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  : ّملخص

تتنــــاول هــــذه الدراســــة ابــــرز ســــمات المــــنهج التجدیــــدي الــــذي نحــــاه  اإلمــــام 

،  والتـــي أهمهـــا فلـــسفته التـــي "ّتـــأویالت أهـــل الـــسنة"  فـــي تفـــسیره الماتریـــدي

 حول العالقـة - التي لم تصل إلینا كاملة حسب اطالعي-ذكرها في مقدمته

بین التفسیر والتأویـل، وهـي بحـق نقطـة االنطـالق نحـو التحـرر مـن التفـسیر 

والـسیاق التقلیدي، ذلك التحرر القائم على احترام النقل الموافق للعقـل واللغـة 

ّوغیرها، كما كان لصاحبه السبق في إظهار لون من ألوان التفسیر المـسمى 

، والذي لم یكن مألوفا من قبل، فكان ألمعیا في الذود عـن " التفسیر العقدي"

ًعقیدة أهل الـسنة، بارعـا فـي الـرد علـى المخـالفین وجمـع األقـوال وتمحیـصها 

ّالماتریـــدي أنـــه تفـــسیر بأســـلوب دقیـــق رصـــین،  ومـــن أبـــرز معـــالم التفـــسیر 

ّبالروایـــة والدرایـــة علـــى حـــد ســـواء، ولـــوال أنـــه رحمـــه اهللا اســـتغنى عـــن ســـند  ّ

 جـامع البیـان فـي ذلـك، ومـع هــذا - حـسب اعتقـادي–الروایـات بالكلیـة لفـاق 

ّفإنــه مرجـــع رئــیس ال یمكـــن أن یــستغني عنـــه طالــب العلـــم الــدارس للتفـــسیر  ّ

ّ أنــه مــنح العقــل الــدور كلــه فــي تــدبر ّبالمــأثور، وأمــا مــن جهــة الدرایــة فیكفینــا ّ

كتــاب اهللا، فنجــده یعتمــد علــى العقــل ویــستعین بــه علــى فهــم القــرآن، فــالنظر 

  .العقلي عنده منهج مهم في التأویل
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Abstract 
 

This study deals with the most prominent features of 
the modernist approach that Imam al-Matridi directed in 
his interpretation of Ahl al-Sunnah's interpretations. The 
most important of which is his philosophy, which he 
mentioned in his introduction, which did not reach us in 
full according to my knowledge about the relationship 
between interpretation and interpretation. , That 
freedom based on respect for the transfer 
corresponding to the mind and language and context, 
and others, and was his predecessor to show a color of 
the interpretation of the interpretation of the name, 
"interpretation of nodal", which was not familiar before, 
was brilliant in defending the doctrine of the Sunnis, 
brilliant in responding to violators Collecting statements 
and examining them in d And the most important 
features of the interpretation of the Matridi interpretation 
of the novel and know-how alike, and that it was God's 
mercy, dispense with the support of the novels of the 
College of the Accord - in my opinion - the mosque 
statement in that, but this is a reference head can not 
be dispensed with , And on the one hand know that it 
gives the mind the whole role in the management of the 
book of God, we find it depends on the mind and use it 
to understand the Koran, mental view has an important 

approach to interpretation.  
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  المقدمة

اه فــي مراتــب ّذیرا، ورقــالكتــاب لیكــون للعــالمین نــه الحمــد هللا الــذي انــزل علــى عبــد

ِقل لئن اجتمعـت"  مقامإلىالبالغة  ِ
َ َ َ ْ ِ َّ ُاإلنس والجـنُّ علـى َأن یـأتوا ُ ْ َ َٰ َ ِ ْ َ ُ ِبمثـل هذا القـرآن  ِْ ْ ُ ْ َ َٰـ ِ ْ ِ ِ

َیأتون َال ُ ْ ًبمثله ولو كان بعـضهم لـبعض ظهیـرا َ ْ ُ
ِ َِ ٍ ْ َْ ُ َ

ِ ِ ِ ِ
َ َ ْ َ َ - والـصالة والـسالم علـى نبینـا ،" ْ

-تسلیما كثیرا   

   بعدأما

 أصــنافه وأجــل ،مــم العلــم الــذي هــو حیــاة القلــوب مــا تتنــافس بــه األأعظــمفــإن     

،  بنیانــاوأوثقهــا برهانــا ، وأقواهــاهــي العلــوم الــشرعیة، وعلــم التفــسیر أعالهــا شــأنا، 

  ." الباطل من بین یدیه وال من خلفهیأتیهال "  كتاب أعظم موضوع ألنه

، یظهر تفـسیر  وأهمیتهاتفاسیروقد مر علم التفسیر بمراحل عدة، ومع كثرة ال    

، التفــسیر الــذي كــان لــصاحبه  الــسنةأهــلتــأویالت - رحمــه اهللا-اإلمــام الماتریــدي

 لـم یكـن مألوفـا مـن قبـل، ، والـذي لون من ألـوان التفـسیر العقـديإظهارالسبق في 

 ،األحكــام آیــات بارعــا فــي تفــسیر ،فكــان ألمعیــا فــي الــذود عــن عقیــدة أهــل الــسنة

 ّه بــزّنـأ ویكفیـه فخـرا  الكثیـر مـن قواعـد علــوم البالغـة والقـرآن،سـاءٕواروبیـان اللغـة 

وهو كتاب ال یوازیه فیه كتاب، بل ال " غیره بهذا التفسیر، حتى قال أحد مترجمیه

  " یدانیه شيء من تصانیف من سبقه في ذلك الفن

  :أهمیة البحث

 هــو مــن ٍر أنهــا تبحــث فــي تفــسیإذیظهــر أهمیــة هــذا البحــث بمــا قلتــه آنفــا،       

  الذي نحاه  الماتریدي في تفسیره،مالمح التجدیدالتفاسیر المتقدمة عصرا، وبیان 

حیث قام منهجه على االعتماد على العقل بإرشاد من الشرع، ویستعین علـى فهـم 

 ســواء أكــان ذلـك فــي آیــات االعتقــاد، القـران، ألن النظــر عنــده مــن مـصادر العلــم،
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ال وتمحیـصها بأسـلوب دقیـق رصـین مبنیـة علـى والرد على المخالفین وجمع األقـو

  .فلسفته في التفریق بین التأویل والتفسیر

  :غرض اختیاري لهذا البحث

 التـي قامـت مالمـح التجدیـدقصدت من هذا البحـث المزیـد مـن التعـرف علـى      

الـــذي كـــان فـــي عـــصره نقلـــة جدیـــدة لفـــتح بـــاب االجتهـــاد و ،فـــي تفـــسیر الماتریـــدي

 قواعد العقیـدة الماتریدیـة والتـي تـسیر مـع عقیـدة إرساءمع بین ، والجونقض التقلید

 وأجازهـــا االشــاعرة عقـــال أجازهـــا واحـــد، مــع اختالفـــات فرعیــة إطــاراألشــاعرة فـــي 

  تریدي عقال ونقالاالم

 إلـى الماتریدي یمكننا الوصـول أضافها التي مالمح التجدیدومن خالل بیان      

ّ الفذة في هـذا الفـن العظـیم، يّوعیة الماترید موسإثباتّنتیجة البحث المرجوة وهي 

 تـأویالت تفـسیر إلىوبیان مدى تأثر من جاء بعده من علماء التفسیر، ورجوعهم 

  . ّأهل السنة

  : مشكلة البحث

  :أسئلةیقوم البحث على سؤال رئیس یتفرع عنه عدة 

   في التفسیر الماتریديمالمح التجدیدما ابرز : سؤال البحث

   العقائدآیات في لتجدیدمالمح اما أهم  - 

   األحكامآیات في مالمح التجدیدما أهم   - 

   في الرد على المخالفینمالمح التجدیدما أهم  - 

  



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

٤٣٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 دراسة تفسرييةدراسة تفسريية  "" مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة   مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة  "" 

  

  :وتقسیماتههیكلة البحث 

، ســــتة مباحــــث تمهیــــد والخطــــة المرســــومة فــــي هــــذا البحــــث تتكــــون مــــن 

  :التالي  وهي على النحو ،وخاتمة

  .مةّـ المقد

  :ـ التمهید ویتضمن 

  تریدي اباإلمام المالتعریف   ..١١

    ّالتعریف بتفسیر تأویالت أهل السنة  ..٢٢

 معالم المنهج التفسیري الماتریدي وضوابطهمعالم المنهج التفسیري الماتریدي وضوابطه: : المبحث األولالمبحث األول 

 في التفسیر العقديمالمح التجدید:  الثانيالمبحث   

  في تفسیر آیات األحكام مالمح التجدید: المبحث الثالث   

 كمته في تفسیرهّالترجیح بالمنطق العقلي و اللغة ومقتضى الخطاب وح  

  الخاتمة

هــذا مــا یــسره اهللا لنــا فــي بیــان مخطــط هــذه الدراســة، والتــي احــسب أنهــا ستــضیف 

شیئا جدیدا في طریقة النظر في التفـسیر الماتریـدي، والـذي اعتمـد علـى األسـلوب 

الكالمـــي العقلـــي البـــدیع للـــذین یحترمـــون العقـــل ویقـــدرون قیمتـــه فـــي الكـــشف عـــن 

مـــن اهللا وحـــده العـــون ، وصـــلى اهللا علـــى ســـیدنا محمـــد مكنونـــات القـــران الكـــریم، و

  .وعلى آله وصحبه وسلم
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  : التمهید

  " " ّتأویالت أهل السنةّتأویالت أهل السنة" "   ّالتعریف باإلمام الماتریدي وتفسیره العظیمّالتعریف باإلمام الماتریدي وتفسیره العظیم   

  :اإلمام الماتریدي

  المـتكلم األصـولي محمد بن محمـد بـن محمـود أبـو منـصور الماتریـدي هو اإلمام

 منطقـــــة محلـــــة ماتریـــــد قـــــرب ســـــمرقند فیمـــــا وراء ىإلـــــینـــــسب مـــــن كبـــــار العلمـــــاء 

و " مصحح عقائد المسلمین"إمام المتكلمین، و "و " إمام الهدى"بـ،الملقب )١("النهر

" مـات سـنة ثـالث وثالثـین وثـالث مائـة  ،ٕوالیـه نـسبة الماتریدیـة" رئیس أهل السنة"

  )٢(بعد وفاة أبي الحسن األشعري بقلیل وقبره بسمرقند" هـ٣٣٣

 عمــدة ال یــشق لــه غبــار فــي  الماتریــدياإلمــام قررنــا أن إذا نعــدو الحقیقــة وال     

تتلمـــذ علـــى كبــــار أعیـــان المـــذهب الحنفــــي كـــأبي منــــصور فقــــد  المـــذهب الحنفـــي

ّالعیاضي
)٣(    

                                                 

عبد القادر بـن محمـد بـن نـصر اهللا القرشـي، ، الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة: انظر) (١

ــدین الحنفــي   -میــر محمــد كتــب خانــه : الناشــر،)هـــ٧٧٥: المتــوفى(أبــو محمــد، محیــي ال

خیر الدین بن محمود بـن محمـد بـن علـي بـن فـارس، ،األعالم:  وانظر)١٣/ ٢ ( كراتشي

  دار العلم للمالیین: الناشر، )هـ١٣٩٦: المتوفى(الدمشقي الزركلي 

   )١٩/ ٧( م ٢٠٠٢مایو /  أیار -الخامسة عشر : الطبعة

 )١٩/ ٧(األعالم للزركلي ) ١٣/ ٢(الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة ) (٢

أحمد بن العباس بن الحسین بن جبلة بن غالب بن جابر بن نوفل بـن عیـاض ابـن یحیـى  )(٣

 بــن ســعد بــن عبــادة األنــصاري الخزرجــي الفقیــه الــسمرقندي أبــو نــصر العیاضــي بــن قــیس

