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  ومباحثها أصحابها أشهر : الماتريدية 

Al M┐turidiyyah: Discourse of its Prominent 
Scholars and Thoughts 

 .حممد طاهر د 

Abstract 
Al M┐turidiyyah is not mere a school of theology within Sunni Islam but rather a 
movement that was originated in its time, which played an effective role against the 
ideologies propagated by the atheists, the mu’tazilites and the other deviated groups 
from the main stream Sunni Islam. Al M┐turidiyyah is attributed to Ab┴ Man╖┴r 
Mu╒ammad b. Mu╒ammad b. Ma╒m┴d al- M┐tur┘di al-Samarqandi; he was named 
after M┐tur┘d, which is a place near Samarqand in Transoxiana, where he was born.  
He was a prominent Islamic scholar who pinned down several famous works to preserve 
the basic beliefs of Islam. He effectively answered the doubts raised by the philosophers 
(mutakallim┴n), the mu’tazilites and the Jahamiyyah of his time in their coin on 
certain faith issues. The current paper presents the introduction, struggles and 
contributions of Imam Ab┴ Man╖┴r al- M┐tur┘di.    

Keywords: Islamic Philosophical Schools of thought, al-Man╖┴r, 
M┐tur┘diyyah, Mu’tazilah 

 املعتزلة و املالحدة دض وقامت زمنها يف نشأت حركة إهنا بل فحسب إسالمية مجاعة أو فرقة ليست املاتريدية إن
 غمار يف وخاضت الصحيحة، اإلسالمية العقيدة عن انسلت اليت الفرق مكافحة يف هاما دورا ولعبت النازحة، وامللل

 السنة منهج على إسالمية حركة فقامت قال، ما اإلسالمية العقيدة يف قال من فمنها والعقليات، والكالم الفلسفة
 وذابت حسنا بالء ذلك يف أبلت حىت العمل ميادين يف قصدهم دون وحالت وجوههم يف وصدت سالحهم وأخذت

 .الصحيحة اإلسالمية العقيدة عن
 هذه يف لك أشرح أن أريد املاتريدي منصور أبو اهلدى إمام رأسها وعلى املاتريدية إهنا !املفضال القاري أيها نعم

 :يلي مبا منتهجا ومسائلهم عقائدهم الدراسة
 و عقائدها ضمن املاتريدية أراء 6: املاتريدية رجال أشهر 5: مؤلفاته 4: تالميذه 3: شيوخه 2: املاتريدي حياة 1:

 .املاتريدية و األشاعرة بني اخلالفية املسائل 7: مسائلها
 1:املبحث األول:حياة املاتريدی

 امسه ونسبه وكنيته:
السمرقندي، وكان يلّقب إبمام اهلدى وإمام املتكلمني، ورئيس هو حممد بن حممد بن حممود، أبو منصور املاتريدي، 

 أهل السنة ، واإلمام الزاهد و،و، و...
واملاتريدي: نسبه إىل ما تريد، ويقال هلا ما تريت، و هي حملة قرب مسرقند ذكرها السمعاين يف األنساب وقال: "خترج 

 2ا ايقوت يف املعجم البلدان و ابن األثري يف اللباب.منها مجاعة من الفضالء". ومل يذكر املاتريدي. وذكرها أيض
 .3والسمرقندي نسبة إىل مسرقند، وهي املدينة املشهورة ببالد ما وراء النهر، وينسب إليها خلق كثري من العلماء

                                                 

  .مردان، عبد الوىل خان جامعة،دراسات اإلسالمّيةال األستاذ املساعد بقسم 
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يف "احتاف السادة املتقني" أنه وجد يف بعض اجملاميع زايدة حممد بعد حممود يف اسم املاتريدي، وزايدة  4وذكر الزبيدي
 .5األنصاري يف نسبه، وأملح بعد هذا إىل أن نسبة األنصاري نسبة تشريفية

وأما الدكتور حممد علي، فإنه يرى أن نسبة األنصاري حقيقة، واستدل على ذلك مبا وجده على هامش 
طوطه كتاب التوحيد للماتريدي، والذي نّصه " أن اإلمام أابمنصور رمحه هللا تعاىل عليه فيما بلغين كان من خم

