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Matridism is the sister of AL-Ash'ari, due to the fact that they
gave a coalition and agreement, even if they were one group, and it
is difficult to differentiate between them. Therefore, both ALAsh'ari and AL- matariya declare that both Abu AL-Hassan ALAsh'ari and Abi_ Mansour AL- Matride are imam of the Sunnis as
they say .Perhaps this compatibility as being due to a main reason is
the compatibility of the ideas of the two groups and the lack of
contentious issues between them, especially with late Ash'ari.
However, there are important reasons for which it should be
considered and taken into account , among the most important of
which are: the synchronization of the formation of the two groups
with the fact that each group became independent in places and
influence in which the other group did not contest it. Matridism
spread among the hanafis who were present in the east and north of
the Islamic world. Say that you find Hanafi on the doctrine of the
Ash'aris except what was mentioned that Abu Jaafar al- Samnani, a
Hanafi was Ash'ari. While we find Ash'ariism spread among the
Shafi,i and the Maliki and today they are located in the center, west
and southeast of the Islamic world, the Shafi,i and Maliki's
reverence is over Ash'ari. I do not mean that their commoners, but
rather the cultured class of them
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ِ
ِ
الماتريدية دراسة عقدية
األشاعرة و
أثر مسائل الخالف والوفاق بين
م .م  .ىادي حمد شياب

مدير اعدادية الفموجة التجارية لمبنين -العراق.

الخالصة:

تُعد الماتريديَّة شقيقة األشعريَّة  ،لما بينهما ِمن االئتالف واالتِّفاق حتى َّ
ويصعب
لكأنهما ِفرقة واحدة،
ُ
صرح األشاعرة والماتريديَّة َّ
أن أبا الحسن األشعري وأبا منصور الماتريدي رحمهما اهلل هما
التَّفريق بينهُما .ولذلك ُي ِّ
َّ
ولعل هذا التوافق مع كونه يرجع إلى ٍ
السَّنة عمى ِّ
سبب رئيسي هو توافق أفكار
حد تعبيرهم.
أئمة أهل ُ
إمامان من ّ
الفرقتين وقمَّة المسائل ِ
ِ
تأخرة ؛ ّإال َّ
أن هناك أسباباً مهمة ُيرجع إليها ويجب
الخالفيَّة بينهما
ّ
الم ّ
خاصة مع األشعرية ُ
أهمها  :التزامن في نشأة ِ
الفرقتين مع ِ
كون كل ِفرقة استقمَّت بأماكن ونفوذ لم
الحسبان ِم ْن َّ
اعتبارها وأخذها في ُ
ُ
تُنازعها فيها ِ
الفرقة األخرى .فالماتريدية انتشرت بين األحناف الّذين كان وجودهم في شرقي العالم اإلسالمي
حنفيا عمى عقيدة األشاعرة ّإال ما ُذكر ِمن َّ
السمناني رحمه اهلل وهو حنفي
وشماليه َ ،
فق َّل ْ
أن تَ ِجد ً
أن أبا جعفر ُ

كان أشعرًيا .بينما نجد األشاعرة قد انتشروا بين الشافعيَّة والمالكيَّة وهم اليوم في وسط العالم اإلسالمي وغر ّبيه
امهم بل الطَّبقة المثقَّفة ِمنهم.
وجنوب شر ّقيه  ،فَ ُج ّل الشافعيَّة والمالكيَّة عمى األشعريَّة .ولست أعني بذلك عو َّ

الكممات المفتاحية :األشاعرة  ،الماتريدية  ،األطوار ،مسائل الخالف ،آراء .
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المقدمة

الحمدد هلل رب العدالمين ،والصددالة والسدالم عمددى أشدرف المرسددمين ،سديدنا محمددد الصدادق األمددين،

وعنا وعن جميع المسممين إلى يوم الحشر والدين .وبعد.:
وعمى آله وأصحابه ِّ
الغر الميامينّ ،
ف د ّن الندداظر فددي تدداريل الفددرق والطوائددف لَيقددف وقفددة تأمددل طويمددة  ،فيهددا مددن األمددور التددي لددم يعتَ دد
ألن
سماعها ولدم يطمدع عميهدا ،تجعمده فدي حيدرة مدن أمدرب؛ كيدف يبددأ القدراءة وكيدف يبددأ الكتابدة عنهداّ ،
الخالف الحاصل بين الطوائف فدي بعدض األحيدان يصدل إلدى ح ِّدد تكفيدر طائفدة لطائفدة أخدرى ،و كد ّل
طائفة َّ
تدعي أنها عمى الحق والصواب.

ِّ
فمكل قمم رؤية  ،ولك ّل باحث وجهة نظر ،من هذا المنطمق بدأت كتابة بحثي بعد االستعانة باهلل أوًال؛
ثم برفد المصادر المتوفرة لي بالمعمومات ،فتوصمّت بالنهاية إلى أمور كثيرة عمَّها ترفد المكتبة العربية
اإلسالمية بمعمومات تفيد القارئ الكريم.

إن الخددالف والوفدداق الحاصددل بددين بعددض األشدداعرة و الماتريديددة مددا هددو ّاال نتدداج
مشككك ال حث ككك ّ :
لتقريددب المعنددى المدراد مددن الددنص واسددتيعابه وفهددم المدراد الشددرعي واألحكددام المتعمقددة بدده ،ويسدداهم فددي
األمة ونبذ الفرقة واالختالف ،ومن هنا تبرز مشكمة البحث في بيان أوجه الوفاق والخالف
جمع كممة َّ
بين األشاعرة و الماتريدية.
:
فروض حث
 .1لمخددالف الحاصددل بددين بعددض الفددرق والطوائددف اإلسددالمية أهميددة وا ددحة ؛ وذلددك لمتخفيددف عددن
األمة في فهم المراد من النص و رحمة بها .

مما سبب حصول الخمط والتحريف.
ٕ .يوجد إشكال في فهم النصوص بين بعض الفرق اإلسالمية ّ
ٖ .إن الخالف الحاصل بين بعض الفرق اإلسالمية له أثدر فدي إثدراء منهجيدة التعامدل مدع النصدوص

واستيعابها.
:
أهدحف حث
ٔ .يهدف البحث إلى التعريف باألشاعرة و الماتريدية وكيفية فهمهما لمنصوص.
ٕ .أهمية ال وابط األصولية في فهم النص.

منهجا
مما ّأدى إلى أن تنهج كل طائفة
ً
ٖ .معرفة األسباب التي ّأدت إلى هذا الخالف بين الطائفتين ّ
خاصًّا بها.
ت المددنهج التدداريخي االسددتقرائي التحميمددي االسددتنباطي مددن أجددل تحقيددق أهددداف
مككك ال حث ككك  :اتبع د ُ
البح ددث والتع ددرف عم ددى ه دداتين الط ددائفتين م ددن خ ددالل اس ددتقراء منجهم ددا ال ددذي اعتم ددداب ف ددي تفس دديرهما

لمنصوص .وسأقوم بو ع اآليات القرآنية بين قوسين زهراوين مميزين ،و أ ع األحاديث واآلثار بين
معكوفين مزدوجين ،ثم أ ع النصوص التي نقمتها عن غيري بين قوسين ،وفي هذب الدراسة سأحاول

دديا ،وأمدا تخدريج األحاديدث واآلثدار فقدد أوردت فيده بيدان مدن أخدرج
أن تكدون الد ارسدة
مؤصدمة عق ً
ّ
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الحديث ،أو األثر بمفظه الوارد في البحث  ،ثم ذكدر الكتداب  ،ثدم البداب  ،ورقدم الحدديث أو األثدر إن

دذكور فدي المصددر ،ثدم أذكدر الجدزء والصدفحة ،وان كدان الحدديث فدي الصدحيحين أو أحددهما
كدان م ًا
خرجتده مدن المصدادر األخدرى
فدأكتفي بتخريجده منهمدا لمحكدم بصدحته ،وان لدم يكدن فدي أي منهمدا َّ

المعتمددة ،مدع ذكدر مدا قالده أهدل الحدديث فيده .واتبعدت فدي عدزو األشدعار إلدى مصدادرها؛ فد ْن كدان
لصاحب الشعر ديوان وثّقت شعرب مدن ديوانده ،وان لدم يكدن لصداحب الشدعر ديدوان وثقدت الشدعر ممدا

تيسَّدر مدن دواويدن األدب والمغدة .وكدذلك عدزوت مدا يدرد فدي البحدث مدن ألفداظ غريبدة تحتداج إلدى بيدان

إلى مصادرها الرئيسة .واتبعت في ترجمة األعالم ،كنية العمم ،ثدم اسدم العمدم ،ونسدبه ،وتداريل ووفاتده،
لغويا ،مع ذكر المذهب الفقهي ،ثم أهم مؤلفاته .عمى أن تتسم
ثم شهرته ،ككونه محدثًا ،أو فقيهًا ،أو ً
الترجمدة باالختصدار .وتكدون اإلحالدة إلدى المصددر فدي حالدة النقدل منده بدالنص بدذكر اسدمه والجدزء
والصدفحة ،وفدي حالدة النقدل بدالمعنى أذكدر ذلدك مسدبوقًا بكممدة )ينظدر) .أمدا المعمومدات المتعمقدة
بدالمراجع ،فأكتدب رقدم الطبعدة ،ومكدان دار النشدر ،ودار النشدر وتاريخهدا… الدل )اكتفدي بدذكرها فدي

الهامش وكذلك قائمة المصدادر والم ارجدع) .أمدا مدا يتعمدق بالناحيدة الشدكمية ولغدة الكتابدة ،فدأراعي فيهدا
العناية ب بط األلفاظ ،وبخاصة التي يترتب عمى عدم

بطها شيء من الغموض ،أو إحداث لدبس،

واالعتناء بصحة المكتوب ،وسالمته من الناحية المغوية ،واإلمالئية ،والنحوية ،ومراعاة حسن تناسق

الكالم ،ورقي أسموبه ،والعناية بعالمات التدرقيم ،وو دعها فدي موا دعها الصدحيحة فقدط ،وأقصدد بهدا:

النقط ،والفواصل ،وعالمات التعميل ،والتعجب ،االستفهام ،واألعراض ،والتنصيص…الل.

هدذا وأسدأل اهلل سدبحانه وتعدالى أن يدوفقني ويرشددني فهدو الهدادي إلدى سدواء السدبيل .والحمدد هلل رب

العالمين.
متهيد

دوتهم رسول اهلل  ،حيث انطمقوا في الدبالد شدرقًا وغرًبدا
لقد سار السمف الصالح عمى ما سار عميه قُ َ
وعدال ،واهتمدوا بشددأنه وبياندده أعظددم اهتمددام ،ورفعدوا اريددة
ويعمِّمدوا الندداس توحيددد اهلل َجدل َ
ُليبمِّغدوا ديددن اهلل ُ
التوحيد خفِّاقة في كل مكان وهلل الحمد و ِ
المّنة(ٔ) .فأي نشر لتوحيد اهلل بعد هدذا ولهدم رحمهدم اهلل آثدار

فددي ذل ددك :فع ددن س ددعيد ب ددن جبي ددر  :ف ددي قول دده تع ددالى :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ (ٕ) ،ق ددال ل ددزم
السنة(ٖ) .وكان قتادة  إذا تدال قولده تعدالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ (ٗ) .قدال :إنكدم
(ٔ) حمد بن إبراهيم الحريقي ،التوحيد وأثره في حياة المسمم ،طٔ ،الرياض :دار الوطنٜٜٖٔ ،م ،جٔ ،صٖ٘.
(ٕ) سورة طه ،آية ٕ.ٛ

(ٖ)هبددة اهلل الاللكددائي ،بددن الحسددن بددن منصددور أبددو القاسددم ،شرررأ أصررول اعتقرراد أىررل السررنة والجماعررة مررن الكترراب
والسنة واجماع الصحابة ،تحقيق :د .أحمد سعد حمدان ،الرياض :دار طيبةٕٔٗٓ ،ه ،جٔ ،صٔ.ٚ