تفقــه علــى اإلمــام أبــي بكـــر أحمــد بــن إســحاق الجوزجــاني تلمیـــذ أبــى ســلیمان موســى بـــن 

سلیمان الجوزجاني وتفقه علیه جماعة منهم ولداه ذكـره اإلدریـسي فـى تـاریخ سـمرقند وقـال 

= ان إمامـان فـى الفقـه مـن أصـحاب أبـي حنیفـة كان مـن أهـل العلـم والجهـاد وكـان لـه ولـد
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ِالجوزجانيو
َ ُْ

فقیهـا مبـدعا ، فال غرابة أن یكون ... وغیرهم)٢( ونصیر بن یحیى )١( 

صاحب مذهب عقدي سـني انتـشر فـي اآلفـاق، وأصولیا بارعا، هذا باإلضافة أنه 

ّومفسر بدیع وبلیغ أحـدث نقلـة نوعیـة فـي التوسـط بـین التفـسیر بالمـأثور والتفـسیر  ّّ

  .- إن شاء اهللا تعالى-بالرأي كما سیأـتي ذكره في المباحث القادمة

                                                                                                                     

تقــي الــدین بــن : تــألیف الطبقــات الــسنیة فــي تــراجم الحنفیــة،: انظــر.شــدیدان فــى المــذهب=

المجلـــس :  الناشـــر،عبـــد الفتـــاح الحلـــو: تحقیـــق، )هــــ١٠١٠(  المتـــوفىعبـــد القـــادر الغـــزي

 ٨٩ص/١، جم١٩٧٠/هـ١٣٩٠ -األعلى للشئون اإلسالمیة، القاهرة 

نــسبة إلــى معتــق أبیــه (زیــن الــدین أبــو العــدل قاســم بــن قطلوبغــا الــسودوني   التــراجم،تــاج)  (١

محمــد خیــر رمــضان : المحقــق، )هـــ٨٧٩: المتــوفى(الجمــالي الحنفــي ) ســودون الــشیخوني

  دار القلم، دمشق: الناشر، یوسف

ِأحمــد بــن إســحاق بــن صــبح الجوزجــاني،)١١: ص( م ١٩٩٢ - هـــ ١٤١٣األولــى، : الطبعــة
َ ُْ. 

 جمـع بـین علـم األصـول وعلـم الفقـه، واختلـف "التوبـة"و كتـاب " الفـروق والتمییـز"  كتـابله

 .في تسمیة جده، ولقب بابي بكر

نصیر بن یحیـى البلخـي اجتمـع بأحمـد بـن حنبـل وبحـث معـه روى عنـه محمـد بـن محمـد )  (٢

ي،  قـال ابـن قیمـاز الـذهب،)٢/ ٢( الجـواهر المـضیة فـي طبقـات الحنفیـة :انظـر. بن سالم

ابـو  "مـا الـذي تـنقم علـى هـذا الرجـل: ألحمـد بـن حنبـل  قلـت:نصیر بـن یحیـى البلخـيقال 

بلى، ولكن رأي أبي حنیفة : " فهذا مالك ألم یتكلم بالرأي؟ قال: الرأي، قلت: ؟ قال" حنیفة

: أبو حنیفة أكثر رأیا منـه، قلـت: فقد خلد رأي مالك في الكتب، قال: خلد في الكتب، قلت

مناقب أبي حنیفة وصاحبیه، : انظر" فسكت!  في هذا بحصته وهذا بحصته؟ فهال تكلمتم

ْشـــمس الــــدین أبـــو عبــــد اهللا محمــــد بـــن أحمــــد بـــن عثمــــان بــــن قایمـــاز الــــذهبي  : المتــــوفى(َ

: الناشـر،محمـد زاهـد الكـوثري، أبـو الوفـاء األفغاني: عني بتحقیقه والتعلیـق علیـه، )هـ٧٤٨

: ص( هــ ١٤٠٨الثالثـة، : الطبعـة،آباد الدكن بالهندلجنة إحیاء المعارف النعمانیة، حیدر 

٤١ -٤( 



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

٤٤٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 دراسة تفسرييةدراسة تفسريية  "" مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة   مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة  "" 

بیان  "،شرح الفقه األكبر المنسوب ألبي حنیفة "-  رحمه اهللا-  تصانیفه أشهرمنو

  )١(".مأخذ الشرائع في أصول الفقه"، "التوحید"، "تزلةوهم المع

  

  ّالتعریف بتفسیر تأویالت أهل السنة

ّیعد تفسیر الماتریدي المسمى        من أجل كتب التفـسیر " ّتأویالت أهل السنة" ّ

 ویكفي صاحبه فخرا أن من كتب في التراجم كصاحب الجـواهر المـضیة وأقدمها،

محمـد بـن محمـد :" م یكتـب بمـاء الـذهب، حیـث قـال تفـسیر الماتریـدي بكـالَفَوص

 كان یقال له إمـام الهـدى ... بن محمود أبو منصور الماتریدي من كبار العلماء 

 مـن شـيءوهو كتاب ال یوازیه فیـه كتـاب بـل ال یدانیـه له كتاب تأویالت القرآن 

 أن ّ أن المؤلـف أرادُرِهـْظُعنـوان الكتـاب ی، و)٢(" ذلـك الفـنفـيتصانیف من سبقه 

، أفـاد منـه أهـل التفـسیر والفقـه ّم خدمة جلیلة ألهـل الـسنة فـي تفـسیر كتـاب اهللاّیقد

ّ موســوعة فــي مــسالك علــوم الــدین عامــة،تفــسیرهن إوالعقیــدة حیــث  ّمهمــا ًمرجعــا و ّ

والوقــوف علــى أقــوال المعتزلــة فــي فهمهــم  .لمعرفــة أقــوال أبــي منــصور الماتریــدي 

ــــــرد  ــــــة ال ــــــة كیفی ــــــرآن ومعرف ــــــات الق ــــــیهمّآلی ــــــسیر  عل ــــــة تف ــــــى أهمی ــــــدل عل ّوممــــــا ی ّ

ـــك  ّأن الماتریـــدي،قیام العلمـــاء بدراســـته وتدریـــسه وشـــرحه ویكفـــي فـــي ذلـــك فـــي ذل

المتــوفى (اإلمــام عــالء الــدین شــمس النظــر أبــي بكــر محمــد بــن أحمــد الــسمرقندي 

 الـــشروح أبـــدعّیعـــد مـــن  "شـــرح تفـــسیر التـــأویالت" ّ لـــه كتـــاب ســـمه ) هــــ٥٣٩ســـنة 

                                                 

، معجـــم المـــؤلفین: وانظـــر) ١٣١ - ١٣٠/ ٢ (، مرجـــع ســـابقالجـــواهر المـــضیئة: انظـــر)  (١

، )هــــ١٤٠٨: المتـــوفى(عمـــر بـــن رضـــا بـــن محمـــد راغـــب بـــن عبـــد الغنـــي كحالـــة الدمـــشق 

 )٦٩٢/ ٣(ت  بیروت، دار إحیاء التراث العربي بیرو-مكتبة المثنى : الناشر

 )١٣٠/ ٢(الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة )  (٢



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

٤٤٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 دراسة تفسرييةدراسة تفسريية  "" مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة   مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة  "" 

ًرة وأوســـعها توضـــیحا وال یـــزال مخطوطـــا یتمنـــى الباحـــث أن  وأعـــذبها عبـــاأســـلوبا

  )١( شاء اهللاإنیصدر هذا الكتاب للضوء في القریب 

صدر عن دار الكتب العلمیـة   جاء مطبوعا في عشر مجلدات،وتفسیر الماتریدي

بتحقیـق الـدكتور مجـدي . من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة النـاس  في بیروت

  .باسلوم

   

  

  

 

  

  

  

                                                 

 عـالء الـدین شـمس النظـر أبـو بكـر محمـد بـن أحمـد الـسمرقندي میـزان األصـول ، :انظر)  (١

  ) هـ٥٣٩: المتوفى(

األولـى، : الطبعـة، مطـابع الدوحـة الحدیثـة، قطـر: الناشر  الدكتور محمد زكي عبد البر:تحقیق

 ٥٢ /١ ج م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

٤٤٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 دراسة تفسرييةدراسة تفسريية  "" مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة   مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة  "" 

  بحث األولبحث األولالمالم

   وضوابطه وضوابطه المنهج التفسیري الماتریدي المنهج التفسیري الماتریديالمحالمحمم

  

ًبدأت حركة التألیف في التفسیر فـي القـرن الثـاني الهجـري، وبـدأ معهـا جنبـا       

 جنـــب التفـــسیر بالمـــأثور، والـــذي كـــان ال یعـــدو عـــن نقـــل للروایـــات بأســـانیدها إلـــى

 إلــىفــسیر ثــم تــدرج التوتجمیعهــا وحــسب، كتفــسیر عبــد الــرزاق الــصنعاني وغیــره، 

 جمــع الروایــات والتعلیــق علیهــا وبعــض القــراءات وغیرهــا، إلــى تعمــد أخــرىخطــوة 

وكل ذلك ینصب على الروایات واألسانید وكان رائد هذه المرحلة هو اإلمـام شـیخ 

ال یوازیه فیه كتـاب مـن ّ وبز في هذه المرحلة تفسیر المفسرین ابن جریر الطبري،

بقیه كمــــا مــــا ذكــــر صــــاحب الجــــواهر عــــصره، وال یدانیــــه شــــي مــــن تــــصانیف ســــا

ّ، وبـالرغم مـن أن صـیته لـم یـذع "ّتـأویالت أهـل الـسنة" المضیئة، ذلـك هـو تفـسیر 

ّ أن النقلـــة التـــي أرســـى دعائمهـــا علـــم الهـــدى ورئـــیس أهـــل إلـــىكـــصیت معاصـــره،  ّ

ّالــسنة اإلمـــام الماتریــدي، جعلـــت تفــسیره ســـفرا عظیمــا  ّ یقـــوم علــى مـــنهج  تفـــسیري ّ

  .فرید

  : أهمها في أمور  وضوابطهلم المنهج التفسیريوتتلخص معا

  

  فلسفته في العالقة بین التفسیر والتأویل: ًأوال

 المــــنهج التفـــــسیري الماتریــــدي فلــــسفته التــــي ذكرهــــا فـــــي ضــــوابط ّأهــــممــــن       

 حــول العالقــة بــین التفــسیر - كاملــة حــسب اطالعــيإلینــا التــي لــم تــصل -مقدمتــه

 نحــو التحــرر مــن التفــسیر التقلیــدي، والبقــاء والتأویــل، وهــي بحــق نقطــة االنطــالق

علـى النقــوالت للروایـات وتجریــد العقـل مــن التفكـر فــي تـدبر معــاني كتـاب اهللا عــز 

  .اذلك التحرر القائم على احترام النقل الموافق للعقل واللغة والسیاق وغیره. وجل



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

٤٤٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 دراسة تفسرييةدراسة تفسريية  "" مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة   مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة  "" 

اسـطة العقـد  كوكانـتلتفسیر والتأویل التي جاء بها الماتریدي، اوالعالقة بین      

ـــه تعـــالى  ـــرآن"فـــي فهـــم قول ـــدبرون الق ـــى كـــل مـــن " أفـــال یت ّ، وجـــاءت ردا عل  أنكـــرّ

ّالتفسیر أصال كاإلمام احمد وابـن تیمیـة فـي المقدمـة والزركـشي فـي البرهـان، وردا  ّ ّ

  .وغیره...  الرأي كالشاطبيٕواعمال التأویل أنكرعلى من 

 كالــذهبي من دافــع عــنه الــشاطبي ومــ احمــد وابــن تیمیــة وومهمــا كــان مقــصود   

