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٢٦٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 ُتريدي يف تفسريهمنهجية اإلمام املا 

        # " !  

 : املقدمة
احلمد هللا وكفى وسالم على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن ال إله إال اهللا وأن 

  .ًدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وسلمحمم
  : وبعد

ُعين املفسرون بالقرآن الكرمي عناية سامقة من جهات متعددة متنوعة، ...  َّ
ًتفسريا وتأويال وحنوا وصرفا وبالغة وقراءات وعلوما وأصوال ً ً ً ً   .اخل...ً

كل من املفسرين حسب طاقته البشرية ونزعته املنهجية، وثقافته العلمية، 
صاحب ) هـ٣٣٣: ت(ُ العقدية والفكرية؛ ومنهم اإلمام أيب منصور املاتريدي ُوميوله

  . اخل...ٍالباع الطويل يف علوم شىت منها علم الكالم والفقه واألصول والتفسري وعلومه
ًوجبهد املقل نلقي الضوء على اإلمام املاتريدي مفسرا، مستعينا باهللا وحده ُ ًُ ُ ُ .  

  :أهمية الدراسة وأهدافها
ُء الضوء البحثي على علم من من أعالم أهل السنة اإلمام املاتريدي إلقا .١ َُّ َ

ِاملفسر من خالل مصنفه تأويالت القرآن فيما ال جيوز الوقف عليه يف القرآن  َِّ ُ  .الكرميُ
بيان منهج اإلمام يف التفسرين وضوابط التفسري اليت اعتىن �ا، والرتجيح  .٢

وموقفه من املفسرين
ُ

. 
ُّي يف قضايا علوم القرآن ومنهجيته يف معاجلة املباحث اللغوية بيان رأيه العلم .٣

 .والبالغية والتفسري باملأثور وموقفه من القصص واإلسرائيليات
 .إلقاء الضوء البحثي على التفسري العقدي والفقهي لدى اإلمام .٤
  

  : منهج البحث
 .ُ يف الرتمجة لإلمام املاتريدي)١(املنهج التارخيي -١
 .ُ يف تتبع منهجية اإلمام املاتريدي يف قضايا البحث)٢(ياملنهج االستقرائ -٢

                                 
 هو املنهج الذي يستخدمه الدارسون الذين تشوقهم معرفة األحوال :المنهج التاريخي  )١(

انظر أسس ومناهج البحث العلمي للدكتور حممد موسى . واألحداث اليت جرت يف املاضي
، أصول البحث العلمي ومناهجه ١٧: م، ص١٩٩٦: مكتبة زهراء الشرق، س: عثمان، ن
  . ١٦: م، ص١٩٧٧: وكالة املطبوعات الكويتية، س: أمحد بدر، نللدكتور 

 هو يعين تقرير القوانني أو العالقات الثابتة اليت تتيح لإلنسان فهم :االستقرائيالمنهج   )٢(
ًالظواهر أو األشياء اخلارجية فهما علميا صحيح ً   . ١٨: انظر املرجع السابق، ص. ً



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٢٦٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 ُتريدي يف تفسريهمنهجية اإلمام املا 

ُيف استنباط أراء اإلمام املاتريدي من آراءه )٢(والتحليلي)١(املنهج االستنباطي -٣
  .ونصوصه التفسريية وحتليلها

  : خطة البحث
  . ُ ترمجة خمتصرة لإلمام املاتريدي:التمهيد

  .  معامل منهجية اإلمام التفسريية:الفصل األول
  . وصف عام للتفسري:لمبحث األولا

  . مسات تفسرياإلمام:المبحث الثاني
  .املكانة التفسريية لإلمام وأثره فيمن بعده من املفسرين:المبحث الثالث

  .  منهج اإلمام يف علوم القرآن:الفصل الثاني
  .  أسباب النزول وموقفه منها:المبحث األول
  . النسخ وموقف اإلمام منه: المبحث الثاني

  . القراءات القرآنية واإلحتجاج �ا:لمبحث الثالثا
  . ُّ منهج اإلمام يف القضايا اللغوية:الفصل الثالث
  . منهج اإلمام يف التفسري باملأثور والرأي:الفصل الرابع

  . منهج اإلمام يف التفسري باملأثور:المبحث األول
  . منهج اإلمام يف التفسري بالرأي:المبحث الثاني

  .  منهج اإلمام العقدي يف تفسريه:الفصل الخامس
  . منهج اإلمام الفقهي يف تفسريه:الفصل السادس

  :الخاتمة وتشتمل على
 .  أهم النتائج والتوصيات - 
  ثبت املصادر واملراجع - 

  واهللا ولي التوفيق
   ب� هللا احلرام–مكة املكرمة 

تور �ت هللا ا� ك�ار  �ل/ ب   جمحمد فضل أبو 
سري و�لوم القرآن  تاذ ا تفأ سا�دلس�   ملا

رشیعة �امعة الطائف لية ا   �لك

                                 
ذي يعتمد فيه الباحث على العلوم العقلية ويبتكر دون  هو املنهج ال:االستنباطيالمنهج   )١(

  . ١٨: انظر املرجع السابق، ص. واسطة النتاج عمل فكري جديد
ُ هو املنهج الذي يركز على اكتشاف عالقات السببية بني الظواهر :المنهج التحليلي  )٢(

  . ١٨: انظر املرجع السابق، ص. املختلفة



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٢٦٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 ُتريدي يف تفسريهمنهجية اإلمام املا 

 التمهيد
ًيتناول التمهيد يف البحوث األكادميية القضايا اليت ال يصلح فنيا أن تكون .... 

ًبابا أو فصال، وهي ضرورية إلعطائي فكرة أولية عن املوضوع بعامة وجياب �ا عن  ً
يف فنيات التساؤالت اليت قد تنشأ حول موضوع األطروحة، وهو ما يطلق عليه 

  . البحوث العلمية باملدخل إىل الدراسة
  :ُترجمة مختصرة لإلمام الماتريدي

  : كنيته، واسمه، ونسبه، ونسبته، ولقبه
 ،)١(اإلمام أبو منصور، حممد بن حممد بن حممود بن حممد، املاتريدي: هو
َْالسمرقـندي َ

  .)٤(املتكلم ،)٣(احلنفي ،)٢(

                                 
 وسكون األلف وضم التاء الفوقانية املثناة، وكسر الراء املهملة، بفتح امليم" ماتريد"نسبة إىل   )١(

بدل الدال املهملة تاء فوقها نقطتان، " ماتريت"وسكون الياء آخر احلروف، ودال مهملة، أو 
ْمسرقند(واألول أشهر وهي حملة من مدينة  انظر األنساب للسمعاين، عبدالكرمي بن حممد ). ََْ

جملس دائرة املعارف العثمانية، : هـ، ن٥٦٢:  املروزي، تبن منصور التميمي السمعاين
، واللباب يف �ذيب األنساب، أليب احلسن علي بن أيب ١٢: ، ص٢: ، جـ١: م، ط١٩٦٢

: جـم، ١٩٨٠دار صادر، بريوت، : هـ، ن٦٣٠: الكرم حممد بن حممد الشيباين اجلزري، ت
  . ١٤٠: ، ص٣

ْمسرقند"نسبة إىل   )٢( هملة، وامليم، وسكون الراء املهملة، وفتح القاف، وسكون بفتح السني امل" ََْ
النون آخرها دال مهملة، هذا هو الراجح املشهور يف ضبط هذه الكلمة، واملعروف عند 
املغارب ضبطها بإسكان امليم، وفتح الراء املهملة، وهي مدينة عظيمة تارخيية قدمية هلا 

َْمشركند"ر، وهي معربة عن كلم أحداث مهمة، وهي من مدن خراسان مبا وراء النه ُمشر"و" َ
َِ "

َِككتف، اسم ملك من ملوك اليمن وهو مشر بن أفريقش، و : َكلمة فارسية معناها" كند"َ
ً، حيث إن ذلك امللك غزاها وهدمها وقتل من أهلها خلقا كثريا مث ابتناها، فسميت "مهدوم" ً
ْمشركند" َْ

، انظر معجم البلدان لياقوت بن "َْرقندََمس: "مث عربت فقيل" َِمهدوم مشر" ، أي "َِ
، ومعجم ما استعجم ٢٤٦: ، ص٣: دار الفكر، بريوت، جـ: عبداهللا احلموي أبو عبداهللا، ن

عامل الكتب، : من امساء البالد واملواضع لعبداهللا بن عبدالعزيز البكري األندلسي أبو عبيد، ن
  .٧٥٤: ، ص٣: جـهـ، ١٤٠٣:  بريوت، ط

ب يف فروع الفقه، انظر كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون حلاجي أي حنفي املذه  )٣(
، ١: دار إحياء الرتاث العريب، جـ: خليفة مصطفى بن عبداهللا كاتب جليب القطسنطيين، ن

  . ٥١٨، ٢٦٢، ٢٣٥: ص
: انظر إحتاف السادة املتقني بشرح إحياء علوم الدين حملمد بن حممد احلسيين الزبيدي، ن  )٤(

  . ٥:، ص٢: مليمنية، جـاملطبعة ا



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٢٦٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 ُتريدي يف تفسريهمنهجية اإلمام املا 

َُّملتكلمني،قدوة أهل السنة، ورافع أعالم ،إماما)١(امللقببإماماهلدى،علماهلدى
َُّالسنةواجلماعة

) ٢.(  

  : مولده

يف تاريخ املفكرين والعظماء كثري من االختالف، خاصة يف تواريخ امليالد، 

وهذا ما حدث أليب منصور املاتريدي، فلم تذكر سنة ميالده كتب طبقات احلنفية، بل 

 املعني النسفي وعمر النسفي ونور الدين إن املتكلمني ممن نصروا مذهب املاتريدي كأيب

ًالصابوين مروا على صاحبهم مرورا عابرا، وأرجح الروايات أن املاتريدي ولد سنة  ً ّ
هـ، وهي حقيقة مستنتجة ٢٤٨هـ، ألن استاذه حممد بن مقاتل الرازي تويف سنة ٢٣٨

ذ عن من وفاة أحد شيوخه، ألن سن الدراسة ينبغي أن ال يقل عن عشر سنوات لألخ

  .)٣(هذا الفقيه احملدث

  : شيوخه

ٍّلقد تتلمذ املاتريدي على جلة من علماء املذهب احلنفي برعوا يف الفقه  ُ

  : ُوأشهر من تتلمذ عليهم الماتريديوالكالم واألصول، 

 : هـ٢٤٨محمد بن مقاتل الرازي المتوفى سنة  -١

 ّإنه حدث عن وكيع: "ذكره عبداحلي اللكنوي وأورد فيه قول الذهيب

ّ، وحتدث عنه حممد مرتضى الزبيدي وذكر شيوخه)٤("وطبقته
)٥(.  

                                 
دار : هذه أشهر ألقابه، انظر اجلواهر املضية حملمد بن عبدالوهاب بن سليمان التميمي، ن  )١(

  . ٣٦٠: ، ص٣: ه، جـ١٣٤٩: العاصمة، الرياض، اململكة العربية السعودية، ط

: انظر أعالم األخيار من فقهاء مذهب النعمان املختار حملمود بن سليمان الكفوي، ت  )٢(

  . م٨٤، خمطوط دار الكتب املصرية برقم ١٢٩: هـ، ص٩٩٠

  . ٢: دار اجلامعات املصرية، اإلسكندرية، ص: انظر التوحيد للدكتور فتح اهللا خليف، ن  )٣(

: انظر الفوائد البهية يف تراجم احلنفية حملمد عبد احلي اللكنوي اهلندي أبو احلسنات، ن  )٤(

   . ٢٠٩: املكتبة الوقفية، ص

  . ٥: ، ص٢: ظر احتاف السادة املتقني، للزبيدي، جـان  )٥(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٢٦٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 ُتريدي يف تفسريهمنهجية اإلمام املا 

 : أبو نصر العياضي -٢

  . )٢(،)١(ُذكر يف مجيع طبقات احلنفية أنه من شيوخ املاتريدي

 .)٣(هـ٢٠٠أبو بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني المتوفى سنة  -٣

أشارت إليه مجيع الكتب الىت ترمجت إىل املاتريدي كعبد احلي اللكنوي، 

ً، وأمجعوا على أنه عاملا، جامعا بني األصول والفروع، وقد أخذ العلم عن )٤(لزبيديوا ً

  .أيب سليمان اجلوزجاين

 : هـ٢٦٨نصير بن يحيى البلخي المتوفى سنة  -٤

للزبيدي، وكان من شيوخه أبو " إحتاف السادة املتقني"وقد ورد ذكره يف 

مرقندي، وقد كان مطيع احلكم بن عبداهللا، وأبو مقاتل حفص بن مسلم الس

ًبارعا يف الفقه احلنفي والكالم
)٥(.  

  : تالميذه

لقد أخذ عن املاتريدي العقيدية املاتريدية الكالمية مجع من تالمذته، 

ونشروها، وطوروها، وأيدوها، وصنفوا فيها التصانيف متبعني مذهب أيب جنيفة يف 

ها، كما كان شيوخ احلنفية الفقه، فراجت العقيدة املاتريدية يف تلك البالد أكثر من غري

  : منهمأكثر من غريهم، 

 : هـ٣٤٢أبو القاسم السمرقندي المتوفى سنة  -١

                                 
ََ أمحد بن العباس بن احلسني بن جبـلة بن غالب بن جابر بن نوفل :أبو النصر العياضي هو  )١(

بن عياض بن حيىي بن قيس بن سعد بن عبادة األنصاري اخلزرجي الفقيه السمرقندي أبو 

دار : فية لعبد القادر القرشي احلنفي، ننصر العياضي، انظر اجلواهر املضية يف طبقات احلن

  . ١٧٧: ، ص١: ، جـ٢: هجر، ط

  . ٥: ، ص٢: انظر احتاف السادة املتقني للزبيدي، جـ  )٢(

  . بلد جماورة لبلخ: نسبة إىل جيوزجا  )٣(

  . ٥: ، ص٢: ، واحتاف السادة املتقني للزبيدي، جـ١٤: انظر الفوائد البهية للكنوي، ص  )٤(

  . ٥: ، ص٢: السادة املتقني للزبيدي، جـانظر احتاف   )٥(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٢٦٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 ُتريدي يف تفسريهمنهجية اإلمام املا 

 أبو القاسم اسحاق بن حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن زيد املعروف :هو
باحلكيم السمرقندي، ذكره عبدالقادر القرشي، وترجم له ترمجة وافية عبداحلي اللكنوي، 

  .)١(شاوحتدث عنه ابن كمال با
َِْعلي الرستـغفني المتوفى سنة  -٢ ُ ُ  : هـ٣٥٠ُّ

ِأبو احلسن علي بن سعد الرستـغفين، له ترمجة قصرية يف : هو َ ْ ُُ " األنساب"ُّ
إرشاد "يقول القرشي هو من كبار مشايخ مسرقند له كتاب . )٢("اللباب"وأقصر منها يف 

صحاب املاتريدي الكبار وهو من أ" الزوائد والفوائد يف أنواع العلوم"، وكتاب "املهتدي
  .)٣(له ذكر يف الفقه واألصول يف كتب األصحاب

 : هـ٣٩٠أبو محمد عبدالكريم بن موسى البزدوي المتوفى سنة  -٣
، تلقى العلم عن أيب "اجلواهر املضيئة"وذكر يف " الفوائد"ترجم له صاحب 

يف الفقه منصور املاتريدي عن أيب بكر اجلوزجاين عن أيب سليمان عن حممد، وقد برع 
وهو أصل ألسرة قد خترج منها عباقرة العلماء، واشتهر أوالده وأحفاده بالنبوغ . اخلاص

  .)٤(يف العلوم الشرعية ومؤلفا�م أعظم شاهد على ذلك
  : وفاته

إال ما وقع عند الدكتور ) هـ٣٣٣(اتفق املرتمجون للماتريدي أنه تويف سنة 
  . )٥()هـ٣٣٢(حاجي خليف يف موضع من أنه تويف سنة 

  : مدفنه
  .)٦(ذكر كثري ممن ترجم له أنه تويف بسمرقند، ومدفنه جباكرديزه

  

                                 
  . ٤٤: ، والفوائد البهية، ص١٣٩: ، ص١: انظر اجلواهر املضيئة، جـ  )١(

  . ٢٥: ، ص٢: ، واللباب البن األثري، جـ١١٤: ، ص٦: انظر األنساب للسمعاين، جـ  )٢(

  . ٦٥: ، والفوائد البهية، ص٥٧٠: ، ص٢: انظر اجلواهر املضيئة، جـ  )٣(

  . ١٠١: ، والفوائد البهية، ص١٣٠: ، ص٢:  اجلواهر املضيئة، جـانظر  )٤(

  . ١٤٠٦: ، ص٢: انظر كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون، جـ  )٥(

  . ٩٥: ، ص٢: حملة كبرية بسمرقند، انظر معجم البلدان، جـ: جاكرديزه  )٦(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٢٦٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 ُتريدي يف تفسريهمنهجية اإلمام املا 

  :معامل منهجية اإلمام التفسريية: الفصل األول

  

ًتعريف المنهج لغة واصطالحا ً : 

  :المنهج لغة
  . الدالة على الطريق الواضح البني) �ج(املنهج من مادة 

  : قال ابن منظور في اللسان

ْنـهج" ُ، ونـهج ونـهوج"واجلمع �جات.. .. .. واضح : ّ، �ج بنيطريق: َ ُُ ُ .  
: ًصار �جا، و�جت الطريق: الطريق الواضح، واستنهج الطريق: واملنهاج"

  .)١("اعمل على ما �جته لك: أبنته وأوضحته، يقال

  : وفي المعجم الوجيز
َنـهج"( َ ًالطريق نـهجا) َ ْ َوضح واستبان، ويقال: َ َنـهج الطريق: ََ َ ُبـيـنه وسلكه، : َ َََّ

ْنـهج نـهج فالن: ويقال َ ََ   . سلك مسلكه: َ

ُاملنـهاج( َ ْ
ُمنهاج الدراسة ومنهاج : الطريق الواضح واخلطة املرسومة، ومنه): ِ

ِ

  .)٢("التعليم وحنومها

  .هو الطريق الواضح واخلطة املرسومة: من هذا يتضح أن املنهج لغة

ًلكل جعلنا منكم شرعة : (كاملنهج، ويف التنزيل قول اهللا تعاىل: واملنهاج َ َْ ْ
ِ ُ ُْ ِ ْ َ َ ٍّ ِ

ًومنـهاجا َ ْ
ِ
َ()٤(،)٣(.  

، وكالمها )املنهج(اليت ذكرت يف اآلية كـ ) املنهاج(فعلم مما تقدم أن كلمة 

  .ّمعنامها يف اللغة الطريق الواضح البني املوصل إىل الغرض املطلوب
  : ًالمنهج اصطالحا

ّبه الطريق الواضح البني، فإن معناه إذا كان املنهج العلمي اللغوي يطلق ويراد 

                                 
َنـهج، مصدر: دار املعارف، مادة: انظر لسان العرب البن منظور، ن  )١( َ : ، ص٦: النون، جـ: َ

٤٥٥٤ .  

