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مصطلح أهل السنة والجماعة
وعالقته باألشاعرة والماتريدية

د. أحمد حمدي)*(

ملخص البحث

يف ه��ذه الدراس��ة، ويف إطار البحث عن عقي��دة بال مذاهب، ورغبة ُملِّحة يف مجع ش��مل 

األمة اإلس��المية أناقش مصطلح أهل السنة واجلامعة يف جذوره األوىل؛ مبيًنا أن هذا املصطلح 

لي��س حكًرا عى أحد، وأن الع��ربة يف إطالق هذا املصطلح عى طائف��ة دون أخرى إمنا يكون 

مبقدار القرب والُبعد فقط من كتاب الله والسنة النبوية الصحيحة عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

 ولع��ل القضي��ة الرئيس��ة يف ه��ذا البحث ه��ي التأكي��د ع��ى أن األش��اعرة واملاتريدية - 

يف إط��ار ق��راءة مقاصدية لعلم الكالم - أحق مبصطلح أهل الس��نة واجلامع��ة باألدلة الدامغة، 

ال كام يرميهم البعض بأهنم س��بب وقوع الرشك والضالل بني املس��لمني كام يقول الس��لفيون، 

 حي��ث أبلوا يف تبيني العقيدة الصحيحة للمس��لمني، وس��لكوا مس��لك الس��لف الصالح يف ذلك 

يف كل مسائل العقيدة، ودافعوا عن اإلسالم واملسلمني فيام خيص العقيدة الصحيحة، خصوصا 

يف كتاب اإلبانة لألشعري، وتأويالت أهل السنة للامتريدي.

The Abstract
In pursuit of finding the root of the Islamic doctrine without the divisions 

made by various schools of thought, and out of a persistent desire to reunite the 
Islamic nation, I discuss, in this study, the etymology of the term Ahlus-Sunnah 
wa’l-Jama’ah؛ indicating that this term is not restricted to anyone, and that the 
only criterion upon which this term is given to one group or another is the extent 
of adherence to the Qur’an and the authentic Sunnah of the Prophet, peace and 
blessings be upon him.

)*( دكتوراه الفلسفة اإلسالمية - كلية دار العلوم جامعة القاهرة - الباحث مبجمع البحوث اإلسالمية.. 
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Hence, the main objective of this research is to prove with irrefutable evidence 
that the Ash’aris and the Maturidis - through a thorough reading of “Ilm al-
Kalām”؛ Islamic scholastic theology, are most worthy of the title “Ahlus-Sunnah 
wa’l-Jama’ah” - not the cause of polytheism and delusion among Muslims as 
referred to by Salafists . This worthiness comes from their success in clarifying the 
correct Islamic doctrine, and the fact that they followed the path of the righteous 
predecessors in all doctrine-related-matters, and defended Islam and Muslims 
therein؛ especially the book of Al-Ibana by Al-Ashari, and interpretations of the 
Sunnis by al-Maturidi.

مقدمة

احلمد لله رب العاملني، والصالة والس��الم عى أرشف املرس��لني وخات��م النبيني ورمحة الله 

للعاملني، سيدنا حممد، صى الله عليه وعى آله وصحبه أمجعني، وبعد، 

يف إطار البحث عن عقيدة بال مذاهب، ورغبة ملحة يف مجع ش��مل األمة اإلس��المية التي 

تفرقت شذر مذر؛ لعوامل داخلية أساسها الُبعد عن منهج الله تعاىل وهدي نبيه الكريم ملسو هيلع هللا ىلص، 

حي��ث اتب��ع الكثرون أهواءه��م، وأعج��ب كل ذي رأي برأيه، أض��ف إىل العوامل اخلارجية 

التي تتمثل يف كيد أعد اإلس��الم لإلس��الم واملس��لمني حيث كادوا وال زالوا يكيدون لإلس��الم 

واملسلمني بكل ما أوتوا من قوة؛ لعلمهم أن اإلسالم قادم ال حمالة، لكن أمد املعركة بأيدينا نحن 

املسلمني طواًل وقرًصا، والله املستعان عى ما يصفون، فإذا أردنا تقصر أمد املعركة وجب علينا 

االعتصام بحبل الله املتني، ونبذ الفرقة واالختالف والعودة للوحدة اإلس��المية املطلوبة والتي 

طال أمد الوصول إليها، وعليه فال زال أمد املعركة ممتًدا.

ويف إطار قراءة مقاصدية هادفة للم شمل األمة اإلسالمية أقف حول مصطلح »أهل السنة 

واجلامع��ة« وهو من املصطلحات التي حدث حوهل��ا لغط كبر حيث ادعى البعض أنه خاص 

هبم وخالص هلم دون غرهم؛ ويزعمون أهنم هم الفرقة الناجية دون سواهم من البرش وأن من 

عداه��م هال��ك ال حمالة بل وخيرجون الناس من امللة إذا رأوا رأيًّا خمالًفا لرأهيم وأعين بذلك من 

احتكروا ألنفسهم مصطلح السلف أو السلفيني فراحوا جيرحون يف اآلخرين من أهل الكالم 

أو املتكلمني وغرهم ممن ال يلتزمون آراءهم وطريقتهم يف مس��ائل األصول والفروع عى حد 

سواء، مما كان سبًبا يف اتساع الفرقة بني أبناء األمة اإلسالمية، وال حول وال قوة إال بالله .
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ومن املتكلمني الذين أبلوا يف تبيني العقيدة الصحيحة للمس��لمني األش��اعرة واملاتريدية، 

وس��لكوا مسلك السلف الصالح يف ذلك يف كل مسائل العقيدة، ودافعوا عن اإلسالم واملسلمني 

فيام خيص العقيدة الصحيحة والرد عى أهل الديانات األخرى. 

ويف ه��ذا الدراس��ة أناقش مصطلح أهل الس��نة واجلامعة يف ج��ذوره األوىل؛ مبيًنا أن هذا 

املصطل��ح ليس حك��ًرا عى أحد، وأن الع��ربة يف إطالق هذا املصطلح ع��ى طائفة دون أخرى 

إمن��ا يكون مبق��دار القرب والُبعد فق��ط من كتاب الله والس��نة النبوية الصحيحة عن رس��ول 

 

الله ملسو هيلع هللا ىلص.

ولعل القضية الرئيس��ة يف هذا البحث هي التأكيد عى أن األش��اعرة واملاتريدية - يف إطار 

قراءة مقاصدية لعلم الكالم - من أهل الس��نة واجلامعة باألدلة الدامغة. ال كام يرميهم البعض 
بأهنم سبب وقوع الرشك والضالل بني املسلمني. (1)

 واحلقيق��ة أن ه��ذا كالم حيتاج إىل مناقش��ة رًدا عى م��ن يقول أن األش��اعرة واملاتريدية 

مها س��بب وقوع الرشك بني املس��لمني؛ أماًل يف تذويب الفرقة املذمومة التي ُتس��بب فيها أتباع 

 

إىل يومنا ه��ذا علاًم أن ابن تيمية نقد الكالم واملتكلمني  اب��ن تيمية غر املنصفني له يف عرصه و

نقًدا بناًء، وبأس��لوب متفرد ال كام فهمه أتباعه فهام غر صحيح فبنوا أحكاًما تصف خمالفيهم 

 

يف طريق��ة إثب��ات بعض قضايا العقيدة أهنم أهل فس��ق وابتداع وأهنم س��بب وقوع الرشك بني 

عامة املسلمني، وهذا ما ال يليق عى اإلطالق؛ ومن هنا جاءت هذه الدراسة.

دواعي الدراسة

تعددت دواعي الدراسة وميكن إمجال هذه الدواعي فيام ييل:

1- احتكار البعض ممن يسمون أنفسهم بالسلف ملصطلح أهل السنة واجلامعة.

2-  القراءة املقاصدية لعلم الكالم األش��عري واملاتريدي رضورة ملحة حيث إهنم أرادوا 

بكل آرائهم يف مس��ائل العقيدة األخذ مبا جاء بكتاب الله والسنة الصحيحة عن رسول 

الله ملسو هيلع هللا ىلص.

 )1) ينظ��ر مث��ااًل هل��ذا كتاًبا بعن��وان: »املاتريدية دراس��ة وتقوما« د. أمح��د بن عوض الله احل��ريب، ص 215، 
دار الصميعي ط2 1421ه� - 2000م.
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3-  إثبات أنه ال مش��احة يف اصطالح أهل الس��نة واجلامعة حيث أن هناك أصواًل تثبت أن 

األش��اعرة واملاتريدي��ة هم أهل الس��نة واجلامعة مع التأكيد ع��ى أن هذا ليس حكًرا 

عليهم أيًضا، كام أنه ليس حكًرا عى غرهم.

4-  الرد عى الس��لفيني يف قوهلم بأن املتكلمني من األشاعرة واملاتريدية قالوا بتأويل آيات 

الصف��ات حي��ث قالوا هم كذل��ك بتأويلها كنموذج ملوقف الس��لف النق��دي من علم 

الكالم واملتكلمني.

إشكالية الدراسة

ميك��ن حتدي��د اإلش��كالية األساس��ية والت��ي تس��عى الدراس��ة ألن تق��دم هلا ح��الًّ علميًّا 

 

يف االستفهام الرئيس التايل.

 م��ا املقص��ود مبصطل��ح أهل الس��نة واجلامعة؟ وكي��ف ميكن لن��ا أن نثبت أنه ال مش��احة 

يف االصطالح؛ رغبة يف مل شمل األمة حتت لواء واحد؟

منهج الدراسة

ال ش��ك أن الباحث البد له من منهج علمي يأخذ به ؛ حتى يس��تطيع من خالل هذا املنهج 

أن يعرض بحثه وفق األس��س العلمية الس��لمية، وأن يتمكن من اس��تنباط النتائج املفيدة التي 

يأمل يف التوصل إليها.

واملنه��ج الذي أحدده ألس��ر عليه نابع م��ن فهمي اخلاص ملصطلح أهل الس��نة واجلامعة، 

وخاض��ع للغاية التي أعمل لتحقيقها، وهي بيان أنه ال مش��احة يف هذا االصطالح، وأن املعيار 

الرئي��س يف ذل��ك القرب أو الُبعد من كتاب الله تعاىل والس��نة الصحيحة عن الرس��ول الكريم 

س��يدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، وقد تعددت املناهج املتبعة يف هذه الدراس��ة ما بني املنهج التحلييل واملنهج 

النقدي حيث قمت بتحليل نش��أة مصطلح أهل السنة واجلامعة وعالقة هذا املصطلح بكل من 

األش��اعرة واملاتريدية، ثم يأيت املنهج النقدي الذي ال أتردد من خالله يف إظهار أن احلق أحق 

أن يتبع دومنا جتريح للمخالف فيام خيص مصطلح أهل السنة واجلامعة.
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خطة الدراسة

ج��اء هذا البحث يف مقدمة ومتهيد، وثالثة مباحث وخامتة هبا أهم النتائج وثبت باملصادر 

واملراجع، وفهرس البحث عى النحو التايل:

إشكالياهتا، ومنهج الدراسة. مقدمة البحث: هبا ملخص البحث ودواعي الدراسة، و

متهيد: يف حترير مصطلح أهل السنة واجلامعة.