أوالد أيب أيوب خالد بن زيد بن كليب األنصاري رضي هللا عنه، وهو الذي نزل عليه رسول هللا صلى هللا عليه 
 .6وسلم حني هاجر إىل املدينة وأقام عنده سبعة عشرة شهرا"

لعّل الصواب: هو عدم ثبوت هذه النسبة؛ بدليل أن سائر من ترجم للماتريدي مل يذكروها، كما أن الكالم الذي و 
أورده دكتور حممد أيوب ال يعول عليه من انحيتني: األوىل: أن قائل هذا الكالم جمهول. والثانية: أن القائل متأخر، 

بدليل أن نسخة" كتاب التوحيد" )والذي وجد هذا الكالم  والبد أن يكون قد عاش بعد منتصف القرن الثاين عشر،
 .7هـــ1150على هامشها( قد فرغ انسخها من نسخها يف النصف من شعبان عام 

 :مولده ووفاته
هــ، وذلك ألن 238حممد أيوب علي يرجح أنه ولد حوايل سنة  \مل يذكر الذين ترمجوا للماتريدي سنة ميالده، إال أن د

 هـ.268هـ ونصري بن حيىي البلخي كان سنة 248خني من شيوخه ومها: حممد بن مقاتل الرازي كان سنة اتريخ وفات الشي
هــ، وال يبدو من الصواب افرتاض أن عمره كان أقل من عشر سنوات 248إذا فال بّد أن والدة املاتريدي كانت قبل 

 .8حني وفات شيخه حممد بن مقاتل
هـ وقيل 332هـ ودفن بسمرقند، وقيل أنه تويف سنة 333له على أنه تويف عام وأما وفاته فقد أمجع عامة من ترجم 

 .9هـ واألول هو املشهور336
 :منزلته العلمية

حيتل املاتريدي منزلة كبرية يف اتريخ الفكر اإلسالمي حيث أنه مؤسس إلحدى املدارس الكالمية اليت ذاع وانتشر 
تريدية اليت أصبحت هي واألشعرية تتقاسم العامل اإلسالمي، هذا مما جعل فكرها يف العامل اإلسالمي، وهي املدرسة املا

طاش كربى زاده يقول: " إن رئيس أهل السنة واجلماعة يف علم الكالم رجالن: أحدمها: حنفي واآلخر: شافعي، أما 
شيخ السنة ورئيس احلنفي: فهو أبو منصور حممد بن حممود املاتريدي، إمام اهلدى....، وأما اآلخر الشافعي: فهو 

 .10اجلماعة إمام املتكلمني.... أبو احلسن األشعري البصري
وقد أطلق املاتريدية عّدة ألقاب على إمامهم أبو منصور املاتريدي تدل على علو منزلته وقدره عندهم يف العلم ونصرة 

واإلمام الزاهد، ورئيس أهل الدين والدفاع عن العقيدة، كإمام اهلدى، وإمام املتكلمني، ومصحح عقائد املسلمني، 
 .11السنة، وابلغ بعضهم يف وصفه، فعّده مهدي هذه األمتة يف وقته

قال أبو معني النسفي مبينا منزلته املاتريدي العلمية و قدره عندهم: " ولو مل يكن فيهم )املاتريدية( إال اإلمام أبو 
رها، وأويت حجيج الدين، وزين الفصاحة، غزارة منصور املاتريدي رمحه هللا الذي غاص يف حبور العلم واستخرج در 

حني تويف: )هذا قرب من  13أن يكتب على قربه 12علومه، وجودة قرحيته غررها، حىت أمر الشيخ أبو القاسم احلكيم
 جاز العلوم أبنفاسه، واستنفد الوسع يف نشره وأقباسه، فحمدت يف الدين آاثره، واجتىن من عمره مثاره(.

عليه الفقيه أبو أمحد العياض يف أنواع العلوم، والشيخ أبو احلسن الرستغفين، وغريمها من العلماء وهو الذي خترج 
 املتبحرين يف العلوم امللية....

