسـائل ن ريـة معـدودة مرة وعن النقل أ رى فى    ابةعاد عن العقل

ةعليل وما يييده الدليل ونحو ذلك ألن مـن وال  ،كقوله فى الةحسين والةقب ب  
 ال بد وأن يحصل فى كالمهوالحشوية مثله  طال جداله مع أصناه المعةزلة  

بـى أو نما لـم يقـع مثـل ذلـك فـى معاصـره إمـام الهـدى   ،شئ من هذا القبيل  
شــ خ مــذهب أهــل الســنة بمــا ورا  النهــر لةغلــب الســنة  منصــور الماتريــدى

مـع الماتريـدى تغلب ا تام ا ال ت هـر مشـااباتهم هنا  على أصناه المبةدعة 
فةمكن من الجرى على االعةدال الةام فـى ان ـاره فـاعطى النقـل  قـه والعقـل 

 
 . 224    –د / سلى سبد الفتاح قؤاد  –الفرق ا ةإمية وأصولها ا ييانية  - 1
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 وجد بينهم مةصوه ومع قلة اال ةاله يقل الحـظ مـن الشـهرة  كمه وقلما  
 (1).واالنةشار 

 الثالث المطلب 

 جماال  إأوجه اال ةاله بين األشاعرة والماتريدية 

يمثــل المــذهب األشــعرى والمــذهب الماتريــدى بحــق جنــا ى أهــل الســنة 
ومـن جانـب أ ـر نـرى  ، يث اتيقا فى كثير من المسائل العقدية من جانب 

ــى بعــض المســائل األ ــرى  ــا ف ــد ا ةلي ــا مــن  ــالل أنهمــا ق كمــا ســيةبين لن
بين فهـا هـو طـا  كبـرى وقد أشار إلى ذلك بعض المـؤر ين للمـذه  ،البحث

 اعلم أن رئ س أهل السنة والجماعـة فـى علـم الكـالم رجـالن " قم  زاده يقول:
أما الحنيـى فهـو أبـو منصـور محمـد ،أ دهما: نيى المذهب واآل ـر شـافعى

ــدى بــــن ــام الهــ ــدى إمــ ــود الماتريــ ــر ،محمــ ــافعىوأما اآل ــ ــ خ  الشــ ــو شــ فهــ
والسـاعى فـى  يـظ   ،المرسـلين  وناصر سـنة سـيد    ،و مام المةكلمين  ،السنة

 (2)عقائد المسلمين أبو الحسن األشعرى البصرى ".

ح ر شـ  ويقول المولى مصلب الـد ن مصـطيى الكسـةلى فـى  اشـيةه علـى
ن  راســاالعقائــد النســ  ة للةيةــازانى :" المشــهور مــن أهــل الســنة فــى ديــار 

والعراأل والشام وأكثر األمصـار هـم األشـاعرة أصـحاو أبـى الحسـن علـى بـن 
أبـى بـردة سـماعيل بـن عبـد هللا بـن بـالل إسماعيل بن سـالم بـن سـالم بـن  إ

وفــى ديــار مــا ورا   شــعرى صــا ب رســول هللا عل ــه الســالم.أبــى موســى األ
 ،أبى نصر الع اضـىأبى منصور الماتريدى تلميذ  النهر الماتريدية أصحاو  

 
 . 19   –ا ن سسا ر  –مقدمة  بيين     اليفتر    - 1

 . 132  /  – 2ل /  – اك  بر  زاده  –مفتاح السعادة ومصراح السيادة  - 2
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الجوزجانى صا ب أبى سل مان الجوزجـانى تلميـذ محمـد بـن تلميذ أبى بكر  
 (1)اإلمام أبى  ن ية ". الحسن الشيبانى من أصحاو 

ويقول الزبيـدى " إذا أطلـق أهـل السـنة والجماعـة فـالمراد بهـم األشـاعرة 
 (2)". والماتريدية 

 ،بعد ب ان وجوه وسط ة الماتريدية " الماتريدىبزدوى ال سر ال  يقول أبو
هو المذهب الوس  ل س بيننا وبين األشعرى وأصحابه  اله إال إن مذهبنا  

 (3)".فى مسائل معدودة 

وقــــد اهــــةم العلمــــا   ،وهنــــا  مســــائل ا ةلــــف فيهــــا بــــين المدرســــةين 
الـــذى  تصـــان ف مســـةقلة : كاإلمــام الســـبكىبالةصــن ف فـــى هـــذه المســائل 

وقـد عـد  ،أبـو الطيـب الشـيرازى  وقد شر ها تل مـذه ،صنف العقيدة النون ة  
 ،الة منهـا سـو الخـاله فيهـا معنـوى السبكى هذه المسائل قال  عشرة مس

  (4)لي ى . والباقى الخاله ف ه

 
 –للتفتدازانى  واشية اليولى مصلح الدين مص فى الكستلى سلى شرح العقائد النساية  -  1

 هد . 1326 –ط / القاهرة  – 7  / 

   – 2ل /  –مر  دى المبيدد   –ا ئاف السادة اليتقين ، درح  ويدا  سلدوا الددين   -  2
/ 6 . 

 . 250  /  –أ و اليسر البمدو   –أصول الدين  - 3

 ال الدين أ و نصر سبد الوها   ن سلدى  دن سبدد الكداقى  – رقات ال اقعية الكبر    -  4
 1964هد   1383 – يصم الرا ى الئلبى    –الناشر  –  262  /  –  2السركى ل / 

ا : شرح نونية السركى    ،ا   سلدم  1916مخ وط  دا  الكتد   درقم  –لل يراز   –وأي  
  إا .
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ا الةى اهةمو بالخالف ام بين المذهبين ) كةاو ن م  ومن المؤليام أيض 
ب ـــان المســـائل الةـــى وقـــع فيهـــا اال ـــةاله بـــين  فـــىاليرائـــد وجمـــع اليوائـــد 

مــع أدلــة اليــريقين لمحمــد األســبرى عبــد  (الماتريديــة واألشــعرية فــى العقائــد
ــى زاده  ــهير بقاضـ ــى الشـ ــن علـ ــر  م بـ ـــ  990) مالـ ــد  1580 –هـ م ( وقـ

اشـةمل هــذا الكةـاو علــى أربعـين مســالة فريـدة فــى اال ةالفـام بــين جنــا ى 
 م ( 1773 -هــ  1225) عبـد المحسـن وصنف الحسن بن  ،أهل السنة  

ــه  ــة ف مـــا بـــين األشـــاعرة والماتريديـــة ( و صـــر ف ـ كةابـــه ) الروضـــة البه ـ
 (1)المسائل فى قال  عشرة مسالة.

 الرابع المطلب 
 المرا ل الةى مرم بها المدرسة الماتريدية  

 مر لة الةاس س : المر لة األولى . – 1

إ ــدى اليــرأل اإلسـالم ة الةــى ظهــرم فــى بلــدة  الماتريديـة: هــى        
فـى أوائـل القـرن إلى مد نة سمرقند فـى بـالد مـا ورا  النهـر الةابعة    ،ماتريد

والسـنة وقـد مذهب أهل الحد ث  دعو هذه اليرقة إلى    ،  (2)الرابع الهجرى .
أنشام هذه اليرقة على  د مؤسسها أبو منصور الماتريدى الذى أ ـذ لقبـه 

ف مــا بعــد علــى اســم نســبة إلــى البلــدة الةــى كــان يقطنهــا واطلــق هــذا اللقــب 
وقــد كــان الهــده مــن تاســ س هــذه اليرقــة هــو  ،اليرقــة أو المــذهب الجد ــد 

 
ط /  – 23  /  –ال الدددددى  لقاةدم  –ويا ر و  اره العقديدة  –أ و منصو  اليا ريد    -  1

 ا . 1989م ا،   ونا  

   –نجددم الددين سيددر  دن مئيدد  ددن اويدد النسفدددى  –القندد قدى ذ ددر سليدا  ةديرقند  - 2
438 . 
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العقـل لـذلك فهـو الحد من اندفاع المعةزلة وتهورهم فى نسـبة كـل شـئ إلـى  
 قريب من األشاعرة.

ــى األ ــم تشــ  ف ــة ل ــى أ ــد مــن مجةهــدى والماتريدي ــم تحكــم عل ــام ول  ك
وعلمـــا  المســـلمين بـــالكير و نمـــا تســـةهده اقـــرو المنـــاهج إلـــى الصـــحابة 

 (1).والةابعين رضى هللا عنهم 

 مر لة الةكوين : المر لة الثان ة . -2

وهــى مر لــة تالمــذة  ،هـــ  500 -هـــ  333وهــى مــا بــين ســنة      
 –الماتريدى المباشرون ومن أشهر رجال هذه المر لة أبو أ مـد الع اضـى 

 عبد الكريم البزدوى . –الحك م السمرقندى 
ا :  ومن أعالم هذه المر لة أيض 

هـو أبـو ال سـر محمـد هــ ( .  493 -هـ  421)  –أبو ال سر البزدوى 
 ،بــن محمــد بــن الحســين بــن عبــد الكــريم بــن موســى بــن مجاهــد البــزدوى 

 (2)والبزدوى نسبة إلى بزدة ويقال بزدوة .

عبـد الكـريم تلميـذ أبـى   وقد تلقى العلم على  د أب ه الذى أ ـذ عـن جـده
 ،صـحابنا فهو يقول :" إن جدنا كان أ ذ معانى كةب أ  ،منصور الماتريدى  

الةاويالم من  لـق فـى الشـ خ اإلمـام أبـى منصـور وكةاو    ،وكةاو الةو يد  
صــول الــد ن ( وهــو يضــم مخةلــف الن ريــام أولــه كةــاو ) ، (3.)الماتريــدى 

 
 .212  /  -مئيد أ و زهرة   – ا يخ الي اه  ا ةإمية  - 1

 . 409  /  – 1ل /  –ياقوت الئيو   –معجم البلدا   - 2

 . 3   –و  البمد –أصول الدين  - 3
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ــذهب  ــن المــ ــر عــ ــة ويعبــ ــدىواآلرا  الكالم ــ ــل اآلرا    الماتريــ ــرض لكــ ويةعــ
المةشعبة للةعال م الد ن ة منذ بد  الخاله فى هذه اآلرا  فـى اإلسـالم  ةـى 

ولقد اعةمد البـزدوى علـى آرا  الماتريـدى   ،العصر الذى عا  ف ه المؤلف  
ا  الكالم ــة وذكرهــا فــى كثيــر مــن المســائل وكــان يعــدها ى الصــح ب أالــر دائمــ 

 (1)والجماعة .   المعبر عن آرا  أهل السنة 

  مر لة النضج :  المر لة الثالثة . – 3

 ،وتةميز هذه المر لة بكثرة الةآل ف والةصن ف فى باو العقائد          
والةوسـع فـى   ،الةاصـيل للعقيـدة الماتريديـة    وكانو هذه المر لة هى مر لـة

ف هـرم المصـنيام  ،دقيق    ىتخصصوالكةابة فيها بشكل    ،سة قضاياها  درا
 ومن أهم رجال هذه المر لة: ،الكبيرة الةى تعد موسوعام كالم ة ماتريدية 

  أبو المعين النسيى : -أ 

ابـو محمـد بـن مكحـول  هو م مون بن محمد بن محمـد بـن معةمـد بـن 
ــى نســف وهــى مد نــة كبيــرة بــين  والنســيى ، (2المعــين النســيى ) نســبة إل
 (3.)ج حون وسمرقند 

اإلمـام  ،اإلمـام الزاهـد  ،وله ألقاو عدة من أشهرها س ف الحق والـد ن 
 الياضل جامع األصول ، اليق ه الحنيى .

 
 . 243  /  –سبد الئى اللكنو    -الفوائد البهية قى  راجم  رقات الئناية  - 1

دددددا:  ، 527  /  –سبد القاد  القرشى  –الجواهر الي ية قى  رقات الئناية  -  2 وأي  
 راجم  رقات الئناية  الفوائد البهية قى ، 78   –القاةم  ن ق لوب ا   – دال التراجم  

 . 216سبد الئى اللكنو    /  –

 . 285  /  – 5ل /  –ياقوت الئيو   –معجم البلدا   - 3
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هـــ وتــوفى ر مــه هللا فــى الخــامس  438ولــد أبــو المعــين النســيى عــام 
  (1.)سـنة       الحجة سنة قمان و مسمائة ولـه سـبعون   والعشرين من ذى

ويعــد أبــو المعــين النســيى مــن أشــهر علمــا  الماتريديــة وف ــه يقــول عمــر 
يغةــره مــن بحــاره  ،فــى كةــاو القنــد :" كــان عــالم الشــرأل والغــرو النســيى 

تـوازى مكانـة البـاقالنى ( ومكانة الرجل بين الماتريديـة 2)".ويسةضئ بانواره  
 (3والغزالى بين األشاعرة .)

 وألبى المعين النسيى مؤليام كثيرة مع مها مطبوع ومنها :

ــو المعــين  – 1 ــه أب ــا كةب ــاو مــن أهــم م ــد هــذا الكة ــة : يع تبصــرة األدل
بــل إن  ،يطلــق علــى أبــى المعــين صــا ب الةبصــرة  ةــى أصــبب  ،النســيى 

كةاو الةبصرة يعد أهم مرجع فى معرفة عقيدة الماتريدية بعد كةـاو الةو يـد 
لـذلك  ،بل هو أوسع مرجع فى عقيدة الماتريدية على اإلطـالأل  ،للماتريدى  

فـى مناظراتـه مـع  –وهـو مـن أئمـة الماتريديـة  –قال نـور الـد ن الصـابونى 
كنو قد قـرأم كةـاو تبصـرة األدلـة ألبـى   إنى" يا ها الرجل  فخر الد ن الرازى  

 
 . 285  /  – 5ل /  –اليرج  السا ب  - 1

ا :  ، 527  /  –سبد القاد  القرشى  –الجواهر الي ية قى  رقات الئناية   -  2 وأي  
 . 216   –سبد الئى اللكنو   –الفوائد البهية قى  راجم  رقات الئناية 

ا :  ، 527  /  –سبد القاد  القرشى  –الجواهر الي رة قى  رقات الئناية   -  3 وأي  
الفوائد البهية قى  دراجم الئنايدة  ، 308   –القاةم      ن ق لوب ا   – ددددددال التراجم  

 . 216  /  –سبد الئى اللكنو   –
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ــيى  ــين النسـ ــاو  ،المعـ ــك الكةـ ــى ذلـ ــد علـ ــه ال مزيـ ــد أنـ ــق واعةقـ ــى الةحقيـ فـ
 (1)والةدقيق".

ــ ــى جملةـ ــاو فـ ــاليين والكةـ ــى المخـ ــدى ورد علـ ــذهب الماتريـ ــرض لمـ ه عـ
طلبـوا   فى مقدمة الكةاو " فـإن أصـدقائىو اصة المعةزلة يقول أبو المعين  

وأبـين مـا  ،منى أن اكةب لهـم مـا جـل مـن الـدالئل فـى المسـائل االعةقاديـة 
كــان يعةمــد عل ــه مــن ســلف مــن مشــايخ أهــل الســنة والجماعــة قــدس هللا 

ــة لنصــرة مــذاهبأروا هــم  هم و بطــال مــذاهب  صــومهم مــن المعــانى الجليل
  (2)والنكو القوية ". 

وهـو  بـارة عـن مخةصـر لكةـاو تبصـرة   :الةمهيد لقواعـد الةو يـد    –  2
الـدكةور وهـو بةحقيـق    ،هــ    1407األدلة وقد طبع الكةاو فى القاهرة سنة  

ــل  ــد الحــى قابي ــع مــرة أ ــرى  ،عب ــدكةور  بيــب هللا وطب ــق األســةاذ ال بةحقي
 ة بالقاهرة.األنوار المحمديطبعة  ، سن ا مد 

نســيى أهــم بحــر الكــالم : وهــو مــن الكةــب المخةصــرة تنــاول ف ــه ال – 3
القضايا الكالم ة ويغلب على الكةاو جانب الرد وبالخصـو  علـى المعةزلـة 

والثان ــة ســنة  ،هـــ  1329والكةــاو طبــع فــى القــاهرة مــرتين األولــى ســنة  ،

 
ط / الهندد  – 14   –قخدر الددين الدراز   – إد ما و ا  النهر   مناظرات جرت قى  -  1

. 

 ئقيددب / أ . د / مئيددد األنددو  وامددد  –أ ددو اليعددين النسددفى  –مقدمددة  رصددرة األدلددة  - 2
 . 123  / – 1ل /  –عيسى 
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وعلـى الكةــاو شـرح يسـمى  ايــة المـرام فـى شــرح بحـر الكــالم  ،هــ  1340
 (1)لنور الد ن المقدسى الحنيى .

ــد  – 4 ــيد القواعـ ــى تصـ ــخةان األولـ ــاو نسـ ــذا الكةـ ــالم ولهـ ــم الكـ ــى علـ فـ
 (2). 690باسةنبول برقم 

  نجم الد ن عمر النسيى . –و 

سـماعيل بـن محمـد بـن علـى الحنيـى إهو عمر بن محمد بن أ مـد بـن  
سـنة وتـوفى بسـمرقند  ،هــ  462ولد فى نسـف سـنة   ،النسيى السمرقندى  

  (3)هـ . 537
وهــو مــن أشــهر رجــاالم  ،وهــو إمــام ذائــع الصــيو لقــب بميةــى الثقلــين 

 ،الذى ما شهرته اآلفاأل   ،وله كةاو العقيدة النس  ة    ،وعلما  الماتريدية  
فـى الكةـاو وهذا الكةاو   ى بعناية واهةمـام علمـا  الماتريديـة بـل اشـةهر 

ا وكـان إم ،مـن الشـروح والحواشـى المشرأل والمغرو وكةبـو عل ـه كثيـر   امـ 
 (4)أصول  ا مةكلم ا ميسر ا ومحدق ا  اف  ا .فاضال  

 
 ئقيددب / أ . د . وبيددد  خ  –ا مدداا أ ددى اليعدددين النسددفى  –التيهيددد لقواسددد التوويدددد  - 1

 . 43/  وسن أويد /  

 . 22   –د  مئيد األنو  وامد عيسى لكتا   رصرةاألدلة  –مقدمة أ  - 2

  /  – 5ل /  –يداقوت الئيدو   –معجم األد،ا    شاد األ ي   لى معرقدة األديد    -  3
ا : ةدددير أسدددإا الندددبإ   ،الناشدددر / دا  ال دددر  ا ةدددإمى  – 1005 شدددديا  –وأي ددد 

 127 ، 126  /  – 2ل /  –يدا  الد هبى الدين أ وسبد خ مئيد  ن أويدد  دن س 
 . 657   –سبد القاد  القرشى  –الجواهر الي ية قى  رقات الئناية  ،

ا : الفوائدددد البهيدددة قدددى  دددراجم  ، 47   –القاةدددم  دددن ق لوب دددا  – دددال التدددراجم  - 4 وأي ددد 
 . 150 – 149   –سبد الئى اللكنو   – رقات الئناية 
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 نور الد ن الصابونى.   –ج 

بخــارى المد نــة  هــو أ مــد بــن أبــى بكــر الصــابونى البخــارى نســبة إلــى
هــ  580وتـوفى سـنة ولقب بنور الد ن   ،  المشهورة فى بالد ما ورا  النهر

ن له كةاو البداية فـى ذكر القرشى أ ،دفن بمقبرة القضاة السبعة ببخارى و   ،
ــد ن ــد ن  ،أصــول ال ــى أصــول ال ــى ف ــا وصــا ب  ،والمغن ــن قطلوبغ ــر اب وذك

 ،فــى علــم الكــالم  أن لــه كةــاو الهدايــة  ،الطبقــام الســن ة و ــاجى  ل يــة 
 نوانـالمخةصر بعـوذكر البغدادى  ، ) البداية ( كةاو سماهأنه ا ةصره فى و 

كةـاو بعنـوان ) الكيايـة وذكر  اجى  ل ية أن لـه  ) بداية مخةصر الهداية (
دادى أن ـدة ( وذكـــر البغــــفــى الهدايـــة ( وا ةصـــره فــى كةـــاو ســـماه ) العمــ

  (1)رح للهداية .ــالكياية ش

هـــ بةحقيـق الــدكةور فــةب  1389( طبـع بمصــر سـنة  وكةـاو ) الهدايــة
 .إال مخةصر لةبصرة األدلة للنسيى والكةاو ما هو ،هللا  ل ف 

 مر لة االنةشار . المر لة الرابعة : - 4

ومــن أعــالم  ،تبــدأ هــذه المر لــة مــن القــرن الثــامن والةاســع الهجــريين 
 هذه المر لة .

ــن  – أ ــد هللا ب ــو البركــام عب ــد ن أب ــد النســيىأاإلمــام  ــافظ ال ) م:  م
ولــه مؤليــام عد ـدة منهــا مــدار  الةنزيـل و قــائق الةاويــل فــى  ،هــ (  710

 
ا :  ، 328   –سبددد القداد  القرشددى  –الجدواهر الي ددية قدى  رقددات الئنايدة  - 1 وأي دد 

 ، 1499  /  – 2ل /  –واجى خليفة  –  ف الونو  سن أةيا  الكت  والفنو   
/   / 1ل  –ال رقددات السددنية قددى  ددراجم الئنايددة /  قددى الدددين سبددد القدداد  التيييددى 

102 . 
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ــه  ،الةيســير  ــى اليق ــز ف ــار أئمــة  ،والكن ــار فــى األصــول وهــو مــن كب والمن
 (1) ولكةبه أهم ة بالغة . الحن  ة وأهم أ  ان الماتريدية

 ن الهمـام"باإلمام كمـال الـد ن محمـد بـن عبـد الوا ـد المعـروه بـا  –و  
 (2)الةحرير فى أصول اليقه  ،ومن أهم مؤلياته   "هـ  861–079

ا كةــاو المســا رة فــى العقائــد المنج ــة  وفــى هــذا  ،فــى اآل ــرة ولــه أيضــ 
ــر   ــب كثيـ ــاو وضـ ــة  االكةـ ــا الماتريديـ ــالف بهـ ــى  ـ ــة الةـ ــائل العقديـ ــن المسـ مـ

نـى كةابـه هـذا فـى ترتيبـه وتبويبـه علـى الرسـالة القدسـ ة واألشاعرة . وقد ب
الكةاو  يث قال : وبعد فإن وقد صرح بهذا فى مقدمة  ،ألبى  امد الغزالى  

بعــض اليقــرا  مــن اإل ــوان كــان شــرع فــى قــرا ة الرســالة القدســ ة لإلمــام 
فلمـــا  ،دار كرامةـــه تغمـــده هللا بر مةـــه وأســـكنه مـــد الغزالـــى الحجـــة أبـــى  ا

إال توسـطها أ ـب أن ا ةصـرها فشـرعو علـى هـذا القصـد فلـم اسـةمر عل ــه 
 أرانى الذى  رنى أن ذكرهازيادام وتعرض للخاطر اسةحسان   ،نحو ورقةين  

فلم  زل  زداد  ةى  رج عن القصد األول   ،مهم وأنه تةم م لطالب الغرض  
ــى ــه يســا ره ف ــر أن ا مســةقال   ي ــ  ــق إال كةاب ــم  ب وزدم عليهــا  ،تراجمــه    فل

 (3) اتمة ومقدمة .

 
ا :  ، 249  /  –سبد القاد  القرشى  – الجواهر الي ية قى  رقات الئناية  -  1 وأي  

م رعدة المهدرا  الئدي دة   -الناشدر  -113  / – داك  بدر  زاده  – رقات الفقها   
. 

 –سبدد الئدى  دن أويدد  دن مئيدد ا دن العيداد  –ش  ات ال ه   قى أخرا  مدن ذهد    -  2
 /الناشدددر -298  /  – 7ل / -مئيدددود األ ندددؤوط  – ئقيدددب سبدددد القددداد  األ ندددؤوط 

 ا  . 1993ط/ األولى  –دا  ا ن   ير لل راسة والن ر والتوزي  
 / ط /  والق . 8 – 7   –الكيال ا ن الهياا  –اليسايرة قى العقائد  - 3
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ما سبق نجد الكمال بن الهمام قد زاد جال  وفى هذا الكةاو إضافة إلى  
ويعـد كةـاو  ،والةكـوين  ،والو دان ـة  ،آلرا  الماتريدى كالعلم بوجوده تعالى 

المسا رة من المراجع الهامة فـى معرفـة عقيـدة الماتريديـة ومعرفـة المسـائل 
 . الوفاق ة والخالف ة بين األشاعرة والماتريدية

مـن  هــ ( 879)م اإلمام زين الد ن أبو العدل قاسـم بـن قطلوبغـا   –ج  
كةــب الماتريديــة  مؤلياتــه شــرح المســا رة لشــ خه ابــن الهمــام وهــو مــن أهــم

 (1مطبوع مع المةن .)
  مر لة الس ادة . المر لة الخامسة.  – 5

تبــدأ هــذه المر لــة مــن القــرن الحــادى عشــر الهجــرى الــذى يعــد أهــم    
 يــث بلغــو هــذه المر لــة إلــى أوج الكمــال بســبب وجــود  مرا ــل الماتريديــة
فكـــان  ،ألنهـــا كانـــو  ن  ـــة اليـــروع ماتريديـــة العقيـــدة  ،الدولـــة العثمان ـــة 

وكـان جـل   ، سب اتساع سلطان الدولة العثمان ـة  سلطان الماتريدية  ةسع  
القضــــاة والميةــــين و طبــــا  الجوامــــع ورؤســــا  المــــدارس  ن  ــــة اليــــروع 

وقد كثرم فى هذه المر لة تـال ف أنـواع الكةـب الكالم ـة   ،ماتريدية العقيدة  
  :ومن أعالم هذه المر لة

العالمــة كمــال الــد ن أ مــد بــن  ســين بــن ســنان الرومــى الب اضــى  –أ 
كان قاض  ا بمكة المكرمة ورئ س  ،هـ (  1097)م  المعروه بب اضى زاده

 (2)الدولة .وأ د صدور  ،القضاة فى الدولة العثمان ة 

 
ا : األسدددددددإا  ، 236  /  – 7ل /  –ا دددددددن العيددددددداد  –شددددددد  ات الددددددد ه   - 1   –وأي ددددددد 

 . 180  /  5ل /  –للم  لى 

ا : معجددددم اليددددؤلفين  ، 112  /  – 1ل /  –الم  لددددى  –اآلسددددإا  - 2 سيددددر  –وأي دددد 
 ا.1993 -هد 1414مؤةسة الرةالة  –الناشر  –192/  /1 –ل  – عا  ئالة 
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" وهــو مــن أهــم مــن مؤلياتــه كةــاو " إشــارام المــرام مــن  بــارام اإلمــام 
أن الماتريـدى هـذا الكةـاو فـى طـالأل ويعـد الب اضـى إلكةب الماتريدية على ا
 ، (1)بــل هـو ميصــل لمـذهب أبــى  ن يـة وأصــحابه  ،لـ س بمبةكــر لطريقـة 

وأن الخـــاله بـــين األشـــعرى والماتريـــدى فـــى نحـــو  مســـين مســـالة  ـــاله 
قـم  ،الةبـديع  لكنه فى المسائل الير  ـة الةـى ال يجـرى فـى  الفهـا  ،معنوى  

بعـد سـردها المجمـل " فهـذه  مسـون سرد تلك المسائل و ققهـا وهـو يقـول 
ــالة ــى  مسـ ــة فـ ــة  الف ـ ــاريع الكالم ـ ــا ،الةيـ ــذهب إليهـ ــة  فـ ــور الحن  ـ جمهـ

 (2).الماتريدية و اليهم فيها جمهور األشاعرة 
أبـو الحسـن   محمـد  اإلمام العالمة المحد  اليق ه على بن سلطان  –و  
وهو من أكبر ( هـ   1014-م  )المكى المعروه بمال على القارى   الهروى 

ــه  أئمــة الحن  ــة  شــرح اليقــه األكبــر ألبــى) المةــا رين ومــن أشــهر مؤليات
 ( . ن ية

) م   محمد زاهد بن الحسـن الكـوقرى الجركسـى الحنيـى الماتريـدى  –ج  
وذا ملكـة  ،كـان علـى  ـظ وافـر مـن العلـوم النقل ـة والعقل ـة  ،هـ (   1371

اللغـة العرب ـة وكـان لـه اطـالع واسـع علـى المخطوطـام فـى  زانـة   قوية فى
 (3)العالم وجرأة فى مجاهرة ما يعةقد .