املبحث األول: األشاعرة وعالقتهم مبصطلح أهل السنة، وبه:

أوال: التعريف باألشعري واألشاعرة.

ثانيا: املراحل الرئيسة للمذهب األشعري.

ثالثا: خمترص مسائل العقيدة عند األشاعرة.

رابعا: أسباب شهرة املذهب األشعري.

خامسا: عالقة األشاعرة مبصطلح أهل السنة.

املبحث الثاين: املاتريدية وعالقتهم مبصطلح أهل السنة واجلامعة، وبه:

أوال: التعريف باملاتريدي واملاتريدية.

ثانيا: مراحل املدرسة املاتريدية.

ثالثا: خمترص مسائل العقيدة عند املاتريدية.

رابعا: عالقة األشاعرة مبصطلح أهل السنة.

املبحث الثالث: آيات الصفات بني السلف واملتكلمني.

املصادر واملراجع.
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متهيد: يف حترير مصطلح أهل السنة واجلماعة

إن املتتب��ع لتاريخ ظهور مصطلح »أهل الس��نة واجلامعة« يس��تطيع أن يق��رر مطمئًنا أن 

إمنا اصطلح  مصطلح أهل السنة واجلامعة ليس توقيفيًّا؛ حيث مل يرد يف القرآن أو السنة بداية، و

عليه ليكون عالمة مميزة لطائفة من املسلمني هلا من الصفات واخلصائص ما مييزها عن غرها، 

وهم الفرقة الناجية والطائفة املنصورة كام جاء يف حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

وجتدر اإلش��ارة إىل أن مصطلح »أهل السنة واجلامعة« نشأ عندما ظهرت البدع يف أواخر 

عهد الصحابة كبدعة التشيع، والقدرية، واخلوارج، وأول من أثر عنه هذا اللفظ هو الصحايب 

اجلليل عبد الله بن عباس  حيث قال يف تفس��ره لقوله تعاىل: ژ ۇ ۇ ۆ ۆ   

ۈۈ ژ ]آل عم��ران: 106[: ح��ني تبيض وجوه أهل الس��نة واجلامعة، وتس��ود وجوه أهل البدعة 
والفرقة(1).

 وح��ري بنا التأكيد عى فكرة حمورية يف هذه الدراس��ة حول نش��أة مصطلح أهل الس��نة 

واجلامع��ة، أن بدعة التش��يع والت��ي ظهر من خالهلا فكرة الوضع ) املل��ل والنحل ( يف احلديث 

الرشي��ف ع��ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد ظهر يف املقابل هلا الس��لفيون الذين نحلوا أنفس��هم »أهل الس��نة 

واجلامع��ة«، الذين أخذوا بظاهر النص يف القرآن واحلدي��ث الصحيح عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ رًدا عى 

 أه��ل البدعة من الش��يعة الذي��ن قاموا بوضع األحاديث عن رس��ولنا الكري��م حممد ملسو هيلع هللا ىلص؛ وأنه 

ال س��لطان للعقل يف تأويل القرآن الكريم وتفسره أو خترجيه فالعقل يكون شاهًدا ال حاكاًم، 

يكون مقرًرا مؤيًدا وال يكون ناقًضا أو رافًضا، ويكون موضًحا ملا اشتمل عليه القرآن الكريم 

من األدلة.(2) 

وجتدر اإلش��ارة أننا س��نقف مع قضية التأويل الت��ي يرفضها الس��لفيون قائلني بالتفويض 

حي��ث عادوا فقالوا بتأويل بعض آيات الصفات يف القرآن الكريم أقصد الصفات اخلربية عن 

الله تعاىل، وهو ما سنقف عليه تفصياًل يف املبحث الثالث من هذه الدراسة. 

واملقصود من هذا املصطلح إظهار أعظم ما متيز به أهل الس��نة من متس��كهم بطريق النبي 

)1) انظر: تفس��ر القرآن العظيم، ابن كثر، 2/ 79، دار الكتب العلمية، منشورات حممد عيل بيضون، بروت 
الطبعة األوىل، 1419ه�

)2) انظر: تاريخ املذاهب اإلسالمية للشيخ حممد أبو زهرة، ط دار الفكر العريب، ص 179.



19 مصطلح أهل السنة والجماعة وعالقته باألشاعرة والماتريدية

يف القول والفعل والتقرير، ومتس��كهم بجامعة املسلمني، معتصمني مجيًعا بحبل الله دون فرقة 

أو شقاق.

وأهل الس��نة واجلامعة هم املتمس��كون بس��نة النبي ملسو هيلع هللا ىلص الذين اجتمع��وا عى ذلك، وهم 

الصحاب��ة والتابعون، وأمئة اهلدى من بعدهم، ومن س��لك س��بيلهم يف االعتق��اد والعمل إىل يوم 

الدين.

 وح��ري بنا اإلش��ارة إىل أن أهل الس��نة قد يس��مون ببعض أس��امئهم أو صفاهت��م املأثورة 

ع��ن النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص أو عن أمئتهم املقت��دى هبم، فقد يطلق عليهم أهل الس��نة دون إضافة اجلامعة، 

ومن ذلك أن بعض من صنف يف االعتقاد يف القرون املفضلة أطلق عى كتابه اس��م الس��نة مثل 

كتاب »السنة« لإلمام أمحد بن حنبل، و»السنة« لعبد الله بن اإلمام أمحد.

وق��د يطلق عليهم اجلامعة فقط، أخًذا م��ن حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص حيث يقول: »إن هذه امللة 

ستفرتق عى ثالث وسبعني، اثنتان وسبعون يف النار، وواحدة يف اجلنة وهي اجلامعة«(1).

مما س��بق يتضح لنا أنه ال مش��احة مطلًقا يف اصطالح تس��مية ألهل احلق يعرفون هبا وهبا 

يتمي��زون، وذل��ك يف مقابل الف��رق الضالة وأصحاب األفكار املنحرفة املنس��وبة إىل اإلس��الم 

كالقدرية، واخلوارج، واجلهمية، وغرهم.

ومم��ا جي��ب أن ننبه إليه هو أن العربة باملنه��ج الذي عليه الفرد أو اجلامع��ة، وأنه ال اعتبار 

هلذه املسميات إذا مل يكن املوسوم به ملتزًما مبنهج احلق الذي كان عليه سلف األمة، وسيتضح 

ذلك جلًيا حينام نس��قط هذا املصطلح عى أيب احلسن األشعري واألشاعرة، وكذلك املاتريدي 

واملاتريدية.

)1) رواه أبو داود، وحسنه األلباين.
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املبحث األول

األشاعرة وعالقتهم مبصطلح أهل السنة واجلماعة

أول: التعريف باألشعري واألشاعرة

األش��اعرة هم أتباع أيب احلس��ن عيل بن إسامعيل، وينتهي نس��به إىل أيب موىس األشعري، 

ولد س��نة 260ه��� عى أرجح الروايات، تويف أبوه وهو يف س��ن صغرة وأوىص بابنه أيب احلس��ن 

إىل زكريا الس��اجي الذي كان إماًما يف احلديث والفقه يف زمنه، ونقل الس��معاين يف األنس��اب: 

إقامته يف بغداد،  أن األش��عري لقب بذلك اللقب؛ ألن أمه ولدته أشعر، وكان مولده بالبرصة، و

وظل هبا إىل أن تويف سنة 324ه� عى أصح الروايات يف هذا الشأن(1).

التحق األش��عري بعد نشأته باملعتزلة مبكًرا ودرس مذهب االعتزال عى اجلبايئ زوج أمه 

ورئيس املعتزلة يف ذلك الوقت، واستمر يف االعتزال حتى بلغ فيه شأًوا كبًرا، حتى أنابه أستاذه 

اجلب��ايئ عنه يف كثر من املناظرات واملجادالت، وقد ألف األش��عري يف ه��ذه الفرتة من حياته 

كتًب��ا كثرة عى مذهب االعتزال، وظل عى هذه احلال حتى بلغ األربعني من عمره، ثم اعتزل 

الناس فرتة خرج بعدها إىل املس��جد اجلامع بالبرصة، ثم ن��ادى يف الناس قائاًل: إنه ترك مذهب 

االعت��زال وتاب مما كان عليه، وأنه قد اعتزم إظهار معايب املعتزلة، وأنه قد انخلع من عقائده 
السابقة كام ينخلع من ثوبه هذا ثم خلع ثوبه ورمى به إىل الناس(2)

والسؤال الذي يفرض نفسه: ما اجلو الفكري الذي عاش فيه األشعري؟

لق��د عاش أبو احلس��ن األش��عري كام ذكرنا ما ب��ني عامي 260 إىل 324ه��� أي يف النصف 

 األخ��ر م��ن القرن الثالث اهلجري والرب��ع األول من القرن الرابع اهلج��ري، وهذه الفرتة تقع 

)1) انظ��ر: تبي��ني كذب املفرتي البن عس��اكر. ط دمش��ق س��نة 1347ه ص)35( وما بعدها نق��اًل عن. حتقيق 
الدكتور اجلليند لرس��الة أيب أهل الثغر أليب احلس��ن األش��عري ص)13(، علام بأن د/ محودة غرابة ذكر عى 
إن كان قد ذكر يف كتابه »أبو احلس��ن األش��عري« أنه  غالف حتقيقه لكتاب اللمع أنه تويف عام 330ه�، و

تويف عام 324ه�، والكتاب من مطبوعات جممع البحوث اإلسالمية سنة 1993ه�- 1993م. 
 )2) ذك��ر ه��ذه الرواي��ة الكث��ر م��ن كت��ب الطبق��ات مثل الفهرس��ت الب��ن الندي��م، وتبيني ك��ذب املفرتي 
البن عس��اكر، وكذلك الكثر ممن حتدث عن األش��عري واألش��اعرة يف العرص احلديث، انظر مثال: مقدمة 

حتقيق الدكتور اجلليند لرسالة األشعري رسالة إىل أهل الثغر ط املكتبة األزهرية للرتاث 1433ه�.
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يف ع��رص الدولة العباس��ية، والدولة البوهيية ودولة احلمدانيني، وغره��ا من الدول التي ظهرت 

مبرص وغرها.

ويف ظ��ل هذه الظروف املضطربة كانت فرقة املعتزلة قد ظهرت وقويت ش��وكتها حينام 

حظيت بتقدير كبار خلفاء بين العباس لردح طويل من الزمن.