ومن تصانيفه ككتاب التوحيد، وكتاب املقاالت.... ووقف على بعض ما فيها من الدقائق، وغرائب املعاين، إاثرة 
عن مطاهنا ومعادهنا، واطلع على ما راعى من شرائط اإللزام، وحافظ من < 14الدالئل عن مكاهنا >واستنباطها
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آداب اجملادلة املوضوعة لفسخ عقائد املغرتين أبفهامهم، وقرن بكل مسألة من الربهان املوضوع، ألفاده ثلج الصدور و 
طائف اإلرشاد من الغين برد اليقني، لعرف أنه املخصوص بكرامات ومواهب من هللا تعاىل، املؤيد مبواد التوفيق و ل

احلميد، وأن ما اجتمع عنده وحده من أنواع العلوم امللية و احلكمية، لن جيتمع يف العادات اجلارية يف كثري من املربزين 
احملصلني، وهلذا أستاذه الشيخ أبونصر العياضي ال يتكلم يف جمالسه ما مل حيضر الشيخ أبو منصور، كان كلما رآه من 

(، وكتابه املصنف يف اتويالت القرآن كتاب ال 15نظرة املتعجب وقال: )وربك خيلق ما يشاء وخيتاربعيد نظر إليه 
يوازيه يف فنه كتاب، بل ال يدانيه شيء من تصانيفه من سبقه يف ذلك الفن، وما أحسن ما قال بعض بلغاء الكتاب 

تفسري القرآن فتق عن املشكل أكمامه، وقشع يف وصفه يف كتاب فقال: "كان من كبار األئمة وأواتد امللة، وكتابه يف 
 ".16عن املشبه  غمامه، وأابن أببلغ الوصف، وأتقن أحكامه، وحالله وحرامه، لقاه هللا حتيته وسالمه...

بعد أن ذكر بعض كالم النسفي املتقدم: قد اجتمع عنده من العلوم امللية واحلكمية ما صار به علما  17وقال الناصري
اهلدى يعرف به الغادي من املهتدي يف حلن القول ال يستطيعه أهل األهواء خصوصا أهل مشهورا من أعالم 

االعتزال، حىت كانت املعتزلة يلقبون أهل السنة به، وينسبون سالكي طريقة أيب حنيفة يف العقائد واألصول إليه، 
جلماعة ابلرباهني الساطعة واحلجج فيقولون: هؤالء )املاتريدية( لشدة ما يغيهم شأنه وقوة انتصاره ملذهب السنة وا

 .18القاطعة، ودحضه شبهات اخلصوم
وذكر الزبيدي أن املاتريدي: كان إماما جليال مناضال عن الدين موطدا لعقائد أهل السنة قطع املعتزلة، وذوي البدع 

 .19يف مناظراهتم، وخصمهم يف حماوراهتم حىت أسكتهم... وكان يقال له إمام اهلدى
: كان أبو منصور قوي احلجة، مفحما يف اخلصومة، دافع -فتح املبني يف طبقات األصوليني –املراغي يف كتابه  وقال عبد هللا

 .20عن عقائد املسلمني، ورد شبهات امللحدين، ونفى عن العقائد كل ما اعرتاها من زيغ و ما علق هبا من شبهة
اإلنساين، امتاز بذكاء و النبوغ، وحذق الفنون ويرى أبو احلسن الندوي: أن املاتريدي جهبذ من جهابذة الفكر 

 .21العلمية املختلفة
فاملاتريدي ذا منزلة رفيعة سامية عالية عند املاتريدية، ومن وافقهم، وهم يف احلقيقة يبالغون يف تظيمه و الثناء عليه، 

ار الشريعة، فيعرفون احلق من ويرفعونه فوق مرتبته، وهذا حال كل قوم يتعصبون إلمامهم، وال ينظرون إىل األمور مبنظ
 الباطل وينزلون الناس منازهلم.
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 املبحث الثاين: شيوخ املاتريدي:
أخذ املاتريدي عن حممد بن مقاتل الرازي، أبو نصر الياضي، وأبو بكر أمحد بن اسحاق اجلوزجاين ونصر بن حيىي 