َنـهج، مصدر: انظر املعجم الوجيز، مادة  )٢( َ   . ٦٣٦: النون، ص: َ

  . ٤٨: سورة املائدة، اآلية  )٣(

  . ٣٨٣: ، ص٢: انظر لسان العرب البن منظور، جـ  )٤(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٢٧٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 ُتريدي يف تفسريهمنهجية اإلمام املا 

  . اإلصطالحي قريب من هذا املعىن
  : قال الدكتور أحمد بدر

هو الطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم بواسطة طائفة : املنهج"

من القواعد العامة، اليت �يمن على سري العقل وحتدد عملياته حىت يصل إىل نتيجة 
  .)١("معلومة

  : محمد عبداهللا الشرقاوي/ تاذ الدكتوروقال األس

أنه جمموعة من القواعد العامة املصوغة من أجل الوصول إىل : ُيقصد باملنهج"
فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار العديدة، إما من : احلقيقة يف العلم، أو هو

رين أجل الكشف عن احلقيقة، حني نكون �ا جاهلني، أو من أجل الربهنة عليها لآلخ

  .)٢("حني نكون �ا عارفني
  

  : ويرى الباحث أن منهج اإلمام الماتريدي في تفسيره هو

الطريقة التي انتهجها في تفسيره، أو تأويله آلي القرآن الكريم، سواء "
..  كمدرسة التفسير بالمأثور، مدرسة التفسير بالرأي –نهج فيها نهج من سلف 

َّدا لم يسبق إليه وتفرد به، ومن ثم تنتسب ً أو أنه نهج فيها نهجا جدي-الخ.. ..  َ ً
إليه وتعرف به، والباحث يتوصل إلى هذا المنهج للمفسر باالستقراء والسبر 
والتتبع واإلستقصاء، ثم استخراج قواعد وطرق المفسر في تناوله آلي القرآن 

  .)٣("الكريم، ثم التدليل عليها بنصوص المفسر نفسه في تفسيره

                                 
وكالة املطبوعات الكويت، : انظر أصول البحث العلمي ومناهجه للدكتور أمحد بدر، ن  )١(

  . ٣٣: م، ص١٩٨٩: ، س٧: لم، طدار الق: توزيع

د حممد عبداهللا الشرقاوي، أستاذ الفلسفة ومقارنة . انظر املنطق ومناهج البحث ألستاذي أ  )٢(

  . ١٣٢: م، ص١٩٩٨: دار النصر للنشر والتوزيع، س: األديان، كلية دار العلوم، القاهرة، ن

ود عن الزخمشري والبيضاوي والنسفي تفردات اإلمام أيب السع( انظر رسالة العاملية الدكتوراة   )٣(

للباحث حممد فضل أبو ) دراسة تطبيقية على تفاسريهم يف الربع األول من القرآن الكرمي

  . ١٥: م، كلية أصول الدين بالقاهرة، ص٢٠٠٤جبل، سنة 



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٢٧١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 ُتريدي يف تفسريهمنهجية اإلمام املا 

  . امل منهجية اإلمام التفسرييةمع: الفصل األول

  .وصف عام لتفسري اإلمام: املبحث األول

ً، واملشهود جتاريا )َُّتأويالت أهل السنة( بصفة عامة وسم اإلمام تفسريه باسم 
  ).تفسري املاتريدي(باسم 

، )ُتأويالت أيب منصور املاتريدي يف التفسري(وقد عنونت له نسخة كوبريلي بـ 
كتاب التأويالت املنسوب إىل الشيخ :  مقدمة شرح هذا الكتابويقول السمرقندي يف

  . ُإمام امللة أيب منصور حممد بن أمحد املاتريدي السمرقندي
وحتمل ) تأويالت القرآن(وقد ذكره أصحاب الرتاجم والطبقات حتت عنوان 

هذا العنوان نسخ موجودة يف تركيا وأملانيا ودمشق واملدينة املنورة وطشقن واملتحف 
  . الربيطاين

تأويالت املاتريدية (ًوذكر صاحب كشف الظنون كتابا آخر حيمل عنوان .. 
؛ جاء يف وصفه أنه أخذه عنه أصحابه )َُّيف بيان أصول أهل السنة وأصول التوحيد

  . ًاملربزون تلقيا
  : ُوبمراجعة كتب التأويالت المنسوبة للماتريدي وجد أن

توافق نسخة كوبريلي ) َُّويالت أهل السنةتأ( نسخة دار الكتب املصرية بعنوان  .١
 . من الصفحة الثانية، إىل آخره، واألوىل مفقودة

وموافقة لنسخة ) تأويالت القرآن(نسخة مكتبة على باشا كاملة وحتمل اسم  .٢
 .ُدار الكتب املصرية، واخلالف يف التسمية، ومها لإلمام املاتريدي

  : سمات تفسير اإلمام: المبحث الثاني
 . َُّأهل السنةسري آليات القرآن الكرمي يندرج حتت تفاسري أنه تف .١
 .أنه اشتمل على اآلراء الفقهية واألصولية والعقدية لإلمام .٢
 .ُتضمن تفسري املاتريدي آراء أستاذه اإلمام أيب حنيفة النعمان .٣
إىل غري ذلك من . تضمن استخالص املسائل العقيدية يف آي الذكر احلكيم .٤

  .ر من خالل مفردات البحثالسمات اليت تظه
  .المكانة التفسيرية لإلمام وأثره فيمن بعده من المفسرين: المبحث الثالث

مكانة تفسريية سامقة تتجلى بوضوح يف مجعه بني مدرسيت املاتريدي لإلمام ..
بىن تفسريه على املنقول واملعقول، فلم حيث التفسري باملأثور، والتأويل بالرأي احملمود، 

  .املروي بل أضاف إليه الدراية دون مغاالةد عند حيقف 



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٢٧٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 ُتريدي يف تفسريهمنهجية اإلمام املا 

ًوأيضا من املكانة التفسريية املتفردة لإلمام املاتريدي املنهجية العلمية يف الرد ..
َُّعلى ما ال يوافق أهل السنة من تقريرات عقدية؛ فرد اإلمام على آراء املعتزلة وا�سمة 

  . عقلية والنقليةوغريهم يف تفسريه باألدلة ال... واملشبهة واجلربية

وأثرت تأويالت اإلمام املاتريدي فيمن أتى بعده من املفسرين من جهة ..
  .املنهجية التفسريية، وطريقة النظر واإلستدالل وأسلوب املناظرة واجلدل

  .)١( ينقل عن اإلمام املاتريدي يف تفسرييه الكثري والكثريفاإلمام األلوسي

  . )٢(اتريدى يف تقريره ملذهب األحناف ورأيهم يستشهد باإلمام امل القرطبيواإلمام
  . )٣( يستشهد بأراء اإلمام املاتريديالبحر المحيط يف  أبو حياناإلماموكذلك 

�ج اإلمام املاتريدي يف اجلمع بني مدرسيت التفسري )٤(اإلمام الشوكانيوانتهج 

 . باملأثور والتأويل بالرأي احملمود
السيوطي يف  كثري من علوم الشريعة كالكثري من احملققني يففاد منه وأ

، ىفتاوالابن تيمية يف و، )٧(ناهلاملرقاين يف ُالز، و)٦(الزركشي يف الربهان، و)٥(اإلتقان

  .)٨(هتأويالتواملاتريدي من الرسائل العلمية اليت تناولت اإلمام كثري وال

                                 
  اهللا قول يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين لإلمام األلوسي حتتروح املعاينيرجع إىل   )١(

َُأال له اْلخلق واألمر(: اىلتع َْ ْ َ ُ ْ َ ُ َ   .٤٧: ، ص١: ، جـ)َ
َال تحلوا شعائر (: َّقول الله تعاىللإلمام القرطيب حتت ، يرجع إىل اجلامع ألحكام القرآن  )٢(

ِ
َ َ ُُّ ِ َ

  .٣٨: ، ص٦: ، جـ)َِّالله
ْوالصلح خيـ(:  تعاىل اهللاقولحتت ، يرجع إىل البحر احمليط لإلمام أبو حيان  )٣( َ ُ ْ ُّ ِر وُأحضرت َ ِ

َ ْ َ ٌ
َّاألنـفس الشح ُّ ُ ُ َْ   .٢٨٣: ، ص٤: ، جـ)ْ

دار ابن كثري، دار : يرجع إىل الفتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية لإلمام الشوكاين، ن  )٤(
  .األوىل: ، ط دمشق، بريوت-الكلم الطيب 

: س، ة العامة للكتاباهليئة املصري: يرجع إىل اإلتقان يف علوم القرآن لإلمام السيوطي، ن  )٥(
  .م١٩٧٤

إحياء الكتب العربية، عيسى البايب دار : يرجع إىل الربهان يف علوم القرآن لإلمام الزركشي، ن  )٦(
  . األوىل: ط، احلليب وشركائه

إحياء الكتب العربية، عيسى دار : يرجع إىل مناهل العرفان يف علوم القرآن لإلمام الزرقاين، ن  )٧(
  .ثالثةال: ط، كائهالبايب احلليب وشر

  .ُانظر تأويالت أهل السنَّة، لإلمام املاتريدي  )٨(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٢٧٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 ُتريدي يف تفسريهمنهجية اإلمام املا 

  .منهج اإلمام يف علوم القرآن: الفصل الثاين
  . )١(ولأسباب النز: المبحث األول

أسباب (ُمن مسائل علوم القرآن الىت تعرض هلا اإلمام املاتريدي يف تفسرييه 
ً، فاإلمام يستشهد يف بعض املواضع بقصة النزول؛ بيد أنه له منهاجا خاصا يف )النزول ً ُ

ًذلك ليس على �ج املفسريين، فهو ال يصرح بسبب النزول قائال كاملفسريين ورد يف  ُ
   .سبب نزول اآلية كذا

  : مثال ذلك
ِيسألونك عن األنـفال قل األنـفال لله والرسول (: تعاىل اهللاقولعند  ُِ ََّ َ

ِ َِّ ُ َ َْ َْ َْ ِْ ُِ َ َ َ َُ ْ(...)٢(.  
  :فالسؤال يحتمل وجهين: قال اإلمام

حيتمل أ�م سألوا عن حلها وحرمتها؛ ألن الغنائم كانت ال حتل يف االبتداء، 
، فجاءت نار فحرقتها، وسألوا عن كانمإ�م كانوا يغنمو�ا وجيمعو�ا يف : قيل

ِاألنفال لله والرسول(: حلهاوحرمتها، فقال ُ َّ َ
ِ َِّ ُ َ  احلكم فيها هللا والرسول جيعلها ملن :، أي)َ

  .يشاء
حيتمل السؤال عنها عن قسمتها، وهو ما روي يف بعض القصة أن الناس و

َّث مع رسول الله ثلث يف حنر العدو، وثلث خلفهم ، وثل: كانوا يوم بدر ثالثة أثالث

َّصلى الله عليه وسلم حيرسونه، فلما فتح الله عليهم اختلفوا يف الغنائم، فقال الذين  َّ َّ َّ
َ َ َ

ِ ََ ُ َ
: ًحنن أحق بالغنائم، حنن ولينا القتال، وقال الذين كانوا ردءا هلم: كانوا يف حنر العدو

 صلى اهللا عليه َّول الله، وقال الذين أقاموا مع رس لكمًم بأوىل �ا منا، وكنا ردءاُلست
َّلستم بأحق �ا منا، كنا حنن حرسا لرسول الله فتنازعوا فيها إىل رسول الله، : وسلم َّ ً
ِيسألونك عن األنـفال(:قول اهللا تعاىلفنزل  َ َْ ْ ِ َ َ َ َُ ْ  عبادة ُسألت:  وقال أبو أمامة الباهلي؛)َ

ختلفنا وساءت فينا نزلت معشر أصحاب بدر حني ا: قالفبن الصامت عن األنفال، 
  .)٣("، فقسمه على السواء اهللاَّأخالقنا؛ إذ انتزعه الله من أيدينا فجلعه إىل رسول

  :مثال ذلك

                                 
انظر ،مبينةحلكمهأياموقوعهوهومانزلتاآليةأواآليامتتحدثةعنهأ:أسبابالنزول  )١(

مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه، : ن، للدكتور عبد العظيم الزرقاينمناهاللعرفانفيعلومالقرآن

  . ١٠٦: ، ص١: جـالثالثة، : ط

  . ١: سورة األنفال، اآلية  )٢(

ُانظر تأويالت أهل السنَّة للماتريدي، جـ  )٣(   . ٣١٧: ، ص١: ُ



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٢٧٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 ُتريدي يف تفسريهمنهجية اإلمام املا 

ْيحلفون بالله لكم ليـرضوكم: (َّ عند قول الله تعالى ْ ُْ ُ ُ
ِ ُِ َ ِ َّ ِ َ ُ ْ ذكر بعض : " يقول)١()َ

نا وما نزل قد عري: أهل التأويل أن األنصار مشت إليهم، يعين إىل املنافقني، فقالوا
َّوالله ما كان شيء من ذلك، فأكذ�م اهللا : فيكم حىت مىت، فكانوا حيلفون لألنصار

ْيحلفون بالله لكم(: فقال ُ َ ِ َّ ِ َ ُ ِ ْ ْليـرضوكم( وما كان الذي بلغكم )َ ُْ ُ ُ
ُوالله ( مبا حلفوا )ِ َّ َ

ُّورسوله أحق َ َُ ُُ َ ُأن يـرضوه( منكم يا معشر األنصار )َ ُ ْ ُ ْ حلفوا وهم حيث اطلع على ما ) َ
  ".كذبة

واألشبه أن تكون اآلية نزلت يف معاتبة  ":ثم ال يرتضي هذا التأويل فيقول
َّجرت بني املؤمنني واملنافقني باستهزاء كل منهم برسول الله، أو طعن فيه، أو استهزاء 

ُّوالله ورسوله أحق(: َّبدين الله، فاعتذروا إليهم، وحلفوا على ذلك؛ لريضوهم، فقال َ َُ ُ ُُ َ َ ََّ 
َأن يـرضوه إن كانوا مؤمنين

ِ ِ ْ ُُ َُ ْ ِْ ُ ُ ْ   ". حقيقة، ولكن ليسوا مبؤمنني)َ
وأما ما قاله بعض : "ًمث شرع يعدد أقوال أهل التأويل األخرى، مفندا إياها، فقال

ٌّوالله، لئن كان ما يـقول حممد حقا لنحن شر : ًإن رجال من املنافقني قال: أهل التأويل ٌَ َُ ْ َ � َ َ ََّ َُ ُ ُ َّ

َمن 
ِحلمريا[ِ ِ

َما : "َّ، فسمعها رجل من املسلمني، فأخرب بذلك رسول الله، فدعاه، فقال]َْ
َمحلك على الذي قـلت ُْ ِ َ ََ ََ ْيحلفون بالله لكم (: فحلف والتعن ما قاله، فنزل قوله" َ ُ َ ِ َّ ِ َ ُ ِ ْ َ

ْليـرضوكم ُْ ُ ُ
 َّ هذا لو كان ما ذكر لكانوا حيلفون لرسول الله، ال حيلفون هلم؛ دل أن اآلية)ِ

  .يف غري ما ذكر
َّويذكر ابن عباس أن اآلية نزلت يف ناس من املنافقني ختلفوا عن رسول الله  ٍ ََّ- 

َصلى الله عليه وسلم 
َّ َّ ََّ َ

ِ ََ ُ ِ صلى الله عليه - َّ يف غزوة تبوك، فجعلوا حيلفون لرسول الله -َ ََ ُ َّ ََّ
َوسلم 

َّ َ من أهل التأويل، وكذلك قال غريه . ً حني رجع أ�م ال يتخلفون عنه أبدا- َ
َّولكن لو كان ما قالوا لكانوا حيلفون لرسول الله ويرضونه، ال للمؤمنني؛ دل على أن 

  :وجوهاألشبه ما ذكرنا من 
أن فيه داللة حتقيق رسالته ليعلموا أنه حق؛ حيث اطلع عليه مبا أسروه : أحدها

  .يف أنفسهم، وكتموا من املكر وأنواع السفه
نعوا عن مثله واملعاودة إليه؛ ملا علموا أنه يطلع على مجيع ما ليحذروا وميت: والثاني

  .يسرون عنه ويكتمون
ًتنبيها للمؤمنني وتعليما هلم منه بأنه إذا وقع هلم مثل ذلك ال يشتغلون : والثالث ً

َّباحللف؛ طلبا إلرضاء بعضهم بعضا، ولكن يتوبون إىل الله، ويطلبون به مرضاته ً ً")٢(.  
�ا املاتريدي يف هذا النص تدخل يف إطار ما يعرف بأسباب والنقول اليت جاء 

                                 
  . ٦٢: سورة التوبة، اآلية  )١(

ُانظر تأويالت أهل السنَّة للماتريدي، جـ  )٢(   . ٣٢٢: ، ص١: ُ



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٢٧٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 ُتريدي يف تفسريهمنهجية اإلمام املا 

ٍالنزول، ولكنه عزاها هو إىل أهل التأويل تارة وإىل ابن عباس تارة أخرى، مث ردها دون  ََّ
أن يتحقق من مدى صحتها، ولعل هذا من املآخذ اليت ميكن أن يؤاخذ �ا يف تفسريه، 

موقفه، خاصة وأنه ساق رواية لكن مع ذلك فإن ما ساقه من حجج عقلية يقوي 
  .)١("تكاد تكون رواية فرضية، يفهم هذا من كالمه؛ هذا من جهة

ُيتبين مما سبق منهج اإلمام الماتريدي في أسباب النزول، وأنها ليست 
 سبب النزول -على منهج المفسيرين في ذكر سبب النزول، وإنما تفرد بذكرها 

  .قصة النزول معزوه إلى أصحابها دون اإللماح أنها -
  

  .  ورد اإلمام للنسخ في بعض اآليات)٢(النسخ: المبحث الثاني
ُمن قضايا علوم القرآن الكريم التي تعرض لها اإلمام الماتريدي قضية 

  . النسخ في ضوء آيات القرآن الكريم
ْما نـنسخ من آية أو نـنسها نأت بخير منـها أو(: عند قول اهللا تعاىل َْ ََ َْ ْ ِْ ٍِ ْ َ ِ ِ َْ ُ َِ ٍ

َ ْ َْ َ مثلها َ
ِْ ِ

ٌألم تـعلم أن الله على كل شيء قدير  ْ ْ
ِ َ ٍ

ْ َ ِّ َُ َ ََ َ َّ َّ َ َْ َ()٣(.  
َما نـنسخ من آية أو نـنسها(: قول اهللا تعاىل

ِ ٍْ ُْ َْ َ َ ْ َ
ِ ْ َ(  

ْما نـنسخ(: قال بعض أهل الكالم َ ْ َ َأو نـنسها( من اللوح احملفوظ )َ
ِ ُْ ْ ُندعها يف : )َ َ

  .اللوح
ٍما نـنسخ من آية(: وقيل

َ ْ َ
ِ ْ َ ْ ُرفع بآية أخرى أو نرتكها يف األخرى أي ن)َ ٍ.  

ٍما نـنسخ من آية(: وقيل
َ ْ َ

ِ ْ َ ْ َأو نـنسها (َ فنرفع حكمها، والعمل �ا،)َ
ِ ُْ ْ نرتك : َأي) َ

  .قراء�ا وتالو�ا
  :َ؛ ألوجهِفيجوز رفع عينها، وجيوز رفع حكمها وإبقاء عينها

َأنكر  ومن ،َْظهور املنسوخ؛ فبطل قول من أنكر النسخ؛ إذ وجد: َأحدها
ِذلك فإمنا أنكر جلهل باملنسوخ؛ ألن النسخ بيان احلكم إىل وقت، ليس على البداء،  َ َ

  .على ما قالت اليهود
ًأن للتالوة فيها فضال : والثاني ُ فيجوز رفع فضل العمل، وبقاء - كما للعمل-َ

  .فضل التالوة
َعلى جعل األول يف حالة االضطرار، والثاين يف وقت السعة، : والثالث

                                 
ُانظر تأويالت أهل السنَّة للماتريدي، حتقيق  )١(   . ٣٢٢: ، ص١: جمدي باسلوم، جـ: ُ

 للدكتور عبد مناهاللعرفانفيعلومالقرآنانظر هورفعاحلكمالشرعياملقدمبخطابشرعيمتأخر،: النسخ  )٢(

  . ١٧٦: ، ص٢ :الثالثة، جـ: مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه، ط: ن،العظيم الزرقاين

  . ١٠٦: سورة البقرة، اآلية  )٣(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٢٧٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 ُتريدي يف تفسريهمنهجية اإلمام املا 

ُحرمت عليكم اْلميتة(: ولهكق َْ َْ ُ ُ َ َ ْ َ ُِّ(.  
ُمث جيوز أن يرفع عينها فيـنسى ذكرها، كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه  ُْ َْ َّ

َ
ِ
َ َُ ُ ُ َ

الشيخ : َكنا نعدل سورة األحزاب بسورة البقرة، حىت رفع منها آيات، منها: "قال
  ".َّوالشيخة إذا زنيا فارمجومها ألبتة 

ّام املاتريدي ألنواع النسخ وعلل جواز رفع حكم يف هذا النص تعرض اإلم ُ
ًاآلية وبقاء لفظها يتال، وبني جواز رفع اآلية لفظا ومعىن َّ ُ .  

َنأت بخير منـها أو مثلها: ( اهللا تعالىقولو َ
ِْ ِ ِ

ْ َ ْ ٍ ْ َ ِ ِ َْ.(  
َنأت بخير منـها:(فاختلف فيه قيل ْ

ِ ٍ ْ َ ِ ِ َأخف وأهون على األبدان؛ كقوله:  أي)َْ َ :
َّوعلى ال( ََ َُذين يطيقونهَ ُ ِ

ُ َ
، إن األمر بالصوم كان لوقت دون وقت؛ إذ رجع احلكم عند )ِ

َوكذا ما كان من احلكم يف حترمي األكل عند النوم واجلماع، وكذاحترمي . َالطاقة إىل غريه
َلو مل يرد فيهما اإلباحة واحلل عند الضرورة لكنا نعرفه باحلرمة، وذلك أخف : امليتة َُ

َّوأهون، والله أع   .لمَ
َنأت بخير منـها:(وقيل ْ

ِ ٍ ْ َ ِ ِ   . يف الثواب يف العاقبة)َْ
َنأت بخير منـها:(وقيل ْ

ِ ٍ ْ َ ِ ِ َأو مثلها( يف املنفعة )َْ
ِْ ِ ْ   . يف املنفعة)َ

َنأت بخير منـها:(وقيل ْ
ِ ٍ ْ َ ِ ِ : ُواملثل. َ وهو أن يظهر لكم به اخلري يف حق االتباع)َْ

َيف حق األمر، فيشرتك أصحاب املنكرين للنسخ يف ح ق االئتمار باملثل، ويفضلو�م َ
  .َبظهور األخري

ُوهو كالصالة إىل بيت املقدس؛ كان هلم مثل ما لليهود يف حق االئتمار ما 
َكان ظهر هلم األخري يف وقت ظهور األمر، وأ�م اخلري َ .  

َوظهر عنده فيمن أىب أن اتباعه مل يكن ألجل حق املتابعة، بل ملا كان عنده  َ
  .احلجة

ًله خريا على البدل فاستدل �ا اآلخر رخصة وإباحة، واإلباحة فأما من جع
  .ورودها للتخفيف

ًأبدا- َومن استدل على أن النسخ  َ يرد على ما هو أغلظ، عورض بقوله-َ َُِ :
ُفأمسكوهن في اْلبـيوت حتى يـتـوفاهن اْلموت( ْ َ ََ َّ َُّ َُّ َ َ َّ ِ

ُ ُ
ِ ُِ ْ َ، فأبدل بعقوبة أشد من األول )ََ َ-

  ". خذوا عين ،خذوا عين: "  بقوله-وهو الرجم
َنأت بخير منـها(: وحيتمل قوله ْ

ِ ٍ ْ َ ِ ِ وهو آية واآليات هي احلجج؛ : ً وجها آخر)َْ
َما نرفع من حجة فننفيها عن األبصار، إال نأت خبري منها يعين أقوى : فيكون معناه

  .َمنها يف إلزام احلجة، أو مثلها
زوم احلجة على ما غاب وال شك أن ما يعرتض هو أقوى حالة االعرتاض يف ل

َنأت بخير منـها(: َعن األبصار؛ فيكون قوله ْ
ِ ٍ ْ َ ِ ِ نأت حبجة هي :  على هذا الوزن، أي)َْ



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٢٧٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 ُتريدي يف تفسريهمنهجية اإلمام املا 

َأقوى وأكثر من األوىل، أو مثلها يف القوة ُ.  
ُويف هذا النص تكلم اإلمام املاتريدي عن الناسخ واملقصود باخلريية واملثلية يف 

ِنأت بخير م(: قول اهللا تعاىل ٍ ْ َ ِ ِ َنـها أو مثلهاَْ َ
ِْ ِ ْ َ ْ.(  

َفإن قيل
ِ ْ   ما الحكمة في النسخ؟ وما وجهه؟: َِ

ُحمنة ميتحن �ا اخللق، وهللا أن ميتحن خلقه مبا يشاء، يف أي وقت شاء: قيل َ :
ٍيأمر بأمر يف وقت، مث ينهى عن ذلك، ويأمر بآخر َ.  