وع��ى رأس اخللفاء العباس��يني الذين عنوا باملعتزلة: أبو جعف��ر املنصور؛ ملا كان بينه 

وب��ني عم��رو بن عبي��د املعتزيل من ص��الت، ثم كان امله��دي من بعده، حت��ى جاء عرص 

املأمون ف��زاد ظهور املعتزلة بقوة حيث كان عرصه عرص قوة سياس��ية وازدهار حضاري 

بس��ط فيه املعتزلة نفوذه��م، وأحدثوا حمنة القول بخلق القرآن وهي من مس��ائل العقيدة، 

إمام  وكانت هذه املحنة حمنة للفقهاء وعى رأس��هم اإلمام أمحد بن حنبل إمام أهل السنة و

السلف الصالح، واستمر موقفهم هذا يف عرص كل من: املعتصم والواثق حتى جاء املتوكل 

إن ظل رجاله  فرفع املحنة عن األمئة وردَّ ألهل الس��نة اعتبارهم فقلت س��يطرة االعتزال، و

يواصلون آراءهم اجلدلية التي تنحو هبم منحى بعيًدا عن جادة الصواب يف كثر من أمور 

العقائد(1).

وحري بنا أن نُشر إىل أنه عى الرغم من أفول نجم املعتزلة، وثبوت قدم أهل السنة واجلامعة 

وعى رأس��هم اإلمام أمحد بن حنبل وأتباعه، فقد زاد ظهور فرق أخرى كثرة كالقدرية )نفاة 

الق��در(، واجلهمية، والكرامي��ة، واملعتزلة، والرواف��ض، والقرامطة، والباطنية مما أثر س��لًبا- 

 

بال ش��ك- عى وحدة املس��لمني ومتاس��كم ف��دب اخلالف وضعف��ت الدولة وعمَّ اجل��دل العقيم 

 

إىل أن قيض الله هلذه األمة كاًل من: أيب احلس��ن األش��عري وأيب منصور املاتريدي حيث قاوم 

كل منهام تلك الفرق يف موطنه بجرأة واقتدار.

إذن الفرتة التي عاش فيها أبو احلس��ن األش��عري متثل نتاج صدام كبر بني هذه الفرق التي 

زل��ت قدمه��ا ووقعت يف كثر م��ن املحاذير خصوًصا ح��ول أمور العقيدة كام أش��ار إىل ذلك 

 

أبو احلس��ن األش��عري يف مقدمة اإلبانة عن أصول الديانة يف فصل بعنوان: »فصل يف قول أهل 

الزيغ والبدع« حيث يقول:

)1) انظر: أبو احلس��ن األشعري شيخ أهل الس��نة واجلامعة للدكتور حممد إبراهيم الفيومي، ص )125(، ط1، 
1423ه�- 2003م.
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»أم��ا بعد فإن كث��ًرا من الزائغني عن احلق م��ن املعتزلة وأهل الق��در مالت هبم أهواؤهم 

إىل تقلي��د رؤس��ائهم ومن مىض من أس��الفهم فتأولوا القرآن عى آرائهم تأوي��اًل مل ينزل به الله 

سلطانًا وال أوضح به برهانًا وال نقلوه عن رسول رب العاملني وال عن السلف املتقدمني، وخالفوا 

روايات الصحابة  عن نبي الله ملسو هيلع هللا ىلص يف رؤية الله  باألبصار، وقد جاءت يف ذلك 

الروايات من اجلهات املختلفات وتواترت هبا اآلثار وتتابعت هبا األخبار... إىل أن يقول:

يف الفصل التايل بعنوان »فصل يف إبانة قول أهل احلق والسنة«.

ف��إن قال لنا قائ��ل: قد أنكرتم ق��ول املعتزلة والقدري��ة واجلهمية واحلروري��ة والرافضة 

واملرجئ��ة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي هب��ا تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول 

به وديانتنا التي ندين هبا التمس��ك بكتاب الله ربنا  وبس��نة نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص وما روي عن 

 الس��ادة الصحاب��ة والتابعني، ونحن بذل��ك معتصمون ومبا يقول به أبو عب��د الله أمحد بن حممد 

ابن حنبل- نرضَّ الل��ه وجهه، ورفع درجته، وأجزل مثوبته- قائلون، وملا خالف قوله خمالفون؛ 

ألنه اإلمام الفاضل والرئيس الكامل... 

ومجل��ة قولنا: أنَّا نق��ر بالله ومالئكته وكتبه ورس��له ومبا جاءوا به من عن��د الله وما رواه 

الثق��ات عن رس��ول الل��ه ملسو هيلع هللا ىلص ال نرد من ذلك ش��يًئا، وأن الله إله واحد ال إل��ه إال هو فرد صمد 

 

مل يتخذ صاحبة وال ولًدا، وأن حممًدا عبد الله ورس��وله أرسله باهلدى ودين احلق... إىل آخر ما 

ق��ال يف ه��ذا الفصل، ثم رشع يف تفصي��ل مقالته باًبا باًبا، كام جاء يف كت��اب اإلبانة عن أصول 

الديانة لألشعري(1).

مصنفاته: 

ذكرت كتب الطبقات أن أليب احلسن األشعري ما يزيد عى تسعني مؤلًفا، غر أن ما وصلنا 

من مؤلفاته قليل، حيث يذكر له بروكلامن يف »تاريخ األدب العريب« ستة مصنفات هي:

1. مقاالت اإلسالميني.

2. رسالة يف استحسان اخلوض يف علم الكالم.

 )1) انظ��ر: اإلبان��ة أليب احلس��ن األش��عري، م��ن ص 20 إىل ص 22، حتقي��ق د. فوقي��ة حس��ني حمم��ود، ط1، 
دار األنصار، 1397ه�.
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3. اللمع يف الرد عى أهل الزيغ والبدع.

4. قول مجلة أصحاب احلديث وأهل السنة يف االعتقاد.

5. رسالة كتبها إىل أهل الثغر.

6. اإلبانة عن أصول الديانة(1).

وفاته:

إن ذكر البعض  تويف األشعري عى أرجح األقوال كام ذكرت عام 324ه�، ودفن ببغداد و

أنه تويف عام 330ه� كام أرشنا سابًقا.

ثانيا: املراحل الرئيسة للمذهب األشعري

املرحلة األوىل: مرحلة االعتزال والتي كان فيها عى مذهب املعتزلة، وتغذى عى موائدهم 

إبان إقامته يف منزل اجلبايئ من شيوخ املعتزلة وزوج أمه كام هو معلوم.

املرحل��ة الثانية: ابتعاده أو انخالعه من عباءة االعتزال واختاذه لنفس��ه طريًقا هو طريق 

أه��ل الس��نة- كام س��يتضح- وقد أفصح ع��ن ذلك بقول��ه يف مقدمة كتابه اإلبان��ة حيث يقول: 

»قولنا الذي نقول وديانتنا التي ندين هبا هي التمسك بكتاب الله وسنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، وما روي عن 

الصحاب��ة والتابعني وأمئة احلديث، ونحن بذلك معتصمون، ومبا كان عليه أمحد بن حنبل نرضَّ 

الل��ه وجهه، ورفع درجته، وأج��زل مثوبته، وعمن خالف قوله جمانب��ون؛ ألنه اإلمام الفاضل، 

والرئي��س الكامل، ال��ذي أبان الله به احلق عند ظه��ور الضالل، وأوضح ب��ه املنهاج، وقمع به 

بدع املبتدعني، وزيغ الزائغني، وش��ك الشاكني، فرمحه الله تعاىل من إمام مقدم، وكبر مفهم، 

ورمحته عى مجيع أمئة املسلمني«(2).

وجتدر اإلش��ارة أن األش��عري قال ذلك بعد أن فند آراء املعتزلة وأهل القدر، وأثبت فساد 

)1) انظر يف ذلك: مقدمة حتقيق د حممد السيد اجلليند لرسالة األشعري إىل أهل الثغر ص)17( وما بعدها، ط1، 
1433ه�- 2013م، املكتبة األزهرية للرتاث، وأبو احلسن األشعري للدكتور إبراهيم الفيومي مرجع سابق 

ص )123، 124(.
)2) اإلبانة أليب احلسن األشعري، من ص 21، مرجع سابق.
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إنكار ش��فاعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وجحودهم  أقاويلهم يف تأوهلم للقرآن ورؤية الله تعاىل باألبصار و

عذاب القرب، وقوهلم بخلق القرآن، إىل غر ذلك مما قالت به املعتزلة والقدرية.

وبناًء عى ما س��بق يتضح جلًيا أن اإلمام أبا احلس��ن األشعري جاء إلحياء آراء اإلمام أمحد 

ابن حنبل حيث س��ار عى ما كان عليه اإلمام أمحد يف العقيدة مما يعترب إيذانًا بارتباط مصطلح 

أهل السنة واجلامعة بأيب احلسن األشعري وأتباعه فيام بعد(1).

ثالثا: خمتصر مسائل العقيدة عند األشاعرة

1-  رأي األش��عري يف الصفات أثب��ت الصفات التي وردت كلها يف القرآن والس��نة، وقرر 

أهنا صفات تليق بذاته تعاىل، وال تشبه صفات احلوادث التي تسمى باسمها، فسمع الله 

تعاىل ليس كسمع احلوادث، وبرصه ليس كبرصهم، وكالمه ليس ككالمهم.

2-   رأي األش��عري يف قدرة الله تعاىل وأفعال اإلنسان أن اإلنسان ال يستطيع إحداث يشء 

ولكن يقدر عى الكسب.

3-   بالنسبة لرؤية الله يوم القيامة، فإن الله ُيرى من غر حلول وال حدود.

4-  بالنس��بة لأللف��اظ التي وردت مومهة للتش��بيه يف القرآن واحلديث مث��ل » يد الله فوق 

أيدهيم« األش��عري: يده يد تليق بذاته الكرمية، وليس��ت يد جارح��ة كأيدينا، بل يده 

يد صفة كالس��مع والبرص، وهذا ما جاء يف كتاب اإلبانة فإنه قد رصح بالتفويض بأن 

فوض اليد، ونفى التشبيه.

 5-  بالنس��بة للق��رآن ق��ال: الق��رآن كالم الله غر مغ��ر وال خملوق وال ح��ادث وال مبتدع، 

فأما احلروف املقطعة واأللوان واألجسام واألصوات فمخلوقات خمرتعات.

