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 [وتوحيد األمة ضرورة في تثبيت العقيدة اإلسالمية األنصاري اإلمام أبو منصور الماتريدي] 

  السعدي  أسعد عبدالرحمن عبدالرزاقأ.د 

 أكاديمية بلغار اإلسالميةأستاذ الدراسات العليا في 

 روسيا االتحادية –ية تتارستان روفي جمه

 

محمد األمين، وعلى آله  ورسولنا وسيدنا على نبينا ، والصالة والسالمالحمد هلل وليُّ الُمتَّقين

 الطاهرين ، وأصحابه الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد : فإنَّ العقيدة اإلسالمية الصحيحة ثبتت في العهد النبوي حيث الوحي والنتزيل، واستمر 

ي هللا عنهم أجمعين حيث ثباتها في عهد الخالفة الراشدة ) أبي بكر وعمر وعثمان وعلي( رض

العهدُ القريب من رسول هللا محمٍد صلى هللا عليه وسلم، وأما في عهد التابعين وما بعده فإن 

رقعة اإلسالم توسعت  في الحواضر والبوادي ، شرقا وغربا وَشماال وجنوبا، حيث المسافة بين 

وتبني عقائدَ واألفكار،  هذا العهد وعهد النبوة ، مما أدى إلى ظهور فرق متعددة االتجاهات

حادت عن جادة العصر النبوي، ولوت ذراع النصوص وطوعتها بما يناسب فكرها ومنطلقها، 

وابتعدت عن مفاهيم نصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة ، وكان ابتعادا منوعا في 

قلة وكثرة ، وكادت العقيدة اإلسالمية الحقة أن تنطمس معالمها ، وتنطفأ أنوارها ،  الحق مسافته

 ويخيم على دنيا العقيدة ظلماؤها.

واقتضت إرادة هللا تعالى وال رادَّ إلرادته، واقتضى حكم هللا هللا تعالى وال ُمعقب لحكمه، أن 

الى للذب عن عقيدة اإلسالم ، والدفاع اختارهم هللا تع وفقهاءُ  يظهر على وجه هذه البسيطة علماءُ 

، تحقيقا لوعد هللا في حفظ دينه وكتابه، فقد اإلسالمحرمات بالدليل واإلقناع عن بيضة الدين و

، وكان 9تكفل سبحانه بذلك في قوله جل وعال: ) إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون( الحجر: 

ر ، وال يحدون عن صحيح اآلثار، هو اإلمام من أفذاذ هؤالء العلماء الذين ال يُشق لهم غبا

 األنصاريُّ  السمرقنديُّ  -بضم التاء  – أبو منصور الماتُريدي محمد بن محمد بن محمود الجليل

( 85هجري عن عمر ناهز ) ( 333( هجري تقريبا، والمتوفى في عام ) 248المولود في عام )

ع لواء العقيدة سنة والجماعة، ورافحامي حمى عقيدة أهل ال إنهخمسا وثمانين سنة هجرية، 

وال  ، هوأصحاب وآله   وموحد المسلمين على عقيدة النبي صلى هللا عليه وسلم اإلسالمية السمحة،

في هذه المنزلة إذا ما علمنا أنه حفيد الصحابي الجليل إبي أيوب غرابة أن يكون هذا العلُم 

األنصاري رضي هللا عنه ُمضيف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في المدينة المنورة عن 
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وصوله من مكة في حادثة الهجرة ، وصالح اآلباء واألجداد وبركتهم تنعكس على الذرية 

 واألحفاد، 

نهج منهج سلفه أبي حنيفة النعمان رحمه هللا تعالى،  أن المتريدي  وال غرابة أيضا إذا ما علمنا

ورغم من ثلها يتعبدُ هللاَ  بمذهبه،  أكثرُ  ه في أرجاء األمة اإلسالمية حتى أصبحالذي انتشر مذهب

، فإنَّهما أخذا نورهما من من مسافة زمنية تصل إلى مائة عام  مابين ابي حنيفة والماتريدي 

  كتاُب هللا وسنة رسوله عليه الصالة والسالم.مشكاة واحدة هي 

لذا كان وجودُ أبي منصور الماتريدي األنصاري نقطة ارتكاز تصحيح عقيدة المسلمين وتثبيتها 