 
 ئقيددب / يوةددف سبددد  – يددال الدددين البياعددى  – شددا ات اليددراا مددن عرددا ات ا مدداا  - 1

 ا . 1949ط /  – 55  /  –الرازق 

 . 56  /  –اليرج  السا ب  - 2

 . 123 – 122  /  – 1ل /  –للم  لى  –إا األس - 3
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العثمان ة      الدولة  إلى  ترجع  كلها  المرا ل  هذه    ،وهذه  بلغو   يث 
ألنها كانو  ن  ة اليروع ماتريدية  المرا ل إلى أوج الكمال فى ظل الدولة  

سلطان    ،العقيدة   الدولة فكان  سلطان  اتساع  الماتريدية  ةسع  سب 
المدارس  ورؤسا   الجوامع  و طبا   والميةين  القضاة  جل  وكان  العثمان ة 

وقد كثر تال ف أنواع الكةب الكالم ة من    ، ن  ة اليروع ماتريدية العقيدة  
شرأل   فى  الماتريدية  العقيدة  انةشرم  وبذلك  والحواشى  والشروح  المةون 

لها مدارس ومؤسسام تعمل على نشرها  اصة فى وكان    ،األرض و ربها  
 :  شبه القارة الهندية ومن أهم هذه المدارس

 المدرسة الد وبندية .  – 1
إلى جامعة د وبند الةى أسسها الش خ محمد قاسم الناتوتوى إمـام نسبة  

هـــ ( وهــى أكبــر جامعــة للماتريديــة فــى  1246الد وبنديــة المةــوفى ســنة ) 
فمـــدارس الحن  ـــة  ،العقيـــدة الماتريديـــة ال يخيـــى الهنـــد ودورهـــا فـــى نشـــر 

الماتريديــة فــى تــاريخ الدولــة العثمان ــة  ــدمو الحن  ــة والماتريديــة فــى آن 
ــربيةهم قــم  ــة وت ــذور الماتريدي ــوال  لغــرس الب ــو هــذه المــدارس  ق وا ــد فكان

 (1).وانةشارهم فى بقاع األرض لنشر العقيدة الماتريدية تخرجهم 

 . المدرسة البريلوية  – 2

والـذى هـ (  1246) وهى تنسب إلى السيد أ مد البرالوى المةوفى سنة
ــى  ــك الوقــو بــين المســكانــو  ــارو البــدع الة لمين كعبــادة منةشــرة فــى ذل

 
 –التددددا يخ  –واألد   –) الل ددددة  –نوددددرة  ا يئيددددة قددددى ور ددددة التدددد لي  سنددددد العددددر   - 1

من و ات م رعة الجامعة السو ية  – 173  /     –أمجد ال را لسى  –الج را يا (  
 ا .    1956 -هد 1376ط/ ال انية  –دم ب  –
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و ارو بعض العادام االجةما  ة األ رى الةى ال أساس لهـا فـى   ،األول ا   
  المةـوفىومن أعالم هـذه المدرسـة كـذلك أ مـد رضـا  ـان األفغـانى    ،الد ن  

 (1)هـ ( . 1340سنة ) 

 ،كما كان للماتريدية فـى العصـر الحـد ث وجـود قـوى فـى العـالم العربـى 
 ،وفى مصر نجد أن باعـث النهضـة اليكريـة فـى مصـر اإلمـام محمـد عبـده 

 ،وأن يضع أسـس علـم كـالم جد ـد   ،يحاول أن يطور علم الكالم اإلسالمى  
ــد  ــاول فــى مؤليــه رســالة الةو ي ــة باســلوو فلقــد تن ــد موضــوعام كالم  جد 

ا للمنهج الجد د فى تطوير علـم الكـالم   ماتريـدى أن مـنهج الوالواقـع    ،تطب ق 
ا لهذا الةجد د.  كان أساس 

بــين آرا  الماتريديــة وآرا  ولقــد ال ــظ بحــق " ماكدونالــد " هــذا االتيــاأل 
ولذا عجب من عدم ذكـر اإلمـام اسـم الماتريـدى فـى رسـالة   ،األسةاذ اإلمام  

إنما هو قال ماكدونالد " إن أشعري ا معةرف ا به فى عصرنا الحاضر   ،الةو يد 
والواقـــع أن هـــذه المال  ـــة  ،ماتريـــدى المـــذهب إلـــى  ـــد قريـــب أو بعيـــد " 

محمــد عبــده  كمــا صــادقة إذ أن المقارنــة بــين آرا  الماتريديــة وآرا  اإلمــام 
تبـين لنـا مـدى اعةمـاد اإلمـام علـى تلـك اآلرا    ،وردم  فى رسالة  الةو يد  

 اصة وأن كةب الماتريدية كانو تدرس باألزهر الـذى تخـرج   ،  وموافقةه لها
ممـا  ؤكـد اطالعـه  ،والمسـا رة البـن الهمـام    ،كعقيـدة النسـيى    ،إلمام  منه ا

 عليها ومعرفةه بها وتاقره بها .
 

 رجيددددة / سبددددد الئددددى  ددددن قخددددر الدددددين  –نمهددددة الخددددوا ر وبهجددددة اليسددددام  والنددددواظر  - 1
  –الناشددددر / دا  ا ددددن وددددما  – 45 – 42  /        – 8ل /  –الئسددددنى الكفددددو  

 ا .  1999-هد  1420-لبنا   – يروت  
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تريديـة فـى تلــك الحركـة الثقاف ـة الةـى قامـو فــى وقصـد باالتجاهـام الما
وتقـ م  ،أن هذه الحركة تقوم على األ ذ بالنقل والعقل  ،مصر   الهند وفى 

قليــد والةمســك وكــذلك تقــوم علــى رفــض الة ،أفكارهــا علــى الةطــابق بينهمــا 
 (1) .بحرف ة النصو  

 

 

  

 
  /  –سلى سبدد الفتداح الي ربدى  د / –مدخم ود اةة   –الفرق الكإمية ا ةإمية    -  1

 ا . 1995 -هد  1415 –ط / ال انية    –/ الناشر مكترة وهرة  222
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 الثالث املبحث 

 منهج املاتريدية فى القضايا العقدية
 مخسة مطالبويشتمل على  
ــب األول:  ــدارس المطلــ ــد المــ ــل عنــ ــل والنقــ ــين العقــ ــة بــ العالقــ

 الكالم ة.
وســــط ة المدرســــة الماتريديــــة فــــى القضــــايا المطلــــب الثــــانى: 

 .العقدية
 ةالمدرســ  الــدليل العقلــى والمعرفــة والن ــر عنــد الثالــث: المطلــب
 الماتريدية  

ا كالم  ا.المطلب الرابع:    الةاويل منهج 
الدليل النقلى  جيةه وعالقةه بالــدليل العقلــى المطلب الخامس:  

 عند المدرسة الماتريدية.
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 األول المطلب 

 العالقة بين العقل والنقل عند المدارس الكالم ة  

يجدر بنا قبل أن نةحد  عن منهج البحث فى المسائل العقدية عند     
 إشارة موجزة إلـى أن اليـرأل الكالم ـة قـد اعةمـدوانود أن نشير  ،الماتريدية  

فقــد  ،ين فــى مــنهجهم الكالمــى همــا النقــل والعقــل علــى دعــامةين أساســية
ا ةرم علما  الكالم العقل واعةرفوا بوجوو اسةخدامه ومن قم بضرورته فى 

ولـم  ــذهب أ ـد ممــن يعةـد بــه مـنهم إلــى االقةصـار علــى  ،الد ن ــة  المعرفـة
فى مقدمة كةابه )االقةصـاد ويكيينا أن نشير إلى قول اإلمام الغزالى   ،النقل  

ابة الحــق وأهــل فــى االعةقــاد ( " الحمــد هلل الــذى اجةبــى مــن صــيوة عصــ
 (1).المنقول والحق المعقول "الشرع  السنة.. وتحققوا أن ال معاندة بين

نجــد كبــار علمــا  الكــالم يصــدرون وعــن أهم ــة العقــل إلــى جانــب النقــل 
قــم  ،مع ـم الكةــب الكالم ـة بمبا ــث الن ـر والنهــى عـن الةقليــد فـى العقائــد 

ــا  ــعرية  ،مبا ــــث المعرفــــة وطريــــق وجوبهــ ــةوى فــــى ذلــــك فــــرأل األشــ يســ
ــة  ــة والمعةزلـ ــعرية  ،والماتريديـ ــر فاألشـ ــن الن ـ ــالكالم عـ ــبهم بـ ــدرون كةـ يصـ

والمواقــف  ،الحــرمين الجــوينى  والعلــم والــدليل مثــل اإلرشــاد إلمــاموالمعــاره 
وأمــا عــن الماتريديــة فــإن أول مــا  ،الموقــف األول لإليجــى  فــى علــم الكــالم

ا يطالعنا فى العقائد النس  ة "  قائق األش ا  قابةة والعلم بها مة حقق  الفـ 
يصـدر وأما عـن المعةزلـة فإننـا نجـد القاضـى عبـد الجبـار   ،  للسوفسطائ ة "
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كةابه ) شرح األصول الخمسة ( فـى الكـالم عـن الن ـر المـؤدى إلـى معرفـة 
  .هللا قم كالمه عن العلم والةقليد 

ــا إلــى الحــد ث عــن مــنهج الماتريــدى  ــا نجــدو ذا مــا انةقلن شــار  ي هفإنن
 .الةوس  بين العقل والنقل وف ما  لى توض ب ذلك  المدرسة األشعرية فى

 الثانى المطلب 

 وسط ة المدرسة الماتريدية فى القضايا العقدية

ــها  ــن مؤسسـ ــة مـ ــة بدايـ ــذهب الماتريديـ ــالع مـ ــن يطـ ــور إن مـ ــو منصـ أبـ
أن الســمة األساســ ة الماتريــدى والــذ ن آتــوا بعــده مــن أعــالم المــذهب يجــد 

فلقـد رأى الماتريـدى  طـا   ،عقل والنقـل  لمنهج الماتريدى هى الةوس  بين ال
ــل  ــد  ــد النق ــل الوقــوه عن ــب العق ــى جان ــاالة ف ورأى أن الموقــف  ،أو المغ

ــدل  ــا العـ ــ  بينهمـ ــو الةوسـ ــف  ،هـ ــك الموقـ ــان ذلـ ــى اسةحسـ ــر أن دواعـ وذكـ
" وكـذلك جعلنـاكم أمـة وسـط ا لةكونـوا شـهدا  علـى الوسطى هو قوله تعالى  

مـن والوس  فى ذلك له دعامةـه   ،  (1)"  شهيداالناس ويكون الرسول عل كم  
وهو  ير تعبير عن روح الد ن اإلسـالمى الـذى تـدعو تعال مـه إلـى   ،الد ن  
وهذا المنهج الوسطى يشبه منهج األشـعرى كثيـر ا   ،فى كل األمور    هاأل ذ ب

 ،إذ  بقى بينهما فرأل يحةيظ لكل منهما باسةقالله وتميزه ،وال  ةطابق معه 
حمـد أبـو زهـرة مـا ال  ـه مـن فـرأل بـين المنهجـين قـائال  " ويصور اإلمـام م

الماتريدى وآرا  األشعرى نجد قمة فرق ا فـى   سة العم قة آلرا اولكن عند الدر 
 إقبــام العقائــد الةــىفكالهمــا يحــاول  ،اإلمامــان الةيكيــر وف مــا انةهــى إل ــه 

و ن كليهمــا كــان  ةقيــد  ،اشــةمل عليهــا القــرآن بالعقــل والبــراهين المنطق ــة 
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بيـد أن أ ـدهما كـان يعطـى العقـل سـلطان ا أكثـر ممـا يعط ـه   ،  بعقائد القـرآن
منهــاج الماتريديــة للعقــل ســلطان كبيــر ف ــه مــن اآل ــر ... ولــذلك تقــرر أن 

ه بالعقل  ةـى واألشاعرة  ةقيدون بالنقل ويؤيدون ،سراه أى شط  أو إ ير  
يكـــاد البا ـــث يقـــرر أن األشـــاعرة فـــى  ـــ  بـــين االعةـــزال وأهـــل اليقـــه  أنـــه

فـإن كـان الميـدان   ،والماتريدية فى    بين المعةزلـة واألشـاعرة    ،والحد ث  
اإلسالم ة األربع و ةى ال  اله بين المسـلمين هذه اليرأل  الذى تسير ف ه  

 ،فعلى طره منه المعةزلـة ،ذا أقسام أربعة فى أنها جم ع ا من أهل اإليمان  
ــد ث  ــى الطـــره اآل ـــر أهـــل الحـ ــى المعةزلـــة  ،وعلـ ــم الـــذى  لـ وفـــى القسـ

 (1).وفى الرابع الذى  لى المحدقين األشاعرة " ،الماتريدية 
وهكذا وفق الماتريدى إلى منهج أصيل فجمع بين العقل والنقل فى      
 (2).آن وا د 

اإلمام أبو منصور الماتريدى فى كةابـه الةو يـد " أصـل مـا يعـره يقول  
 (3واآل ر العقل ".) ،: أ دهما السمع  به الد ن وجهان

أكثر على   إال أنهم اعةمدوا،والنقل مع ا  فالماتريد ة يعةمدون على العقل  
األسـاس علـى   الماتريدى وكل مـن تبعـه يعةمـدون فـىفاإلمام  العقل ة  األدلة  

أن العقل مصدر مـن مصـادر المعرفـة يخشـى ولكنه مع إقراره    ،داللة العقل  
كمــا فعـــل  ،الن ـــر  و شـــيةه الزلــل ال تـــدفع إلــى منعـــه مــن  ،عل ــه الزلــل 

ــه إلــى اال ة ــا  واتخــاذ الوقايــة مــن الزلــل  ،المحــدقون واليقهــا   بــل تدفع

 
 . 180- 179   –ا ماا مئيد أ و زهرة   – ا يخ الي اه  ا ةإمية  - 1
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أى اال ة ـا   -أنكـر  :" ومن  على المنقول بجوار المعقول ف قول  باالعةماد  
قصــد اإل اطــة بجم ــع  كمــة وأراد اكةنــاه مــا اســةةر عــن العقــل و  –بالنقــل 

ــاقص الربوب ــة  ــه الن ــه  ،بعقل ــم  -أى الرســول   –بــدون إشــارة من فهــو ي ل
 (1)العقل ويحمله ما ال يحةمله ".

بـل ويعةمـدون عل ـه  ،وهكذا نجد الماتريدية يعطون مسا ة أكبر للعقـل 
ولعل السبب فى هذا المـنهج لـد هم  رجـع   ،كمنهج أول للوصول إلى الحق  

 إلى أمرين :

فقــد نشــا مؤسســها فــى  ،أولهمــا : البيئــة الةــى ظهــرم فيهــا الماتريديــة 
والةى كانو تعج بكافة  ،بالد ما ورا  النهر المالصقة لبالد فارس و راسان 

  (3) مــن مانويــة بكــل طوائيهــا ، (2)الثنويــة فقــد  ــالطوا  ،الة ــارام اليكريــة 
 

ا :  ددددا يخ اليدددد اه  ا ةددددإمية  ، 176اليا ريددددد    /  –التوويددددد  - 1 ا مدددداا  –وأي دددد 
 . 180   –مئيد أ و زهرة  

ال نويدددة :هدددؤال  أصدددئا  ا ثندددين األزليدددين يمسيدددو  أ  الندددو  والوليدددة أزليدددا  قددددييا  - 2
،خدددإف اليجدددوا قدددانهم قدددالوا ،ئددددوث الودددإا وبتسددداويهيا قدددى القددددا واختإقهيدددا قدددى 
الجوهر وال رد  والفعدم والئيدم واليكدا  واألجنداا واأل ددا  واأل واح . ) اليلدم والنئدم 

سلى هامل الفصم قدى اليلدم واألهدوا  والنئدم  –ال هرةتانى  مئيد  ن سبد الكريم  –
 ( 64  /  – 3ا ن وما ل/  –

اليانويددة : لددم يعددرف التددا يخ سددن ويدداة مددانى أو مددانيا مؤةددا الديانددة اليانويددة أ  ددر  - 3
،عددد  ،ا  275وقتلددر أوددد ملددوك الفددرا قددى ةددنة  ،ا  215مددن أنددر ولددد قددى ،ا ددم ةددنة 

ط / البيددددددة  – 201  /  –د / مئيددددددد لددددددإ   –اليسدددددديح    ) الفلسددددددفة ال ددددددر ية 
و نسد  قرقدة اليانويدة  لدى أصدئا  مدانى  دن قا دن  ،ا (  1938 –االخ در ،القداهرة 

وقتلدر  هدراا  دن هرمدم  دن ةدا و  وذلدن  الئكيم ال   ظهر قى زمن ةدا و   دن ازدشدير
ا  ددين اليجوةددية والنصددرانية  ،،عددد عيسددى سليددر السددإا  و ددا  يقددول  نبددوة  ،أودددث ديندد 

== 
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 ،(1)وديصان ة 

 

== 

وكدددى مئيدددد  دددن هدددا و   ،اليسددديح سليدددر السدددإا وال يقدددول  نبدددوة موةدددى سليدددر السدددإا 
انى اليعروف ،  ى الو اق و ا  قى  األصم مجوةي ا سا ق ا ،ي اه  القوا أ  الئكيم مد

زسددم أ  العددالم مصددنو  مر دد  مددن أصددليين قدددييين أودددهيا نددو  واآلخددر ظليددة وأنهيددا 
وأنكددروا وجددود شدد  ال مددن أصددم قددديم وزسددم أنهيددا لددم يددماال  ،أزليددا  لددم يددماال ولددن يددماال 

قددويين وساةددين ةددييعين ،صدديرين وهيددا مدد  ذلددن قددى الددنفا والصددو ة والفعددم والتددد ير 
 ئددداذ  ال دددخ  والودددم و  نيدددا يتبدددين جواهرهيدددا وقدددى الئيدددم متئاذيدددا   ،مت دددادا  

سلددى هددامل الفصددم قددى  –ال هرةددتانى  –وأقعالهيددا قددى هدد ا الجدددول ) اليلددم والنئددم 
ا : الفدددرق  ، 65 – 64  /  – 3ل /  –ا دددن ودددما  –اليلدددم واألهدددوا  والنئدددم  وأي ددد 

 أ ن الندديم –الفهرةة  ،162  /  –أ و منصو  سبد القاهر الر داد   – ين الفرق 
 يددروت  –ط / دا  اليعرقددة  – 399 – 398  / - عليددب ال دديخ   ددراهيم  م ددا  –

 ا ( . 1994 -هد  1415 –لبنا  

ا   -  1 ا  ،الديصانية : أصئا  ديصا  أثبتوا أصدلين ندو  ا وظإمد  قدالنو  يفعدم الخيدر قصدد 
ا واعد را  ا  قيدا  دا  مدن خيدر ونفد  و يد  ووسدن  ،واختيا  ا والودإا يفعدم ال در  رعد 

وزسيدوا أ  الندو  ودى سدالم  ،وما  دا  مدن شدر وعدر و درح قيدن الودإا   ،ين النو   ق
والوإا مية جاهم ساجم جياد جواد  ،قاد  وساا د اك ومنر يكو  الئر ة والئياة 

وزسيوا أ  ال ر يق  منر  راس ا وومق ا وزسيوا أ  النو  جنا واود  ،ال قعم وال  ئيم  
الندددو   د اك متفدددب وأ  ةددديعر وبصدددره وةدددائر  و ددد لن الودددإا جدددنا واودددد وأ   د اك

وإنيدددا قيدددم ةددديي  ،صدددير  ،وواةدددر شددد  واودددد قسددديعر هدددو ،صدددره وبصدددره هدددو وواةدددر 
الخددتإف التر يدد  ال ألنهيددا قددى نفسددهيا شدديئا  مختلفددا  وهددو قددول قريدد  مددن القددول 

سلى هامل الفصدم  –ال هرةتانى  – نفى الصفات سند اليتكليين  . ) اليلم والنئم 
 ( . 76  / – 3ل /  –أ ن وما  –قى اليلم واألهوا  والنئم 
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والمعةزلة وسائر (  3)والحشوية  ،  (2كما ناظروا المشبهة )  ،  (1)ومزدك ة
 نــاظرونهم فســلكوا فةــاقروا بمــن  ،كــل هــذا أقــر علــى مــنهجهم  ،المخــاليين 

ا أقرو إلى العقل منه إلى النص .  منهج 
 

وقدددد ظهددر قدددى أيدداا والدددد  ،اليمد يددة :  نسدد   لدددى مددمدك وهدددو قا ةددى  مدددن نيسددا و   - 1
أنوشددروا  ودسددا  ردداذ  لددى م هرددر ق جا،ددر وا لدد  أنوشددروا  سلددى خميددر واقترائددر ق لرددر 

ول   ير من اليانوية قى الكونين واألصلين  ال وكى الو اق أ  قول اليمد ية  ق ،ققتلر
والوليددة  فعددم سلددى الخددرم  ،أ  مددمدك  ددا  يقددول    النددو  يفعددم ،القصددد واالختيددا  

و ددا  مدمدك ينهددى النداا سددن  ،والنددو  سدالم وسدداا والودإا جاهددم أسيدى  ،واال فداق 
األمدوال ق ودم اليخالفة واليرال ة والقتال وليا  ا  أ  ر ذلن  نيا يق  ،سدب  النسدا  و 

 ،النسددا  وأ،دداح األمددوال وجعدددم الندداا شددر ة قيهددا  اشدددترا هم قددى اليددا  والنددا  والكددد  
ووكددى أنددر أمددر ،قتددم األنفددا ليخلصددها مددن ال ددر ومددمال الوليددة وم هرددر قددى األصددول 

وليددا  اختل ددة ودددث سنهددا مددد ر الخيددر  ،واأل  ددا  أنهددا ثإثددة اليددا  والنددا  واأل   
 ن صدفوها مدد ر الخيدر ومدا  دا  مدن  دد ها قهدو مدد ر ال در .ومد ر ال ر قيدا  دا  مد

أ دن  –سلى هامل الفصم قى اليلم األهوا  والنئدم  –ال هرةتانى   –)اليلم  والنئم  
ا الفلسفة ال ر ية   – 57 – 74  /  –  3ل /    –وما    –د / مئيد لدإ   -وأي  
  205 .) 

وصددنف  خددرو  شددبهوا  ،ره صددنف شددبهوا ذات الرددا    دد ات ليدد ،الي ددبهة : صددنفا   - 2
 ،و م صنف من ه ين الصنفين مفترقدو  سلدى أصدناف شدتى   ،صفا ر ،صفات ليره  

والي ددبهة الدد ين عددلوا قددى   ددبير ذا ددر ، يددره أصددناف مختلفددة . و أول ظهددو  الت ددبير 
   –الر دددداد   –صددداد  سدددن أصدددناف مدددن الدددرواقر ال دددإة . ) الفدددرق  دددين الفدددرق 

ا : اليلددددم والنئدددد ، 138 سلددددى هددددامل الفصددددم قددددى اليلددددم  –ال هرةددددتانى  –م وأي دددد 
 ( . 4 – 3  /   – 1ل /  –ا ن وما  –واألهوا  والنئم 

الئ وية : وةديية هد ه الجياسدة و دوية  د لن  شدا ة  لدى  أ   إمهدم و دو ال  ييدة   -  3
وأ روددددوا  ،وهددددم جياسددددة مددددن أصددددئا  الكددددإا جيدددددوا سلددددى ظددددواهر النصددددو   ،لدددر 

 ،ومن  را هؤال  الئ دوية م در ،وتى  ردوا قى الت بير والتجسيم   ،موجرات العقم  
== 
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أن   بالعقائد  قانيهما:  والعلم  بالعقائد  اإليمان  بين  ييرقون    ،الماتريدية 
المرشدة الهادية  القرآن  أدلة  أساسه  فاساسه  ،فاإليمان  بالعقائد  العلم  أما 

ا  فالنصو  هى ظواهر    ،العقل   قم يكون    ،إرشادية يجب اإليمان بها مسبق 
 (1) العلم بها باالسةدالل عليهاعقال  . 

 الثالث المطلب 

 الدليل العقلى والمعرفة والن ر عند المدرسة الماتريدية 

 ميهوم الدليل العقلى .   – 1

ذاتى  ةبع ف ه  ما يقوم ف ه العقل باالسةدالل بجهد  المراد بالدليل العقلى
ألنه مركب   ،أن يسةند إلى شئ من السمع  دون    ،الطرأل العلم ة المن مة  

ولــذا كــان اللــزوم بينهــا وبـــين  ،مــن مقــدمام عقل ــة مــا وذة مــن الكــون 
ومثالـه : العـالم مةغيـر وكـل مةغيـر  ـاد    ،بطريـق العقـل  المطلوو  اصال   

فمقدماتـه عقل ـة مسـةنبطة مـن أ ـوال الكـون وتقلباتـه  نةج العـالم  ـاد  . 

 

== 

قددالوا هددو جسددم مددن لئددم ودا ولددر أس ددا  وتددى قددال ،ع ددهم اسفددونى سددن  ،و هيددا 
جسداا ولئدم ال  داللئوا وم  ذلدن جسدم ال  األ ،الفرل واللئية وأة لونى سيا و ا  ذلن 

ال هرةتانى سلدى هدامل الفصدم –ودا ال  الدما  و  لن ةائر الصفات )اليلم النئم 
 4ا  –اليواقدف وشدروها ،6-5 /  –1ل/  –ا دن ودما  -قى اليلم واألهدوا  والنئدم

 (. 430/   8ل  –
 . 178  /  –ا ماا مئيد أ و زهرة   – ا يخ الي اه  ا ةإمية  - 1
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ــزوم الحــدو  ببواســطة المشــاهدة والمال  ــة والــرب  بينهــا وبــين  طريــق الل
   (1)العقلى .

السمع  على  ا  مؤسس  يكن  لم  العقلى  فالدليل  األساس  هذا  على  ا  وبنا  
أو    النبوية  وبالةالى فال تسةند مقدماته إلى نصو  القرآن الكريم أو السنة

ا لما أتيق عل ه بين العلما     ،االجماع   و نما تةاسس على اليكر والعقل طبق 
 من القواعد المنطق ة . 

ويرى الماتريدى أن الحق ال  نال إال بالدليل و قامة الحجة فعن طريقهم  
 (2)يعره الحق ويةوصل إل ه . 

والمراد بالدليل عند اإلمام الماتريدى هو الدليل بقسم ه سوا  كان نقل  ا 
 عقل  ا . م أ

 أهميةه فى المعرفة والن ر . مكانة العقل و   – 2

عره اإلمام أبو منصور الماتريدى دور العقل فى فهم النقل واالسةدالل  
ا  دود العقل ومةى  بحث ومةى  ةوقف عن البحث  ،عل ه   .وعره أيض 

ــدى وجهــان " أ ــدهما الســمع  ــه الــد ن عنــد الماتري وأصــل مــا يعــره ب
: فمــا ال يخلــو بشــر مــن انةحالــه مــذهب ا يعةمــد أمــا الســمع  ،واآل ــر العقــل 

ــا   ــره إل ــه ... وأمــا العقــل فهــو أن يكــون هــذا العــالم للين عل ــه ويــدعو  ي
عـن طريـق الحكمــة  –فعلـه  –و ـروج كـل ذى عقـل  ،بحكمـة  اصـة لـ س 

 
 ئقيدب أ . د / سدو  خ  –ال ديخ مئيدود أ ود يقدة  –سديد قى سلم التوويدد القول ال  -  1

 -هددددد  1415 –ط / ا دا ة العامددددة  ويددددا  التددددراث  77   - 2جدددداد وجدددداز  ل / 
 ا . 1995

 . 5   –اليا ريد   –التوويد  - 2
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ا  –ل جـز  منـه عقـالـذى ال -فال يحةمـل أن يكـون العـالم  ،قب ب عنه   مؤسسـ 
ــى  يــر الحكمــة  ا عل ــ  ــوال  عبث ــ ،أو مجع ــك دل أن إنشــا  العــالم  وو ذا قب ذل

 (1)".   للبقا  ال للينا 

قم أوضب اإلمام الماتريدى أن العـالم مبنـى علـى طبـائع مخةليـة ووجـوه 
فهــو علــى أهــوا  مخةليــة  ،أى اإلنســان مةضــادة وبخاصــة العــالم الصــغير 

لــو أنهــم ترركــوا ومــا عل ــه  ، ل ــةاوشــهوام ركبــو فــيهم   ،وطبــائع مةشــةةة 
وفـى  ،ف عقـب ذلـك الةبـا ض قـم الةقاتـل ،فى تجاذو المنافع  جبلوا لةنازعوا  

... فيلـزم طلـب أصـل ذلك الةيانى واليساد ولبطلـو الحكمـة فـى كـون العـالم 
فـى علـى أن األ ـق  ،يجمعهم عل ه لغاية ما ا ةمل وسـعهم الوقـوه عل ـه  

ا بـا والهم    ذلك أن لهم مـدبر ا علـى الحاجـام وال  ـدعهم وأنـه جـبلهم    ،عالمـ 
أن يقـ م لهـم مـا  ـدلهم علـى هم عل ـه مـن الجهـل و لبـة األهـوا  دون   وما

ا يعلمـون  صوصـه  ،ذلك ويعرفهم ذلك   وال بد من أن يجعل له دلـيال  وبرهانـ 
ف كـون  ،ف مـا عل ـه أمـرهم   صه به من اإلمامة لهـم وأ ـوجهم إل ـهبالذى  

إلـى قـول مـن دل عل ـه العـالم  نةهـى قولـه  فى ذلـك مـا بينـا مـن صـدأل مـن
  (2)بامر العالم أنه هو الذى جعله الميزع لهم والمعةمد .

د لـه وهذا يعنى أن العقل عند اإلمـام الماتريـدى  ـرى أن هـذا العـالم ال بـ
سـ قرر أنـه ال بـد فإنـه موجـود مـا إذ العقل إذا ن ر فى أى   من صانع مدبر

 له من موجد مدبر صانع  ك م .

 
 . 5 – 4  /  –اليرج  السا ب  - 1

 ،اختصا  . 6 – 5  /   –اليرج  السا ب  - 2
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ة فإنهم  رون وجـوو المعرفـة العقل ـة يوتقد ر ا لداللة العقل عند الماتريد
ــةند ن إلـــى أدلـــة القـــرآن والســـنة الدا  ـــة إلـــى الةيكـــر ووجـــوو الن ـــر  مسـ

إل ه سندهم وهو اإلمـام ومن  نةهى  ،بداية من رأس الماتريدية   ،واالعةبار  
الكل  ؤكد وجوو الن ـر العقلـى   ،إلى ماتريدية العصر الحد ث    ،أبو  ن ية  

مكلــف أبــو  ن يـة  ــرى أن أول الواجبــام علــى ال فاإلمــام ،والمعرفـة العقل ــة 
فالن ر مؤدى إلى  ،وهذا الن ر العقلى هو أساس اإليمان هو الن ر العقلى  

إليمـان قـم االنةقـال إلـى معرفـة الرسـل وا  ،ه  بواإليمان    ،معرفة هللا وصياته  
 (1) بروا به من السمع ام .أوالةصد ق بكل ما  بهم

ن اإلمام الماتريدى أن السبيل الةى  وصل بها إلـى العلـم بحقـائق وقد بي  
ومنكـره  ،فالع ان ما يقع عل ه الحـواس  ،األش ا  : الع ان واأل بار والن ر 

ــابر  ــا بضــرورة العقــل  ،مك و ن أصــدأل األ بــار هــى  ،واأل بــار  لــزم قبوله
مـن  بـرهم بمـا معهـم ال  بـر أظهـر صـدق ا  إذ    ،أ بار الرسل عليهم السالم  

أنكر ذلـك فهـو أ ـق مـن يقضـى عل ـه فمن  ،من اآليام الموضحة صدقهم 
رسـل علـيهم السـالم الةـى تنةهـى إلينـا مـن ال  قـم األ بـار  ،بالةعنو والمكابرة  

دليــل إذ لــ س معهــم  ،تنةهــى علــى ألســن مــن يحةمــل مــنهم الغلــ  والكــذو 
الصدأل وال برهان العصمة فحق مثله الن ر ف ه لـ علم الصـادأل مـن الكـاذو 

 (2)ويةرتب على ذلك العلم بالخبر .