6-  بالنسبة ملرتكب الكبرة يرى أن املؤمن املوحد الفاسق هو يف مشيئة الله تعاىل إن شاء 

إن شاء عاقبه بفسقه ثم أدخله اجلنة. عفا عنه وأدخله اجلنة، و

)1) ينظر تفاصيل منهج األش��عري يف رس��ائله الثالثة: اللمع، واإلبانة، ورس��الته إىل أهل الثغر، علام بأن هناك 
اختالًف��ا يف املنهج بني هذه الرس��ائل الثالثة، كام أن هناك اختالًفا يف تن��اول بعض القضايا مما يوضح تطور 

املنهج عند األشعري من مرحلة إىل مرحلة.
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7-   بالنسبة للشفاعة :قال إن للرسول- صلوات الله وسالمه عليه- شفاعة مقبولة يف املؤمنني 

إذنه وال يشفع إال ملن ارتىض، كسائر الرسل  املستحقني للعقوبة، يشفع هلم بأمر الله و

صلوات الله وسالمه عليهم أمجعني.

8-  وقد سلك األشعري يف االستدالل عى العقائد مسلك النقل ومسلك العقل، فهو يثبت ما 

جاء يف القرآن الكريم واحلديث الرشيف من أوصاف الله تعاىل ورسله واليوم اآلخر 

واملالئكة واحلس��اب والعقاب والثواب، ويتج��ه إىل األدلة العقلية والرباهني املنطقية 

يستدل هبا عى صدق ما جاء يف القرآن والسنة عقاًل بعد أن وجب التصديق هبا كام هي 

نق��اًل، فهو ال يتخذ من العقل حاكاًم عى النصوص ليؤوهلا أو يقول بظاهرها، بل يتخذ 

العقل خادًما لظواهر النصوص يؤيدها.

وجتدر اإلش��ارة إىل أن األش��عري قد استعان يف س��بيل ذلك بقضايا فلسفية، ومسائل عقلية 

خاض فيها الفالسفة وسلكها املناطقة، والسبب يف سلوكه ذات املسلك العقيل ما ييل:

أ  -  أن��ه خترج ع��ى املعتزلة، وترىب عى موائده��م الفكرية، فنال م��ن مرشهبم وأخذ من 

منهلهم، واختار طريقتهم يف االس��تدالل لعقائد القرآن، ومل يس��لك طريقتهم يف فهم 

نصوص القرآن واحلديث، وقد سلك املعتزلة يف طريقتهم يف االستدالل مسلك املناطقة 

والفالسفة.

ب-  وأن��ه قد تصدى للرد عى املعتزل��ة ومهامجتهم، فال بد أن يلحن مبثل حجتهم، وأن يتبع 

طريقته��م يف االس��تدالل ليظهر عليه��م برأيه، ويقطع ش��بهاهتم مب��ا يف أيدهيم ويرد 

حجتهم عليهم.

 ج-  وأنه قد تصدى للرد عى الفالس��فة، والقرامط��ة، والباطنية وغرهم وكثر ومن هؤالء 

ال يفحمه إال األقيسة املنطقية، ومنهم فالسفة ال يقطعهم إال دليل العقل.

واحلقيق��ة أن ش��أن املعتزلة ضع��ف يف القرن الثال��ث والقرن الرابع اهلج��ري، وقد كانوا 

متصدين للرد عى أهل األهواء، وعى الذين هيامجون اإلس��الم، وأبلوا يف ذلك بالًء حس��ًنا، فلام 

ضعف ش��أهنم كان ال بد أن يكون بني علامء الس��نة من يتوىل ذلك العمل الكبر اخلطر؛ ألنه 

تلمي��ذ املعتزلة، وعرف بالءهم يف هذا األمر، وألنه صار إمام الس��نة املعروف يف ذلك العرص، 

بعد أن زالت دولة املعتزلة.
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رابعا: أسباب شهرة املذهب األشعري

وأًي��ا كان األم��ر فق��د انترش املذه��ب األش��عري يف رشق العامل اإلس��المي وغربه؛ 

ألس��باب ترجع إىل متسكه مبنهج أهل السنة واجلامعة كام ذكر األشعري ذلك يف تصدير 

إىل ظروف سياس��ية أمهها رعاية الس��الجقة ل��ه يف الرشق، واملرابطني   كتابه »اإلبانة« و

يف املغ��رب، واأليوبي��ني يف م��رص، وال ي��زال املذهب األش��عري- مع رفيق��ه املاتريدي- 

صاحب اهليمنة عى األوساط الكالمية أو العقائدية يف اجلامعات الدينية السنية يف خمتلف 

 أنحاء العامل اإلس��المي- ومنها األزهر الرشيف- لوال منافس��ة األفكار التي يشيعها أتباع 

ابن تيمية(1).

خامسا: عالقة األشاعرة مبصطلح أهل السنة واجلماعة

أرشت فيام س��بق إىل أن العربة فيام خيص مصطلح أهل الس��نة واجلامعة إمنا يرجع لتمس��ك 

الف��رد أو اجلامعة مبا كان عليه الس��لف الصال��ح من صحابة النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص والتابعني من بعدهم، 

والُبعد عن كل ابتداع يف الدين وفرقة بني مجاعة املسلمني.

وفيام خيص عالقة األشعري مبصطلح أهل السنة واجلامعة فإن األشاعرة عرفوا فيام يعرف 

مب��دارس علم الكالم أهنم أهل الس��نة واجلامعة، وأهنم بعيدون عن الفرق املنحرفة كالش��يعة، 

واخلوارج، وغرهم، وخصوًصا املعتزلة.

ولعل رس��الة األش��عري إىل أهل الثغر تعد البداي��ة احلقيقية الرتباط مصطلح أهل الس��نة 

واجلامعة باألش��عري واألش��اعرة من بعده حت��ى اإلمام الباقالين ت 403ه��� صاحب التمهيد، 

حيث يتخذ املذهب فيه موقًفا قريًبا من السلف أو أهل السنة واجلامعة من الصحابة والتابعني 

ويعادي الفلس��فة واالعتزال، وقد أكد هذا العهد السمت املعتدل لألشعرية، مما أعطاها قبواًل 

يف األوساط املختلفة بني املتكلمني والصوفية واملحدثني(2).

أعود فأقول: إن رس��الة األش��عري إىل أهل الثغ��ر ُتعد البداية احلقيقي��ة الرتباط مصطلح 

أهل الس��نة واجلامعة باألشعري واألشاعرة من بعده حيث أشار إىل ذلك حمقق الرسالة األستاذ 

)1) انظر: املدخل لدراسة علم الكالم، أ. د. حسن الشافعي، مرجع سابق، ص )89(.
)2) انظر: املدخل لدراسة علم الكالم، د. حسن الشافعي، مكتبة الثقافة العربية، ص )88(.
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الدكتور حممد الس��يد اجلليند، وأس��امها نًصا »أصول أهل السنة واجلامعة املسامة برسالة أهل 

الثغر« حيث يقول:

»اش��تهرت الرسالة بني الباحثني قدميًا وحديًثا باسم رسالة إىل أهل الثغر وهم بذلك أطلقوا 

إىل أهلها، من باب إضافة اليشء إىل حمله كام ُيقال:  عى الرس��الة اس��م اجلهة التي بعثت إليها و

املس��ألة املرصية، واملسألة الفلسطينية، لكن بعد أن اطلعنا عى الرسالة وجدنا املؤلف مل يضع 

إمنا ذكر لنا أن أهل الثغر قد طلبوا منه أن يذكر هلم »األصول  هلا هذا االسم، وال اقرتحه هلا، و

التي عول عليها سلفنا رمحة الله عليهم« جاء ذلك يف لوحة رقم 1 أ من املخطوط«(1).

إىل أن يق��ول: »وب��ادر املؤل��ف فذكر هلم األصول فق��ال: فبادرت أيدكم الل��ه بإجابتكم 

وذكرت لكم مجاًل من األصول مقرونة بأطراف من احلجاج«.

ثم جاء الباب الثاين يف الرسالة بعنوان:

 »ب��اب م��ا أمجع عليه الس��لف م��ن األص��ول التي نبه��وا باألدل��ة عليها وأخ��ذوا يف وقت 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص هبا«.

ث��م ختم املؤلف الرس��الة بقوله: »فهذه األصول التي نص األس��الف عليه��ا واتبعوا حكم 

الكتاب والسنة فيها«(2).

ومما س��بق يتبني لنا حرص األش��عري عى أن يسمي رس��الته إىل أهل الثغر بأهنا أصول أهل 

السنة واجلامعة التي اتفقوا عليها وأمجعوا عى األخذ هبا.

كذلك فإن بعض العلامء املعارصين وهو األس��تاذ الدكتور حممد إبراهيم الفيومي حرص 

عى تس��مية األش��عري بشيخ أهل الس��نة واجلامعة يف موس��وعته الش��هرة حول تاريخ الفرق 

اإلس��المية الس��يايس والديين حيث عنون الكتاب اخلامس بعنوان »شيخ أهل السنة واجلامعة 

اإلمام أبو احلسن األشعري«.

يق��ول الدكتور حمم��د إبراهي��م الفيومي ح��ول انتامء األش��اعرة إىل أهل الس��نة: »ثم إن 

املتكلم��ني معتزلة وأش��اعرة يقدمون الكالم عى أنه »علم الس��نة واجلامعة«، ويف معرض الرد 

 )1) انظ��ر: حتقي��ق د. حمم��د الس��يد اجللين��د لرس��الة أيب احلس��ن األش��عري، أص��ول أه��ل الس��نة واجلامع��ة 
ص )23، 24(.

)2) السابق، ص )24(.
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عى احلنابلة مىض بعض املدافعني عن األش��عرية، وبينهم ابن عس��اكر) ت: 1178( والس��بيك 

 )ت: 1370(، إىل تصوير األش��عري ش��خًصا »ذا وجهني«: ليس فقط وج��ه املتكلم العقالين، 

بل وجه السلفي احلنبيل فقد ذكروا عنه رفضه تأويل القرآن، وخاصة اآليات املتعلقة بالصفات 

اإلهلية(1).

وبناًء عى ما سبق فقد ارتبط مصطلح أهل السنة واجلامعة باألشعري ومتقدمي األشاعرة 

من بعده؛ حيث ميكن أن نذكر هنا أن املذهب األشعري قد مرَّ بعهدين رئيسني:

األول: يبدأ مبؤس��س املذه��ب وينتهي إىل الباقالين )ت: 403ه���( صاحب التمهيد حيث 

يتخذ املذهب فيه موقًفا قريًبا من السلف- كام أرشت- وُيعادي الفلسفة واالعتزال، وقد أكد 

هذا العهد الس��مت املعتدل لألش��عرية مما أعطاها قبواًل يف األوس��اط املختلف��ة بني املتكلمني 

والصوفية واملحدثني.