فصمت ،آية ٖٓ.
(ٗ) سورة ِّ
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قد قمتم ربنا اهلل ،فاستقيموا عمى أمر اهلل وطاعتده ُ ِ
أن
ؤمرون ،فاالسدتقامة ْ
وسدَّنة نبدّيكم ،وام دوا حيدث تُد َ
الس دَّنة وال تخددرج
تمبددث عمددى اإلسددالم والطريقددة الصددالحة ثددم ال تمد ُدرق منهددا وال تُخالفهددا ،وال ت ُش د ّذ عددن ُ
وتصرف األخالق واجعموا الوجه
المروق ِمن اإلسالم ُمنقطعٌ بهم يوم القيامة ،ثم َّإياكم
َّ
عنها ،ف َّن أهل ُ
دان ْين كددان لده يددوم القيامددة لِسددانان ِمدن
واحد ًددا والدددعوة واحدددةً ،ف َّنده َب َ
مغنددا أَّنده َمدن كددان ذا وجهَد ْين وذا لسد َ
((
(ٔ)
الس دَّنة خيددر مددن االجتهدداد فددي البِدعددة))(ٕ).
نددار  .وعددن عبددد اهلل بددن عبدداس  قددال :االقتصدداد فددي ُ
ِ
ِ
دام بال ُسدَّنة نجدداة
يقدول هبدة اهلل الاللكدائي :قدال الزهددري " :كدان َمدن َم دى مدن ُعممائنددا يقدول االعتص ُ
ش ِ
ِ
العْمم ثبات ِّ
ذهاب ذلك كمّده" .وعدن أبدي حيدان
العمماء
الدنيا،
الدين و ُ
نع ُ
ُ
ُ
يعا فَ ْ
وذهاب ُ
والعْمم ُي َقبض سر ً
ِ
عمدل وال َيصددح قددو ٌل وعمد ٌل ّإال بِ َّنيدة وال
البصددري قددال :سددمعت الحسددن  يقددول" :ال َيصددح القددو ُل ّإال ب َ
َيصح قو ٌل وعم ٌل َّ
دحاب محمدد
دان عميهدا أص ُ
دس ك َ
كان ُيقا ُلَ :خم ٌ
بالسَّنة" .وقال األوزاعي َ " :
ونيةٌ ّإال ُ
الس دَّنةِ ،
وعمددارة المسدداجد ،وتِ دالوة الق درآن ،والجهدداد فددي
 ،والتّدابعون ب حسددان ،لددزوم الجماعددة واتبدداع ُ

دث
ف حيد ُ
السدَّنة وِقد ْ
سددبيل اهلل" .وعددن أبددي إسددحاق قددال :سددألت األو ازعددي  فقددال" :اصدبِر نفسددك عمددى ُ
َ ِ
ف القوم وقل بما قالوا و ُك َّ
الصالح ف َّنه يسعك ما وسعهم"(ٖ).
ف عما كفوا عنه واسمُك
وقَ َ
سبيل سمَفك ّ

المبحث األول

مر بيا األشعري
التعريف باألشاعرة والماتريدية ،واألطوار التي َّ

الش ْديل أَبدو الحسدن األشدعري البصدري رحمده اهلل عمدى بدن إِس ِ
أواًل :األشاعرة .هدم أتبداع َّ
دماعيل بدن أَبدى
ْ
بشدر واسدمه إِسدحاق بدن سدالم بدن إِس ِ
دماعيل ْبدن عبدد اهلل بدن ُموسدى بدن بِدالل بدن أَبدى بددردة(ٗ) (ٓ-ٕٙ
ْ
ْ
ْ
أئمدة أهدل
ٕٖٗه=ٜٖٗٙ-ٛٚم) ،بن صاحب َرسول اهلل  ،أَبي ُموسى عبد اهلل بن قيس ،إمام من ّ
ِّ
الم ْرس ددمين وال د ِّ
الس دداعي ف ددي ِح ْفد دظ عقائ ددد
دذاب َع ددن ال د ّددين و ّ
ّ
المتَ َكمم ددين وناص ددر ُسد دَّنة س د ِّديد ُ
الس د َّدنة وِام ددام ُ
داب َّ
عياْ ،يبقى أَثَرب إِلى َي ْوم يقوم َّ
اس لِ ِّ
الش ْدرع
دام َحب ٌدر وتقدي َبدر َحمدى جن َ
المسممين َس ً
الن ُ
رب العدالمين ،إِم ٌ
ُ
(٘)
الحديث المفتَرى وقام في ُنصدرة ِممَّدة ِ
در ُمد َّ
دان أَوًال قدد أَخدذ َعدن أَبدي
اإلسدالم فنصدرها نص ًا
من َ
ؤزًار  .وك َ
ُ
َ
الع ْكَبددري (ت ٖٛٚه دد) ،اإلبانررة الكبررر  ،تحقيددق :ر ددا
(ٔ) ابددن بط دة  ،أبددو عبددد اهلل عبيددد اهلل بددن محمددد بددن حمدددان ُ
معطي وآخرون ،طٕ ،الرياض :دار الراية لمنشر والتوزيعٜٜٔٗ ،م ،جٔ ،صٖٗٔ.ٖٔٛ -
(ٕ) هبة اهلل الاللكائي ،شرأ أصول اعتقاد أىل السنة والجماعة  ،جٔ ،ص.ٛٛ

(ٖ) هبة اهلل الاللكائي ،شرأ أصول اعتقاد أىل السنة والجماعة  ،جٔ ،ص.ٔ٘ٗ - ٘ٚ

(ٗ) الخطيددب البغدددادي ،أحمددد بددن عمددي أبددو بكددر (ت ٖٗٙه) ،ترراريب باررداد ،بيددروت :دار الكتددب العمميددة ،جٖٔ،
صٕٓٙ؛ وينظر :السبكي تاج الدين ،عبد الوهاب بن تقي الدين (ت ٔٚٚه) ،طبقات الشافعية الكبرر  ،تحقيدق :د.
محمود محمد الطناحي ،د .عبد الفتداح محمدد الحمدو ،طٕ ،ال مديندة :هجدر لمطباعدة والنشدر والتوزيدعٖٔٗٔ،ه ،جٖ،

ص ٖٗٚ؛ والزركمي ،خير الدين بن محمود بن محمد بن عمي بن فارس ،الدمشدقي (ت ٖٜٔٙهدد) ،األعرالم ،ط٘ٔ،
بيروت :دار العمم لمماليينٕٕٓٓ،م ،جٗ ،صٖ.ٕٙ

(٘) السبكي تاج الدين ،طبقات الشافعية الكبر  ،جٖ ،ص.ٖٗٚ
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(ٔ)
َّ
لممعتزل ددة
عمددى َ
دام عمددى االعت دزال أ َْرَبع د َ
دين سددنةً حتددى صددار ُ
الج َّب دائي َوتَبعددهُ فددي االعتد دزالُ .يقَددال :أَقد َ
(ٕ)
ِ
ِ
فممدا بعددث اهلل
مامدا ُ ،ي َ
نسدب إلددى الجمدداهر بددن األشددعر ،واألشددعر مدن أوالد سددبأ الّدذين كددانوا بدداليمنّ .
إ ً
أخوْي ده فددي ب د ٍدع وخمسددين مددن قومدده إلددى أرض
تعددالى نبِّي ده  ،هد َ
داج َر أبددو موسددى األشددعري  مددع َ
جميعد دا عم ددى رس ددول اهلل  ح ددين افت ددتح
الحبش ددة وأق دداموا م ددع جعف ددر ب ددن أب ددي طال ددب  ،حت ددى ق د ِددموا
ً

خيبر(ٖ).

أمه ولدته وهو أشعر ،و َّ
واألشعر هو :نبت بن أدد(ٗ) .قيل" :إنما ُس ّمي بد (األشعري)َّ ،
الش ْعر عمى
ألن َّ
(٘)
كد د ِّدل شد د ٍ
دداد بعد ددد رجوعد دده عد ددن
ديء ِمند دده"  .ولد ددد األشد ددعري رحمد دده اهلل بالبص د درة ،وانتقد ددل منهد ددا إلد ددى بغد د َ

()ٚ
()ٙ
ؤرخين .فقد
الم ِّ
االعتزال  ،وا َّن تحوله عن االعتزال كان عام (ٖٓٓه)  .ولم َأر في ذلك خالفًا بين ُ
فقد قيلَّ :
دمدا ألبدي الحسدن رحمده اهلل قدال" :كدان أبدو الحسدن رحمده اهلل
إن بندار بدن الحسدن ،وكدان خا ً
ٍ
ردة بدن أبدي موسدى األشدعري  عمدى َع ِقبده ،وكاندت
يأكل من ِغمَّة
ديعة وقفَهدا َجد ّدب بدالل بدن أبدي ُبد َ
()ٜ
()ٛ
ِّ
أمدا عدن عبادتِد ِه،
قانعدا متعففًدا"  .و َّ
هما"  .وقال فيه الذهبي" :وكدان ً
نفقته في كل سنة سبعة عشر در ً
عبادتِ ِه ،فقد ساق ابن عساكر بسندب إلى أبي ِعمران موسى بن أحمد الفقيه قولده" :سدمعت أبدي يقدول:

(ٔ) أبو عمي الجبائي :محمد بن عبد الوهاب بن سالم بن خالد بن حمدران ،أبدو عمدي (ٖٕ٘هٖٖٓ -ه) ،أحدد أئمدة
دحام البصددري رئدديس
المعتزلددة ،كددان إمامددا فددي عمددم الكددالم ،واخددذ هددذا العمددم عددن أبددي يوسددف يعقددوب بددن عبددد اهلل الشد ّ
المعتزلدة بالبصدرة فددي عصدرب .ولدده فددي مددذهب االعتدزال مقداالت مشددهورة ،وعندده اخددذ الشدديل أبددو الحسددن األشددعري عمددم
الكددالم .ينظددر :ابددن خمكددان ،شددمس الدددين أحمددد بددن محمددد بددن أبددي بكددر أبددو العبدداس (ت ٔٙٛهدد) ،وفيررات األعيرران و

انباء أبناء الزمان ،تحقيق احسان عباس ،لبنان :دار الثقافة ،جٗ ،ص.ٕٜٙ -ٕٙٚ

(ٕ) أبو الحسن األشعري ،عمي بن إسدماعيل (ت ٕٖٗه) ،مقراًلت اإلسرالميين واخرتالف المصرمين ،تحقيدق هممدوت
ريتر ،بيروت :دار إحياء التراث العربي ،جٔ ،ص .ٖٗٚ

(ٖ) ينظر :ابن عساكر ،ثقة الدين عمي بن الحسن بن هبدة اهلل ،أبدو القاسدم (ت ٔ٘ٚه) ،تبيرين كر ب المفترري فيمرا
نسب إلى اإلمام أبي الحسن األشعري ،طٖ ،بيروت :دار الكتاب العربئٗٓٗ،ه ،جٔ ،ص ٕٓٔ.

(ٗ) نبت بن أدد ،هو نبت بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سب  .ينظر :السدمعاني ،عبدد الكدريم بدن
محمد ابن منصدور التميمدي أبدي سدعيد (ت ٕ٘ٙه) ،األنسراب ،تحقيدق عبدد اهلل عمدر البدارودي ،بيدروت :دار الفكدر،

ٜٜٔٛم ،جٔ ،ص.ٕٙٙ

(٘) أبددو الحسددن األشددعري ،رسررالة إلررى أىررل الثاررر ببرراب األب رواب ،تحقيددق :عبددد اهلل شدداكر محمددد الجنيدددي ،المدينددة
المنورة :عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسالميةٖٔٗٔ،ه ،جٔ ،ص.ٔٚ

( )ٙابن عساكر ،تبيين ك ب المفتري ،جٔ ،ص.ٔٗٙ

( )ٚالسبكي تاج الدين ،طبقات الشافعية الكبر  ،جٖ ،ص.ٖٗٚ

( )ٛينظر :الخطيب البغدادي ،تاريب باداد ،جٔٔ ،صٖٗٚ؛ وابن عساكر ،تبيين ك ب المفتري ،جٔ ،ص ٕٗٔ.
ٕٗٔ.

( )ٜينظر :الذهبي ،شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز (ت ٚٗٛهد) ،العبر فري خبرر مرن
من غبر ،تحقيق :أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغمول ،بيروت :دار الكتب العممية ،الت ،جٕ ،صٖٕ.
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أن تُدوفّي رحمده اهلل ،فمدم أجدد
خدمت
ُ
األمام أبا الحسن رحمه اهلل بالبصرة سنتَْين ،وعاشرته ببغدداد إلدى ْ
َ
َّ
ط منده فدي أمدور
شيخا أكثر
ع منه وال
حياء منده فدي أمدور الددنيا ،وال أنشد َ
أغض منه طرفًا ،ولم َأر ً
أور َ
ً
(ٔ)
سبب تأثرب باالعتزال منذ حداثة
اآلخرة"  .وقد تأثَّر األشعري رحمه اهلل بالبيئة التي عاش فيها ،وكان ُ

أمه برجل من كبار رجال االعتزال وهدو أبدو عمدي
حداثة سنه هو :وفاة أباب .فعندما مات أبوب تزوجت ّ
الجبائي ،الذي تأثّر به األشعري رحمه اهلل ،ونحا نحو مذهب المعتزلدة فدي األمدور االعتقاديدة ،بدل َّإنده
ّ
بددرع فيهددا لدرجددة َّ
الجب دائي كددان ُينيبدده عندده فددي المجددالس والدددروس .وبددذلك اتجدده
أم ده ّ
أن شدديخه وزوج ّ
ِ
الجبدائي المعتزلددي،
األشددعري رحمدده اهلل ُمنددذ حداثددة سدّنه إلددى االعتدزال ،لمعالقددة التددي نشددأت بيندده وبددين ّ
ولم يستطع ٍ
وقتئذ وهدو صدغير الس ّدن أن يسدير عمدى نهدج أبيده ،وظد ّل كدذلك حتدى هدداب اهلل إلدى الحدق،
الجبائي .وكان لهذا االتجاب أثدرب البدالف فدي ه دم األشدعري رحمده اهلل آلراء
ورجع عن االعتزال وفارق ّ
المعتزلددة الكالميددة واحاطتدده بهددا ،و ِمدن ثَدم َّ
تمك دن بعددد رجوعدده عنهددا ِمدن الد ِّ
درد عميهددا ونقدددها نقددد الخبيددر