 .22البلخي
 املبحث الثالث: تالميذه:

السمرقندي، وعلي الرستغفي، وأبو حممد عبد الكرمي البزدوي، وأبو أمحد العياضي، و ومن تالميذه أبو القاسم احلكيم 
 .23أبو عبد الرمحن البخاري

 :املبحث الرابع: مؤلفات املاتريدي
 للماتريد مؤلفات كثرية نذكر أمهها فيما يلي:

األكرب، رسالة يف العقيدة رسالة يف اتويالت أهل السنة يف تفسر القرآن، كتاب التوحيد يف علم الكالم، شرح الفقه 
اإلميان، املقاالت، بيان وهم املعتزلة، رّد هتذيب اجلدل، رد وعيد الفساق، رد أوئل األدلة، رد األصول اخلمسة أليب 

 .24حممد الباهلي، در اإلمامة وهو در على بعض الروافض.
 املبحث اخلامس: أشهر رجال املاتريدية ومؤلفاهتم:

 بزدوي:: أبو اليسر ال1
هـ وتويف البزدوي 421هو أبو اليسر حممد بن حممد بن احلسني بن عبد الكرمي بن موسى بن جماهد البزدوي، ولد عام 

 .25ببخارى يف التاسع من رجب سنة ثالث و تسعني و أربعمأة
 مؤلفاته:

ري للشيباين، ال يعرف من مصنفات البزدوي إال كتاب )املرطب( وهو عبارة عن حاشية على كتاب اجلامع الصغ
 .26وكتاب الواقعات، وكتاب املبسوط مها أيضا يف الفقه، وكتاب أصول الدين

 : أبو املعني النسفي:2
هو ميمون بن حممد بن حممد معتمد بن حممد بن حممد بن مكحول بن أيب الفضل أيب املعني النسفي املكحويل، ولد 

 .27من ذي احلجة سنة مثان ومخسمأة هـ وتويف يف اخلامس والعشرين438النسفي على الصحيح عام 
 مؤلفاته:

أليب معني مؤلفات كثرية وفيما يلي ما عرف، منها: تبصرة األدلة، حبر الكالم، التمهيد شرح اجلامع الكبري للشيباين، 
 28إيضاح احملجة لكون العقل حجة، مناهج األئمة.

 : جنم الدين عمر النسفي:3
حممد بن علي احلنفي النسفي السمرقندي، كنيته: أبو حفص، لقبه: جنم  هو أبو عمر حممد بن أمحد بن امساعيل بن

الدين، ولد يف نسف سنة إحدى أو اثنتني وستني، وأربعمأة، وتويف بسمرقند ليلة اخلميس اثين عشر من مجادى 
 .29األوىل سنة سبع و ثالثني و مخسمأة

 مؤلفاته:
سري القرآن، و شرح صحيح البخاري، و نظم اجلامع الصغري، و  له مؤلفات عديدة منها: جممع العلوم، و التيسري يف تف

 .30كتاب األكمل األطول يف التفسري، و اتريخ لبخاري، كتاب العقائد املشهور ابلعقائد النسفية
 : نور الدين الصابوين:4

، أما وفاته: فقد هو أمحد بن أيب بكر الصابوين، كنيته: أبو حممد، لقبه: نور الدين، مل يذكر املرتمجون سنة ميالده
 .31أمجعوا على أنه تويف ليلة الثالاث، سادس عشر سنة مثانني و مخسمأة
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 مؤلفاته:
 له تواليف كثرية منها: البداية يف أصول الدين، واملغين يف أصول الدين، اهلداية يف علم الكالم.