الث��اين: يبدأ بعد ذلك، رمب��ا بابن فورك األصفه��اين صاحب التأوي��ل )ت 406ه�( مروًرا 

بالشهرس��تاين واجلويين والغزايل ومن جاء بعدهم، وفيه نزع املذهب إىل اإلرساف يف التأويل، 

وتب��ىن املناهج االعتزالية، والقبول ببعض األفكار الفلس��فية وخاص��ة املنطقية، مما كان متهيًدا 

للتطور الذي حلق باملذهب بعد ذلك حتى كاد يلتحم باالعتزال(2).

وكام أرشت فإن مصطلح أهل الس��نة واجلامعة ال مش��احة فيه لفرد وال جلامعة إال بالقرب 

أو الُبعد عن منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعني.

)1) شيخ أهل السنة واجلامعة اإلمام أبو احلسن األشعري فحص نقدي لعلم الكالم اإلسالمي، د. حممد إبراهيم 
الفيومي، ص 481ط دار الفكر العريب 2003م.

)2) انظر: املدخل لدراسة علم الكالم، د حسن الشافعي، مرجع سابق. ص 88.
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املبحث الثاني

املاتريدية وعالقتهم مبصطلح أهل السنة واجلماعة

أول: التعريف باملاتريدي واملاتريدية

املاتريدي��ة ه��م أتب��اع اإلم��ام أيب منص��ور حمم��د ب��ن حمم��ود املاتري��دي الس��مر قندي 

األنصاري، واملاتريدي نس��بة إىل ما تريد أو ما تريت(1)، وهي حملة بس��مر قند يف مجهوري�ة 

أوزباكستان.

مل حيدد الذين ترمجوا للامتريدي سنة حمددة ملولده، إال أن الدكتور حممد أيوب عى يرجح 

أنه ولد حوايل سنة 238ه�، وذلك ألن تاريخ وفاة اثنني من شيوخه، ومها حممد بن مقاتل الرازي 

كان س��نة 248ه���، ونصر بن حيي��ى البلخي كان س��نة 268ه�، إًذا فال ب��د أن والدة املاتريدي 

كانت قبل س��نة 248، وال يبدو من الصواب افرتاض أن عمره كان أقل من عرش س��نوات حني 

وفاة شيخه حممد بن مقاتل(2).

هذا وقد لقبه أصحابه بألقاب خمتلفة تومئ إىل ما لذلك الرجل من مكانة يف نفوس أتباعه، 

إىل ال��دور الذي قام به يف الدفاع عن عقيدة اإلس��الم، ومن هذه األلقاب: إمام اهلدى، وعلم  و

إمام املتكلم��ني، ومصحح عقائد املس��لمني، وهو رئيس أهل الس��نة يف بالد ما وراء  اهل��دى، و

النهر.

وأم��ا عن وفاة اإلمام أيب منص��ور املاتريدي فقد أمجع عامة من ترجم له عى أنه توىف عام 

333ه� ودفن بسمر قند، وبذلك يكون املاتريدي قد عاش ما يقرب من املائة عام .

منزلته العلمية:

حيتل املاتريدي- بال شك- منزلة علمية كبرة يف تاريخ الفكر اإلسالمي حيث إنه مؤسس 

إلح��دى امل��دارس الكالمية الت��ي ذاع فكرها يف العامل اإلس��المي، وهي املدرس��ة املاتريدية، 

والتي أصبحت هي واألشعرية تتقاسامن العامل اإلسالمي، وهذا ما أشار إليه طاش كربى زاده 

)1)انظر األنساب للسمعاين 498 ج�5 /155، ط دار اجلنان.
)2) عقيدة اإلسالم واإلمام املاتريدي 264، 265 رسالة دكتوراه بدار العلوم - جامعة القاهرة.
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بقول��ه: »إن رئيس أهل الس��نة واجلامعة رجالن، أحدمها حنفي، واآلخر ش��افعي، أما احلنفي، 

فه��و أبو منصور حمم��د بن حممد بن حممود املاتري��دي، إمام اهلدى...، وأما اآلخر، فهو ش��يخ 

السنة، ورئيس اجلامعة، إمام املتكلمني أبو احلسن األشعري البرصي«(1).

 ويرى الش��يخ أبو احلس��ن الندوي أن املاتريدي جهبذ من جهابذة الفكر اإلنساين، امتاز 
بالذكاء والنبوغ وحذق الفنون العلمية املختلفة (2)

ثانيا: مراحل املدرسة املاتريدية

1-  مرحلة التأسيس من )258 - 333( وهي مرحلة النشأة والتأسيس، وعرف فيه املاتريدي 

بآرائه الكالمية التي س��خرها للرد عى املعتزلة وأهل الديانات األخرى وظهر ذلك من 

خالل كتابيه: التوحيد والتأويالت.

2-  مرحل��ة التكوين من )333- 400ه�(، وهي مرحلة تالمذة املاتريدي الذين تأثروا به، 

وسعوا يف نرش أفكاره والدفاع عنها، أمثال: احلكيم السمرقندي )ت342ه�( وأبو حممد 

عبد الكريم البزدوي )ت390ه�( وغرهم.

3-  مرحل��ة النضج من )400- 500ه�( وه��ي مرحلة تالمذة التالميذ، وه��ي امتداد للدور 

الس��ابق، وقد س��عى فيه أصحابه إىل التأليف والنرش آلراء املاتري��دي ومن أعيان هذه 

املرحلة أبو اليرس البزدوي صاحب أصول الدين )ت493ه�( وحممد بن الفضل البلخي 

)ت419ه�(.

4-   مرحل��ة الذيوع واالنتش��ار من )500- 700ه�(، وُتعد ه��ذه املرحلة من أهم املراحل، 

الحتوائها عى مشاهر املاتريدية ومن أعيان هذه املرحلة: أبو املعني النسفي )508ه�( 

صاحب التب��رصة، ودوره يف املدرس��ة املاتريدية كالباقالين والغزايل من األش��عرية، 

وكذل��ك نجم الدين أب��و حفص عمر بن حممد النس��في )ت537ه���( صاحب العقائد 

النسفية وهو عمدة املاتريدية يف مناهجهم الدراسية إىل يومنا هذا.

)1) مفت��اح الس��عادة 2/ 151، 152 حتقي��ق كام��ل كام��ل بك��ري، وعبد الوهاب أب��و الن��ور، ط دار الكتب 
احلديثة.

)2) رج��ال الفك��ر والدعوة ألىب احلس��ن الندوي، ص 136، ط جامعة دمش��ق، ط 1 13 ش��عبان 1379ه�/ 10 
شباط 1960م.
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 وفي��ام خي��ص العقي��دة عن��د املاتريدية فه��ي تقريًب��ا العقيدة عن��د األش��عرية فكلتامها 

متقاربتان، ولو أن املاتريدية يعطون جماال أكرث للعقل فإذا كان األشاعرة يعتربون معرفة الله 

واجب��ة بالرشع، فإن املاتريدية يعتربوهنا واجبة بالعق��ل اتباعا ملنهج أيب حنيفة، ومن هنا فإن 

املاتريدية يعطون سلطانًا للعقل من غر شطط أو إرساف.

ثالثا: خمتصر مسائل العقيدة عند املاتريدية

1-  النق��ل والعقل كالمه��ا مصدر رئيس يف طلب عل��م العقائد، مع التأكي��د عى أن العقل 

يؤخذ به ما مل خيالف الرشع، فإن خالف الرشع فال بد من اخلضوع حلكم الرشع.

2-  أن القول بوجوب النظر العقيل مع االس��تعانة بالنصوص هو رائد املاتريدي يف تفس��ر 

القرآن الكريم، فهو يف تفس��ره للقرآن حيمل املتش��ابه ع��ى املحكم، فإن مل تكن عند 

املؤمن الطاقة العقلية للتأويل فالتفويض أس��لم، فهو يفرس القرآن بالقرآن ما اس��تطاع 

إىل ذلك سبياًل.

3-  ي��رى املاتريدي��ة أن معرفة الله تع��اىل واجبة بالعق��ل، ولكن العقل ال يس��تقل مبعرفة 

. ،األحكام التكليفية، وذلك هو رأي أيب حنيفة

4-  املاتريدي��ة يرون أن لألش��ياء قبًح��ا ذاتيًّا، فهم يقولون بالتحس��ني والتقبي��ح العقليني، 

وم��ع ذل��ك فإهن��م ي��رون أن هن��اك أم��وًرا ال يعرف وج��ه احلس��ن فيها ووج��ه القبح 

 

إال من الش��ارع، وهذا الرأي خيالف فيه املاتريدي األشعري، حيث يرى األشعري أن 

التحسني والتقبيح من الشارع سبحانه وتعاىل، فاحلسن حسن ألن الله أمر به، والقبيح 

قبيح ألن الله تعاىل هنى عنه.

5-  أفع��ال الله تعاىل عند املاتريدية عى مقتىض احلكمة، ولكنه س��بحانه قصد أفعاله غر 
جمرب، ويف ذلك خيالف املاتريدي كال من األشاعرة واملعتزلة.(1)

6-  العب��د يف أفعاله عند املاتريدية حر خمتار يف الكس��ب، حيث يرى أن الكس��ب بقدرة 

العبد وتأثره(2). 

)1) يرى األشاعرة أن أفعال الله تعاىل ال تعلل، واملعتزلة عى النقيض من ذلك متاما.
 )2) رأي املاتريدي��ة يف أفع��ال العباد خمال��ف لرأي املعتزلة الذين يرون أن العبد ق��ادر عى خلق أفعاله بقدرة=
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7-  يف مس��ألة الصف��ات أثبت املاتريدية الصفات اإلهلية لله ، ولكنهم قالوا ليس��ت 

شيًئا غر الذات، فهي ليست صفات قامئة بذاهتا وال منفكة عن الذات فليس هلا كينونة 

مس��تقلة عن ال��ذات؛ حتى ال يق��ال إن تعددها يؤدي إىل تعدد القدم��اء، وهبذا خالف 

املاتريدية املعتزلة الذين قالوا بنفي الصفات، وكذلك خالفوا األش��اعرة الذين قالوا إن 

الصفات يشء غر الذات(1). 

8-  املاتريدية يف مس��ألة خلق القرآن يرون أن كالم الله قديم غر خملوق خالًفا للمعتزلة 

الذين قالوا بخلق القرآن.

9-  املاتريدية عى الرغم من قبوهلم الصفات التي وصف الله هبا نفس��ه ينزهون الله تعاىل 

عن اجلسمية وعن املكان والزمان.