أصـیلة فـي ّ غیر أن فلسفة الماتریدي تعـد قاعـدة -ّ مما لیس هذا مقامه-والزرقاني

 وكل مـن جـاء بعـد اإلمـام الماتریـدي یحـاول ،فهم التفسیر والتأویل والتفریق بینهما

 ّأن یفــرق بینهمــا، نجــده ال یخــرج فــي الحقیقــة عمــا ذكــره اإلمــام رحمــه اهللا تعــالى، 

   بین التفسیر والتأویل عند الماتریدي؟فما العالقة

  

  للفقهـاءالتأویـل و-َّ رضي الله عـنهم- للصحابة:التفسیر: قیل: " یقول الماتریدي

 ،أن الــصحابة شــهدوا المــشاهد، وعلمــوا األمــر الــذي نــزل فیــه القــرآن: ومعنــى ذلــك

 فتفــسیر اآلیــة أهــم لمــا عــاینوا وشــهدوا، إذ هــو حقیقــة المــراد، وهــو كالمــشاهدة، ال

من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار؛ ألنـه : تسمح إال لمن علم، ومنه قیل

: ، مأخوذ مـنفهو بیان منتهى األمر: التأویلوأما ، َّفیما یفسر یشهد على الله به

لــو كــان هــذا كــالم غیــره یوجــه :  كمــا قــال أبــو زیــد-آل یــؤول، أي یرجــع، ومعنــاه 

یـه الكـالم إلـى مـا یتوجـه إلیـه، وال یقـع التـشدید إلي كذا وكـذا مـن الوجـوه، فهـو توج

َّفــي هــذا مثــل مــا یقــع فــي التفــسیر، إذ لــیس فیــه الــشهادة علــى اللــه؛ ألنــه ال یخبــر 



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

٤٤٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 دراسة تفسرييةدراسة تفسريية  "" مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة   مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة  "" 

یتوجـه هـذا إلـى كـذا : َّأراد الله به كذا، أو عنـى، ولكـن یقـول: عن المراد، وال یقول

    )١(" من الحكمةَّوالله أعلم ما صحته. وكذا من الوجوه، هذا مما تكلم به البشر

 ،فــي هــذه المــسألةبتمامــه وكمالــه ألهمیتــه نقلــت كــالم اإلمــام الماتریــدي  وقــد     

 بل انه طبق نظریته في فلسفة ،والتي لم تكن مجرد تفریق بین المصطلحین عنده

 ،التفسیر والتأویل على معظم كتابه فنجده في كثیر من المواقع ال یقطع بالتفـسیر

 ،أهــل التنزیــل ة أن ذلــك یعتمــد علــى الروایــة عــن الــصحابویتوقــف عنــه ألنــه یــرى

 ، وهذا ملحظ دقیق یدل على احترامـه للتفـسیر بالروایـة، النزولأسبابومن عاینوا 

ًبل أنه یدل على ورعه في أن یفسر شیئا ال یعلمه ألن ذلك من الشهادة علـى اهللا  ّ

: " ل رحمــه اهللا  تفــسیره للزینــة التــي خــرج بهــا قــارون علــى قومــه، یقــو: ذلــكومثــال

َفخرج على قومه في زینته قال الذین یریدون الحیاة الدنیا یا لیت لنـا مثـل : (وقوله َْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ََ َ ََ َ َ َ ُ َ َْ َ ُ َُّ ْ َ َِ َِّ َ َ َِ
ْ َ

ٍما ُأوتي قارون إنـه لـذو حـظ عظـیم  ِ ٍّ
َ َ ُُ َ َِّ ُ ُ َ َ

ِ
إنـه خـرج علـى :  قـال عامـة أهـل التأویـل)٧٩(َ

 علــى كــذا كــذا بغــال شــهب علــیهن مــن بغــال شــهب، ومعــه كــذا كــذا مــن الجــواري

ُْوقــال بعــضهم، الثیــاب كــذا ُ َْ َ إنــه خــرج علــى بــراذین كــذا بــیض مــع كــذا كــذا غلمــان : َ

لكنا ال ندري على أي زینة خرج؟ ولكنا نعلم أنـه خـرج  ،وجواري، ونحو ما ذكروا

على الزینة التي یخرج أمثاله من الملوك، وال نفسر أنه كذا على كذا، وكذلك ال 

 العلم؛ ذكر أنه أوتـي لـه مـن المـال والكنـز أنـه كـان عنـده كـذا مـن العلـم، نفسر

    )٢ (".َّوالله أعلم بذلك، ولیس لنا إلى معرفة ذلك حاجة

                                                 

: المتـــوفى(محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــود، أبـــو منـــصور الماتریـــدي ، تـــأویالت أهـــل الـــسنة)  (١

،  بیـــروت، لبنـــان-دار الكتـــب العلمیـــة : الناشـــر،  مجـــدي باســـلوم. د: المحقـــق، )هــــ٣٣٣

 )٣٤٩/ ١ ( م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦األولى، : الطبعة

 )٢/ ٨(تأویالت أهل السنة )  (٢



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

٤٤٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 دراسة تفسرييةدراسة تفسريية  "" مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة   مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة  "" 

ــي تفــسیرهّومــن هنــا نــدرك الــسر فــي    ، وعــدم قطعــه بوجــه ّ قلــة اإلســرائیلیات ف

ٕتثبــت وامعــان ّالتفــسیر مــالم یثبــت بــالتواتر، ألن التفــسیر شــهادة علــى اهللا تــستلزم ال ّ

، ویـــشترط لهـــا الروایـــات التـــي تـــصطدم ومقـــام النبـــوةّیـــرد النظـــر، وهـــذا ماجعلـــه 

ّخبــار المتــواترة یقــول فــي رد علــى مــن فــسر خیانــة امــرأة نــوح ولــوط لزوجیهمــا األ ّ

أنهمــا زنیـا، فخیانتهمـا زناهمــا، وهـذا غیــر : وذكـر بعـضهم: " علیهمـا الـسالم بالزنــا

العـــــار [ عـــــصموا عمـــــا یوجـــــب علـــــیهم -الـــــسالم  علـــــیهم -ثابـــــت؛ ألن األنبیـــــاء 

، والـزوج یعیـر بزنـى زوجتـه وفراشـه، وفیـه تـوهم التهمـة فـي أوالدهـم؛ فـدل ]والـشنار

، وال أن هذا التأویل غیر صحیح، وحاجتنا إلى وجـود الخیانـة منهمـا دون التفـسیر

   )١(." ًیجب أن نشهد بهذا إال بتواتر جاء مزیدا في الحجة

ّ أن التفــــسیر عنــــد اإلمــــام الماتریــــدي یخــــتص بالنقــــل المتــــواتر ًنــــدرك مــــن هــــذا إذا ّ ّ

  .ّوالصحیح ویقدم على غیره من وجوه التأویل

ٍوأما التأویل فهو ما وراء األلفاظ من معان ّ تدبر، ویقوم على دعـامتین إلى تحتاج ّ

  :رئیسیتین ذكرهما اإلمام الماتریدي وهما

 .بیان منتهى األمر: التأویل .١

توجیه الكالم إلى ما یتوجه إلیه، مع عدم الجزم بأن هذا ب یكون التأویل .٢

  .هو المعنى المراد فحسب

ًوبذلك استطاع اإلمام الماتریدي أن یضع منهجا تجدیدیا فریدا أفاد منه كل مـن    ّ

ّ، ولعــل هــذا الملحــظ الــدقیق اســتقاه اإلمــام الماتریــدي جــاء بعــده مــن أهــل التفــسیر

" ّس و تفــسیر الـصحابة لـسورة النــصر، حـسب اعتقـادي مـن خــالل قـصة ابـن عبـا

كـان عمـر یـدخلني مـع أشـیاخ بـدر، فقـال : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، قالف

                                                 

 )٩٧/ ١(تأویالت أهل السنة )  (١



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

٤٤٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 دراسة تفسرييةدراسة تفسريية  "" مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة   مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة  "" 

» إنــه ممــن قــد علمــتم«: لــم تــدخل هــذا الفتــى معنــا ولنــا أبنــاء مثلــه؟ فقــال: بعــضهم

 دعـــاني یومئـــذ إال لیـــریهم رأیتـــهومـــا : فـــدعاهم ذات یـــوم ودعـــاني معهـــم قـــال: قـــال

ا تقولــون فــي إذا جــاء نــصر اهللا والفــتح، ورأیــت النــاس یــدخلون فــي مــ: منــي، فقــال

أمرنـا أن نحمـد اهللا ونـستغفره إذا : دیـن اهللا أفواجـا حتـى خـتم الـسورة، فقـال بعـضهم

یا : ال ندري، أو لم یقل بعضهم شیئا، فقال لي: نصرنا وفتح علینا، وقال بعضهم

 هـو أجـل رسـول اهللا : تفما تقول؟ قلـ: ال، قال: ابن عباس، أكذاك تقول؟ قلت

فـــسبح : إذا جـــاء نـــصر اهللا والفـــتح فـــتح مكـــة، فـــذاك عالمـــة أجلـــك: أعلمـــه اهللا لـــه

فمـا ،)١ ("»ما أعلم منها إال ما تعلم«: قال عمر. بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا

ذكـره ابــن عبــاس یتوافــق تمامــا مــع معنـى التأویــل عنــد اإلمــام الماتریــدي رحمــه اهللا 

  .تعالى

 أن یلج هـذا العلـم، أرادّ في هذا المجال الذي عده الماتریدي مقدمة لكل من واختم

وقد :" بما ذكره النیسابوري فیمن ال یفرقون بین التفسیر والتأویل، یقول رحمه اهللا 

نبــغ فــي زماننــا مفــسرون لــو ســئلوا عــن الفــرق بــین التفــسیر والتأویــل مــا 

 ،رفون معنى السورة أو اآلیـة وال یع، ال یحسنون القرآن تالوة،اهتدوا إلیه

 لنیــل مــا عنــدهم ،مــا عنــدهم إال التــشنیع عنــد العــوام والتكثــر عنــد الطغــام

 أعفـوا أنفـسهم مـن الكـد والطلـب وقلـوبهم مـن الفكـر والتعـب ،من الحطـام

 مفتــــضحون عنــــد ... وازدحــــام ذوي األغفــــال ،الجتمــــاع الجهــــال علــــیهم

ــــذواق ــــسبر وال ــــتال،ال ــــد ال ــــاس  زائغــــون عــــن العلمــــاء عن ق یــــصادرون الن

                                                 

ـــراهیم بـــن المغیـــرة البخـــاري، أبـــو عبـــد اهللا ، الجـــامع الـــصحیح) (١ محمـــد بـــن إســـماعیل بـــن إب

  )هـ٢٥٦: المتوفى (

 بــاب بــدء )١٤٩/ ٥ (١٩٨٧ - ١٤٠٧ األولــى ، :الطبعــة ،  القــاهرة– دار الــشعب :الناشــر 

 .حسب ترقیم فتح الباري٤٢٩٤حدیث رقم   / الوحي



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

٤٤٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 دراسة تفسرييةدراسة تفسريية  "" مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة   مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة  "" 

 ، ویحكونــه بالنهــار شــرحا، یدرســون باللیــل صــفحا...مــصادرة الــسلطان 

حكي عن بعضهم أنه سـئل عـن الحاقـة  ...ٕإذا سئلوا غضبوا واذا نفروا هربوا

  )١("كنا في الحاقة: الحاقة جماعة من الناس إذا صاروا في المجلس قالوا: فقال

   

ّ أنـــه تفـــسیر فـــسیر الماتریـــدي فـــي تمالمـــح التجدیـــدومـــن أبـــرز : ثانیـــا   

 اهللا اســـتغنى عـــن ســـند هّ، ولـــوال أنـــه رحمـــّبالروایـــة والدرایـــة علـــى حـــد ســـواء