ِ
صد ْرف األشدعري رحمده
المتمكن العارف بأخبارها وأوزارها ،كما كان لهذب النشأة أثر سيئ لمغاية ،وهو َ
ُ
)
ٕ
(
دأن آخدر  .فقدد ُذ ِكدر َّ
أن أبداب
اهلل عن الحديث وعمومه .ولو كان له فيه ما لغيرب من َّ
األئمة لكدان لده ش ٌ

حديثيا ،و َّأنه أوصى باألشعري رحمه اهلل عند وفاته إلى زكريا بن يحيى السداجي(ٖ)،
جماعيا
كان ُسِّنًيا
ً
ً
(ٖ)
ِ
السدّنة والجماعددة ،بددل ِمدن أهددل
دام فددي الف ْقده والحددديث .فوالددد األشددعري إ ًذا مدن أهددل ُ
السدداجي  ،وهددو إمد ٌ
الحديث ،ويظهر لنا ِحرصه وتمسدكه بمدذهب أهدل الحدديث مدا قدام بده عندد وفاتده ،حيدث دفدع ابندهُ إلدى
إمام ِمن أئمة الحديث ،وهو الحافظ زكريدا السداجي ،وقدد ذكدر الدذهبي فدي تدذكرة الحفّداظَّ :
أن األشدعري

كثير
رحمه اهلل أخذ عنه مقالة أهل الحديث(ٗ) ،كما ذكر ابن عساكر َّأنه روى عن األشعري رحمه اهلل ًا
كثير في تفسيرب(٘).
ًا
كتابا َّ
لقد برع األشعري رحمه اهلل في ِّ
رد فيه عمدى نفسده عنددما كدان معتز ًليدا.
الرد عمى المعتزلة ،وألف ً
ورد عمى أرسطو في كتابه " :السماء والعرالم واثثرار العمويرة " .و َّ
وكتب في الجدل َّ
رد عمدى الدهرَّيدة
(ٔ) ابن عساكر ،تبيين ك ب المفتري ،جٔ ،صٔٗٔ.

(ٕ) أبو الحسن األشعري ،رسالة إلى أىل الثار ،جٔ ،صٕٕ.

محدث البصرة (تٖٓٚه) .روى عن هدبة بن
(ٖ) زكريا بن يحيى الساجي ،هو :أبو يحيى زكريا ،البصري الحافظّ ،
السدداج ،وهددو نددوع مددن الخشددب .كددان أحددد
بددن خالددد وطبقتدده .ولدده كتدداب فددي عمددل الحددديث .قددال اإلسددنوي :منسددوب إلددى ّ
الربيددع ،والمزنددي .وصد ّدنف كتدداب «اخرررتالف الفقيررراء» وكتدداب «عمرررل
األئمددة الفقهدداء الحفّدداظ الثقددات .أخددذ الفقدده عددن ّ

الحديث» وتوفي بالبصرة .الدذهبي ،تر كرة الحفارا  ،طٔ ،بيدروت :دار الكتدب العمميدةٜٜٔٛ ،م ،جٕ ،صٕٓٓ؛ وابدن
العكددري ،أبددو الفددالح (ت ٜٔٓٛهدد) ،ش ر رات الر ىب فرري أخبررار مررن
العمدداد الحنبمددي ،عبددد الحددي بددن أحمددد بددن محمددد َ
ىب ،تحقيق :محمود األرناؤوط ،طٔ ،دمشق – بيروت :دار ابن كثيرٜٔٛٙ ،م ،جٗ ،ص.ٖٙ

(ٗ) الذهبي ،ت كرة الحفا  ،جٕ ،صٕٕٓ.

(٘) ابن عساكر ،تبيين ك ب المفتري ،جٔ ،صٖ٘.
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المشد َّدبهة والخدوارج والراف ددة والقدريدة ،وألّددف ُكتبداً فددي القيداس واالجتهدداد ،وفددي خبددر اآلحداد
والمجدوس و ُ
بالس َير
ورد عمى ابن الراوندي في إنكارب التواتر ،وله كتاب خم في التفسير  ،و له إلمام ِّ
واإلجماعّ ،
خاصا بأفعال النبي  .وهذا يدل عمى عم ّدو منزلتده وعظديم قددرب ،ودفدع أهدل
كتابا
ًّ
واألخبار ،وقد ألف ً
العمم والف ل إلى الثناء عميه(ٔ) ،وهذا بعض ما قيل في حقه:

المتَ َكمِّمددين وناصددر ُسدَّنة سد ِّديد
الج َ
السددنة و َ
قددال عندده السددبكي تدداج الدددين :إمددام مددن أئمددة أهددل ّ
ماعددة وِامددام ُ
دعيا ْيبقدى أَثَدرب إِلدى َي ْدوم يقدوم َّ
ِّ
النداس
الم ْرسمين و
الذاب َعن ّ
المسدممين س ً
الدين والساعي في حفظ عقائدد ُ
ُ
َّ
دام فددي نصددرة ِممَّددة
لددرب العددالمين  ،إِمد ٌ
دي َب در حمددى جندداب الشد ْدرع مددن الحددديث المفتددري وقد َ
دام َحبد ٌدر وتقد ٌ
ِ
دؤزر .ومدا بدرح يددلِج ويسدير ويدنهض بسداعد التشدمير حتَّدى نقَّدى الص ُددور مدن
نصر م ًا
اإلسالم فنصرها ًا
دال،
الوقوع في ورطات مدا اْلتدبس وق َ
ض من َ
الدنس َووقى بأنوار َ
ب األ َْب َي ُ
ال ّش َبه كما ينقى الثَّْو ُ
اليقين من ُ
ق ي ْددفع تَرهدات ِ
الباطدل(ٕ) .وذكدرب ابدن عسداكر بدالقول :ب ّديض
َفمم يتْرك مقَ ً
اال لقائِل وأزاح األباطيل واْل َحد َ
وسود به رايات أهل االعتزال والجهمية ،فأبان به وجده الحدق األبمدج،
اهلل به وجوب أهل ال ّ
سنة النبوية ّ ،
دان والعرف ِ
ولصدور أه ِدل اإليم ِ
ِ
صدم ظهدر كد ّل ُمبت ِددع
دان أثمَدج  ،مناظرتده مدع شديخه ّ
الجبدائي ،التدي بهدا قَ َ
ومرائي(ٖ).
ُ
وق ددال البغ دددادي" :إ َّن أبد دا محم ددد عم ددي اب ددن ح ددزم األندلس ددي ق ددالَّ :
إن أب ددا الحس ددن رحم دده اهلل ل دده م ددن

التصانيف خمسة وخمسون تصنيفًا"(ٗ) .ويقول عنه ابن خمّكان" :هو صاحب األصدول ،والقدائم بنصدرة

نسد دب الطائف ددة األش ددعرية ،وش ددهرته تُغن ددي ع ددن اإلطال ددة ف ددي تعريف دده"(٘) .وذكد درب
م ددذهب ّ
السد دّنة ،والي دده تُ َ
الخطيدب البغددادي فقددال" :هدو بصددري سدكن بغدداد إِلدى أن تددوفي بهدا ،وكددان يجمدس أيددام الجمعدات فددي
حمقة أَبِي إِسحاق المدروزي الفقيده مدن جدامع المنصدور"( .)ٙومؤلفدات األشدعري رحمده اهلل كثيدرة لمغايدة،

ولددم يددتم ّكن الدارسددون والبدداحثون مددن العثددور ّإال عمددى جددزء قميددل منهددا ،وقددد ذكددر الزركمددي فددي كتابدده
الصرديق" و "الررد عمرى المجسرمة" و"مقراًلت
األعالم أن مصنفاته بمغت ثالثمائة كتاب ،منها "إمامة
ا
اإلسالميين" و"اإلبانة عن أصول الديانة" و"رسرالة فري اإليمران" و "مقراًلت الممحردين" و"الررد عمرى

اوندي" و"خمرق األعمرال" و"األسرماء واألحكرام" و"استحسران الخروف فري الكرالم" و"الممر فري
ابن الر ا
الرد عمى أىل الزيغ والبدع" يعدرف بدالممع الصدغير( .)ٚهدذب بعدض مصدنفاته ّإال إنندا لدم نعدرف الكثيدر
(ٔ) أبو الحسن األشعري ،رسالة إلى أىل الثار ،جٔ ،صٖٕ.

(ٕ) السبكي تاج الدين ،طبقات الشافعية الكبر  ،جٖ ،ص .ٖٗٚبتصرف.
(ٖ) ابن العماد الحنبمي ،ش رات ال ىب ،جٗ ،صٖٓٔ .بتصرف.
(ٗ) الخطيب البغدادي ،تاريب باداد ،جٖ ،ص.ٕٛٙ

(٘) ابن خمكان ،وفيان األعيان ،جٖ ،صٗ .ٕٛبتصرف.
( )ٙالخطيب البغدادي ،تاريب باداد ،جٖٔ ،صٓ.ٕٙ
( )ٚينظر :الزركمي ،األعالم ،جٗ ،صٖ.ٕٙ
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عنها ،ف ًال ع ّما احتوته من عناوين .ويعتبر كتابا (اإلبانة عن أصرول الديانرة)(،العمرد فري الرؤيرة)
َّ
دنص عميده فيمدا اسدتدركه عمدى
من أهم مؤلفات أبي الحسن األشعري رحمه اهلل .وابن عساكر وان لدم ي ّ

در منده فدي التبيدين ،واعتمدد عميده فدي بيدان عقيددة األشدعري ،وأشداد بده كثي ًدرا،
ابن فورك ّإال َّأنه نقدل كثي ًا
َّ
وبين مكانته في نفوس أتباع األشعري رحمه اهلل الممتزمين بمنهجه(ٔ).

دحاب أبددي منصددور محمددد بددن محمددد بددن محمددود الماتريدددي السددمرقندي
ثانيررا:
َّ
الماتريديررة  :هدؤالء أصد ُ
ا
َّ
كالمي دة نش ددأت بس ددمرقند ف ددي القددرن ال ارب ددع الهج ددري ،اس ددتخدمت األدلَّد دة
الحنفددي رحم دده اهلل ،وه ددي ِفرق ددة
َّ
العقمي دة والفمسد َّ
َّ
الباطني دة ،فددي محاولددة لَ د ْم ُيحالفهددا التوفي ددق
دفية فددي مواجهددة خصددومها الف ددرق
والب دراهين
َّ
دأعموا شددأن
الس دَّنة والجماعددة فددي االعتقدداد ،ومددذهب
الجهمي دة وأهددل الكددالم ،فد ْ
لمتوسددط بددين مددذهب أهددل ُ
عقميدات وس َّ
الع ْقل مقابل الن ْقل  ،وقالوا بِبدعة تقسيم أصول الدين إلى َّ
ممدا ا دطرهم إلدى القدول
دمعيات ّ
الس دَّنة النبويددة ،وعدددم األخد ِدذ بأحاديددث
بالتأويددل والتفددويض ،وكددذا القددول بالمجدداز فددي الق درآن الك دريم ،و ُ
أن القدرآن الكدريم كددالم اهلل تعددالى َّ
بخْمدق الكتددب ومنهددا :القدرآن الكدريم ؛ عمددى َّ
النفسددي.
اآلحدداد ،وبددالقول َ
َّ
السدَّنة والجماعدة فدي
قرَبهم إلى
الجهمية فدي هدذا البداب ،والدى المرجئدة فدي أبدواب اإليمدان ،وأهدل ُ
مما ّ
ّ

مس ددائل :القددددر ،وأمدددور اآلخ د درة وأح د دوال البد ددرزخ  ،وف ددي القدددول فد ددي اإلمامدددة ،والصدددحابة (ٕ) .ذكد ددر
بأن اإليمان تصدديق القمدب و َّ
السفاريني :قول الماتريدي رحمه اهلل َّ :
أن اإلقدرار بالمِّسدان ركدن ازئدد لديس

بأصمي  ،وليست األعمال داخمة في اإليمان ولم َيذكرب أصحاب المقاالت في كتبهم واَّنما ذكدرب بعدض
ّ
(ٖ)
ِ
الم ِّ
كان
تأخرين ،وله شرح عمى الف ْقه األكبر المنسوب إلى أبي حنيفة مطبوع ،توفى سنة (ٖٖٖه) َ .
ُ
َّ
َّ
دان صدداحب جد َددل
الحنفيدة ،ولددذا تجددد أكثددر المنتسددبين لعقيدتدده ِمدن
ددودا فددي فقهدداء
دان معد ً
الحنفيدة ،وكد َ
كد َ
ِ
ِ
بم ّدة طويمة ،حتى
وكالم ،ولم يكن من أهل ُ
السنن واآلثار ،ولم يكن له أتْباع ُيذكرون في َع ْهدب وبعدب ُ
َّ
َّ
دنون فتظهددر طائفددة تَ د َّدعي
جدداء ِمددن بعد ُدد َم دن أحيددا مذهبدده ِم دن
الحنفي دة ،وحقَّقدده وهذبدده .وتم ددي السد َ
دأن وأتبدداعٌ ،واَّنمددا وقددع ذلددك فيمددا ال
(الماتُريديددة) قددد دانددت باعتقددادب ،وفددي الد َّدزمن المتد ّ
دار لهددا شد ٌ
دأخر صد َ
ِ
لألمدة وألهدل
أن ال ُيع َدرف َّ
الجهدل بهدا وبأهمهدا ،حتدى وصدل الحدا ُل إلدى ْ
بالبعدد عدن السدنن و َ
ارتياب فيه ُ
إمام ُي ْقتَدى به في االعتقاد ِسوى أبي الحسن األشعري وأبدي منصدور الماتُريددي رحمهمدا
الس َّنة
َّ
ُ
خاصةً ٌ
اهلل الذي له مؤلّفات منها :تأويالت أىل السنة أو تأويالت القرآن ،وفيه تناول نصوص القرآن الكريم،