 
ا :  ، 75  /  – يددال الدددين البياعددى  – شددا ات اليددراا مددن عرددا ات ا مدداا  - 1 وأي دد 

 يدال الددين  دن الهيداا  -ال دن أ دى ال دري  الئنفدى ، درح اليسدايرة   –شرح اليسامرة 
 دا  الكت  العليية  . –ا  2002ط / األولى  –وما ،عدها  27  

 ،اختصا  . 9 – 7   –يا ريد  ا ماا أ و منصو  ال –التوويد  - 2
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ــد  ــا  ؤكـ ــوم وممـ ــر العلـ ــيى  يـــث  صـ ــين النسـ ــو المعـ ــره أبـ ــا ذكـ ــك مـ ذلـ
والعلــوم فنقــول : إن أســباو  إذا قبةــو الحقــائق والمعــاره فــى قالقــة فقــال "

 ،خبـر الصـادأل  الا ـدها الحـواس السـل مة ... والثـانى    ،العلم وطرقه قالقة  
 (1)"والثالث العقل  

ــة  ةيــق مــ ا للمعرف ــة أن تقــ م منهجــ  ــد اســةطاعو الماتريدي ســمام  عوق
فــدعو إلــى وجــوو البحــث والن ــر العقلــى ومواصــلة ذلــك  ،المــنهج العلمــى 

 ،الةقليد ورفض  ،إذ هما سبيل الوصول إلى الحق  ، وطلب البرهان والدليل
 ويؤكد على هذا المعنى اإلمام أبو منصور الماتريـدى  ،ودعو إلى االجةهاد  

إلصـابة مثلـه ضـده علـى ف قول " فثبو أن الةقليـد لـ س ممـا يعـذر صـا به 
اللهـم إال أن يكـون أل ـد ممـن  نةهـى إل ـه   ،أنه ل س ف ه سوى كثرة العـدد  

 (2)عقل يعلم بها صدقه ف ما  دعى "القول  جة 

وبي ن أنها أهم الطرأل  ،وقد توسع النسيى فى الكالم على داللة العقول 
أو  ،ومـن نـازع فـى ذلـك فهـو مقلـد مصـر علـى  تقليـده  ،للعلـم   الموصلة  

 (3)عناده .     معاند مصر على 

ويــاتى أ ــد أعــالم المدرســة الماتريديــة المةــا رين وهــو اإلمــام الب اضــى 
أول الواجبــام علــى المكلــف هــو الن ــر العقلــى ويــدعم رأيــه هــذا ف قــرر أن 

 
ا : أصددول الدددين  ، 142/    1ل/–أ ددو اليعددين النسددفى  – رصددرة األدلددة  - 1   –وأي دد 

 . 18     –أ و اليسر مئيد البمدو  

 . 2 – 1   –اليا ريد   –التوويد  - 2

ا : البداية من الكفايدة  ، 144/   1ل/ –أ و اليعين النسفى  – رصرة األدلة    -  3 وأي  
 ئقيددب /  – 32 – 31   –نددو  الدددين الصددا ونى  –قددى الهدايددة قددى أصددول الدددين 

 ا .1969قتح خ خلي  ط / دا  اليعا ف   -د
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:" وال عذر أل ـد فـى الجهـل بخالقـه منقولة عن أبى  ن ية القائل  بالعبارة ال
ويؤيـد هـذا قولـه   ،لما  رى من  لـق السـموام واألرض و لـق نيسـه و يـره  

ــو رســلهم أفــى هللا تعــالى  ــاظر الســموام واألرض "" قال ــه  ، (1)شــك ف وقول
 ، (2)هللا "    مـــن  لـــق الســـموام واألرض ل قـــولنتعـــالى " ولـــئن ســـالةهم 

و يـــث كانـــو ســـائر الواجبـــام مةوقيـــة علـــى الن ـــر العقلـــى قبـــو أنـــه أول 
   (3).الواجبام على المكلف 

ين لنــا أن داللــة العقــل هــى الدعامــة األولــى بــوعلــى ضــو  مــا ســبق  ة
ا باعةبـاره موصـال  إلـى   ر العقلـىومن قـم كـان الن ـ  ،لمنهج الماتريدية   واجبـ 

دبر ف مـا أمرنـا فإن دور العقل يكون فى الن ر والةـ  ،معرفة هللا واإليمان به  
هللا فــى كةابــه وعلــى لســان رســوله صــلى هللا عل ــه وســلم أن نن ــر ونةيكــر 

 ،مسـةنير ا بنـور النقـل ال مسـةقال  بنيسـه فين ـر العقـل  ،ونةعقل ونةدبر ف ه 
بــه قــم دور العقــل فــى فيؤ ــذان مــن الخبــر المــو ى أمــا الةحســين والةقبــ ب 

فامـا الةكـال ف فةؤ ـذ   ،تحسين أو تقبـ ب األشـ ا  واألفعـال  الن ر فى أوجه  
 عند الماتريدى من السمع ال العقل .

وقد يعةقد البعض أن مذهب الماتريديـة قريـب مـن مـذهب المعةزلـة      
الماتريديـة المةـا رين ف قــول "  ةالمعةقـد أ ــد أعـالم المدرسـ اويـرد علـى هـذ

: أن العقــل آلــة وعنــد الماتريــدى أن معرفــة هللا تعــالى واجبــة بالعقــل بمعنــى 
العقـــل موجـــب  و ال كـــان مـــذهب المعةزلـــة فـــى قـــولهم ،للوجـــوو ال موجـــب 

 
 . 10صد  اآلية  –ةو ة   راهيم   - 1

 . 38صد  اآلية   -ةو ة الممر  - 2

/  ئقيددب /  4ركى   / ا ددن السدد –السددي  الي ددهو  قددى شددرح سقيدددة أ ددى منصددو   - 3
  ر يا . –انقرة  –ال رعة األولى  –مص فى صائم   يرا 
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واليــرأل بــين الماتريديــة وبــين المعةزلــة .. أن المعةزلــة يقولــون :  ،اإليمــان 
وعنــد الماتريديــة : العقــل آلــة  ،لمعرفــة ن العقــل بذاتــه مســةقل بوجــوو اإ

 ،لكــن بواســطة العقــل  ،والموجــب هــو هللا فــى الحق قــة   ،لوجــوو المعرفــة 
بــل  ،هللا تعــالى شــيئ ا مــن اليــرائض والواجبــام بــدون العقــل يعنــى ال  وجــب 

ا بشــر   كمــا أن الرســول صــلى هللا عل ــه وســلم  ،أن يكــون العقــل موجــود 
لكـن بواسـطة   ، ق قة  بل الموجب هو هللا تعالى    ،مع ره للواجب ال موجب  

وهــذا كالســراج فإنــه نــور بســببه تبصــر العــين عنــد  ، الرســول عل ــه الســالم
 (1)ألن السراج  وجب رؤية الشئ .الن ر 

يســةغنون وبهــذا  ةضــب لنــا أن الماتريديــة فــى اعةمــادهم علــى العقــل ال 
ــا   ،عــن النقــل  مــن أن مــنهج الماتريديــة وســ  بــين وهــذا مــا أكــده العلم

عقالن ة المعةزلة ونص ة األشاعرة فهم  ةميزون عن  المعةزلـة بإقبـام دور 
بإفســاح مســا ة أكبــر ويةميــزون عــن األشــاعرة  ،أولــى للنقــل فــى المعرفــة 

فكالهمـا مصـدر لةحصـيل  ،مرتبـة وا ـدة  عنـدهم فـىفالعقل والنقـل    ،للعقل  
 والعقل فى ضوئه مسةدل . ،والنقل مرشد ومؤصل  ،المعاره 

 نماذج من طرأل االسةدالل العقلى . – 3

 الل عليهاسبق أن ذكرنا أن مصادر اسةنبا  األ كام االعةقادية واالسةد
 ،هـذا الصـدد  نعـم قـد  ـذكر فـى  ،تةمثل فى الـدليل السـمعى والـدليل العقلـى  

سباو العلـم للخلـق قالقـة : أ:    ة "شارح " العقائد النسكقول  مصادر قالقة  

 
الئسدن  دن سبدد اليئسدن الي دهو   –الروعة البهية قى ما  ين األشاسرة واليا ريديدة   -  1

 ا . 2003ال رعة األولى  – يروت  –ط/ دا  ا ن وما  – 120   –،  ى س ،ة 
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فـى أقنـا  لكـن المـةكلم    ،  (1).والعقل "  ،والخبر الصادأل    ،الحواس السل مة  
ســةدالل يصــو  فيهــا لالو صــور ا أ ،بحثــه واســةدالله يســةخدم صــ غ ا معينــة 

كــى  ثبــو  ،مــن طريــق النقــل أو طريــق العقــل معارفــه وأفكــاره الةــى أ ــذها 
أو  بين اللـوازم الياسـدة المةرتبـة علـى  ،أو  دفع بها هجوم  صمه   ،دعواه

نحو ذلك من األ راض وقد ال تكةمل الصورة العامـة   أو  ،مقالة هذا الخصم  
الةــى نحــاول تقــديمها لمــنهج الماتريديــة فــى تقريــر القضــايا العقديــة مــا لــم 

وف مـا  ،نعرض بعض هذه الص غ الةى اسةخدمها الماتريدية فـى منـاظراتهم 
حــثهم عــرض مــوجز ألبــرز الطــرأل الةــى اســةخدمها الماتريديــة فــى ب  لــى

 للمسائل العقدية .
 : ق اس األولى  –أ 

بوجــه مــن ف ــه كــل كمــال قبــو للممكــن أو المحــد  ال نقــص وهــو أن  
ــر مســ ــان كمــاال  للموجــود  ي ــديم ةالوجــوه وهــو مــا ك ــدم فالواجــب الق لزم للع

نيسـه وهـو مـا تضـمن سـلب هـذا الكمـال إذا   وأن كل نقص وعيـب فـى،أولى
فإنــه ،مخلوقــام والممكنــام والمحدقاموجــب ن  ــه عــن شــئ مــا مــن أنــواع ال

 . الرو تبار  وتعالى بطريق األولى يجب ن  ه عن

دمو هـذا الق ـاس فـى والناظر فى المذاهب الكالم ة يجـد أنهـا قـد اسـةخ
ا  ،قضـايا العقيـدة ريديـة فإننـا نقةصـر بالمدرسـة الماتولمـا كـان البحـث  اصـ 

هنــا علــى إ ــراد نــص وا ــد لإلمــام الماتريــدى فــى تناولــه لهــذا النــوع مــن 
مـن عجـز إن كل عـالم قـادر ال  ـةكلم فعـن آفـة يكـون :"فنجده يقولاألق سة  

 
 1331األولددى  –ط /األزهريددة  –113  /  – شددرح التفتددازانى سلددى العقائددد النسدداية - 1
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الشاهد  على أن الذى ال  ةكلم فى،قبو أنه مةكلم،وهللا عنه مةعال  ،أو منع  
وهللا منــزه عــن ،الــذى ال يســمع وال  بصــر مــن اآلفــة إنمــا ال  ــةكلم بــالمعنى

إذ هـو أجـل مـا ،وهـو أولـى،وكـذلك البكم،والعمىالمعنى الـذى يقةضـى الصـم  
يحمــد بــه الشــاهد وبــه  ةيضــل البشــر عــن ســائر الحيــوان مــع مــا كــان كــل 

 (1)."أو عن سكوممحةمل الكالم فعن عجز ال  ةكلم 

 ق اس اإل راج : – 2

 (2.)" ةم بين دليلين كالهما مكروه  أن اال ة ارعلى"يقوم هذا الق اس 

 ،ولقــد اســةخدم الماتريديــة هــذا الق ــاس إلفحــام الخصــم و بطــال  جةــه 
ــةخد ــا واسـ ــة و يرهـ ــالم ة مـــن قنويـ ــر اإلسـ ــرأل  يـ ــاظراتهم لليـ ــى منـ  ،موه فـ

ا ف مــا بيــنهم  و بطــال  جــة خدمه إل ــراج ةفكــل فرقــة تســ ،واســةخدموه أيضــ 
من الق اس فى هذا النوع وعلى سبيل المثال اسةخدم الماتريدى   ،مخالييها  

 ،االمةـــزاج بـــين النـــور وال لمـــة  العد ـــد مـــن مناظراتـــه للثنويـــة فـــى إبطـــال
فإن كان  ير ا ال يخلو من أن  ،أو  ير ا  فاالمةزاج ال يخلو من أن يكون شر ا

قنين مـن  يـث ال ال وبطـل قـولهم بـا ،من ال لمـة ف كـون منهـا الخيـر يكون  
الخير فى و ن كان شر ا فقد شاركه  ،يكون من الشر  ير وال من الخير شر 

 ، (3)قائمـان بـه . فالوجهـان ،و ن كـان ذلـك مـن النـور  ،صار شـر ا  القبول ف

 
 . 58 – 57  /  –اليا ريد   –التوويد  - 1

ط / دا   – 328  /  – 1ل /  –د / ذ دددى نجيددد  مئيدددود  –الين دددب الوعدددعى  - 2
 ا . 1981ط / السادةة  –الناشر / مكترة األنجلو اليصرية  –ال راسة الئدي ة 
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 الئم طب عة المنهج الجدلى عند المةكلمين الذى  رمـى إلـى وق اس اإل راج  
 إفحام الخصم و بطال  جةه .

 اسةخدام ص غ جدل ة :  –ج 

تةـ ب   ،لقد اسةخدم المةكلمون ص غ ا جدل ة فـى مجـادالتهم ومنـاظراتهم  
 ةناولهــا ويــرد  ة  ــول القضــ ة الةــىللمــةكلم اسةقصــا  كــل اليــروض الممكنــ

:  وهـذه الصـ غة هـى  ،جـة أو دلـيال  يسـةند عل ـه  عليها فال  ـدع لخصـمه  ر 
 سةخدمها الماتريدي كثير ا فى مجادلةه ومناظرتها... " و  ... قيل لهفإن قال 

ــةه  ــةهومناقشـ ــل مناقشـ ــومه مثـ ــى آرا   صـ ــى فـ ــذام  آلرا  الكعبـ ــيام الـ صـ
 (1)وصيام األفعال والرد عليها .

مـن الق ـاس عـن طريـق الةقسـ م والةصـن ف أن يقـ م شـكال  كذلك  اول  
ا  هـــةم بةحليـــل او  ،تكـــون مقـــدمام الق ـــاس عنـــده طويلـــة ومنيصـــلة وأ  انـــ 

مـا كـان يا ـذ علـى  صـمه اسـةخدامه الليـظ بمـا األلياظ ومعانيهـا ، وكثيـر ا  
ــوى أو ــاه اللغــ ــع معنــ ــارض مــ ــطال ى و   ةعــ ــةااالصــ ــةم بمعرفــ ــاس  هــ األجنــ

 (2)واألنواع.

" فـإن اإلسـلوو الجـدلى الكالمـى لـه سـمام معينـة مـن وبنا  علـى ذلـك  
ــه  ــث مادتـ ــه  ، يـ ــلوبه و ا ةـ ــى ،وأسـ ــوح فـ ــها بوضـ ــام  نلمسـ ــا المؤليـ قنايـ

 الكالم ة.

فاما مادته فهى مسلمام الخصوم . والقضايا الةى قد تلقى القبول   – 1
 .عندهم بصره الن ر عن ق مةها الذات ة 

 
  تصرف . 60 – 49من   /  –اليرج  السا ب  - 1
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وكثـرة اليـروض  ، ةمـاالم د د االر أسلوبه فيةسم بالةشقيق وتوأما    –  2
 وقد تغنى عنها  جة وا دة  اسمة. ،المةوال ة   والحجج  

ا مـا يكـون ذلـك بإقبـام   –  3 وأما  ا ةه فهى الةغلب على الخصم و البـ 
مــن إقباتهــا بطريــق  جــة المعارضــة لهــا بــدال  إفســاد الحر الــدعوى عــن طريــق 

 مباشر .

كثيـــر ا مـــا تـــذكر فـــى تعريـــف االســـةدالل الجـــدلى لـــدى  والنا  ـــة األولـــى
وأما النا  ة الثان ة فةةمثل فى أسلوو القسمة الـذى يسـود هـذه   ،المناطقة  

 ـة األ يـرة فمـن  أبـرز معالمهـا وأمـا النا   ،العادة     المناقشام الجدل ة فى  
 (1)المناقشام .  شيوع طريقة الخلف فى مثل هذه 

 الرابع المطلب 

ا كالم  ا    الةاويل منهج 

ا ةلو قض ة الةاويل مكان ا بارز ا فى المذاهب الكالم ـة وتبا نـو وجهـام 
 مـن مسـالة تاويـل بعـضالكـالم وال يكاد يخلـو كةـاو مـن كةـب  ،الن ر فيها 
ولمـا كـان الحكـم علـى الشـئ فـرع عـن تصـوره  ،الموهمة للةشـب هالنصو   

أوال  ميهــوم  أن أعــرضرأ ــو أنــه مــن الواجــب علــى   ،كمــا يقــول المناطقــة 
ا   قم ب ان ميهومـه عنـد المدرسـة الماتريديـة واليـرأل   ،الةاويل لغة واصطال  

قم موقـف المدرسـة   ،بينه وبين الةيسير وعالقة الةاويل بالمحكم والمةشابه  
 . ريدية من هذه القض ةالمات

 
ط /  – 190   –د / وسدددن مئيدددود ال ددداقعى  –اليددددخم  لدددى د اةدددة سلدددم الكدددإا  - 1

 ا . 1991 -هد  1411ط/ ال انية  –الناشر / مكترة وهرة  –الفنية 
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 ميهوم الةاويل فى اللغة واالصطالح   – 1

ــى اللغــة : -  ــل ف أو مــن  ،أوالرجــوع مــن األول وهــو االنصــراه  الةاوي
فةاويــل ترج ــع الشــئ إلــى  ايــة المــراد   (1)وهــو الصــره للةكثيــر .)األ ــل ( 

 فهو الرجوع . ،منه 

هومـــه صـــره الليـــظ عـــن معنـــاه يوأمـــا الةاويـــل فـــى االصـــطالح : فم -
ا للكةـاو والسـنة  ال اهر إلى معنى يحةمله إذا كان المحةمل الذى  راه موافقـ 

فإن أراد بـه إ ـراج الطيـر   ،  (2)مثل قوله تعالى " يخرج الحى من الميو "  ،
إ ـراج المـؤمن مـن الكـافر أو العـالم مـن و ن أراد    ،من الب ضة كان تيسـير ا  

 (3)الجاهل كان تاويال  .
" الةيسير ف قول ميرق ا بينه وبين الةيسير والةاويل كما يعرفه الماتريدى  

هو القطع على أن المراد من الليظ هذا والشـهادة علـى هللا سـبحانه وتعـالى 
ــذا  ــالليظ هـ ــى بـ ــه عنـ ــدون  ،أنـ ــةمالم بـ ــد المحـ ــرج ب أ ـ ــل تـ ــع والةاويـ القطـ

 (4)والشهادة "

 
 . 261   –قصم التا   –الكفو   –يات الكل - 1

 . 95من اآلية  –ةو ة األنعاا  - 2
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الةيسـير والةاويـل أن أن اليـرأل بـين  " وعلى ضـو  هـذا الـنص تبـين لنـا
والخــوض فــى ب ــان موضــع  ،الةيســير هــو البحــث عــن ســبب نــزول اآليــة 

 (1).والةاويل هو الةيحص من أسرار اآليام " ،من  يث اللغة  الكلمة

هذا هو الةاويل المقصود وهو اسـةخدام إ ـدى القواعـد الةـى ذكرهـا أهـل 
مــع مال  ــة أن  ،ويــرجب إل ــه المعنــى ومــا  ــؤول  ،اللغــة فــى فهــم الــنص 

 (2)،ألنه قد يكون بالكناية  ،الةاويل أعم من المجاز 

بـــل إننـــا  ،وال يقصـــد بـــذلك أننـــا ســـنقوم بةاويـــل كـــل النصـــو  الـــواردة 
وهى تعارض ظاهر النص القطعى الثبـوم ال نـى   ،الضرورة  ه عند  منسةخد

الثبـوم مـع الـدليل  أو تعارض النص ال نى ،الداللة مع دليل عقلى برهانى 
 اويل .فى هاتين الحالةين نرى وجوو الة ،العقلى الصح ب  

" يقوم مذهب أهل السنة على الجمع والةآ ى بين ولةيصيل ذلك نقول :
إذ ال تعانـــد وال تعـــارض بـــين صـــح ب الشـــرع المنقـــول  ،والعقـــل    الشـــرع 

 ألن مصدرهما وا د وللنص أ وال :  ،والحق المعقول 

أو  ،إمــا أن يكــون قطعــى الثبــوم قطعــى الداللــة وهــو القــرآن الكــريم  -أ
 أصال  .وهذا ال تاويل ف ه لعدم الةعارض  ،النص النبوى الشريف المةواتر 

 
مجد الددين  دن يعقدو  الفيروز ،داد   –،صائر ذو  التيييم قى ل ائف الكتا  العميم   -  1

ط / لجندددددة  ويدددددا  التدددددراث ط /  – ئقيدددددب مئيدددددد سلدددددى النجدددددا   80   – 1ل /  –
  1996األولى القاهرة 

ط/ األولدى   –23   –أد / مئيدد  بيد  جدوهر   –  ويم السلف لصدفات خ  عدالى   -  2
 ا 2013
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ــة  -و ــى الدالل ــوم ظن ــنص قطعــى الثب ــى  ،أو يكــون ال ــدل ب ــاهره عل  
وهــذا الــنص هــو الــذى نــرى  ،معنــى  ةعــارض مــع الــدليل العقلــى البرهــانى 

ــين العقــل وظــاهر  ،ليةيــق مــع  العقــل الســل م  ،تاويلــه  ويرتيــع الةعــارض ب
 النص .

 ،وقد يكون النص ظنى الثبوم سوا  كانو داللةه قطع ة أو ظن ـة  –ج  
إذا عارضـه دليـل عقلـى وهـذا النـوع  ،وهذا  ةصـور ف مـا جـا  بخبـر اآل ـاد 

ا  ،صـــح ب ف جـــب تاويـــل مـــا قبـــو بخبـــر اآل ـــاد  ــ  أو بيحـــص الســـند فحصـ
ا.    (1)جيد 

ــة      ــد المــدارس الكالم  ــى المحكــم والمةشــابه عن والةاويــل  ةعلــق بمعن
وموقـف المدرســة  لمةشــابهاوف مـا  لــى عـرض مــوجز لب ـان معنــى المحكـم و 

 الماتريدية منهما .

 والمةشابه وعالقةهما بالةاويل معنى المحكم -2

 ة :معنى المحكم فى اللغ -

أتقنـه فاسـةحكم ومنعـه   ،وأ كمـه    ،ال يطـرأ عل ـه اليسـاد  المةقن الـذى   
 (2)عن اليساد .

  

 
 . 25 – 24   –اليرج  السا ب  - 1

كتددد   ئقيدددب / م – 1059   –قصدددم الئدددا   –الفيروز ،ددداد   –القددداموا اليئددديم  - 2
مؤةسدة  – 8ط /  –مئيدد نعديم العرقسدوا  –،اشدراف  –التراث قدى مؤةسدة الرةدالة 

 ا . 2005 -هد  1426لبنا   – يروت  –الرةالة 
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ا : المحكــم : هــو مــا أ كــم المــراد بــه عــن ا ةمــال النســخ واصــطال     -
 (1)االنةقاض .من قولهم بنا  محكم أى مامون  ،والةبد ل والةاويل 

المةشــابه الــذى يحةــاج ف ــه إلــى فكــر  معنــى المةشــابه فــى اللغــة : -
 (2).وتامل

: كـالم   كـم وهـوالمةشابه يقابـل المحمعنى المةشابه فى االصطالح :    -
يـام اآلج ( فى الدن ا ) ب ان مراده ( أى : المـراد منـه لشـدة  يائـه ك) لم  ر 

 ، (3)" الــر من علــى العــر  اســةوى " مثــل قولــه تعـالى :الموهمـة للةشــب ه 
 (4)و كمه الةوقف .

هــو : كــل مــا ورد فــى الكةــاو  ،أن يقــال فــى تعريــف المةشــابه ويمكــن 
وقامو الـدالئل القاطعـة  ،لةه تعالى للحواد  فى شئ ما قاوالسنة موهم ا مم

ــاهره فـــى  ــاع ظـ ــالى علـــى امةنـ ــه تعـ ــن أ ، قـ ــاهره عـ ــئ ظـ ــا ال  نبـ ــو : مـ وهـ
 (5)مراده.

 
أ ددددو القاةددددم الئسددددين  ددددن مئيددددد اليعددددروف ،الرالدددد   –اليفددددردات قددددى لريدددد  القددددر    -1

ا :  ، ئقيددب / صددفوا  سدددنا  الددداود   – 251  /  – 1ل /  –األصددفهانى  وأي دد 
 – 89        –ا ددددن ق لوب ددددا الئنفددددى  –خإصدددة األقكددددا  شددددرح مختصددددر اليندددا  

  ئقيب / واقظ ثنا  خ الماهد  .

 ئقيددب /  –ال دديخ ا مدداا سبددد الددرروف اليندداو   –التو يدد  سلددى مهيددات التعددا ي   - 2
ط /  –الناشدر / سدالم الكتد   – 295  –قصدم التدا   –سبد الئييد صالح ويددا  

 ا . 1990 -هد 1410األولى 

 . 5اآلية  –ةو ة   ر  - 3

 . 97  /  –قاةم ا ن ق لوب ا الئنفى   –خإصة األقكا  شرح مختصر الينا   - 4

 . 293  /  – 3ل /  –الفيروز ،اد   –،صائر ذو  التيييم  - 5
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فـى تحد ـد  واوا ةليـ  ،معنـى المحكـم والمةشـابه    ولقد ا ةلف العلما  فى
ــام المةشــابهة  ــام المحكمــة واآلي ــ ،اآلي ــل  واوا ةلي ــى الموقــف مــن الةاوي ف

فــى وأدعــى كــل فريــق علــى  يــره الوقــوع  ،لآليــام المحكمــة والمةشــابهة 
 ،و  مـل المةشـابه علـى المحكـم  أو مل المحكم على المةشـابه    ،المةشابه  

إن هللا  لـق  ،والمةشـابه فـى القـرآن والماتريدى  رى أن علة وجـود المحكـم 
 ،منحهم العقول الةى يميزون بها الحسن والقـبب   ،ال   بةالبشر للمحنة واال

و يـى   ،إلى ذلـك ظـاهر وبـي ن  سبيل الوصول  وجعل    ،ويؤقرون بها العاقبة  
والســمع الــذى ف ــه المحكــم والميســر  ،وســبيل العلــم بــه الع ــان  ،ومســةور 
 ،بالةسـل م مـرة  ،وف ه يمةحن هللا تعالى عبـده بـوجهين   ،المبهم    والمةشابه

ف سـلم بمـا يحةـاج إلـى   ،الطاعـة فـى قـدر األمـر  وبالطلب قان  ا وعلـى العبـد  
بـان  وأن  ؤمن ،والطلب   ويطلب ويبحث ف ما يحةاج إلى البحث   ،الةسل م  

لال ـــةاله وال يجـــوز أن يكــون علـــة  ،الكــل مـــن عنـــد هللا وكةــاو هللا  ـــق 
وصـيه " ولـو كـان ولقـد قـال هللا فـى    ،ألنه ال يحةمـل اال ـةاله    ،واالفةراأل  

ا كثيـر ا. فثبـو أن القـرآن لـ س علـة  (1)من عند  يـر هللا لوجـدوا ف ـه ا ةالفـ 
ــا  المحكــم عــنهم  ،ا ــةالفهم  و نمــا  يــى  ،و نمــا ســبب ا ــةالفهم هــو  ي

أو ميل طب عـة الجـوهر ) اإلنسـان ( إلـى مـا  ةلـذذ ،ألسباو     المحكم عنهم  
ــه أو أللــف بعــض  ــاد ب ــه  ،مــا اعة ــد مــن وقــق ب ــى  ،أو لةقلي أو لةقصــير ف

 كمــة الربوب ــة دون أن أن يســرى عل ــه أو لثقــة منــه بعقلــه أ ــب  ،الطلـب 
ــه  ا  ،مــا ألقــى فــى ســمعه  ةبــع عقل ــده مةشــابه  أو  ،فصــار بــه المحكــم عن

 (2).البحث " لةقصير فى
 

 . 82سجم اآلية  –ةو ة النسا   - 1

  تصرف . 223 – 222   -يا ريد ال –التوويد  - 2
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ألن كال    ،إلى ا ةوا  القرآن على المحكم والمةشابه  جع  فاال ةاله ال  ر 
ا   و نما  رجع إلـى قصـور اإلنسـان عـن إدرا   ،منهما ال  ناقض بعضه بعض 

وأنـه لالمةحـان واالبـةال  وعـن عـدم الةزامـه   ،شـابه  ةعلة وجود المحكـم والم
الماتريـدى اإلمـام وقـد عـرض    بما بجب الةسل م به وما يجـب البحـث عنـه .