 جــامع البیــان فــي ذلــك، ومــع هــذا - حــسب اعتقــادي–الروایــات بالكلیــة لفــاق 

ّ یـــستغني عنـــه طالـــب العلـــم الـــدارس للتفـــسیر أنّفإنـــه مرجـــع رئـــیس ال یمكـــن 

ّكفینــا أنــه مــنح العقــل الــدور كلــه فــي تــدبر  فیّبالمــأثور، وأمــا مــن جهــة الدرایــة ّ

 علــى فهــم القــرآن، فــالنظر  بــهتعینسكتــاب اهللا، فنجــده یعتمــد علــى العقــل ویــ

ّ، بــل إن الخبــر المخــالف للعقــل والتنزیــل العقلــي عنــده مــنهج مهــم فــي التأویــل

َّ عـز وجـل -قولـه : " مردود عنده ولو كان صحیحا، ومثال ذلك َ ََ
ْهـل مـن : (-َّ َ

ِ ْ

ٍمزید ِ   :یخرج على وجهین) َ

َّهل بقي من أحـد یـزاد فـي فـإني قـد امـتألت، ولـیس فـي سـعة تحتمـل : أحدهما َّ

  .غیرهم

ٍهــل مــن مزیــد: (والثــاني ِِ َ ْ َّفــي ســعة عظیمــة، فهــل مــن زیــادة خلــق أمتلــئ : أي) َْ

َألمــألن جهـنم مــن : ( وعـد أن یمـأل جهــنم، كمـا قـال- تعــالى -َّبهـا؟ ألن اللـه 
ِ

َ َّ َ َ َّ َ َ َْ َ

َّالجن ِ َة والناس َأجمعینْ
ِ ِ
َ ْ ِ َّ   .َّ، فتسأل المزید من ربها لتمتلئ، والله أعلم بذلك)َ

                                                 

بـــدر الـــدین محمـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن بهـــادر الزركـــشي ، البرهـــان فـــي علـــوم القـــرآن: انظـــر) (١

 هــ ١٣٧٦األولـى ، : الطبعـة ، محمـد أبـو الفـضل إبـراهیم: المحقق ، )هـ٧٩٤: المتوفى (

  دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابى الحلبي وشركائه: الناشر ،  م١٩٥٧ -

 



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

٤٥٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 دراسة تفسرييةدراسة تفسريية  "" مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة   مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة  "" 

ــرحمن قدمــه فیهــا وقــال بعــض أهــل التأویــل  ــى یــضع ال ــادة حت ــسأل الزی بأنهــا ت

فتضیق بأهلها حتى ال یبقى فیها مدخل رجل واحد، وروي خبر عـن أبـي هریـرة 

ُ رضي الله عنـه - ُْ َ َّ
َ

ِ
، وأنـه فاسـد، وقـول بالتـشبیه،  فـي ذلـك-  - عـن النبـي -َ

ًوقـــد قامـــت الـــدالئل العقلیـــة علـــى إبطـــال التـــشبیه، فكـــل خبـــر ورد مخالفـــا للـــدالئل 

ٌلـیس كمثلـه شـيء: (العقلیة یجب رده، ومخالف لنص التنزیل، وهـو قولـه ْ َ ِ ِ ِْ َ َ ْ ثـم هـذا ) َ

َّ عـز وجـل-َّ مخالف للكتاب؛ ألن اللـه -على ما توهموا-القول على قول الشبهة  َ ََ
َّ 

َألمـألن جهـنم مـن الجنـة والنـاس َأجمعـین: ( قال- َ
ِ ِ ِ
َ ْ ِ َّ َّ ََّ

ِ ْ َ َ َ َّ َ َ َْ ، وعنـدهم ال تمتلـئ بهـم مـا لـم )َ

     )١ (."یضع الرحمن قدمه فیها

،   )٢ (الترمـذيّوبالرغم من صحة خبر وضع الرحمن قدمه في النـار كمـا أورد    

ــــر، ألنــــه یخــــالف النظــــر ّغیــــر أن اإلمــــام الماتریــــدي رد الخب ــــي والنــــصوص ّ  العقل

  .القطعیة فذلك

وأســلوب . فــي كثیــر مــن مواضــع تفــسیره )٣ ("الفنقلــة"اســتخدام أســلوب : ثالثــا

  .لمعتزلة من خالل تفسیر اآلیات العقدیةلمناظرة ال

                                                 

 )٣٦٢/ ٩(تأویالت أهل السنة )  (١

، محمد بـن عیـسى أبـو عیـسى الترمـذي الـسلمي: المؤلف ، الجامع الصحیح سنن الترمذي) (٢

ـــي : الناشـــر  ـــراث العرب ـــق ،  بیـــروت–دار إحیـــاء الت أحمـــد محمـــد شـــاكر وآخـــرون، : تحقی

قال أبوعیسى هذا حدیث حسن صحیح، وقال األلباني ، ٢٥٥٧، حدیث رقم ٦٩١،ص٤ج

 صحیح: 

كلمـة مـن كلمتـین أو ال  نـوع مـن االختـصار فـي التعبیـر، وصـوغ وهـوُالنحتوهذا من قبیل ) (٣

َسبحل: (أكثر، فقالوا  ْ ْبـسمل(، و)الحمـد هللا(من ) حمدل(، و)سبحان اهللا(من ) َ بـسم (مـن ) َ

). فـإن قیـل: (مـن قـولهم) الفنقلـة: (، وقـالوا)ال حول وال قوة إال بـاهللا: (من ) حوقل(، و)اهللا

= ): عبـــد شـــمس(، وقـــالوا فـــي النـــسب إلـــى قبیلـــة )فـــذلك كـــذا(مـــن قـــولهم ) الفذلكـــة(وقـــالوا 



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

٤٥١
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ّاستطاع الماتریدي أن ینقل التفسیر هذه النقلة النوعیة في أسلوب التأویل         

ٕفترضــة، واذا كــان كثیــرا مــن أهــل العلــم یــصف القــائم علــى المناقــشة والمنــاظرة الم

صاحب الكشاف بأنه هو الذي جاء بأسلوب الفنقلة في التفسیر، فمما ال شك فیه 

أن اإلمــام الماتریــدي ســبقه إلــى ذلــك بقــرون، وأرســى قواعــد هــذا األســلوب، وأكثــر 

ـــاظرة االفتراضـــیة التـــي  ـــاال واحـــدا یظهـــر المن ـــذلك مث ـــه فـــي تفـــسیره، واضـــرب ل من

َمـن بعـد وصـیة یوصـي بهـا : (- تعـالى -وقولـه :ا الماتریـدي فـي تفـسیرهیـستخدمه
ِ ِ ٍ ِ ِ ِ

ُ ََّ َ ْ ْ

ٍَأو دیــن ْ َ  فإنــه ال یخــرج مــن -ِیــدل علــى أن مــا لــیس بــدین ولــم یــوص بــه المیــت-) ْ

الحــج یكــون علــى الرجــل، والنــذر، والزكــاة، : مالــه، ویــدخل عنــدنا فــي هــذا الجــنس

یـوص المیـت بهـا فـال یجـب أن تـؤدى وأشباه ذلك، لیس بشيء منها دین، فإذا لـم 

َمن التركة إال أن ینفذها الورثـة ِ  :قیـل لـه، هـي دیـن كـسائر الـدیون:فإن قال قائل، ُْ

َّیبدأ بالدین أو تقسم التركة بالحصص إذا لـم یـف : أرأیت إن كان علیه دین وزكاة

  بذلك كله؟

س كانـت فـي ً لـو كانـت الزكـاة دینـا كـدیون النـا:قیـل لـهَّ یبدأ بالدین؛ :فإن قال

  .القضاء

 مــا تقــول فــي :قیــل لــه أجعــل الزكــاة أســوة فــي القــضاء مــع الــدیون؛ :فــإن قــال

  هل یقسم ماله بین غرمائه؟: رجل أفلس وعلیه دیون

   فإن كانت علیه زكاة هل یضرب لها بسهم؟:قیل نعم؛ :فإن قال

 كیـف ضـربت لهـا بـسهم بعـد المـوت لمـا قـسمت مالـه، ولـم :قیل ال؛ :فإن قال

فیجـب أن ! لها بسهم في الحیاة، إن كانت كسائر الدیون بعد الموت؟تضرب 

                                                                                                                     

ّحضرمى) : (حضر موت(ٕ، والى )عبشمي(=
ِ ْ مجلة مجمع اللغة العربیة بالقاهرة :  انظر).َ

 )٧) (/ ١٢ - ٨١(ـ األعداد 



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

٤٥٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
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تكون كسائر الدیون في الحیاة، إال أن الزكاة حالة واجبة على من كـان عنـده 

وفـي . َّمال فحال علیـه الحـول فاسـتهلكه، ولـیس یجـوز لـه تـأخیر قـضاء الـدین

 یجــب أن یبــدأ َّإقــرارك أنــك تبــدأ بالــدین قبــل الزكــاة فــي الحیــاة دلیــل علــى أنــه

  )١("الخ.....َّبالدین قبل الزكاة بعد الموت

 واإلمـــام الماتریـــدي یـــستخدم هـــذا األســـلوب فـــي طـــرح كثیـــر مـــن المـــسائل         

ّالبالغیة والفقهیـة والعقدیـة، وقـد تتبعـت لـه فـي ذلـك أكثـر مـن تـسعین موضـعا فـي 

فهـــو ! برعـــه فیـــهومـــا أ! اســـتدالله بـــالمعقول فمـــا أولعـــه بـــه، وأمـــا تفـــسیره رحمـــه اهللا

أترك الحـــدیث عـــن مناظرتـــه للمعتزلـــة فـــي تفـــسیره، حیـــث وســـ، فـــارس هـــذا المیـــدان

  .سیأتي ذلك الحقا عند الحدیث عن  التجدید في التفسیر العقدي

  

ّترك الخوض في مبهمات القرآن، والتورع عن الجزم في التفسیر مخافـة :  ًرابعا

 .الشهادة على اهللا بغیر الحق

فـال نفـسر،  : "ّالتزمه الماتریدي فـي كـل تفـسیره، فكثیـرا مـا یقـولوهذا الضابط     

قـــف موقـــف ی الماتریـــدي وهـــذا مـــا جعـــل، ."ولكـــن نقـــف؛ مخافـــة الـــشهادة علـــى اهللا

 غیرها وبین من ترك الروایة بالكلیة، إلىالوسط بین من التزم الروایة ولم یتعداها 

كثیر مـن االفتـراءات ال التفسیر على أدخلتالتي ووخاض في كثیر من المبهمات 

والكـــــذب، فاإلمـــــام الماتریـــــدي یـــــرى أن الخـــــوض فـــــي معرفـــــة األســـــماء واألمـــــاكن 

 التفــــسیر عــــن جــــوهره، ففــــي قــــصة ُجِخــــرُوتوغیرهــــا ال فائــــدة فیهــــا، .... واألعــــداد

أنــا ال نــدري مــا : ولكــن قــد ذكرنــا: " أصــحاب الكهــف، ومكــانهم، یقــول الماتریــدي

لیس لنا إلى معرفة ذلك حاجة، وهم الفتیة اسم الكهف وما الرقیم؟ ذلك بلسانهم، و

                                                 

 )٤٩/ ٣(تأویالت أهل السنة )  (١



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

٤٥٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
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:  وفي حدیثه عن سفینة نوح یقول)١ (..."األحداث منهم والشبان، ال اسم المشیخة

وأمــا قــول أهــل التأویــل إن ســفینة نــوح كــان طولهــا كــذا وعرضــها كــذا، فلــیس لنــا " 

م بــذلك علــم وال حاجــة لنــا إلــى معرفــة ذلــك، فــإن صــح ذلــك فهــو مــا قــالوا،  وقــوله

َّكــان لهــا ثالثــة أبــواب وثالثــة أطبــاق، فــذلك أیــضا ال نعرفــه، وال قــوة إال باللــه
ً".) ٢( 