(ٔ) ابن عساكر ،تبيين ك ب المفتري ،جٔ ،ص.ٕٔٛ

(ٕ) الندددوة العالميددة لمشددباب اإلسددالمي ،الموسررروعة الميسررررة فررري األديررران والمررر اىب واألحرررزاب المعاصررررة ،إشد دراف
وتخطد دديط ومراجعد ددة :د .مد ددانع بد ددن حمد دداد الجهند ددي ،طٗ ،ال مديند ددة :دار الند دددوة العالميد ددة لمطباعد ددة والنشد ددر والتوزيد ددع،

ٕٓٗٔه ،جٔ ،صٗٓٔ .بتصرف.
(ٖ) السفاريني ،محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبمدي( ،ت ٔٔٛٛهدد) ،لروائ األنروار السرنية ،تحقيدق :عبدد اهلل
بن محمد بن سميمان البصيري ،طٔ ،الرياض :مكتبة الرشد لمنشر والتوزيعٜٜٔٗ،م ،جٔ ،صٕٗٔ.
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َّ
جهميدة(ٔ) .ومدن أشدهر كتبده فدي عمدم الكدالم :كتراب التوحيرد،
فأولها تأويالت
وال ِسَّيما آيات ِّ
الصفاتَّ ،

َّ
َّ
االعتقاديد دة ،ويقص ددد بالتوحي ددد :توحي ددد
الكالميد دة ،وب دديَّن ُمعتق دددب ف ددي أه د ِّدم المس ددائل
وفي دده ق د ّدرر نظريات دده
َّ
الخالقية والر َّ
َّ
الجهمية بتعطيدل كثي ٍدر مدن
ولكن عمى طريقة
بوبية ،وشيء من توحيد األسماء و ِّ
الصفاتْ ،
السمف الصالح .كما ُينسب إليه شرح كتراب الفقرو
الصفات بحجة التنزيه ونفي التشبيه؛ مخالفًا طريقة َّ
ِّ
األكبررر لإلمددام أبددي حنيفددة .ولدده فددي الددردود عمددى المعتزلددة رد األصررول الخمسررة .وأي ً دا فددي الددرد عمددى
كتاب اإلمامة لبعض الروافض .وفي الرد عمرى القرامطرة ،والدرد عمدى فرروع القرامطرة(ٕ) .فالماتريديدة،

يقولددونَّ :
إن اهلل تعددالى خددالق أفعددال العبدداد كمهددا ،وال خددالق ّإال هددو ،كمددا يقددول األشدداعرة وجميددع أهددل
السَّنة(ٖ).
ُ

يقددول الماتريدددي رحمدده اهلل :عنددد تفسدديرب لقولدده تعددالى :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ (ٗ).

وهددى تددنقض عمددى المعتزلددة قددولهم؛ ألََّنهددم يقولددونَّ :
َن يسددتنقذهم فددي حددال االختيددار،
إن المَّدده ال يقدددر أ ْ
واَّنما يقددر االسدتنقاذ ِمدنهم فدي حدال اال دطرار ،فدأخبر َع َّدز َو َج َّدل :أََّنده يسدتنقذهم عمدى فعدل الطغيدان.
أن يخذلهم ويتركهم لما اختاروا ِمن الطغيان
(وَي ُمد ُه ْم) أي :يخمق فعل الطغيان فيهم .ويحتملْ :
وقولهَ :
يهددهم ولَدم ُيدوفِّقهم .وفددي هددذا إ ددافة المد ِّدد إلددى المَّدده .وا ددافة المد ِّدد
إلددى آخددر عمددرهم .ويحتمددلَّ :أنده لَدم ْ
َوجه الثالثة التي َّبيَّنا ،وفدي هدذا أََّنده إذا كدان
عمى الطغيان ال ُي اف إليه ّإال لمدح ،والمدح يكون باأل ُ
هو الذي يمدهم في الطغيان قدر عمى دب ِمن فعل اإليمان؛ ف َّ
ددل أ َّ
َن المَّده خدالق فعدل العبداد؛ إذ ِمدن
ُ
قولهمَّ :
إن القُدرة التّامة هي التي إذا قدر عمى شيء قدر عمى دب  .ويقول عندد تفسدير قولده تعدالى:
ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ(٘)،

صدددقتم فددي زعمكددم بدأ َّ
َن الحسددد لدديس ِمدن عنددد المَّدده ،وكددذلك نقددول ،وال نجيددز إ ددافة الحسددد إليدده بحددال
ولكد ْدن نقددول :خْم دق فعددل الحسددد ِم دن الخمددق ،وكددذلك ُيقددال فددي األَنجدداس ،واألقددذار ،و َّ
الحيددات والعقددارب
َّ
الحي دات والعقددارب ،وا ْن
فيقددال :يددا خددالق األَنجدداس و ّ
ونحوهددا :إَِّن ده ال يجددوز ْ
أن تُ دداف إلددى المدده تعددالى ُ
كان ذلك كمّه خمقه ،وهو خالق كل شيء .فعمى ذلك ،نقول بخمق فعل الحسد ،وفعل الكفر ِمدن العبدد،

(ٔ) ينظر :عبد اهلل بن يوسف الجديع ،العقيدة السمفية في كالم رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية ،طٕ ،ال
مدينة :دار اإلمام مالك ،دار الصميعي لمنشر والتوزيعٜٜٔ٘ ،م ،جٔ ،ص.ٕٜٜ

(ٕ) الندوة العالمية لمشباب اإلسالمي ،الموسوعة الميسرة ،جٔ ،ص.ٜٙ

(ٖ) ابددن تيميددة ،تقددي الدددين أبددو العبدداس أحمددد بددن عبددد الحمدديم الح ارنددي (ت ٕٚٛه دد) ،مجمرروع الفترراو  ،تحقيددق :عبددد
ال ددرحمن بد ددن محم ددد بد ددن قاسدددم ،المديند ددة النبوي ددة :مجمد ددع المم ددك فهد ددد لطباع ددة المصد ددحف الش د دريفٜٜٔ٘ ،م ،ج،ٔٙ

ص.ٕٖٚ

(ٗ) سورة البقرة ،آية ٘ٔ.
(٘) سورة البقرة ،آية .ٜٔٓ
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(ٔ)
دالق ألفعددال العب داد ِم دن الكفددر
أن ُي دداف إلددى المَّدده تعددالى  .وقيددل" :واهلل سددبحانه وتعددالى خد ٌ
وال نجد ِّدوز ْ
واإليمان والطّاعة و ِ
العصيان ال كما زعمت المعتزلة َّ
خالق ألفعاله"(ٕ).
أن العبد
ٌ

فمفهوم التوحيد عند الماتريدية هو :إثبات َّ
قسيم لده ،وال جدزء لده ،واحدد
أن اهلل تعالى و ٌ
احد في ذاته ،ال َ
فدي ِ
صدفاته ،ال شددبيه لده ،واحددد فدي أفعالدده ،ال ُيشداركه أحددد فدي إيجدداد المصدنوعات ،ولددذلك بدذلوا غايددة
جه دددهم ف ددي إثب ددات ه ددذا الن ددوع ِمد دن التّوحي ددد باعتب ددار َّ
أن اإلل دده عن دددهم ه ددو :الق ددادر عم ددى االختد دراع.

َّ
العقمي دة والفمسد َّ
َّ
الجهمي دة ،مثددل دليددل
دفية التددي أحدددثها المعتزلددة و
ُمسددتخدمين فددي ذلددك األدلّ دة والمقدداييس
األئمدة وأتبدداعهم وأسدداطين الكددالم والفمسددفة
السدمف و َّ
حددوث الجدواهر واألعدراض ،وهددي أدلَّدة َ
ط َعدن فيهدا ّ
َّ
َّ
وبين دوا َّ
الس دَّنة والجماعددة أي داً بمسدداواتهم بددين
أن الطددرق التددي دل عميهددا الق درآن أصددح .و خددالفوا أهددل ُ
توحيد الر َّ
السدَّنة :المدألوب المعبدود الدذي يسدتحق العبدادة وحددب ال
بوبية وتوحيد األُلوهيَّة ،فاإلله عندد أهدل ُ
شريك له .وما ْأرِسمَت الرسل إال لتقرير ذلك األمر ،ودعدوة البشدرية إلدى توحيدد اهلل تعدالى فدي ر َّ
بوبيتده،
سمى
سمى اهلل تعالى إال بما َّ
والوهيَّته ،وأسمائه وصفاته .فأثبتوا هلل تعالى أسماءب الحسنى ،وقالوا :ال ُي َّ

الس َنة والجماعة في القول بالتوقيف في أسمائه تعالى،
به نفسه ،وجاء به الشرع .وفي ذلك وافقوا أهل ُ
فرقدوا بددين بدداب
ّإال َّأنهددم خددالفوهم فيمددا أدخمددوب فددي أسددمائه تعددالى:
كالصدانع ،القددديم ،الد ّذات .حيددث لددم ُي ِّ
ّ
دفات هلل تعدالى فقدط ،عمدى خ ٍ
اإلخبار عن اهلل تعالى وباب التسمية .وقالوا ب ثبات ثمداني ص ٍ
دالف بيدنهم

وه ددي :الحيد دداة ،الق دددرة ،العمد ددم ،اإلرادة ،الس ددمع ،البصد ددر ،الك ددالم ،التَّكد ددوين .وعم ددى َّ
دع األفعد ددال
أن جميد د َ
ِ
َّ
الصدفات
السدَّنة ( ِّ
أمدا مددا عدددا ذلددك مدن ّ
الصدفات التددي دل عميهددا الكتدداب و ُ
المتعديددة ترجددع إلددى التَّكددوينّ .
ُ
ذاتي دة ،أو صددفات َّ
الخبريددة) ِم دن صددفات َّ
فعمي دة ،ف َّنهددا ال تدددخل فددي نطدداق الع ْق دل ،ول دذلك قددالوا بنفيهددا

جميع دا
الص دفات و َّأنهددا
السدَّنة والجماعددة فهددم كمددا يعتقدددون فددي األسددماء يعتقدددون فددي ّ
ً
أم دا أهددل ُ
ً
جميعداّ .
تشبيه ،وتنز ٍ
ٍ
توقيفية ،ويؤمنون بها ب ٍ
ٍ
َّ
الكيفية واثبات المعندى الالئدق
تعطيل ،مع تفويض
يه بال
ثبات بال
َّ ُ
باهلل تعالى(ٖ)؛ لقوله تعالى :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ (ٗ).

كالمي دا فددي تقريددر العقيدددة ُيشددابِه إلددى حددد كبيد ٍدر مددنهج ُمتد ِّ
دأخري
منهج دا
وقددد نهددج الماتريدددي رحمدده اهلل
ً
ً
األشاعرةِ ،
الصفاتية ِمن أمثال ابن ك ّدالب وأبدي الحسدن األشدعري رحمده اهلل
وعدادب في أهل الكالم ِمن ِّ
ٍ
ٍ
متعددة ِمدن مسدائل الصِّدفات ومدا يتعمدق
مسائل
كالب في
وأمثالهما .وقد تابع الماتريدي رحمه اهلل ابن ّ
عموم دا كددانوا ِم دن أسددب ِ
بهددا .و ِم دن المعمددوم َّ
الن داس تددأثًّار بعمددم الكددالم .فقددد
أن األحندداف وأهددل المشددرق
ق ّ
ً

(ٔ) ينظر :الماتريدي ،محمد بن محمد بن محمود ،أبو منصور الماتريدي (ت ٖٖٖه) ،تفسير الماتريردي (ترأويالت
أىل السنة) ،تحقيق :د .مجدي با سموم ،طٔ ،بيروت :دار الكتب العمميةٕٓٓ٘،م ،جٔ ،ص.ٖ٘٘ ،ٖٛٛ

(ٕ) عبددد الددرحمن بددن صددالح بددن ص دالح المحمددود ،موقررف ابررن تيميررة مررن األشرراعرة ،طٔ ،الريدداض :مكتبددة الرشددد،
ٜٜ٘ٔم ،جٖ ،ص ٖٖٗٔ.