إليه  انتسبقد وتوحيد األمة اإلسالمية عليها فأصبح ضرورة حتمية في حياة المسلمين الدينية، ف

ا واعتمدوه مجدد دين األمة في زمانه، تصديق إلسالمي،ر من خمسين بالمائة من أبناء العالم اأكث

ة  على رأس  ُكَل مائة  سنٍة َمن يُجددُ لها : ) لقول النبي صلى هللا عليه وسلم إنَّ هللا يبعُث لهذه  األمَّ

كان أبو الحسن ، ودينها( رواه أبو هريرة رضي هللا عنه، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود

هجري،  ( 324 ( هجري والمتوفى في عام )260المولود في عام ) تعالىاألشعري رحمه هللا 

لإلمام الماتريدي، اً معاصريكون ( خمسا وستين سنة هجريةً، وهو بذلك 65عن عمر ناهز )

في البصرة  الصحيحة في أقاليم الوسط اإلسالمية، ةقواعد العقيدة  اإلسالميأرسى  األشعريُّ ف

،  ، فكانت المدرسةُ األشعريَّةُ جابه أصحاَب األفكار المتطرفةو والكوفة وبغداد وما جاورها،

قد قام بالدَّور نفسه في األقاليم الشرقية من العالم  منصور الماتريدي  أبواإلمام هكذا و

ة منهجه بـ ) المدرسة وأجمع المسلمون على تسمي وبخاصة في بالد ما وراء النهر،  اإلسالمي،

وكال  ،التي هي امتدادٌ لمدرسة اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان رحمه هللا تعالى.  )الماتريدية

 يمثالن عقيدة أهل السنة والجماعة . مدرستي األشعري والماتُريدي 

استحقها بجدارة ، فقالوا عنه: إنه وأوصافا على المتريدي الناُس عامتُهم وعلماؤهم ألقابا لقدأطلق 

 وإمام المتكلمين ، والقاٌب أخرى كثيرة. أهل السنة والجماعة،م، وإمام إمام الهدى، وشيخ اإلسال

ْن كتب التاريخ والتراجم  قد أغفلت ذكر هذا العالم المتقدمة والمتأخرة ومما يؤسف له أن عددا م 

ه في تصحيح عقائد المسلمين،  هـ( صاحب كتاب  384فهذا ابن النديم )ت الجليل ومناقب ه وأثر 

عن عن اإلمام أبي جعفر الطحاوي ولم يتحدث عن اإلمام أبي منصور  الفهرست، تحدث

هـ( لم يترجم 681هـ( رغم أن الشيخين متعاصران، وهذا ابن خلكان ) ت 321الماتريدي ) ت

هـ( في 764صالح الدين الصفدي )ت في كتابه وفيات األعيان ألبي منصور الماتُريدي، وكذلك

هـ( تحدث في كتابه الكامل في 630ألثير الجزري ) تكتابه الوافي بالوفيات، وهكذ ابن ا

التاريخ عن بلدة) ماتُريد( ولم يتحدث عن أبي منصور الماتريدي مع أن ماتريد موطنه األصلي، 

هو اآلَخر في كتابه البداية والنهاية لم يتحدث عن أيضا  هـ(774ونجد ابن كثيرالدمشقي ) ت 
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هـ( 319الكعبي المعتزلي )ت أبي القاسم عاصرهأبي منصور الماتريدي ، مع أنه تحدث عن م

حيث نقض آراءه وفند معتقدات ٍه، ثم جاء من لماتريدي ردودٌ كثيرةٌ على كتب الكعبي وكان ل

هـ( في كتابه طبقات المفسرين ، إلغنه أغفل 911المتأخرين اإلمام جالل الدين السيوطي )ت

لذين برعوا في التفسير وعلومه، وهكذا نجد ترجمة اإلمام الماتُريدي مع أنه من أكابر الرجال ا

في كتب طبقات السادة األحناف أن ذكر الماتُريدي لم يذكر بتفصيل وعمق بل مرت عليه 

 مرورا عابرا.