  :  یقول اإلمام الماتریدي،وفي قصة موسى والحوت الذي نسیه

ُْإن الحــوت كــان مــشویا فأحیــاه اللــه، وقــال بعــضهم: وقــول أهــل التأویــل "  ُ َْ َ َ َّ كــان : �

�نه كان مشویا أو طریا حاجة، وهو قادر �طریا، ولكن لیس لنا إلى معرفة الحوت أ َّ

َّعلى أن یحییه مشویا أو طریا في أي حال كان، والله أعلم � �".) ٣(  

ّهكــذا نجــد أن اإلمــام الماتریــدي لــم یــشغل نفــسه بالحــدیث عــم مثــل تلــك المبهمــات 

 نجــد انــشغال مــن أننــافائــدة شــرعیة تــذكر، فــي حــین  التــي ال ینبنــي علــى معرفتهــا

 الوضـع إدخـالمن جاء بعده بمثل تلك المـسائل التـي سـاعدت علـى سبقه وبعض 

  الكـشف عـن مـراد اهللا تعــالىالحقیقیـة التـي هــي وأخرجتـه عــن غایتـه ،فـي التفـسیر

   .ّحسب طاقتنا البشریة

  اإلمـام الماتریـديال یأخـذ :غة وسیاق اآلیـة ّ اللتوجیه المعنى من خالل: ًخامسا

ّ، وانمــا ّســعبــشكل موالجانــب اللغــوي فــي تفــسیره ب  عنــد الحاجــة لبیــاناللغــة ب د یعتــٕ

ـــذلك  ـــرا علـــىالمعنـــى المـــراد، ل ـــم یركـــز كثی ّ النحـــو أو البالغـــة وانمـــا جعـــل اللغـــة ّل ٕ

ّوالسیاق دلیالن على صـحة بعـض األقـوال ورد بعـضها اآلخـر، فمـثال عنـد حدیثـه 

َفمــا : (قولــه تفــسیر: " عــن جــواز تــسمیة الــشيء باســم ســببه عنــد أهــل اللغــة یقــول َ

                                                 

 )١٤١/ ٧(  تأویالت أهل السنة )(١

 )١٣١/ ٦( تأویالت أهل السنة ) (٢

 )١٩١/ ٧( تأویالت أهل السنة ) (٣



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

٤٥٤
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َبحــت تجــارتهم ومــا كــانوا مهتــدینَر
ِ َِ ُْ ُ َُ َ َ ْ ُ َ َ َْ َمــا ربحــوا فــي تجــارتهم؛ ألن التجــارة ال : ، أي)ِ

َجعلنا اللیل : (تربح ولكن بالتجارة یربح، وقد یسمى الشيء باسم سببه، وهو كقوله ْ ََّ ْ َ َ

ًلیسكنوا فیه والنهار مبصرا َ َ
ِ ِ ِ ِْ ُُ َّ َ ُ ْ ك سـائغ والنهار ال یبـصر، ولكـن بالنهـار یبـصر، وذلـ) َ

     )١ (."في اللغة، جائز تسمیة الشيء باسم سببه

  

َواصـبر علـى مـا یقولـون : ( یقـول  المـراد المعنـىوبیـانومن اهتمامـه بـسیاق اآلیـة  ُ َُ َ ََ ِْ ْ َ

ًواهجرهم هجرا جمیال  ِ
َ ًُ ْْ َ ُ ْ ْ اصـبر علـى تكـذیبهم إیـاك؛ : تأویلـه: ، قال أهل التفسیر)١٠(َ

ِذرنــي والمكــذبین ُأولــي النعمــةَو: (أال تــرى إلــى قولــه فــي ســیاق اآلیــة
َ ُْ َّ ِ َِ ِ ِّ َ ْ َ ْ ، فثبــت أنــه )َ

   )٢ (."ٕوجائز أن یكون منصرفا إلى هذا والى غیره، دعي إلى الصبر على التكذیب

  

                                                 

 )٣٨٩/ ١( أهل السنة تأویالت) (١

 )٢٧٧/ ١( تأویالت أهل السنة ) (٢



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

٤٥٥
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  المبحث الثانيالمبحث الثاني

   في تفسیره العقدي في تفسیره العقديمالمح التجدیدمالمح التجدید
  

 مــن أهــم مــا ركــز علیــه القــرآن الكــریم ترســیخ العقیــدة الــسلیمة فــي نفــوس       إن

ّین، وفهم الصحابة الكرام العقیدة من معینها الحقیقي دون تمحل أو تكلـف، المؤمن ّ

ـــىواســـتمر األمـــر   التـــي ســـعر نارهـــا وزاد لهیبهـــا بعـــد دخـــول  أن ظهـــرت الفـــرقإل

 فـي بیـان معـاني اآلیـات  التفـسیرّفكان ال بد من أن  یكون دور لعلمـاء ،الفلسفات

ّى ذلـك للتعـسف والتكلـف، ّد ولـو أ من أراد أن ینصر مذهبـهإلیهاّالعقدیة التي لجأ 

ّ یقـرر القواعـد العقدیـة الـسلیمة  مـن خـالل اآلیـات القرآنیـة اإلمام الماتریديفانبرى 

 عبـد اهللا المرائـي ، یقـول االعتـزال والـرد علـیهمح دور بـارز فـي كبـت جمـا لـهفكان

كــان أبــو منــصور قــوي الحجــة، : "فــي كتــاب الفــتح المبــین فــي طبقــات األصــولیین

)١ (..ي الخصومة، دافع عن عقائد المسلمین، ورد شبهات الملحدینفحما ف
   

كتـاب " ها أشـهرمـن افـرد كتبـا فـي العقائـد،  - رحمـه اهللا–  وبالرغم من ان اإلمام"

ّمذهبــه الماتریــدي ، وبــین معتقــد أهــل الــسنة فــي ذلــك، وفیــه قــرر "التوحیــد  ولــه فــي َّ

رد "ًضا في الرد على الـروافض  وأی"رد األصول الخمسة"كتاب  المعتزلة ىالرد عل

ــــاب اإلمامــــة لــــبعض  ــــرافضكت ــــرد علــــى القرامطــــة "ال ــــى فــــروع "، وفــــي ال الــــرد عل

 أن ذلــك لــم یثنــه عــن أن یجعــل التفــسیر العقــدي فــي تــأویالت أهــل إال ."القرامطــة

ّ، حتـــى أنـــه أطـــال الـــنفس فـــي تركیـــزه علـــى دحـــض شـــبه ّالـــسنة یأخـــذ حیـــزا واســـعا ّ

المواضــع ال یكتفــي بعرضــها مــرة  واحــدة ، بــل تــراه المعتزلــة ، وهــو فــي كثیــر مــن 

                                                 

 ٤دار الـسالم ، مـصر ، ط ، محمد إبراهیم الحفناوي، الفتح المبین في طبقات األصولیین) (١

  .٥٦، ص م٢٠١١/  هـ ١٤٣٣، 



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

٤٥٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
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ّیعود إلیها مرة تلو المـرة ، لیمثـل مرجعـا رئیـسا فـي الدراسـات القرآنیـة التـي اهتمـت  ّ

  ّبالعقیدة اإلسالمیة

  ّویمكن القول أن االتجاه العقدي كان سمة بارزة في تفسیر تأویالت أهل السنة

  :  العقدي بأمور أهمها في تفسیرهمالمح التجدیدویمكن إجمال ابرز 

  التـي أعطـتّ یعد من أوائل كتب التفسیرّإن تفسیر تأویالت أهل السنة .١

 واسعا سـلك علـى منوالـه الكثیـر مـن المفـسرین ّتفسیر آیات العقیدة حیزا

ـــل تعـــرض آلیـــات ممـــن جـــاؤوا بعـــده  ، فلـــم تكـــن كتـــب التفـــسیر مـــن قب

ویالت أهــل أ تــ الماتریــدي فــياإلمــامبالطریقــة التــي عــرض لهــا االعتقــاد 

، حیـــث دخـــل فـــي تفـــسیره فـــي معـــارك مـــع المعتزلـــة والـــروافض ، ّالـــسنة

ّفیــذكر أقــوالهم التفــسیریة العقدیــة وأدلــتهم ونظریــاتهم ثــم یناقــشها ویظهــر  ّ ّ

   .ّعورها وضعفها ویصحح ذلك بتقریر مذهب أهل السنة فیها

ّالتركیــــز علــــى مفهــــوم الــــنص فــــي اآلیــــات العقدیــــة، كمفهــــوم الخطــــاب .٢ ّ 

یقـــول ، وم المخالفـــة، ومفهـــوم الكنایـــة وغیرهـــاهـــ ، ومفاص بالخـــالقالخـــ

ُجــاء الحــق وزهــق الباطــل: (قولــه: " رحمــه اهللا ِ
َ َ َْ َْ ََ َ

ُّ لــم یفهــم أهــل الخطــاب ) َ

االنتقـال مـن مكـان إلـى مكـان، وال بـذهاب الباطـل علـى : بمجيء الحـق

مــا یفهــم مــن مجــيء فــالن وذهــاب فــالن، بــل فهمــوا مــن مجــيء الحــق 

فنــــاه واضــــمحالله : ظهـــوره وعلــــوه، وفهمــــوا مـــن زهــــوق الباطــــل وذهابـــه

شـــیه، وعلـــى ذلـــك لـــم یفهمـــوا مـــن مجـــيء األعـــراض مـــا فهمـــوا مـــن وتال

: مجـــيء األجـــسام واألجـــساد؛ فعلـــى ذلـــك ال یجـــب أن یفهمـــوا مـــن قولـــه

َوجاء ربك( ُّ َ َ َ : االنتقـال مـن مكـان إلـى مكـان؛ وكـذلك ال یفهـم مـن قولـه): َ

ِثــم اســتوى علــى العــرش( َ َ ََ ْ َ نــزول الخلــق؛ : اســتواء الخلــق، وال مــن نزولــه) ُ

لـم یفهـم ممـا أضـیف إلـى األعـراض مـن األفعـال مـا فهمـوا مـن على ما 



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

٤٥٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 دراسة تفسرييةدراسة تفسريية  "" مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة   مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة  "" 

َّاألجــساد واألجــسام، بــل فهمــوا مــن اللــه غیــر الــذي فهمــوا مــن اآلخــر؛ 

َّفعلى ذلك ال یفهم مما أضیف إلى الله تعالى ما یفهم مما أضـیف إلـى 

الخلق، بل یتعالى عن أن یشبه الخلـق أو یـشبهه الخلـق فـي معنـى مـن 

 )١(" من الوجوهالمعاني، أو في وجه

لـیس كمثلـه " ّ مفهوم خالف  النص ما استنبطه من قوله تعالى أمثلةومن  

ٌلیس كمثله شيء: (- تعالى -ودل قوله : یقول" " شيء ْ َ ِ ِ ِْ َ َ أنـه شـيء؛ ألنـه ): َْ

شيء ال كاألشـیاء ینفـى : نفى عن نفسه المثلیة ولم ینف الشیئیة، لكن یقال

ًفـي اإلثبـات توحیــد، ولـو لــم یكـن شــیئا عنـه شـبه األشــیاء، والـشيء إثبــات، و

  )٢ (".ًلیس هو شیئا؛ دل أنه ما ذكر: لكان یقول

ّفمـــــع أن اآلیـــــة یفهـــــم منهـــــا  نفـــــي المثلیـــــة عـــــن ذاتـــــه العلیـــــة إال أن اإلمـــــام  ّ ّ

  ...الماتریدي وجد فیها معنى اإلثبات أن اهللا شيء ال كاألشیاء

د علـى المخـالفین،  في نـصرة مذهبـه، والـرالماتریديّشخصیة  استقاللیة -٣

نــه صــاحب المــذهب والعــارف بدقائقــه ومــسائله، ومعرفتــه اســاعده فــي ذلــك 