وأورد فى كةاو تاويالم أهل السنة لال ةاله فى معـانى المحكـم والمةشـابه  
" ويـرجب أن تكـون المحكمـام هـى مـا ظهـر   ،لـق عليهـا  كثير ا من اآلرا  وع

والمةشابه هو الذى اشةبه   ، ةى لم يخةليوا فيها  لكل أ د من أهل اإلسالم  
ال ـةاله فــى األلسـن أو لمــا  ـؤدى ظــاهره إلـى  يــر مـا  ــؤدى علـى النــاس 

وتعلق آ ـرون بالبـاطن لمـا رأوا  ،فقالوا به فةعلق بعضهم بال اهر    ،باطنه  
ا علـــى اتيــاقهم علـــى نيـــى الجـــور وال لـــم  ا أو تشـــبيه  ظــاهره جـــور ا أو ظلمـــ 

 (1).عنه

اإلمام ولقد صنف  ،وقد ا ةليو اليرأل الكالم ة فى مواقيها من الةاويل 
   :على النحو الةالى  إلى  مسة مواقفالغزالى هذا اال ةاله 

ترفض الةاويل وتصد ق بما جـا  بـه النقـل تيصـيال    ليرقة األولى :ا  -أ  
  . وتاصيال  

إلى الطره األقصى المقابل لهم اليرقة الثان ة: تباعدوا عن هؤال    –و  
و ن سـمعوا  ،فإن سمعوا فى الشرع ما  وافقهم قبلـوه   ،ولم يكةرقوا بالنقل    ،

 األنب ا  وبذا توسعوا فى الةاويل.أن ذلك صوره  ما يخالف عقولهم زعموا

جعلــوا للمعقــول أصــال  فطــال بحــثهم عنــه وضــعف  اليرقــة الثالثــة: –ج 
المةصــادمة فــى عنــا ةهم بــالمنقول فلــم تجةمــع عنــدهم ال ــواهر المةعارضــة 

 
 . 246  /  – 1ل /  –اليا ريد   –  ويإت أهم السنة  - 1
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 ــواهر لكــن مــا ســمعوه مــن ال ،بــادا الــرأى وأول اليكــر المخــالف للمعقــول 
 وأنكروه وكذبوا راويه .المخالية للمعقول جحدوه 

جعلوا المنقـول أصـال  وطالـو ممارسـةهم لـه فـاجةمع اليرقة الرابعة:    –د  
لهـم ف هـر  ،عندهم ال واهر الكثيرة وتطرفوا من المعقول ولـم يغوصـوا ف ـه 

 .طراه المعقوالم أبين المنقول وال واهر فى بعض الةصادم  

اليرقـة المةوسـطة الجامعـة بـين البحـث عـن  هـىاليرقة الخامسة:    -هـ  
المنكـرة لةعـارض  ،الجاعلة كل وا د منهما أصال  مهم ا   ،المعقول والمنقول  

ا.  (1)العقل والشرع وكونه  ق 
)قانون و ذا كان  جة اإلسالم اإلمام الغزالى قد أورد فى كةابه الن  س  

يجعلنـا نةسـا ل   ممـا  الةاويل ( ا ـةاله المـذاهب الكالم ـة فـى هـذه القضـ ة
ف مـا  لـى عـرض و  ،ماذا عن موقف المدرسـة الماتريديـة مـن هـذه القضـ ة 

 المدرسة.هذه للجواو عن هذا السؤال عند أصحاو موجز 

 .موقف المدرسة الماتريدية من الةاويل  – 3

المحكـم ومعرفةـه توقينـا علـى معرفـة   رى الماتريدى أن فائدة الن ر فـى
ولمــا عل ــه  ،المةشــابه الــذى يجــب الةســل م بــه لعــدم الحاجــة إلــى العلــم بــه 

توار  األمة وما روى عن النبى صلى هللا عل ه وسلم أنـه أ بـر عـن تيـرأل 
وأن المبةـدع هـو الـذى  بةغـى  ،قم أشار إلى ما عل ه هو وأصحابه   ،األمة  
أ بر أنـه وألن هللا عز وجل  ،األمة   علة الفةراأل وألن الةاويل كان  ،تاويله  

 
 ةددددالة عددددين  – 126 – 124   –ا مدددداا أ ددددو وامددددد ال مالددددى  –قددددانو  الت ويددددم  - 1

ط /   –وع  وواشير وقدا لر / أويد شيا الدين  –مجيوسة  ةائم ا ماا  ال مالى  
 ا . 1988 -هد  1409 –لبنا   –دا  الكت  العليية  يروت 
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عل ـه ال  طـالع هللااو  ،و ن كان يعلم  يره فباهلل علـم  ،ال يعلم تاويله إال هللا 
   (1)ألن فى العقول بلو  ذلك .

؟ النصـو  الموهمـة للةشـب ه بال اهر فـى  ولكن هل يعنى ذلك الةسل م  
مع الةسل م بال اهر ال بد من تحقيق أن هللا ل س كمثله    رى الماتريدى أنه

ا ذلك :"  أن هللا تعـالى قـال " وأمـا األصـل عنـدنا فـى ذلـك شئ ويقول موضح 
وقد بينا أنـه فـى فعلـه  ، لقهفنيى عن نيسه شبه   ،  (2)ل س كمثله شئ "  

 (3)وصيةه مةعال عن األش ا  .

النصـو  بالماتريـدى و ن كـان يسـلم أن اإلمـام  وواضب من هذا الـنص  
ــم  ــويض العلـ ــع تيـ ــب ه مـ ــة للةشـ ــب ه أو الموهمـ ــالى دون تشـ ــا هلل تعـ بك ييةهـ

جمال  ا على ما عل ـه مـذهب السـلف إفهو  ؤولها تاويال    ،تجس م أو تعطيل  
ا " ألنــه  ــرى أن الخطــاو قــد ال  وجــب المــراد  ، كمــا أنــه يجيــز الةاويــل أيضــ 

 (4).والمعنى " واليهم على ظاهر المخرج ولكن على مخرج الحكمة

 يقول الماتريدى مبين ا رأى أهل السـنة مـن السـلف والخلـف عنـد تيسـيره
يقولـون آمنـا العلـم   والراسـخون فـىوما يعلم تاويله إال هللا  "      تعالى    لقوله

قولـه تعـالى " ومـا يعلـم تاويلـه إال هللا " قـال قـوم  ، (5)ربنا " به كل من عند
موضع الوقف على قوله " والراسخون " قم ابةدأ فقال " يقولون آمنا به كـل 

جـائز فـى  وذلـك ،يقولون بمعنى قالوا " آمنا به " بما عرفنـا من عند ربنا "  
 

  تصرف . 249 – 248  /  – 1ل /  –اليا ريد   –  ويإت أهم السنة  - 1

 . 11من اآلية  –ةو ة ال و     - 2

 . 74  /  –اليا ريد   –التوويد  - 3

 . 248  /  – 1ل /  –اليا ريد   -  ويإت أهم السنة   - 4
 . 8من اآلية  –ةو ة  ل سيرا   - 5
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هللا  ال: موضع الوقف على قولـه " إوقال آ رون    ،يقول بمعنى قال  ،اللغة  
آمنــا بــه كــل مــن ســةانف الكــالم فقــال " والراســخون فــى العلـم يقولــون ا" قـم 

 (1) " .المةشابه و عند ربنا " المحكم 

كةابـه " تبصـرة   فـىذلـك مـا ذكـره اإلمـام أبـو المعـين النسـيى  ومما  ؤكد  
ــذهب بعضــهم إلــى أن  ــال " ا ةلــف مشــايخنا ر مهــم هللا ف األدلــة "  يــث ق

مـن ذلـك باإليمـان بـه الواجب فـى هـذه اآليـام واأل اد ـث أن  ةلقـى مـا ورد  
بك ييةــه والبحــث عنــه مــع وأن ال نشــةغل  ،والةســل م لــه واالعةقــاد بصــحةه 

وأن جم ع أمارام  ،قام  أن هللا تعالى ل س بجسم وال شب ه بالمخلو اعةقادنا 
روى ذلــك محمــد بــن الحســن أنــه ســئل عــن اآليــام  ةالحــد  عنــه منة  ــ

هللا تعالى ما  ؤدى ظاهره إلى الةشب ه فقـال: واأل بار الةى فيها من صيام  
جمـع مـن و ل ـه ذهـب    ،وال نقول ك ـف وك ـف  نمرها كما جا م ونؤمن بها  

 (2)  أصحابنا .

وهـو الـذى ذهـب إلـى  تاويـل النصـو  الةـى  ـوهم ظاهرهـا  الرأى الثانى
 يـث  ـرى أصـحاو   ،الةشب ه ومن القائلين به بعـض الماتريديـة واألشـاعرة  

الـرأى " صـره النصـو  الموهمـة للةشـب ه إلـى مـا يحةمـل مـن الوجـوه   اهذ
مــا كــان مــن ذلــك ال  قم،د واآليــام المحكمــةالةــى ال تنــاقض دالئــل الةو يــ

ا  ا مالئمــ  دالئلــه قطعــوا علــى للةو يــد و يحةمــل ســوى ال ــاهر وال تــاويال  وا ــد 
كثيـرة  الئـم كـل وا ـد منهـا مـا  وما يحةمل مـن ذلـك تـاويالم ،كونه مراد هللا

 
 . 248  /  – 1ل /  –اليا ريد   –  ويإت أهم السنة  - 1
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ا النعدام دليل  وجـب    ثبو من الدالئل لم يقطعوا على وا د منها بكونه مراد 
نعـدام الـدليل الموجـب اة على هللا تعالى عند تعيين ذلك فامةنعوا عن الشهاد

 (1)".للعلم  

ذلــك مــا أورده القاســم بــن قطلوبغــا أ ــد أعــالم المدرســة  ؤيــد وممــا     
" للســـلف فـــى المةشـــابه طريقـــان : المةـــا رين  يـــث يقـــول :  ،الماتريديـــة 

والالئـق باهـل  ،فـالالئق بـالعوام سـلو  طريـق الةسـل م  ،والةاويـل   ،الةسل م  
ال الن ر سلو  طريق الةاويـل لـدفع تمسـكام المبةدعـة  يـث ذهبـوا إلـى مـا 

فالةسـل م أسـلم للعـوام الةـى ال تحةمـل عقـولهم دقـائق   ،يقال على هللا تعالى  
 ،الكــالم  ةــى لــو ســالوا عــن هــذه اآليــام واأل بــار المةشــابهة زجــروا عنهــا 

 (2)  .ألهل العلم أ كم "ويل والةا

ــى النصــو  وه ــا مســلكى أهــل الســنة ف ــن قطلوبغ ــذا يســلك الشــ خ اب ك
 الموهمة للةشب ه وهما :

وتيويض معناهـا إلـى هللا  ،ها كما جا م ر مذهب السلف : وهو إمرا  –أ  
ــى البــارى تعــالى أو أن نصــدقها ونيــوض  ،ســبحانه وتعــالى  مــع تاويلهــا إل

أراد هللا تعالى بهـا وال نشةغل بةاويلها بل نعةقد أن ما  ،الةنزيه عن الةشب ه 
" وقـال سـلينا  ابـن قطلوبعـاوفـى ذلـك يقـول  ،أسـلم وهـو للعـوام   ،  (3) ق .

مـع تنزيهـه  ،فى جملة المةشابه : نؤمن به ونيوض تاويلـه إلـى هللا تعـالى  
عما  وجـب الةشـب ه والحـدو  بشـر  أال  ـذكر إال مـا فـى القـرآن والحـد ث : 

 
 . 286  /  – 1ل / –اليرج  السا ب  - 1
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 . 183  /  – 1ل /  –أ واليعين النسفى  – رصرة األدلة  - 3



 

970 

 منهج املدرسـة املاتـريدية يف تقـرير القضايا العقـدية

وال نشــةق منــه  ،فــال نقــول االســةوا  مــثال  صــية  ،أى ال نزيــد علــى الــةالوة 
 (1).و نبدله بليظ آ ر " ،االسم 

يــق مـع تنزيــه البـارى ســبحانه هـو تاويلهــا بمـا  ة مـذهب الخلــف : –و 
الةـى نـزل  ومع قواعد اللغـة العرب ـة،لى عن الجسم ة ولوازمها وتوابعهاوتعا

ــا القــرآن الكريم ــك،به ــى ذل ــا  وأهــل الن ــر أوجــب وف ــول  وهــو للعلم ابــن يق
فالمـذهبان مةيقـان علـى أن ظـاهر ،(2).أ كـم "ألهل العلـم  :"والةاويل  قطلوبغا

خاله بينهمـا وال،وهذا ما يعـره بالةاويـل اإلجمـالى ،الليظ المادى  ير مراد 
 تعيين المراد من الليظ  ووه،فى الةاويل الةيصيلى

  

 
 . 31 /  ––ا ن ق لوب ا  –شرح اليسايرة  - 1

ا :  يصدددم التفرقددة  دددين  ، 38   –ا مدداا ال مالدددى  –االقتصدداد قددى االستقددداد  - 2  أي دد 
ط /  –د/ ةدددلييا  دنيدددا  – ئقيدددب  -184  / –ا مددداا ال مالدددى  –ا ةددإا والمندقدددة 
 . 41  /   –الصا ونى  –الكفاية من الهداية  ،عيسى الئلبى  
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 الخامس المطلب 

 وعالقةه بالدليل العقلى  الدليل النقلى  جيةه 

 عند المدرسة الماتريدية  

 ميهوم الدليل النقلى عند المةكلمين .   – 1

عــره المةكلمــون الــدليل النقلــى بقولهم"هــو مــا كانــو جم ــع مقدماتــه 
والـرب  بينهـا وبـين  ،جماعإلبمعنى أنها ما وذة من الكةاو والسنة وا  ،نقل ة

 (1). المطلوو  اصل بطريق النقل "

" هو دليل صب نقلـه عمـن عـره صـدقه بةعريف آ ر ف قال    وقد يعره
 (2)" .السالم عليهم  عقال  وهم األنب ا  والرسل

والمراد بالكةـاو " هـو القـرآن الكـريم المنـزل علـى النبـى صـلى هللا عل ـه 
وفـى الشـرع  ،السنة لغة هى الطريقـة والعـادة  و   ،وسلم والمنقول إلينا تواتر ا  

جمـاع إلوا ،العبادام النافلة وما صدر عـن الرسـول مـن قـول وفعـل وتقريـر 
 (3)هو اتياأل المجةهد ن من أمة محمد صلى هللا عل ه وسلم ".

هو المـنهج الـذى  النقلىومن  الل هذه الةعرييام  ةبين لنا أن الدليل  
أو علــى  ــد ث يعةمــد علــى و ــى الســما  الــذى  ةمثــل فــى الكةــاو الكــريم 

 
نقدددإ  سدددن العقيددددة  37  / –د / سلدددى مئيدددد جبدددر  –مئاعدددرات قدددى سلدددم الكدددإا  - 1

ط/ م دا،   – 66  /  –د/ ةعد الدين صدالح  –ا ةإمية قى عو  العلم الئدي  
 ا . 1991 -هد  1411 –ال انية  –األخرا  

 . 78  /  – 1ل / –ال يخ مئيود أ و د يقة  –القول السديد قى سلم التوويد  - 2

 – 34 / –ا ددن الئاجدد   –منتهددى الوصددول واألمددم قددى سليددى األصددول والجدددل  - 3
 هد . 1326األولى  –ط / السعادة  – 37
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الذى هو الب ان والةيصيل لما أنـزل عل ـه  ،رسول هللا صلى هللا عل ه وسلم 
ودليل هذا المـنهج قولـه تعـالى " ومـا آتـاكم الرسـول  ،صلى هللا عل ه وسلم 

 (1)."فخذوه وما نهاكم عنه فانةهوا

إذ ال يكـاد يخلـو مـذهب   ،بالـدليل النقلـى  وال شك أن المةكلمين يا ذون  
ؤكـد ضـرورته المنهج ـة لـدى علمـا  كالمى مـن اسـةخدام هـذا الـدليل ممـا  

الكــالم إذ أنهــم يحةجــون بــه علــى مــا  ــذهبون إل ــه فــى ســائر الموضــوعام 
ا  جـة علـى د ـض اآلرا  المخاليـة بـل ويةخذونـه    ،الكالم ة من جهة   أيضـ 

قوة اال ةجاج بالدليل النقلى مةياوتة بطب عة الحال بيد أن   ،جهة أ رى   من
وال نسـةط ع فـى هـذه  ،مـن اليـرأل الكالم ـة مع مقةض ام مـذهب كـل فرقـة 

العجالة أن نةعرض بالةيصيل إلى رأى المـدارس الكالم ـة فـى الـدليل النقلـى 
ــه  شــ ة اإلطالــة وســاكةيى ــإ راد موقــف المدرســة الماتريديــة و جية مــن  ب

 الدليل النقلى و جيةه .

 دى .الدليل النقلى عند الماتري – 2

 ا رى الماتريدى أن الحق ال  نال إال بالدليل و قامة الحجة فعـن طريقهمـ
 (2).يعره الحق ويةوصل إل ه 

ا  والدليل إمـا أن يكـون سـمع  ا    ومـن أصـول مـنهج الماتريديـة  ،أو عقل ـ 
بـل جعلـوه علـى   ،وقـد أكـد أئمـةهم علـى هـذا األصـل  ،االعةماد على السـمع  
ــة  ــد ن  ،قمــة مصــادر المعرف ــد ن ضــرورى للنــاس  ،ألن الــنص أصــل ال وال

 
 . 7من اآلية  –ةو ة الئ ر  - 1

 . 4   –اليا ريد   –التوويد  - 2
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ا إذ ال بــد أن يكــون لهــم  د ــن  لــزمهم االجةمــاع عل ــه وأصــل  لــزمهم جم عــ 
 (1) .اليزع إل ه 

النســ  ة و  وممــا يعضــد ذلــك مــا أورده الســعد فــى شــر ه علــى العقائــد
فيثبو كالهما الخبر كدليل ومصـدر   ،فى  اشيةه على شرح السعد  الخ الى  

ا الب اضـى  ،للمعاره   ف شـيد باهـل السـنة لسـالمة  ،ويزيد هذا المعنى تاكيـد 
وينعــى علــى  يــرهم اتبــاعهم نز ــام  ،النقل ــة  مــنهجهم القــائم علــى األدلــة

 (2)العقول .

 والســــنة النبويــــة الشــــريية واالجمــــاع المصــــادرويمثــــل القــــرآن الكــــريم 
فـالقرآن الكـريم   ،الدليل السمعى عند الماتريدية  ة الةى  ةركب منها  اإلسالم 

علــى اآليــام هــو أســاس البرهنــة عنــد الماتريــدى واســةطاع أن يقــ م أدلةــه 
إ ــدى المســائل الكالم ــة وهــى "   ويكيــى أن نشــير إلــى أنــه فــى ،القرآن ــة 

فقد ذهب إلـى أن " رؤيـة هللا عـز وجـل عنـدنا الزم  ،ى " جواز رؤية هللا تعال
ــا ، (3)إدرا  وال تيســير "و ــق مــن  يــر  ــة  أى إنن ــة الزم ــان الرؤي نــؤمن ب

 ،بالكةاو والسنة ولكن العقل عاجز عـن إقامـة الـدليل علـى إمكـان رؤيـة هللا
فلقــــد رأى  ،العمــــوم والخصــــو  وأمــــا بالنســــبة لموقــــف الماتريديــــة مــــن 

ولـ س فـى عمـوم الليـظ  ،الماتريدى أن العموم قد  ذكر ويراد به الخصو  
 (4).وال فى  صوصه المراد  ،عموم المراد 

 
 . 4   –اليرج  السا ب   - 1

ا :  شددا ات اليددراا  – 60  / –ةددعد الدددين التفتددازانى  –شددرح العقائددد النسدداية  - 2 وأي دد 
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فهـى  ،بـه ويرى الماتريدى عدم القول بالعموم فى آيام الوعيـد والقطـع  
ا ال تصـــره للعمـــوم لمجـــئ أ بـــار ا وبـــذا  ثبـــو  ،لعيـــو وأال يكـــون مةناقضـــ 

 (1)و ذا ا ةمل العموم والخصو  فحقه الخوه ال القطع . ،الخصو  

المةعريــة ولقــد ذكــر أبــو المعــين النســيى أن الماتريــدى  ــرى أن الصــ غة 
ف قـول " عن دليـل الخصـو  أو القيـد ل سـو بـدليل إرادة العمـوم واإلطـالأل 

والش خ أبو منصور الماتريدى و يره من مشايخنا كـانوا يقولـون إن العمـوم 
ا ر إال دليـل ومـا يقـوم مـن دليـل الخصـو  مةـ  ، ذكر ويراد به الخصـو   

دليل الخصو  أو والص غة المةعرية عن    ،القيد فهو ب ان المراد ال النسخ  
 (2)واإلطالأل ". ل سو بدليل إرادة العموم القيد

 عمال .أما الوقيى هو من يقف فى ذلك قوال  و ،وهو قول الماتريدى

هــــذا فالماتريــــدى ال يقطــــع بــــالعموم فــــى الوعيــــد ألنــــه يحةمــــل  وعلــــى
ا   ،الخصو    وعـدم القطـع بـالعموم يعنـى إمكـان  ،ولـ س عـدم القطـع توقيـ 

هـذا ف مـا  ةعلـق  إل ـه الماتريـدى .وهـو مـا ذهـب   ،المغيرة لصـا ب الكبيـرة  
 .بالقرآن الكريم  

ا فــى إقامــة وأمــا مــا  ةعلــق بالســنة النبويــة  الصــح حة فلقــد كانــو أساســ 
ا بما ورد فيها من أقوال وأفعـال  ألنهـا صـادقة يقـول  ،الدليل عنده مسةشهد 

 ،و ذ قد لزم قبول األ بار بضرورة العقل لزم قبول أ بـار الرسـل"    الماتريدى
 ،إذ ال  بر أظهر صدق ا من  برهم بما معهم من اآليـام الموضـحة صـدقهم

 
 . 363   –اليا ريد   –التوويد  - 1
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2 –  /  1053 – 1054. 
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ينــا مــن المعــاره الةــى يصــير ممــا ب   –إذ ال  وجــد  بــر يطمــئن إل ــه القلــب 
أوضـب صـدق ا مـن أ بـار الرسـل صـلوام   –ذلك مةعنة ا بضرورة العقـل  منكر  

 (1يقضى عل ه بالةعنو والمكابرة")فمن أنكر ذلك فهو أ ق من   ،هللا عليهم  

 والخبر الذى يصلنا عن طريق الرسل نوعان :  

والخبــر المةــواتر هــو الــذى  رويــه قــوم ال  ،و بــر آ ــاد  ، بــر مةــواتر 
يحصــى عــددهم وال  ةــوهم تواطــؤهم علــى الكــذو لكثــرتهم وعــدالةهم وتبــا ن 

يقـول الماتريـدى " قــم األ بـار الةـى تنةهـى إلينــا مـن الرسـل تنةهــى أمكـانهم 
دليـل الصـدأل وال إذ ل س معهم  ،على ألسن من يحةمل منهم الغل  والكذو 

فـإن كـان مثلـه ممـا ال  وجـد كـذب ا  ،ه الن ـر ف ـه  فحق مثل  ،برهان العصمة  
ذى انةهى إل ه مثله لزمه  ق شـهود القـول ممـن اتضـب البرهـان ق  فهو ال

مـنهم و ن لـم يقـم دليـل إن كـال     ،وذلك وصف  بـر المةـواتر  ،على عصمةه  
ــى عصــمةه  ــغ ذلــك الحــد ظهــر صــدقه وقبــو  ،عل ــإن الخبــر مــنهم إذا بل ف

 (2).عصمة مثله على الكذو "

أن جــواز ن  يــث بــي   ،وممــا  ؤيــد ذلــك مــا ذكــره شــارح العقيــدة النســ  ة 
علــيهم  الكــذو علــى كــل وا ــد وا ــد مــن الــرواة ال  ــؤدى إلــى جــواز الكــذو

وال يقـدح وهذا  ؤدى إلى القـدح فـى الخبـر المةـواتر فنجـده يقـول "   ،جم ع ا  
ا فى داللة المةواتر على ال قين جواز الكذو على كل وا د مـن رواتـه   منيـرد 

 
 . 8    –اليا ريد   –التوويد  - 1

 . 9 – 8   –السا ب  –اليرج   - 2
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ا لل قـين بخـاله ألنه ربما يكون للخبر مع    ، اجةماع الـرواة مـا يجعلـه مييـد 
 (1).انيرادهم "

ا أن مـن      وقد وقـف النسـيى مـدافع ا عـن يقين ـة الخبـر المةـواتر مبينـ 
فالقول بان الخبر ل س مـن وسـائل المعرفـة  بـر  ،مةناقض مع نيسه  رده  

وقــد  ،مــنهم بــبطالن مقــالةهم وقــد أقــروا بــبطالن الخبــر فكــان هــذا إقــرار ا  ،
أو قـول الرسـول المؤيـد ن المعجـزى ألحق النسـيى بـالمةواتر مـا تا ـد بالبرهـا

والمةــواترام فــى ال قــين وعــدم وهــذا النــوع يشــابه الضــروريام  ،بــالمعجزة 
 (2) ك المشكك .الزوال بةشك 

ومـا ذهبـو إل ـه الماتريديـة مـن كـون الخبـر المةـواتر هـو مـا رواه جمــع 
 كـذو بـان هـذا الخبـر المةـواتر مييـديحيـل العقـل تواطـؤهم علـى العن جمـع  

تجر باجةمـاع مثـل  إل ه األشاعرة " ألن العادة  لملل قين هو نيسه ما ذهب  
وال علـى كةمـان مـا هـم بـه  ،عدد أهل الةواتر على نقـل كـذو عـن مشـاهدة  

 (3)عالمون "

 
ا : أصدول الددين  ، 52  /   –ةدعد الددين التفتدازانى  –شرح العقائدد النسداية  -  1 وأي د 

 . 150   –أ و اليسر مئيد البمدو   –

 -1ل /  – ئقيب أ. د . مئيد األنو  وامد عيسى – رصرة األدلة قى أصول الدين   -  2
 142 . 

مئيدد  دن ال يد   دن  –التيهيد قى الرد سلدى اليإوددة واليع لدة والراق دة والخدوا ل   -  3
 –سندى  تصدئيئر  –مئيد  ن جعفر  دن القاةدم القاعدى أ دو ،كدر الرداقإنى الرصدر  

 ا . 1957 – يروت  –/ ط / اليكترة ال ر ية 162  /  –   رد يوةف مكا ثى  
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ا اال  بــر اآل ــاد فهــو  بــر  رويــه الوا ــد و أمــا       ولــم  ،قنــان فصــاعد 
ا معين ا  سـةة أو سـبعة ولكنه يعةبر الخبر الذى  رويه  ، ذكر الماتريدى عدد 

 (1)من أ بار اآل اد .

فهو ال  بلغ مرتبة الخبر المةـواتر وهذا النوع من األ بار ال  وجب العلم 
وين ر فى أ وال الـرواة   ،ولكنه يجب العمل به    ،فى إيجاو العلم والشهادة  

قطعى مـن الكةـاو والسـنة  وين ر فى ظاهر ما  ثبةه وموافقة ظاهره لدليل  ،
 (2)تر  . فإن وافقه أ ذ به و ن  اليه ،

ويال ــظ أن هــذه الشــرو  الةــى يضــعها الماتريــدى للخبــر دون المةــواتر" 
 (3)آ اد " هى نيس الشرو  الةى ذكرها الجوينى فى اإلرشاد . بر 

ــى وجــوو العمــل بخبــر اآل ــاد  ــدى عل ــام ،ويســةدل الماتري ر هللا لمــن ب
إذا  أى،ن ــةبــالةخلف عــن الجهــاد إذا كــان بهــم  ر  ،يصــلب للةيقــه فــى الــد ن

قـومهم إذا رجعـوا ليةيقهـوا عنـد رسـول هللا فينـذروا    ،عـنهم    السةغنا ا  أمكن
 (4)إليهم وألزم قومهم قبول  برهم .

 
 . 99 / -1ل/  –اليا ريد   –  ويإت أهم السنة  - 1

 . 9   –اليا ريد   –التوويد  - 2

 مددداا الئدددرمين أ ددى اليعدددالى سبدددد  –ا ددد  األدلددة قدددى أصدددول االستقدداد ا  شدداد  لدددى قو  - 3
سلددى سبددد اليددنعم  – ئقيددب / د / مئيددد يوةددف موةددى  –اليلددن  ددن سبددد خ الجددوينى 

 ا . 1950ط / مكترة الخانجى ،القاهرة  – 416  / –سبد الئييد 

 . 351  /  – 2ل/  –اليا ريد   –  ويإت أهم السنة  - 4
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وأنــه  ،ويوافــق البــاقالنى الماتريــدى فــى ضــرورة صــدأل الخبــر المةــواتر 
 وجــب العمــل وال  وكــذلك  وافقــه فــى أن  بــر الوا ــد ، وجــب العلــم والعمــل 

 (1) وجب العلم .

ال قــين لعــروض ويــرى مع ــم الماتريدبــة أن داللــة  بــر الوا ــد ال يييــد 
 (2)فال  ؤ ذ به فى العقائد. ،الشبهة فى كونه  بر ا للرسول 

ويبـدو أن الماتريديـة يقصــدون بخبـر الوا ـد الــذى ال تعبـر داللةــه       
 ، أمـا إذا اقةـرن بـه مـا يقويـه  ،عما يقويه    لعقائد عندهم الخبر المجردفى ا

ويقرر ش خ المذهب أبومنصور الماتريـدى أن داللـة  بـر   ،فهو معمول به  
 بــر الوا ــد ال بــد أن يقــاس علــى أن  الوا ــد المســةند إلــى مــا يقويــه بب ــان

كــذلك  لــزم  ،بــه و ال فــال  فــإن ظيرنــا لــه باصــل يقويــه أ ــذنا ،صــل يقينــى أ
ققـام مجمـع فـإن كـانوا    ،لخبر الوا د ن ر آ ـر وهـو ن ـر فـى  ـال الـرواة  

 (3)و ال فهو ظنى . ،فهو قطعى  ،على إمامةهم 

وبهذا  ةضب لنا أن الماتريدية مةيقون إلى  ـد كبيـر مـع مـا ذهـب إل ـه 
وهـذا  ،جمهور العلما  من جواز العمل بخبر الوا د إذا اقةرن به ما يقويـه 

ب مبنى على أ اد ث دالة على قبول  بر الوا د والعمل به فـى أكثـر المذه
 من مناسبة ومن ذلك :

 عمـــل النبـــى صـــلى هللا عل ـــه وســـلم بشـــهادة الوا ـــد فـــى  بـــر ذى  –أ 
نسـيو يـا  قصـرم الصـالة أمأ ينما قال للنبى صـلى هللا عل ـه وسـلم اليد ن  

 
 . 386 – 382   –القاعى أ و ،كر الراقإنى  –التيهيد  - 1

 . 59  /  -–ةعد الدين التفتازانى  –شرح العقائد النساية  - 2

  تصرف . 9   –اليا ريد   –التوويد  - 3
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 ـق مـا أقبل على أبـى بكـر وعمـر فقـال أ فقال كل ذلك لم يكن قم رسول هللا
وهى  ،إال بشهادة أبى بكر وعمر فإنه لم يقبله    ،اليد ن فقاال نعم    ويقول ذ

 (1)شهادة آ اد .