منها: أن المعاصرين ألبي منصور الماتريدي  كثيرة وهذا يعود في تقديري الشخصي إلى أسباب

اصرةُ حجاب( فلم يترجموا له ، مما حمل ربما كانوا على تنافس معه وكما يقال: ) المع

على إغفال ترجمته لعدم توفر معلومات عنه، ومنها أن الماتريدي من  المتأخرين بعد عصره 

شدة ورعه وإخالصه كان ال يرغب في إطرائه ومدحه ونشر سيرته ، فكتب هللا له ثواب 

نيا ، واتباعه انتشروا بكثرة المخلصين الصادقين ، لكن علمه انتشر في اآلفاق وأفكاره مألت الد

رة، وهناك أسبابأخرى مثل بعد سمرقند عن مركز الخالفة اإلسالمية العباسية، في أرجاء المعمو

 وكثرة أتباع اإلمام أبي تاحسن األشعري، وغيرها من أسباب.

توحيد وإذا أردنا أن نقترب من إدراك ما قدمه اإلمام الماتريدي للعقيدة اإلسالمية وما بذله في 

المسلمين على عقيدة سليمة يرضاها هللا ورسوله ال بد لنا من فهم العصر الذي عاشه الماتريدي 

وما واجهه من تيرات واعتقادات وأفكار ابتعدت عن العقيدة اإلسالمية الصحيحة ولوت ذراع 

 النصوص وطوعتها بما يخدم توجهاتها وبما ينسجم مع معتقداتها.

في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري والثلث في سمرقند ياته عاش حفاإلمام الماتريدي 

األول من القرن الرابع الهجري، وهو عصر حصلت فيه مشاكل سياسية في ظل الدولة 

العباسية، لكن الحالة العلمية مستقرة  والنهوض العلمي قائم ، وكان للخليفة العباسي المتوكل بن 

هـ( دور ُمميز في إخماد نار الفتنة والجدل في موضوع 232المعتصم الذي تولى الخالفة عام )

القرآن، ومنح الفقهاء والمحدثين حرية الوعظ واإلرشاء وتوعية الناس، وحدَّ من نشاط 

المعتزلة، وسمح بإقامة حوارات بين السنة والمعتزلة، مما حمل الماتريدي على التصدي 

 قفات في الرد على المعتزلة والقرامطة والروافض، فكانت له ولألفكار الزائغة والعقائد الباطلة 

امية  وهو بذلك قد انتصر ، والرد على جميع النحرفين في عقيدتهم،  وبعض الخوارج  والكرَّ

، فوحد هللا وسطية  معتدلةللعقيدة الحق ألهل السنة والجماعة، وثبت القلوب على عقيدة  سليمة 

 ى يومنا هذا.به األمة اإلسالمية في كثير من البلدان إل

ويجدر بنا هنا أن نذكر بعضا من جهوده التي رفع بها شأن عقيدة أهل السنة والجماعة ، ووحد 

 ،ومن مظاهر جهوده في تقريرعقيدة المسلمين الصحيحةصفوفهم وجمعهم على كلمة التقوى، 
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؛ ألن حصر ذلك يحتاج إلى  نموذجين  من ودحض حجج مخالفيهم ما يأتي، وتوحيد صفهم 

 :مجلدات:

 :ردّأ على المخالفين  بالنقل والعقل وجوب معرفة هللا تعالىالماتريدي يثبت أوال: 

إن معرفة هللا تعالى من أعظم الواجبات ، وما إرسال الرسل واألنبياء عليهم الصالة والسالم إال 

فوا الخلق بالخالق، وهذا مااتفق عليه األشاعرة وا لماتريدية والمعتزلة، غير أن الخالف وقع ليُعّر 

 في طرق هذه المعرفة ، هل العقل فقط؟، أم النقل فقط ؟ أم العقل والنقل معا؟

فذهب المعتزلة إلى أن معرفة هللا تعالى ال تحصل إال بالدليل العقلي فقط، من خالل التفكير 

دور النص المنقول إلثبات ، وألغوا المعتزلة في االعتماد على العقل والنظر، وبذلك أفرط

 الخالق.