 10-  بالنس��بة لرؤية الله تعاىل يثب��ت املاتريدية رؤية الله تعاىل ي��وم القيامة عى ما جاء 

يف القرآن والسنة الصحيحة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول املاتريدي يف كتاب التوحيد: 

قال أبو منصور رمحه الله القول يف رؤية الرب  عندنا الزم وحق من غر إدراك 

وال تفس��ر فأم��ا الدليل ع��ى الرؤية فقول��ه تع��اىل ژ ٿ ٹ  ٹ  ٹ ٹ 

ڤڤ ژ ]األنع��ام: 103[ ول��و كان ال يرى مل يكن لنفى اإلدراك حكمة إذ يدرك غره 
بغر رؤية فموضع نفى اإلدراك وغره من اخللق ال يدرك إال بالرؤية ال معىن له وبالله 

التوفيق.(2)

11-  املؤم��ن عن��د املاتريدية وبإمجاع علامء املس��لمني ال خيلد يف النار ف��رى األغلبية أن 

املؤم��ن ال خيلد يف النار، حيث يعاقب عى م��ا ارتكب من الكبائر ثم خيرج من النار 

إن ش��اء  برمحة من الله تعاىل ويدخله الله اجلنة، أو أن أمره إىل الله إن ش��اء عاقبه، و

عفا عنه.

= أودعها الله فيه، وكذلك خمالف لألش��اعرة الذين يرون أن الكس��ب للعبد ال تأثر له فيه، وينظر تفصيل 
ذلك كله كتاب تاريخ املذاهب اإلسالمية لإلمام الشيخ حممد أيب زهرة ص 169- 173، مرجع سابق.

)1) تاريخ املذاهب اإلسالمية ص 173، الشيخ اإلمام حممد أبو زهرة، مرجع سابق.
)2) التوحيد، حممد بن حممد بن حممود، أبو منصور املاتريدي ص 77 حتقيق: د. فتح الله خليف، دار اجلامعات 

املرصية - اإلسكندرية.
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رابعا: عالقة املاتريدية مبصطلح أهل السنة واجلماعة 

أرشت فيام س��بق إىل أن العربة فيام خيص مصطلح أهل الس��نة واجلامعة إمنا يرجع لتمس��ك 

الف��رد أو اجلامعة مبا كان عليه الس��لف الصال��ح من صحابة النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص والتابعني من بعدهم، 

والُبعد عن كل ابتداع يف الدين وفرقة بني مجاعة املسلمني.

وفي��ام خيص عالقة املاتريدية مبصطلح أهل الس��نة واجلامعة فإن املاتريدية - كام أرشت 

س��ابقا- عرفوا في��ام يعرف مبدارس علم الكالم أهنم أهل الس��نة واجلامع��ة، وأهنم بعيدون عن 

الفرق املنحرفة كالشيعة، واخلوارج، وغرهم، وخصوًصا املعتزلة.

ولعل بداية العالقة بني مصطلح أهل الس��نة واملاتريدية يبدأ من عنوان تفسر املاتريدي 

للقرآن الكريم املس��مى ب�تأويالت أهل السنة« والذي ظهر مؤخًرا إىل النور حمقًقا كاماًل بعد 

ر هلذا الس��فر  أن أص��در املجلس األعى للش��ئون اإلس��المية جزًءا واح��ًدا منه، وتوقف ثم قِدّ

العظي��م أن خيرج إىل النور بتحقيق الس��يدة/ فاطمة يوس��ف اخليم��ي، وكنت قد حصلت عى 

النسخة كاملة من مؤسسة الرسالة بالقاهرة(1).

تق��ول حمقق��ة »تأوي��الت أه��ل الس��نة« للامتريدي مبين��ة ارتب��اط مصطلح أهل الس��نة 

باملاتري��دي: »وقد تصدى أبو منصور املاتريدي إىل كل من كتب يف مذهب غر مذهب أهل 

الس��نة واجلامعة، وال س��يام يف مذهب منحرف عن السنة؛ ليبني للعامل واملتعلم مدى خطأ ذلك 
املذهب البعيد عن السنة، وصحة مذهب أهل السنة.(2)

وتق��ول أيض��ا يف وص��ف كت��اب التأوي��الت للامتري��دي:« وُيع��د ه��ذا الكت��اب م��ن 

 

أهم ما صنف أبو منصور املاتريدي؛ ألنه ميثل قمة ما وصل إليه علمه، الذي نذر فكره وحياته 

ل��ه لبيان صح��ة مذهب أهل الس��نة واجلامع��ة والدفاع عنه جت��اه تيارات املذاه��ب املخالفة 

والراغبة يف زعزعة رصح العقيدة اإلسالمية«(3).

)1) جهود املدرس��ة املاتريدية يف الرد عى أهل الديانات األخرى حتى هناية القرن الس��ابع اهلجري، د. أمحد 
محدي، ص 28، 29، ط1 املكتبة األزهرية للرتاث.

)2) تفس��ر القرآن العظيم املس��مى تأويالت أهل الس��نة للامتريدي، ج� 12/1 حتقيق فاطمة يوسف اخليمي، 
ط1، مؤسسة الرسالة، 1425ه� - 2004م.

)3) السابق ص 13.
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وكان مم��ا فضل الله عى أيب منص��ور أن وفقه إىل تصنيف هذا الكتاب يف تأويل آي الذكر 

احلكيم ليكون عمدة ألهل السنة واجلامعة عى مر األزمان والعصور.

كذلك كان منهج املاتريدي يف التفس��ر حيث يعرض الرأي املخالف ألهل الس��نة ثم يرد 

عليه باألدلة النقلية والعقلية التي يلتزم هبا؛ إليضاح عقيدة أهل السنة الصحيحة متوخيًّا جادة 

الصواب واحلكمة(1).

أضف إىل ما س��بق ما ذكره صاحبا أول حماولة لتحقيق تأويالت املاتريدي ومها الدكتور 

إبراهيم عوضني والس��يد عوضني يف تقدميها للتحقيق حيث يذكران عقيدة املاتريدي الس��نية، 

وأن منهجه يف التفس��ر هو منهج أهل الس��نة حيث يقوالن: »وهذا الكتاب الذي نقدمه اليوم 

للقارئ هو جهد متقدم لواحد من جلة علامء املسلمني الذين قاموا هلذا الدين وكتابه الكريم 

يف النص��ف الث��اين من القرن الثالث اهلجري، وقدم فيه تأوي��اًل آليات القرآن الكريم يف نطاق 

العقي��دة الس��نية الت��ي دان هبا، وعمل هل��ا إىل أن يقوال: »ث��م إن املاتريدي تع��رض لبعض آراء 

املتصوفة - أو كام س��امهم املتقش��فة - فدفعها برصيح الق��رآن الكريم كام هو منهجه يف كل 

إمنا يأخذ  مناقش��اته وأبحاثه حيث ال حيمل اآلي��ة أثقال آرائه - كام يفعل بع��ض املفرسين- و

بالرصيح الواضح. وهذا هو منهج أهل السنة«(2).

ويف التحقي��ق الثاين لكت��اب »التوحيد« للامتريدي، والذي صدر ع��ن وقف ديانة تركيا/ 

مركز البحوث اإلس��المية يقول املحققان حول تلقي املاتريدي للعلم من ش��يوخه وبيان دوره 

ل عى يد املاتريدي من عقيدة إىل علم،  يف ه��ذا التلقي بالعامل الواعي: »بيد أن هذا الرتاث ُحوِّ

حي��ث حقق تلك األص��ول باألدلة القاطعة، وناق��ش الفروع باحلجج الدامغ��ة، وأتقن احلوار 

واملناظرة بالرباهني اليقينية الالمعة؛ ليصبح بحق رأس مدرس��ة أيب حنيفة، ورئيس أهل الس��نة 

واجلامعة يف بالد ما وراء النهر(3). 

)1) انظر الس��ابق 14/1، 15، وجتدر اإلشارة إىل أننا س��نقف مع منهج املاتريدي يف التفسر تفصياًل يف مبحث 
مستقل.

)2) تفسر املاتريدي املسمى تأويالت أهل السنة للامتريدي، ج�1 ص 8، 9، حتقيق د. إبراهيم عوضني وسيد 
عوضني، ط2 املجلس األعى للشئون اإلسالمية 1415ه� - 1994م. 

)3) مقدم��ة حتقي��ق كت��اب للتوحيد لبكر طوب��ال أوغيل ود. حمم��د آروت��يش، ص 25، 26، ط مركز البحوث 
اإلسالمية، تركيا، أنقرة 1423ه� - 2003م.



35 مصطلح أهل السنة والجماعة وعالقته باألشاعرة والماتريدية

وهكذا يتضح أن أبا منصور املاتريدي درس العلوم العقلية كام درس العلوم النقلية درًسا 

عميًقا متقًنا - يظهر ذلك من خالل تفسره املاتع تأويالت أهل السنة - ووقف عى أصول هذه 

وتل��ك، وتعرف ع��ى دقائقها، حتى صار إماًما مربًزا يف الفقه والتفس��ر وال��كالم. ويتضح أنه 

اس��تقبل ما قدم له من آثار شيوخه استقبال العامل الواعي فرواها لتالميذه واستوعبها ثم مناها، 

فأخ��ذت عى يديه ش��كاًل آخر لي��ؤدي دوره يف بيان عقيدة أهل الس��نة، وينب��ه إىل ما ال يصح 

االعتقاد به من غر دليل وال برهان.

كذلك فإن األس��تاذ الدكتور حممد إبراهيم الفيومي حرص عى تس��مية املاتريدي بش��يخ 

أهل السنة واجلامعة يف موسوعته الشهرة حول تاريخ الفرق اإلسالمية السيايس والديين حيث 

عن��ون الكتاب الس��ادس بعنوان »ش��يخ أهل الس��نة واجلامعة اإلمام أبو منص��ور املاتريدي« 

ُيش��ر املؤلف يف ه��ذا الكتاب إىل وحدة األص��ول الكالمية اجلامعة بني ش��يوخ ما وراء النهر 

)املاتريدية( وش��يوخ األش��عرية مما يؤكد التقارب الواضح بني املدرستني فيام خيص متسكهام 

مع��ا بعقيدة أهل الس��نة واجلامعة علاًم بأن مصطلح أهل الس��نة واجلامعة قد ت��ردد كثًرا عند 

األش��عري وخصوًص��ا يف كتابه »اإلبانة عن أص��ول الديانة«، كام تردد كث��ًرا عند املاتريدي 

وخصوص��ا يف »تأويالت أهل الس��نة«؛ مم��ا يدلل عى االرتباط الوثيق بني مصطلح أهل الس��نة 

وكل من األشاعرة واملاتريدية عى حد سواء.

وبناء عى ما س��بق يف املس��ألة السابقة ميكن لنا أن نقرر أن اإلمام املاتريدي - وكذا اإلمام 

األش��عري- مل يكونا أول من تكلم بلس��ان أهل الس��نة، إمنا س��ارا عى خطى من سبقهام فازداد 

بذلك مذهب أهل السنة حجة وبيانًا حيث إن كليهام بسط املذهب ورشحه وألف يف نرصته، 

ومل يكونا مبتدعني كام ذكر ذلك الزبيدي يف إحتاف السادة املتقني.