(ٖ) الندوة العالمية لمشباب اإلسالمي ،الموسوعة الميسرة ،جٔ ،صٔٓٔ.ٕٔٓ ،
(ٗ) سورة الشورى ،آية ٔٔ.
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الجهم ِمن تمك الجهات(ٔ) .وفي هذا يقول اإلمام أحمد  في معرض كالمده عدن َّ
كانت بداية َّ
الجهدم:
"وتَبِعه عمى ِ
قوله رجا ٌل ِمن أصحاب أبي حنيفة  وأصحاب عمرو بن ُع َبيد بالبصرة "(ٕ) .فبِ ْشدر بدن
غيدداث المريسددي (ٕٕٛه) ،والقا ددي أحمددد بددن أبددي دؤاد (ٕٓٗه) وغيرهمددا كددانوا ِمدن األحندداف .فددال
ِ
ِ
وسد َعوا فدي تأسيسدده
غ اربدة ْ
أن يك َ
دون الماتريدددي الحنفدي رحمده اهلل مدن أولئدك الّدذين ناصددروا عمدم الكدالم َ
مما ِمن أعالمه وصاحب إحدى مدارس الكالم التي صارت فيمدا بع ُدد تُع َدرف
وتقعيدب ،إلى ْ
أن أصبح َع ً
ِِ
كثير عن أبي الحسن األشعري رحمه اهلل (في طورب الثّداني) فهدو
يبعد ًا
باسمه .فالماتريدي رحمه اهلل ال ُ
دأثر بددالمنهج الكالمددي عمددى طريقددة بددن كد ّدالب ِمدن االعتمدداد عمددى
ود لممعتزلد ِدةّ ،إال َّأنده كددان ُمتد ًا
خصد ٌدم لَد ُدد ٌ
َّ
َّ
دأنه فدي ذلدك شدأن أبدي الحسدن األشدعري رحمده اهلل،
الكالميدة فدي تقريدر المسدائل
المناهج
االعتقاديدة ش َ
ٍ
ٍ
در بددين
أن كددان الخددالف دائد ًا
فكالهمددا ُيعتبد ُدر امتد ً
ددادا لمدرسددة بددن كد ّدالب التددي ُع ِرفَدت كمدرسددة ثالثددة بعددد ْ
َّ
منهجدا
الجهميدة والمعتزلدة ِمدن ِجهددة أخدرى .فجدداء بددن ك ّدالب وأحدددث
السدَّنة والجماعددة ِمدن جهددة ،و
ً
أهدل ُ

َّ
ثالثًا حاول فيده التّوفيدق بدين النصدوص الشدر َّ
الكالبدي كدان لده وجدودب
عية والمنداهج
الكالميدة .فالمدذهب ّ
وخ ارسددان ،وكددان لدده انتش دار فددي بد ِ
دالد مددا وراء َّ
النهددر التددي كانددت تَ ُغ دص بمختم ددف
فددي الع دراق والد َّدري ُ
َ
الطَّوائِف و ِ
الفرق .ولَم تتعرض الماتر َّ
لمتطور الذي حصل عمى العقيددة األشدعرَّية والدذي سدبق بيانده
يدية
ّ
ِ
المت د ِّ
دأخرين ِمد دن األش دداعرة
ف ددي الح ددديث ع ددن األش ددعرّية .فالماتر ّ
يديد دة بق َيد دت عم ددى م ددا كان ددت عمي دده .وان ُ
والماتر َّ
يدية ،ال ُيثبِتون ِمن الصفات سوى سبع صفات(ٖ).
مر بيا األشعري رحمو اهلل :
ثالثاا :األطوار التي َّ

در الخدتالف البيئدة التدي نشدأ فيهدا وترّبدى بينهدا ،فاألشدعري
مر األشعري رحمده اهلل بدأطوار مختمفدة نظ ًا
َّ
رحمه اهلل نشأ معتز ًليا  ،ثم انتقل إلى المذهب الكالمي ،ثم هداب اهلل إلى الحدق ورجدع إلدى مدذهب أهدل
السَّنة والحديث .فقد َذ َكر أهل الفقه والعمم بعقيدة السمف َّأنه تَ َّ
نقل في أطو ٍار ثالث ٍدة؛ فكدان أوًال معتز ًليدا،
ُ
در رجدع إلدى عقيددة السدمف .وعمدى هدذا فداألطوار
السدَّنة ،وأخي ًا
ثم سمك طريقًا وسطًا بدين االعتدزال وأهدل ُ

مر بها األشعري رحمه اهلل ثالثة كما يأتي :
التي َّ

إمامدا لهدم .وتح َّددثت عنده فدي
الطور األول :كان فيه معتز ًليا يقول بقولهم ويأخذ بأصولهم حتدى صدار ً
مناسبة سابقة.

(ٔ) ينظر :الذهبي ،العرش ،تحقيق :محمد بن خميفدة بدن عمدي التميمدي ،طٕ ،المديندة المندورة :عمدادة البحدث العممدي
بالجامعة اإلسالميةٕٖٓٓ،م ،جٔ ،ص.ٜٙ ،ٙٛ

(ٕ) ابن حنبل ،أحمد بن محمد بن هالل بن أسد الشيباني أبدو عبدد اهلل (ت ٕٔٗهدد) ،الررد عمرى الجيميرة والزنادقرة،
تحقيق :صبري بن سالمة شاهين ،طٔ ،ال مدينة :دار الثبات لمنشر والتوزيع ،الت ،جٔ ،صٕٕ.

(ٖ) ينظر :الذهبي ،العرش ،جٔ ،صٓ.ٛٗ – ٚ
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ولما يمحق بهم .وفي هذا الطور
السَّنة والحديث َّ
الطور الثاني :خرج فيه عمى المعتزلة ومال إلى أهل ُ
سمك طريقة عبدد اهلل بدن سدعيد بدن كدالب( .)2و خيدر كتداب ُيمثِّدل هدذا الطدور عندد األشدعري رحمده اهلل
هو كتاب (المم في الررد عمرى أىرل الزيرغ والبردع) ،ذلدك َّ
أن األشدعري رحمده اهلل يهداجم فيده المعتزلدة

شديدا ،ويدخل معهم في مناقشات َّ
أحياندا ،فهدو بهدذا يدتخمص مدن
جدلية تصل إلدى حدد التعقيدد
هجوما
ً
ً
ً
وي ِّفنددب ،ومدع هدذا نجدد َّأنده ال يدذكر اإلمدام أحمدد  وال ُيشديد بمذهبده كمدا
مذهب االعتدزال ويدرد عميده ُ

فعل في اإلبانة ،كما َّأنه لم يتعرض لذكر كثير من الصفات التي ُيؤ ِمن بها السمف كالوجه واالستواء،
ويددتكمم عددن نظريددة ال َك ْس دب ب سددهاب .فمددذا أمكددن القددولَّ :
الس دمف
طا بددين َّ
بأن ده كددان فددي هددذا الطددور وس د ً
كاإلمام أحمد بن حنبل والمعتزلة .ونقطة تحدول األشدعري رحمده اهلل هدذب هدي أهدم ش ٍ
ديء حددث لده فدي

السدَّنة والجماعدة ،ودحدض الباطدل الدذي
كبير في ُنصرة مذهب َّ
السمف أهل ُ
أثر ٌ
تاريل حياته وكان لها ٌ
حرر نفسه بالرجوع الكامل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ،
كان عميه قبل ذلك ،وخاصةً بعد ما َّ

وكان ذلك في طورب األخير(ٕ).
الطور الثالث :هدو الطدور الَّدذي أعمدن فيده األشدعري رحمده اهلل انتسدابه إلدى اإلمدام أحمدد  كمدا ذكدر

ذلك في ُمقدمة كتابه اإلبانة ،وتصريحه بذلك َيدل عمى َّأنه وقف عمى ُكتب اإلمام أحمدد  ،واسدتقى
در فددي العقيدددة ،وهددذا يظهددر فددي كالمدده عمددى الصددفات ومطابقتدده لكددالم اإلمددام أحمددد  وذلددك
منهددا كثيد ًا
دأت عندددي األدلَّدة ولددم يتد َّ
درجح
ويددذكر إن سددبب رجوعدده عددن االعتدزال َّأندده قددال :تكافد ْ
مثددل صددفة الكددالمُ .
ٍ
دت
شيء عمى
عندي
ديت اهلل تعالى فهدداني إلدى اعتقداد مدا أودعتَده فدي ُكتبدي هدذب ،و ْانخمع ُ
شيء فاستَ ْه ُ
ٌ

دت مددن ثددوبي هدذا وانخمددع مددن ثد ٍ
دوب كدان عميدده ورمددى بدده ،ودفددع
دت اعتقددب ،كمددا انخمعد ُ
مدن جميددع مددا ُكند ُ
َ
َّ
نائما في شهر
الكتب التي ألفَها عمى مذاهب أهل ُ
السَّنة إلى الناس .ويحكى عن مبدأ رجوعه ّأنه كان ً
ِ
فممدا اسدتيقظ دخدل
نصر المذاهب
رم ان فرأى النبي  ،فقال له :يا عمي ا ُ
المروَّية عني ف َّنها الحدق ّ
ِ
الرؤيددا فددي العشددر األَُو ْل ،فم َّم دا كددان
در
ديم ولددم يددزل ُمفكد ًا
عميدده أمد ٌدر عظد ٌ
مهموم دا م دن ذلددك ،وكانددت هددذب ُ
ً

أن
ثانيا فقال :ما
َ
فعمت فيما أمرتُك به فقال :يدا رسدول اهلل ومدا عسدى ْ
العشر رأى النبي ،في المنام ً
ِ
المرويدة ِّ
َّ
َّ
عندي
محامد َل صددحيحة ،فقددال لددي :انصددر المددذاهب
عندك
خرجدت لممددذاهب
المرويدة ْ
أفعددل وقددد َ
ف َّنها الحق .فاستيقظ وهو شديد األسف والحزن وأجمع عمى تَ ِ
رك الكالم واتِّباع الحديث ومالزمة تالوة
َ
النعدداس مددا لددم يتمالددك معدده
فممدا كانددت ليمددة سددبع؛ وكددان ِمدن عادتدده سددهر تمددك الميمددة أخد َذب مددن ّ
القدرآنّ .
صنعت فيما أمرتُك به
يتأسف عمى ترك القيام فيها فرأى النبي ،ثالثًا فقال له :ما
السهر ،فنام وهو َّ
َّ
َ

َّ
ِ
المتَ َكمِّمدين .وهدو مدن
محمد أَبو َّ
ويقال عبد اهلل بن َّ
(ٔ) عبد اهلل بن سعيد بن كالبُ ،
محمد بن كالب القطان أحدد أَئ َّمدة ُ
ِ
السددنة فددي أَن
السددنة وال َيقددول هددو وال غي درب م َّمددن لددهُ أدنددى تَ ْمييددز إِن كددالم اهلل هددو اهلل إَِّنمددا ابددن كددالب مددع أهددل ّ
أهددل ّ
صفَات َّ
ِ
دائتَْي ِن َبقمِيدل .ينظدر :السدبكي
الذات ليست هي ال َّدذات وال غيرهدا .ووفداة ابدن ك ّدالب فيمدا يظهدر بعدد األَربعدين وم َ
تاج الدين ،طبقات الشافعية الكبر  ،جٕ ،ص.ٖٓٓ، ٕٜٜ

(ٕ) ينظر :أبو الحسن األشعري ،رسالة إلى أىل الثار ،جٔ ،صٖ٘.ٖٙ ،
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وسنتك ،فقال له :أنا ما أمرتُدك بت ِ
ولزمت كتاب اهلل َّ
درك الكدالم َّإنمدا
تركت الكالم يا رسول اهلل
فقال :قد
ُ
ُ
المروية ِّ
َّ
ت
أمرتُك بُِنصرة المذاهب
عندي ف َّنهدا الحدق ،قدال فقمدت :يدا رسدول اهلل كيدف َأد ْ
دذهبا تص َّدوْر ُ
عم ً
أن اهلل يمدك ٍ
أعمم َّ
بمدد مدن عنددب
مسائمه وعرْف ُ
ت دالئمَه منذ ثالثين سنة ُلرؤيا ،قال فقال لي :لوال ِّأنى ُ
عنك حتَّى أبِّين لَ َك وجوهها ،فَ ِج ْد فيه ف َّن اهلل سيمدك ٍ
بمدد من عندب .فاستيقظ وقال :ما َبعد
قمت ْ
لما ُ
َ
َ َ
ِّ
الرؤية وال ّشفاعة والنظر وغير ذلك .وكان يفتح عميه
الحق ّإال ال الل ،وأخ َذ في ُنصرة األحاديث في ُ
شيل قط وال اعتر ه به خصم وال رآب في كتاب(ٔ) .ويالحظ
من المباحث والبراهين بما لم يسمعه من ٍ

من هذا القرار َّ
السّنة
أن األشعري رحمه اهلل ُيعمن براءته صراحةً من المعتزلة ُ
وينص عمى مذهب أهل ُ
والجماعددة ،وسددمك فيهددا سددبيل أهددل الهُددى والرشدداد .ومددن وقددت اإلعددالن بدددأ األشددعري رحمدده اهلل ُيددافع

دي مدن لسدان وبيدان حتدى صدار شدوكة فدي حمدوق
عن عقائد أهل َّ
السمف ُ
ويحارب المعتزلدة بكدل مدا أوت َ
المعتزلة .يقول بن النديم في الفهرست وهو َّأول مدن تدرجم لألشدعري رحمده اهلل :وكدان أوًال :معتز ًليدا ثدم
وخْمدق القدرآن فدي المسددجد الجدامع بالبصدرة فدي يددوم الجمعدة رقددى كرس ًديا ونددادى
تداب مددن القدول بالعدددل َ
ب بخمدق
ومن لم يعرفني فأنا أُ َعِّرْفهُ نفسي؛ أندا فدالن بدن فدالن َكتَد َ
بأعمى صوته َمن عرفَني فقد عرفَني َ
القرآن و َّ
دب ُمقمدعٌ ُمعتق ٌدد لمدرد عمدى المعتزلدة
أن اهلل ال ُيرى باألبصار وا َّن أفعال ِّ
الشر أنا أفعمها ،وأندا تائ ٌ

فخرج بف ائح ِهم ومعايب ِهم(ٕ).