 : الكمال بن اهلمام:5
الدين بن سعد الدين السكندري احلنفي. كنيته: ابن هو حممد بن عبد الوحد بن عبد احلميد بن مسعود بن محيد 

هـ وتويف يوم اجلمعة 790ه، وقيل: 788اهلمام. و لقبه: كمال الدين، واشتهر ابلكمال ابن ، ولد ابن اهلمام سنة 
 .32هـ يف القاهرة861سنة 

 مؤلفاته:
سبحان هللا و حبمده سبحان  -سالة يف من مؤلفاته: فتح القدير شرح اهلداية، وله خمتصر يف الفقه مساه زاد الفقري، ور 

 .33، و التحرير يف أصول الفقه، شرح بديع النظام، و املسائرة يف العقائد-هللا العظيم
 : مال علي القاري:6

هو علي بن حممد اهلروي القاري املكي احلنفي، لقبه: نور الدين، كنيته: أبو احلسن، ولد هبراة، مث رحل إىل مكة، ومل 
 .34هـ مبكة ودفن ابملعالء1014سنة ميالده، وتويف رمحه هللا يف شوال سنة  يذكر املؤرخون

 :مؤلفاته
مؤلفا، فمن أشهر مؤلفاته: املرقاة شرح املشكاة،  148يعد القاري من املكثرين يف التاليف، فقد أربت مؤلفاته على 

 .35األمايل، وشرح الشمائلشرح الشفاء، شرح خنبة الفكر، شرح الفقه األكرب، ضوء املعايل شرح بدء 
 املبحث السادس: آراء املاتريدية ضمن العقائد و املسائل:

 : ومن آراء املاتريدية:36قال األستاذ عبد الرزاق يف كتابه املدخل إىل دراسة األداين و املذاهب
 معرفة هللا تعاىل ميكن أن يدرك وجوهبا العقل.

 درك حسن بعض األشياء و قبحها.أن لألشياء قبحا ذاتيا، وأن العقل يستطيع أن ي
 وأن هللا منزه عن العبث، و أن أفعاله تكون على مقتضى احلكمة ألنه احلكيم العليم.

 وأن أفعال هللا سبحانه أرادها حلكمة اختارها، وال يريد غري احلكمة اليت قررها وأرادها.
ا هللا سبحانه وهو حكيم عليم، وأنه ال خلف وأن ثواب املطيع و عقاب العاصي حلكمة قصدها هللا تعاىل وإرادة أراده

 .37يف الوعد و ال يف الوعيد لقوله تعاىل: إن هللا ال خيلف امليعاد
 وأن هللا تعاىل خالق األشياء كلها، فال شيء يف هذا الوجود إال وهو خملوق هلل ال شريك له.

ذات، فهي صفات قائمة بذاهتا وال منفكة وأثبتوا للباري عز وجل صفات ولكنهم قالوا: ... إهنا ليست شيئا غري ال
 عن الذات.

ويف صفة الكالم و خلق القرآن... قرروا أن كالم هللا هو املعىن القائم بذاته قدمية قدم الذات العلية غري مؤلف من 
 حروف و الكلمات.

 وأثبتوا رؤية هللا سبحانه يوم القيامة )والرؤية من أحوال القيامة(.
 .38أنه ال خيلد يف النار ولو مات من غري توبةويرون مرتكب الكبرية 

 املبحث السابع: املسائل اليت خالف فيها األشعرية و املاتريدية:
عاش أبو منصور املاتريدي وأبو احلسن األشعري يف عصر واحد، وكالمها كان يسعى للغرض الذي يسعى إليه اآلخر، 

، فقد كان ابلبصرة موطن االعتزال واملنبت الذي نبتت بيد أن أحدمها كان قريبا من معسكر اخلصم، وهو األشعري
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منه، وكانت املعركة بني الفقهاء و احملدثني وبني املعتزلة ابلعراق الذي كانت البصرة إحدى حواضره، أما أبو منصور 
ما وراء املاتريدي فقد كان بعيدا عن موطن املعركة، ولكن تردد صداها يف أرجاء األرض اليت يسكنها، فكان يف بالد 

 .39النهر، واملعتزلة هناك يردون أقوال معتزلة العراق، و قد تصدى هلم املاتريدي
والحتاد اخلصم الذي كان يلقاه كل من املاتريدي واألشعري تقاربت النتائج، ولكن مل تتحد، وكان كثريون يعتقدون أن 