ٍوليس يف ذلك خروج عن احلكمة، وال كان ذلك منه لبداء يبدو له، بل مل 

َّزل عاملا مبا كان ويكون، حكيما حيكم باحلق والعدل؛ فنعوذ بالله من السرف يف ي ً
  .)١(القول

ُمما سبق تحدث اإلمام  الماتريدي عن الحكمة التشريعية للنسخ 
  .وتوجيهها

  : وعند قول اهللا تعاىل
َسيـقول السفهاء من الناس ما والهم عن قبـلتهم التي ك( ُِ َِّ

ُ ِ َ ْ
ِ

ْ َ ََ ْ ُ ََّ ِ َّ َ ُ
ِ

َ َ ُّ ُ ِانوا عليـها قل لله َ َِّ
ْ ُ َ َْ َ ُ

ٍاْلمشرق واْلمغرب يـهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ِ َِ ْ ُ َ ْ َ َ
ٍ

َ
ِ َِ ُ َ ْ ُ ِ ِْ َ َ َُ ْ()٢(.  

ُسيـقول السفهاء(: اهللا تعاىلواختلف يف قول َ َ ُّ ُ ُ َ هو اليهود، وقالوا ذلك :  قيل)َ
ه كالبداء عند حتويل القبلة إىل الكعبة، وذلك أ�م اليرون نسخ الشرائع واألحكام؛ ألن

  .والرجوع عنها
ًوذلك فعل من جيهل عواقب األمور، كبان بىن بناء مث نقضه جلهل منه به

ٍ ،
ولو عرفوا ما النسخ ما نفوا نسخ الشرائع ، لكن ذلك منهم جهل مبعرفة النسخ وقدره

  .واألحكام
 فهو بيان منتهى احلكم إىل وقت ليس فيه بداء وال نقض :وأما النسخ عندنا

ل جتديد حكم يف وقت بعد انقضاء حكم على بقاء األول لوقت كونه، ملا مضى، ب
َّ وبالله ،ليس على ما فهمت اليهود من البداء والنقض ملا مضى كالبناء الذي وصفوا

  .)٣(التوفيق
  

ُيرد اإلمام الماتريدي على اليهود في هذا النص الذين رأوا النسخ بداءة 
ُعلى اهللا تعالى، ومن ثم فهم يردون ال َّنسخ جملة وتفصيال، وبين اإلمام النسخ َّ ً

                                 
ُانظر تأويالت أهل السنَّة للماتريدي، جـ  )١(   . ٥٠٣: ، ص١: ُ

  . ١٤٢: سورة البقرة، اآلية  )٢(

ُانظر تأويالت أهل السنَّة للماتريدي، جـ  )٣(   . ٥٨٢: ، ص١: ُ



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٢٧٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 ُتريدي يف تفسريهمنهجية اإلمام املا 

ٍعنده وأنه حكم إلى وقت منتهى بغير بداءة وال نقض لما مضى من هذا الحكم  ٍ
ُ

ٍ

ٍفي الزمن المعمول به وإنما هو تجديد للحكم في زمن تالي، وتعريف اإلمام  ٍ ُ
للنسخ ليس كتعريف الكثيرين من األصوليين وعلماء علوم القرآن ولعل مرجع 

  . واهللا تعالى أعلى وأعلم. تحرج من موضوع البداءة على اهللا تعالىذلك ال
واإلمام الماتريدي ينكر على اإلمام الشافعي قوله بعدم نسخ الكتاب 

  .َُّبالسنة ويشدد النكير على اإلمام الشافعي بعبارة قادحة
ٍيـهدي من يشاء إلى صراط مستقيم (: اهللا تعاىلقولعند  ِ َِ ْ ُ َ ْ َ َ

ٍ
َ
ِ َِ ُ َ ْ.(  

ة بالكتاب؛ ألن القبلة إىل بيت املقدس مل تكن مذكورة َّنُ دليل نسخ السوفيه
يف الكتاب، بل عملوا على سنة األولني املاضني، وهذا على الشافعي؛ ألنه ال يرى 
َنسخ الكتاب بالسنة إال بعد عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عمل به صار 

َّ َّ َّ ََّ َ
ِ ََ ُ َ

  .فهذا منه قبيح فاحش، سنة، ال نسخ بالكتابسنة، فهو نسخ السنة بال
َّوفيه نبذ الكتاب وهجره، وقد �ينا عنه، والتحكم على الله عز وجل؛ ألنه مل  َ َ ََّ َّ

ُجيعل الكتاب من القدر ما يقع فيه الزجر على ما كان عليه آنفا لوال علمه صلى الله  َّ ََّ
َعليه وسلم
َّ َ َ

ِ ولكن مل يعرف ما ،  والزيغ عن اهلدىَّ فنعوذ بالله من السرف يف القول، ََ
  . النسخ وما قدره، ولو علم ملا قال مبثله

 ما ذكرنا من بيان منتهى احلكم إىل وقته، وهللا جل جالله نصب :وهو عندنا
األحكام والشرائع يف كل وقت، يبني ذلك مرة بالكتاب، وتارة على لسان املصطفى 

َّصلى الله عليه وسلم وبالله َّ َّ َّ
َ َ َ

ِ ََ ُ   .)١( التوفيقَ
َكتب عليكم إذا حضر أحدكم اْلموت إن تـرك  (:وعند قول اهللا تعاىل  َ ََ ُ ََ ْ ِ ُِ َْ َ ََ ُ َُ َ ْ ُ ْ َ َ

ِ

َخيـرا اْلوصية للوالدين واألقـربينباْلمعروف حقا على اْلمتقين َ َ
َِّ ُ َ ََ َ َ� َ

ِ ِ ِ
ُ َ ًْ ِ ِ ْ َ ْ َِّ ْ َ ْ ُ ِ ْ َ()٢( .  

  :تكلموا فيه بأوجه"قال اإلمام 
َّز وجل يف آية أخرى من حق املرياثَإنه منسوخ مبا بني ع: قيل َ َ َّ.  

  :فيه بوجهين: ثم قيل، مل ينسخ:  من قالومنهم
إنه قد كان ذلك؛ ألن الناس كانوا حديثي عهد يف اإلسالم، يسلم : قيل

َكتب(:  فقوله،الرجل وال يسلم أبواه
  . إمنا وقع على من كان ال يرث)ُِ

إمنا يقع األمر يف غري من بأ�ا كانت للوارث ومل ينسخ، و:  من يقولومنهم
َكتب(لكن يف ذلك ذكر . يرث ممن ذكر

ِ   .، وذلك إجياب)ُ
َيا (: وال حيتمل أن يفرض عليهم صلتهم مع التحذير عن اختاذهم أولياء بقوله

                                 
ُانظر تأويالت أهل السنَّة للماتريدي، جـ  )١(   . ٥٨٢: ، ص١: ُ

  . ١٨٠: سورة البقرة، اآلية  )٢(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٢٧٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 ُتريدي يف تفسريهمنهجية اإلمام املا 

َأيـها الذين آمنوا ال تـتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا اْلكفر  ْ ُ ُ ُُّ َ َ َْ ْ َ
ِ ِ ِ

َ َ َ
ِ َ َْ َْ ْ َ َُ َ َ

ِ ََِّ َ ُ َّ ََعلى ُّ
ِاإليمان

َ ِْ()١(.  
َال تجد قـوما يـؤمنون بالله واْليـوم اآلخر يـوادون من حاد الله (: وقوله َّ ََّّ َُّ ْ َ ُ ْ ُ ً َْ ََ ِ ِ ِْ ِ

َ َ
ِ ِ ُ ْ َ ُ ِ َ َ

ْورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبـناءهم أو إخوانـهم أو عشيرتـهم ْ ْ ُْ ُ ََْ
ِ َ َْ ْ َْ َ َ ََ َُ َ َْ ِ ُ ُ َ ْ َُ َ ََ َ َُ()٢(.  

ف إبقاء المواالة وإلزام المحبة، وقد وفي إلزام الفرضية من حيث المعرو
  .َّ والله أعلم،حذر وجود ذلك؛ فثبت أن اآلية فيمن يتوارثون اليوم لكنها نسخت

 ال، ولكنه وقع على من كان يرث وعلى من كان ال يرث :ومنهم من يقول
ْكتب عليكم(: بقوله ُ َْ َ َ

ِ ً، فهو كان مكتوبا عليهم مفروضا يف حق الوصاية)ُ ً.  
ْيوصيكم الله في أوالدكم(: نسخه استدل بقولهمث من رأى  ُ ِ َِ ْ َ ُ َّ ُ ُ ِ

، ذكر فيه )ُ
َّفليس الذي أوصى الله مينع وصايته اليت كتب . الوصاية على بيان كل ذي حق حقه

  :لوجهين لكن يف اآلية دليل مل ينسخ �ذه ،عليهم
ُيوصيكم الله(:  قوله:أحدهما َّ ُ ُ ِ

ل،  فهو وصيته ذكره كذكر الوصاية يف األو)ُ
  .ففيه جعل حق كاحلق ا�عول هلم إذا مل يذكر ذلك الوصية مع املرياث مث نفاه

ٍمن بـعد وصية يوصي بها أو دين(:  أنه قال:والوجه اآلخر ْ ََ ْ َ ِ ِ ِ
ُ َ ْ

ٍ َِّ َ ْ
، فجعل حكم )ِ

  .َاإلرث على ذكر الوصية، واإلرث بعد الوصية؛ فبان أن هلا حكم البقاء
  :فيه بوجهين: ثم قيل

ْيوصيكم الله في أوالدكم(: ولهقال قائلون ق ُ ِ َِ ْ َ ُ َّ ُ ُ ِ
ً، مل يكن مرياثا، وال هومن أهل )ُ

  . فحدوث اإلرث ال مينع حق القطع عنه باملكتوب األول،املرياث
  . فورود البيان من بعد يقطع عنه املكتوب له،ًومنهم من جعل ذلك فيمن كان وارثا

َللرجال ن(: مث من الناس من ادعى نسخ هذا بقوله ِ َ ِّ ِصيب مما تـرك اْلوالدان ِ َ ِ َ َ َ َ َّ ِ
ٌ

ِ

ًواألقـربون وللنساء نصيب مما تـرك اْلوالدان واألقـربون مما قل منه أو كثـر نصيبا  ْ
ِ َِ َّ ََ َ َ َ َُ َ َ ُ ْ

ِ ِ ِ َِ َّ ََّ َُ ٌ ُْ َْ َْ َْ َ َ
ِ َ ِ َ َ َ ِ ِّ

ًمفروضا ُ ْ َّ، ولو جعل الوصية له ما جعل الله هلم فيه من النصيب خص به الكثري )٣()َ

رفع عنهم مما جعل هلم احلق يف الذي قل أو ) الكتاب(أن ذلك دون القليل؛ فثبت 
  .كثر

اإلمام هنا يذكر أقوال وحجج من قال بالنسخ ومن اعترض على ذلك 
َّأيضا، ويرجح اإلمام أنها منسوخة ودلل بحديث النبي صلى اهللا عليه وسلم حيث  ّ ً

  : قال

                                 
  . ٢٣: سورة التوبة، اآلية  )١(

  . ٢٢: سورة ا�ادلة، اآلية  )٢(

  . ٧: ةسورة النساء، اآلي  )٣(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٢٨٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 ُتريدي يف تفسريهمنهجية اإلمام املا 

على ما قاله  فهو أنه إن مل يكن نسخ �ذه اآليات، :ثم الوجه فيه عندنا
َصلى الله عليه وسلم  النيب بعض الناس، فهو منسوخ بقول

َّ َّ ََّ َ
ِ ََ ُ َّإن الله أعطى كل ذي : "َ

 فبني أنه قد كان أعطى ذا حق حقه على رفع ما كانت ،"حق حقه، فال وصية لوارث 
  .هلم من الوصاية فيه

كل ذي حق َّإن الله تبارك وتعاىل قد أعطى : "مث اختلفوا يف اخلرب الذي روي
  ".حقه، فال وصية لوارث 

 فال جيوز ورود النسخ على اآلية؛ إذ السنة ال ترد على نسخ :قال قائلون
  .الكتاب

وأخبار اآلحاد، على قولكم، ال .  ال، ولكنه من أخبار اآلحاد:وقال آخرون
  ترد على نسخ خرب مثله، فكيف على كتاب رب العاملني؟

فقد سبق القول فيه، أن :  نسخ الكتابفأما األول يف أن السنة ال تعمل يف
وهو ما . الذي محلهم على هذا هو جهلهم مبوقع النسخ، وإال لو علموه ما أنكروه

  .إن النسخ بيان منتهى احلكم إىل الوقت ا�عول له: قلنا
إنه من : فأما من قال بأنه من أخبار اآلحاد، فإن األصل يف هذا أن يقال

  . حيث علم العمل به متواترحيث الرواية من اآلحاد، ومن
ً أن املتواتر بالعمل هو أرفع خرب يعمل، إذ املتواتر املتعارف قرنا :ومن أصلنا

ٍبقرن مما عمل الناس به مل يعملوا به، إال لظهوره، وظهوره يغين الناس عن روايته، ملا 

  .علموا خلوه عن اخلقاء
َّوهلذا يقول يف اخلرب الذي جاء عن رسول الله صلى  َالله عليه وسلمََّ

َّ ََّ َ
ِ ََ أنه  " :ُ

ِ، فرتد به اخلرب املروي عن رسول الله صلى الله عليه "�ى عن كل ذي ناب من السباع  ََ ُ َّ َّ ََّ
َوسلم أنه من أخبار اآلحاد

َّ َ  هو من حيثالرواية من اآلحاد، ولكنه من حيث تواتر ،َ
  .الناس للعمل به صار حبيث يوجب علم العمل

تمع األمة على شيء علموا كله من كتاب أو سنة غري ما فما مل جيز أن جي
ورد، فيكونوا قد اجتمعوا على تضييع كتاب أو سنة، فكذا هذا ال جيوز أن جيتمع 
الناس على ترك الوصية للوارث، ومث كتاب نسخه أو سنة أخرى يلزم العمل به؛ فلهذا 

  .)١(َّ والله أعلم، قضينا بنسخه
َُّ يجوز نسخ الكتاب بالسنة، وكذلك من يرى ًثم اإلمام أيضا يرد على من

عدم نسخ خبر اآلحاد للكتاب ويؤصل لقضية متعلقة بالنسخ وأنه إن لم نأخذ به 
  . َُّففيه ضياع للكتاب والسنة

                                 
ُانظر تأويالت أهل السنَّة للماتريدي، جـ  )١(   . ١٨: ، ص٢: ُ



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٢٨١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 ُتريدي يف تفسريهمنهجية اإلمام املا 

  . القرآنية وموقف اإلمام منها، والترجيح بها)١(القراءات: المبحث الثالث
رآنية يف توجيه املعىن التأويلي، ُإعتمد اإلمام املأتريدي على أوجه القراءات الق

ُأو ترجيح وجه تأويلي ذهب إليه اإلمام، بيد أن اإلمام ال يعزو القراءة إىل قرأها وال إىل  ٍ ٍ

َذكر يف بعض القراءات: كو�ا متواترة أو آحاد أو شاذة، ويكتفي بقوله
ِ ُ.  

  :أمثلة على ذلك
َإن تجتنبوا كبائر ما(: عند قول اهللا تعاىل َ

ِ ِ
َ َُ َ ْ َ ْ ْ تـنـهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ِ ْ ُْ ِّ ُ َِ َ َ ََ ْْ ْ ِّْ ُ ُ َ َ ُ

ًوندخلكم مدخال كريما َِ َ ً َ ْ ُْ ْ ُ ْ ِ ُ()٢(.  
 )إن تجتنبوا كبير ما تنهون عنه(: ويقرأ يف بعض القراءات"... : قال اإلمام

أنه أراد بالكبائر كبائر الشرك، : ًفإن ثبت هذا فهو يدل على التأويل الذي ذكرنا آنفا
  .)٣("َّوالله أعلم

ِوكتبـنا عليهم فيها أن النـفس بالنـفس واْلعين باْلعين (: وعند قول اهللا تعاىل ْ ْ ْ َْ َِ ِ
َ َ ِ ْ َّْ َّ ََ

َّ َ
ِ

ْ ِ َ َ َ َ ََ
ِواألنف باألنف واألذن باألذن والسن بالسن واْلجروح قصاص فمن تصدق به  ِِ ِ ِ َِ ُ َُّ َ ََ ْ َ َ َ َ ََ ٌ َ ُ ُ ِّ َ ْ ِّْ َِّّ ِ ُ ُ َ َْ ْ ْ ِْ َ

ْفـهو كفارة له ومن لم َ َْ َ َ َُ ٌ َّ َ َ ُ َ يحكم بما أنـزل الله فأولئك هم الظالمونَ ُْ َ
ِ َّ َّ

ُ ُ َ َِ َُ ُ َ َ َ ِ
ْ ُ ْ َ()٤(.  

َواْلعين باْلعين واألنف (:  مث حيتمل أن يكون قوله"...: قال اإلمام َْ ْ َ َِ ْ َْ َِ
َ

ِباألنف َْ ْ   :وجهين إىل آخر ما ذكر ...)ِ
ًأن يكون إخبارا عما كان مكتوبا عليهم من القصاص فيما دون : يحتمل ً

  !ًكالنفس؛ أال ترى أنه قد قرئ يف بعض القراءات بالنصب؛ نسقا على األول؟: النفس
على االبتداء على غري إخبار منه، ولكن على اإلجياب ابتداء؛ : ويحتمل

ُفمن تصدق به فـهو كفارة له(: والذي يدل على ذلك قوله َ ٌَ ََّ َ َ ُ َ َِِ َ َّ َ َ  ال حيتمل أن يكون هذا )ْ
فو يف احلادث من الوقت؛ دل أنه ليس على اإلخبار، يف اخلرب؛ ألن ذلك ترغيب يف الع

ِالنـفس بالنـفس(: ولكن على االبتداء؛ أال ترى أكثر القراء قرءوا بالرفع غري قوله ْ َّْ َِّ
، فإنه )َ

                                 
 من هلا الجزري ابن اإلمام تعريف ولعل وخمتلفة، متعددة بتعاريف ُالقراء َّعرفها :ًاصطالحا  )١(

 واختالفها القرآن كلمات أداء بكيفية علم« :بقوله عرفها فقد ًومشوال، ًمجعا التعاريف أحسن

 حممد اجلزري، ابن أبواخلري الدين شمسلالطالبني  ومرشد املقرئني جد من نظر ا ،»الناقلة بعزو

  .٣: ص،دارالكتبالعلمية: ن يوسف، بن حممد بن

  . ٣١: سورة النساء، اآلية  )٢(

ُانظر تأويالت أهل السنَّة للماتريدي، جـ  )٣(   . ١٤٨: ، ص٣: ُ

  . ٤٥: سورة املائدة، اآلية  )٤(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٢٨٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 ُتريدي يف تفسريهمنهجية اإلمام املا 

  .)١("!.بالنصب؟
ِفآمنوا بالله ورسوله النبي األمي الذي يـؤمن بالله(: وعند قول اهللا تعاىل ِ ِ َِّ َِّ َّ ِ

ُ
ِ ِ ِْ ُ ُِّ ِِّّ َُ ْ َِّ َ َ ُ()٢(.  

َصلى الله عليه وسلم هو السابق إىل كل خري؛ النيب كان "...: قال اإلمام
َّ َّ ََّ َ

ِ ََ ُ َ
َوأنا أول اْلمؤمنين(: فعلى ذلك دعا اخللق إليه؛ كقوله

ِ ِ ْ َُ َُ ََّ َوأنا أول اْلمسلمين(، )َ
ِ ِ

ْ ُ َُ ََّ ؛ فعلى )ََ
  .ذلك إمنا أمر باإلميان به بعد ما آمن هو

ِؤمن بالله وكلماتهُيـ(: وجائز أن يكون قوله ِِ
َ
ِ ََ

َّ ِ
ُ
ِ َّآمن رسول الله بالله :  أي)ْ َّ

وكلماته اليت كانت يف الكتب املاضية، فأخرب �ا على ما يف كتبهم؛ ليعرفوا أنه إمنا 
  .عرفها باهللا تعاىل

َّوقوله عز وجل َ َ ِِوكلماته(: ََّ
َ
ِ : كلماته:  اختلف فيه؛ قال عامة أهل التأويل)ََ

  .القرآن
بال ألف، فصرف التأويل إىل عيسى؛ " وكلمته  " : القراءاتوذكر في بعض

َّآمنوا بالله ومبحمد وبعيسى: كأنه قال َ ُ َّ.  
ِِوكلماته(: وحيتمل أن يكون قوله

َ
ِ  ما أعطاه من احلالل، واحلرام، واألمر، )ََ

والنهي، واحلكمة، واألحكام اليت أمر �ا وشرعها لنا، على ما ذكر يف إبراهيم أنه ابتاله 
  .)٣(َّكلمات فأمتهن، والله أعلمب

ِوراودته التي هو في بـيتها عن نـفسه وغلقت (: وعند قول اهللا تعاىل َََّ َ َ َ َ
ِ ِ ِْ َ ْ ََ ََ ِ ِْ َ ُ

َّ ُ ْ
ُاألبـواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثـواي إنه ال يـفلح 

ِ ْ ُ َ ََ ُ َُّ َِّ ِ َّ
َ َ َ َْ َ ْ َْ َِّ َ

ِ َ َ ََ َ ََ َ ََ ْ َ ْ َ ْ
َالظالمون ُ

ِ َّ()٤( .  
ِوراودته اليت هو يف بـيتها عن نـفسه: (وقولهاإلمامقال  ِ ِْ َْ ْ ََ َ ْ ِ

َ ُ َِّ ُ َ َ هي الدعوة : قيل: املراودة) ََ
ُوراودته: (وقال أهل التأويل، دعته إىل نفسها: والطلبة، راودته، أي ْ َ َ   .أرادته: أي) ََ

َوغلقت األبـواب وقالت هيت لك( َ ََ ْ َ ْ َ َ ََ َ َْ ْ
ِ كتب إن هذه كلمة أخذت مرت ال: قيل، )َََّ

َ�ا، لكن أهل التأويل قال ] أرادت[املتقدمة، ليست بعربية، وحنن ال نعرف ما  َ
ْبـعضهم ُ ُ ْ ْوقال بـعضهم، هلم لك: َ ُ ُ ْ َ َ   .�يأت لك: َ

�يأت : باهلمز، ومعناه ما ذكرنا؛ أي) هئت لك: (ويف بعض القراءات

                                 
  . ٥٢٨: ، ص٣: ُنَّة للماتريدي، جـُانظر تأويالت أهل الس  )١(

  . ١٥٧: سورة األعراف، اآلية  )٢(

ُانظر تأويالت أهل السنَّة للماتريدي، جـ  )٣(   . ٦٤: ، ص٥: ُ

  . ٢٣: سورة يوسف، اآلية  )٤(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٢٨٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 ُتريدي يف تفسريهمنهجية اإلمام املا 

َهيت لك: (ويشبه أن يكون قوله.لك َ َ ْ   .)١(هأنا لك): َ
ًَثم أتـبع سببا(: ىلوعند قول اهللا تعا ََ َ َْ َّ ُ()٢(.  