هددذا هددو مددنهج األشددعري رحمدده اهلل الددذي سددمكه وسددار عميدده بعددد رجوعدده عددن االعتدزال مددع ميولد ِده إلددى
الكالمي دة فددي تأييد ِ
َّ
ددب لهددذا المددنهج؛ وذلددك بسددبب نشددأته األولددى االعتزاليددة وقيامدده بالدددفاع عددن
النزعددة
َ

ِ
البد َّد لدده ِم دن سددموك طدريقتهم فددي الد ِّ
العقيدددة اإلسد َّ
درد
المتكممددين ،فكددان ُ
دالمية ددد َم دن انحرفدوا عنهددا مدن ُ
عميهم َّ
الب َّدد ِمدن معرفدة الحقيقدة وهديَّ :
أن بدين األشدعري رحمده اهلل
ألنهم ال يقتنعدون بأدلَّدة ُ
النصدوص .و ُ
بون شاسعٌ ،أحدثَهُ الّذين كانوا ينتسبون إليه قبل ترك ِده االعتدزال وبقدائهم عمدى عقيدتده وآ ارئده
واألشاعرة ٌ
السدمفية التددي رجددع إليهددا بانتسددابِ ِه إلددى
السددابقة ،وهددذا َ دياعٌ لمحقيقددة وهد ْدد ٌم لمكانددة األشددعري رحمدده اهلل َّ
اإلمددام أحمددد بددن حنبددل  .ولقددد تَبد َّدين لكثيد ٍدر ِم دن العممدداء والبدداحثين مدددى مخالفددة األشدداعرة إلمد ِ
دامهم
ُ
(ٖ)
السد دَّنة والجماع ددة
الحد دظ َّأنه ددم ُيطمق ددون عم ددى ه ددذا الم ددذهب م د ُ
األش ددعري رحم دده اهلل  .كم ددا ُي َ
دذهب أهد د ُل ُ
السَّنة والجماعدة وهدو األشدعري رحمده اهلل ،وكدل ذلدك زْعد ٌم باطد ٌل وقدو ٌل
باعتبار َّأنه منسوب إلمام أهل ُ

(ٔ) ينظر :السبكي تاج الدين ،طبقات الشافعية الكبر  ،جٖ ،ص.ٖٜٗ ،ٖٗٛ

(ٕ) ينظددر :ابددن النددديم ،محمددد بددن إسددحاق أبددو الفددرج (ت ٖ٘ٛه) ،الفيرسررت ،بيددروت :دار المعرفددةٜٔٚٛ ،م ،جٔ،
صٕٕ٘.

(ٖ) ينظ ددر :المقري ددزي ،أحم ددد ب ددن عم ددي ب ددن عب ددد الق ددادر ،أب ددو العب دداس الحس دديني العبي دددي ،تق ددي ال دددين المقري ددزي (ت
٘ٗٛه دد) ،الم رواع واًلعتبررار ب ر كر الخطررط واثثررار ،طٔ ،بيددروت :دار الكتددب العمميددةٔٗٔٛ ،ه دد ،جٗ ،ص٘،ٜٔ
.ٜٔٙ
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(ٔ)
قرب ُح ور أجل أبي الحسن األشعري رحمه اهلل دعا السرخسدي فأتداب ،فقدال:
غير سديد  .قيلّ :
لما ُ
دي ِّأن دي ال أُ َكفِّ در أحد ًددا ِم دن أهد ِدل ِ
ألن الكد َّدل ُيشدديرون إلددى معبد ٍ
القبمد ِدةَّ ،
دود واحد ٍدد ،واّنمددا هددذا كمدده
اشددهد عمد َّ
اختالف العبادات(ٕ).
ُ

المبحث الثاني

دراسة مسائل الخالف بين الماتريدية واألشاعرة ،والسمف و ِ
الفرق األأخر

أواًل :مسائل الخالف بين الماتريدي واألشعري.
ٔ -مسألة الق اء والقدر :قال الماتر َّ
يديةَّ :
إن القدر هو تحديد اهلل أ ًزال ،كدل شديء بح ِّددب الدذي سديوجد
به ِمن نفع ،وما يحيط به ِمن زمان ومكان ،والق اءِ :
الف ْعل عندد التنفيدذ .وقدال األشداعرةَّ :
إن الق داء
ُ
المقت ية لنظام الموجودات عمى ترتيب خاص ،والقددر :تَعمدق تمدك اإلرادة باألشدياء
هو اإلرادة األز َّلية ُ
رون َّ
في أوقاتها المخصوصة؛ أي َّ
أن المحبدة والر دى واإلرادة بمعندى واحدد ،بينمدا يدرى
أن األشاعرة َيد ْ
الماتر َّ
يدية َّ
أن اإلرادة ال تستمزم الر ى والمحبة.

ٕ -واختمفوا في أصل اإليمان ،فذهب الماتر َّ
الناس معرفة ربهم ،ولو لَم يبعث
يدية إلى َّأنه يجب عمى ّ
أن هدذب المعرفدة واجبدة بالش ْدرع ال بالع ْقدل كمدا تعتقدد الماتر َّ
فيهم رسوًال ،بينمدا ذهدب األشدعرَّية إلدى َّ
يديدة.
وذهب األشاعرة إلى عدم وجوب اإليمان وعدم تحريم ال ُكفر قبل بِعثة الرسل.

ٖ -اختمفدوا فددي صددفة الكددالم ،فتددرى الماتر َّ
يديدة َّ
أن كددالم اهلل ال ُيسددمع واَّنمددا ُيسددمع مددا هددو عبددارة عندده،
بينما يرى األشاعرة جواز سماع كالم اهلل تعالى.
ٗ -و اختمفوا في زيادة اإليمان ونقصانه وشرطه.

المتشابهات كما أسمفنا.
٘ -و اختمفوا في ُ
بوة هل يشترط فيها ال ُذكورة فجعمها الماتر َّ
يدية شرطًا ،ونفى ذلك األشاعرة عنهدا،
الن َّ
 -ٙو اختمفوا في ُ
واحتَ َّج هذا الفريق بقوله تعالى :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ(ٖ)َّ ،
األول َّ
بأن اإليحاء هندا بمعنداب
ورد الفريق َّ
بوة ِّ
النساء وعدمها ِم ّما وقدع فيده الخدالف بدين العممداء
الواسع وهو اإللهام .وهذب المسألة األخيرة وهى ُن َّ
ختصة بالرجال ،وليس هنا مو ع ِ
الحق َّ
ّإال َّ
بحث هذب الق َّية بالتفصيل.
أن
بوة ُم َّ
الن َّ
ّ
أن ُ
 -ٚو اختمفوا في التَّكميف بما ال ُيطاق ،فمنعه الماتر َّ
وج َّوزبُ األشاعرة(ٗ).
يدية َ
 -ٛو اختمفوا في ِ
الحكمة والتَّعميل في أفعال اهلل تعالى فأثبتتها الماتر َّ
يدية ونفتها األشاعرة.
(ٔ) ينظر :أبو الحسن األشعري ،رسالة إلى أىل الثار ،جٔ ،صٕٗ.ٖٗ ،

(ٕ) الددذهبي ،سررير أعررالم النرربالء ،تحقيددق :شددعيب األرندداؤوط  ،محمددد نعدديم العرقسوسددي ،بيددروت :مؤسسددة الرسددالة،
ٖٔٗٔه ،جٔ ،صٕ .ٚبتصرف.

(ٖ) سورة القصص ،آية .ٚ
(ٗ) مصطفى بن محمد بن مصطفى ،أصول وتاريب الفرق ،ال مدينة :ال مطبعة ،الت .جٕ ،صٕ.
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 -ٜو اختمف دوا فددي التَّحسددين والتَّقبدديح ،فقددال بدده الماتر َّ
يدي دة و َّ
دع األشدداعرة ذلددك،
أن العقددل ُي ددرْكهما ،ومند َ
وقالواَّ :إنما يتم التَّحسين والتَّقبيح َّ
بالشرِع ال بالعقل.
فجوزته الماتر َّ
المكمَّدف
المقمِّدَّ ،
يدية بينما منعه األشداعرة واشدترطوا ْ
أن َيعدرف ُ
ٓٔ -و اختمفوا في إيمان ُ
ٍ
مسألة ٍ
بدليل قطعي عقمي.
كل
جميعد دا عم ددى َّ
أن أفع ددال العب دداد كمّه ددا
ٔٔ -و اختمفد دوا ف ددي معن ددى كس ددب العب دداد ألفع ددالهم ،بع ددد اتف دداقهم
ً
ِّ
مخموقةٌ هلل تعالى ،فعند الماتر َّ
المدؤثِّر فدي صدفة الفعدل،
المؤثر في أصل الفعدل و ُ
يدية يجب التّفريق بين ُ
ِّ
المؤثِّر في صدفة الفعدل قددرة العبدد وهدو كسدبه واختيدارب .وعندد
فالمؤثر في أصل الفعل قُدرة اهلل تعالى و ُ
ُ

إن اهلل ِ
دأثير فيهددا ،بدل َّ
األشداعرةَّ :
يوجدد
إن أفع َ
دال ْ
العبدد االختيارَّيدة واقعدة بقدددرة اهلل وحددها ولدديس لمعبدد ت ٌ
يوجد مانع .فالفعل مخموق هلل والعبد ُمكتَ ِسب له(ٔ).
العبد قدرةً و ًا
في ْ
اختيار يفعل بهما إذا لم َ
ِ
أىميا ما يمي:
ثانيا :آراء الماتريدية التي خالفوا فييا َّ
ا
السمف فَمن ا
ِ
َّ
ٔ -خالف الماتر َّ
اإللوهيدة ،إذ هدو عنددهم بمعندى َّ
قسدم
يدية في مفهدوم توحيدد
أن اهلل واح ٌدد فدي ذاتده ال ْ
ِ
دالفونهم فدي
احد في صفاتِه ال شبيه له ،وو ٌ
له وال ُجزء له ،و ٌ
السدَّنة ُيخ َ
احد في أفعاله ال شريك له .وأهدل ُ
هذا المفهوم لتوحيد اإللوهيَّة.

ِ
يدية في إثبات وجود اهلل تعالى عمى ِ
اعتمدت الماتر َّ
دليل
ٕ-
حدوث األعراض واألجسام ،وهى طريقةٌ
ْ
السمف ،واَّنما هي طريقةُ ُغالة الفالسفة وأهل الكالم المذموم.
باطمةٌ ال اعتبار لها عند َّ
َّ
َٖ -يس ددتدل الماتر َّ
وحدانيد دة اهلل تع ددالى بقول دده ع ددز وج ددل :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ
يديد دة عم ددى
(ٕ)
َّ
السمف في هذا
أهم َّ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ  .وهو ما ُي ِّ
سميه البعض بدليل التَّ ُ
مانع ،وقد َخط ُ

السدمف بد َّ
دانع صددحيح فبداللتد ِده عمددى امتندداع صدددور العددالَم عددن إلهَدين،
المفهددوم ،مددع إقدرار َّ
دأن دليد َدل التَّمد ُ
لكن ليس هذا هو المقصود ِمن اآلية الكريمة.
ْ

ٗ -تُثبِدت الماتر َّ
السدمع عميهدداّ ،إال َّإنهددم َغمدوا فددي اإلثبددات ومدددلول
الحسددنى لداللددة َّ
يديدة جميددع األسددماء ُ
األسماء لعدم تفريقهم بين مدا جداء فدي بداب التَّس ِدمية وبدين مدا جداء فدي بداب اإلخبدار عدن اهلل ،فمددلول
أم دا مددا عددداب فمدلولدده ُيؤخددذ عندددهم ِم دن
االسددم عندددهم هددو ال د ّذات وهددذا خدداص فددي اسددم "اهلل" فقددط ،و ّ
بالسمع فقط.
الصفات الّتي أثبتوها َفمم ِيقفوا عمى ما ثََبت َّ
ِّ
٘ -وقدف الماتريدديون فدي بداب الصِّدفات عمدى إثبددات بعدض الصِّدفات دون غيرهدا ،وذلدك لداللدة العقددل

عميهدا عنددهم ،وهدو تحكد ٌم باطد ٌل ،وقدد ألدزمهم السَّدمف ب ثبدات مدا نف ْدوب بدنفس الددليل الدذي أثبتدوا بده تمددك
الصفات الثّمانية.
ّ
(ٔ) د .غالب بن عمي عدواجي ،فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم وبيان موقرف اإلسرالم منيرا ،طٗ ،جددة :المكتبدة
العصرية الذهبية لمطباعة والنشر والتسويقٕٓٓٔ ،م .جٖ ،صٖٕٔٔ.ٕٖٕٔ ،
(ٕ) سورة األنبياء ،آية ٕٕ.
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 -ٙنفددت الماتر َّ
الس دَّنةَّ ،
ألن فددي إثباتهددا بددزعمهم ُمخالفددة
يدي دة جميددع ِّ
الص دفات الخبرَّي دة الثابتددة بالكتدداب و ُ
السمف هذا
لمعقل الّذي يرى في إثباتها ما يدعو إلى وصف اهلل تعالى بالتَّشبيه والتَّجسيم .ولقد َد َحض َّ
المفهوم الباطل واالعتقاد الخداطئ ،وكدذلك نفُدوا ثُبدوت الصِّدفات االختيارَّيدة هلل تعدالى الّتدي هدي صدفات
ِ
ألنها كذلك تُ ِّ
السمف هذا المفهوم َّ
الفعل الالزمة هلل تعالىَّ ،
وفندوا
ؤدي إلى التَّشبيه والتَّجسيم ،وقد أبطل َّ
ُشبه ِهم(ٔ).