خ حممد عبده قرر يف تعليقه على العقائد اخلالف بني األشاعرة و املاتريدية ليس كبري جدا، حىت أن األستاذ الشي
 .40العضدية، أن اخلالف بينهما مل تتجاوز عشر مسائل، واخلالف فيها لفظي

وذكر املوالان عبد العزيز الربهاروي بعضها يف كتابه النرباس حيث قال: وخيالفون األشعرية يف بعض املسائل منها: 
ملاتريدة: صفة أخرى، ومنها: تكفري أهل القبلة، قال األشعرية: حيرتز التكوين قال األشعرية: راجع إىل القدرة، وقال ا

عنه خبالف املاتريدية، ومنها إميان املقلد، صححه املاتريدية خالفا لبعض األشعرية، ومنها: االستثناء، جوزه األشعرية 
ال ابلشرع، وقال املاتريدية: وقال املاتريدية: كفر، ومنها، القبح و احلسن يف األفعال، قال األشعرية: ال يدركان إ

يدركهما العقل، ومنها: أن األشعرية قالت: ال يقبح من هللا شيء، وقالت املاتريدية: ال جيوز من هللا شيء ما 
يستقبحه العقد جدا، ومنها: أن األشعرية قالوا: فعل هللا ال يعلل بغرض، وقال املاتريدية: قد يراعي هللا سبحانه وتعاىل 

، ومنها: الوجوب صدور ما فيه حكمة ومصلحة عن هللا تعاىل اعرتف به املاتريدية كما يف إرسال املصلحة تفضال
 .41الرسل، ونفاه األشعرية إذ ال يقبح من هللا شيء واطلح املتأخرون على تسمية الفريقني ابألشاعرة تغليبا

اجلناح الكالمي ألهل السنة، بينما غلبت وقال حسن حممود الشافعي يف تعارف املاتريدية: وهم يشكلون مع األشاعرة 
الروح النصية إىل احلنابلة والظاهرية الذين كانوا أقرب إىل روح احلدثني والفقهاء، كما كان املعتدلون منهم أكثر متثيال 

نيفة ملوقف السلف يف مسائل العقيدة، واملاتريدية هم أتباع أيب منصور املاتريدي الذي كان بدوره اتبعا لإلمام أيب ح
ومذهبه يف العقيدة والفقه مجيعا، مث حاول عرض أراءا إلمام يف العقيدة بلغة متكلمي عصره، فجاء مذهبه قريبا من 

، ومن 42مذهب األشعري حىت إن القدماء ليعدون مسائل اخلالف بني املذهبني فيحصروهنا يف بضع عشرة مسألة
 أبرز هذه اخلالفات أو الفروق:

اإلهلية يؤكدون قدم صفات اإلهلية، ويعارضون املعتزلة يف القول حبدوث صفات الفعل اليت يعدون أهنم يف املسائل 
منها: اإلرادة والكالم، كما خيتلفون مع األشاعرة يف ميلهم إىل القول حبدوث الصفات الفعلية، ابعتبار جمرد تعلقات 

صفة التكوين وهي عندهم غري القدرة و تعلقاهتا، للقدرة ويقرر املاتردية أن كل صفات السبعة قدمية ويضعون إليها 
وهي املعين الذي يصحح صدور األثر عن املكون و هو هللا، فال بد أن تكون قدمية، وإال كان حمال للحوادث، وأما يف 

 ,43مسألة الكالم فيبدو أخذوا ابلتفرقة بني الكالم النفسي و اللفظي مثل األشاعرة
ما يتعلق ابحلرية اإلنسانية، فرغم أهنم ال يقولون ابستقالل القدرة اإلنسانية ابإلجياد  يتحد املاتريدية موقفا وسطا في

كاملعتزلة، وال يقول أيضا ابلكسب األشعري الذي يعرتف بقدرة إنسانية مصاحبة للفعل ال دخل هلا يف التأثري يف 
وهلا أثر يف إجياد الفعل غري أهنا ال تستقل إجياده، بل يقولون: بقدرة إنسانية سابقة على الفعل صاحلة للفعل و الرتك، 

 ، فاهلل هو اخلالق املكون لكل شيء.44ابإلجياد
وأخريا فإن املاتريدية يذهبون يف التحسني و التقبيح إىل مدى أبعد ما ذهب إليه األشاعرة، فيقولون: أبن احلسن و 

تزلة يف الوقت نفسه يف قوهلم أبن اإلنسان القبح ذايت يف األشياء، وميكن للعقل إدراكهما، ولكن ال يوافقون املع
 45مكلف قبل ورد الشرع، وأن العقل حيكم و يوجب و حيرم.