ٕفي كیفیة رد الخصوم وابطال دعـاویهم ، وال غرابـة فـي أنـي حـصرت لألمـام ّ

ّفي رده على  المعتزلة أكثر من ثاللمائة مسألة ممـا یظهـر مـدى موسـوعیة  ّ ّ

ا نجــده یثبــت مــن خــالل ّالماتریــدي وقوتــه فــي محاججــة مخالفیــه، وكثیــرا مــ

اآلیــة تــرد : "  كالمــه قــولآلیــة نقــض مــا علیــه المعتزلــة فیتكــرر فــياتفــسیر 

ومـع إطنابـه " ، أو اآلیة تنقض على المعتزلـة قـولهم ...على المعتزلة قولهم

ّفي الردود على مخالفیه، إال انه أحیانا یعرض لقـولهم ویقـرر مذهبـه ویتـرك 
                                                 

 )١١/ ٧( تأویالت أهل السنة ) (١

 )١١/ ٩( تأویالت أهل السنة ) (٢



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

٤٥٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
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وقولــه "  اآلیـة الكریمــة وذلـك كقولـه   للقـارئ الحكـم علـى القــولین مـن خـالل

َواللــــه ال یهــــدي القــــوم الكــــافرین: (تعــــالى ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َ َُ َّ
ال یهــــدي القــــوم : قالــــت المعتزلــــة،)َ

ال یهدیهم وقـت اختیـارهم الكفـر، : وقلنا نحن، الكافرین بكفرهم الذي اختاروا

   )١ (."ویهدیهم وقت اختیارهم اإلیمان

  

  المبحث الثالثالمبحث الثالث

   تفسیر آیات األحكام تفسیر آیات األحكام في فيمالمح التجدیدمالمح التجدید

    

ّ القران الكریم أنه تحدى البشریة بنظمـه وتـشریعاته، لنجـد ان إعجازمن وجوه     

ّالقرآن الكریم یتقدم على جمیـع التـشریعات الوضـعیة علـى مـر العـصور واألزمنـة،  ّ

ّآیـات األحكـام مركـب   مـن خـالل تفاسـیرهماألحكـام آیـاتّفاهتم العلماء في دراسـة 

كـل شـيء : جمع آیة، واآلیة العالمة الظـاهرة، وحقیقتـه: آیات:  منّإضافي یتألف

ّظــاهر، والجمــع آي و آیــاي وآیــات، وقیــل لكــل جملــة مــن القــرآن دالــة علــى حكــم  ٌ َ ٌَ ٌ

آیــة، ســورة كانــت أو فــصوال، أو فــصال مــن ســورة، ویقــال لكــل كــالم منــه منفــصل 

:  ، واألحكـام)٢(رة ّبفصل لفظي آي، وعلیه اعتبار آیات السور التي تعد بها السو

                                                 

 )٢٥٤/ ٢( تأویالت أهل السنة ) (١

 زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بـن تـاج العـارفین ،التوقیف على مهمات التعاریف)  (٢

: ، تحقیــق ) هــ١٠٣١: المتـوفى(بـن علـي بـن زیـن العابـدین الحـدادي ثـم المنـاوي القـاهري 

ـــة، الناشـــر   دمـــشق،،  بیـــروت -دار الفكـــر ، دار الفكـــر المعاصـــر: محمـــد رضـــوان الدای

زیـن الـدین أبــو عبـد اهللا محمــد  مختـار الــصحاح،:  وانظــر،١٧، ص١٤١الطبعـة األولـى، 

یوســف الــشیخ : المحقـق ، )هـــ٦٦٦: المتــوفى(بـن أبــي بكـر بــن عبــد القـادر الحنفــي الـرازي 

الخامـسة، : الطبعة، صـیدا– الـدار النموذجیـة، بیـروت -المكتبة العصریة : الناشر، محمد

 .٢، ص١ جم١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

٤٥٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
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َجمــع حكــم، والحكــم، والحكــم مــصدر قولــك حكــم بیــنهم یحكــم أي قــضى وحكــم لــه  ُ َ َُ ُ ََ َ َ ُ ُْ ْ

  )١ (.وحكم علیه

ّهـــــي اآلیــــات الدالــــة علـــــى األحكــــام الــــشرعیة العملیـــــة، : وآیــــات األحكــــام ّ ّ

ُوالمتعلقة بمصالح األفراد والمجتمعـات، وهـي األسـاس األول الـذي بنـي علیـه علـم  ّ ّ

  . في اإلسالمالفقه

ّوتعـددت آیـات األحكـام فـي كتـاب اهللا، یقـول الـسیوطي    واختلـف العلمــاء : "ّ

: فــي عــدد آیــات األحكــام حتــى أوصــلها بعــضهم إلــى خمــسمائة آیــة وقــال بعــضهم

ّولعـــل مـــرادهم المـــصرح بـــه فـــإن آیـــات القـــصص واألمثـــال : مائـــة وخمـــسون، قیـــل ّ

   )٢("وغیرها یستنبط منها كثیر من األحكام

 -المعلــوم أن االهتمــام بتفــسیر آیــات األحكــام كــان منــذ زمــن النبــي ومــن 

- فهو المرجع في فهم آیات القران وأحكامه، وتتابع اهتمام الـصحابة بعـد وفـاة 

ّالنبــي حتــى أنهــم كــانوا یجتهــدون فــي تفــسیر آیــات األحكــام، وربمــا أدى ذلــك إلــى 

بــن أبــي طالــب اخــتالفهم فــي فهــم اآلیــة كمــا حــدث مــع عمــر بــن الخطــاب وعلــي 

: قــال علــي وابــن عبــاس فــي الحامــل المتــوفى عنهــا زوجهــا" ا ، رضــي اهللا عنهمــ

: وكــان عمــر وزیــد بــن ثابــت وابــن مــسعود وغیــرهم یقولــون. تعتــد أقــصى األجلــین

                                                 

م بـن علـى، أبـو الفـضل، جمـال الـدین ابـن منظـور األنـصاري محمد بن مكر لسان العرب،) (١

  ١٤، ص١٢ج ، ١، دار صادر، بیروت، ط )هـ٧١١: المتوفى(الرویفعى اإلفریقى 

ــدین الــسیوطي اإلتقــان فــي علــوم القــرآن، ) (٢ : المتــوفى(عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــالل ال

، ٤ج. هـــ١٣٩٤، ١ب، طمحمــد إبــراهیم، الهیئــة المــصریة العامــة للكتــا: تحقیــق ،)هـــ٩١١

 .٤ص



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

٤٦٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 دراسة تفسرييةدراسة تفسريية  "" مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة   مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة  "" 

ســـورة النـــساء  القـــصرى نـــسخت أربعـــة أشـــهر وعـــشرا، : ویقولـــون) وضـــع الحمـــل(

   )١("لم تنسخ : وكان علي وابن عباس یقوالن

ّ كـــان بیـــان األحكـــام مـــن أهـــم مقاصـــد القـــرآن، انـــدفع بعـــض علمـــاء ّولمـــا

ــــو بكــــر  ــــه؛ فــــألف أب ــــب خاصــــة تعنــــى ب ــــأفردوه فــــي كت ــــسیر لالشــــتغال بــــه، ف َّالتف ُ ّ ّ

ـــــي  ّالجـــــصاص الحنف ـــــاب ) هــــــ٣٧٠ت (َّ ـــــرآن"كت ـــــف الكیاالهراســـــى "أحكـــــام الق َّ، وأل

ّي المــالكي َّ، وألــف أبـو بكـر بـن العربـ"أحكـام القـرآن"كتـاب )  هــ٥٠٤ت (ّالـشافعي 

ّ، وكــذلك ألــف أبــو عبــد اهللا القرطبــي المــالكي "أحكــام القــرآن"كتابــه )  هـــ ٥٤٣ت(
َّ

ــ كتابــه ) ه٦٧١ت ( ، فقــام مــنهجهم علــى تفــسیر آیــات "الجــامع ألحكــام القــرآن "ـ

  .ّاألحكام في القرآن كله

 آیـاتّویرى الباحـث ان تفـسیر تـأویالت أهـل الـسنة، كتـاب فریـد فـي ذكـر 

اص الحنفــي فــي ذلــك، بــل ّفــوق مــا كتبــه الجــصیو ّهب الحنفیــة، علــى مــذاألحكــام

، وان  الماتریـدي  األحكـام علـى المـذهب الحنفـيآیـات في تفـسیر  السبق لهلّیسج

 آیـــات  تفـــسیر الجـــصاص جعـــلأن اإلمـــاممـــع اعترافنـــا _ كانـــا فـــي عـــصر واحـــد 

سیر،  الماتریـدي جمـع بــین العقیـدة والفقـه والتفــاإلمـامو_ األحكـام فـي كتـاب مــستقل

ّفكان فقیهـا حنفیـا متكلمـا، بـل مـن أعمـد الحنفیـة، فكـم مـن مـسألة فـي كتابـه أطـال  ًّ

 كان التفسیر العقدي ال تكاد تخلو منه صفحة ٕواذا،  مدافعا عن مذهبهّالنفس فیها

 ویــذهبعــرض لهــا، ی إال األحكــام آیــات مــن آیــة لــم یــدع  مــع ذلــكّفإنــهمــن كتابــه، 

 ،ّ ممـا یثبـت علـو كعبـهّ ویـرجح،ویؤصل، فیشرح ةّ التفریعات الفقهیإلى هامن خالل

                                                 

الجـــامع إلحكـــام القـــرآن، أبـــو عبـــد اهللا محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن فـــرح األنـــصاري ) (١

ٕأحمـــد البردونـــي وابـــراهیم : تحقیـــق، )هــــ٦٧١: المتـــوفى(الخزرجـــي شـــمس الـــدین القرطبـــي 

/ ٤جالریـاض،  ،٢٣دار عـالم الكتـب، ط م ١٩٦٤ -هــ ١٣٨٤الثانیـة، : الطبعـة، أطفیش

 ١١ص



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

٤٦١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 دراسة تفسرييةدراسة تفسريية  "" مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة   مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة  "" 

 فـي مالمـح التجدیـد ابـرز إجمـال ویمكـن ،ورسوخ علمه في میـدان التفـسیر الفقهـي

تفسیر آیـات األحكـام عنـد الماتریـدي، والتـي أفـاد منهـا أصـحاب المـذهب الحنفـي، 

  :وكل من حنا نحو التفسیر الفقهي، وذلك بما یلي

ّالفقهیــة مــن خــالل الــنص القرآنــي، ة والقواعــد ّعنایتــه باالســتنباطات الفقهیــ .١ ّ

ًوییزیــد احیانــا بــذكر بعــض الحكــم التــي تــستنبط مــن اآلیــة، فمــثال یقــول فــي قولــه ِ َ ِ :

َویـــــسَألونك عـــــن الیتـــــامى( َ َ َ َْ ِ َ َ ُ ْ  جـــــواز المناهـــــدات وفـــــي اآلیـــــة دلیـــــل.: اآلیـــــة. . .) َ

فــإذا . یتــامىوالمــؤاكالت فــي األســفار وغیرهــا حیــث أبــاح لهــم المخالطــة بــأموال ال

احتمل ذلك مال الصغار من الیتامى فاحتماله في مال الكبیر أشد؛ إذ مال الكبر 

 جـــواز القلیـــل مـــن وفـــي اآلیـــة دلیـــل ،غیر الیحتمـــل اإلباحـــة واإلذن، ومـــال الـــص

 أباح -  جل وعز -المعروف والیسیر منه في ملك الصغیر، واحتماله ذلك؛ ألنه 

 فـي االسـتیفاء مبلـغ الكبیـر بـل یقـصر عنـه، لهم المخالطة مع الیتـامى علـى العلـم