  
أعطينا له من السبب : ما ذكرنا يف بلوغه مغر�ا ومطلعها، أي": قال اإلمام

ِالسدين(َّحىت بلغ بني السدين يف بعض القراءات  ْ َّ بالنصب، فإن كان بني اللغتني ) َّ
ِالسدين(فرق؛ فيشبه أن يكون  ْ َّ ِلسدينا(اجلبلني اللذين كانا هنالك، و: بالرفع) ُّ ْ َّ َّ (

 فهو ما بين هو أو مكان يف -هو بناء ذي القرنني، وإن مل حيتمل الفرق : بالنصب
  .دمث اختلف يف ذلك الس، اخلليقة

ْقال بـعضهم ُ ُ ْ َ َ  هو املنفذ الذي كان بني طريف اجلبل الذي كان حميطا باألرض، :َ
  .يدخل فيه يأجوج ومأجوج إىل هذه األرض؛ فسد ذو القرنني ذلك املنفذ

ْوقال بـعضهم ُ ُ ْ َ َ بني : سرت بني يأجوج، والثاين: أحدمها: ال؛ ولكن كانا جبلني: َ
  .)٣(َّمأجوج؛ فسد ذلك، والله أعلم كيف كان؟

َّإن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله ال يحب كل (: وعند قول اهللا تعاىل ُ ُّ ِ ِ ِ
ُ َ ُ َُ َ ََّ ِ َّ َِّ َُّ ََ

َّ ِ َ
ٍخوان كفور ُ َ ٍَّ َ()٤(.  
  

ُإن الله يدافع عن الذين آمنوا: (ولهوققال اإلمام  ََ ُ َُ
ِ َِّ ِ َ َ َّ :  ويف بعض القراءات)َِّ

ُيدفع( بغري ألف، وتأويل )َّإن الله يدفع عن الذين آمنوا( ََ ، يدفع عن الذين :، أي)ْ
ُيدافع(آمنوا مجيع شرور الكفرة وأذاهم، وتأويل  ُ

ِ يدافع الكفار عنهم بنصر : ، أي)َ
ُيدافع عن الذين آمنوا( :املؤمنني عليهم، وكأن قوله ََ ُ َُ

ِ َِّ ِ  إمنا نزل مبكة، وعد للذين آمنوا )َ
َهنالك النصر والدفع عنهم يف حال قلتهم وضعفهم وكثرة أولئك الكفرة وقو�م،  َِ ُ

َإن الله ال (:  قليال ضعفاء، ويكون نزول قوله- مبكة :  أعين- وهنالك كانوا كذلك  َ َّ َِّ

ٍيحب كل خوان كفور ُ َ َّ ُ ٍُّ َ َّ ِ
باملدينة؛ ألنه هنالك كان أهل اخليانة؛ أل�م كانوا أهل كتاب  )ُ

َّاؤمتنوا على رسالة حممد وأشياء فخانوها وكتموها، ومل يكن يومئذ أحد مبكة منهم، إمنا  َُ
  .ًكانوا مجيعا أهل شرك، فيشبه أن يكون ما ذكرنا

                                 
ُانظر تأويالت أهل السنَّة للماتريدي، جـ  )١(   . ٢٢٤: ، ص٦: ُ

  . ٩٢: سورة الكهف، اآلية  )٢(

ُلسنَّة للماتريدي، جـانظر تأويالت أهل ا  )٣(   . ٢٠٧: ، ص٧: ُ

  . ٣٨: سورة احلج، اآلية  )٤(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٢٨٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 ُتريدي يف تفسريهمنهجية اإلمام املا 

ٍإن الله ال يحب كل خوان كفور(: أو يكون قوله َُّ َ َّ ُ ٍُّ َ َّ ِ
ُ َ َ َّ : إزاء ما قالت اليهود ب)ِ

ُنحن أبـناء الله وأحباؤه( َُ َّ ِ َ ََ
ِ َّ

ُ ُْ ْ ، فأخرب أنه ال حيب كل خوان كفور على ما يقولون، بل )١()َ
َّيبغضهم،وفيه داللة إثبات رسالة حممد  َ صلى الله عليه وسلم - َُ

َّ َّ ََّ َ
ِ ََ ُ ؛ ألنه أخرب أنه - َ
َّا أخرب؛ فدل أنه عرف بالله ينصرهم ويدفع عنهم أذاهم وشر وأ�م خونة، فكان على م

  .)٢(ذلك
ْوالذين يـؤتون ما آتـوا وقـلوبـهم وجلة أنـهم إلى ربهم (:وعند قول اهللا تعاىل ْ ِِّْ ٌَ َ َ ََِ ُ ََُّ َ ُِ

ُ ْ َ ُُ َ َُ ْ َ
ِ َّ

َراجعون ُ
ِ

َ()٣(.  
، مقصورة وهي قراءة )والذين يأتون ما أتوا(: ويف بعض القراءات: قال اإلمام

الذين يعملون من عمل وجلت :  تأويله، أي)ما أتواوالذين يأتون : (فمن قرأ، عائشة
ْيـؤتون ما آتـوا: (ومن قرأ، يتقبل منهم أم ال؟: له قلو�م، أي َ َُ َُ  فهو من اإلعطاء )ْ
أن ذلك يقبل منهم : والذين يعطون وينفقون ما أنفقوا، وقلو�م وجلة: واإلنفاق؛ يقول

  .أم ال؟
ى خوف منه كاملسيء يف وفيه داللة أن املطيع فيما يطيع ربه يكون عل

َ صلى الله عليه وسلم -َّإساءته، وكذلك روي عن عائشة أ�ا سألت رسول الله 
َّ َّ ََّ َ

ِ ََ ُ  عن -َ
ال؛ ولكنهم : أهم الذين يشربون اخلمر، ويسرقون، ويزنون؟ فقال: " هذه اآلية، قالت

َأولئك (: الذين يصومون، ويصلون، ويتصدقون، وهم خيافون أال يقبل منهم َِ َيسارعون ُ ُ ِ َ ُ
ِفي اْلخيـرات

َ ْ َ
ِ(."   

ٌوقـلوبـهم وجلة(: وجائز أن يكون قوله َ ُِ
َ َْ ُ ُ  ال على ذلك؛ ولكن على ما يذكر، )ُ

  .)٤(َّعلى السعادة أم على الشقاوة؟ والله أعلم: قلو�م وجلة أ�م يرجعون إىل ر�م: أي
ْإن حسابـهم إال على ربي لو  (:وعند قول اهللا تعاىل َُ ِّ َْ َ َ َِّ ِْ ُ َ

َتشعرونِ ُ ُ ْ َ()٥(.  
َّمل أكن أعلم أن الله يهديهم لإلميان والتوحيد : يقول: أحدمها: قال اإلمام

ْإن حسابـهم : (مث قال،  ويدعكم ال يهديكم-الضعفاء :  يعين- من بينكم  ُ ُ َ
ِ ْ : أي) ...ِ

َإال على ربي لو تشعرون(ما جزاء الذين اتبعوين من األراذل  ُ ُ ْ َ َْ َِّ َ َ َِّ(.  

                                 
  . ١٨: سورة املائدة، اآلية  )١(

ُانظر تأويالت أهل السنَّة للماتريدي، جـ  )٢(   . ٤٢٢: ، ص٧: ُ

  . ٦٠: سورة املؤمنون، اآلية  )٣(

ُانظر تأويالت أهل السنَّة للماتريدي، جـ  )٤(   . ٤٦٧: ، ص٧: ُ

  . ١١٣: ، اآليةسورة الشعراء  )٥(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٢٨٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 ُتريدي يف تفسريهمنهجية اإلمام املا 

َوم: (والثاني َا علمي بما كانوا يـعملونَ ُ َ َْ َ ُ َ ِ ِ ْ ما أنا بعامل مبا يعملون هم يف : ، أي)ِ
َإن حسابـهم إال على ربي لو تشعرون(َّالسر وما ذلك علي،  ُ َُ ْ َ ْ َُ ِّ َْ َ َ َِّ ِْ ُ

حسا�م عليه : ، أي)١()ِ
فيما يعملون يف السر؛ فهذا يدل أن التأويل األخري أشبه وأقرب من األول، وكان من 

َأولئك ط َِ عن يف الذين آمنوا بأ�م يعملون يف السر على خالف ما أظهروا، حىت قال ُ
  .هلم ذلك

 بالياء، فهو راجع إىل املؤمنني الذين )لو يشعرون: (وفي بعض القراءات
لو يشعرون ذلك وال : َّحسا�م على الله فيما يعملون يف السر، أي: اتبعوه، يقول

  .)٢(َّنية، والله أعلميعملون يف السر خالف، ما يعملون يف العال
  

ٍمما سبق من نقول عن اإلمام الماتريدي نجد أنه استخدم القراءات في 

توجيه المعنى التأويلي أو الترجيح بين المعاني التأويلية أو اإلنتصار للوجه التأويلي 
ُالذي يذهب إليه، ولكن اإلمام ال يعزو القراءة إلى قرأها وال إلى رتبتها متواترة أو 

َو شاذة، ويكتفي بقوله ذكر في بعض القراءات وهذا على غير التحقيق أحاد أ
ِ ُ
  . والتدقيق، واهللا تعالى أعلى وأعلم

  

  

  

                                 
  . ١١٢: سورة الشعراء، اآلية  )١(

ُانظر تأويالت أهل السنَّة للماتريدي، جـ  )٢(   . ٧١: ، ص٨: ُ



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٢٨٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 ُتريدي يف تفسريهمنهجية اإلمام املا 

  .منهج اإلمام يف القضايا الُّلغوية: الفصل الثالث
ًاإلمام املاتريدي يف تفسريه ال يتوسع كثريا يف القضايا اللغوية، ويصب جل 

أن اإلمام له توجيهات حنوية ونكات لغوية تبني إهتمامه على املعىن دون اللفظ بيد 
  .متهجه اللغوي يف تفسريه

  : مثال ذلك على التوجيهات النحوية
ُواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه (: َّعند قول الله تعاىل َُ ُ َ ُ َُ ِ َِّ َّ ََ ٍ

ْ َ ْ
ِ

ْ ْ
َِ ََّ َ ْ

ِوللرسول ولذي اْلقربى واْليتامى واْلمساكين  ِ ِ
َ َ َ َ َ ََ َ ََُ ْ ُ

ِ ِِ َوابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما َّ ََ َ
ِ َّ ِِ

ْ ُْ ُْ ْ ُ ْ ِ ِِ َّ ْ
ٌأنـزْلنا على عبدنا يـوم اْلفرقان يـوم اْلتـقى اْلجمعان والله على كل شيء قدير ْ

ِ َِ ٍَ
ْ َ ِّ ُ ََ ََ َ َ َُ ََّ َ

ِ ِ
َ َ َْ َ ْ َ ْ َُ َ ْ َ َْ()١(.  

َِّإن كنتم آمنتم بالله(:  اهللا تعاىلقولاإلمام قال  ِِ
ْ ُْ ُْ َْ ُ ُقال بـعض... )ْ ْ َ َ ْهمَ هو صلة : ُ

ِوقاتلوهم حتى ال تكون فتـنة ويكون الدين كله لله(:  اهللا تعاىلقول َِّ ُِّ
ُ ُ ُ ِّ َ َُ َُ ََ ٌَ َ ْ َ َ َّ ْ ُ ُِ ْوإن (: ، مث قال)َ ِ َ

ْتـولوا فاعلموا أن الله موالكم ُ َ ْ َ َْ َّ َّ َ ُ َ ْ َ َّ
َ َّ وإن تولوا هم وقد آمنتم أنتم فاعلموا أن الله :أي)َ

  .موالكم، ليس مبوىل هلم
ُإن كنتم آمنتم(:  اهللا تعاىل قولئفةوقالت طا َُ ْ ْ ُ  ليس على الشرط على أال تكون )ِ

غنيمة إذا مل يكونوا مؤمنني، وال جيب العدل يف القسمة إذا كانوا غري مؤمنني، ولكن 
  .)٢("على التنبيه واإليقاظ

مما سبق يتبين مفردة من مفردات منهج اإلمام الماتريدي اللغوية، وهي 
  . كالمه سبحانه وتعالىَّمراد الله في مجال الكشف عن اإلهتمام باللغة 

  اهللا قولعند: مثال ذلكالنكات البالغية ًأيضا من منهجه التعرض لبعض 
ًفـليضحكوا قليال وْليبكوا كثيرا(: تعاىل

ِ َ ُ َُْ َ ََ ً َِ ْ ْ يشبه أن يكون الضحك : " اإلمام، قال)٣()َ
ًافرحوا وسروا قليال، وحتزنون : يقولكناية عن الفرح والسرور، والبكاء كناية عن احلزن، 

  .)٤("ًيف اآلخرة طويال
هكذا اإلمام يوجه الصنعة البالغية لخدمة المعنى التأويلي، هذه بعض 

  .مالمح منهج اإلمام الماتريدي في القضايا اللغوية

                                 
  . ٤١: سورة األنفال، اآلية  )١(

ُانظر تأويالت أهل السنَّة للماتريدي، جـ  )٢(   . ٣٢٨: ، ص١: ُ

  . ٨٢: سورة التوبة، اآلية  )٣(

ُانظر تأويالت أهل السنَّة للمات  )٤(   . ٣٢٨: ، ص١: ريدي، جـُ



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٢٨٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 ُتريدي يف تفسريهمنهجية اإلمام املا 

  .منهج اإلمام يف التفسري باملأثور والرأي: الفصل الرابع
  : فسير بالمأثورمنهج اإلمام في الت: المبحث األول

َّالتفسري باملأثور هو ما جاء يف القرآن أو السنة أو كالم الصحابة بيانا ملراد الله  ً
  .)١(تعاىل من كتابه

ُاعتمد اإلمام املاتريدي على ضوابط يف تفسرييه آليات القرآن الكرمي، متنوعة 
  : منهاومتعددة 

  : تفسير القرآن بالقرآن: ًأوال
ًدي يف تفسرييه للقرآن الكرمي ضابطا حمكما جامعا مانعا أخذ ُاعتمد اإلمام املاتري ً ً ً

به يف تفسري بعض آيات القرآن الكرمي؛ وليس يف كلها ولعل ذلك راجع إيل ميله 
التفسريي إىل التفسري بالرآي، فكان حيلل اآلية الكرمية مث يأيت بآية أخرى دالة على 

 بعض من منهجه التفسريي وهو الراي ََّاملعىن الذى ذهب إليه اإلمام؛ ومن مث يتبني
  : املقيد بالنص مثال ذلك

ٍوكذلك فـتـنا بـعضهم ببـعض(: عند تفسريه لقول اهللا تعاىل ْ َِْ ْ ُ َ ََ َّ ََ
ِ َ وقوله : "، قال)٢()ََ

َوكذلك( ِ َ ملا :  حيتمل أن يقول– واهللا أعلم –ال يتكلم به إال على أمر سبق؛ فهو ) ََ
ًبد من قومك، أفنحن نكون تبعا هلؤالء وحنن سادة يا حممد، أرضيت �ؤالء األع: قالوا

ٍوكذلك فـتـنا بـعضهم ببـعض(، فقال عند ذلك !القوم وأشرافهم؟ ْ َِْ ْ ُ َ ََ َّ ََ
ِ َ  كما فضلتكم :أي) ََ

على هؤالء يف أمر الدنيا، فكذلك فضلتهم عليكم يف أمر الدين، ويكونون هم املقربني 
  . م إليه، وأننت أتباعهم يف أمر الدينإىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم واملدنني جملسه

ًوإن كانون أتباعكم يف أمر الدنيا وكذلك امتحان بعضهم ببعض، وحيتمل وجها 
:  اهللا تعاىلكقولكما كان له امتحان كل يف نفسه ابتداء حمنة : آخر، وهو أن يقال

ًونـبـلوكم بالشر واْلخير فتـنة( َ ْ َِ ِ ْ َْ َِّ َّ ِ
ْ ُ ُ ُوبـلوناه(: ، وكقوله)٣()َ َ ْ ََ ِم باْلحسنات والسيئاتَ َِ َِّ َّ َ َ َ ِ

ْ()٤( ،
ِولنبـلونكم بشيء من اْلخوف واْلجوع(: وكقوله ُُ َ َ

ِ
ْ َ َ َ

ِ ٍ
ْ َ ِ

ْ ُ َّ ََْ()٦ (")٥(.  

                                 
مطبعة عيسى البايب احلليب : ن، للدكتور عبد العظيم الزرقاينمناهاللعرفانفيعلومالقرآنانظر )١(

  . ١٢: ، ص٢: جـالثالثة، : وشركاه، ط

  . ٥٣: سورة األنعام، اآلية  )٢(

  . ٣٥: سورة األنبياء، اآلية  )٣(

  . ١٦٨: سورة األعراف، اآلية  )٤(

  . ١٥٥: آليةسورة البقرة، ا  )٥(

  . ٣١٦: ، ص١: تفسري القرآن بالقرآن، جـ: ُانظر تأويالت أهل السنَّة للماتريدي، باب  )٦(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٢٨٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 ُتريدي يف تفسريهمنهجية اإلمام املا 

فاإلمام بعد أن ذكر رأيه التأويلي لآلية الكريمة أتى باآليات الكريمات 
وهذا من منهجه التفسيري وهو الرأي المقيد بالنص . للتدليل على ما ذهب إليه

  .رآنيالق
ُيـعلم سركم وجهركم:( تعالى اهللا قولوعند َُ ْ َ ََ َّ ِ

ُ َ ْ()١(:  
َُّيـعلم سركم(: اختلف فيه؛ قيل"  ِ

ُ َ ْ َُوجهركم(ما تضمرون يف القلوب، : )َ ْ َ ما : )َ
َويـعلم ما تكسبون(تنطقون،  ُ

ِ ْ َ َُ َ ْ من األفعال اليت عملت اجلوارح؛ أخرب أنه يعلم ذلك : )َ
ُوإن تـبدوا (:  اهللا تعاىلليحاسبهم على ذلك؛ كقولكله؛ ليعلموا أن ذلك كله حيصيه؛  ُْ َ

ُما في أنفسكم أو تخفوهيحاسبكم به الله َّ ِ ِ ِِ
ُ َ ُ ُْ ُ ُُ َ َْ ُ ، أخرب أنه حياسبهم مبا أبدوه وما )٢ ()َ

أخفوه، فعلى ذلك األول فيه إخبار أن ذلك كله حيصيه عليهم، وحياسبهم يف ذلك؛ 
  .)٣("ليكونوا على حذر من ذلك وخوف 

ُإنه يـراكم هو وقبيله (: َّقول الله تعاىللعند تفسريه اإلمام لك ما قاله ومن ذ ُُ َِ َ َ ُ ْ ُ َ َ َِّ

ْمن حيث ال تـرونـهم ُ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ
جنوده وأعوانه، حذرنا إبليس وأعوانه، مبا يروننا وال : قبيله: قيل)٤()ِ

  .نراهم
َفإن قيل

ِ ْ  غريه من كيف كلفنا حماربته، وهو حبيث ال نراه، وهو يرانا، ومثله يف: َِ
األعداء ال يكلفنا حماربة من ال نراه أو من ال نقدر القيام على حماربته، وليس يف وسعنا 

  .القيام مبحاربة من ال نراه
إنه مل يكلفنا حماربة أنفسهم؛ إذ مل جيعل له السلطان على أنفسنا : قيل

غذاءنا، وإفساد مطاعمنا ومشاربنا ومالبسنا، ولو جعل هلم ألهلكوا أنفسنا وأفسدوا 
إمنا جعل له السلطان يف الوساوس فيما يوسوس يف صدورنا، وقد جعل لنا السبيل إىل 

ٌوإما يـنـزغنك من الشيطان نـزغ (:  تعاىل اهللامعرفة وساوسه بالنظر والتفكري، حنو قول ْ َ ِ َ ْ َّ َ
ِ َ ََّ َ ْ َ َِّ َ

َِّفاستعذ بالله ِ ْ ِ َ ْ ِوقل رب أعوذ بك م(:  تعاىل اهللا، وقول)٥()َ َ ِ ُ ُ َ ِّ َُ ِن همزات الشياطينَْ ِ
َ َّ

ِ
َ َ َ ْ()٦( ،

                                 
  . ٣: سورة األنعام، اآلية  )١(

  . ٢٨٤: سورة البقرة، اآلية  )٢(

ُانظر تأويالت أهل السنَّة للماتريدي، جـ  )٣(   . ٣٠١: ، ص١: ُ

  . ٢٧: سورة األعراف، اآلية  )٤(

  . ٢٠٠: راف، اآليةسورة األع  )٥(

  . ٩٧: سورة املؤمنون، اآلية  )٦(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٢٨٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 ُتريدي يف تفسريهمنهجية اإلمام املا 

ُإن الذين اتـقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا(: وقوله َّ َ َ ََ ِ ْ َّ َ َ
ِ ٌ َِّ

ْ ُ َ َْ ِ َِ َّ ِ َّ علمنا ما به ندفع ، )١()َّ
  .)٢("وساوسه ومهزاته، وجعل لنا الوصول إىل دفع وساوسه حبجج وأسباب

ًقرآن يسلك مسلكا الماتريدي حين يفسر القرآن باليتبين أن منهج اإلمام 
�خاصا يخالف ما درج عليه سابقوه وحتى الحقوه؛ ذلك أنه قبل أن يأتي باآلية 

 ثم إن ، نحو قوله تعالى كذا؛ِّالمفسرة يقوم بتحليل اآلية، ثم يقول بعد التحليل
َّاآلية أو اآليات المفسرة قد تكون غير صريحة في الداللة على اآلية المفسرة،  ِّ

  .ليله هوبقدر ما يقصد تح
  :ةَّنُتفسير القرآن بالس: ًثانيا

ة، لكن اعتماده عليها قليل إىل َّنُاملاتريدي االعتماد على الساإلمام ال يرتك 
حد ما، وهو يأيت باألحاديث املتوافقة واملفسرة لآلية موضع احلديث، ولكن اجلدير 

 حفظه وال يرجع باملالحظة أنه يذكر بعض األحاديث النبوية باملعىن، وكأنه يعتمد على
  .إىل نصوص األحاديث أثناء تأويله