ولـم  ،  الجـدة اتوقف أبى بكر فى  بر المغيرة ابن شعبة فى مير   –و  
 (2)وا د .يقبله إال بعد ما شهد له محمد بن مسلمة و هو 

وآ ــاد وا ــةاله المواقــف كــان لةقســ م األ اد ــث إلــى مةــواتر ولقــد      
 يـث  ،بإزائها أقر ا فى الخاله  ول األ ذ بالسـنة و ـول المسـائل الكالم ـة 

 أو  رد األ اد ث الةى ، ره ن كل فريق  ورد من األ اد ث ما  ؤيد وجهة نإ
أو  ؤولها  ،فى مجال العقيدة ال  ؤ ذ بها أوردها  صمه ويقول بانها آ اد 

 اد ث تثبـو الرؤيـة أواألشاعرة  ةوعلى سبيل المثال : فلقد أورد الماتريد   ،
اآل ــرة مثــل قولــه صــلى هللا عل ــه وســلم " ســةرون  أى رؤيــة هللا تعــالى فــى

 (3) ".ربكم  وم الق امة كما ترون القمر ال تضامون 

 
،دا   – تدا  اليسداجد ومواعد  الصدإة  –الئدي  أخرجر ا ماا مسلم قى صئيئر   -  1

ط / دا   ويددا  التددراث  – 403  / – 1 /ل  –السددهو قددى الصددإة والسددجود لددر  –
 العربى .

ط/ دا   2894 – درقم  136 / 2ل/  –الئدي  أخرجدر ا مداا أ دو داود قدى ةدننر  -  2
 الفكر .

 تددا   –الئدددي  أخرجددر ا مدداا الرخددا   قددى صددئيئر مددن ودددي  جريددر  ددن سبددد خ  - 3
 ئقيدددب /  – 554 قدددم  115  /  – 1ل/  –،دددا  ق دددم صدددإة الفجدددر  –الصدددإة 

وأخرجدددر ا مددداا مسدددلم قدددى  ،ط/ دا   ويدددا  التدددراث العربدددى  –مئيدددد قدددؤاد سبدددد الرددداقى 
،ددا  ق ددم صددإ ى الصددرح والعصددر  – تددا  اليسدداجد ومواعدد  الصددإة  –صددئيئر 

== 
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 ،ربكـم ن " إن المراد بقوله "ترون ربكم " أى تعلمـولكن المعةزلة يقولون  
 (1).ألن الرؤية قد تكون بمعنى العلم فى اللغة "

جـة مسةشـهد ن يقولـون بانـه  ر  فإننا نجـد الماتريديـةوأما اإلجماع       
 (2)هللا وكونوا مع الصادقين" اتقوا آمنوا"يا ها الذ ن  بقوله تعالى

ــاع  ر  ــى أن اإلجمـ ــة علـ ــة داللـ ــى اآليـ ــة فيـ ــع  ،جـ ــالكون مـ ــر بـ ــه أمـ ألنـ
فلــو لــم  لــزمهم قبــول قــولهم لــم يكــن لامــر بــالكون الصــادقين فــى د ــن هللا 

  (3) معهم  جة .
جــة شــر  ة يجــب وقــد وافــق األشــاعرة الماتريديــة فــى كــون اإلجمــاع  ر 

 (4)العمل به على كل مسلم .

 

== 

 ئقيب / مئيد قدؤاد سبدد  – 211 رقم  – 439  /  – 1ل /  –واليئاقوة سليهيا  
 روت . ي –ط/ دا   ويا  التراث العربى –الراقى 

ا مددداا أ دددو اليعدددين  - رصدددرة األدلدددة  ، 80 – 79   –اليا ريدددد   –وأي دددا  : التوويدددد 
 ، 611، 588 /  – 1ل/ –أ.د. مئيدددد األندددو  وامدددد عيسدددى  –النسدددفى /  ئقيدددب 

قدا لر /  ر سبد  – 73 – 70 / –ا ماا قخر الدين الراز   –معالم أصول الدين 
 ط/ مكترة الكليات األزهرية  دو   ا يخ . –الررف ةعد 

 – 321 /  – 4ل/  –القاعددى سبددد الجرددا   –الي نددى قددى أ ددوا  التوويددد والعدددل  - 1
الناشدددر / وزا ة ال قاقدددة   –أمدددين الخدددولى  –ودددر  نصدددر  – شدددرف سليدددر د/  دددر وسدددين 

ط/ دا   –تددد لي  والترجيدددة والن دددر اليؤةسدددة اليصدددرية العامدددة لل -وا  شددداد القدددومى  
 ا. 1962الكت  

 . 119اآلية  –ةو ة التوبة  - 2
 . 785  /  – 1ل/ –اليا ريد   –  ويإت أهم السنة  - 3

 ئقيدددب / أ.د.  – ةدددالة د تدددو اه  286   –ةدددي  الددددين اآلمدددد   –أ،كدددا  األقكدددا   - 4
 مكترة  لية أصول الدين القاهرة . – 622أويد اليهد  مئيد  ئة  قم
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 تعقيب  

أن من  الل هذا العرض لميهوم الدليل السمعى والدليل العقلى باعةبار  
فىمنهما    للك ا  رئ س  ا  المدرسة   منهج  رجال  عند  العقيدة  قضايا  تقرير 

البا ث أن  ةسا ل عن رتبة كل منهما فى االسةدالل  الماتريدية   من  ق 
المدرسة  رجال  يقدم  هل  مشروع ا  اصله  سؤاال   العقيدة  قضايا  على 

فنقدم الماتريدية   المسالة  نعكس  أو  العقلى  الدليل  على  السمعى  الدليل 
 ؟  عى الدليل العقلى على الدليل السم

ا   إن من يطالع النصو  الواردة عند رجال هذه المدرسة  رى أن بعض 
تقديم   ويرى البعض اآل ر  ،على الدليل العقلى  منها يقدم الدليل السمعى  

وقبل    ،على قضايا العقيدة  الدليل العقلى على الدليل السمعى فى االسةدالل  
تقديم  ألن  اليريقين  نصو   الكريم  للقارا  نورد  السؤال  هذا  عن  الجواو 

أو عكس ذلك ال  وجب انقسام عند هذه الدليل السمعى على الدليل العقلى  
ا لهذه   يهم منها نالقض ة ساورد النصو  الةى  المدرسة ف ما أرى و يضا  

ا أ رى ييه عكس م منها  تقديم الدليل السمعى على الدليل العقلى ونصوص 
 ا تعقيب ا على هذه المسالة فنقول :  قم ندلى برأ ن ،ذلك 

إن النصو  الةى نيهم منها تقديم الدليل السمعى على الدليل العقلى  
كثيرة من أبرزها ما نجده عند أعالم هذه المدرسة  يث ذهبوا إلى أنه من  

الماتريدى   المنهج  النقل  أصول  أئمةهم على  ،االعةماد على  هذا   وقد أكد 
 ، ألن النص أصل الد ن    ،لمعرفة  بل وجعلوه على قمة مصادر ا  ،األصل  
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والد ن ضرورى للناس جم ع ا إذ ال بد أن يكون لهم د ن  لزمهم االجةماع  
 (1)عل ه وأصل  لزمهم اليزع إل ه .

والخ الى ويطالعنا   الةيةازانى  الد ن  سعد  اإلمام  النس  ة  العقيدة  شارح 
للمعاره   اشيةه على شرح السعد فيثبو كالهما الخبر كدليل ومصدر    فى

ا الب اضى    ، ف شيد باهل السنة لسالمة منهجهم    ،ويزيد هذا المعنى تاكيد 
 (2.)  وينعى على  يرهم اتباعهم نز ام العقول ،النقل ة القائم على األدلة 

صرا ة ووضوح ال لبس    و  هذه النصو  فىوهكذا  ةبين لنا على ض 
فى االسةدالل  م الدليل السمعى على الدليل العقلى كمنهج رئ سى  يقدتفيهما  

وهنا  نصو  أ رى قدمو العقل   ،على قضايا العقيدة عند هذه المدرسة  
 هذه النصو  ما  لى :برز أعلى السمع ومن 

أســهم ر بعــض رجــال المدرســة الماتريديــة وعلــى إن مــن يطــالع مــا كةبــه 
منصور الماتريدى نجده يقف مدافع ا عن الن ـر   ولمذهب اإلمام أبمؤسس ا

ييضـى إلـى ألنـه    ،الن ر العقلـى أسـلم  العقلى ويرد دعوى القائلين بان تر   
ويـــرد  ،و لـــى اشـــبةاه  ـــاطر الـــر من بخـــاطر الشـــ طان  ،العطـــب والشـــبهة 

ا   إذ بـه تعـره المحاسـن والمسـاوا   ،ق مـة العقـل  الماتريدى هذا الـزعم مبينـ 
وبــه يقــع  ،وبــه يرعلــم فضــل اإلنســان علــى ســائر الحيــوان  ،والةمييــز بينهــا 

ومن أدعى تر  الن ر فـإن الـذى سـول لـه  ،تدبير الممالك وس اسة األمور 
 ك هو  اطر الش طان الذى منعه من الن ر ل صده عن جنى قمار الةعقـلذل

 
 . 4   –اليا ريد   –التوويد  - 1

ا :  شددا ات اليدراا  ، 60  /  -التفتددازانى  -شدرح العقائددد النسداية - 2 البياعددى  –وأي د 
–   52 . 
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الن ــر إنمــا هــى مــن دعوة إلــى تــر  فالــ ،مــن الوصــول إلــى معرفــة الخــالق 
دافعـة إلـى اليكـر ف مـا  ـرى  ،فالضرورة باعثة على الن ـر ، صن ع الش طان

وفـى العلـم ه ومضاره الةى فى الجهـل بهـا عطبـه ومنافعاإلنسان من أ واله 
 (1) بها صال ه ومعرفةه بخالقه.

 يـر وا ـد مـن أئمـة الماتريديـة  ويةابع الماتريدى فى هذا المنزع العقلى
لسـبب نيسـه الـذى أبى شريف الذى يصـرح بةقـديم العقـل علـى النقـل ل  بناك

ف قـول : وهـو أن الشـرع ال  ثبـو إال بالعقـل  ،دعا المعةزلة إلى هذا الةقديم 
ــة المعجــزة علــى  إن الشــرع إنمــا قبــو بالعقــل فــإن قبوتــه  ةوقــف علــى دالل

فلـو أتـى الشـرع بمـا يكذبـه  ،و نما تثبو هذه الداللة بالعقـل    ،صدأل المبلغ  
  (2).لبطل الشرع والعقل مع ا " وهو شاهده ،العقل 

ويؤكــد ابــن األلولســى هــذا المعنــى فــى شــر ه لبــد  األمــالى ف قــرر أن 
 ،ويجـب االسـةدالل بـه قبـل مجـئ الشـرع  ،من  جج هللا تعـالى العقل  جة  

 (3)ال تهةدى العقول إل ه . ما رسال الرسل و نزال الكةب تةمة للد ن بب انأو 

 فهــل نعــد هــذا انقســام ا فــى ،مةقــابالن لــدى الماتريديــة فهــذان موقيــان 
والحـق  ، ول  موقف العقل من النقل وأ هما يقـدم بن ة المذهب الماتريدي  

 ،يجـد أن هـذا لـ س انقسـام ا فـى مـذهبهم ث فى مراجـع الماتريديـة   ن الباأ
واال ةاله السابق  رجـع إلـى ا ـةاله الجهـة الةـى تـرد عليهـا نصـو  كـل 

 
 . 135   –اليا ريد   –التوويد  - 1

 . 44   – ى شري  ا ن أ -شرح اليسامرة   - 2

ا  - 3 ط /  142 / –د / أويدددددد  دددددن سدددددو  خ الئربدددددى  –اليا ريديدددددة د اةدددددة و قوييددددد 
 الريا  .
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ذلك أقـول " تنقسـم األ كـام الشـر  ة عنـد الماتريديـة   ولب ان  ،من اليريقين  
 إلى :

 وهى ال تثبو إال بالسمع . ،أ كام عمل ة : وهى اليروع اليقه ة  –أ

ومنهـــا مـــا ال  ثبـــو إال  ،أ كـــام اعةقاديـــة : وأكثرهـــا قابـــو بالعقـــل  –و
ولــــذا انقســــمو العقائــــد إلــــى ســــمع ام  ،كالرؤيــــة والســــمع ام  ،بالســــمع 
 .وعقل ام 

إذا وضب هذا الةقس م نقول : الماتريدية يقدمون الشرع ف مـا ال يسـةقل 
 ،إل ـه بإرشـاد شـرعى أمـا مـا يسـةقل بـه العقـل فهـو  هةـدى   ،العقل بإقباته  

إذ أن  ،ولكنه لخدمة النص   ،فةقديم العقل هنا ل س تقليال  من شان النص  
 ،عجـزة قبوم الشرع  ةوقف على العقل من جهـة توقيـه علـى الن ـر فـى الم

 .وال يكون ذلك إال عقال  تيادي ا للزوم الدور 

 ،وال ننكر هنا اقةـراو الماتريديـة كثيـر ا مـن المعةزلـة فـى النزعـة العقل ـة 
فـإن  ، ـروج الماتريديـة عـن جماعـة أهـل السـنة ولكن ما ننكره هـو دعـوى 

ا بـــين مـــذهبهم و ن كـــان يعطـــى مســـا ة أكثـــر للةعقـــل إال أنـــه  بقـــى وســـط  
 (1)المعةزلة .األشاعرة و 

  

 
ا وسقيددددة ( د/ سدددواد مئيدددود سدددواد ةدددالم  - 1 ا ومنهجددد     –التعريددد  ،اليا ريديدددة )  ا يخددد 

 1437س در  العددد الئداد  –،ئ  مسدتم مدن مجلدة ق دا  أصدول الددين  –  1419/
 ا . 2016 -هد 
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 ال قين فى األدلة النقل ة والعقل ة .  – 3

رأ نا ف ما سبق أن الماتريدية واألشاعرة قد أ ذوا بالدليلين العقلى       
ا  ،لكنهم ا ةليوا فى مدى األ ذ بهما   ،والنقلى   ولم يكـن األ ـذ بهمـا مةوازنـ 

ويرجـع ذلـك إلـى تقـديم  ،عند اليرقةين وجعـل أ ـدهما األصـل واآل ـر اليـرع  
وسنقةصــر فــى  ،و لــى درجــة ال قــين فــى كــل منهمــا  ، ــدهما علــى اآل ــر أ

واألشــاعرة فقــ  ألن كــال  مــن  تناولنــا لهــذه المســالة علــى موقــف الماتريديــة
 ساس  ا فى عرض هذه القض ة .أ االمذهبين يمثل اتجاه  

وقبل أن نعرض لموقف الماتريدية واألشـاعرة مـن مـدى إفـادة كـل       
نـود أن نشـير إشـارة مـوجزة إلـى ميهـوم   ،من الدليل النقلى والعقلـى لل قـين  

 ال قين عند المةكلمين .

 ال قين عند المةكلمين . ميهوم  –أ 

 إلى لكى نوضب ميهوم ال قين  نبغى أن نشير إلى أن ميل النيس       
 الةصد ق بالشئ له أربع درجام هى :

عنـه بالشـك فـال ويعبـر  ،األولى : أن يسةوى لـد ها الةصـد ق والةكـذ ب 
ــنيس ــل ال ــى الحكــم تمي ــى الشــئ بةصــد ق وال تكــذ ب  إل ــام  ،عل أو وال بإقب

 بل يسةوى لد ها إمكان األمرين. ،نيى

 ،أ د األمرين مع الشـعور بإمكـان نق ضـه الثان ة: أن تميل النيس إلى  
أميـل ومعنى هذا أن تكـون الـنيس   ،ولكنه إمكان ال يمنع ترج ب األمراألول  

 وهذه الحالة تسمى ظن ا . ،إلى أ د األمريين أكثر من ميلها إلى نق ضه 

يس الةصـد ق بشـئ بحيـث يغلـب عليهـا وال على النأن يسةولى  الثالثة:  
ولكـن ذلـك عـن معرفـة  ،ولـو  طـر بالبـال تـابى قبولـه    ،يخطر ببالها  يـره  
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 ،إلـى الةشـك ك والةجـويز التسـعو لــه إذ لـو تامـل صـا بها وأصــغى محققـة 
ا  ــاد  ــة تســـمى اعةقـ ــذه الحالـ ا وهـ ــ  ــين  مقاربـ ــل ذلـــك ،لل قـ ــاد  فـــى ويةمثـ اعةقـ

ام بمجــرد  يــث ترســخ فــى نيوســهم المعةقــد ،المقلــد ن ألصــحاو المــذاهب 
 .السماع  ةى إن كل فرقة تثق بصحة مذهبها و صابة إمامها ومةبوعها 

أن تعــره الــنيس أمــر ا مــا معرفــة  ق ق ــة عــن طريــق البرهــان الرابعــة: 
ا  ،ويدفع كل ريب  ،الذى  بدد أى شك   علـم فكـل  ،وهذه الحالة تسـمى يقينـ 

 (1).يحصله اإلنسان عن طريق البرهان يكون علم ا يقين  ا

ال يعةريــه شــك أو وعلــى هــذا يمكــن القــول بــان ال قــين هــو العلــم الــذى 
"  عاالعةقاد الجازم الثابو المطابق للواق"وقد قيل فى تعرييه بانه :  ،شبهة  

كذا مع مطابقةه للواقع واعةقـاد أنـه ال يمكـن   وقيل إنه " االعةقاد بان الشئ
 (2)إال كذا "

وال ريب فى أن ال قين بذلك أمر عقلى يعةمد على البرهان الـذى ال شـك 
كانــه ســمى هــذا " فــإذا امةنــع وجــود الشــك و م ،ف ــه وال  ةصــور الشــك ف ــه 

 .أو بةجربة أو بدليل  ،أو بحس  ،يقين ا " سوا   صل بن ر 

  

 
 هد .  1346 –األولى  –ط / السعادة  – 47   –ا ماا ال مالى  –معا ل القدا  - 1

 . 37 /   – 2ل / –السيد ال ري  الجرجانى  –شرح اليواقف  - 2
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 . الماتريدية واألشاعرة من ال قين فى األدلة العقل ة والنقل ةموقف  –و 

قــد فطــر النــاس علــى  ــرى الماتريديــة أن هللا موقــف الماتريديــة :  – 1
لوصـلوا ودالئل ما لو تيكروا فيها معرفة و دانيةه بما ركب فيهم من عقول  

وأن صـحة  ، جة ولو لم  بعـث رسـوال  هللا ول س للناس على  ،إلى معرفةه  
ــل  ،الســـمع موقوفـــة علـــى العقـــل  ــزة إذ أن العقـ  ، ـــدلل علـــى صـــدأل المعجـ

وال يجـوز  ،وذلك لما أسـداه مـن نعـم   ،هللا تعالى وشكره تةم بالعقل    ومعرفة
فلـزمهم بالعقـل معرفـة المـنعم  ،إلى ما ال يعرفها فى العقل إسدا  هذه النعم 

وهــذا يعنــى أن يقضــى العقــل بوجــوو األمــر والنهــى بضــرورة العقــل . كمــا ،
 ،إذ أن صحة السـمع مةوقيـة علـى العقـل   ،وجوو الن ر بالعقل ال بالسمع  

ا مــع موقــف المعةزلــة  ا تمامــ  إذ أنــه لــم  ،لكــن هــذا ال يجعــل الماتريــدى مةيقــ 
مــا بنةــه المعةزلــة علــى ذلــك مثــل اللطــف  علــى القــول بــالوجوو العقلــى  ـبن

فــــى أفعالــــه تعــــالى واســــةحقاأل الثــــواو  وفعــــل األصــــلب ووجــــوو الحكمــــة
 (1)والعقاو.

قـد  ـافظ علـى الةـوازن بـين العقـل   الماتريـدى  وهذا مـا يجعلنـا نقـول إن
 والسمع و ن أفسب مجاال  للعقل من األشعرى الذى كانو له نيس المحاولة.

ــة ــى األدل ــين ف ــة  وبالنســبة لل ق ــا  ،العقل  ــة أنه ــرى الماتريد  ــة في  ،يقين 
وردوا  ،الســمع ة فيــرون أن بعضــها يقينــى وبعضــها ظنــى  لادلــة وبالنســبة

فبالنسـبة لوضـع   ،فى ظن ـة الـدليل السـمعى  جج المعةزلة واألشاعرة  على  ر 
ذام معــــان األليــــاظ المنقولــــة عــــن النبــــى عل ــــه الصــــالة والســــالم وأنهــــا 

 
ا : التوويدددددددد  ، 444 / – 1ل/ –اليا ريدددددددد   – ددددددد ويإت أهدددددددم السدددددددنة  - 1  –وأي ددددددد 

 . 149  /   –الصا ونى  – البداية ، 178  /  –اليا ريد  
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 ردون على ذلك بان معانى األلياظ المةداولة فى عصر النبـى   ،مخصوصة  
وبانضـمام القـرائن  ،هى نيس المعـانى المةداولـة اآلن صلى هللا عل ه وسلم 

ــواترة  ــا المة ــة إلين ــى المنقول ــث التبق ــم بمعانيهــا يحصــل القطــع بحي ــى العل إل
والصــالة  ،شــبهة فــى النصــو  الــواردة فــى إيجــاو اإليمــان بالبعــث و يــره 

القائم على عدم العلم بان تلك المعـان   وبالنسبة لالعةراض،و يرهماوالصوم  
ــم بــاإلرادة ي ،ة مــراد حصــل بمعرفــة القــرائن المةــواردة  ــردون عل ــه بــان العل

 ــردون علــى ذلــك  ،للمعــارض العقلــى وبالنســبة  ،شــبهة   بحيــث ال تبقــى 
بـــالقول بـــان العلـــم بالمعـــارض العقلـــى  اصـــل عنـــد العلـــم بالوضـــع واإلرادة 

المخبــر وذلــك ألن العلــم بةحقــق أ ــد المةنــافيين يييــد العلــم بانةيــا  وصــدأل 
 (1) اآل ر .

 بــان ذلــكالماتريديــة فــى نقــدهم للقــائلين ب ن ــة الــدليل الســمعى ويعةمــد 
ة ال قـين إذا اقةـرن وأنه ال مـانع مـن داللـ ، ؤدى إلى الةشك ك فى الشريعة 

ا بقـرائن مةـواترة فـإن   ،بقرائن تؤيده   وهـذا مـا  ،ذلـك  نيـى اال ةمـاالم وأيضـ 
ظن ــة ف ــه  الســمع ةن القــول بــان األدلــة إانةهــى إل ــه اإليجــى  ــين قــال بــ

 (2) تشك ك  وسيسطة .

وقول الماتريديـة بـان بعـض األدلـة السـمع ة يييـد ال قـين وبعضـها يييـد 
تييـــد   ـــرون أن األ كـــام العمل ـــة الشـــر  ة ،يمكـــن تيســـيره بـــانهم  ،ال ـــن 

أما  ،المحكمة ويمكن  صرها فى اآليام  ،عليها   ال قين ألن الشرع مبنى  
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مـا  فلقـد ورد فيهـا ، اآليـام المةشـابهة ألنهـا ال تييـد ال قـين ال ن فهـو فـى
ــوهم الةشــب ه  ــك مــن األوصــاه   ــر ذل ــد والرجــل والمجــئ و ي ــالى كالي هلل تع

تحقيـق الةجسـ م والةشـب ه هلل فالقول بان هـذا يييـد ال قـين معنـاه   ،الحس ة  
بــال ن  لــذا وجــب القــول فيهــا ،وهــذا ال يجــوز فــى  ــق هللا تعــالى  ،تعــالى 

وتحقيـق   ،وعـدم إضـافة تلـك األوصـاه الحسـ ة    ،ذلك  ةى يمكن تاويلها  و 
وعلى هذا يمكننا أن نيهم  ق قة موقف الماتريدية الذى  ،الةنزيه هلل تعالى 

 ،اتساق ا من المعةزلة واألشاعرة فى قولهم ب ن ة الداللـة السـمع ة هو أكثر  
 ير قابـل لل ـن وبـين مـا هـو  فهو قول يقع فى الوس  ويقرر ما هو يقنيى

ا لةاويلــه وذلــك  ،ظنــى وال يمكــن ف ــه ال قــين  ورأوا صــعوبة ال قــين  ،تمهيــد 
ا  ا او ال ــن مطلقــ  تحقيــق الةشــب ه والةجســ م إذ أن األول  ــؤدى إلــى  ،مطلقــ 

 والثانى  ؤدى إلى هدم الشريعة كلها .

 موقف األشاعرة . – 2

ل ة والعقل ة  رى أنهم يقـدمون الناظر فى مذهب األشاعرة فى األدلة النق
وأن الدليل العقلى ياتى فـى مرتبـة ال قـة   ،الدليل النقلى على الدليل العقلى  

يقررون : " أن معرفة هللا تعالى ومن هذا المنطلق وجدناهم   ،للدليل النقلى  
 (1)واجبة بالسمع ال بالعقل "

 (2)" وما كنا معذبين  ةى نبعث رسوال "  وذلك لقوله تعالى :

الوجـوو إال لم  ثبـو  ولقد اعةرض المعةزلة على ذلك وا ةجوا بانه " لو
ال فللمخاطب أن يقول إنـى  ،بالن ر العقلى   بالسمع الذى ال يعلم صحةه إال
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 وذلك ميضـى إلـى إفحـام األنب ـا  ،صدق ا  أن ر  ةى ال أعره كون السمع 
 ،لكن الـرازى  ـرد علـى هـذا االعةـراض بـان ذلـك االعةـراض  لـزم المعةزلـة   ،

 ،لكنه  ير معلوم بضرورة العقل  ،ألن وجوو الن ر و ن كان عندهم عقل  ا 
بوجـوو معرفـة  بوجوو الن ر  ةوقف عنـد المعةزلـة علـى العلـمن العلم  ألما  

ــالى  ــا  ،هللا تع ــه فهــو أو  ،وأن الن ــر طريــق إليه ــةم الواجــب إال ب ــا ال   ن م
والموقوه على الن رى ن رى   ،وكل وا د من هذه المقدمام ن رى    ،واجب  

ا  ــ  ــدهم ن ريـ ــرازى  ،فكـــان العلـــم بوجـــوو الن ـــر عنـ أن وفـــى هـــذا يحـــاول الـ
مـه عـن ظن ـة كال سـلم بـه ف مـا بعـد عنـديلكنـه سـوه  ، ةخلص من الدور 

 (1)السمعى " الدليل 
إفــادة الــدليل النقلــى لل قــين أو ال ــن : فإننــا نجــد أمــا بالنســبة لمســالة 

 فاألشـعرى يعلـن  ،ا ةالف ا فى موقف األشاعرة المةقـدمين والمةـا رين مـنهم  
تمســكه بالكةــاو والســنة ومــا روى عــن الصــحابة والةــابعين وأئمــة الحــد ث 

 (2)ومةابعةه لإلمام أ مد بن  نبل "

و ن  لب عل ـه تقـديم   ،ولقد  اول األشعرى الةوازن بين السمع والعقل  
لكن مع بد  ظهور فكرة الـدور عنـد المةـا رين ومبلـغ أوجهـا عنـد  ،السمع  

أنهـا يقن ـة فـى   ن ة الداللة فـى الـدليل النقلـى وفإننا نجده يقول : ب  الرازى 
مبن ـة الـدالئل النقل ـة ال تييـد ال قـين ألنهـا   :" أن قبولى فذكر الدليل العقل

عــدم المجــاز ونقــل النحــو والةصــريف وعــدم االشــةرا  و  ،علــى نقــل اللغــام 
 ،وعـدم الةقـديم والةـا ير وعـدم الةخصـ ص  ،وعـدم النقـل  ،وعدم اإلضـمار  
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وعــدم هــذه األشــ ا  م نــون ال  ،وعــدم المعــارض العقلــى  ،وعــدم النســخ 
و ذا قبـو هـذا ظهـر أن الـدالئل   ،والموقوه على الم نون م نون    ،معلوم  

 (1)العقل ة قطع ة وال ن ال يعارض القطع " وأن ،النقل ة ظن ة 

 ،ان مةا رى األشـاعرة قـد جعلـوا العقـل أصـال  للشـرع  وهكذا قد تبين لنا  
االعةقاديـة كمعرفـة هللا تعـالى وصـياته   وأنه اليصب االسةدالل على األصول

 ،على العقل  وأن صحة السمع مةوقية    ،بل يسةدل عليها بالعقل    ،بالسمع  
وال يجوز االسـةدالل بـاليرع  ، وأن يكون العقل هو األصل والسمع هو اليرع

 .وهو نيس ما انةهى إل ه المعةزلة  ،واضب  على األصل ألن فى ذلك دور
 وبعد هذا العرض الموجز لموقف الماتريدية واألشاعرة من الدليل النقلى

أو ال ــن نــود أن نقــرر عــدة  والــدليل العقلــى ومــدى إفــادة كــل منهمــا لل قــين
ين موقف بوهى بمثابة قواعد عامة ت قائق هامة قد قررها بعض البا ثين  

 : النقل ة والعقل ةاليرأل الكالم ة من األدلة 

بــدون عكــس ألن  توقــف صــحة الــدليل النقلــى علــى الــدليل العقلــى – 1
 فرع . والنقلالعقل أصل 

الــدليل العقلــى يمكــن أن  وجــد مســةقال  عــن الــدليل النقلــى دون  إن – 2
ألنه  ةى فى السـمع ام فإنهـا مؤسسـة علـى دليـل العقـل مـن إقبـام عكس  

 وجود هللا وصدأل الرسول .

ــى  – 3 ــدليل النقل ــم  –إن ال ــد العل ــيال  ييي ــون دل ــى يك ــد مــن  – ة ــال ب ف
ــوا ــة والجـ ــارة الموافقـ ــى إشـ ــوله علـ ــدم  صـ ــل عـ ــى األقـ ــل أو علـ ــن العقـ ز مـ
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ونقصد بها هنـا " عـدم المعـارض العقلـى " بخـاله الـدليل العقلـى   ،الممانعة
 من النقل .فال يشةر  ف ه مثل ذلك 

يييد ال قين بخاله النقلـى فإنـه يييـد ال ـن ولكـل  إن الدليل العقلى –  4
يــاتى فـــى هــذا فــإن المعةزلــة ومةــا رى األشـــاعرة  ــرون أن الــدليل النقلــى 

 (1).العقلى "  المرتبة الثان ة بعد الدليل 

إننـا لـو افةرضـنا وجـود الةعـارض والسؤال الذى ييرض نيسـه علينـا هـو 
واو عنـه ؟ يجيـب اإلمـام الـرازى بين األدلة العقل ة والنقل ة فمـاذا يكـون الجـ

دلــة العقــل مــع ظــواهر أ" إنــه عنــد تعــارض عــن  ــل هــذا اإلشــكال بقولــه : 
 مرين :أ النص نحكم با د
األدلة العقل ة على عدم صحة تلك النصو  بـان  نق م  أناألمر األول :

 موضوعة أو مكذوبة .تكون 

القـول إنه إذا قبو صحة هذه النصـو  فـال منـا  مـن األمر الثانى :  
وبنـا  علـى ذلـك  ،ألنها  ةرتب عليها المحـال عقـال  ظواهرها  ير مرادة   بان

و مــا أن ييــوض العلــم بحق قــة هــذه  ،فإمــا أن تــؤول  ســب قــانون الةاويــل 
 (2) إلى هللا عز وجل .النصو  
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 األول المطلب 

 وجوو معرفة هللا تعالى عقال  

أن هللا قد فطر الناس على فطرة يعرفون و دانيةه  الماتريدىاإلمام  رى  
 (1)وربوبيةه بعقول مركبة فيهم .