 أن علــة الربـا لـیس هـو األكــل، علـى مـا قالـه بعــض النـاس، ولكـن هــو وفیـه دلیـل

الكیــل والــوزن؛ ألنــه أبــاح لهــم المخالطــة فــي المــأكول مــن الطعــام والمــشروب مــن 

الشراب، على غیر كیل وال وزن، على العلم بقصور الـصغیر عـن االسـتیفاء قـدر 

وغه مبلغه، فلـو كـان علتـه األكـل لكـان ال یبـیح لهـم أكـل الربـا؛ فـدل أن الكبیر وبل

 وفیـه دلیـلعلته لیس األكل، ولكن هي الفضل عن الكیـل أو الـوزن فـي الجـنس، 

جواز بیع الثمرة بـالثمرتین لخروجـه عـن الكیـل، وهكـذا كـل شـيء خـرج عـن الكیـل 

. ز بیــع واحــد بــاثنینٕوالــوزن، لتــرك للنــاس مكایلتــه وموازنتــه، وان كــان كیلیــا یجــو

.  أن ال بــأس بــأن یــؤدب الرجــل الیتــیم بمــا هــو صــالح لــهوفیــه دلیــل ،َّواللــه أعلــم

وذلــك كمــا یــؤدب ولــده وأن یعلمــه بمــا فیــه االعتیــاد لمحاســن األخــالق والتوســیع، 

ًكمــا أمــر بالــصالة إذا بلــغ ســبعا، والــضرب علیهــا إذا بلــغ عــشرا اعتیــادا ً أال تــرى . ً

ــــر ــــي الخب ــــه روي ف ــــشرب وحــــده " : أن ــــذي یأكــــل وحــــده وی ــــاس ال ــــي ". شــــر الن وف



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

٤٦٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 دراسة تفسرييةدراسة تفسريية  "" مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة   مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة  "" 

المخالطــــة التخلـــــق بـــــاألخالق الحـــــسنة، وفــــي تركهـــــا التخلـــــق بـــــاألخالق الـــــسیئة، 

    )١ (."واالعتیاد بعادة السوء

 أربعــة أحكــام فــي آیــة - رحمــه اهللا–اســتنبط وهكــذا یــستطرد فــي االســتنباط، ف

ــك إال د واحــدة، ــا ذل ــدة أخالقیــة، وم ــى تعمــق ّوأضــاف إلیهــا فائ ّلیــل واضــح عل

رد في تفسیره تـأویالت ّالماتریدي بهذا العلم، وقدرته الواسعة في ذلك، وهذا مط

   .  ّأهل السنة

ّ، والتفریعــات التــي قــد ال تخــدم المفــسر األخــرىّ الفقهیــة المــذاهبذكــره  .٢

في مسألة الرمي على الكفار ًمثال  ف،مباشرولكنها تخدم المذهب الحنفي بشكل 

هل یباح الرمي على " : ، فیقولا بالمسلمین، یورد األقوال ویعددهاّالذین تحصنو

ٕحـــصون المـــشركین إذا كـــان فیهـــا أســـارى المـــسلمین وأطفـــال المـــسلمین، واحـــراق 

قـال أبـو حنیفـة  الحصون أو الرمي على الكفـار الـذین تترسـوا بأطفـال المـسلمین؟

َّوأبـو یوسـف ومحمـد وزفـر والثـوري َ ٕین وان كــان ال بـأس برمـي حـصون المـشرك: ُ

فــــیهم أســــارى المــــسلمین وأطفــــالهم، وال بــــأس بــــأن یحرقــــوا الحــــصن ویقــــصدوا بــــه 

ى المــــشركین دون المــــسلمین، وكــــذلك إحــــراق ســــفینة الكفــــار إذا كــــان فیهــــا أســــار

وقـال ، ال یحرق سفینة الكفار إذا كان فیها أسـارى المـسلمین:وقال مالك،المسلمین

مین، لـــم یرمـــوا، وال یحـــرق الحـــصن،  إذا تتـــرس الكفـــار بأطفـــال المـــسل:األوزاعـــي

 ال بـأس :وقـال الـشافعي،ولكن ال بأس بأن یرمى الحصن بالمنجنیق، ونحـو ذلـك

ـــــه  ـــــو تترســـــوا بهـــــم فل ـــــال المـــــسلمین، ول ـــــه أســـــارى وأطف ـــــأن یرمـــــى الحـــــصن وفی ب

  )٢(...".قوالن

                                                 

 )١٢١/ ٢(  تأویالت أهل السنة )(١

 )٣١/ ٩(تأویالت أهل السنة )  (٢



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

٤٦٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 دراسة تفسرييةدراسة تفسريية  "" مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة   مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة  "" 

ّدفاعــه عــن مذهبــه الحنفــي، ممــا جعلــه یحــد فــي الكــالم علــى مخالفیـــه ،  .٣ ّ

لعبارة علیهم فمثال یقول عن الشافعي ألنه لـم یـشترط ذكـر ّویصدر عنه شدة في ا

ِلیــذكروا اســم اللــه: (دل قولــه: اســم اهللا علــى الذبیحــة َِّ
َ ْ ُ ُ ْ َّأن ذكــر اســم اللــه مــن شــرط ) َ

َّالذبیحة، حیث ذكر اسم الله ولم یذكر الذبح، ففهموا من ذكر اسم الله الذبح؛ دل  َّ

 لـم یفهـم مـا فهـم النـاس واألمـم سـوى الـشافعي فإنـهأنه من شـرط جـوازه وحلـه، 

 ومــع اجاللــه ألبــي )١ (".َّ، حیــث لــم یجعــل ذكــر اســم اللــه مــن شــرط الذبیحــةًجمیعــا

 انــه، ال یمنـع ذلــك مــن مخــالفتهم إالّیه علـیهم كلمــا ذكــروا ّحنیفـة وصــاحبیه وترضــ

 عنــد ذكــر عــدم اشــتراط أبــو یوســف التتــابع فــي وان كــان ذلــك قلیــل جــدا، ومثالــه

 مـن حمـل اآلیـة -َّ رحمـه اللـه -ما ذهب إلیه أبو یوسـف  ":  ولصیام الظهار یق

على بیان الوقت ال یصح؛ ألنا لو حملنا تأویل اآلیة علـى الوقـت نفـسه، ال فائـدة 

 )٢ ("تقع في اآلیة؛ ألن معرفة وقت ذلك ثابتة بداللة العقل

  

  

  

  

  

  

                                                 

 )٤١٧/ ٧(تأویالت أهل السنة ) "  (١

 )٥٦١/ ٩(تأویالت أهل السنة )  (٢



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

٤٦٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 دراسة تفسرييةدراسة تفسريية  "" مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة   مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة  "" 

  رابعلمبحث الا

 كمتهح ومقتضى الخطاب وّ اللغةالترجیح بالمنطق العقلي و

  في تفسیره

مـشارق "، )١("إثبات مرتبـة فـي أحـد الـدلیلین علـى اآلخـر" یقصد بالترجیح 

ّ، واإلمــام الماتریــدي تمیــز باهتمامــه فــي )٢("ّوأصــل التــرجح والرجحــان الثقــل والمیــل

 ومـع عنایتـه باآلثـار وبعـض الروایـات  الـسیاق والمنطـق العقلـي،بترجیحاتتفسیره 

ّاال أنه ال یسلم لها    .غالبفي الّ

 ّمن ترجیحاته اللغویة والنحویة و ّ َكان : (قوله تعالى " -ٕوان كانت قلیلة–ّ

ِّمن الجن ِ َ
ُ، ولم یقل من المالئكة فدلت هذه اآلیـات أنـه لـم یكـن مـن المالئكـة)ِ ََّ َ ثـم . ِ

َفــــسجدوا إال إبلــــیس: (قــــال فــــي قولــــه َ
ِ ِْ َِّ ُ َ إنــــه قــــد یجــــوز االســــتثناء مــــن غیــــر نــــوع ): َ

ًدخـــل َأهـــل الكوفـــة هـــذه الـــدار إال رجـــال مـــن َأهـــل : ا یقـــالالمـــستثنى منـــه؛ نحـــو مـــ َ

ّوذلــك جــائز فــي الل. المدینــة ًویــستدل باالســتثناء أن األمــر كــان علــیهم جمیعــا . غــةِ َ

ًفـي األصــل، وكــان األمــر بالـسجود لــه وللمالئكــة جمیعــا؛ كقولـه
ِ

ُ َ ْثــم َأفیــضوا مــن : (َ
ِ ِ

ُ َّ ُ

ُحیـــث َأفـــاض النـــاس َّ َ ََ ُ َمـــر للنـــاس باإلفاضـــة، فكـــذلك األول، ، دل َأن كـــان هنالـــك َأ)ْ

   )٣ (."َّوالله أعلم

                                                 

دار : الناشــر ، إبــراهیم األبیــاري: تحقیــق ، علــي بــن محمــد بــن علــي الجرجــاني، التعریفـات) (١

 )٧٨: ص (،  بیروت–الكتاب العربي 

القاضي أبو الفضل عیاض بن موسى بن عیاض الیحـصبي ،  صحاح اآلثاراألنوار على) (٢

  السبتي المالكي

 )٢٨٢/ ١ (،المكتبة العتیقة ودار التراث: دار النشر 

 )٤٢٤/ ١(تأویالت أهل السنة )  (٣



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

٤٦٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 دراسة تفسرييةدراسة تفسريية  "" مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة   مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة  "" 

 فهـو فـارس هـذا ! وما أبرعه فیـه! أما استدالله بالمعقول فما أولعه بهو

  العقل هو الحكمالماتریدي اإلمام جعل ً مثال،في مسألة نسخ الشرائع، فالمیدان

ّفي ذلـك فمـا اتفـق مـع العقـل یعـد نـسخا واال فـال، یقـول فـي قولـه تعـال ٕ : وقولـه: " ىّ

ِّومــا كــان اللــه لیــضل قومــا بعــد إذ هــداهم حتــى یبــین لهــم مــا یتقــون إن اللــه بكــل ( ُ َِ ِ َِ َ َُ َ َ ُ ُ
َّ ََّّ َ َ ََُّ َّ

َ ً ْ َْ ُ َْ ِّ ُ ََ َْ ْ َ َّ ِ ِ
َ

ٌشيء علیم 
ِ ٍ
َ ْ ُْقال بعضهم: اختلف أهل التأویل)١١٥(َ ُ َْ َ اآلیة في استغفار المـؤمنین : َ

ْللمشركین وقال بعضهم ُ ُ َْ َ ... خ األحكام والـشرائع التـي تحتمـل النـسخ اآلیة في نس: َ

أن كل ما كان في العقل امتناع نسخه فإنه ال یرد فیه النسخ، وكـل مـا : وأصله

   )١ (."كان في العقل ال امتناع على نسخه فإنه یجوز أن یرد فیه النسخ

َوال تطــرد الــذین یــدعون ربهــم بالغــداة و: " (وفــي قولــه تعــالى  َ
ِ َِ َ ْ ِ ْ ُ َ َُّ َ َُ َْ

َّ ِ ْ َ ِّالعــشيَ ِ
َ ْ . . .