  :مثال على ذلك
َإنه ال يحب اْلمعتدين(: عند قول اهللا تعاىل

ِ َِ ُْ ُ ُّ ُ َ  احلد باإلشراك ونا�اوز:  قيل)٣()َِّ
ًاللهم اجعلين نبيا أو ملكا، أو : ال حيب االعتداء يف الدعاء؛ حنو أن يقول:  وقيل،َّبالله �

  .زل كذا، وموضع كذاأنزلين يف اجلنة من
اللهم إين أسألك : "َّروي عن عبد الله بن مغفل أنه مسع ابنه يقولفقد 

َّسل الله اجلنة وتعوذ من النار؛ فإين مسعت : َّالفردوس، وأسألك كذا، فقال له عبد الله

َسيكون في هذه األمة قـوم يـعتدون": يقول صلى اهللا عليه وسلم َّرسول الله ُُ َْ ٌ ََ ْ ََ َِّ ِ ُِ ْ ِ ُ ِ في َ

ِالدعاء، والطهور ُُّ َ
ِ

َ  وحيتمل االعتداء يف الدعاء هو أن يسأل ربه ما ليس هو بأهل )٤("ُّ
  .)٥("له

                                 
  . ٢٠١: سورة األعراف، اآلية  )١(

ُانظر تأويالت أهل السنَّة للماتريدي، جـ  )٢(   .٣٠٧: ، ص١: ُ

  . ٥٥: سورة األعراف، اآلية  )٣(

َمد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حامت، حملصحيح ابن حبان   )٤( ْ َ
: ، كتاب بريوت،مؤسسة الرسالة: ، نشعيب األرنؤوط: ، ت)هـ٣٥٤: ت(ُدارمي، البسيت ال

ُبابالتاريخ،  ِ إخباره صلى الله عليه وسلم عما يكون يف أُمته من الفنت واحلوادث:َ ِ ِ
ََ َ َ َْ َ َ َ

ِ َِ َ َْ ِ ِِ َِّ ِ ُِ ُ َّ َ
َّ َّ َّْ َُ َ ْ : ، جـِ

  .٦٧٦٤: ، ح١٦٦: ، ص١٥

  . ٣١٨: ، ص١: ُاتريدي، جـُانظر تأويالت أهل السنَّة للم  )٥(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٢٩٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 ُتريدي يف تفسريهمنهجية اإلمام املا 

فاإلمام على نفس المنهجية وهي الرأي المقيد بالنص بيد أن اإلمام في 
ًهذا الضابط لم يكن ضابطا مانعا وذلك إلن اإلمام ال يذكر سند الحديث إال  ً

َّنادرا ومن ثم ال يم َ كن الحكم عليه بالتصحيح أو التضعيف وفي بعض المواضع ً
  .يذكر الحديث بالمعنى دون العزو والتخريج

َقال رب أرني أنظر إليك:( تعالى اهللاقوليه لعند تفسيرو َِْ ُْ َْ َِِ ِّ ََ ، فبعدما فسر )١()َ
ربه الرؤية، وأخذ يعدد األوجه احملتملة يف اآلية، عليه السالم املقصود من سؤال موسى 

ًلكنه لوال أن القول بالرؤية كان أمراظاهرا، مل حيتمل صرف ظاهر مل جيئ فيها : "الق ً
  .َّ، والله أعلم"إليها ويدفع به اخلرب

َوأيضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يف غري خرب أنه قال
َّ َّ َّ ََّ َ

ِ ََ ُ َ ً :
َإنكم ستـرون ربكم، كما تـرون هذا الق" ََ ُ َُ َ َْ َْ ََ َ َْ َّْ َ َ ِمر، ال تضامون في رؤيتهَِّ ِِ

َ ْ َُ ََ ُّ َ ُ هل : ، وسئل)٢("َ
، فلم ينكر على السائل السؤال، وقد علم السائل أن "بقليب قليب : " رأيت ربك؟ فقال

رؤية القلب، إذ هي علم قد علمه، وأنه مل يسأل عن ذلك، وقد حذر املؤمنني عن 
ْال تسألوا عن: (السؤال عن أشياء قد كفوا عنها بقوله َ َُ ْ َ َ أشياءَ َ ْ ، فكيف حيتمل أن )َ

 مث ال ينهاهم عن -وذلك كفر يف احلقيقة عند قوم-يكون السؤال عن مثله جييء 
َّذلك، وال يوخبهم يف ذلك، بل يليق القول يف ذلك، ويرى أن ذلك ليس ببديع، والله 

  .)٣("املوفق 
الماتريدي ال يكتفي بإيراد الحديث، بل يحلله ويوجهه، اإلمام أن يتبين 

  .ويبين مراده، وفي هذا إثراء لمعنى اآلية وبيان المقصود منها

                                 
  . ١٤٣: سورة األعراف، اآلية  )١(

: فضل صالة العصر، جـ: مواقيت الصالة، باب: اخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه، كتاب  )٢(

  . ٥٥٤: ، ح١١٥: ، ص١

ُانظر تأويالت أهل السنَّة للماتريدي، جـ  )٣(   . ٣٠٧: ، ص١: ُ



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٢٩١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 ُتريدي يف تفسريهمنهجية اإلمام املا 

  : منهج اإلمام في التفسير بالرأي: المبحث الثاني

ًأن يـعمل املفسر عقله يف فـهم القرآن، واالستنباط منه، مستخدما آالت  ِ ْ َْ َ
ِ

ُ
  .)١(االجتهاد

  :بالرأيالماتريدي من التفسير اإلمام موقف 
ًعلى العقل كثريا يف تفسريه، ولعل مرجع ذلك إىل أن املاتريدي اإلمام يعتمد 

 تابع للمدرسة العراقية، أو مدرسة الرأي اليت أسسها الصحايب - يف جممله- اإلمام 
ُاجلليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقاد لواءها من بعده أعالم أفذاذ، من أبرزهم  َُْ َّ َّ

َ
ِ
َ

 الذين أثروا احلياة الفكرية والعلمية يف ؛َّمدَُأبو حنيفة النعمان وتلميذاه أبو يوسف وحم
  .احلضارة اإلسالمية

املاتريدي تلميذ لتلك املدرسة، بل رائد من روادها فقد اصطبغ اإلمام وألن 
ًبصبغة هذه املدرسة، لكنه مل يكن جمرد تابع أو مقلد، بل كان ذا مسات خاصة، جمددا 

  : منهاوروالذي يدل على عقالنية الماتريدي أمًمبتدعا، 
  :ذكر االحتماالت المتعددة في تأويل اآليات

املاتريدي يف كل آية يتناوهلا األوجه املمكنة واحملتملة يف تفسريها، اإلمام يذكر 
  :مثال ذلك

َّوإن أحد من اْلمشركين استجارك فأجره حتى (: َّعند تفسريه لقول الله تعاىل َ َُ ْ
ِ ََ َْ َ ُ ََ َ ْ َ َ

ِِ ْ ِ ٌ َ ِ

َّيسمع كالم الل َ َ َ َ ََ ُه ثم أبلغه مأمنهْ ََُ َْ ْ َِْ َّ ُ ُثم أبلغه مأمنه(:  اإلمام عند قول اهللا تعاىل،يقول)٢()ِ ََُ َْ ْ َِْ َّ ُ( 
داللة على أنه مل يقبل ما مسع وعرض عليه؛ إذ لو قبل لكان يكون مأمنه هذه الدار، 

  .ال تلك الدار، ولكان حيق عليه اخلرومجنها، ال العود إليها
  :و حجته، وأن الحجة قد لزمته لوجهينَّثم معلوم أن كالم الله ه

ما ظهر عجز اخللق عن مثله، وانتشر اخلرب يف اآلفاق على قطع طمع : أحدهما
َّاملقابلني لرسول الله بالرد، الباذلني مهجهم وما حوته أيديهم يف إطفاء نوره؛ فكان 

  .ذلك حجة بينة لزمتهم
فيها مما تشهد العقول على أن مجيع ما يتلى منه ال يؤيت عن آيات إال و: والثاني

قصور أفهام اخللق عن بلوغ مثله من احلكمة وعجيب ما فيه من احلجة؛ مما لو قوبل 

                                 
مطبعة عيسى البايب احلليب : ن،عبد العظيم الزرقاين للدكتور مناهاللعرفانفيعلومالقرآنانظر )١(

  .  بتصرف٥٠: ، ص٢: جـالثالثة، : وشركاه، ط

  . ٦: سورة التوبة، اآلية  )٢(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٢٩٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 ُتريدي يف تفسريهمنهجية اإلمام املا 

مبا فيه املعىن، وما حيدث به من الفائدة ليعلم أن ذلك من كالم من يعلم الغيب، وال 
ه ًخيفى عليه شيء، وإذا كان كذلك صار هو بالرد مكابرا، وحق مثله الزجر والتأديب أن

مل يفعل ملا مل يكن يضمن أمانة القبول، وال أن يعارضه بالرد، وذلك أعظم مما فيه 
َّاحلدود، فاحلد أحق أال يقام عليه، والله أعلم  َّ."  

ُأبلغه مأمنه(: مث قوله: "ًمث قال حول العبارة أيضا ََُ َْ ْ   : ويحتمل وجهين)َِْ
أن حكم تلك الدار  أن يدعه وال مينعه عن العود إىل مأمنه؛ ليعلم :أحدهما

  .مل يزل عنه، وأنه ال تلزم اجلزية إال عن طوع أو داللة عليه
أن يكون عليه حفظه إىل أن يبلغه مأمنه بدفع املسلمني عنه، ويف : والثاني

  .ذلك لزوم حق األمان للجميع بإجارة بعض، وعلى ذلك كل مسلم
لة، وعلى مساع َّمث مساع كالم الله خيرج عن القرآن، وفيه ما ذكرت من الدال

َّأوامر الله ونواهيه يف حق القرض عليه، وعلى مساع حجج النبوة وآيات الرسالة 

  .)١("َّوالله أعلم، والتوحيد من القرآن
 الماتريدي يقول في القرآن برأيه، ويعرض يتبين مما سبق أن اإلمام

�األوجه ويدلل تدليال عقليا دون أن يذكر ولو في إشارة دليال نقلي �ً   .اً
  

                                 
ُانظر تأويالت أهل السنَّة للماتريدي، جـ  )١(   . ٣١٠: ، ص١: ُ



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٢٩٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 ُتريدي يف تفسريهمنهجية اإلمام املا 

  .املنهج العقدي يف تفسري اإلمام: الفصل اخلامس
ُاإلمام املاتريدي من أئمة علم الكالم

 وكان من أسبق الناس إىل ذلك فقد )١(
سبق اإلمام األشعري يف الذب عن العقيدة والرد على املبتدعة، وكان له منهج من 

قل وما حيق للعقل مفرداته دور العقل يف فهم النقل واالستدالل به وعليه، وحدود الع
  .البحث فيه وما ال حيق

  :  وجهانُفأصل ما يعرف به الدين عند اإلمام املاتريدي 
فما ال خيلو بشر من انتحاله : السمعالعقل؛ أما : السمع واآلخر: أحدهما

فهو أن كون هذا العامل للفناء خاصة : العقلًمذهبا يعتمد عليه ويدعو غريه إليه، وأما 
 عن طريق احلكمة قبيح عنه، فال حيتمل -  فعله - كل ذي عقل ليس حبكمة، وخروج

ً مؤسسا على غري احلكمة أو جمعوال عبثا، وإ–أن يكون العامل والعقل جزء منه  ذا   ً
  .)٢("ثبت ذلك دل أن إنشاء العامل للبقاء ال للفناء

  : يقول اإلمام عند قول اهللا تعاىل
ِلئال يكون للناس على الله ( َّ َ َ َِ َّ ِ َِ ُ َ ٌحجةَّ َّ ُ()٣(.  

  :يحتمل هذا وجهين" 
َّلئال يكون للناس على الله تعاىل االحتجاج بأنه مل يرسل الرسل : يحتمل

ًلوال أرسلت إليـنا رسوال (: َّإلينا، وإن مل يكن هلم يف احلقيقة عند الله ذلك فيقولوا َُ َ َْ َ َْ َِ َ ْ ْ َ
َفـنتبع آياتك من قـبل أن نذل ونخزى ْ َ ََ

َّ ِِ ْ ََ ِ ْ َ ْ َ َ
ِ َ ِ ََّ()٤(.  

ِلئال يكون للناس على الله حجة بـعد الرسل(: تعاىلاهللا  قوله ويحتمل ُ َ ُ َُّ َ ْ ٌ َّ ِ َّ َ َ َِ َّ ِ َِ ُ َّ( 
حقيقة احلجة، لكن ذلك إمنا يكون يف العبادات والشرائع اليت سبيل معرفتها السمع ال 

ين فإن سبيل لزومه بالعقل؛ فال يكون هلم يف ذلك على الله حجة  إذ ،َّالعقل، وأما الدِّ
 خلقة كل أحد من الدالئل ما لو تأمل وتفكر فيها لدلته على هيبته وعلى وحدانيته يف

                                 
 واملراد  علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد احلجج ودفع الشبهه،:علم الكالم  )١(

بالعقائد ما يقصد به نفس اإلعتقاد دون العمل وبالدينية املنسوبة إىل دين حممد صلى اهللا 

: ت(انظر املواقف يف علم الكالم لعضد الدين عبد الرمحن بن أمحد األجيي ...". عليه وسلم 

  . ٧: مكتبة املتنيب، القاهرة، ص: ، ط)هـ٧٥٦

  . ٤: دار اجلامعات املصرية، ص: فتح اهللا خليف، ن: ُانظر كتاب التوحيد للماتريدي، ت  )٢(

  . ١٦٥: سورة النساء، اآلية  )٣(

  . ١٣٤: سورة طه، اآلية  )٤(
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وإن كان ،  لكن بعث الرسل لقطع االحتجاج هلم عنه، وإن مل تكن هلم احلجة،وربوبيته
َّ فبعث الرسل على قطع احلجة هلم والله ،على حقيقة احلجة فهو يف العبادات والشرائع

  .)١("أعلم
مام هو الناظر يف اخللق واملخلوقات ومنهم اإلنسان فريى أن فالعقل عند اإل

ِكل خملوق البد له من خالق وأن الكون البد له من مبدع 
ِبديع السماوات (ُ

َ َ َّ ُ َ
ِ

ِواألرض ْ َ ْ َّ، ومن مث يرى اإلمام أن معرفة اهللا تعاىل تكون بالعقل، وبالعقل يعرف )٢()َ
  .ُصدق مدعي الرسالة

  . ر ألراءه الكالمية ويرد على األشاعرة واملعتزلة وغريهماإلمام يف تفسرييه ينتص
ُواْلموتى يـبـعثـهم الله(: فعند قول اهللا تعاىل َّ ُ ُ ُ َ ْ َ َْ َ َ()٣(.  

وهي احلياة اليت تكتسب باهلدى : مكتسبة: احلياة حياتان":قال اإلمام
وهي حياة األجسام، فالكافر له حياة اجلسد وليس له حياة : والطاعات، وحياة منشأة

�مكتسبة، وأما املؤمن فله احلياتان مجيعا؛ املكتسبة واملنشأة، فيسمي كال باألمساء اليت  ً
ًاكتسبها، فاملؤمن اكتسب أفعاال طيبة فسماه بذلك، والكافر اكتسب أفعاال قبيحة،  ً

  ".فسماه بذلك
واألشاعرة ويبني اإلمام يف الفية بني املاتريدية اخلل سائمن املومسألة الكسب 

  .نقل مذهب املاتريدية يف قضية الكسبهذا ال
 يف قضية خلق أفعال  املعتزلةاهتم بالرد العقدي علىتفسريه وأيضا اإلمام يف 
َُحتى إذا جاء أحدكم اْلموت تـوفـته رسلنا (:  تعاىل اهللاقولالعباد، يقول اإلمام عند  َُ ْ َ َ َُ َُ ْ َُّ َ ََ ُ ُ َ َ ِ َّ

َوهم ال يـفرطون ُ ِّ َُ َ ْ ُ َ()٤(.  
لة خلق أفعال العباد؛ ألنه ذكر جميء املوت وتويف الرسل، إن اآلية دال ":قال

خلق املوت واحلياة، وجميء املوت هو تويف الرسل مث أخرب أنه خلق املوت دل : وقال
إن امللك هو الذي ينزع : على أنه خلق توفيهم؛ فاحتال بعض املعتزلة يف هذا، وقال

ألن كان ما قال، فإذن ال ميوت َّالروح وجيمعه يف موضع، مث إن الله يتلفه ويهلكه ف
بتويف الرسل؛ أل�م إذا نزعوا ومجعوا يف موضع تزداد حياة املوضع الذي مجعوا فيه؛ ألنه 

                                 
  . ٤٢١: ، ص٣: ُانظر تأويالت أهل السنَّة، جـ  )١(

  . ١١٧: سورة البقرة، اآلية  )٢(

  . ٣٦: سورة األنعام، اآلية  )٣(

  . ٦١: سورة األنعام، اآلية  )٤(
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اجتمع كل روح النفس يف ذلك، فإن مل يكن دل أن ذلك خيال، والوجه فيه ما ذكرنا 
َّبالله َّمن الداللة، وهو ظاهر حبمد الله، يعرفه كل عاقل يتأمل فيه ومل يعاند، و

  .)١("التوفيق
هكذا قام اإلمام الماتريدي بدحض أراء المعتزلة وتفنيدها؛ ورد اإلمام 
ًأيضا في تفسيره على الجهمية والخوارج والمرجئة والجبرية وغيرهم من الفرق 

  . الضالة
ْفـلو (: مثال ذلك يف قضية اجلرب واالختيار ناقشها اإلمام عند قول اهللا تعاىل َ َ

ُشاء لهداك َ ََ َ َم أجمعينَ
ِ
َ ْ َ ْ()٢(.  

َّلو شاء الله قهرهم :  مشيئة القدرة، وقال- ها هنا-املشيئة : قال احلسن" 

 على - جبلهم- وأعجزهم حىت مل يقدروا على معصية قط، على ما جعل املالئكة 
الطاعة حىت ال يقدروا على معصية قط، مث يفضل املالئكة على الرسل واألنبياء والبشر 

جمبورون على الطاعة؛ فذلك تناقض يف القول ال جيوز من كان هم : ًمجيعا، ويقول
ًمقهورا جمبورا علىالطاعة يفضل على من يعمل باالختيار مع متكن الشهوات فيه،  ً

  .واحلاجات اليت تغلب صاحبها ومتنعه عن العمل بالطاعة
فضلهم باجلوهر واألصل، فال جيوز أن يكون ألحد باجلوهر نفسه : أو يقول
 مل يذكر فضل شيء باجلوهر إال -  تعاىل - َّ ذلك اجلوهر؛ ألن الله فضل على غري

ًألم تـر كيف ضرب الله مثال كلمة طيبة(: ًمقرونا باألعمال الصاحلة الطيبة؛ كقوله ًََِّ َ
ِ َ ًََ َ ُ َّ َ َ ََ َ ْ َ ْ ََ( 

َِِّواْلبـلد الطيب يخرج نـباته بإذن ربه(: وغريه، وقوله َ
ِ ْ َِ َِّ ُُ َ ََ ُْ ُ َ ُ ِّ َواْلع(: ، وقوله)ُ ُمل الصالح َ

ِ َّ ُ َ
ُيـرفـعه ُ َ ْ ً وحنوه، مل يفضل أحدا باجلوهر على أحد، ولكن إمنا فضله باألعمال الصاحلة؛ )َ

  .إن قوله خيرج على التناقض: لذلك قلنا
َفـلو شاء لهداكم أجمعين(: وتأويل قوله َ

ِ
َ ْ ََ ْ ُ َ َ َ ْ َ ً عندنا ظاهر، ولو شاء هلداهم مجيعا )َ
ًولوال أن يكون الناس أمة واحدة (: قولهووفقهم للطاعة وأرشدهم لذلك، وهو ك ََ ِ

َ ًَ ََُّ َّ َُ ُ َ ْْ َ
ٍلجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبـيوتهم سقفا من فضة َِّ ْ ُ َ ْ

ِ ً ُُ ْ ِِ ُ ُ َ
ِ ِِ َ َْ َّ ِ

ُ ْ ََْ  اآلية، فإذا كان امليل إىل ...)َ
الكفر ملكان ما جعل هلم من الفضة والزينة، فإذا كان ذلك للمؤمنني آمنوا، مث مل جيعل 

َلو شاء الله ما أشركنا(: ا على أن قوهلمكذلك؛ دل هذ َْ ْ َ َ ُْ َّ َ َ  هو األمر والرضا، أو ذكروا )َ
َفـلو شاء لهداكم أجمعين(: على االستهزاء؛ حيث قال َ

ِ
َ ْ ََ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ(.  

                                 
  . ٣٢٣: ، ص١: ُ أهل السنَّة، جـانظر تأويالت  )١(

  . ١٤٩: سورة األنعام، اآلية  )٢(
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 مشيئة قسر وقهر، وقد ذكرنا أنه ال يكون يف - هاهنا- املشيئة : واملعتزلة يقولون
تيار، واملشيئة مشيئة االختيار، وال حيتمل حال القهر إميان، إمنا يكون يف حال االخ

  .)١("مشيئة اخللقة؛ ألن كل واحد بشهادة اخللقة مؤمن؛ فدل أن التأويل ما ذكر
َُّمن كالم اإلمام الماتريدي ينتصر لعقيدة أهل السنة التي تقرر أن أفعال 

  . العباد اختيارية ال جبر فيها وأنها كسب لنا مخلوقة هللا
العباد وما كسبوا من أقوال وأفعال، إلى غير ذلك من فاهللا تعالى خالق 

  .القضايا العقدية التي أصلها وقررها وأسس عليها اإلمام الماتريدي في تأويالته
  

                                 
  . ٣٢٥: ، ص١: ُانظر تأويالت أهل السنَّة، جـ  )١(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٢٩٧
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  .املنهج الفقهي يف تفسري اإلمام: الفصل السادس
اإلمام املاتريدي حنفي املذهب ويعد من جمددي مذهب اإلمام أيب حنيفة ..

  . ًالنعمان، ويتضح ذلك جليا يف تأويالته ونقله وذكره لإلمام أيب حنيفة النعمان
واعتمد اإلمام املاتريدي يف تأويالته آليات األحكام يف القرآن الكرمي على .. 