َّ
دى واحد ًددا قددديم أزلددي ،لدديس لدده تعمدق بمشدديئة اهلل تعددالى
 -ٚيعتقددد الماتريد ّ
دديون أن لكددالم اهلل تعددالى معند ً
ٍ
ٍ
َّ
دي ال ُيسدمع ،بدل المسدموع منده َّإنمدا هدو عبددارة
وقدرتده ،وأنده لديس بحدرف وال صدوت ،بدل هدو كددالم نفس ٌ
ِ
السمف.
خالف
عنه ،وهو
السَّنة ولما عميه َّ
اعتقاد باط ٌل ُم ٌ
ٌ
ْ
لمكتاب و ُ
ألنهدا تُفيدد ِ
ِ
المعجزات عمى أيديهمَّ ،
العمدم
صر الماتر ّ
َ -ٛح َ
يديون الدليل عمى صدق األنبياء في ظهور ُ
المعجدزات دليددل صددحيح ُمعتبددر لِصددد ِ
السدمف ال يختمفددون فددي َّ
ق األنبيدداء،
اليقينددي وحدددها بددزعمهم .و َّ
أن ُ
خالفونهم في ح ِ َّ ِ
المعجزات فقط دون َّ
َّ
النظر إلى األدلَّة األُخرى.
ولكنهم ُي
َ
َ
صر أدلة صدق األنبياء في ُ

السمف يخالفونهم في
 -ٜيرى الماتريديون أن كل المسائل المتعمقة باليوم اآلخر ال تُعمَم إال بالسمع ،و َّ

هذا ،ويقولون :إن تمك المسائل عممت بالسمع ودل عميها العقل أي اً.
السدمف واعتبددروا قددول
دديون ُرؤيددة اهلل تعددالى ،ولك َّدنهم َنفدوا الجهددة والمقابمددة ،وخدالفهم َّ
ٓٔ -أثبدت الماتريد ّ

وي د ِّ
الماتر َّ
ؤدي إلددى إثبددات مددا ال يمكددن ُرؤيتدده ،والددى نف دي
لمرؤيددةُ ،
يدي دة تناق ً دا وا ددطرًابا فددي مفهددومهم ُ
المطمق الثابت هلل تعالى.
جهة العمو ُ
خاطئدا لمدا فيده ِمدن إثبدات
اعتقادا
يديون في خمق أفعال العباد
ٔٔ -اعتبر َّ
ً
ً
السمف ما ذهب إليه الماتر ّ
إر ٍ
ادة لمعباد ُمستقمة عن مشيئة اهلل تعالى ،و َّ
أن خمق اهلل ألفعالهم َّإنما هو تبدعٌ إلرادتهدم غيدر المخموقدة،
أن هلل تعالى وحدة المشيئة و َّ
السمف يعتقدون َّ
أن لمعباد مشيئة ال تخرج عن مشيئة اهلل تعالى.
و َّ

 -28ذهبت الماتر َّ
يدية إلى َّ
أن اإليمان هو التَّصديق بالقمب فقط ،وقال بع دهمَّ :إنده التَّصدديق بالقمدب
وحرم دوا االسددتثناء فيدده ومنع دوا التَّفريددق بددين مفهددوم اإليمددان
ونقصددانه َّ
واإلق درار بالمِّسددان ومنع دوا زيادتَ ده ُ
الس دمف فددي كددل ذلددك ف د َّن اإليمددان عندددهم هددو اإلق درار بالمِّسددان والتَّصددديق ِ
بالجنددان
واإلسددالم .وخددالفهم َّ

أمد دا اإلس ددالم
والعم ددل باألرك ددان و َّأند ده يزي ددد وي ددنقُص ويج ددوز االسد دتثناء في دده لع دددم جد دواز تزكي ددة ال د َّدنفس .و ّ
واإليم ددان ف َّنهم ددا ُمتالزم ددان ،إذا اجتمع ددا افترق ددا واذا افترق ددا اجتمع ددا كم ددا ه ددو الح ددال ف ددي مفه ددوم الفقي ددر
والمسكين ونحو ذلك(ٕ).

(ٔ) مصطفى بن محمد بن مصطفى ،أصول وتاريب الفرق ،جٕ ،ص٘.
(ٕ) مصطفى بن محمد بن مصطفى ،أصول وتاريب الفرق ،جٕ ،ص٘.ٚ -
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ثالثا :أمور الخالف بين الماتريدي ِ
الفرق األخر .

العقمية والشر َّ
َّ
عية عمدى فسدادب وعمدى وجدوب
ذمه وأورد األدلَّة
سو ًغا لمتقميد ،بل َّ
ٔ -ال يرى الماتريدي ُم ِّ
النظر واالستدالل(ٔ).
ّ
ٕ -ي ددذهب ف ددي نظرَّيد دة المعرف ددةَّ ،أند ده ال س ددبيل إل ددى ِ
دب ِمد دن آراء المعتزل ددة
العم ددم ّإال ب ددالنظر ،وه ددو قري د ٌ
والفالسفة في هذا.

َّ
ٖ -يرى َّ
السدمعّ ،إال ّأنده ُيؤخدذ عمدى
أن أسماء اهلل
توقيفية ،فال نطمق عمى اهلل َّ
أي اسم ّإال ما جاء به ّ
الماتر َّ
فرقدوا بددين بدداب اإلخبددار عددن اهلل وبددين بدداب التسددمية ،فددأدخموا فددي أسددمائه مددا لدديس
يديدة َّأنهددم لددم ُي ِّ
السمف ُيخالفونهم فدي هدذا ،وقدد َعطَّدل الماتر َّ
يديدة كثيدر ِمدن أسدماء اهلل
منها
كالصانع والقديم والشيء ،و َّ
ّ
تعالى و َّأولوها.

َّ
ويخالف األشعري هنا في َّ
ٗ -ترى الماتريديَّة َّ
أن الماتريدي
يروَنهُ ،
يرون رَّبهم والكفار ال ْ
أن المؤمنين ْ
عقال غير م ِ
َّ
يرى َّ
مكنة ،بينما يستد ّل عميها أبو الحسدن األشدعري
أن األدلة عمى إمكان ُرؤية اهلل تعالى ً ُ ُ
ِ
المقابمة والجهة مطمقًا.
رحمه اهلل
بالعقلّ ،إال َّإنهم خالفوا َّ
السمف فنفوا ُ
السمف في سدائر الصِّدفات ،فهدو ُيثبِدت االسدتواء عمدى العدرش َّ
وبقيدة
٘ -الماتريدي أقرب ما يكون إلى َّ
الصفات دون تأويل لها وال تشبيه ،أي في الصفات التي تُ َثبت عند الماتر َّ
يدية بالعقل.
ِّ
الجبدر واالختيدار ،فاإلنسدان فاعدل ُمختدار عمدى الحقيقدة لمدا
أما في الق اء والقدر فهو وسط بين َ
ّ -ٙ
دق هلل ،حيددث َيخمددق لإلنسددان عندددما يريددد الفعددل قدددرة يددتم بهددا .وهددذب القدددرة
ومكتسددب لدده وهددو خمد ٌ
يفعمدده ُ
قسمها إلى قسمين:
ُي ِّ
َّ
وصحة األسباب.
سميها :لسالمة اآلالت
أ -قدرة ُممكنة :وهى ما ُي ِّ
المكمَّدف بده
ب -وقدرة ُم َّ
الممكنة :وهى التدي َيقددر اإلنسدان بهدا عمدى الفعدل ُ
يسرة ،زائدة عمى القدرة ُ
مع يسر ،تف ًال ِمن اهلل تعالى(ٕ).

فرق بدين تقددير المعاصدي والشدرور والق داء بهدا ،وبدين فعدل
أما بخمق أفعال العباد ،فالماتريدي ُي ِّ
ّ -ٚ
هددذب المعاصددي ،فدداألول ِم دن اهلل والثّدداني ِم دن العبددد بقدرتدده واختيددارب وقصدددب .ويمنددع أبددو منصددور ِم دن
إ ددافة َّ
الشدر إلددى اهلل .وتقددول الماتر َّ
يديددةَّ :
أن اهلل ال يخمددق فعددل العبددد ّإال بعددد أن يريدددب العبددد ويختددارب،
كسبا له ُيجازى به حسب اختيارب له وارادته المستقمَّة له.
فيصبح ذلك العمل ً
 -ٛوفي مسائل اإليمان :فالماتريديَّة ال تقول بالمنزلة بدين المندزلتين ،وال تقدول بخدروج ُمرتكدب الكبيدرة
عن اإلسالم .وترى َّ
أن اإليمان هو التصديق بالقمب ،دون اإلقرار بالمِّسان ،و ِمن هندا تُفتدرق الماتريدَّيدة
السد دمف .وعن دددب ال يج ددوز االس ددتثناء ف ددي اإليم ددانَّ ،
ألن االس ددتثناء ُيس ددتعمل ف ددي مو ددع ال ُشد دكوك
ع ددن َّ
(ٔ) د .غالب بن عمي عواجي ،فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم ،جٖ ،ص.ٕٕٜٔ
(ٕ) د .غالب بن عمي عواجي ،فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم ،جٖ ،صٖٕٓٔ.
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السدَّنة قددالوا بجدواز االسددتثناء فددي اإليمددان َّ
ألنده يقددع عمددى األعمددال ال عمددى
والظُنددون .وهددو ُكفددر ،وأهددل ُ
ِ
أصل اإليمان أو َّ
الشك في وجود اإليمان(ٔ).

الخاتمة:

الحمددد هلل الددذي أعددانني عمددى إكمددال بحثددي الموسددوم ( أثرررر مسرررائل الخرررالف والوفررراق برررين

األشاعرة والماتريدية ،دراسة عقديرة) والدذي بيندت مدن خاللده الكثيدر مدن أمدور الخدالف والوفداق بدين
األشاعرة والماتريدية ،واألطوار التي مر بها أبو الحسن األشعري رحمده اهلل ،الدذي يعتبدر شديل طائفدة
األشددعرية ،حيددث أو ددحت حياتدده منددذ أن كددان معتز ًليددا إلددى أن تددرك االعت دزال وأصددبح عمددى مددذهب
اإلمام احمد بن حنبل  ،وكذلك بينت آراء الماتريدية فدي خالفهدم مدع الطوائدف األخدرى ،وأو دحت
عقديا بحيث أن كل من الطرفين المختمفين غايتهمدا
أن سبب الخالف هو ليس
مذهبيا أو فكرًيا وانما ً
ً
العظمى إظهار الحقيقة والتخفيف والتيسدير عدن األمدة اإلسدالمية فدي فهدم النصدوص وعددم االنحدراف
واالنجرار وراء األهواء واألفكار الهدامة التي ال تريد لمدين وال لألمة اإلسالمية النهوض والرقي .فكل

يتوصل في ختام بحثه إلى نتائج عمها تفيد البحث والقارئ .ومن أهم النتدائج التدي
باحث البد من أن
ّ
توصمت إليها ما يأتي:
ٔ -إن الخالف والوفاق الحاصل بين األشاعرة والماتريدية ما هو ّاال نتاج لتقريب واستيعاب المعنى
األمدة ونبدذ الفرقدة
المراد من النص وفهم المراد الشرعي واألحكام المتعمقدة بده ،ويسداهم فدي جمدع كممدة َّ
واالختالف.

َّ
َّ
َّ
الباطنيدة ،فدي
الفمسفية في مواجهدة خصدومها الفدرق
العقمية و
ٕ -استخدمت الماتريدية األدلَّة والبراهين

َّ
الجهميدة
السدَّنة والجماعددة فددي االعتقدداد ،ومددذهب
محاولددة لَد ْم ُيحالفهددا التوفيددق لمتوسددط بددين مددذهب أهددل ُ
فأعموا شأن الع ْقل مقابل الن ْقل.
وأهل الكالمْ ،
دأن اإليم ددان تص ددديق القم ددب ،و َّ
ٖ -يق ددول الماتري دددي رحم دده اهلل :ب د َّ
أن اإلقد درار بالمِّس ددان رك ددن ازئ ددد ل دديس
بأصمي ،وليست األعمال داخمة في اإليمان.