وهنــا يضــع الماتريــدى أول أســاس عنــده لمعرفــة هللا عــن طريــق العقــل 
ومعرفـة  ،ويرى أن هللا قد يسـر سـبيل الوصـول إلـى الـد ن  ،بمعونة السمع  

يخـةص والسمع   ،هللا عن طريق العقل والسمع ، والعقل يخةص بمعرفة هللا  
" لــئال يكــون للنــاس فيــى شــر ه لقولــه تعــالى  ،بمعرفــة الشــرائع والعبــادام 

ــد الرســل " ــول إ ، (2) علــى هللا  جــة بع ــة الحر يق جــة إنمــا هــى فــى ن  ق ق
سبيل معرفةهـا الرسـل ، أمـا معرفـة هللا فـإن سـبيل  الةى ،العبادام والشرائع 

ألن هللا  لق فى كل  ،جة  ر هللا  على  فال يكون لهم فى ذلك  ،لزومها العقل  
مـا لـو تامـل وتيكـر فيهـا لدلةـه علـى وجـود هللا وو دانيةـه ن الـدالئل موا د  

و ن لــم تكــن لهــم وهللا قــد بعــث الرســل ل قطــع علــيهم اال ةجــاج  ،وربوبيةــه 
  (3).جة  ر 

مــن الهمــم فــازم  اإلــى معرفــة هللا علــى أن كثيــر  فمهمــة العقــل أن يصــل 
علــى  تعثــر فــى هــذا المســلك " ألن االشــةغال وازد امهــامنهــا  اباللــذة وكثيــر  

 وكـذلك انـواع ،فكذلك الهموم وأنواع مـا جبـل عل ـه البشـر  ،العقول  لربسها 
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ويمنعها عن اإل اطـة بـالحق  ،ال تحصى مما يشغل العقول   وأسباو  ،األلم  
 (1)وكثرة األمانى واللذام ".وكذلك  لبة الشهوام  ،فى كل لط ف وجليل 

وك ـف  ،الماتريدى للعقل البشرى  ومن  الل هذا النص ندر  مدى فهم  
تحـــ   بـــاليكر مـــن المشـــا ل والمشـــاكل تمنـــع عنـــه  أدر  أن األوهـــام الةـــى

 الرؤية الواضحة . 

لمعرفــــة أ كــــام الشــــريعة لــــذلك كانــــو الحاجــــة إلــــى الرســــل ضــــرورية 
ومـن وهى ت سير من هللا تعالى على البشر وتخ  ف   ،ودقائقها    وتياصيلها

 ع  م مننه عليهم .
ــذى ــا أن نةســا ل ســؤاال  مشــروع ا  اصــله مــا هــو الطريــق ال  ومــن  قن

"   ؟ وفـى اإلجابـة عــن هـذا السـؤال نقــولنةوصـل بـه إلـى معرفــة هللا تعـالى 
 ، رى الماتريدى أن اإلنسان يمكن أن  ةوصل إلى معرفـة هللا تعـالى بالعقـل 

 ألم يامرنا هللا سبحانه بالةدبر والةيكر ؟  ال يكون ذلك ؟ ولم  

الن ــر للوقــوه علــى  ؟ ألــم  ر بنــا فــىألــم  لزمنــا باالعةبــار واالتعــاظ 
   (2).الحق"

 وقــال ، (3) لــذلك قــال تعــالى " قــل ان ــروا مــاذا فــى الســموام واألرض "
" سنريهم آياتنا فى اآلفاأل وفى أنيسهم  ةى  ةبين لهم أنه الحـق   عز وجل
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وقــال  جــل شــانه " وفــى  ، (1)أنــه علــى كــل شــئ شــهيد "بربــك يكــف أو لــم 
فــى  " والةيكــرهــذا الن ــر فــى أ ــوال الــنيس و  ، (2)"أنيســكم أفــال تبصــرون 

ا إلــى  ،األشــ ا   ومعرفــة مــا اســةةر منهــا مــن المبــادا والنهايــام يقــود  ةمــ 
 (3)معرفة محدقها ومبد ها ".

اال ةاله فى معرفة النيس قد أدى بالبعض ويشير الماتريدى إلى أن    
مــن  يــر وشــر فقــالوا  فقــد  رأى الثنويــة مــا فــى الــنيس ،زلــل والخطــا إلــى ال

فـال بـد مــن الن ـرة الصـح حة إلـى الــنيس  ،إلـه للخيـر و لــه للشـر  ،بـإلهين 
والن ـرة الصــح حة فــى ن ــر الماتريــدى أن  ،إلــى معرفــة صــح حة هلل لنصـل 

ره من عره نيسه بما ا ةملةه من األعراض والزمان والمكان والحاجام ع
ال يشبهه شئ   ،بيد عالم مدبر  ك م قد ر  أنه لم  دبر أمر نيسه بيده وأنه  

أنه  وجد لكل أمر من األمور بمعنى ،ك . فاإلنسان هو العالم الصغيرذل  من
 (4)العالم الكبير ف ه مثاال  .

والمعرفــة العقل ــة هــى أســاس علمــى  الحــس والخبــر إذ أن صــدقهما  ــةم 
 .العقل ة  عن طريق المعرفة

أن العقــل مــن أســباو المعــاره وأن المعرفــة  ويــرى أبــو المعــين النســيى
العقل ة البد ه ة ضرورة الصـدأل كعلـم الحـواس فـإن العلـم بـان الشـئ أع ـم 

وأن الن ــر طريــق العلــم وأن مــن  ،مــن أى جــز  مــن اجزائــه معلــوم ضــرورة 

 
 . 53اآلية  –ةو ة قصلة  - 1

 . 21اآلية  –ةو ة ال ا يات  - 2

 . 136 – 135   –اليا ريد   –التوويد  - 3
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وأن مـن يقـول بةنـاقض  ،اسةوفى شرائ  الن ر أفضى به إلى العلم ضـرورة 
ا فيـرد علـيهم  الن ر العقلى وبـذا يكـون الن بـان قضـايا العقـل قـد ال  ـر فاسـد 

الوقـوع فـى الخطـا يكـون لةقصـير النـاظر فـى الن ـر أو   نتكون مةناقضـة وأ
الن ر فى بعض الميردام بهواه دون عقله ف قع له ظن ف عةقـد ذلـك وي ـن 

وعلم صحةها فـال   ظنه أنه علم فاما لو اسةوفى شرائ  الن ر فى كل مقدمة
ا  يقع فى  (1).ضالل وال يكون ن ره فاسد 

أسـةاذه ما ذهب إل ه  اإلمام أبو المعين النسيى هو نيس  وما ذهب إل ه  
 الماتريدى .

 ادلة عقل ة :على وجوو معرفة هللا تعالى بوقد اسةدل الماتريدية 
 (2عذاو أل م ")قوله تعالى : " أن أنذر قومك من قبل أن ياتيهم  – 1

" داللــة أن  جةــه ال تلــزم الماتريــدى فــى تيســير هــذه اآليــة يقــول      
يـاتيهم فـال يخـافون نـزول العـذاو بهـم قبـل أن الخلق قبل أن ياتيهم النـذ ر 

 (3)النذ ر ."

ذكر نبا نوح عل ـه السـالم داللـة رسـالة سـيدنا محمـد صـلى هللا   فى  –2
فةعلمـه  ،قومـهو ن هذا لم يكن من علمه وال علم  ،وته نب عل ه وسلم وآية 

 
ل  -أ.د. مئيدد األندو  وامدد عديا  – ئقيدب  –أ و اليعين النسدفى  – رصرة األدلة   -  1

/ 1 –  /  145 – 146 . 

 . 1سجم اآلية  –ةو ة نوح  - 2

 ئقيدب / قا يدة يوةدف  – 259  /  – 5ا /  –اليا ريدد   –  ويإت أهدم السدنة   -  3
 -هددد  1425ط / األولددى  –لبنددا   – يددروت  –الرةددالة  الناشددر / مؤةسددة –الخييددى 
 ا 2004
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فعرلم أنه باهلل تعالى علمه ال با د من  لقه ف كـون ف ـه إلـزام الحجـة   ،منه  
 (1) عليهم .

اسةدالل سيدنا إبـراه م علـى معرفـة هللا وقدرتـه بـبعض  لقـه مثـل   –  3
ده القمر والشمس كما جا  فى القـرآن الكـريم فقـد توصـل لمعرفـة هللا وتو يـ

وعنده أن  ،جرام السموام و بطال كونها صالحة للةدبير والخلق أبالن ر فى  
 لمـة أمر القمر والشـمس بوأن سلطانه ال  زول وعلى ذلك  ،الرو ال يقهر  

أن الـرو ال يقهـر وأن سـلطانه ال  ـزول وفى ذلك أنه لـو كـان عنـده    ،الليل  
ألنكـر مــن ذلـك الوجــه أن يكــون ربـه بــل أقـر بربوبيةــه وأنكــر  ،وأنـه ال  ــرى 

، وهذا  نقض قول من يصيه بالزوال واالنةقال من  ال إلـى األفول والزوال  
  ال .

فقـد توصـلوا إلـى إقبـام وجـوده تعـالى  ،فعل أصحاو الكهف    وكذلك    
فــدل  ،وو دانيةــه بــالن ر العقلــى والةامــل فــى اآلفــاأل ولــم يكــن هنــا  ســمع 

 (2)هذان المثاالن على أن المعرفة عقل ة .

كـــان عنـــه لئـــك و قولـــه تعـــالى :" إن الســـمع والبصـــر واليـــؤاد كـــل أ – 4
   (3)،مسئوال "

 
 . 259  /  – 5ا /  –اليرج  السا ب  - 1

    – 2ا /  – ئقيددب قا يددة يوةددف الخييددى  –اليا ريددد   – دد ويإت أهددم السددنة  - 2
ا : لايددة اليددراا قددى شددرح ،ئددر الكددإا  136/ وسددن  ددن أ ددى ،كددر  ددن أويددد  –.وأي دد 

 ئقيددب /  د / سبدددد خ مئيددد سبدددد خ  – 270 – 269  /  –اليقدةددى أ ددن ،قيدددرة 
ال رعددة  –ط / اليكترددة األزهريددة للتددراث  –د/ مئيددد السدديد أويددد شددئا ر  – ةددياسيم 

 ا. 2012 -هد  1432األولى 
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لعقـل  جـة لةعطـل يكـن اولـو لـم  ،فالسمع والبصر ال يغن ان عن العقـل 
" فمـا أ نـى عـنهم :إذ ال ق مة لهما إال بالةعقل لقوله تعـالى  ،السمع والبصر

 (1)،ارهم وال أفئدتهم مـن شـئ إذ كـانوا يجحـدون بآيـام هللا"سمعهم وال أبص
 فدل هـذا علـى أن األصـل ،وال شك أن جحودهم سبب لحرمانهم من اللطف 

ويثبــو بــذلك كونــه  جــة فــى االســةدالل ال  ،فــى إدرا  الحــواس هــو العقــل 
 (2)بطريق االسةقالل .

فلقـد ذكـر  ، رى أبو  ن ية وجوو الن ر فى معرفة الصانع تعـالى   –  5
ر مــه هللا تعــالى قــال : ال عــذر المنةقــى أن أبــا  ن يــة  الحــاكم الشــهير فــى

و لقـه نيسـه  ،ألم  رى من  لـق السـموام واألرض فى الجهل بخالقه   أل د
فـاطر السـموام شـك  ويؤيد قوله تعـالى " قالـو لهـم رسـلهم أفـى هللا  ،و يره  

وقولـــه تعـــالى " ولـــئن ســـالةهم مـــن  لـــق الســـموام واألرض  (3)،واألرض "
  (4)."ل قولن هللا 

علــى المكلــف هــو الن ــر أول الواجبــام  نوعلــى هــذا  ــرى أبــو  ن يــة أ
قـم الن ـر واالسـةدالل المـؤدى   ،واالسةدالل المؤدى إلى معرفة هللا وصـياته  

إلى جواز إرسال الرسل وتكل ف العباد قم االسةدالل بـالمعجزام علـى صـدأل 
 قم االسةدالل المؤدى إلى تيصيل أركان الشريعة . ،الرسل 

 
 . 26 من اآلية –ةو ة األوقاف  - 1

 . 270  /   –ا ن ،قيرة  –لاية اليراا قى شرح ،ئر الكإا  - 2
 . 10صد  اآلية  –ةو ة   راهيم   - 3

    –اليدددإ سلدددى القدددا    –شدددرح الفقدددر األ بدددر  ، 25صدددد  اآليدددة  –ةدددو ة لقيدددا   - 4
 هد . 1323األولى  –ط / التقدا ،يصر   – 138- 137
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الماتريديـة مةسـقين مـع مـنهجهم فـى تقريـر   ولكى يكون رجال المدرسـة
تقديم العقل علـى الـنص لجـؤا إلـى   فىقضايا العقيدة ومنطقيين مع أنيسهم  

ــى ــام الةـ ــل اآليـ ــل كما تاويـ ــى العقـ ــنص علـ ــديم الـ ــرح بةقـ ــد تصـ ــال عنـ هوالحـ
                            : األشاعرة من مثل

  (1).وما كنا معذبين  ةى نبعث رسوال""  تعالىقوله  -1

لكن الماتريد ـة   ،من اآلية أنها تنيى العذاو قبل إرسال الرسل  فال اهر  
عــذاو االسةئصــال أ ــذ ا مــن ســ األ اآليــام قــالوا بانهــا محمولــة علــى نيــى 

مةرفيهـا فيسـقوا  أمرنـاوهـو قولـه تعـالى " و ذا أردنـا أن نهلـك قريـة   ،بعدها  
أو تحمـل علـى نيـى العـذاو   ،  (2)تـدميرا "  فيها فحق عليها القـول فـدمرناها

الةاويـل  والملجـئ إلـى هـذا ،الشرع   على األعمال الةى ال يعره  الها قبل 
ــه تعــالى " أن أنــذر قومــك " إذ أن ضــرورة الجمــع بــين هــذه اآليــة وبــين قول

 (3)القطعى ال يعارض القطعى .

قولـه تعـالى " رسـال  مبشـرين ومنـذرين لـئال يكـون للنـاس علـى هللا  – 2
 (4)."بعد الرسل جة 

 
 . 15 –سجم اآلية  -ةو ة ا ةرا  - 1

 . 16اآلية  –ةو ة ا ةرا   - 2

نوددم الفرائددد وجيدد  الفوائددد قددى  يددا  اليسددائم التددى وقدد  قيهددا االخددتإف  ددين اليا ريديددة  - 3
العإمددة سبددد الددرويم  ددن سلددى ال ددهير  -العقائددد مدد  ذ ددر أدلددة الفددريقين  واألشددعرية قددى

 .36  /   –، يخ زاده 
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ا   ،فمن فوائد بعثـة الرسـل قطـع  جـج الخلـق        ولـو كـان العقـل كاف ـ 
 ،وهذا مخالف لهذه اآليـة ،على الخلق سوا  بعث إليهم أم ال لثبةو الحجة  

ــة ــا هــو نيــى الحجــة  لكــن الماتريدي ــى أن المــراد هن ــة عل ــون هــذه اآلي يحمل
هـــذا العمـــوم أن تقـــوم علـــيهم الحجـــة  عيمنـــ وال ،الةيصـــيل ة ببعثـــة الرســـل 

 (1)اإلجمال ة وهى العقل .

فهــل  ،و ذا كانــو معرفــة هللا تعــالى واجبــة بالعقــل عنــد أبــى  ن يــة     
ولـو  ،تاركـه  بمعنى  ثاو فاعله ويعاقـب   ، وجب العقل عنده  كم ا تكل    ا  

دعـــوى الرســـل ؟ وهـــل  ةيـــق الوجـــوو العقلـــى عنـــد أبـــى  ن يـــة لـــم تصـــله 
قول أبى  ن يـة والمعةزلة ؟ ولإلجابة على هذا نجد شراح الحن  ة ييسرون 

ــى  ــى الوجــوو العقل ــه ورأى اف ــين رأي ا ب ــ   ،لمعةزلــة محــاولين أن  وجــدوا فرق
 ،إن العقل عند أبـى  ن يـة آلـه لمعرفـة الوجـوو الثابـو هلل تعـالى ف قولون  

و ل ـه أشـار ببـا    ،ال موجب كما قالو المعةزلـة    ،ومعرفة الحسن الالزم له  
روايـة أبـى  وسـف ومحمـد :" ولـو لـم  بعـث هللا  إذ يقـول اإلمـام فـى ،اآللـة 

ا  ــ  ــذا وفقـ ــى هـ ــولهم " وعلـ ــه بعقـ ــيهم معرفةـ ــب علـ ــوال  لوجـ ــاس رسـ ــالى للنـ تعـ
 (2)أن العقل آلة للمعرفة ال موجب للمعرفة . لةيسيرهم

وجـــوو الن ــر وهـــو القـــدر  و ذا كــان الماتريديـــة واألشــاعرة  ةيقـــان فــى
إال أن الماتريدية يعةقدون بوجوو الن ر العقلى ولكن ل س المشةر  بينهما  

لكـن األشـاعرة منـذ  -توض ب ذلك  كماسبق  –على نحو ما يعةقد المعةزلة 

 
 . 80    –البياعى  – شا ات اليراا  - 1

ا : شددرح  ،ومددا ،عدددها  75البياعددى    – شددا ات اليددراا مددن عرددا ات ا مدداا  - 2 وأي دد 
 . 138  /  –لى القا   اليإ س -الفقر األ بر
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أن الن ر واجـب بالشـرع اإلمام أبى الحسن األشعرى يعةقدون ل ش خهم األو
اإلمــام الجــوينى يقــول :" الن ــر نجــد  يــث  ،وهــو مــا نميــل إل ــه و نرجحــه

وجملة أ كـام الةكل ـف  ،الموصل إلى المعاره واجب ومدر  وجوبه بالشرع 
ــة تقــول  ــة الســمع ة والقضــايا الشــر  ة والمعةزل ــاه مــن األدل ــل مةلق إن العق

 (1) ةوصل إلى در  الواجبام من جملةها الن ر ف علم وجوبه عندهم عقال ".

" علــى وجــوو الن ــر مــن جهــة الشــرع بإجمــاع األمــة  الجــوينى ويســةدل
بالعقــل أنــه ال  ةــاتى الوصــول إلــى علــى وجــوو معرفــة هللا تعــالى واســةبان 

ــالن ر ــاره إال بـ ــاو المعـ ــو  ،اكةسـ ــه فهـ ــب إال بـ ــى الواجـ ــل إلـ ــا ال  ةوصـ ومـ
 (2)"واجب

ونخةم بحثنا عن هـذه المسـالة بسـؤال مشـروع  اصـله هـل اإللهـام مـن 
 أنهم  رفضونه ؟ملحقام المنهج العقلى عند الماتريدية أم 

وفــى الجــواو عــن هــذا الســؤال عنــد الماتريديــة نجــدهم  رفضــون داللــة 
عنـد أن اإللهام ل س مـن أسـباو المعرفـة بصـحة الشـئ ويقررون    ،اإللهام  

وداللةــه : أن المــنهج اليكــرى يشــةر    و جــةهم فــى رد اإللهــام ،أهــل الحــق 
ا ا    ف ه أن يكون عام ا مطرد  وهـذا ال  ةحقـق فـى داللـة   ،لكـل النـاس  وصـالح 

ــم لعامــة الخلــق  ،اإللهــام  و ن كــان   ،فاإللهــام لــ س ســبب ا يحصــل بــه العل
وقد ورد الخبر عـن قبـوم اإللهـام   ،فى   ق أناس  اإللهام يحصل به العلم  
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لرسولنا صلى هللا عل ـه وسـلم و كـى ذلـك عـن كثيـر مـن السـلف وقـد أ بـر 
 (1)النبى أن فى كل أمة محدقون .

 الثانى المطلب 

 النصو  الموهمة للةشب ه  

أدم إلـى ظهـور بعـض   ، دقو فةن س اس ة فى أوا ـر العهـد الراشـدى  
بالةشـب ه   الغالة المةطرفين كالسـبئ ة اتبـاع عبـد هللا بـن سـبا الـذ ن يقولـون 

ــابعهم بعــد ذلــك فــى مــذهبهم بعــض  ــالة الشــ عة كالب ان ــة  ،والةجســ م  وت
وســواها مةــاقرين بمــا عجــو بــه رقعــة الشــرأل مـــن ديــة ز أل او  ،والخطاب ــة 

 (2) ضارام وديانام مخةلية .
بها هؤال  من الديانة اليهودية الةى أسـرفو ولعل نزعة الةشب ه قد تاقر  

 ،تعـالى هللا عـن ذلـك علـو ا كبيـر ا   ،باإلنسان  اإلله    ،فى ذلك إلى  د تشب ه  
ــم  ــول :" فانهـ ــزعةهم ف قـ ــةانى نـ ــل الشهرسـ ــن ويعلـ ــو مـ ــوارة ملئـ ــدوا الةـ وجـ

والنـزول مـن طـور  ،والـةكلم جهـر ا    ،والمشـافهة    ،المةشابهام مثل الصـورة  
ا و يــر  ،واالسـةوا  علــى العــر  اسـةقرارا   ،سـينا انةقــاال   وجــواز الرؤيـة فوقــ 

 (3)"ذلك 
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تبـاع أبـل ظهـر عنـد الكرام ـة  ،ولم يكن الةشب ه عند  الة الش عة فقـ  
وانةهـى   ،  هـ ( فكان مـن مثبةـى الصـيام  255)محمد بن كرام السجسةانى  

وقـــد تحـــد  عـــنهم  ،ذلـــك إلـــى بدعـــة الةشـــب ه والوقـــوع فـــى الةجســـ م  فـــى
الماتريدى فقال : إنهم الذ ن يجعلون له مثاال  فى الخلـق  كالجسـم ة والحـد 

 (1)والنهاية والحركام والسكون .

وبالنصران ة تارة أ ـرى عنـد قولـه "   ،وقد شبههم البغدادى بالثنوية تارة  
ه  د ونهاية من تحةـه والجهـة الةـى منهـا وزعم ابن كرام أن معبوده جسم ل

: إن معبــودهم الــذى ســموه نــور ا وهــذا شــب ه بقــول الثنويــة  ، القــى عرشــه 
و ن لم  ةنـاه مـن  مـس جهـام وزعـم  ، ةناهى من الجهة الةى  القى الكالم

 (2)كما زعمو النصارى أن هللا جوهر " ،أنه جوهر 

 وقــد عــد   ،وفــرأل المشــبهة كانــو منةشــرة فــى أنحــا  العــالم اإلســالمى 
وساأل مقالةهم  ، الشهرسةانى منهم اقنةى عشرة فرقة نعةهم بالجهل والسيه

 (3)بنيس  بارة البغدادى .

فـإن ت ـار الةشـب ه قـد سـرى بـين عـدد   ،ور م وضوح العقيدة اإلسالم ة  
أهل السنة ب ان المنهج األمثل  فكان على ميكرى  ، ير قليل من المسلمين 
 طرو ة على السا ة اإلسالم ة  ومئذ . فى مثل هذه القضايا الم

وف ما  لى عرض موجز لب ان موقف رجال المدرسة الماتريدية من هذه  
 ظهرم على السا ة اإلسالم ة قديم ا و د ث ا.  القض ة الةى
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آيــام فــى القــرآن الكــريم واأل اد ــث النبويــة الشــريية مــا م دلقــد ور      
 ـــذكر أبـــو المعـــين النســـيى ا ـــةاله  ،ظـــاهره بالةشـــب ه أو الةجســـ م  هم ـــو 

أى أن الواجـب أن يدية إزا  هذه اآليام واأل اد ث فمنهم من ر ر مشايخ المات
باإليمان والةسل م واالعةقاد بصحةه هذه اآليام واأل اد ث  نةلقى ما ورد فى

مـع اعةقادنـا أن هللا تعـالى لـ س بجسـم  ،وال نشةغل بك ييةه والبحث عنه   ،
وبعضــهم قــد  ،وانةيــا  جم ــع أمــارم الحــدو  عنــه  ،خلوقــام موال شــب ه بال

ــام اشــةغل بصــره هــذه  ــى ال اآلي ــى مــا يحةمــل مــن الوجــوه الة ــار إل واأل ب
وأن ما يحةمل من ذلك تـاويالم   ،تةناقض ودالئل الةو يد واآليام المحكمة  

منهـا يقطعـوا علـى وا ـد كثيرة  الئم كل وا د منها ما  ثبـو مـن الـدالئل لـم  
ا النعدام دليل  وجب تعيـين ذلـك   علـى هللا   فـامةنعوا عـن الشـهادةبكونه مراد 

وقالوا إن المـراد بعـض تلـك الوجـوه  ،الدليل الموجب للعلم تعالى عند انعدام 
 (1)ال ال اهر .

كمـا جـا م  أمروهـاسـوا   ،فكال الموقيين بعيـد عـن الةشـب ه والةجسـ م 
فـإن تـاويلهم ال  ةعـارض أو اولوهـا مع تيويض الك   ـة إلـى علـم هللا تعـالى 

ا تحقيق أن هللا  ،آليام المحكمة أو الدالئل القاطعة على الةو يد مع ا وأيض 
وهـذا يعنـى عـدم فـةب البـاو للةاويـل علـى مصـرا  ه وأن  ،ل س كمثله شئ 
ا إلى معان  ،يكون مشروط ا   مـع أصـول الةو يـد  تةعارض وأن ال  ذهب بعيد 

 وأن ال يقطع به .
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 أعــالم المدرســة الماتريديــة فــى ب ــان موقــف وممــا  ؤكــد ذلــك مــا أورده
إن "للسـلف فـى السلف والخلف من النصو  الموهمة للةشب ه  يث ذكروا  

 ،الةسـل م  بالعوام سلو  طريـق  الئق  المةشابه طريقان : الةسل م والةاويل فال
المبةدعـة  يـث  لـدفع تمسـكام ،باهـل الن ـر سـلو  طريـق الةاويـل والالئق  

فالةسل م أسـلم للعـوام الةـى ال تحةمـل  ،ذهبوا إلى ما ال يقال على هللا تعالى  
ى لـو سـالوا عـن هـذه اآليـام واأل بـار المةشـابهة ة   ،دقائق الكالمعقولهم  

 (1)" . والةاويل ألهل العلم أ كم  ،زجروا عنها 

فـى النصـو  واألشاعرة من أهل السنة مسـلكين  هكذا يسلك الماتريدية
 الموهمة للةشب ه وهما :

  مذهب السلف . – 1

وتيـويض معناهـا إلـى هللا سـبحانه و تعـالى أو   ،  ها كما جـا مر هو إمرا
وال  ، يه عـن الةشـب هز ارى تعالى مع الةنأن نصدقها ونيوض تاويلها إلى الب

 (2) ق . نشةغل بةاويلها بل نعةقد أن ما أراد هللا تعالى بها 

 ةوقـال سـلينا فـى جملـوهو للعوام أسـلم وفـى ذلـك يقـول ابـن قطلوبغـا "  
مـع تنزيهـه عمـا  وجـب   ،المةشابة نؤمن به ونيوض تاويله إلـى هللا تعـالى  

الةشــب ه والحــدو  بشــر  أال  ــذكر إال مــا فــى القــرآن والحــد ث : أى ال نزيــد 

 
 . 34  /   – 1ل /  –ا ن ق لوب ا  –شرح اليسايرة  - 1
ا :االقتصددداد قددددى،186 /  –1ل /  –أ دددو اليعددددين النسدددفى  – رصدددرة األدلدددة - 2  وأي ددد 

  35   –ا ماا ال ملى  –االستقاد 



 

1007 

 حولية كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثون

وال  ،وال نشـةق منـه االسـم  ،فـال نقـول االسـةوا  مـثال  صـية  ،على الـةالوة 
   (1.) نبدله بليظ آ ر "

 مذهب الخلف . – 2

هو تاويلها بما  ةيق مع تنزيه البارى سبحانه وتعـالى عـن الجسـم ة    
 ،ومع قواعد اللغة العرب ة الةى نـزل بهـا القـرآن الكـريم   ،ولوازمها وتوابعها  

 (2)أوجه . وهو للعلما  وأهل الن ر

وهــذا مــا  ،فالمــذهبان مةيقــان علــى أن ظــاهر الليــظ المــادى  يــر مــراد 
ــل اإلجمــالى  ــل الةيصــيلى  ،يعــره بالةاوي ــى الةاوي هــو  ،والخــاله بينهمــا ف
 تعيين المراد من الليظ . 

ى أفــذكر ر بــو المعــين النســيى آرا  مــن أقبةــوا المكــان هلل تعــالى أ ــذكر 
وقــال  ،وأنــه تعــالى فــوأل العــر  وبينهمــا مســافة ،الكرام ــة وقــولهم بالمكــان

المعةزلة والنجارية إنه بكل مكان بمعنـى أنـه عـالم بـه ومـدبر لـه. ويـرد أبـو 
علــى القــول بالمكــان وذلــك بالةمســك بقولــه تعــالى " لــ س المعــين النســيى 

إذ فيها نيى المماقلة والقول بإقبـام المكـان ف ـه رد لـذلك   ،  (3)كمثله شئ "
. والقـول بالمكـان يعنـى القـول بالمماقلـة بـين هللا ومخلوقاتـه   النص المحكم

 والمماقلة من  ة عنه تعالى فالمكان منيى عنه تعالى .
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حــال عل ــه تعــالى م ووهــ ،والقــول بالمكــان ف ــه إقبــام أمــارام الحــدو  
ا فـى  ،والمكان  اد   ،وذلك ألن هللا تعالى كان وال مكان  وهو لـ س مةمكنـ 

كذلك القول بانه  د . فصار مةمكن ا بعد أن لم يكن مةمكن ا وفى هذا األزل  
ا إيـاه   أنـه بمماسـة العـر  وبـالةمكن ف ـه تحـد  إذ    ،مماس للعـر  ومالق ـ 

ــام ــم يكــن الشــةماله ق  ــل  مماســة فــى المماســة والمالقــاة بعــد أن ل القــدم قب
أ رى بـذام أ ـرى  دو  المكان ألن ق ام المماسة بذام بدون ق ام مماسة 

 محال . 