ة من آيات التشريعات، فيورد أقوال الفقهاء الفقه احلنفي يف استنباطه لألحكام الفقهي
  .مث يعمل امللكة الفقهية لديه يف اإلستنباط

  : مثال ذلك 
َإنما الصدقات للفقراء واْلمساكين واْلعاملين عليـها (: َّقول الله تعاىلعند  َْ ََّ َ

ِ ِِ
َ َ َ َ َِ ِ

َ َ
ِ َ ُ ْ ُ َ َ َِّ

َواْلمؤلفة قـلوبـهم وفي الرقاب واْلغارمين
ِِ َ َ َ ُ َِ َ ُِّ ِ ِ

ْ ُ ُ ُ ََّ َ وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من َ
ِ ً َ ِ َ ِ ِ ِِ َِّ ْ َ َ

ِ َِّ َ
ٌالله والله عليم حكيم ٌ

ِ ِ
َ

َِ ُ َّ ََّ()١( .  
يشبه أن تكون اآلية يف بيان موضع الصدقة؛ على : "ُقال اإلمام الماتريدي

َومنـهم من يـلمزك في الصدقات فإن أعطوا منـه(: ما تقدم من الذكر بقوله ُْ ْ ِْ ُِ َّ َُ ْ َِ ِ َ َ ِ
ُ ِ ْ َ ْ َ ْ ا َ

ُرضوا ، يسألونه  صلى اهللا عليه وسلمَّ، ما ذكر أن املنافقني كانوا يأتون رسول الله...)َ
من الصدقات فإن أعطاهم رضوا عنه، وإن مل يعطهم طعنوا فيه وعابوا عليه، فبني أن 

ِالصدقات ليست هلؤالء، ولكن للفقراء من املسلمني واملساكني من املسلمني،  وكذلك ََُ
  :نافما ذكر من األص

ِ أ�ا هلؤالء من املسلمني ال هلم،املكاتبني والغارمني ََُ.  
ِوروي عن رسول الله صلى الله عليه : ويدل على ذلك ما جاء من األخبار ََ ُ َّ َّ ََّ َ ُ

َوسلم أنه وضع صدقات بأعيا�ا محلت إليه يف صنف واحد مثل
َّ َ ما روي أنه أعطى : َ

  .ا كذاًاألقرع بن حابس مائة من اإلبل، وأعطى فالن
ُوروي عن الصحابة رضي الله عنـه َْ ُ َّ َ

ِ
َ   . أ�م وضعوا الصدقة يف صنف واحدمَُ

ُوروي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال َُْ َّ
َ

ِ
ِهؤالء أهلها، ففي أي صنف وضعتها : َ َُ َ

  .أجزأك
ُوعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كذلك َُْ ََّ

َ
ِ
َ ٍ َّ.  

ُوعن عمر رضي الله عنه َُْ َّ
َ

ِ
ن إذا مجع صدقات الناس، املواشي والبقر أنه كا: َ

والغنم، نظر ما كان منتجة للنب، فيعطي ألهل البيت على قدر ما يكفيهم، فكان 
عطية تكفي خري من عطية ال تكفي، أو : يعطي العشرة شاة للبيت الواحد، مث يقول

                                 
  . ٦٠: سورة التوبة، اآلية  )١(
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  .كالم حنو هذا
ة حىت يروح َّوالله ألردن عليهم الصدق: وقد روي عنه أنه سئل عن ذلك، فقال

  .على أحدهم مائة ناقة، أو مائة بعري
ُوعن علي بن أيب طالب رضي الله عنه أنه أيت بصدقة، فبعثها إىل أهل بيت  َُْ َّ

َ
ِ
َ

  .واحد
ُهؤالء جنباء الصحابة رضي الله عنـه َْ ُُ َّ َ

ِ
َ

ِ َ  استجازوا وضع الصدقة يف صنف مَ
ِواحد، ولو كان حق كل صدقة أن تقسم بني هؤالء األصناف َُ  الذين ذكر بالسوية على َ

إمنا الصدقات بني الفقراء وبني من معهم : سبحانه وتعاىلَّما قال القوم، لكان قال الله 
ليس لألجنبيني يف ذلك حق، وال : املرياث لقرابة فالن، أي: من األصناف، كما يقال

يقتضي " بني"املرياث بني قرابة فالن؛ ألن لكل يف ذلك حقا؛ ألن حرف : يقال
  .يقتضي أنه ال حق فيه لغريهم" هلم: "وية جبميعهم، وقولهالتس

اخلالفة لولد العباس، يراد أنه ال حظ فيها لغريهم، والسقاية : أال ترى أنه يقال
لبين هاشم وحنوه، ليس يراد ذلك بينهم بالتسوية، وإمنا يراد ذلك أن ال حق لغريهم 

  !فيها؟
ني الفقراء وبني من ذكر معهم، إمنا الصدقات ب: وبعد، فإنه لو كان يف اآلية

ِلكان ال جيب قسمة كل صدقة بني هؤالء األصناف املذكورة يف اآلية؛ ألنه ليس  َُ َ
للصدقات انقطاع، بل هلا مداد إذا دفع صدقة واحدة إىل صنف واحد، فإذا أتى 

  .بصدقة أخرى دفع إىل صنف آخر، هكذا يعمل يف األصناف كلها
ِن األئمة أنه تكلف طلب هؤالء األصناف وبعد، فإنه مل يذكر عن أحد م َُ َ

فقسمها بينهم، وكذلك مل يذكر عن أحد من أرباب األموال أ�م دفعوا صدقة واحدة 
ِبني هؤالء الذين ذكر؛ فدل أنه خرج على ما ذكرنا؛ ألنه لو كان على تسوية كل  َُ َ

ِصدقة بينهم، مل جيز أال يقسموها كذلك ويضيعون حق البعض من هؤالء َُ َ.  
ِوبعد، فإنه لو تكلف اإلمام أن يظفر �ؤالء الثمانية ما قدر على ذلك، دل  ََُ

  .أنه مل خيرج اخلطاب على توهم خصومنا
وألن احلق لو كان التسوية بينهم يف كل صدقة، لكان إذا مل جيد يف بلدة 
ِمكاتبني أو واحدا من هؤالء األصناف، فيجب أن يسقط مقدار حصة من مل جيد عن  َُ َ

خذ من : "ً�ا، فذلك بعيد؛ فقد جاء يف اخلرب أنه بعث معاذا إىل اليمن، فقال لهأربا
  ".أغنيائهم ورد يف فقرائهم

  .ويكره إخراج صدقة كل بلد إىل غريه من البلدان
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مث حتتمل اآلية مجيع الصدقات اليت يتصدق �ا على الفقراء واملساكني من 
ِالفيء وغريه، فبني أن هؤالء موضع لذلك ك َُ َوآتوا حقه يـوم (: له، من حنو قولهَ ْ َ َُ َّ ُ َ

ِحصاده ِ
َ َخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتـزكيهم بها: (وقوله) َ ِْ

ْ ْ ِْ َِِّ ُ َُ ُ ُ َِّ ً َ َ َ
ِ
َ َ ْ

ِ ْ ُ.(  
  .وحيتمل زكاة األموال املفروضة، والوجه فيه ما ذكرنا

َفإن قيل
ِ ْ ثلث مايل لفالن وفالن وفالن، أليس : إن الرجل إذا أوصى فقال: َِ

ّقسوما بينهما بالسوية؟ ما منع أن األول مبثله؟هو م ً  
ال تشبه الصدقات الوصايا؛ وذلك أن الوصية إمنا وقعت يف مال معلوم، : قيل

ًال يزيد فيه بعد موت امليت شيئا، وال يتوهم له مدد، والصدقات يزيد بعضها بعضا،  ً
، فإذا دفع وإذا فين مال جاء مال آخر، وإذا مضت سنة جاءت سنة أخرى مبال جديد

اإلمام صدقة مجيع ما عنده إىل الفقراء مث حضره غارمون فتحمل إليه صدقة أخرى 
  .جيعلها فيهم، فيصلح بذلك أحوال اجلميع؛ ملا ال انقطاع لألموال إىل يوم القيامة

وكيف تقسم الصدقة على مثانية أسهم؟ وال خالف يف أن للعاملني بقدر 
 منه، فإذا زالت القسمة يف أحد األصناف زالت عمالتهم زاد ذلك على الثمن أو نقص

يف اجلميع، فأعطي كل صنف منهم بقدر حاجته كما أعطي العاملون، وكيف يصنع 
َبسهم املؤلفة قلو�م وقد ارتفع ذلك ونسخ؟ وعلى ذلك جاء عن بعض الصحابة رضي 

ِ
َ

ُالله عنـه َْ ُ ُ من حنو أيب بكر وعمر رضي الله عنـهمَّ َْ ُ َّ َ
ِ
ًعطوهم شيئا، أليس يرد  مل يا أ�ماَ

فإذا جاز أن يزاد على الثمن يف وقت، جاز أن ينقص منه ! ذلك على سائر السهام؟
  .يف وقت

َواْلعاملين: (ويف قوله
ِ ِ

َ داللة أن ال بأس لألئمة والقضاة أخذ الكفاية من بيت ) َ
املال، ولكل عامل للمسلمني أخذ كفايته ورزقه من ذلك إذا فرغ نفسه لذلك، وكفها 

  .عنغريه من املنافع واألعمال
ْمث اختلف يف الفقراء واملساكني؛ قال بـعضهم ُ ُ ْ َ َ هم من املهاجرين؛ : الفقراء: َ

ْللفقراء اْلمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم(: كقوله
ِ ِِ َ ْ ُ

ِ ِِ ِ ِْ ُ َ َ
َّ ِ َ ُ

ِ
َ َ ُ من الذين مل : ، واملساكني)ْ

  .يهاجروا
ْوقال بـعضهم ُ ُ ْ َ َ الذي ليست به زمانة، وهو : المسكينو الذي به زمانة، :الفقير: َ

  .حمتاج
ْوقال بـعضهم ُ ُ ْ َ َ هم املتعففون الذين ال خيرجون وال يسألون الناس؛ : الفقراء:َ

ِيحسبـهم اْلجاهل أغنياء من التـعفف(:  تعاىل اهللاكقول َُّ َّ َ َ
ِ

َ َ ُ
ِْ َ ُ

ِ
ُ َُ ْ هم الذين :  واملساكني)َ
  .يسألون، وكذلك قال احلسن
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َوعن عمر رضي الله ع ُ َّ َ
ِ
ُنه قالَ ليس املسكني الذي ال مال له، ولكن املسكني : ْ

  .الذي ال يصيب املكسب
ُوعن ابن عباس رضي الله عنه قال َُْ ََّ

َ
ِ
َ ٍ : الفقراء فقراء املسلمني، واملساكني: َّ

  .وهو قريب مما قاله احلسن. الطوافون
: ًالذي ال يسأل، وهو ما ذكرنا بدءا، واملسكني: الفقري: وعن األصم قال

  .ذي يسأل إذا احتاج، وميسك إذا استغىنال
ُوروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية أيب هريرة رضي الله عنه  ُ َُْ ََّ َّ َّ َّ َّ

َ
ِ
َ ََ َ

ِ َ َ
ليس املسكني هذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان، : " قال

الذي ال جيد ما يغنيه، وال : " الَّفما املسكني يا رسول الله؟ ق: قيل" والتمرة والتمرتان 
  ".يفطن له، فيتصدق عليه، واليقوم فيسأل الناس 

إن املسكني هو الذي يسأل : فهذا لو محل على ظاهره لدفع قول من قال
 أن الذي يسأل وإن كان عندكم - َّ والله أعلم - الناس، ولكن جيوز أن يكون معناه 

َّوال حيمل على غري ذلك؛ ألن الله قد ًمسكينا، فإن الذي ال يسأل أشد مسكنة منه، 

ًمسى الذين ال يسألون الناس فقراء، وال جيوز أن جيعل احلديث خمالفا لآلية ما أمكن أن 
َّيكون موافقا هلا؛ قال الله تعاىل ً:  

ٍيتيما ذا مقربة (
َ َ ََ ْ َ ً

ٍ أو مسكينا ذا متـربة،ِ ِ
َ ََ ْ َ ً ْ

ِ
ْ َ() ١(.  

ٍذا مقربة(فقوله 
َ ََ ْ  حائل بينه وبني الرتاب لفقره؛ فدل بذلك هو الذي ال:  قيل)َ

ً على أن املسكني هو الشديد الفقر، والفقري هو الذي ال ميلك شيئا، -  واهللا أعلم - 
ُومل يبلغ يف الفقر والضرورة حال املسكني، ويدل لذلك قول عمر رضي الله عنه َُْ َّ

َ
ِ
ليس : َ
إن الذي ال :  يقولاملسكني من ال مال له، ولكن املسكني من ال مكسب له؛ كأنه

ًمال له وله مكسب هو فقري، واملسكني أشد حاال من الفقري، وليس له مال وال 
  .مكسب

ليس املسكني الذي يسأل، ولكن : " وسلمعليه صلى اهللا وإن محل قول النيب 
على أن ذلك الذي ال يفطن به هو أشد " املسكني الذي ال يفطن له وال يسأل 

ً كان موافقا للمعىن الذي ذكرنا؛ - ًأيضا-ًاآلخر مسكينا مسكنة من اآلخر، وإن كان 
ًإن املسكني هو الشديد الفقر، وقد يكون فقريا وإن مل يبلغ به الضر مبلغ : ألنا قلنا

  .الضر األول

                                 
  . ١٦، ١٥: سورة البلد، اآلية  )١(
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إن املسكني الذي خيرج هذا املخرج؛ ألن من شأن : وقد خيرج قول من قال
ف، وال خيرج فيسأل وله حيلة املسلم الفقري أنه يتحمل ما كانت له حيلة، ويتعف

ًفخروجه يدل على شدة ضيقه، وعلى الزيادة يف سوء حاله، فكان القوالن مجيعا 
  .يرجعان إىل معىن واحد

وإذا كان الفقري أحسن حاال من املسكني ملا ذكرنا، فقد جيوز أن تدفع 
ني الذي الصدقة إىل من له مال قليل؛ ألنه فقري، وإن مل يكن حاله يف فقره حال املسك

َّال ميلك شيئا، والله أعلم ً.  
َواْلعاملين عليـها: ( اهللا تعالىوقول َْ َ َ

ِ ِ
َ َ.(  

  :اختلف فيه
ْقال بـعضهم ُ ُ ْ َ َ   .يعطى هلم الثمن: َ

ْوقال بـعضهم ُ ُ ْ َ َ   .يعطى هلم قدر عمالتهم: َ
ْوقال بـعضهم ُ ُ ْ َ َ   .يعطى هلم قدر كفايتهم وعياهلم: َ

ىن له؛ ملا جيوز أال يبلغ الثمن الوفاء فال مع: يعطى هلم الثمن: أما قول من قال
  .أو عمالته ال تبلغ عشر عشر ذلك

 إذا - َّ والله أعلم -يعطى هلم قدر كفايتهم وكفاية عياهلم، فهو : ومن قال
كان هو يسلم نفسه لذلك واستعمله اإلمام يف مجيع أمور املسلمني، فإذا كان كذلك 

ًذا توىل شيئا من تلك العمالة يف وقت، يعطى له عند ذلك الكفاية له ولعياله، وأما إ
  .فيعطي له الكفاية فال

ًأن يعطى هلم قدر عمالتهم، وهكذا اإلمام إذا استعمل أحدا : واألشبه عندنا
  .يف عمل من أعمال اليتيم فإنه يعطى له قدر أجر عمله

ْواْلمؤلفة قـلوبـهم: (اهللا تعالىوقوله  ُ ُ ُ ُ ِ ََّ َ ُ َ.(  
 كان يعطي الرؤساء من  صلى اهللا عليه وسلم النيبقد ذكرنا فيما تقدم أن

ًاملنافقني من الصدقات، يتألف به قلو�م ليسلموا؛ على ما روي أنه كان يعطي فالنا 
  .ًمائة من اإلبل، وفالنا كذا

َقسم ذهبة أو أدميا مقروطا، بعثها علي رضي صلى اهللا عليه وسلم روي أنه 
ِ
َ ً ً

ُالله عنه من اليمن، بني األقرع بن َُْ   . حابس وبني فالن وفالنَّ
كان خيص به الرؤساء صلى اهللا عليه وسلم واحلديث يف هذا كثري أن النيب 

َمنهم بالصدقة يتألفهم، واإلسالم يف ضعف وأهله يف قلة، وأولئك كثري ذوو قوة وعدة،  َِ ُ
َّفأما اليوم فقد كثر أهالإلسالم، وعز الدِّين، وصار أولئك إذ ال حيمد الله، فقد ار َ َِ تفع ُ
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 إذ قوي املسلمون وكثروا، فيقاتلون حىت يسلموا، وعلى ذلك جاء اخلرب ،ذلك وذهب
  .َّعن أيب بكر وعمر رضي الله عنهما فدل على ما ذكرنا

ُروي أن األقرع بن حابس وعيينة بن حصن جاءا إىل أيب بكر رضي الله عنه  َُْ َّ
َ

ِ
َ

ًيا خليفة رسول الله، إن عندنا أرضا سبخة، لي: فقاال س فيها كأل وال منفعة، فإن َّ
ُرأيت أن تقطعناها، فأقطعنا إياها، وكتب هلما عليها كتابا، وأشهد عمر رضي الله عنه  َُْ َّ

َ
ِ
َ ً

ُوليس يف القوم، فانطلقا إىل عمر رضي الله عنه ليشهداه، فلما مسع عمر رضي الله  ُ َُّ َّ
َ َ

ِ ِ
َ ََْ

ُعنه ما يف الكتاب، فتناوله من أيديهما، مث نظر فيه ، فمحاه، فتذمرا وقاال له مقالة َْ
َإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما واإلسالم يومئذ قليل، : سيئة، فقال

َّ َّ َّ ََّ َ
ِ ََ ُ َ

َّوإن الله تعاىل قد أعز اإلسالم، اذهبا فاجهداجهدكما، ال أرعى الله عليكما إن  َّ

  .رعيتما
َوحنن نذهب إىل هذا احلديث؛ ألن أبا بكر رضي 

ِ
ُالله عنه مل ينكر على عمر َ َُْ َّ

  .ًقوله وفعله، فصار ذلك وفاقا منه له، فكفى بقوهلما حجة لنا
  :ولنا في ذلك وجهان من الحجج

ً كان يعاهد قوما وهو إىل مدارا�م صلى اهللا عليه وسلمأن النيب : أحدهما
اإلسالم َّومعاهد�م حمتاج؛ ملا ذكرنا من قلة أهل اإلسالم وضعفهم، فلما أعز الله 

ًوأكثر أهله رد إىل أهل العهود عهودهم، مث أمر مبحاربتهم مجيعا ّ.  
ِما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يـثخن في (: َّما قال الله تعاىل: والثاني ِ

َ ْ ُ َ َ ََّ َ ْ َ َُ َ َ َُ ْ ٍّ َِِ َ
ِاألرض ْ َ ، فكانت احلال الثانية اليت عز فيها اإلسالم وقوي أهله وعزواخمالفة للحال )ْ
يف هذه األشياء، فكذلك أمر املنافقني جائز الرضا يف احلال األول حمظور يف األوىل 

  .َّاحلال الثانية، والله أعلم
وفي اآلية داللة جواز النسخ باالجتهاد؛ الرتفاع المعنى الذي به كان؛ 

  .ليعلم أن النسخ قد يكون بوجوه
ُويف خرب أيب بكر وعمر رضي الله عنـه َْ ُ َّ َ

ِ
مام شرط يف إحياء  داللة أن إذن اإلاَ

ُاألرض املوات اليت ال متلك إال باإلذن؛ ألن ذيـنك الرجلني اللذين أتيا أبابكر رضي الله  َّ َ
ِ
َ َْ َ

ُعنه واألرض ال كأل فيها، وذلك صورة أرض املوات َْ.  
ِوفي الرقاب: ( اللهتعالىوقول َ ِّ ِ

َ.(  
ْاختلف فيه؛ قال بـعضهم ُ ُ ْ َ َ   .زكاةالعتق، وجيوز أن يعتق عن ال: معناه: َ

َوقال  ْبـعضهمَ ُ ُ ْ ال يشبه اإلعتاق : هم املكاتبون، يستأدو�م يف كتابتهم، وقالوا: َ
ما يدفع إىل املكاتب فيؤدي فيعتق؛ ألن العتق ليس بتمليك، وإمنا هو إبطال ملك، 
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وما يدفع إىل املكاتب فهو متليك، فذلك خمتلف، وإمنا تكون الزكاة زكاة إذا زالت من 
  .مالك إىل مالك

أن العتق يوجب الوالء للمعتق، فحقه فيه باق، والذي يدمي الزكاة إىل : لثانيوا
  .مكاتب لغريه ال يرجع إليه بذلك حق، وال جيب فيه والء، فهما خمتلفان

َواْلغارمين(: َّوهو أن الله تعاىل قال: والثالث
ِِ َ ، ولو أن رجال قضى من غارم )َ

ا يكون زكاة إذا دفعها إىل الغارم، فعتق املزكي دينه بغري أمره، مل جيز من زكاة ماله، وإمن
العبد مبنزلة قضاء دين الغارم؛ ألنه ال حيتاج يف واحد منهما إىل قبول من الغارم والعبد، 
وإعطاؤه املكاتب يف الزكاة كدفعه إياها إىل الغارم؛ ألنه قد دفعها يف كال احلالني إىل 

ً وذلك أن أشرتي عبدا من رجل :خروجه آمن قبلها منه من زكاة وقبضها، ويف ذلك 
ًألعتقه، فقد صار مثنه دينا يف ذميت قبل أن أنقد املال، فإذا أقبضته فإمنا قضيته عن 

  .ًذميت دينا قد لزمين، وال جيوز أن أقضي ديين
َّوقوله عز وجل َ َ َّ ِوفي سبيل الله: (َ َِّ ِ ِ َ َ.(  

  .هم الغزاة: قيل
َِّويف سبيل الله: (ويحتمل ِ ِ

َ ِ
َّ طاعة الله أن كل من سعى يف طاعة اهللا يف: ، أي)َ

  .وسبيل اخلريات، فإنه داخل يف ذلك
ِوابن السبيل: (وقوله ِِ َّ ْ َ(  

  .الضيف ينزل به: قيل
  .�هو املار عليك وإن كان غنيا، املنقطع عن ماله: وقيل
َِّفريضة من الله(: وقوله

َ
ِ ً َ ِ ًبيانا من الله وإعالما أهل الصدقات منهم :  حيتمل)َ َّ من ً

  .غريهم
َِّفريضة من الله: (وحيتمل قوله

َ
ِ ً َ ِ ًواجبا من الله وفرضا : أي) َ َّ ٌوالله عليم (ً

َِ ُ َّ َ
ٌحكيم

ِ
َ()١(.  