أن تَ ِج دد
ٗ -انتشددرت الماتريديددة بددين األحندداف الّ دذين كددانوا فددي شددرق العددالم اإلسددالمي وشددمالهَ ،
فق د َّل ْ
َّ
َّ
المالكية وهم اليوم يتواجدون
الشافعية و
حنفيا عمى عقيدة األشاعرة؛ بينما نجد األشاعرة قد انتشروا بين
ً
َّ
َّ
المالكية عمى األشعرَّية.
الشافعية و
في وسط وغرب وجنوب شرق العالم اإلسالمي ،فَ ُج ّل
كالمي دا فددي تقريددر العقيدددة ُيشددابِه إلددى حددد كبيد ٍدر مددنهج ُمتد ِّ
دأخري
منهج دا
٘ -نهددج الماتريدددي رحمدده اهلل
ً
ً
األشاعرةِ ،
الصفاتية.
وعدادب في أهل الكالم ِمن ِّ

(ٔ) مصطفى بن محمد بن مصطفى ،أصول وتاريب الفرق ،جٔ ،صٓٓ٘.
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در الخ ددتالف البيئ ددة الت ددي نش ددأ فيه ددا وترّبد دى بينه ددا،
 -ٙم د َّدر األش ددعري رحم دده اهلل ب ددأطوار مختمف ددة نظ د ًا
فاألشعري رحمه اهلل نشدأ معتز ًليدا  ،ثدم انتقدل إلدى المدذهب الكالمدي ،ثدم هدداب اهلل إلدى الحدق ورجدع إلدى

السَّنة والحديث.
مذهب أهل ُ
َّ -ٚ
دون شاسددعٌ ،أحدثَدهُ ال دذين كددانوا ينتسددبون إليدده قبددل تركد ِده
أن بددين األشددعري رحمدده اهلل واألشدداعرة بد ٌ
االعتدزال وبقددائهم عمددى عقيدتدده وآ ارئدده السددابقة ،وهددذا َ دياعٌ لمحقيقددة وهد ْدد ٌم لمكانددة األشددعري رحمدده اهلل
السمفية.
َّ

 -ٛفدذهب الماتر َّ
النداس معرفدة ربهدم ،ولدو لَدم يبعدث فديهم رسدوًال ،بينمدا ذهددب
يديدة إلدى َّأنده يجدب عمدى ّ
بالشرع ال بالع ْقل كما تعتقد الماتر َّ
األشعرَّية إلى َّ
يدية.
أن هذب المعرفة واجبة
ْ

السمف في سدائر الصِّدفات ،فهدو ُيثبِدت االسدتواء عمدى العدرش َّ
وبقيدة
 -ٜالماتريدي أقرب ما يكون إلى َّ
الصفات دون تأويل لها وال تشبيه.
ِّ

825

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2020) Vol 11 (6) : 256-279



القرآن الكريم.

المصادر والمراج

الس َّنة النبويَّة.
أ

العكد ددري ،أبد ددو الفد ددالح (ت ٜٔٓٛه د دد) ،شررررر رات
ٔ -ابد ددن العمد دداد الحنبمد ددي ،عبد ددد الحد ددي بد ددن أحمد ددد بد ددن محمد ددد َ
الرررررر ىب فرررررري أخبررررررار مررررررن ىررررررب ،تحقيد د ددق :محمد د ددود األرند د دداؤوط ،طٔ ،دمشد د ددق – بيد د ددروت :دار ابد د ددن كثيد د ددر،

ٜٔٛٙم.

الع ْكَب د ددري (ت ٖٛٚهد د دد) ،اإلبانررررررة الكبررررررر ،
ٕ -اب د ددن بط د دده ،أب د ددو عب د ددد اهلل عبيدد ددد اهلل ب د ددن محم د ددد ب د ددن حم د دددان ُ
تحقيق :ر ا معطي وآخرون ،طٕ ،الرياض :دار الراية لمنشر والتوزيعٜٜٔٗ ،م.
ٖ -ابد ددن تيميد ددة ،تقد ددي الد دددين أبد ددو العبد دداس أحمد ددد بد ددن عبد ددد الحمد دديم الح ارند ددي (ت ٕٚٛه د دد) ،مجمررررروع الفتررررراو ،

تحقي ددق :عبد ددد ال ددرحمن بد ددن محمد ددد ب ددن قاسد ددم ،المدين ددة النبويد ددة :مجمد ددع المم ددك فهد ددد لطباع ددة المصد ددحف الش د دريف،

ٜٜ٘ٔم.
ٗ -اب د ددن حنب د ددل ،أحم د ددد ب د ددن محم د ددد ب د ددن ه د ددالل ب د ددن أس د ددد الش د دديباني أب د ددو عب د ددد اهلل (ت ٕٔٗهد د دد) ،الررررررد عمرررررى
الجيميررررررة والزنادقررررررة ،تحقيد د ددق :صد د ددبري بد د ددن سد د ددالمة شد د دداهين ،طٔ ،ال مديند د ددة :دار الثبد د ددات لمنشد د ددر والتوزيد د ددع،

الت.

٘ -ابد ددن خمكد ددان ،شد ددمس الد دددين أحمد ددد بد ددن محمد ددد بد ددن أبد ددي بكد ددر أبد ددو العبد دداس (ت ٔٙٛه د دد) ،وفيررررات األعيرررران
و انباء أبناء الزمان ،تحقيق احسان عباس ،لبنان :دار الثقافة.

 -ٙابد د ددن عسد د دداكر ،ثقد د ددة الد د دددين عمد د ددي بد د ددن الحسد د ددن بد د ددن هبد د ددة اهلل ،أبد د ددو القاسد د ددم (ت ٔ٘ٚه) ،تبيررررررين كرررررر ب
المفتري فيما نسب إلى اإلمام أبي الحسن األشعري ،طٖ ،بيروت :دار الكتاب العربئٗٓٗ،ه.

 -ٚأبد د ددو الحسد د ددن األشد د ددعري ،رسررررررالة إلررررررى أىررررررل الثاررررررر ببرررررراب األبررررررواب ،تحقيد د ددق :عبد د ددد اهلل شد د دداكر محمد د ددد
الجنيدي ،المدينة المنورة :عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسالميةٖٔٗٔ،ه.

 -ٛأب د ددو الحس د ددن األش د ددعري ،عم د ددي ب د ددن إس د ددماعيل (ت ٕٖٗه) ،مقررررراًلت اإلسرررررالميين واخرررررتالف المصرررررمين،
تحقيق همموت ريتر ،بيروت :دار إحياء التراث العربي.

 -ٜحمد بن إبراهيم الحريقي ،التوحيد وأثره في حياة المسمم ،طٔ ،الرياض :دار الوطنٜٜٖٔ ،م.

ٓٔ -الخطيد د ددب البغد د دددادي ،أحمد د ددد ب د د ددن عمد د ددي أبد د ددو بك د د ددر (ت ٖٗٙه) ،تررررررراريب بارررررررداد ،بي د د ددروت :دار الكت د د ددب
العممية.

ٔٔ -الد ددذهبي ،شد ددمس الد دددين أبد ددو عبد ددد اهلل محمد ددد بد ددن أحمد ددد بد ددن عثمد ددان بد ددن قَ ْايمد دداز (ت ٚٗٛه د دد) ،العبررررر فرررري
خبر من غبر ،تحقيق :أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغمول ،بيروت :دار الكتب العممية ،الت.
ٕٔ -الذهبي ،ت كرة الحفاا  ،طٔ ،بيروت :دار الكتب العمميةٜٜٔٛ ،م.

ٖٔ -ال د د ددذهبي ،سرررررررير أعرررررررالم النررررررربالء ،تحقي د د ددق :ش د د ددعيب األرن د د دداؤوط  ،محم د د ددد نع د د دديم العرقسوس د د ددي ،بي د د ددروت:
مؤسسة الرسالةٖٔٗٔ ،ه.

ٗٔ -الد ددذهبي ،العررررررش ،تحقيد ددق :محمد ددد بد ددن خميفد ددة بد ددن عمد ددي التميمد ددي ،طٕ ،المديند ددة المند ددورة :عمد ددادة البحد ددث
العممي بالجامعة اإلسالميةٕٖٓٓ،م.

٘ٔ -الزركمد ددي ،خيد ددر الد دددين بد ددن محمد ددود بد ددن محمد ددد بد ددن عمد ددي بد ددن فد ددارس ،الدمشد ددقي (ت ٖٜٔٙه د دد) ،األعررررالم،
ط٘ٔ ،بيروت :دار العمم لمماليينٕٕٓٓ،م.
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 -ٔٙالسد ددبكي ت د دداج ال د دددين ،عب د ددد الوه د دداب ب د ددن تق د ددي الد دددين (ت ٔٚٚه) ،طبقرررررات الشرررررافعية الكبرررررر  ،تحقي د ددق:
د .محمد د د ددود محمد د د ددد الطند د د دداحي ،د .عبد د د ددد الفتد د د دداح محمد د د ددد الحمد د د ددو ،طٕ ،ال مديند د د ددة :هجد د د ددر لمطباعد د د ددة والنشد د د ددر

والتوزيعٖٔٗٔ،ه.
 -ٔٚالس د ددفاريني ،محم د ددد ب د ددن أحم د ددد ب د ددن س د ددالم الس د ددفاريني الحنبم د ددي( ،ت ٔٔٛٛهد د دد) ،لررررروائ األنررررروار السرررررنية،
تحقيق :عبد اهلل بن محمد بن سميمان البصيري ،طٔ ،الرياض :مكتبة الرشد لمنشر والتوزيعٜٜٔٗ،م.

 -ٔٛالسد ددمعاني ،عبد ددد الك د دريم بد ددن محمد ددد ابد ددن منصد ددور التميمد ددي أب د ددي س د ددعيد (ت ٕ٘ٙه) ،األنسررررراب ،تحقي د ددق
عبد اهلل عمر البارودي ،بيروت :دار الفكرٜٜٔٛ ،م.

 -ٜٔعب د ددد ال د ددرحمن ب د ددن ص د ددالح ب د ددن ص د ددالح المحم د ددود ،موقرررررف ابرررررن تيميرررررة مرررررن األشررررراعرة ،طٔ ،الري د دداض:
مكتبة الرشدٜٜٔ٘ ،م.

ٕٓ -عب ددد اهلل ب ددن يوس ددف الج ددديع ،العقيررردة السرررمفية فررري كرررالم رب البريرررة وكشرررف أباطيرررل المبتدعرررة الرديرررة،
طٕ ،ال مدينة :دار اإلمام مالك ،دار الصميعي لمنشر والتوزيعٜٜٔ٘ ،م.

ٕٔ -غالد ددب بد ددن عمد ددي ع د دواجي ،فرررررق معاصرررررة تنتسررررب إلررررى اإلسررررالم وبيرررران موقررررف اإلسررررالم منيررررا ،طٗ،
جدة :المكتبة العصرية الذهبية لمطباعة والنشر والتسويقٕٓٓٔ ،م.

ٕٕ -الماتري د دددي ،محم د ددد ب د ددن محم د ددد ب د ددن محم د ددود ،أب د ددو منص د ددور الماتري د دددي (ت ٖٖٖه) ،تفسرررررير الماتريررررردي
(تأويالت أىل السنة) ،تحقيق :د .مجدي با سموم ،طٔ ،بيروت :دار الكتب العمميةٕٓٓ٘،م.

ٖٕ -مصطفى بن محمد بن مصطفى ،أصول وتاريب الفرق ،ال مدينة :ال مطبعة ،الت.

ٕٗ -المقريد ددزي ،أحمد ددد بد ددن عمد ددي بد ددن عبد ددد القد ددادر ،أبد ددو العبد دداس الحسد دديني العبيد دددي ،تقد ددي الد دددين (ت ٘ٗٛه د دد)،
المواع واًلعتبار ب كر الخطط واثثار ،طٔ ،بيروت :دار الكتب العمميةٔٗٔٛ ،هد.

ٕ٘ -الند دددوة العالميد ددة لمشد ددباب اإلسد ددالمي ،الموسرررروعة الميسرررررة فرررري األديرررران والمرررر اىب واألحررررزاب المعاصرررررة،

إشد د د دراف وتخط د د دديط ومراجع د د ددة :د .م د د ددانع ب د د ددن حم د د دداد الجهن د د ددي ،طٗ ،ال مدين د د ددة :دار الن د د دددوة العالمي د د ددة لمطباع د د ددة

والنشر والتوزيعٕٔٗٓ ،ه.
 -ٕٙهب ددة اهلل الاللك ددائي ،ب ددن الحس ددن ب ددن منص ددور أب ددو القاس ددم ،شرررررأ أصررررول اعتقرررراد أىررررل السررررنة والجماعررررة
من الكتاب والسنة واجماع الصحابة ،تحقيق :د .أحمد سعد حمدان ،الرياض :دار طيبةٕٔٗٓ ،ه.
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