ا العــر  جســم محــدود مةنــاه ... فلــو كــان الصــانع  جــل وعــال مــا أيضــ 
سا ة العر  وفضل عنه فى الجهام كلها كما يقول مةا روا الكرام ة لكان 

ا   ه . وفضـل أجـزا  مةجزئ ا فـى كـل جـز  مـن مسـا ة العـر  جـز  منـمةبعض 
 (1)أ رى كثيرة لم تالأل العر  .

ــالى "  ــه تعـ ــل قولـ ــدالئل الســـمع ة مـــن مثـ ــان بالـ ــائلون بالمكـ وتعلـــق القـ
 ،(3)منـةم مـن فـى السـما "وقوله تعـالى "أأ  ،(2)"الر من على العر  اسةوى 

ــى ــذى ف ــالى " وهــو ال ــه تع ــه " وكــذلك قول ــى األرض إل ــه وف  ، (4)الســما  إل
بالربوب ــة وال تنــاقض اآليــام إلــى مــا  ليــق  هقــولهم باطــل ويجــب صــره هــذ

 ، (5)لـ س كمثلـه شـئ "  وال يعـارض قولـه تعـالى " ، جة هللا تعالى العقـل 
اآلية نيى المماقلة وفى القول بالمكان تحقيق المماقلة .. أى يجب   ألن فى
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تاويل الدالئل السمع ة الةى  و ى ظاهرها بالمكان وصره معناها إلـى نيـى 
 (1)المكان ألن هذا ما  ليق بمقام الربوب ة .

ي ن لنــا فـى ضــو  النصـو  السـالية الــذكر أن أعـالم المدرســة وهكـذا تبـ
أ ــدهما  ،مــوقيين ن النصــو  الموهمــة للةشــب ه الماتريديــة قــد وقيــوا مــ

ــى بعــض النصــو   ،الةيــويض  ا لهــذا المــنهج عل ــ  ــل وتطب ق ــانى الةاوي والث
المدرسـة ا ةليـوا فـى اآليـام هـذه والـرد عليهـا نجـد أعـالم الموهمة للةشب ه  

نعةقد فيها أن ال   ،  مةشابهةالمةشابهام منهم من قال فى هذه اآليام أنها  
ونعةقـد أن  ،وال نشةغل بةاويلها وجه إلجرائها على ظواهرها ونؤمن بةنزيلها 

مــا أراد هللا تعـــالى بهــا  ـــق وهــؤال  يطلقـــون مــا ورد بـــه الشــرع ف قولـــون 
ويقولون : إنه تعالى القاهر فوأل  باده   (2)  "الر من على العر  اسةوى "

لياظ  وهم ظاهرهـا إقبـام أوما  روى عن السلف من  ،وكذا كل آية فى هذا  
ظ  ـةاله فـى األليـاأوبـين السـلف  ،الجهة والمكان فهو محمـول علـى هـذا  

الةى يطلقون فيها كل ذلك ا ةاله منهم فى العبارة مع اتياقهم فـى المعنـى 
ومنهم من أول هذه  فى مكان وال مةحيز فى جهة .مةمكن  أنه تعالى ل س ب

لهــا األليــاظ مــن المعــانى اآليــام ويقولــون : نعلــم أن المــراد بعــض مــا تحةم
ــالى  ــى مــراد هللا تع ــد والقــدم وال يقطعــون عل ــة للةو ي  ،الةــى ال تكــون مناف 

قـم العـر   ،ن بعـض المعـانى يالنعدام دليل  وجـب القطـع علـى المـراد وتعيـ
 ذكر ويراد به السرير المحيوه بالمالئكة الـذى هـو أع ـم المخلوقـام وهـو 

واالسـةوا   ـذكر ويـراد بـه عـدة   ،ويذكر ويراد به الملك    ،ظاهر فى الشريعة  

 
 . 327  /   – 1ل /  –أ و اليعين النسفى  – رصرة األدلة  - 1
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ويــذكر  ، (1) "" واســةوم علــى الجــودى  منهااالســةقرار كقولــه تعــالىمعــان 
 ويراد بها االسةيال  .

وممــا  ؤكــد ذلــك مــا ذكــره القاســم بــن قطلوبغــا عــن موقــف الةاويــل لهــذه 
إن هللا تعالى فى جهة اليـوأل مـن  " ولما قالو الكرام ة      اآلية  يث قال  

علـى العـر  والمجسمة باالسـةقرار   ير اسةقرارعلى العر  وقالو المشبهة
أهل الحق بـان وتعلقوا بقوله تعالى " الر من على العر  اسةوى " أجاو    ،

ا بـين السـرير والملـك  ،االسةوا  مشةر  بـين معـان    ،والعـر  مشـةر  أيضـ 
  (2)والمعنى األليق االسةيال  ف حمل عل ه .ومع االشةرا  ال يكون  جة 

ابهام األ ـرى يجـد أن المدرسـة الماتريديـة قـد سـلكو والناظر فى المةش
والعــين والجنــب  ،والوجـه ،المسـلك نيســه  يـث  ــرى ابــن قطلوبغـا االســةوا  

والســاأل والنــزول و يــرهم ف ــه مــا تقــدم مــن الةســل م والةاويــل وهللا تعــالى 
 (3).أعلم"

من تناوله النصو  الموهمة للةشب ه  ويخلص اإلمام أبوالمعين النسيى
علـى  جة  اصلها أن كل ليـظ أضـ ف إلـى شـئ ييهـم منـه مـا يجـوز ةإلى ن

أال تــرى أن  ،عل ــه   ذلــك الشــئ . وال يســةحيل وال ييهــم منــه مــا يســةحيل  
ا  ،الرجل إذا قال : أتانى زيد فهم منه االنةقال من مكان إلى مكـان  ألن زيـد 

ــانى  بــر فــالن جســم ويجــوز عل ــه االنةقــال  ال ييهــم منــه  ،. و ذا قــال: أت

 
 -1ل / –أ دددددو اليعدددددين النسدددددفى  – رصدددددرة األدلدددددة  ، 44مدددددن اآليدددددة  –ةدددددو ة هدددددود  - 1
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ألن ذلــك يســةحيل علــى الخبــر فيهــم منــه  ،ى مكــان إلــن االنةقــال مــن مكــا
ال هور. و ذا قبو هذا فال يجوز أن ييهـم ممـا أضـ ف مـن األليـاظ إلـى هللا 

أو تيويض ،لى ما ال يسةحيل عل ه إويجب صرفه   ،ما يسةحيل عل ه تعالى  
شـيئ ا   لةنزيـل مـع صـ انة العقيـدة عمـا  وجـبر اواإليمـان ب ـاه  ،المراد إل ه  

 (1)من أمارام الحدو  ف ه .

 الثالث المطب 

 بب العقليينسن والقر قض ة الحر 

 :بب سن والقر تعريف الحر  – 1

 يطلق الحسن والقبب على معان قالقة .       
بمعنـى فالحسن كون الشئ صية كمـال    ،األول: صية الكمال أو النقص

بمعنـى  ،نقصان  والقبب كون الشئ صية ،أنها توجب ارتياع شان صا بها
ف قال العدل  سن أى لمن اتصف   ،شان المةصف بها  انحطا   أنها توجب  

 (2)وال لم قب ب لمن اتصف به نقصان . ،وارتياع شانبه كمال 

لـك ذو  ،للغـرض  يـاوالقب ب ما كان مخال ،الثانى: الحسن ماوافق الغرض
ا لـه  أإمـا  ألن اليعل بالنسبة للياعـل   ا للغـرض ومالئمـ  و مـا   ،ن يكـون موافقـ 

ا و يـر مالئـم للغـرض  و مـا أن يكـون ال  وافـق وال يخـالف  ،أن يكون مناف ـ 

 
 . 351 /  1ل/  –أ و اليعين النسفى  – رصرة األدلة  - 1

ا : شددرح  ، 182  /  – 8ل/  –السدديد ال ددري  الجرجددانى  –شددرح اليواقددف  - 2 وأي دد 
 وا ،عدها . 109  /  – 2ل /  –ةعد الدين التفتازانى  –اليقاصد 
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ا ومالئم ا للغرض فهو  سن فى  ق الياعل الغرض   و ن  ،. فإن كان موافق 
 كان مخالي ا و ير مالئم للغرض فهو قب ب فى  ق الياعل .

أمــا إذا كـــان ال  نـــافى وال  وافـــق فهــو عبـــث أى ال فائـــدة ف ـــه وفاعلـــه 
ا .يسمى   عابث ا كما يسمى سييه 

ا   ا لغـر وقد يكـون اليعـل الوا ـد موافقـ  ض شـخص لغـرض شـخص ومناف ـ 
وقــد يكــون اليعــل  ،فهــو بالنســبة لــاول  ســن وبالنســبة للثــانى قبــ ب أ ــر 

ا لغرض شخص من جهة  ا لغرض نيس الشخص مـن  ،الوا د موافق  ومخالي 
 ،الزنــا بزوجــة الغيــر  وارتكـافالــذى ال  ـؤمن بــد ن يسةحســن  ،جهـة أ ــرى 

 ،آ ـر بزوجةـه بينمـا يسـةقبب أن  زنـى   ،بيـث  خألن اليعل  وافـق  رضـه ال
ألن اليعل يخالف  رضه . بل إذا قرةل ملك من الملو  فإن اليعل الـذى هـو 

بينما يسةقبحه كل  ،القةل يسةحسنه كل أعدا  المقةول ألنه وافق  رضهم 
 ئه ألنه  الف  رضهم .أول ا

" وبهذا  ةبين على القطع أن الحسـن والقـبب  بـارة   يقول اإلمام الغزالى
عن أمـرين اضـافيين يخةليـان باإلضـافام ال عـن صـيام  ،عند الخلق كلهم  

ف جوز أن يكون اليعـل الوا ـد  سـن ا فـى   ،الذوام الةى ال تخةلف باإلضافة  
ا فى  ـق شـخص آ ـر  إذا وافـق  ـرض األول ولـم  وافـق  ق شخص قب ح 

يجـــوز أن يكـــون الشـــئ الوا ـــد أبـــ ض فـــى  ـــق  بينمـــا ال ، ـــرض الثـــانى 
وذلـك ألن السـواد والب ـاض ل سـا مـن   ،شخص أسود فى  ق شخص آ ـر  

و نمـا مـن الصــيام الذات ـة للشـئ والةـى ال يخةلـف مــن األوصـاه اإلضـاف ة 
وقــد يقــال أن الحســن مــا ف ــه مصــلحة والقبــ ب مــا ف ــه  ،شــخص إلــى آ ــر 
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رفــان بالعقــل وال  ــاله فيهمــا وهــذان المعن ــان للحســن والقــبب يعميســدة . 
 (1.)بين المةكلمين "

والقبـ ب  ،الثالث: الحسن كون الشئ مةعلق المدح عاجال  والثواو آجـال  
 (2)آجال  .كون الشئ مةعلق الذم عاجال  والعقاو 

 المذاهب الكالم ة فى القض ة . – 2

ــة والماتريديــة فــىا ةلــف المةكلمــون مــن األشــاعرة  كــون فعــل  والمعةزل
 .العبد اال ة ارى قبل ورود الشرع هل ف ه  سن وقبب 

بـل  ،قالو األشاعرة : ال  سـن لافعـال وال قـبب فيهـا قبـل ورود الشـرع 
 ،وقبحهـا  نشـا مـن نهـى الشـارع عنهـا    ،من أمر الشارع بها   سنها  نشا  

وتيـرع علـى  ،والقبـ ب مـا نهـى عنـه الشـارع   ،فالحسن مـا أمـر بـه الشـارع  
وأنـه ال ،وعدم  رمة الكيـر كذلك ،هذا القول عدم وجوو اإليمان قبل البعثة 

 (3) كم أصال  قبل ورود الشرع .

وقالو المعةزلة والحن  ة ) الماتريدية ( فـى فعـل العبـد اال ة ـارى  سـن 
هـل الحسـن أو  ،ذلك دقم ا ةليوا بع ،أو قبب بهذا المعنى قبل ورود الشرع 

 
ا : ق دايا سقديدة  ، 140   –ا ماا ال مالدى   –االقتصادقى االستقاد    -  1 أ.د.  –وأي د 

 ا.1988 -هد 1409ط/ األولى   – 11 – 10 /   –مئيد األنو  وامد عيسى 

أ.د. سدو  خ  –ال يخ مئيدود أ دو د يقدة /  ئقيدب  –القول السديد قى سلم التوويد   -  2
 . 141  /  – 2جاد وجاز  ل / 

ا : ،181 /  – 8ل/–الجرجدددددددانى  –شدددددددرح اليواقدددددددف  - 3  –شدددددددرح اليقاصدددددددد  وأي ددددددد 
 -2أ و د يقدة ل / –القول السديد قى سلم التوويد  ،110 /  – 2ل /   –التفتازانى  
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 كم ا هلل تعـالى فـى ذلـك اليعـل قالـو المعةزلـة القبب الذى فى اليعل يسةلزم  
لذاتـه أو لصـية أو  فعل العبد اال ة ارى  ةصف بالحسـن أو القـببإن    ،نعم  
والقـبب  ـاله بيـنهم والعقـل قـد يسـةقل بـإدار  الحسـن  ،اعةبارام    ه ولوجو 

وقـد ال يسـةقل بـإدرا   ،و الضـار وقـبب الكـذ  ،كإدرا   سـن الصـدأل النـافع  
وقـبب صـوم أول  ، ـر  ـوم فـى رمضـان آكحسـن صـوم  ،الحسـن أو القـبب 

إذا أدر  العقل الحسن فـى فعـل مـن األفعـال أدر   كـم هللا ف ، وم فى شوال 
فعل مـن األفعـال أدر   و ذا أدر  القبب فى ،مثل شكر المنعم   ،ف ه بالطلب  

و ذا لـم  ـدر   سـن اليعـل وال  ،مثـل الكـذو  ، كم هللا ف ـه بـالمنع والح ـر  
وعند ورود الشرع يكـون الحكـم الصـادر  ،قبحه ال  در   كم هللا تعالى ف ه 

ا لمــا أدر  مــن الشــارع فــى ذلــك اليعــل الــذى أدر   ســنه  أو قبحــه مؤكــد 
ــل ــدر   ســنه وال  ،العق ــم   ــم كاشــي ا عــن  قبحــهوبالنســبة لمــا ل يكــون الحك

 (1)الحسن والقبب الموجود فى العقل .

 ـــدر   ســـن فبعـــد أن وافقـــوا المعةزلـــة فـــى أن العقـــل وأمـــا الماتريديـــة 
ــا  ــ ا  وقبحهـ ــائل  ،األشـ ــى المسـ ــاليوهم فـ ــم  ـ ــول إال أنهـ ــى القـ ــة علـ المبن ـ

 كالقول بوجوو الصالح واألصلب . ،العقليين والةقب ب بالةحسين 

فى الجزم بحكم هللا فى اليعل بمجرد إدرا  وافةرأل الماتريدية ف ما بينها  
د  ن فابو منصور الماتريدى وأكثر مشايخ سمرق  ،العقل للحسن والقبب ف ه  

  ،األفعال دون بعض قبل ورود الشرع  ن  كم هللا يجزم به فى بعض  إقالوا  

 
 –القسدم األول  – 6ل /  –القاعى سبدد الجردا   –الي نى قى أ وا  التوويد والعدل   -  1

ا : شدددرح األصدددول الخيسدددة  ، 59 – 26      –القاعدددى سبدددد الجردددا    –وأي ددد 
/42 – 44 . 
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والنبوام    ،كاإلله ام مثل وجوو اإليمان باهلل تعالى وتنزيهه عن كل نقص  
أما السمع ام والشرائع فال تدر  إال    ،كةصد ق النبى صلى هللا عل ه وسلم  

 بالسمع .

وأما أئمة بخارى فذهبوا إلى أن العقل ال يقضـى بمـا أدركـه  سـن اليعـل 
  تعالى ف ه إال بعد ورود الشرع .بحكم هللاوقبحه 

قــال ابــن الهمــام :" قالــو الحن  ــة قاطبــة بثبــوم الحســن والقــبب لليعــل 
قم اتيقوا على نيى ما بنةه المعةزلة علـى   ،على الوجه الذى قالةه المعةزلة  

ووجــوو الــرزأل  ،مــن القــول بوجــوو األصــلب إقبــام الحســن والقــبب لليعــل 
وا ةليوا هل يعلم  ،إ الم األطيال والبهائم  والثواو على الطاعة والعوض فى

ا باعةبار الع فقـال األسـةاذ  ،لم بثبوتها فى فعل  كم هللا فى ذلك اليعل تكل يـ 
ــاهلل أبــو منصــور الماتريــدى  وعامــة مشــايخ ســمرقند نعــم وجــوو اإليمــان ب

إل ــه وتصــد ق النبــى صــلى هللا عل ــه وتع  مــه و رمــة نســبة مــا هــو شــن ع 
وال وقـال أئمـة بخـارى مـنهم ال يجـب إيمـان وسلم وهو معنى شكر المـنعم .  

إذ ال يمةنع عقال  ان يـامر البـارى باإليمـان وال  ثيـب   ،يحرم كير قبل البعثة  
ال يعاقـب عل ـه و ن  و  سـن ا وال  نهـى سـبحانه عـن الكيـر  و ن كان  ،عل ه  

ا   إذ ال يحةـاج سـبحانه والحاصل أن ال يمةنع عدم الةكل ف عقال     ،كان قب ح 
 (1).بالمعص ة " روال ةضر ،إلى الطاعة 
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بالةحسين والةقب ب العقليين راجع إلى أن العقل عنـدهم   وقول الماتريدية
ــة  ــان أصــال  للســمع  ،هــو أصــل المعرف ــذلك ك ــه عنــد  ،فل ــدم ا عل  ــان مق وك

فـإنهم  نيـون ويقـابلهم األشـاعرة   ،فـى هـذا مـع المعةزلـة    الةعارض فيةيقون 
ا و الحسن   إلـى الشـرع القبب العقليين ويجعلون  سن األش ا  وقبحها راجعـ 

ولكـن هـل مـا يقـول بـه الماتريديـة  ،ال إلى صيام قائمة باأل  ـان واألفعـال 
تمام ا ما ذهب إل ه المعةزلة ؟ يمكن القول : بـان من الوجوو العقلى  وافق 

ا بــين رأى الماتريديــة والممةيقــون علــى أن الماتريديــة  عةزلــة فــى هنــا  فرقــ 
بـاهلل فهم يقولون أن العقـل عنـد المعةزلـة موجـب لإليمـان   ،الوجوو العقلى  

فالعقـل آلـة   أمـا عنـد الماتريديـة  ،تعالى وشكر نعمـه ومثبـو لا كـام بذاتـه  
الحق قـة هـو   والموجب فى  ،يعره بها  سن األش ا  وقبحها وشكر المنعم  

ويشرح الصابونى معنى وجوو اإليمان بالعقل عند   ،هللا لكن بواسطة العقل  
ل س تيسير وجوو اإليمان بالعقل يسةحق الثواو بيعلـه الماتريدية ف قول "  

نا نوع مـن ولكن تيسيره عند ،إذ هما ال يعرفان إال بالسمع  ،والعقاو بةركه  
وتو يـده أولـى   ،إنكـاره  ع أولى من  إن االعةراه بالصان  ،لعقل  فى االةرج ب  

وكــذا  ،بحيــث ال يحكــم العقــل أنهمــا بمنزلــة وا ــدة  ،مــن إشــرا   يــره معــه 
 (1)الشكر إظهار النعمة من المنعم بحيث يعره أنه ال يشركه ف ه أ د .

المعرفة   لوجوو  آلة  بذلك  هللا    ،فالعقل  هو  الموجب  أن    ،لكن  كما 
 الرسول معره للواجب ال موجب بل الموجب هو هللا تعالى . 

 
 150   –ندو  الددين الصدا ونى  –صول الددين البداية من الكفاية قى الهداية قى أ  -  1

 ط، دا  اليعا ف . – ئقيب / د / قتح خ خلي   –
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ــين  ا ب ــ  ــا  اتياق ــك بعــض كمــا أن هن ــام ذل ــى أ ك ــة ف ــة والمعةزل الماتريدي
تبلغه دعوة رسول فلم  ؤمن  ةى مـام الوجوو وهى تةمثل فى  كم من لم  

يقول كمال   ،الماتريدية والمعةزلة أنه يخلد فى الناربعض  فإن  كمه عند    ،
 ـؤمن  ةـى مـام يخلـد فــى بـن الهمـام " إن مـن لـم تبلغـه دعـوة رســول فلـم 

ــانى  النــار علــى قــول المعةزلــة واليريــق األول مــن الحن  ــة دون اليريــق الث
 (1) منهم واألشاعرة "

فالماتردية  وافقون المعةزلة فـى  ،وذلك لةوافر شر  الوجوو وهو العقل 
عنـد المعةزلـة و العقـل ال يسـةقل بـالوجوو    أ كام الوجوو ويخاليونهم فى أن

 يسةقل بالوجوو .
 الماتريدية على مذهبهم باألدلة اآلت ة :وقد اسةدل  -

إن  سن العدل واإل سان وقبب ال لم واإلسا ة يعةره بهما عامة   –  1
وعاداتهم وهـذا  ،مع ا ةاله أ راضهم  ةى الذ ن ال يقولون بشرع  ،الناس  

 (2)النهى .و ال لامر  ،االتياأل  دل على الحسن والقبب فى اليعل 

ويحكـم االعةراه بـان العقـل يحكـم بحسـن الكامـل والمالئـم للغـرض  –  2
بقــبب النــاقص والمنــافى للغــرض  وجــب أن  نســحب  كمــه بالحســن والقــبب 

 (3)ألن  كم العقل ال يخةلف . ،على المعنى المةنازع ف ه 

 
 .  105  /  –الكيال ا ن الهياا  –اليسايرة قى سلم الكلم والعقائد الينجية  - 1

ا : شددددددرح اليقاصددددددد  ، 192 /  -2ل / –الجرجددددددانى  –شددددددرح اليواقددددددف  - 2  –وأي دددددد 
 . 112  /  – 2ل /  –التفتازانى  

 . 32    –ال يخ زاده  –نوم الفرائد وجي  الفوائد  - 3
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ــان  – 3 ــان لإلنسـ ــا  إذا كـ ــى  ، ـــرض  ـ ــةوى فـ ــال واسـ ــيل مـ كةحصـ
الصـدأل علـى الكـذو ولـو لـم  بفإنـه  ـرج ،تحصـيل  رضـه الصـدأل والكـذو 

فــذلك الةــرج ب لــ س إال لكونــه أدر   ســن ا فــى  ،يكــن عنــده علــم بالشــرائع 
ا فى ،الصدأل فا ةاره    (1)الكذو فةركه . وقبح 

ــة ــن المعةزلـ ــة عـ ــز الماتريديـ ــا تميـ ــر لنـ ــبق ي هـ ــا سـ ــو  مـ ــى ضـ  ، وعلـ
 ،لـ س كمـا هـو عنـد المعةزلـة  الماتريديـة   فالةحسين والةقب ب العقل ان عند

بل األمر  ؤول فى النهاية إلى أن الموجـب للحسـن والقـبب فـى األفعـال هـو 
وامةنعوا  ،كما أنهم رفضوا االسةرسال مع المعةزلة فى قواعدهم   ،تعالى  هللا  
ومن جهة أ رى قالوا بان العقل ل س  اكم ا  ،هللا  القول بالوجوو على    عن

وبهـذا  ةبـين  لـو   ،هو كاشـف عـن الحسـن والقـبب و نما   ،فى الحق قة  
 زمرة أهل السنة . الماتريدية عن شائبة االعةزال ود ولهم فى

  

 
ا : شددددددرح اليقاصددددددد  ، 193 / – 2ل/  –الجرجددددددانى  –شددددددرح اليواقددددددف  - 1  –وأي دددددد 

ل /  –أ ود يقدة  –القول السدديد قدى سلدم التوويدد  ، 112 /   –  2ل /    –التفتازانى  
2 – /  145 . 
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  اتمة 

السير فيها مع  كثير ا اجهدنا بعد هذه الر لة الشاقة والمضن ة الةى      
مـن  قـم أعـالم المدرسـة الماتريديـة  ،الةرا  الذى  ليه لنا اإلمام الماتريـدى  

ا وسـط    ،بعده   ا فـى تقريـرالذ ن سلكوا منهجـ  ومـع  ،القضـايا العقديـة  ا قويمـ 
 ضخامة هذا الةرا  اإلسالمى األصيل الذى توارقه رجال المدرسة الماتريديـة

وقلــه المراجــع والةــراجم الةــى كةبــو عــن  ،بعــد إمــامهم الماتريــدى مــن جانــب
إذ مـــا قـــورن  ،عامـــة    اصـــة ورجـــال المدرســـة ســـيرة اإلمـــام الماتريـــدى 

ــرى  ــة األ ـ ــدارس الكالم ـ ــعرية  بالمـ ــة األشـ ــذ وع كالمدرسـ ــا الـ ــب لهـ ــى كةـ الةـ
 لهذه األسباو ي هـر للبا ـث كـم كانـو  ق قـة هـذا العمـلأقول   ،واالنةشار  

ا  ولمــا كانــو األبحــا  العلم ــة تشــةمل علــى مقــدمام  ،شــاقة ومضــن ة معــ 
فى لمحام سـريعة  أود أن أشير المقدمام فإننى مسةخلصة من تلكونةائج  

 وذلك ف ما  لى :إلى أبرز النةائج المسةخلصة من قنايا هذا البحث 

ــام  – 1 ــاة اإلمـ ــول   ـ ــام  ـ ــث أن المعلومـ ــالل البحـ ــن  ـ ــا مـ ــر لنـ ظهـ
ــة  وزعمــا  مدرســةهالماتريــدى  ــادرة والمصــادر قليل ــى  ،ن وهــذا اال ةصــار ف

و نما يعبر عن   ،عند أصحاو مذهبه لم يكن بقصد منهم    ترجمة الماتريدى
وهـــذه الكةــــب  لـــب عليهـــا طــــابع  ، نـــاه ألاتجـــاه عـــام لـــدى مصــــنيى ا

 اال ةصار.

ــي ن لنــا مــن  ــالل البحــث أن الماتريديــة انيــردوا بمــنهج و  –2 أفكــار تب
إال أننـا نـرى أن مـنهجهم العـام جعلةهم شعبة مةميزة من شـعب أهـل السـنة  

 ،مــن  يــث االعةمــاد علــى الواقــع  ،تشــ ع ف ــه الــروح العلم ــة فــى البحــث 
ــل  ــو  ة  ،والعقـ ــد  ،والموضـ ــض  ،وروح النقـ ــد  ورفـ ــمام  ،الةقليـ ــك سـ وتلـ

إن مـــنهج ممـــا يجعلنـــا نقـــول بكـــل فخـــر واعةـــزاز  ،رئ ســـة للبحـــث العلمـــى 
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أسـهموا فـى إفسـاح يقودنا إلى القول بانهم كانوا من أوائل الذ ن  الماتريدية  
 المجال للبحث العلمى .

أن الماتريديـة كنةـاج فكـرى نبـو فـى ظـل ظهر لنا من  الل البحث    –3
فقـد أهـةم   ،   الدولة السـامان ة الةـى اشـةهرم بةشـج ع العلـم ورعايـة العلمـا

وأقــاموا المكةبــام العامــة  الملــو  الســامنيون بــالعلم وأهلــه فقربــوا العلمــا 
ويبـدأ هـو  ،وكانـو تعقـد المنـاظرام العلم ـة بـين  ـدى السـلطان   ،والخاصة  

فقـد أ ـذ الماتريديـة علـى   ،ف سال مسالة قم  ةكلم العلما  الحاضرون فيها  
وأصــحاو عــاتقهم الةصــدى ألصــحاو األفكــار المنحرفــة كالمعةزلــة والثنويــة 

ا ،القديمــة  الــديانام اليارســ ة ا فكريــ  مــع  وبهــذا فقــد أبــدى الماتريديــة تجاوبــ 
 .مةطلبام عصرهم 

ا ةــل الماتريــدى منزلــة كبيــرة فــى تــاريخ اليكــر اإلســالمى  يــث أنــه  –4
ــالم  ــى العـ ــا فـ ــر فكرهـ ــى ذاع وانةشـ ــة الةـ ــدارس الكالم ـ ــدى المـ مؤســـس إل ـ

ــالم  ،اإلســـالمى  ــم العـ ــعرية تةقاسـ ــع األشـ ــبحو مـ ــى أصـ ــة الةـ ــى المدرسـ وهـ
ــا ثين يقــول : إن ر  ،اإلســالمى  ــل ا ــد الب ــ س وهــذا ممــا جع أهــل الســنة ئ

ــالم رجــالن  ــم الك ــى عل ــىأ ــدهما  ،والجماعــة ف ــا  ،واآل ــر شــافعى   ني أم
اإلمـام وأما الشافعى فهو ش خ السـنة   ،الحنيى فهو أبو منصور الماتريدى  

 " .أبو الحسن األشعرى  

ــى مــنهج  –5 ــدى وفــق إل ــا مــن  ــالل البحــث أن الماتري أصــيل قبــو لن
العقل أكثـر ية لهم ميل إلى جهة وقد كان الماتريد  ،فجمع بين العقل والنقل  

وعل ـه فـإن  ،مقدم ا على العقل بل كان عند بعضهم  ،لكن لم  هملوا النص  
أمـا مـا يسـةقل بـه   ،يقدمون الشرع ف ما ال يسةقل العقـل بإقباتـه    الماتريدية
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فةقـديم العقـل لـ س تقلـيال  مـن شـان  ،فهو  هةدى إل ه بإرشاد شرعى العقل  
 النص ولكنه لخدمة النص .

يديـة األساسـ ة لمـنهج الماتر   تبين لها مـن  ـالل البحـث ان السـمة  –6
الماتريــدى  طــا الوقــوه عنــد  ــد فلقــد رأى ،هــى الةوســ  بــين العقــل والنقل

هــو الةوســ  ن الموقــف العــدل أ ورأى جانــب العقــلالنقــل أو المغــاالة فــى 
إذ ،المنهج الوسطى يشبه منهج األشعرى كثير ا وال  ةطابق معـهوهذا    بينهما

  بقى بينهما فرأل يحةيظ لكل منهما باسةقالله وتميزه .