اإلمام من خالل هذا النص يبني ما يف اآلية الكرمية من أحكام فقهية تندرج 
َّحتتها، وذكر بعض املرويات عن الصحابة رضي اهللا عنهم، ونقل عن األئمة، وعرض 

فات املذاهب دون حتديد وال ذكر ألمساء األئمة وال املذاهب، ويف تناوله إختال
  . ألصناف الزكاة الثمانية فصل اإلمام فيها واستعان باملأثور من األحاديث واملرويات

ُواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه (: َّعند قول الله تعاىلو َُ ُ َ ُ َُ ِ َِّ َّ ََ ٍ
ْ َ ْ

ِ
ْ ْ

َِ ََّ َ ْ

                                 
ُانظر تأويالت أهل السنَّة للماتريدي، جـ  )١(   . ٣٩٢: ، ص٥: ُ
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ِوللرسول  ُ َّ ِ
َولذي اْلقربىَ ْ ُ

ِ ِ
َ()١(.  

هي اليت أصاب :  إن الغنيمة:قال عامة أهل التأويل: قال اإلمام الماتريدي
  .ًما يعطون بأيديهم صلحا: املسلمون من أموال املشركني بالقتال عنوة، والفيء

والغنيمة يأخذ اإلمام اخلمس منها، والباقي يقسم بينهم، والفيء يأخذه اإلمام 
  .سلمني، وليس فيه اخلمسفيضعه يف مصلحة امل
ْوقال بـعضهم ُ ُ ْ َ َ   .الغنيمة والفيء واحد: َ

ُواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه(: مث قوله َُ ُ َ ُ َُ ِ َِّ َّ ََ ٍ
ْ َ ْ

ِ
ْ ْ

َِ ََّ َ  إىل آخر ما ...)ْ
ُفكلوا (: ذكر، ذكر اخلمس، ومل يذكر األربعة أمخاس أ�ا ملن، لكنها للمقاتلة بقوله ُ َ

ْمما غنمتم ُ ْ
َِ َّ ًَِّ حالال طيباِ ً َ ، فكانت الغنيمة كلها ملن غنمها بظاهر هذه اآلية، إال ما )َ

َّاستثىن الله منها باآلية األوىل، وهو اخلمس، وهذا مما أمجع عليه أهل العلم، وعلى 

َذلك تواترت األخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته 
َّ َّ َّ ََّ َ

ِ ََ ُ رضي اهللا َ
  .بعدهموقوفة من عنهم 

َروي أن النيب صلى الله عليه وسلم سئل عن املال 
َّ َّ ََّ َ

ِ ََ ُ : "  فقال-يعين الغنيمة  - َ
ِيل مخسه، وأربعة أمخاسه هلؤالء    .املسلمني: يعين" ََُ

  .األربعة األمخاس: وروي أنه قسمها بني املقاتلة، يعين
وية ويف بعض األخبار أن أبا الدرداء وعبادة بن الصامت واحلارث بن معا

َأيكم يذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ًكانواجلوسا، فقال أبو الدرداء
َّ َّ َّ ََّ َ

ِ ََ ُ َ
ما حيل يل : " حيث صلى إىل بعري من املغنم، فلما انصرف فتناول من وبر البعري، فقال

  ".من غنائمكم ما يزن هذه إال اخلمس، مث هو مردود فيكم 
ُ رضي الله -وعن ابن عمر  َّ َ

ِ
ُعنه َ كانت الغنائم جتزأ مخسة أجزاء، مث :  قال- َْ

َ صلى الله عليه وسلم - َّيسهم عليها، فما صار لرسول الله 
َّ َّ ََّ َ

ِ ََ ُ   . فهو له- َ
ٍوعن ابن عباس  ُ رضي الله عنه -ََّ َُْ َّ

َ
ِ
كانت الغنيمة تغتنم على مخسة :  قال-َ

  .وعلى ذلك اتفاق األئمةوغري ذلك من األخبار، .أمخاس؛ فأربعة منها ملن قاتل عليها
سهم هللا جيعل يف سرت الكعبة، وسهم : يقسم على ستة: ومنهم من يقول

  .لرسوله ينتفع به
  .سهم لرسوله، وأربعة أمخاسه ملن غنم: يقسم على مخسة: ومنهم من قال

  .سهم لرسوله، وثالثة أرباعه ملن غنم: يقسم على أربعة: ومنهم من يقول

                                 
   .٤١: سورة األنفال، اآلية  )١(
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َِّفأن لل(: مث قوله َّ ِه خمسه وللرسولََ ُ َّ ِ

َ ُُ َ ُ   :وجهين حتتمل إضافة ذلك إىل نفسه )ِ
ملا جعل ذلك إلقامة العبادات وأنواع الرب واخلري والقرب اليت هي : أحدهما

َِِّوأن اْلمساجد لله(:  تعاىلهللا، فأضيف إليه على ما أضيفت املساجد إليه بقوله َ ِ
َ َ ََّ ، وإن )َ

َّبيت الله، وإن كانت البيوت كلهاهللا؛ : لكعبةكانت البقاع كلها هللا، وكذلك ما مسى ا

َّملا جعلها إلقامة العبادات وأنواع القرب، فأضيف إىل الله ذلك؛ فعلى ذلك حتتمل 

َّإضافة ذلك السهم إىل الله؛ ملا جعله إلقامة العبادات والقرب وأنواع الرب، والله سبحانه  َّ

  .أعلم
ِ صلى الله عليه - َّلله أضاف ذلك إىل نفسه خصوصية لرسول ا: والثاني ََ ُ َّ ََّ

َوسلم 
َّ َ ً إذ كان ذلك لرسوله، وكان رسول الله يف مجيع أحواله وأموره هللا خالصا، مل - َ َّ

يكن لنفسه وال ألحد من اخللق؛ فعلى ذلك مجيع ماله وما كانت حتويه يده مل يكن 
رابة، واليتامى، ًله، إمنا كان ذلك هللا خالصا، يصرف ذلك يف أنواع القرب والرب؛ يف الق

ًواملساكني، وابن السبيل، األحياء منهم واألموات مجيعا، والقريب منهم والبعيد مجيعا ً.  
، هذا يدل "إنا معشر األنبياء ال نورث، ما تركناه صدقة : " أال ترى أنه قال

أن ما يرتكه صدقة ال يورث عنه، ولو كان له لتوارث ورثته ما يورث عن غريه؛ دل أن 
  .ًله كان هللا خالصا، وكذلك مجيع أموره هللانفسه وما

ًأال ترى أنه روي يف اخلرب أنه كان جيوع يوما، ويشبع يوما، وجيوع ثالثا، وكان  ً ً
  .يربط احلجر على بطنه للجوع

َّفإذا كان ذلك، كان إضافة ذلك اخلمس إىل الله خلصوصية له، وخلوص 

ديهم هللا حقيقة، لكن هلم فيها نفسه وماله له، وإن كان مجيع اخلالئق وما حتويه أي
االنتفاع وقضاء احلوائج والتدبري ألنواع التصرف يف ذلك، وملشاركته غريه يف ذلك مل 

  .خيصه باإلضافة إليه، وإن كان ذلك كله هللا حقيقة
َوملا كانت نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حتويه يده هللا ال تدبري له 

َّ َّ َّ ََّ َ
ِ ََ ُ َ

  .ّشرك ألحد فيه، خص بإضافة ذلك إليه وكله هللا حقيقةيف ذلك، وال 
ِاْلملك يـومئذ لله(: - َّوالله أعلم-  وهذا كما قال  ٍَِّ ِ

َ ْ َ ُ ْ ُلمن اْلملك : (وقال، )ُ ْ ُ َِ ِ

ِاْليـوم لله َِّ َ ْ ِمالك يـوم الدين: (وقال، )َ ِّ ِ
ْ َ َ

ِ ًوبـرزوا لله جميعا: (وقال، )ِ
ِ
َ َ

ِ َِّ ُ َ ّ، خص بالذكر )َ
وز له؛ ملا ينقطع يومئذ تدبري مجيع ملوك األرض، ويذهب ملك ذلك اليوم والرب

ًسلطا�معنهم، ويصفو الربوز له، وإن كان امللك يف األحوال كلها واألوقات مجيعا، 
وكذلك الربوز له، واملصري إليه، وإن كان ذلك راجعا إليه يف كل األحوال؛ فعلى ذلك 
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  .َّاألول، والله أعلم
َولذي القرىب: ( املراد بقولهمث ليس يف ظاهر اآلية دليل أن ْ ُْ

ِ ِ
 -َّقرابة رسول الله ) َ

َصلى الله عليه وسلم 
َّ َّ ََّ َ

ِ ََ ُ  بل يف ظاهرها داللة أنه أراد به قرابة أهل السهام يف ذلك؛ -َ
ُواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه (: ألنه خاطب به الكل بقوله َُ ُ َ ُ َُ ِ َِّ َّ ََ ٍ

ْ َ ْ
ِ

ْ ْ
َِ ََّ َ ْ

ِوللرسول  ُ َّ ِ
َْولذي اْلقربىَ ُ

ِ ِ
، وظاهره أنه أراد به قرىب من خاطب، وكان اخلطاب هلم )َ

  .ًمجيعا
ِللرجال نصيب مما تـرك اْلوالدان (: أال ترى أنه مل يفهم من قوله َ ِ ِ

َ َ َ َ َّ ِ
ٌ َ

ِ َ ِ ِّ
َواألقـربون َُ ْ َ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َّ، قرابة رسول الله )َ

َّ َّ ََّ َ
ِ ََ ُ ، ولكن قرابة املخاطبني، - َ

َإن تـرك خيـرا اْلوصية للوالدين واألقـربين(: لك مل يرجع قولهوكذ َ ََِ ً َْ َ ْ ََّ ِ ْ َ
ِ ِْ ُ ِ ْ َ َ َ ْ ، إىل قرابة رسول )ِ

َْولذي اْلقربى(: َّالله بل إىل قرابة املخاطبني به؛ فعلى ذلك الظاهر من قوله ُ
ِ ِ

، إال أن )َ
َ صلى الله عليه وسلم -َّأراد قرابة رسول الله : يقال

َّ َّ ََّ َ
ِ ََ ُ داللة أخرى سوى ظاهر اآلية،  ب-َ

َ صلى الله عليه وسلم - وهو ما روي أنه قسم اخلمس بني بين هاشم، وما روي أنه 
َّ َّ ََّ َ

ِ ََ ُ َ- 
وما روي أن جندة كتب " مايل من هذا املال إال اخلمس، واخلمس مردود فيكم : " قال

ٍإىل ابن عباس يسأله عن سهم ذي القرىب فكتب إليه  سهم ذي كتبت تسألين عن: ََّ
القرىب ملن هو؟ وهل هو لنا أهل البيت، وقد كان عمر دعانا إىل أن ينكح منهأمينا، 

  .ويقضي منه مغرمنا، فأبينا إال أن يسلمه إلينا، فأىب ذلك علينا
 -َّفدل فعل عمر هذا على أن التأويل يف اخلمس كان عنده أن رسول الله 

َصلى الله عليه وسلم 
َّ َّ ََّ َ

ِ ََ ُ ه قرابته، ويسد باخلمس حاجتهم؛ إذ كان جعل  كان يصل ب-َ
سبيل اخلمس ما ذكرنا أنه هللا، مبعىن أنه يصرف يف وجوه التقرب إليه، فلو كان اخلمس 
ًحقا جلميع القرابة أعطى من ذلك غنيهم وفقريهم، وما يأخذه األغنياء من اخلمس 

 ال يعطى منه فإنه ال جيري جمرى الصدقة، وال جيري جمرى القرابة، فبان بذلك أنه
أغنياؤهم؛ بل يصرف إىل فقرائهم على قدر حاجتهم؛ إذ مل يكن له مكاسب سواه 

  .يصل �ا كما يكون لغريه من الناس من املكاسب وأنواع احلرف
َ صلى الله عليه وسلم - َّومما يدل على أن رسول الله 

َّ َّ ََّ َ
ِ ََ ُ  أعطى بعض القرابة - َ

ِ صلى الله عليه -َّملا قسم رسول الله : لما روي عن جبري بن مطعم قا: دون بعض ََ ُ َّ ََّ
َوسلم 

َّ َ يا :  سهم ذي القرىب بني بين هاشم وبين املطلب، أتيت أنا وعثمان، فقلنا- َ
َّرسول الله، هؤالء بنو هاشم ال ننكر فضلهم ملكانك الذي وضعك الله فيهم، أرأيت  َِّ َُ َ

إ�م ال : " نزلة واحدة، فقالبين املطلب أعطيتهم ومنعتنا، وإمنا حنن وهم منك مب
، وشبك بني "يفارقوين يف جاهلية وال إسالم، وإمنا بنو هاشم وبنو املطلب شيء واحد 



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٣٠٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 ُتريدي يف تفسريهمنهجية اإلمام املا 

  .أصابعه
ِفأن لله خمسه وللرسول(: وقوله ُ َّ ِ

َ ُُ َ ُ ِ َِّ َّ  إىل آخر ما ذكر، بني أن مخس . . .)ََ
َّالغنيمة يصرف يف وجوه الرب والقرب إىل الله، مث فسر تلك الوج ِوللرسول (: وه فقالّ ُ َّ ِ

َ
ِولذي اْلقربى واْليتامىواْلمساكين وابن السبيل ِ ِِ َّ ْ َ َ َ َ

ِ ِ
َ َ َ َََ ْ ُ

 - ، فكانت تسمية هذه األصناف )ِ
ً تعليما لنا أن اخلمس يصرف فيمن ذكر من أهلها دون غريهم، وليس -َّوالله أعلم 

ًذلك إجيابا منه لكل صنف منهم شيئا معلوما، ولكن على بيان األص ل واملوضع، وهو ًً
ِإنما الصدقات للفقراء واْلمساكين(: كقوله ِ

َ ََ َ َ
ِ َ ُ ِْ ُ َ َ َّ  اآلية، محل أصحابنا ذلك على أن ...)َِّ

الصدقة ال جتوز إال ملن كان من أهل هذه األصناف دون غريهم، ومل حيملوا األمر على 
ًأن لكل صنف منهم شيئا معلوما حمدودا، ولكن على بيان أهلها، وعلى ذلك  ً روي ً

عمر، وعلي، وحذيفة، وابن :  منهم- َّ رضي الله عنهم - عن مجاعة من الصحابة 
ٍعباس، ومجاعة من السلف ممن يكثر عددهم، قالوا إذا وضعت الصدقة يف صنف : ََّ

  .واحد أجزأك
ًفلو كان ألهل كل صنف الثمن منها، كان املعطى �ا صنفا واحدا خمالفا ملا  ًً

َفأن لله خمسه وللرسول ولذي اْلقربى واْليتامى (: تعاىلأمر به؛ فعلى ذلك قوله َ َُ َُ َ َ َ ُْ ُ
ِ ِِ ِِ َّ َ ُ َِّ َّ ََ(... 

َّ أن اخلمس الذي يتقرب به من الغنيمة إىل الله ال يستحقه - واهللا أعلم - اآلية، معناه 

  .إال الرسول ومن كان من األصناف اليت ذكرها، فإىل أيهم دفع ذلك اخلمس أجزأه
وصفنا مل يكن ألحد من أهل هذه األصناف أن يدعي وإذا كان التأويل ما 

ًمنه مخسا وال ربعا، ولكن يعطى كل من حضر منهم بقدر فاقته وحاجته، وعلى قدر  ً
ما يراه اإلمام، فإذا جاء فريق آخر، أعطوا مما يدفع إىل اإلمام من ذلك اخلمس من 

  .املال كفايتهم
حق ذي القرىب مخس : ناًحنوا مما كان يرى أنه لنا، فرغبنا عن ذلك، وقل

َّإمنا جعل الله اخلمس ألصناف مساها، فأسعدهم �ا أكثرهم : اخلمس، فقال عمر

 وتركه ناس، وكذلك فعل عمر ملا ويل األمر؛ ،ًعددا وأشدهم فاقة، فأخذ ذلك ناس
ٍروي عن ابن عباس قال عرض علينا عمر أن يزوج من اخلمس أمينا، ويقضي منه : ََّ

  .يه إال أن يسلمه إلينا، فأىب ذلك علينامغرمنا، فأبينا عل
فدل فعل عمر على أن القرابة يعطون من اخلمس قدر حاجتهم وما تسد به 

  .فاقتهم؛ إذ لو كان اخلمس حقا جلميع القرابة أعطى من ذلك غنيهم وفقريهم
�ومما يدل أيضا على أن اخلمس لو كان حقا جلميع القرابة غنيهم وفقريهم؛  ً

َ صلى الله عليه وسلم - ه َّلقسمه رسول الل
َّ َّ ََّ َ

ِ ََ ُ  فيهم كما قسم أربعة األمخاس بني -َ
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  .ًاملقاتلة؛ بل أعطى منه بعض القرابة وحرم بعضا كما ذكرنا يف جبري ابن مطعم
ما روي أن الفضل :  أن ذلك ألهل احلاجة منهم دون الكل- ًأيضا-ومما يدل 

َّابن عباس وفالن دخال على رسول الله  ٍ َلى الله عليه وسلم َ ص-ََّ
َّ َّ ََّ َ

ِ ََ  وهو يومئذ عند - ُ
َّيا رسول الله، أنت أبر الناس وأوصل الناس، وقد بلغنا : زينب بنت جحش، فقال

  .النكاح
فجئناك لتأمرنا على هذه الصدقات، فنؤدي إليك ما يؤدي العمال، ونصيب 

زينب تلمح ًمنها ما يصيبون، فسكت طويال حىت أردنا أن نكلمه ثانيا، حىت جعلت 
َّأال إن الصدقة ال تنبغي آلل حممد، إمنا : " إلينا من وراء احلجاب أال تكلماه، مث قال َُ

 ونوفل بن احلارث بن -  وكان على اخلمس - " َّهي أوساخ الناس ادعوا إيل حممية، 
فأنكحه، " للفضل : أنكح هذا الغالم ابنتك: " املطلب، فجاءاه، فقال حملميةوأعبد، 

أصدقهما من : " فأنكحه، مث قال حملمية" أنكح هذا الغالم ابنتك  " :وقاللنوفل
  .وكذا دل هذا على أن احلق هلم فيه ألهل احلاجة منهم" اخلمس 

َ صلى الله عليه وسلم - َّومما يدل أيضا على ذلك ما روي عن رسول الله 
َّ َّ ََّ َ

ِ ََ ُ َ - 
مل خيص القرابة " فيكم ما يل من هذا املال إال اخلمس، واخلمس مردود : " أنه قال

بشيء منه، كان سبيلهم سبيل أمر املسلمني يعطي من حيتاج منهم كفايته؛ وعلى هذا 
ُ رضي الله عنه - أمر األئمة الراشدين، ومل يغريه علي  َُْ َّ

َ
ِ
 ملا ويل األمر، وكان ذلك عندنا - َ

  .مما ال جيوز خمالفتهم عليه
َفإن قيل

ِ ْ ون من اخلمس على سبيل الفقر واحلاجة، لو كان قرابة النيب إمنا يعط: َِ
  فهم على هذا يدخلون يف عموم املساكني، فما وجه ذكره إياهم إذن؟

ِإمنا الصدقات للفقراء : ( قال يف الصدقات-  وتعاىل - َّإن الله تبارك : قيل
َ َ ُ ْ

ِ
ُ َ َ َّ ََِّ

ِوالمساكني ِ
َ َ ال حتل الصدقة مل: "  قال- عليه السالم - ، مث روي عن النيب )َْ

ُ
َّحمد وال  َ

َّآلل حممد  َُ."  
ال جيوز أن يعطوا من : فلو مل يسهم هلم يف اخلمس، جاز أن يقول قائل

اخلمس، وإن كانوا فقراء؛ كما ال جيوز أن يعطوا من الصدقة وإن كانوا فقراء، فكان 
َّسبب ذكر الله إياهم يف اخلمس لذلك، والله أعلم َّ.  