ٕوالــــى هـــذا یـــذهب عامـــة أهــــل التأویـــل، لكنـــه بعیــــد؛ إذ : ، یقـــول الماتریـــدي)اآلیـــة

 إلى أوحش فعل وأفحشه ما لو كـان فیـه إسـقاط نبوتـه -  -َّینسبون رسول الله 

 یقرب أعداءه ویدني مجلسهم منه، -  -ورسالته؛ إذ ال یحتمل أن یكون النبي 

َّه ســفیه فــضال أن یفعلــه رســول اللــه المــصطفى علــى ویبعــد األولیــاء، هــذا ال یفعلــ

جمیع بریته، أو یخطر بباله شيء مـن ذلـك، وكـان فیـه مـا یجـد الكفـرة فیـه مطعنـا 

یدعو الناس إلى التوحید واإلیمان به واالتباع له، فـإذا فعلـوا ذلـك وأجـابوه : یقولون

  )٢("هذا لعمري مدفوع في عقل كل عاقلطردهم وأبعد مجلسهم منه، 

 ن امثلة تقدیمه ما یقتضیه حكمة الخطاب على ظاهره، وجعله دلـیال وم

وفیه داللة أن مـا یفهـم مـن هـذه : " ، قولهعلى معرفة الخاص من العام في اآلیة

اآلیـــات مـــن عمـــوم أو خـــصوص لـــیس یفهـــم بظـــاهر الخطـــاب؛ ولكـــن بمـــا توجبـــه 

                                                 

 )٤٩٤/ ٥(تأویالت أهل السنة  ) (١

 )٩١/ ٤(تأویالت أهل السنة )  (٢



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

٤٦٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 دراسة تفسرييةدراسة تفسريية  "" مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة   مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة  "" 

ٕالحكمـــة، فـــإن أوجبـــت عمومهـــا أجروهـــا علـــى عمومهـــا، وان أوجبـــت تخصیـــصها 

َیــا َأیهــا الــذین آمنــوا ال : (جروهــا علــى ذلــك، والــذي یــدل علــى مــا وصــفنا أنــه قــالأ ُ َ َ
ِ َّ

َ ُّ َ

َتتخذوا عدوي وعدوكم َأولیاء َ َ َِ
ْ ْ ُ َّ ُ َُ ِّ ُ ِ ، وهذا مخرجـه فـي الظـاهر علـى العمـوم، ولكنـه لمـا )ََّ

ِتلقـــون إلـــیهم بـــالمودة: (قـــال َّ
َ َ ْ ِْ ِ ِ

ْ ْ َ َ ُ  كـــل ، معلـــوم أن الـــذي كـــان یلقـــي بـــالمودة خـــاص ال)ُ

المؤمنین، فكان یجب أن یكون مجراها على الخصوص؛ لمـا بـین فـي سـیاق هـذه 

ُال تتخـــذوا : (اآلیـــة، ولكـــن الحكمـــة توجـــب تعمـــیم هـــذه اآلیـــة؛ ألنـــه لـــو قـــال لواحـــد ِ ََّ َ

َعدوي وعـدوكم َأولیـاء َ َ َِ
ْ ْ ُ َّ ُ َُ ًكـان هـذا الخطـاب الزمـا للكـل بمـا توجبـه الحكمـة، أنـه إذا ) ِّ

ّحكمـة الخطـاب یـدالن علـى عمـوم فجعـل  )١(" یتخذه ولیـاعلم من أحد عداوته أال

ٌ السیاق وظاهر الخطاب یدالن على خصوصها، وهذا ملحظأن رغم اآلیة  ٌ دقیـقّ

    .عند اإلمام رحمه اهللا تعالى

                                                 

 )٦٧/ ٩(تأویالت أهل السنة )  (١



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

٤٦٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 دراسة تفسرييةدراسة تفسريية  "" مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة   مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة  "" 

  
ا: 

  

 وتنـاول نمـاذج  فـي تفـسیر الماتریـدي،مالمـح التجدیـدبعد البحـث فـي موضـوع     

 یمكن  والتوصیاتت الدراسة إلى مجموعة من النتائج توصلمن تفسیره رحمه اهللا،

  :أن نجملها فیما یأتي

  

یعد من التفاسیر التي ال یستغني عنها أهل التفـسیر  تفسیر الماتریدي إن .١

ّوالفقه والعقیدة جمیعا ألنه یعد موسوعة في ّ  ّ علوم الدینً

ّ تفسیر الماتریدي یعد نقلة نوعیة في طریقة التفسیر من الروایاإن  .٢  إلىت ّ

 والمعقول  بطریقة فریدة ال تجدها قبل الماتریديالجمع بین المأثور 

بتفـسیر ًمزیـدا مـن االهتمـام  وطلبة العلم الشرعي العلماءیوصي الباحث و .٣

  . ًالماتریدي دراسة وتحلیال

ًتحقیــــــق المخطوطــــــات التــــــي تتعلــــــق مــــــثال  ضــــــرورة إجــــــراء المزیــــــد مــــــن  .٤

 .بشروحات لتفسیر الماتریدي 

  

  

  

  



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

٤٦٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 دراسة تفسرييةدراسة تفسريية  "" مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة   مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة  "" 

  )حسب اسم المؤلف األبجدي(  :جعملراا

  الجامع إلحكام القرآن، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبـي بكـر بـن فـرح

: تحقیـق، )هــ٦٧١: المتـوفى(األنصاري الخزرجـي شـمس الـدین القرطبـي 

 م ١٩٦٤ -هــ ١٣٨٤الثانیـة، : الطبعـة، ٕأحمد البردونـي وابـراهیم أطفـیش

 الریاض ،٢٣دار عالم الكتب، ط

 أبو منصور الماتریدي محمد بن محمد بـن محمـود، ، هل السنةتأویالت أ

دار الكتـــب : الناشـــر،  مجـــدي باســـلوم. د: المحقـــق، )هــــ٣٣٣: المتـــوفى(

   م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦األولى، : الطبعة،  بیروت، لبنان-العلمیة 

 بــــدر الــــدین محمــــد بــــن عبــــد اهللا بــــن بهــــادر ، البرهــــان فــــي علــــوم القــــرآن

ـــراهیم: المحقـــق ، )هــــ٧٩٤: المتـــوفى (الزركـــشي  ، محمـــد أبـــو الفـــضل إب

دار إحیــاء الكتــب : الناشــر ،  م١٩٥٧ - هـــ ١٣٧٦األولــى ، : الطبعــة 

  العربیة عیسى البابى الحلبي وشركائه

  خیـر الـدین بـن محمـود بـن محمـد بـن علـي بـن فـارس، الزركلـي الدمــشقي

الخامــــسة : الطبعـــة، دار العلـــم للمالیـــین: الناشـــر، )هــــ١٣٩٦: المتـــوفى(

  م٢٠٠٢مایو /  أیار - عشر

 ،تقــي الــدین بــن عبــد القــادر : تــألیف الطبقــات الــسنیة فــي تــراجم الحنفیــة

المجلـس :  الناشـر،عبـد الفتـاح الحلـو: تحقیق، )هـ١٠١٠(  المتوفىالغزي

 ٨٩ص/١، جم١٩٧٠/هـ١٣٩٠ -األعلى للشئون اإلسالمیة، القاهرة 

 نسبة إلى (لسودوني تاج التراجم، زین الدین أبو العدل قاسم بن قطلوبغا ا

، )هـــــ٨٧٩: المتـــوفى(الجمـــالي الحنفـــي ) معتـــق أبیـــه ســـودون الـــشیخوني

، دار القلـــــم، دمـــــشق: محمـــــد خیـــــر رمـــــضان یوســـــف، الناشـــــر: المحقـــــق

   م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣األولى، : الطبعة



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

٤٦٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 دراسة تفسرييةدراسة تفسريية  "" مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة   مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة  "" 

  التوقیف على مهمات التعـاریف، زیـن الـدین محمـد المـدعو بعبـد الـرؤوف

 العابـدین الحـدادي ثـم المنـاوي القـاهري بن تاج العارفین بن علي بن زیـن

دار : محمــــد رضـــوان الدایــــة، الناشــــر : ، تحقیـــق ) هـــــ١٠٣١: المتـــوفى(

، ١٤١دمـشق، الطبعـة األولــى، ،  بیـروت -دار الفكـر ، الفكـر المعاصـر

  ١٧ص

  مختــار الــصحاح، زیــن الــدین أبــو عبــد اهللا محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد

یوســــف الــــشیخ : المحقــــق ،) هـــــ٦٦٦: المتــــوفى(القــــادر الحنفــــي الــــرازي 

 – الـــــــدار النموذجیـــــــة، بیـــــــروت -المكتبـــــــة العـــــــصریة : محمـــــــد، الناشـــــــر

 م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، : صیدا،الطبعة

  الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة، عبد القادر بن محمد بن نـصر اهللا

: ،الناشـــر)هــــ٧٧٥: المتــوفى(القرشــي، أبـــو محمـــد، محیــي الـــدین الحنفـــي 

   كراتشي-ب خانه میر محمد كت

  مناقـب أبــي حنیفـة وصــاحبیه، شـمس الــدین أبـو عبــد اهللا محمـد بــن أحمــد

ْبن عثمان بن قایماز الذهبي  ، عني بتحقیقـه والتعلیـق )هـ٧٤٨: المتوفى(َ

لجنـــة إحیـــاء : محمـــد زاهـــد الكـــوثري، أبـــو الوفـــاء األفغاني،الناشـــر: علیـــه

  هـ١٤٠٨الثالثة، : ةالمعارف النعمانیة، حیدر آباد الدكن بالهند،الطبع

  معجـم المـؤلفین، عمـر بـن رضـا بـن محمـد راغـب بـن عبـد الغنـي كحالــة 

ـــة المثنـــى : ، الناشـــر)هــــ١٤٠٨: المتـــوفى(الدمـــشق   بیـــروت، دار -مكتب

   إحیاء التراث العربي بیروت

 ، عـــالء الـــدین شـــمس النظـــر أبـــو بكـــر محمـــد بـــن أحمـــد میـــزان األصـــول 

الــدكتور محمــد زكــي عبــد البــر : تحقیــق ) هـــ٥٣٩: المتــوفى(الــسمرقندي 

 - هــــ ١٤٠٤األولـــى، : مطـــابع الدوحـــة الحدیثـــة، قطـــر، الطبعـــة: الناشـــر

  م١٩٨٤

  ـــــي الجرجـــــاني، تحقیـــــق ـــــن عل ـــــي بـــــن محمـــــد ب ـــــراهیم : التعریفـــــات، عل إب

  بیروت–دار الكتاب العربي : األبیاري، الناشر 



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

٤٧٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 دراسة تفسرييةدراسة تفسريية  "" مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة   مالمح التجديد يف تأويالت أهل السنّة  "" 

  األنوار على صحاح اآلثار، القاضـي أبـو الفـضل عیـاض بـن موسـى بـن

المكتبــــة العتیقــــة ودار : دار النــــشر  یـــاض الیحــــصبي الــــسبتي المــــالكيع

 التراث

  ــــدین ــــرحمن بــــن أبــــي بكــــر، جــــالل ال ــــد ال ــــوم القــــرآن، عب اإلتقــــان فــــي عل

محمــد إبــراهیم، الهیئــة المــصریة : تحقیــق، )هـــ٩١١: المتــوفى(الــسیوطي 

 ١العامة للكتاب، ط

 ،دین ابــن محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفــضل، جمــال الــ لــسان العــرب

 ، دار صـادر، )هــ٧١١: المتـوفى(منظور األنـصاري الرویفعـى اإلفریقـى 

 ١بیروت، ط

  ،الجــامع الــصحیح، محمــد بــن إســماعیل بــن إبــراهیم بــن المغیــرة البخــاري

 القـــــاهرة، –دار الـــــشعب : الناشـــــر ، )هــــــ٢٥٦: المتـــــوفى (أبـــــو عبـــــد اهللا 

 ١٩٨٧ – ١٤٠٧األولى ، : الطبعة 

  محمد إبراهیم الحفناوي، دار السالم األصولیین، الفتح المبین في طبقات

  م٢٠١١/  هـ ١٤٣٣ ، ٤، مصر ، ط 

  محمـد بـن عیـسى أبـو عیـسى : الجامع الـصحیح سـنن الترمـذي، المؤلـف

:  بیروت، تحقیـق –دار إحیاء التراث العربي : الترمذي السلمي، الناشر 

 أحمد محمد شاكر وآخرون
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