فمذهب اإلمام املاتريدي هو عني مذهب الصحابة والس��لف الصالح  املستمد 

أصاًل من الكتاب والس��نة، لكنه نرص مذهبهم جامًعا ألدلة النقل والعقل مبا يناس��ب الشبهات 

إمنا بس��ط الكالم يف ذلك -أكرث من السلف- لظهور بدع مستحدثة مل تظهر  املثارة يف زمانه، و
يف زمن السلف الصالح، فكان ال بد من التصدي هلا وردها مبا يناسب زماهنا.(1)

)1) منه��ج اإلم��ام أيب منصور املاتريدي العقدي ب��ني النقل والعقل، ص 78، د. مروة حممود خرمة، إس��تانبول 
2012م، وينظ��ر يف ذل��ك أيضا ما ذهب إلي��ه حمققا كتاب التوحيد يف تركيا م��ن أن االطالع الدقيق للرتاث 
 الكالم��ي يف املرحل��ة األوىل قد يؤدي بنا إىل االعرتاف بأن ما ألف يف ه��ذا الرتاث ووصل إىل مرتبة الكامل 

يف التأليف هو ما ألفه أبو منصور املاتريدي يف ذلك، مقدمة حتقيق كتاب التوحيد برتكيا، املقدمة/ 16.
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ع��ى أنن��ا جيب أن ننبه إىل أن املاتريدي رغم توافقه تقريبا ملنهج األش��عري مل يكن تابًعا 

 ل��ه حيث تؤك��د بعض املصادر - وه��ذا هو الصواب- عى تقدم املاتريدي وس��بقه لألش��عري 

يف ه��ذه املهم��ة، وأن الل��ه س��بحانه وتعاىل خص��ص لكل زمان وم��كان من يق��وم بنرصة احلق 

إن س��بق أحدمها اآلخر يف هذا املضامر  إظهاره، فتحمل التبعة يف ذلك الوقت كال اإلمامني و و

األهم يف نرصة مذهب أهل الس��نة من الصحابة والتابعني رضوان الله تعاىل عليهم أمجعني فهام 

مًعا جناحا أهل السنة كام أسلفت البيان.
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املبحث الثالث

بعض آيات الصفات اخلربية بيـن السلف واملتكلمني

بادئ ذي بدء أقول: إن البحث يف الصفات اإلهلية مل حيدث إال يف جيل التابعني أي حوايل 

هناية القرن األّول اهلجري وبداية القرن الثاين.

وق��د حدد املقري��زي موق��ف الصحابة يف قول��ه: »َمْن أمع��ن النظر يف دواوي��ن احلديث 

النبوي، ووقف عى اآلثار الس��لفية، علم أنه مل يرد قط من طريق صحيح وال س��قيم عن أحد 

من الصحابة  عى اختالف طبقاهتم وكرثة عددهم أنه س��أل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عن معىن 

يشء مم��ا وصف الرب س��بحانه به نفس��ه الكرمية يف الق��رآن الكريم وعى لس��ان نبيه ملسو هيلع هللا ىلص بل 

كله��م فهموا معىن ذلك فس��كتوا عن ال��كالم يف الصفات وال فرق أحد منه��م بني كوهنا صفة 

إمنا أثبتوا له تعاىل صفات أزلية، من العلم، والقدرة، واحلياة، اإلرادة،  ذات(1) أوصفه فعل(2)، و

والس��مع، والبرص والكالم، واجلالل، واإلكرام، واجلود، واإلنعام والعز والعظمة، ونزهوا من 

غ��ر تعطيل، ومل يتعرض أحد منهم ليشء من هذا، ورأوا أمجعهم إجراء الصفات كام وردت، 

ومل يك��ن عند أحد منهم ما يس��تدل به ع��ى وحدانية الله تعاىل، وعى إثبات نبوة حممد س��وى 

كتاب الله تعاىل، وال عرف أحد منهم الطرق الكالمية، وال مسائل الفلسفة(3).

هذا وقد سار السلف(4) عى منهج الصحابة فلم يبحثوا يف قضية الصفات بل أثبتوا من غر تشبيه ونزهوا 

 م��ن غر تعطيل، س��ئل مالك ابن أن��س )ت 179ه� - 795م( ع��ن قوله تع��اىل: ژ ڈ   ژ ژ ڑ ژ 

]طه: 5[، فأجاب بقوله »االستواء معلوم، والكيف جمهول، واإلميان به واجب والسؤال عنه بدعة«(5).

)1) الصفات الذاتية هي الصفات التي يوصف الله هبا وال يوصف بضدها مثل القدرة والعزة والعظمة.
 )2) الصف��ات الفعلي��ة م��ا جي��وز أن يوص��ف الل��ه بضده��ا كالرض��ا والرمحة والس��خط والغض��ب ونحوها. 

انظر: التعريفات للجرجاين ص173. ط مصطفى الباب احللبي 1357ه�.
)3)اخلطط للمقريزي ج�4 / 434، 435 حتقيق د/أمين فؤاد س��يد ط مؤسس��ة الفرقان للرتاث اإلسالمي - لندن 

1424ه�/ 2003 م.
)4) املقصود بالسلف: هم الذين يرون أنه ال سبيل إىل معرفة العقيدة واألحكام إال من القرآن الكريم والسنة 
 املبين��ة ل��ه. انظ��ر: تاريخ املذاهب اإلس��المية أليب زهرة، ص��� 179، ط دار الفكر الع��ريب كام بينت ذلك 

يف موضع سابق.
)5) امللل والنحل للشهرستاين 1/ 93 حتقيق عبد العزيز حممد الوكيل - ط مؤسسة احللبي القاهرة.
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والصف��ات اخلربي��ة أو الس��معية ه��ي م��ا كان الدلي��ل عليه��ا جمرد الس��مع، وه��و اخلرب 

الص��ادق ال��ذي ج��اء ب��ه الكت��اب أو الس��نة الصحيح��ة، أم��ا العقل فلي��س ل��ه دور يف إثبات 

ه��ذه الصف��ات؛ ألهن��ا م��ن الغيبي��ات الت��ي ال تدخ��ل يف نط��اق قدرت��ه. وأم��ا وظيف��ة العقل 

هن��ا أن يفه��م م��ا تضمنت��ه النص��وص من مع��اين صف��ات الل��ه ويعتقده��ا اعتق��اًدا جازًما(1).

ه��ذا وقد وردت نصوص كثرة من القرآن والس��نة تثبت هذه الصفات لله تعاىل كام يليق 

بجالله وعظمته قال تعاىل: ژ ژ ڑ ژ ]القمر: 14[ ژ ۉ ۉ ېې ژ ]ص: 75[ ژ وئ ۇئ 

ۇئ ژ ]املائدة: 64[ ژ ڤ ڤ   ڦ ژ ]طه: 39[.

إذا كان موق��ف الس��لف م��ن الصفات عموًما ه��و التفويض فإهنم في��ام خيص الصفات  و

اخلربية يتفقون متاًما مع ما قالت به األشاعرة واملاتريدية بتأويل تلك الصفات؛ نفيًّا للتجسيم 

ال��ذي رمبا وق��ع فيه الس��لفيون دون قصد مما يدل دالل��ة قاطعة عى أن اجلميع أعين الس��لفيني 

واملتكلم��ني م��ن األش��اعرة واملاتريدي��ة غايتهم واح��دة تقريًب��ا فيام خيص الصف��ات اإلهلية 

وخصوص��ا الصفات اخلربي��ة كام هو واضح من تفس��ر آيات الصفات اخلربي��ة عند الطربي 

والس��يوطي كمثال للتفس��ر بالرواية وهو موقف السلف، وتفس��ر املاتريدي كمثال للتفسر 

بالرواية والدراية معا وهو موقف املتكلمني من األشاعرة واملاتريدية.

أما عن موقف الس��لف من مس��ألة الصفات فإنين أورد ما قاله ابن متيمة يف كتاب اجلواب 

الصحيح ملن بّدل دين املسيح حيث يقول:

 »واملس��لمون وس��ط يصفون الله مبا وصف به نفس��ه، ووصفه به رس��له من غر حتريف 

وال تعطي��ل، وال تكييف، وال متثيل، يصفونه بصفات الكامل، وينزهونه عن النقائص التي متتنع 

ع��ن اخلالق وال يتصف هبا املخل��وق، يصفونه باحلي��اة والقدرة والرمحة، والعدل، واإلحس��ان، 

وينزهونه عن امل��وت والنوم، واجلهل، والعجز، والظلم، والفناء، ويعلمون مع ذلك أنه ال مثل 

 ل��ه يف يشء م��ن صفات الكامل فال أحد يعل��م كعلمه، وال يقدر كقدرت��ه، وال يرحم كرمحته، 

وال يسمع كسمعه، وال يبرص كبرصه، وال خيلق كخلقه، وال يستوى كاستوائه، وال يأيت كإتيانه، 

وال ينزل كنزول��ه كام قال تع��اىل: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ژ ]اإلخالص[(2).

)1)انظر: املاتريدية دراسة وتقومًيا، د. أمحد بن عوض الله احلريب، ص�267.
)2) اجلواب الصحيح ملن بّدل دين املس��يح البن تيمية ج�1 / 208 حتقيق س��يد عمران، ط دار احلديث القاهرة.
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وح��ول موقف األش��عري من الصفات اخلربية نج��د ذلك واضًح��ا يف اإلبانة حيث يقول 

حول إثبات الوجه لله تعاىل بال كيف وكذلك العني:

ژ ]القص��ص: 88[، وق��ال تع��اىل:  ڳ   ڳ ڳ ڳ ڱڱ  ژ  الل��ه تب��ارك وتع��اىل:   ق��ال 

 ژ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ]الرمح��ن: 27[، فأخ��رب أن ل��ه س��بحانه وجه��ا ال يف��ىن، 
وال يلحقه اهلالك. وقال تعاىل: ژ ژ ڑ ژ ]القمر: 14[، وقال تعاىل: ژ حب خب مب      

ىب ژ من اآلية ]هود: 37[.
فأخرب تعاىل أن له وجًها وعيًنا وال تكيَّف وال حتد.(1)

وكذلك فيام خيص اليد يقول األشعري يف اإلبانة: 

 ق��د س��ئلنا أتقول��ون إن لل��ه يدين؟ قيل: نق��ول ذلك بال كي��ف، وقد دل علي��ه قوله تعاىل: 

ژ پ پ پ ڀژ ]الفتح: 10[، وقوله تعاىل: ژ ۉ ۉ ې ژ ]ص: 75[(2).

أما عن موقف املاتريدية من الصفات اخلربية فإهنم قد أولوا تلك الصفات كام قال بذلك 

السلف حيث إهنم يرون أن يف إثبات تلك الصفات عى حقيقتها يستلزم التشبيه والتجسيم، وأن 

مح��ل النصوص عى ظاهرها يفىض إىل تع��ارض العقل والنقل، وأن محل النصوص عى ظواهرها 

يؤدي أيضا إىل وقوع التناقض يف كتاب الله(3).