َه صلى الله عليه وسلم يف سهم َّمث اختلف أهل العلم بعد وفاة رسول الل
َّ َّ ََّ َ

ِ ََ ُ َ
  .الرسول وسهم ذي القرىب

َسهم الرسول صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده، وسهم : فقال طائفة
َّ َّ ََّ َ

ِ ََ ُ َ
  .ذي القرىب لقرابة اخلليفة
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  .سهم القرىب لقرابة الرسول: وقال طائفة
  .سهم القرابة لقرابة اخللفاء: وقال احلسن

  .َّالقرابة قرابة رسول الله: وقال غريه
وقد ذكرنا أنه حيتمل أنه كان له يصل به قرابته حبق الصلة، أو يعطيهم حبق 

  .�القرابة ما دام حيا
َمث قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال

َّ َّ َّ ََّ َ
ِ ََ ُ ال نورث، ما : " َ

يف يورث عنه ما غنم ، فإذا مل يورث عنه ما قد حازه من سهامه، فك"تركناه صدقة
ًولو كان سهمهالذي مل يلحقه موروثا عنه، كان سهمه الذي قد حازه ! بعد وفاته؟

َّأحرى أن يورث عنه، فإذا مل يورث الذي قد حازه وملكه عنه، ال يورث اآلخر، والله 

  .أعلم
َّوعن عائشة أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان مرياثهما من رسول الله 

َلله عليه وسلم ومها حينئذ يطلبان أرضه من فدك، وسهمه من خيرب، فقال أبو ََّصلى ا
َّ ََّ َ

ِ ََ ُ
َمسعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بكر

َّ َّ َّ ََّ َ
ِ ََ ُ ال نورث، ما تركناه صدقة، إمنا : " َ

َّيأكل آل حممد يف هذا املال حق الغنائم  ًمن الغنائم، والله ال أدع أمرا رأي: أي" َُ
ت َّ

َرسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إال أصنعه
َّ َّ َّ ََّ َ

ِ ََ ُ َ.  
ًال يقسم ورثيت دينارا وال درمها، ما تركت سوى : " ويف بعض األخبار قال ً

  ".نفقة عاملي ومؤنة نسائي فهو صدقة 
َّكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه نفقة: وعن عمر َّ َّ َّ َّ

َ َ َ
ِ ََ ُ  سنة، َ

  .َّوجيعل ما بقي يف مال الله
َّكانت أموال بين النضري مما أفاء الله على رسوله :  عنه أنه قال-ًأيضا- وروي 

َصلى الله عليه وسلم وكانت له خالصة، وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة، وما بقي 
َّ َّ ََّ َ

ِ ََ ُ َ
  .جعله يف الكراع والسالح

 النيب بعد وفاته، فهي تدل على أال فهذه األخبار تبني أنه مل يورث سهم
ًنقدر بعد موت النيب من مخس الغنائم للخليفة شيئا، وأن ذلك إمنا كان خصوصا  ً

َلرسول اهللا صلى الله عليه وسلم 
َّ َّ ََّ َ

ِ ََ ُ كالصفي الذي كان له خاصة دون غريه، وكما مل ،َ
 -ري النيب يوجف عليه املسلمون خبيلوال ركاب، فكان له ذلك خاصة، فليس ألحد غ

 خصوص من اخلمس؛ كما ليس له خصوص من الصفي وغريه، وإذا - عليه السالم 
َكان األمر يف سهم الرسول صلى الله عليه وسلم كما وصفنا، ومل ينقص من اخلمس 

َّ َّ ََّ َ
ِ ََ ُ َ

الذي هو هللا شيء بعد موت النيب، وخيرج ذلك اخلمس كله من الغنيمة فذلك يدل 
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  .ًهذه السهام حقا مقسوما، ولكن يعطون منه بقدر فاقتهمعلى أن اخلمس ليس ألهل 
 على أنه ال جيب لكل صنف من هذه األصناف سهم - ًأيضا- ويدل ذلك 

معلوم؛ ألنا قد رددنا سهم النيب من اخلمس على سائر السهام، فكما جاز أن يرد 
وا عليهم سهم النيب، فكذلك جيوز أن جيعل سهم اليتامى أو بعضه للمساكني إذا حضر

 أال يعطى إال من كان من - َّ والله أعلم - وطلبوا ومل حيضر اليتامى؛ ألن املعىن يف اآلية 
  .أهل هذه األصناف فقد وضع احلق يف موضعه، ومل يتعد به إىل غريه

ٍواعلموا أنما غنمتم من شيء(: مث اخلطاب يف قوله
ْ َ ْ

ِ
ْ ُ ْ

َِ َ ُ َََّ َ  ال حيتمل كال يف نفسه؛ )ْ
  . وغريها من احلقوق، بل اخلطاب راجع إىل اجلماعة الذين غنمواكاخلطاب بأداء الزكاة

أال ترى أن العسكر أو السرايا إذا دخلوا دار احلرب، فتفرقوا فيها، فغنم واحد 
دل !  جيب ضم ذلك إىل مجيع العسكر والسرايا، فعند ذلك خيرج اخلمس منه؟- منهم 

م منعة يقومون للعدو، ال أنه أن اخلطاب بذلك راجع إىل مجاعة، وهي اجلماعة اليت هل
خاطب كل أحد يف نفسه؛ فهذا يدل على أن الواحد أو االثنني إذا دخلوا دار احلرب 

َّسلم الكل له، وأما الغنيمة نفسها ال يبغري إذن اإلمام فغنم غنائم ال خيمس، ولكن 
نيمة حيتمل أن ترجع إىل أحد معلوم، أو مقدار حمدود؛ كالزكاة وسائر احلقوق؛ ألن الغ

شيء يؤخذ من أيدي الكفرة، وإمنا يؤخذ قدر ما يظفر به ويوجد؛ فال حيتمل أن يرجع 
اخلطاب به إىل قدر، دون قدر؛ بل القليل من ذلك والكثري سواء، ال حد يف ذلك وال 
ًمقدار، ليس كالزكاة وغريها من احلقوق اليت جعل فيها حدا، ومقدارا للوجه الذي  �

  .ذكرنا
  .ا واآلخذون فلهم يف ذلك مقدار، وهم الذين هلم منعةوأما املصيبون هل

مث نذكر مسألة يف قسمة السهام بني الرجالة والفرسان، وإن مل يكن يف اآلية 
  :ذكر ذلك

َ صلى الله عليه وسلم -َّأعطى رسول الله : روي عن ابن عمر قال
َّ َّ ََّ َ

ِ ََ ُ  يوم خيرب -َ
ًالراجل سهما، والفارس ثالثة أسهم سهما له    .وسهمني لفرسهً

ٍوعن ابن عباس  ُ صلى الله -َّأسهم رسول الله :  قال- َّ رضي الله عنهما -ََّ َّ ََّ
َعليه وسلم 

َّ َ َ
ِ ً يوم خيرب للراجل سهما، وللفارس ثالثة أسهم، سهما له وسهمني -ََ

  .للفرس
َ صلى الله عليه وسلم - َّوعن زيد بن ثابت أن رسول الله 

َّ َّ ََّ َ
ِ ََ ُ يوم  أعطى الزبري -َ

  .سهم ذي القرىب وسهم له وسهمني للفرس: خيرب أربع أسهم
َ صلى الله عليه وسلم - َّ عن ابن عمر أن رسول الله -ًأيضا- مث روي 

َّ َّ ََّ َ
ِ ََ ُ  كان - َ
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  .ًيقسم للفارس سهمني، وللراجل سهما
َ صلى الله عليه وسلم - َّوعن املقداد أن رسول الله 

َّ َّ ََّ َ
ِ ََ ُ  أسهم له يوم بدر -َ

  .ً، ولفرسه سهماسهما
  .للفارس سهم: وعن علي قال

بعثه عمر يف جيش إىل مصر، فأصاب غنائم، فقسم للفارس : وعن املنذر قال
  .سهمني وللراجل سهم فرضي بذلك عمر

فجعل بعض أهل العلم ما ذكر يف هذه األحاديث من اإلسهام للخيل، وقول 
  .بعض الرواة ثالثة أسهم للفرس سهمني

ً اختالفا وتضادا، فحملوا على -  للفارس سهمني أسهم: وقول بعضهم
التناسخ، وقد جيوز أال يكون كذلك، وقد تكون زيادته اليت زادها النيب للفرس على 
ًسهم إن كان حمفوظا ثابتا لنفل نفله لألفراس حينئذ؛ ترغيبا منه للمقاتلة يف  ً ً

لبه، ومن جاء برأس ًمن قتل قتيال فله س: ًاختاذهاوحتريضا؛ كما جيوز أن يقول اإلمام
كذا فله كذا؛ حيرض بذلك املقاتلة يف القتال؛ فعلى ذلك زيادة سهم ملكان األفراس 

ًترغيبا منه وحتريضا على اختاذها ً.  
فأما إذا كثرت األفراس، فإن سهما�ا ال تكون أكثر من سهمان أصحا�ا؛ 

  .ألن الفارس كثر غنمه من فرسه، فإن مل يزد عليه مل ينقص عنه بسهم
 رمحه - يسهم للفارس بسهمني، وأبو يوسف - َّ رمحه الله -وكان أبو حنيفة 

َّ الله قولذلك ، واحلجة يف  يرى أن يسهم للفرس سهمني، ولصاحبه بسهم-َّالله 

ٍوما أفاء الله على رسوله منـهم فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب(: تعاىل َِ ََ َ َ ٍَ ْ َْ ْ َ ُ َ
ِ ِ ِِ َِ ََ َْ ُْ ُْ ْ َ ََ َُ ْ َّ

َ()٢(،)١(.  
في هذا النقل من التأويالت يتبين أن اإلمام هنا ذكر األحكام الفقهية 
المتعلقة باآلية الكريمة، مع تدليله باألخبار والمرويات مع إعمال الملكة الفقهية 
لديه من خالل المذهب الحنفي الذي يتبعه اإلمام، مع ذكره لألراء األخرى 

 الماتريدي الفقهي في تأويالت أهل ونسبتها ألصحابها، بذلك يتبين منهج اإلمام
  .َُّالسنة واهللا تعالى أعلى وأعلم

                                 
  . ٧: سورة احلشر، اآلية  )١(

  .  ٣٢٧: ، ص١: ُانظر تأويالت أهل السنَّة، جـ  )٢(
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  النتائج
احلمد هللا وكفى وسالم على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن ال إله إال اهللا وأن 

  : وبعد، أهم النتائجًحممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وسلم، 

لسمرقندي من أئمة اإلمام أبو منصور حممد بن حممد بن حممد املاتريدي ا -١
القرن الرابع اهلجري، احلنفي املذهب، إمام املتكلمني، املدافع عن عقائد أهل 

 . إخل...َُّالسنة يف وجه أهل البدعة من املعتزلة واخلوارج واملرجئة

َُّتأويالت أهل السنة هو املصنف التفسريي لإلمام املاتريدي، متيز بأنه يندرج  -٢
 . مواجهة الفرق الضالةَُّحتت تفاسري أهل السنة يف 

 .تضمن تفسري املاتريدي آراء اإلمام أيب حنيفة النعمان العقدية والفقهية -٣

 : اعتمد اإلمام املاتريدي يف تفسريه على ضوابط منهجية هي -٤
 .  تفسري القرآن بالقرآن  . أ

 . َُّ تفسري القرآن بالسنة  . ب

 .  تفسري القرآن بأسباب النزول  . ت
 . فسرين تفسري القرآن من خالل أقوال امل  . ث

اإلمام يف تأويالته ال يتوسع يف القضايا اللغوية بيد أن اإلمام له توجيهات  -٥

حنوية ونكات بالغية يف بعض املواضع أظهر فيها اإلهتمام باللغة يف جمال 
الكشف عن مراد اهللا تعاىل من كالمه سبحانه؛ كما وجه اإلمام الصنعة 

 .البالغية خلدمة املعىن التأويلي

 املاتريدي يف تأويالته مبنهج حول أسباب النزول خيتلف عن منهج تفرد اإلمام -٦
املفسرين، فاكتفى بعزوها إىل أصحا�ا، دون التصريح واإلملاح إىل أ�ا قصة 

 . وواقعة النزول

اإلمام يف تأويالته يعرف النسخ عنده، ويرد على من يرى أن النسخ بداءة  -٧
 . على اهللا تعاىل من اليهود

ٍته يعرف النسخ وأنه حكم إىل وقت منتهى بغري بداءة وال اإلمام يف تأويال -٨

نقض ملا مضى من هذا احلكم يف الزمن املعمول به وإمنا هو جتديد للحكم 
 . يف زمن تايل
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 .اإلمام يف تأويالته يرد على اليهود الذين رأوا النسخ بداءة على اهللا تعاىل -٩
شافعي قوله بعدم نسخ   اإلمام املاتريدي يف تأويالته ينكر على اإلمام ال - ١٠

 .َُّالكتاب بالسنة

اإلمام يف تأويالته يرد على من يرى عدم نسخ خرب اآلحاد للكتاب ويؤصل  - ١١
 .َُّلقضية متعلقة بالنسخ، وأنه إن مل نأخذ به ففيه ضياع للكتاب والسنة

اإلمام يف تأويالته اعتمد على القراءات القرآنية يف توجيه املعىن التأويلي أو  - ١٢

 تأويلي ذهب إليه اإلمام، بيد أن اإلمام ال يعزو القراءة إىل قراؤها ترجيح وجه
ذكر يف بعض القراءات : وال إىل كو�ا متواترة أو أحاد أو شاذة ويكتفي بقوله

 .وهذا على غري التحقيق والتدقيق

ًاإلمام املاتريدي يف تفسريه للقرآن الكرمي بالقرآن ينتهج �جا متفردا مؤداه - ١٣ أنه : ً
حليل اآلية الكرمي مث يأيت باآلية اليت يدلل �ا على هذا التحليل، وقد يقوم بت

 . تكون اآلية املفسرة غري صرحية الداللة على األية املفسرة

ُاإلمام يف تفسريه للقرآن الكرمي بالسنة، ال يكتفي بإيراد احلديث بل حيلل  - ١٤ َُّ
 . املقصود منهاُويوجهه ويبني مراده وذلك إثراء ملعىن اآلية الكرمية وبيان 

لإلمام املاتريدي يف تأويالته منهج متفرد حول دور العقل وحدوده يف فهم  - ١٥

 . النص واالستدالل به وعليه، وما حيق للعقل البحث فيه وما ال حيق
َُّاإلمام يف تأويالته ينتصر لعقيد أهل السنة اليت تقرر أن أفعال العباد  - ١٦

فاهللا تعاىل خالق العباد وما . ٌلوقة هللاٌال جرب فيها؛ وأ�ا كسب لنا خم...اختيارية

 .كسبوا من أقوال وأفعال
ًدحض اإلمام املاتريدي آراء املعتزلة وفندها، ورد أيضا يف تأويالته على  - ١٧ َّ

 . اجلهمية واملرجئة واجلربية وغريهم من الفرق الضالة

ًاإلمام املاتريدي حنفي املذهب، ويتضح ذلك جليا يف تأويالته آليات  - ١٨
 يف القرآن الكرمي؛ فاستنباطاته لألحكام الفقهية من آيات التشريعات األحكام

 . ٌمبنية على الفقه احلنفي

ٌلإلمام املاتريدي مكانة تفسريية سامقة، تتجلى يف مجعه بني مدرسيت التفسري  - ١٩ ٌ ٌ
 . باملأثور والتأويل بالرأي احملمود

نهجية التفسريية أثرت تأويالت اإلمام فيمن أتى بعده من املفسرين من جهة امل - ٢٠

 : وطريقة النظر واالستدالل وأسلوب املناظرة واجلدل كاألئمة
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  ...األلوسي والقرطيب وأبو حيان
  ..والشوكاين والسيوطي والزركشي

 ..وغريهم..والزرقاين وابن تيمية 

  
  

  التوصيات
  

احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأشهد أن 

  : ً اهللا وأن حممدا عبده ورسوله، وبعدال إله إال
أوصي نفسي واخواين الباحثني بتناول مصنفات القرآن يف التفسري وعلوم  -١

 .القرآن بالبحث والدراسة والتحقيق

أوصي نفسي واخواين الباحثني بإبراز مناهج املفسرين من املتقدمني واملتأخرين  -٢
 .وبيان مدى تأثر املعاصرين من املفسرين �ا

لباحثني بدراسة آيات االعتقاد يف مصنفات التفسري باملأثور والتأويل أوصي ا -٣

 .احملمود وإبراز تفسري عقدي يتناول قضايا األمة العقدية املعاصرة
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 املصادر واملراجعثبت 
 .القرآن الكرمي -١

، للكفوي، حممود بن سليمان أعالم األخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار -٢
 . م٨٤ خمطوط دار الكتب املصرية برقم هـ،٩٩٠: الكفوي، ت

 للدكتور أمحد بدر، وكالة املطبوعات الكويت، أصول البحث العلمي ومناهجه -٣

 . م١٩٨٩: دار القلم، ط
، للزبيدي، حممد بن حممد إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين -٤

 .احلسيين الزبيدي، املطبعة امليمنية

ن حممد بن منصور التميمي السمعاين املروزي، ، عبدالكرمي بلسمعاينل،األنساب -٥
 . ١: م، ط١٩٦٢هـ، جملس دائرة املعارف العثمانية، ٥٦٢: ت

عبد الرمحن بن أبو بكر، جالل الدين ، للسيوطي، اإلتقان في علوم القرآن -٦

 .م١٩٧٤: ط، ، اهليئة املصرية العامة للكتابهـ٩١١: تالسيوطي 
هللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول ا -٧

حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهللا للبخاري، ، وأيامه

 .األوىل:  الطبعة، القاهرة–دار الشعب ، هـ٢٥٦: ت
: تحممد بن حممد بن حممود، أبو منصور املاتريدي للماتريدي، ، التوحيد -٨

  . معات املصريةفتح اهللا خليف، دار اجلا: ، حتقيقهـ٣٣٣

، للشيباين اجلزري، أيب احلسن علي بن أيب الكرم اللباب في تهذيب األنساب -٩
 . م١٩٨٠هـ، دار صادر، بريوت، ٦٣٠: حممد بن حممد الشيباين اجلزري، ت

أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح  للقرطيب، ،الجامع ألحكام القرآن -١٠

، أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش: ، حتقيقهـ٦٧١: تيب األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرط

 .  القاهرة-دار الكتب املصرية 

، لإلجيي، عضد الدين عبد الرمحن بن أمحد األجيي المواقف في علم الكالم -١١

 . مكتبة املتنيب، القاهرة: هـ، ط٧٥٦: ت
بدر الدين حممد بن عبد اهللا بن �ادر ، للزركشي، البرهان في علوم القرآن -١٢

، إحياء الكتب العربية، عيسى البايب احلليب وشركائهدار ، هـ٧٩٤: تزركشي ال

 . األوىل: ط
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دار ، ّ حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان، حيانيبأل، البحر المحيط -١٣

 .الفكر ـ بريوت

 حممد بن علي بن ، للشوكاين،الفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية -١٤

دار الكلم ودار ابن كثري، ، هـ١٢٥٠: تاين اليمين حممد بن عبد اهللا الشوك
 .األوىل: ، ط دمشق، بريوت-الطيب 

، حملمد عبد احلي اللكنوي اهلندي أبو الفوائد البهية في تراجم الحنفية -١٥

 . احلسنات، املكتبة الوقفية
، للتميمي، حممد بن عبدالوهاب بن سليمان التميمي، دار الجواهر المضية -١٦

 . ه١٣٤٩: اململكة العربية السعودية، طالعاصمة، الرياض، 

 . ، للدكتور فتح اهللا خليف، دار اجلامعات املصرية، اإلسكندريةالتوحيد -١٧
، للدكتور حممد عبداهللا الشرقاوي، أستاذ الفلسفة المنطق ومناهج البحث -١٨

: ومقارنة األديان، كلية دار العلوم، القاهرة، دار النصر للنشر والتوزيع، ط

 . م١٩٩٨
حممد بن حممد بن حممود، أبو منصور ، للماتريدي، َُّت أهل السنةتأويال -١٩

 .  بريوت، لبنان-دار الكتب العلمية ،جمدي باسلوم: ، حتقيقهـ٣٣٣: تاملاتريدي 

تفردات اإلمام أبي السعود عن الزمخشري والبيضاوي والنسفي دراسة  -٢٠
حممد فضل ،للدكتور تطبيقية على تفاسيرهم في الربع األول من القرآن الكريم

 . م، كلية أصول الدين بالقاهرة٢٠٠٤ سنة ،أبو جبل، 

شهاب ، لأللوسي،  في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيروح المعاني -٢١
 . بريوت- دار إحياء الرتاث العريب ، الدين حممود ابن عبداهللا احلسيين األلوسي

ْمد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن مع، حملصحيح ابن حبان -٢٢ َبد، َ
 ،شعيب األرنؤوط: ، ت)هـ٣٥٤: ت(ُالتميمي، أبو حامت، الدارمي، البسيت 

 . بريوت،مؤسسة الرسالة

، حلاجي خليفة مصطفى بن كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون -٢٣

 . عبداهللا كاتب جليب القطسنطيين، دار إحياء الرتاث العريب
، دار يقي املصريحممد بن مكرم بن منظور األفر، ابن منظور، لسان العرب -٢٤

 . املعارف

، لعبداهللا بن عبدالعزيز معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع -٢٥



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٣١٧
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 .هـ١٤٠٣:  البكري األندلسي أبو عبيد، عامل الكتب، بريوت، ط
 حممد اجلزري، ابن اخلري أبو الدين شمس، لالطالبين ومرشد المقرئين منجد -٢٦

 .العلمية الكتب دار يوسف، بن حممد بن

 .، ياقوت بن عبداهللا احلموي أبو عبداهللا،دار الفكر، بريوتلبلدانمعجم ا -٢٧
مطبعة عيسى ،، للدكتور عبد العظيم الزرقاينالقرآن علوم في العرفان مناهل -٢٨

 . الثالثة: البايب احلليب وشركاه، ط

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٣١٨
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  فهرس املوضوعات

  الصفحة  وعــــــــــ  املوض
  ٢٦٣         المقدمة

  ٢٦٣    ها                     أهمية الدراسة وأهداف
  ٢٦٣      البحث      منهج
  ٢٦٣      البحث     خطة

  ٢٦٥                             ترجمة مختصرة لإلمام الماتريدي :       التمهيد
  ٢٦٥       كنيته

  ٢٦٥        واسمه 
  ٢٦٦       مولده

  ٢٦٦       شيوخه
  ٢٦٧        تالميذه

  ٢٦٨       وفاته
  ٢٦٨       مدفنه

  ٢٦٩                              معالم منهجية اإلمام التفسيرية  :           الفصل األول
ًتعريف المنهج لغة واصطالحا ً                         ً ً  ٢٦٩  

  ٢٦٩  ً    ً  لغة            تعريف المنهج
  ٢٦٩  ً                   ًتعريف المنهج اصطالحا

  ٢٧١                       وصف عام لتفسير اإلمام   :            المبحث األول
  ٢٧١                  سمات تفسير اإلمام  :              المبحث الثاني

ــره فــيمن   :              المبحــث الثالــث ــة التفــسيرية لإلمــام وأث                                    المكان
                   منهج اإلمام في علـوم   :             الفصل الثاني                  بعده من المفسرين

        القرآن

٢٧١  

                   ام في علوم القرآن        منهج اإلم  :              الفصث الثاني 
              أسباب النزول  :            المبحث األول

٢٧٣  
٢٧٣  

  ٢٧٥                       النسخ وموقف اإلمام منه  :              المبحث الثاني
  ٢٨١                                القراءات القرآنية واإلحتجاج بها  :              المبحث الثالث
  ٢٨٦  ُّ                             ُّمنهج اإلمام في القضايا اللغوية  :             الفصل الثالث
  ٢٨٧                                       منهج اإلمام في التفسير بالمأثور والرأي  :             الفصل الرابع

  ٢٨٧                                منهج اإلمام في التفسير بالمأثور  :            المبحث األول
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  ٢٩١                              منهج اإلمام في التفسير بالرأي  :              المبحث الثاني
  ٢٩٣                              المنهج العقدي في تفسير اإلمام  :             الفصل الخامس
  ٢٩٧                              المنهج الفقهي في تفسير اإلمام  :             الفصل السادس

  ٣١٢         النتائج
  ٣١٤          التوصيات

  ٣١٥                      ثبت المصادر والمراجع
  ٣١٨               هرس الموضوعات ف

  