ــد فطــر  –7 ــرون أن هللا ق ــا مــن  ــالل البحــث أن الماتريديــة   ظهــر لن
وهنــا  ،بعقــول مركبــة فــيهم النــاس علــى فطــرة يعرفــون و دانيةــه وربوبيةــه 

ــة  ــل بمعون ــة هللا عــن طريــق العق ــده لمعرف ــدى أول أســاس عن يضــع الماتري
ومعرفـة هللا عـن  ،د يسر سبيل الوصـول إلـى الـد ن ويرى أن هللا ق  ،السمع  

والسـمع يخـةص بمعرفـة  ، والعقل يخةص بمعرفة هللا ،قل والسمع  طريق الع
 الشرائع والعبادام .

موقـــف مــن النصـــو  قبــو لنــا مـــن  ــالل البحـــث أن للماتريديــة  –8
 يـث بينـو موقـف السـلف والخلـف مـن هـذه النصـو    ،الموهمة للةشب ه  

فـــالالئق بـــالعوام  ،ةاويـــل وال ،الةســـل م    ،ويةجلــى ذلـــك فـــى طـــريقين همــا 
سـل م ةفال ،سلو  طريق الةاويـل والالئق باهل الن ر   ،سلو  طريق الةسل م  

 ةـى لـو سـالوا عـن هـذه  ،أسلم للعوام الةى ال تحةمل عقولهم دقائق الكالم 
 والةاويل ألهل العلم أ كم . ،اآليام واأل بار المةشابهة زجروا عنها 

مــن  ــالل البحــث أن قــول الماتريديــة بالةحســين والةقبــ ب تبــي ن لنــا  –9
فلـذلك كـان أصــال   ،العقليـين راجـع إلـى أن العقـل عنـدهم هـو أصـل المعرفـة 

 ،ا مـع المعةزلـة وكان مقدم ا عل ه عنـد الةعـارض فيةيقـون فـى هـذ ،للسمع  
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ا فـى هـذه المسـالة  بـل  ،ول س معنى ذلك أن الماتريدية  ةيقون معهم تمامـ 
لإليمان بـاهلل تعـالى  فرق ا بينهما فالمعةزلة يقولون إن العقل موجب  أن هنا 

أما عند الماتريدية فالعقل آلة يعره بها   ،وشكر نعمه ومثبو لا كام بذاته
 ســن األشــ ا  وقبحهــا وشــكر المــنعم والموجــب فــى الحق قــة هــو هللا لكــن 

 بواسطة العقل .

إقـرا  اليكـر على الر م من أن المةكلمين قد قـاموا بـدورع  م فـى   -10
إال أننـا  ،اإلسالمى وكانو بغيةهم هـى الـدفاع عـن اإلسـالم بالدرجـة األولـى  

نرى أن منهج المةكلمين يحةاج إلى تطـوير بمـا يسـا ر مقةضـ ام وتحـديام 
ى وعلى هذا فإن علما  الكالم اليـوم يحةـاجون إلـ ،العصر الذى نع ش ف ه  

واجباتهم فى إقبام هذه العقائـد   تجد د فى المناهج  ةى يسةط عوا أن  ؤدوا
المنكرين لها والمخططيين اإلسالم ة فى نيوس المسلمين والدفاع عنه ضد  

وهـذا امـر ال رفضـه ¸دائم ا لةدميرها باى وسـيلة علـى مـر العصـور والـدهور  
المسـؤلين فـى هـذا المجـال فعلينـا نحـن    ،المنصيون ألن لكل عصر منطقه  

ويحةـاج هـذا الموضـوع  ،أن نخاطب أهل العصر الحد ث على قدر مـنطقهم 
 ةى نسةط ع  المةخصصين إلى دراسام وأبحا  ولقا ام علم ة كالم ة من

ونسـةط ع بـذلك  دمـة اإلسـالم  ،أن نقدم مناهج مناسبة لعقول هذا العصر 
ــى مجــال العقيــدة وهــو المجــال الــذى تبنــى عل ــه ا الم األ ــرى مــن لمجــاف

 الشريعة واأل الأل و يرهما .

وال يسعنا فى هذا المقام سوى أن نضرع إلى هللا بالـدعا  أن  ةقبـل منـا 
لمـا يحبـه ويرضـاه هذا العمل بقبول  سن وأن  نيعنا بما علمنـا وأن  وفقنـا 

  ر دعوانا أن الحمد هلل رو العالمين .آو  ،سوا  السبيل إلى وأن  هد نا 
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 فهرسو المصادر والمراجع 

 أوال  : القرآن الكريم .

 قان  ا: المعاجم والمرجع الةاريخ ة والةراق ة .

 أبكار األفكار . – 1

أصـول  رسـالة دكةـوراه بمكةبـة كل ـة –اإلمام س ف الد ن اآلمـدى       
  . 622الد ن القاهرة تحقيق / أ.د. أ مد المهدى محمد تحو رقم 

 اتحاه السادةة المةقين بشرح إ  ا  علوم الد ن . – 2

   / القاهرة . –مرتضى الزبيدى       

 أ سن الةقاس م فى معرفة األقال م . – 3
 م . 1991  / الثالثة  –المقدسى المعروه بالبشارى       

 إ  ا  علوم الد ن . – 4

طبعـة جد ـدة مخرجـة  –اإلمام أبو  امد محمد بـن محمـد الغزالـى       
 م. 1987 -هـ  1407 / األولى  – / دار الريان للةرا   –اآليام القرآن ة  

 أقر الةرا  الشرقى فى أصول المذهب السبئ . – 5

/ النشــرة العلم ــة لجامعــة الزيةونــة كل ــة     -د / علــى الشــابى       
 م . 1971السنة األولى  –شريعة وأصول الد ن ال

مــن  بـارام اإلمــام أبــى  ن يـة النعمــان فــى أصــول إشـارام المــرام  – 6
 الد ن .
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الش خ كمال الد ن أ مد بن  سين بن سنان الـد ن الب اضـى زاده       
 ،م  1949الحلبى  – / األولى  –الرومى الحنيى 

 أصول الد ن . – 7

  / دار  –أبو منصور عبـد القـاهر بـن طـاهر الةم مـى البغـدادى       
 زاهد الكوقرى للطباعة والنشر والةوزيع .

 أصول الد ن . - 8

أبو ال سر محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسـى       
المكةبــة األزهريــة   /  –تحقيــق / هـانز بيةــر ليــةس  –البــزدوى بـن مجاهــد 

 للةرا  .
 األ  ار من فقها  مذهب النعمان المخةار .أعالم  – 9

عبـــد ترجمـــة /  –محمـــود بـــن ســـل مان الحنيـــى الرومـــى الكيـــوى       
 الناشر / دار العلم للمال ين . –اللط ف عبد الر من  

 الكالم .علم إلجام العوام عن   – 10

 هـ .1351  / المنيرية  –اإلمام أبو  امد الغزالى         

 اإلرشاد إلى قواطع األدلة فى أصول االعةقاد . – 11

 –عبد الملك بن عبد هللا الجـوينى / تحقيـق إمام الحرمين أبى المعالى   
 م . 1950الخانجى بالقاهرة   /  –على عبد المنعم عبد الحميد 

 األشعرى . – 12

 م . 1953 – 7  /  – مودة  رابة 
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شرح العمدة فى عقيدة أهل السنة والجماعة المسمى باالعةماد    –  13
 فى االعةقاد .

د / عبد هللا محمد  دارسة وتحقيق /  –يى اإلمام أبو البركام النس      
 الناشر / المكةبة األزهرية للةرا  . –عبد هللا إسماعيل  

   .األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنسا –  14

   ير الد ن بن محمود بن محمد بن على بن فارس الزركلى الدمشقى 
 الناشر / دار العلم للمال ين . -

 االقةصاد فى االعةقاد . –  15
الغزالى         أبو  امد  أبو    –اإلمام  الش خ محمد مصطيى   / تحقيق 

   / الجندى القاهرة . –العال 

 األنساو .  –16

تحقيق / عبد    –منصور الةم مى السمعانى  عبد الكريم بن محمد بن  
  -هـ    1382األولى    –  /  يدر آباد    –الر  م بن يحيى ال مانى و يره  

 م .  1962

 البداية من الكياية فى الهداية فى أصول الد ن . –  17

الصابونى   الد ن  هللا    –نور  فةب   / د   / دار    – ل ف  تحقيق   /   
 م . 1969المعاره 

 .اإلسالم ة الةرا  اليونانى فى الحضارة  –  18

الناشر / مكةبة النهضة    –  / األمة مصر    –د / عبد الر من بدوى  
 .المصرية 
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ا وعقيدة  –  19 ا ومنهج   . الةعريف بالماتريدية تاريخ 

سالم   عواد  محمود  عواد   / أصول    –د  قطاع  مجلة  من  مسةل  بحث 
 م .   2012  -هـ  1437مجلة علم ة محكمة العدد الحادى عشر  –الد ن 

 الةعرييام . –  20

  / مصطيى البابى    –  اإلمام السيد الشريف على بن محمد الجرجانى
 م . 1938 -هـ  1357الحلبى 

 .الةمهيد فى الرد على المال دة والمعطلة والرافضة  –  21

عنى    –محمد بن الطيب بن محمد بن جعير القاضى أبو بكر الباقالنى  
-بيروم    –المكةبة  الشرق ة    /    –ريةشرد  وسف مكارقى    /ةصح حه  ب

 م .   1957

 الةمهيد لقواعد الةو يد . –  22

 /    –تحقيق / أ.د.  بيب هللا  سن أ مد    –اإلمام أبو المعين النسيى  
 م .  1986  -هـ   1406 –دار الطباعة المحمدية  

 الةو يد . –  23

الناشر   –تحقيق / د/ فةب هللا  ل ف    –اتريدى  اإلمام أبو منصور الم
 دار الجامعام المصرية .  –

 الةوق ف على مهمام الةعاريف . –  24

المناوى   الرؤوه  عبد  اإلمام  صالب    –الش خ  الحميد  عبد   / تحقيق 
 م .  1990 -هـ  1410 / األولى  –الناشر / عالم الكةب  – مدان 

 الجواهر المض ة فى طبقام الحن  ة .  –  25
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أ مد   أبو  القرشى  هللا  نصر  بن  محمد  بن  القادر  الد ن  عبد  محى 
 م. 1992  -هـ 1413 / األولى  –دمشق  –الناشر / دار القلم  –الحنيى 

فى   –  26 النهضة  عصر  أو  الرابع  القرن  فى  اإلسالم ة  الحضارة 
 اإلسالم .

  –  / الخامسة    –تعريب / د/ محمد عبد الهادى أبو ريدة    –آدم مةز  
 لبنان . –بيروم  –دار الكةاو العربى 

 الروضة البه ة فى ما بين األشاعرة والماتريدية . –  27

  –دار أبن  زم    /    –الحسن بن عبد المحسن المشهور بابى عذبة  
 م .2003 / األولى  –بيروم  
 . الس ف المشهور فى شرح عقيدة أبى منصور  –  28

تحقيق    / السبكى  بيرم    –ابن  أنقرة    –مصطيى صائم  األولى   /   –  
 ترك ا . 

 ن  ة .الطبقام السن ة فى تراجم الح –  29

تحقيق / د/ عبد اليةاح   –تقى الد ن بن عبد القادر الةم مى الحنيى  
  -هـ 1490 –للشئون اإلسالم ة   الناشر / المجلس األعلى  –محمد الحلو  

 م .  1970

 العالم والمةعلم .  –  30

   المكةبة األزهرية للةرا  . /الناشر –الش خ محمد زاهد الكوقرى 

 العقيدة الماتريدية .  –  31
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دار العلوم تحو  كل ة    رسالة دكةوراه مخطوطة مكةبة  –د / على أ وو  
 .  24954رقم

 العقيدة اإلسالم ة فى العلم الحد ث .  –  32

صالب    /د الد ن  األ بار    –سعد   / الثالثة    –    /   -هـ  1411  
 م . 1991

 اليرأل بين اليرأل .  –  33

البغدادى   الةم مى  طاهر  بن  القاهر  عبد  منصور  أبو   ققه    –اإلمام 
   / مؤسسة الحلبى بدون تاريخ . –د/ طه عبد الرؤوه سعد   وعلق عل ه

 اليرأل اإلسالم ة وأصولها اإليمان ة .  –  34
  / الدعوة .  –د / على عبد اليةاح فؤاد 

 مد ل ودراسة . –اليرأل الكالم ة اإلسالم ة   –  35

المغربى  د/   اليةاح  مكةبة وهبة    –على عبد   / الثان ة   –الناشر   /   
 م . 1995 -هـ  1415

 اليلسية الشرق ة . –  36

 م .  1938 -  / البيو األ ضر القاهرة   –د/ محمد  الو 

 اليهرسو .  –  37

النديم   رمضان    –أبن  إبراه م   / الش خ  المعرفة    –تعليق  دار   /   – 
 . 1995 –  1415  –لبنان  –بيروم  

 اليوائد البه ة فى تراجم طبقام الحن  ة .  –  38
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 هـ   1324  /السعادة بمصر  –محمد عبد الحى اللكنوى الهندى

 القند فى ذكر علما  سمرقند .  –  39

تحقيق /  وسف الهادى   –نجم الد ن عمر بن محمد بن أ مد النسيى  
 م . 1999  / األولى  –طهران  –  / مرآة للةرا   –

 القاموس المح   .  –  40

إشراه   –تحقيق / مكةب الةرا  فى مؤسسة الرسالة    –آبادى  الييروز 
 لبنان. –بيروم    –مؤسسة الرسالة  – 8  /  –محمد نع م العرقسوس 

 القول السد د فى علم الةو يد .  –  41
دق قة   أبو  محمد  جاد    –الش خ  هللا  عوض  أ.د.   / وتعليق  تحقيق 

 م .  1995-  هـ1415را ـ ا  الةـ /اإلدارة العامة إل  – جازى 

 الكامل فى الةاريخ . –  42

الد ن   عبد عز  بن  محمد  بن  محمد  الكرم  أبى  بن  على  الحسن  أبى 
األقير  بن    الكريم بابن  المعروه  الشيبانى  الوا د  صحب    –الجزرى  عبد 

النجار   الوهاو  عبد  المنيرية    –أصوله  الطباعة  إدار   /   -هـ  1357  
 م. 1938

 معجم فى المصطلحام واليروأل اللغوية . –الكل ام  –  43

البقا    أبو  الكيوى  القريمى  الحسينى  موسى  بن  /   –أ وو  تحقيق 
 بيروم .  -الناشر / مؤسسة الرسالة –المصرى محمد  –عدنان درويش 

 دراسة و تقويم ا .  –الماتريدية   –  44

   / الرياض .  –د / أ مد بن عوض هللا الحربى 
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 المد ل إلى دراسة علم الكالم .   –  45

  –الناشر / مكةبة وهبة    –  / الين ة    –أ.د.  سن محمود الشافعى  
 م . 1991 -هـ  1411 – / الثالثة 

 والعقائد المنج ة . فى علم الكالم  المسا رة –  46

  /      –تحقيق / محمد محى الد ن عبد الحميد    –الكمال بن الهمام  
 ر . المحمودية الةجارية مص 

 المغنى فى أبواو الةو يد والعدل . –  47

الهمذانى   أ مد  بن  الجبار  /   –القاضى عبد  د/ طه  سين   / إشراه 
الخولى    – رر نصه   القومى    –الناشر    –أمين  الثقافة واإلرشاد    –وزارة 

والنشر   والةرجمة  للةال ف  العامة  المصرية  الكةب    –المؤسسة  دار   /   
 . م  1962

 الميردام فى  ريب القرآن . –48

تحقيق /  –أبو القاسم الحسين بن محمد المعروه بالرا ب األصيهانى 
 بيروم.  –دمشق  –دار القلم  –  / األولى  –صيوان عدنان الداودى 

 المقدمة .  –  49

  –للمطبوعام   / مؤسسة األعلى    –عبد الر من بن محمد بن  لدون  
 لبنان بدون تاريخ . –بيروم  

 الملل والنحل .  –  50

الملل  فى  اليصل  هامش  على  الشهرسةانى  الكريم  عبد  بن  محمد 
 بدون تاريخ . –  / محمد على صب ب   -أبن  زم  –واألهوا  والنحل 
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 المنطق الوضعى .  –  51

الناشر / مكةبة    –  / دار الطباعة الحد ثة    –د / زكى نجيب محمود  
 م . 1981 / السادسة  –األنجلو المصرية  

 علم الكالم . المواقف فى –  52

  –مكةبة المةنبى القاهرة    –عضد الد ن عبد الر من بن أ مد اإليجى  
 بدون تاريخ .

 .بصائر ذوى الةمييز فى لطائف الكةاو العزيز  –  53

الييروزآبادى   يعقوو  بن  محمد  الد ن  على   –مجد  محمد   / تحقيق 
  1416الطبعة األولى القاهرة    –لجنة إ  ا  الةرا  اإلسالمى  /     –النجار  

 م .1996 -هـ 

 هللا تعالى . صياملتاويل السلف  –  54

 هـ .   2013  /  –أ.د. محمد رب ع محمد جوهرى 

 تاويالم أهل السنة .  –  55

  / القاهرة   –السيد عوضين    –تحقيق / إبراه م عوضين    –الماتريدى  
 م . 1971

الح مى فاطمة  وسف   / تحقيق  أ رى  مؤسسة    –  ونسخة  الناشر/ 
 م . 2004  -هـ 1425لبنان –بيروم  –الرسالة 

 تاج الةراجم . –  56
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قاسم العدل  أبو  الد ن  زين  اليدا  الحنيى    أبو  قطلوبغا  /   –بن  تحقيق 
 –دمشق   / األولى    –دار القلم  الناشر /    –محمد  ير رمضان  وسف  

 م .1992 -هـ  1413

 تاريخ الخليا  .  –  57

الناشر / مكةبة نزار    –السيوطى  جالل الد ن عبد الر من بن أبى بكر  
 م . 2004  -هـ  1425  / األولى  –مصطيى الباز 

 تاريخ الرسل والملو  المعروه بةاريخ الطبرى . –  58

أبو اليضل   محمدتحقيق /    –اإلمام أبو جعير محمد بن جرير الطبرى  
 دار المعاره بمصر .  –  / الثان ة   –إبراه م 
تاريخ المذاهب اإلسالم ة فى الس اسة والعقائد وتاريخ المذاهب    –  59

 اليقه ة . 

 دار اليكر العربى بدون تاريخ . /  –اإلمام محمد أبو زهرة 

 تبصرة األدلة فى أصول الد ن . –  60

تحقيق / أ.د. محمد األنور  امد   سى   –اإلمام أبو المعين النسيى  
 . هـ 2011الناشر / المكةبة األزهرية للةرا  /  / األولى  –

 تبيين كذو الميةرى ف ما نسب إلى اإلمام األشعرى . –  61

 هـ .  1347دمشق    /  –بن عساكر أ

شرح   –  62 على  الكسةلى  مصطيى  الد ن  مصلب  المولى   اش ة 
 هـ .  1326القاهرة  /   –للةيةازانى العقائد النس  ة 

  الصة األفكار شرح مخةصر المنار.  –  63
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  / األولى   –قنا  هللا الزاهدى  تحقيق /  افظ    –أبن قطلوبغا الحنيى  
 م .  2003  -هـ  1424بن  زم أ     دار  –

 سير أعالم النبال  .  –  64

  / مؤسسة    –الذهبى  الحافظ شمس الد ن محمد بن أ مد بن عثمان  
 م.  1970هـ   1339لبنان   –بيروم  –الرسالة 

   / دار اليكر . –سنن أبو داود   –65

 شذرام الذهب فى أ بار من ذهب .  –  66

العماد   بن  محمد  بن  أ مد  بن  الحى  القادر   –عبد  عبد   / تحقيق 
األرنؤو     –األرؤو    والنشر    –محمود  للطباعة  كثير  ابن  دار  الناشر/ 
 م . 1993والةوزيع 

 شرح الةيةازانى على العقائد النس  ة . –  67

الةيةازانى   الد ن  سعد  األزهرية    –اإلمام   /   -هـ  1331األولى    –  
 م . 1913

 شرح مطالع األن ار . –  68

األصيهانى   الر من  عبد  هللا  عبد  بن  محمود  الد ن  شمس  الثنا   أبو 
 هـ . 1323األولى   /  –على مةن طوالع األنوار للب ضاوى 

 شرح اليقه األكبر .  –  69

 هـ .  1323  / األولى  –  / الةقدم بمصر –على القارى المال 

 شرح المسامرة . –  70
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     –كمال الد ن بن الهمام    –بشرح المسا رة    أبن أبى الشريف الحنيى
 م .  2002دار الكةب العلم ة  –األولى  /

 شرح المواقف .  –  71

صححه    –السيد الشريف الجرجانى ومعه  اشيةا الس الكوتى والجلبى  
     –لبنان    –بيروم    –  / دار الكةب العلم ة    –محمود عمر الدم اطى    /
 م. 1998 -هـ  1419األولى  /

 شرح نون ة السبكى . –  72

 علم كالم . 1916رقم  مخطو  بدار الكةب  –الشيرازى 

 صح ب مسلم .  –  73
   / دار إ  ا  الةرا  العربى .

 طبقام الحن  ة .  –  74

 الناشر / مطبعة الزهرا  الحد ثة .  –طا  كبرى زاده 

 طبقام الشافع ة الكبرى . - 75 

السبكى   الكافى  بن عبد  بن على  الوهاو  أبو نصر عبد  الد ن   –تاج 
الطنا ى    /تحقيق   الحلو    –محمود محمد  اليةاح  /    –عبد  ف صل  الناشر 

 م . 1964  -هـ  1383  سى البابى الحلبى 

 طبقام اليقها  .  –  76

 الناشر/ مطبعة الزهرا  الحد ثة .   –طا  كبرى زاده 

 ظهر اإلسالم .  –  77
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 م .  1945نشر /   –أ مد أمين 

  اية المرام فى شرح بحر الكالم . –  78

بقيرة أبى  بن  المقدسى  بن أ مد  بكر  أبى  بن  د /    -   سن   / تحقيق 
    د / محمد السيد أ مد شحاته    -عبد هللا إسماعيل        عبد هللا محمد  

 م .  2012  -هـ 1432األولى  /     –المكةبة األزهرية للةرا   /

 فلسية علم الكالم . –  79

 -هـ 1404  / األولى    –س ف النصر عبد العزيز  د. عبد العزيز   .أ
 .  م 1983

 ف صل الةيرقة بين اإلسالم والزندقة . –  80
الغزالى   أبو  امد  دن ا    –اإلمام  سل مان   / د   /  /   سى    –تحقيق 

 الحلبى . 

 قانون الةاويل .  –  81

رسالة ضمن مجموعة رسائل اإلمام الغزالى    –اإلمام أبو  امد الغزالى  
  –  / دار الكةب العلم ة    –وضع  واش ه وقدم له أ مد شمس الد ن    –

 م . 1988 -هـ   1409لبنان  –بيروم  

 قضايا عقدية . –  82

 م .1988 -هـ   1409  / األولى  –أ.د. محمد األنور  امد   سى 

 كشف ال نون عن أسامى الكةب والينون . –  83

بحاجى  ل ية   الشهير  هللا  عبد  بن  إ  ا  الناشر/    –مصطيى  دار 
 العربى .  الةرا 



 

1036 

 منهج املدرسـة املاتـريدية يف تقـرير القضايا العقـدية

 الدولة العباس ة .  –محاضرام فى تاريخ األمم اإلسالم ة  –  84

  / الناشر / دار القلم   –تحقيق / محمد العثمانى    –محمد الخضرى  
 م . 1986  -هـ 1406 –

والحكما    –  85 العلما   من  والمةا رين  المةقدمين  أفكار  محصل 
 . والمةكلمين 

  راجعه وقدم له /   –العالمة فخر الد ن محمد بن عمر الخطيب الرازى  
 الناشر المكةبة األزهرية للةرا  .  –سعد عبد الرؤوه        طه 

 الممالك .مسالك  –  86
األصطخرى   اليارس  محمد  إبراه م  بالكر ى  أبوالقاسم   –المعروه 

 م .2004 –الناشر / دار صادر بيروم  

 معارج القدس . –  87

 .  هـ1346األولى     / –  / السعادة  – اإلمام أبو  امد الغزالى

 معالم أصول الد ن . –  88

  / المكةبة األزهرية    –قدم له / طه عبد الرؤوه سعد   –اإلمام الرازى  
 بدون تاريخ . –للةرا  

 إرشاد األريب فى معرفة األد ب . –معجم األدبا    –  89

الحموى   الد ن  البغدادى شهاو  الرومى  الناشر/   –ياقوم بن عبد هللا 
 دار الغرو اإلسالمى .

 معجم البلدان . –  90
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  / دار     –الحموى  بن عبد هللا الرومى البغدادى شهاو الد ن  ياقوم  
 م .  1977 –صادر بيروم  

 معجم المؤليين . –  91

 م .  1993 -هـ 1414الناشر / مؤسسة الرسالة  – عمر رضا كحالة

 . ميةاح السعادة ومصباح الس ادة من موضوعام العلوم   - 92

القلم    – مد بن مصطيى الشهير بطا  كبرى زاده  أ  –الناشر / دار 
 م . 1992  -هـ 1413  / األولى  –دمشق  

 مقاالم اإلسالميين وا ةاله المصليين .  –93
أبو الحسن على بن إسماعيل بن إسحاأل بن سالم بن إسماعيل اإلمام  

األشعرى   موسى  أبى  بن  بردة  أبى  بن  موسى  بن  هللا  عبد  عنى   –بن 
ريةر   هلموم   / الحميد    –بةصح حه  عبد  الد ن  محى   / نشر    –تحقيق 

 م . 1980  -هـ 1400  / الثالثة  –المكةبة العصرية  

 .األصول والجدل  منةهى الوصول واألمل فى علمى   –  94

  هـ .1326  / األولى  –  / السعادة  –أبن  الحاجي 

 منهج البحث فى علم الكالم .  –  95

  –دار الطباعة المحمدية    /    –د / محمد عبد المه من عبد الر من  
 م . 1996  -هـ  1407  / األولى 

 نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر .  –  96

دار أبن   –الناشر    –الكيوى  ترجمة عبد الحى بن فخر الد ن الحسنى  
 م . 1999  -هـ 1420  –لبنان  –بيروم   – زم 
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  –األدو    –ن رة تاريخ ة فى  ركة الةال ف عند العرو ) اللغة    –  97
 . الجغراف ا (     –الةاريخ 

  /    –دمشق    –منشورام مطبعة الجامعة السورية    –أمجد الطرابلسى  
 م .1956  -هـ 1376الثان ة 

فيها   –  98 وقع  الةى  المسائل  ب ان  فى  اليوائد  وجمع  اليرائد  ن م 
 اال ةاله بين الماتريدية واألشاعرة . 

زادة   بش خ  الشهير  على  بن  الر  م  األدب ة    –عبد   / القاهرة   –  
 . هـ 1317

 هدية العارفين أسما  المؤليين آقار المصنيين . –  99
 م . 1951اسةنابول   –  / البه ة  –باشا البغدادى إسماعيل 
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 فهرسو الموضوعام 

 مة المقد

 المبحث األول 

 اإلمام الماتريدىعصر 

 الماتريدى مام المطلب األول : الجانب الةاريخى والس اسى لعصر اإل

 عصر اإلمام الماتريدى : الجانب العلمى فىالمطلب الثانى

 المبحث الثانى

 الةعريف باإلمام الماتريدى نشاة وتطور ا

 المطلب األول :   اة اإلمام الماتريدى 
   : إهمال مصادر الطبقام والةراجم للماتريدى ومدرسةهالمطلب الثانى

 بين األشاعرة والماتريدية إجماال   أوجه اال ةاله المطلب الثالث:  

 المرا ل الةى مرم بها المدرسة الماتريدية  المطلب الرابع: 

 المبحث الثالث

 منهج الماتريدية فى القضايا العقدية

 الكالم ة  والنقل عند المدارس  العالقة بين العقل : المطلب األول 

 العقدية   ة المدرسة الماتريدية فى القضاياالمطلب الثانى : وسط 

   الماتريدية عقلى والمعرفة والن ر عند المدرسالمطلب الثالث: الدليل ال

ا كالم  ا المطلب ال  رابع : الةاويل منهج 
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جيةه وعالقةه بالدليل العقلى عند  الدليل النقلى   المطلب الخامس:
 المدرسة الماتريدية 

 المبحث الرابع 

 دية القضايا العق نماذج تطب ق ة على منهج الماتريدية فى

 وجوو معرفة هللا تعالى عقال  المطلب األول : 

 المطلب الثانى: النصو  الموهمة للةشب ه  

 قض ة الحسن والقبب العقليين المطلب الثالث: 

  اتمة البحث  

 فهرسو المصادر والمراجع  
 فهرسو الموضوعام  

 

 



 

 



    



 رقم الصفحة  البحث م

1.  

  –)أسبابها تساؤالت األطفال االعتقادية
 عالجها(  –صورها  –آثارها 

 إعداد
 

1-82 

2.  

مان العِجلي
َ
ة  حييى بن ي

ّ
  ومروياته املعل
ة يف جامع الرتمذي 

ّ
 تطبيقي

ٌ
 دراسة

 إعداد
 

83-176 

3.  

دافيد سانتاّلنا حول   شبهات املستشرق
 عرض ونقد   اإلسالم

 إعداد
 

177-246 

4.  

وق اإلنسان
ّ
ة  حق

ّ
ولي

ّ
بني   يف املواثيق الد

 ضوابط اإلسالم، وضماناته، ومضامينه
 إعداد

 

247-354 

5.  
 الدعوة اإلسالمية يف حياة الالجئني معامل 

 إعداد
 

355-490 



 رقم الصفحة  البحث م

6.  

 
ُ
ــــريح

َّ
 الص

ُ
ببيان مرويات   القــــول

البخاري عن شيخه احلميدي يف اجلامع  
 دراسة استقرائية مقارنة  الصحيح

 إعداد
 

491-588 

7.  

وصف عربي يف النظم القرآني "حقيقته،  
 وأسراره" 

 تأليف 
 

589-738 

8.  

السياق القرآني وأثره يف حتديد املعاني  
التفسريية والفقهية حلروف اجلر يف القرآن  

 الكريم )مناذج من القرآن الكريم( 
 إعداد

 

739-888 

9.  

القضايا  تقـرير   يف منهج املدرسة املاتريدية 
 العقـدية 
 دكتور 

 

889-1040 

 