وبناء عى ما سبق فإن املاتريدية مل تنف تلك الصفات كام ذهب إىل ذلك أحد الباحثني(4)، 

ولكنهم يف احلقيقة أولوا تلك الصفات كام أرشت س��ابًقا، واألدلة عى ذلك نأخذها من تفس��ر 

املاتريدي املسمى »بالتأويالت« وذلك عى النحو التايل:

الدليل األّول:

يف تفسر املاتريدي لقوله تعاىل يف سورة املائدة ژ ۉ ې ې ې ېى ژ ]املائدة: 64[.

)1) اإلبانة لألشعري ص 121، مرجع سابق.
)2) اإلبانة، ص 125.

)3) انظر: املاتريدية دراسة وتقوميا د أمحد بن عوض الله احلريب، ص� 268، ط دار الصميعي.
)4) قال أ . د. أمحد بن عوض احلريب بأن املاتريدية ملا التزمت بالعقل مصدًرا أساسيا للتلقي، وقرروا بأن العقل 
مل ي��دل عى غر الصف��ات الثامنية التي أثبتوها، قال��وا بنفي مجيع الصفات اخلربي��ة، واحلقيقة أن هذا غر 
صحي��ح بل إهنم أولوها تنزهي��ا للخالق ومل يقولوا بنفيها انظر: املاتريدية دراس��ة وتقوميا د أمحد بن عوض 

الله احلريب ص� 267 ط دار الصميعي.
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يق��ول املاتريدي: ژ ې ې ېى ژ مل يقولوا: يده مغلولة إىل عنقه، ولكن ممس��كة عنهم 

الرزق، فال ُتبس��ط كام كان َيُبس��ط، وهو كقوله تع��اىل: ژ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ   

ٿ  ٹ ٹ ژ ]اإلرساء: 29[. هن��ى ع��ن البخل يف اإلنفاق، ال أن��ه أراد حقيقة غل يدِه إىل 
عنق��ه. فعى ذلك قوهلم »يد الله مغلولة« كناية ع��ن البخل ووصٍف به، ال حقيقة الغل، وبالله 

العصمة.

إىل أن يقول:

 ث��م ال حيتم��ل أن يفهم إضاف��ة اليد إىل الله ما يفه��م من اخللق ملا وجد إضاف��ة اليد إىل من 

ال حيتم��ل أن يكون له الي��د. من ذلك قوله تع��اىل: ژ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ   ڱ  ڱڱ ژ 

]فصلت: 42[.

ال يفه��م م��ن القرآن اليد كام يفهم من اخللق فعى ذلك ال جيوز أن يفهم من إضافة اليد إىل 

 الل��ه تعاىل كام فهم من اخلل��ق. أال ترى أنه ق��ال: ژ ڑ  ڑ ک ک ژ ]احلج: 10[، وقال: 

ژ حئ  مئ ىئ ژ ]الش��ورى: 30[. مل يفه��م منه اليد نفس��ها؟ وكذلك قوله: ژ ٹ ڤ 
ڤ ڤ   ژ ]آل عمران: 182[، لكن أضيف ذلك إىل اليد ملا باليد يقدم، ويعطى، ويكس��ب 
أال ت��رى أنه قال تعاىل: ژ ک گ گ گ گ ڳڳ ژ ]احلجرات: 1[. ومعلوم أنه مل يفهم من 

اليد نفسها، ولكن أضيف ذلك إليه ملا ذكرنا، والله أعلم«(1).

الدليل الثاني :

يف تفسر املاتريدي لقوله تعاىل: ژ حب خب مب      ىب ژ ]هود: 37[.

وقول��ه تع��اىل: ژ حب خب مب      ىب ژ قال بعض أهل التأوي��ل: »بأعينا« بأمرنا 

»ووحينا«. وقال بعضهم: مبنظرنا ومرأى منا ولكنه عندنا حيتمل وجهني:

أحدمه��ا: قوله: ژ مب    ژ أي بحفظنا ورعايتنا؛ يقال: عني الله عليك، أي حفظه عليك. 

 ث��م ال يفهم م��ن قوله: ژ مب    ژ العني نفس��ها عى ما نفهم من قول��ه: ژ ڤ ڤ ڤ   ژ 

]آل عمران: 182[ولكن ذكر األيدي ملا يف الش��اهد أن ما يقدم باليد، ويكتس��ب باليد. فعل ذلك 

العني ملا بالعني حيفظ يف الشاهد.

)1) تأويالت أهل السنة للامتريدي حتقيق فاطمة يوسف اخليمي، ج�52/2، ط بروت - لبنان.
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والثاين: قوله: ژ مب    ژ أي بإعالمنا أّيدك ألنه لوال تعليم الله إياه اختاذ السفينة ونجرها مل 

يكن ليعرف أن كيف يتخذ؟ وكيف ينجر؟، إمنا عرف ذلك بتعليم الله إياه، والله أعلم«(1).

وبناء عى ما س��بق فإن املاتريدي هنا يؤول العني مبعىن احلفظ واإلعالم، ومن ثمَّ فهو هنا 

مييل إىل تأويل الصفات اخلربية ال إىل نفيها كام أرشت سابًقا والله املستعان(2).

وع��ى الرغم م��ن تأوي��ل املاتريدية للصف��ات اخلربية فإننا نج��د عندهم م��ن يثبتها عى 

حقيقتها كام وردت يف القرآن الكريم وهم يف ذلك يقرتبون كثًرا من منهج الس��لف وموقفهم 

من الصفات اخلربية حيث يقول: أبو اليرس البزدوي يف أصول الدين:

ا العني فبعض أهل السنة  »وأما اليد فنقول به كام قال تعاىل ولكن نقول: صفة خاصة، وأمَّ

واجلامعة أثبتوا العني، وبه قال األشعري وبعضهم مل يثبتوا، وكتاب الله تعاىل يدل عى الثبوت، 

ولكن عينه ليست بجارحة، بل هي صفة خاصة«(3).

ويف هناي��ة حديثن��ا عن مس��ألة الصفات اإلهلي��ة بني الس��لف واملتكلمني بقى لنا تس��اؤل 

مؤّداه: ما الدافع وراء خوض املتكلمني يف تلك املس��ألة؟ ولإلجابة عن التساؤل األّول أقول: إن 

املتكلمني وعى األشاعرة املاتريدية قد خاضوا يف احلديث عن الصفات اإلهلية بالتصور الذي 

حتدثنا عنه سابًقا أقول: إهنم خاضوا يف مسألة الصفات بسبب ظروف العرص التي كانت حتيط 

هب��م، حيث إن املفك��ر ال ميكن أن يعيش مبعزل عن ظروف عرصه، وملا كانت ظروف العرص 

تقتيض من املتكلمني احلديث عن الصفات حتدثوا كل من زاوية ختالف الزاوية التي يتحدث 

إن كان الس��بب عند اجلميع واحدا وهو إثبات التنزية للذات اإلهلية مع إثبات  منها اآلخر، و

الصفات، هلا ال كام زعمت اليهود واّدعت النصارى(4).

)1) السابق ج�2/ 525، 526.
)2) جهود املدرسة املاتريدية يف الرد عى أهل الديانات األخرى، د. أمحد محدي، ص 104، مرجع سابق.

)3) أصول الدين أليب اليرس البزدوي ص�39 حتقيق د/ هانز بيرتلنس املكتبة األزهرية للرتاث.
)4) جهود املدرسة املاتريدية يف الرد عى أهل الديانات األخرى، د. أمحد محدي، ص 105، مرجع سابق.
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نتائج الدراسة

ميكن للباحث إجياز نتائج البحث يف النقاط التالية:

إمنا منهج للمتمس��كني بالقرآن  1-  مصطلح أهل الس��نة واجلامعة ليس حكًرا عى أحد، و

الكريم وصحيح السنة الصحيحة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

2-  األش��اعرة واملاتريدي��ة من أهل الس��نة، وليس��وا س��بب وق��وع ال��رشك والضالل بني 

املسلمني.

3- الواقع يثبت أننا بحاجة إىل عقيدة بال مذاهب.

4- األمة اإلسالمية بحاجة إىل التمسك والرتابط يف هذه اآلونة أكرث من أي وقت مىض.
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قائمة املصادر واملراجع

1- اإلبانة أليب احلسن األشعري، حتقيق د. فوقية حسني حممود، ط1دار األنصار 1397ه�.

2- األنساب للسمعاين، ط دار اجلنان.

 3- أبو احلسن األشعري شيخ أهل السنة واجلامعة، للدكتور حممد إبراهيم الفيومي، ط1 1423ه� -  

2003م.

4-  تاريخ املذاهب اإلسالمية للشيخ حممد أبو زهرة، ط دار الفكر العريب.

5- تبيني كذب املفرتي البن عساكر. ط دمشق سنة 1347ه�. 

6- تفس��ر القرآن العظيم، ابن كثر، دار الكتب العلمية، منشورات حممد عيل بيضون، بروت 
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 9- التوحي��د، حمم��د بن حممد ب��ن حممود، أبو منص��ور املاتريدي، حتقيق: د. فت��ح الله خليف، 

دار اجلامعات املرصية - اإلسكندرية.

10- التوحيد للامتريدي لبكر طوبال أوغيل ود/ حممد آروتيش، ط مركز البحوث اإلس��المية، 

تركيا، أنقرة 1423ه� - 2003م.

11- جه��ود املدرس��ة املاتريدي��ة يف الرد عى أه��ل الديانات األخرى حتى هناية القرن الس��ابع 

اهلجري، د. أمحد محدي، ط1 املكتبة األزهرية للرتاث 2016م.

12- رجال الفكر والدعوة ألىب احلسن الندوي، ط جامعة دمشق ط 1 13 شعبان 1379 ه� 10 

شباط 1960م.



مجلة الجمعية الفلسفية المصرية )السنة التاسع والعشرون ــ العدد التاسع والعشرون(44

13- رسالة األشعري إىل أهل الثغر، حتقيق د حممد السيد اجلليند ط1 1433ه�- 2013م، املكتبة 

األزهرية للرتاث.

14- شيخ أهل السنة واجلامعة اإلمام أبو احلسن األشعري فحص نقدي لعلم الكالم اإلسالمي، 

د. حممد إبراهيم الفيومي، ط دار الفكر العريب 2003م.

15- عقي��دة اإلس��الم واإلم��ام املاتريدي، أيوب عيل، رس��الة دكت��وراه بدار العل��وم - جامعة 

القاهرة.

16- املدخل لدراسة علم الكالم، د. حسن الشافعي، مكتبة الثقافة العربية.
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