ويرى بعض العلماء أن املاتردية اليت أوردان مناذج هلا: هي أكثر متثيال ملواقف السلف و للروح األصيل يف الفكر 
 .46اإلسالمي من األشاعرة
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طائفتان اهليمنة على الفكر اإلسالمي السين، وإن انزعهما احلنابلة ذلك حىت وأاي ما كان األمر فقد تقامست هااتن ال
على  -حبكم ظهورها فيما وراء النهر و انتساهبا إىل أيب حنيفة –العصر احلديث، ولكن املاتريدية ذاعت وسيطرت 

 47اجلنس الرتكي املتمسك مبذهب اإلمام األعظم.
 :خالصة البحث

 ل على القاري يف معرفة نكاهتا اليت ال أيلو منها.يلغ التلخيص راجيا التسهأود أن أوجز هذه الدراسة ببا
ه حسب أرجح األقوال، وأما وفاته 238املاتريدي: هو حممد بن حممد بن حممود، أبو منصور املاتريدي، ولد سنة 

 ه.333فقد أمجع عامة من ترجم له على أنه تويف عام 
 شيوخه: 

شيوخ الميكن إحصائهم يف مثل هذه الدراسة إال أن أبرزين منهم: حممد بن مقاتل أخذ املاتريد عن عدد ضخم من ال
 الرازي، أبو نصر الياضي، وأبو بكر أمحد بن اسحاق اجلوزجاين ونصر بن حيىي البلخي

 تالمذته:
الكرمي  لقد انتهل من حبر علومه خلق كثري أمههم:  أبو القاسم احلكيم السمرقندي، وعلي الرستغفي، وأبو حممد عبد

 البزدوي، وأبو أمحد العياضي، و أبو عبد الرمحن البخاري
 مؤلفاته: 

للماتريد مؤلفات كثرية نذكر أمهها فيما يلي:اتويالت أهل السنة يف تفسر القرآن، كتاب التوحيد يف علم الكالم، رد 
 .األصول اخلمسة أليب حممد الباهلي

 أبو اليسر البزدوي وآخرهم: مال علي القاري. :بحث رجاهلم أوهلمالأشهر رجاهلم: قد ذكران يف 
وأن أفعال  -:دوأن هللا منزه عن العبث. -:. جأن لألشياء قبحا ذاتيا-:بلعقل.ابمعرفة هللا تعاىل ميكن   -أآراء هم: 

وأن هللا  -:ووأن ثواب املطيع و عقاب العاصي حلكمة قصدها هللا تعاىل.  -:ههللا سبحانه أرادها حلكمة اختارها. 
ويف صفة الكالم و خلق القرآن... قرروا  -:ح. وصفات هللا تعاىل ال عينه و الغريه -:زتعاىل خالق األشياء كلها. 

وأثبتوا رؤية هللا  -:طأن كالم هللا هو املعىن القائم بذاته قدمية قدم الذات العلية غري مؤلف من حروف و الكلمات. 
 الكبرية أنه ال خيلد يف النار ولو مات من غري توبة.ويرون مرتكب  -:يسبحانه يوم القيامة. 

 املسائل اخلالفية بني األشاعرة و املاتريدية: هي مثانية املذكورة يف البحث، وإن كان هناك أقوال.
 :واملصادر اهلوامش

، 151، 96 \2، مفتاح السعادة لطاش كربى زادة: 359\2، اخلطط للمقريزي:590ج الرتاجم ابن قطلوبغا: ات 1 
152،282،575 
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