وهم فرقة من اصحاب الحديث صرحوا بتشبيه الخالق على صورةٍ ذات  –وذهب الحشوية 

وال شأن للعقل ل، ونقهللا تعالى ال تكون إال بالنص المذهبوا إلى أن معرفة  –أعضاء وأبعاض 

 فيها، وبذلك يهملون دور العقل في التعرف على الخالق.

ولكن طريقة والماتريدية فقد اعتمدوا العقل والنقل في إثبات وجود هللا تعالى، أما األشاعرة 

االستدالل بهما جاءت مختلفة فاألشاعرة يذهبون إلى أن معرفة هللا تعالى تثبت بالشرععن 

طريق النظر واالستدالل بآثار قدرته وشواهد ربوبيته، وذهب الماتريدية إلى أن معرفة هللا 

ل إليها بالعقل بدليل ما أودعه هللا تعالى في مخلوقاته من العجائب التي تدلنا تعالى يمكن التوص

بل قيد  عليه سبحانه، وأمرنا بالنظر فيها، فالماتريدي لم يطلق العنان للعقل كما فعل المعتزلة ،

وبهذا يظهر لنا أن اإلمام الماتريدي تابع إمامه أبا حنيفة ؛ فال عذر ذلك بتأييد النص الشرعي، 

 ألحد في الجهل بخالقه وهو يرى السموات  وخلق نفسه  وغيرها.  

 المتريدي ينقض رأي الثنوية والمجوس في التوحيد : ثانيا :

الثنوية والمجوس من الفرق  التي تعتقد بوجود إلهين اثنين، أحدهما خالق للخير، واآلخر خالق 

 للشر، 

 ونفى صحة قولهما بقضيتين: فوجه الماتريدي النقد الالذع لهذا الرأي الباطل، 

رَّ شيئا عن اآلخر، ويقدر أن يفعل ما اليعلمه  -األولى:  بقدرة كل واحد من اإللهين على أن يُس 

زوهما ،  لوا أحدهم، وإن قالوا : ال،  فقد عجَّ لوا اإللهين أو جهَّ اآلخر، فإذا قالوا نعم ، فقد جهَّ

 والجهل يسقطان الربوبية.والعجز 
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ما أراد هذا اإللهُ إثباته وأراد اإلله اآلخر نفيه فقد حصل تناقٌض، فدَلَّ الوجود على والثانية: أن 

كون اإلله واحد وهو الذي أراد اإليجاد والثاني ليس بإلٍه ألنه لم يحقق إرادتهفهو عاجز واإلله ال 

 يكون عاجزا، وفي الموضوع كالم آخر للماتريدي يرد فيه على الثنوية والمجوس.

ولى اإلمام الماتريدي الرد على المعتزلة في قضية صفات هللا تعالى ، ويبطل رأي وهكذا يت

الجهمية والمعتزلة في نفي العلم عن هللا تعالى، وينقد المعتزلة في قضية رؤية هللا تعالى في 

اآلخرة، ورد على الجبرية في مسألة أفعال العباد، ورد على المعتزلة في قضية األجل ، ورد 

همة في قضية أصل النبوة، وفند رأي بعض الجهمية والمعتزلة في موضوع عذاب على البرا

وأبطل ما ذهب إليه القبر ونعيمه، ورد على المعتزلة والروافض في قضية وجود الصراط، 

  المعتزلة والخوارج في موضوع مرتكب الكبيرة.

فظت عقيدة أهل وبهذا ندرك أن اإلمام أبي منصور الماتريدي أسس مدرسة كالمية كبيرة ح

السنة والجماعة، وأقام الحجج واألدلة القاطعة انصلرة عقيدة أهل السنة، ودفع الشُّبهَ ورد 

الخصوم ، فكان له الفضل بعد هللا تعالى على ما قدم من خدمة عظيمة  لإلسالم والمسلمين ، في 

ورفض كل أشكال توحيد عقيتهم ، ونبذ الفرقة والتطرف ، وإنكار الغلو والتكفير في الدين، 

 اإلرهاب الفكري والجسدي والديني.

ل السنة ÷وكان ظهور الماتريدي في عصره ومكانه ضرورة حتمية للحفاظ على عقيدة ا

 والجماعة ، ولتوحيد المسلمين في شرق األرض وغربها على عقيدة واحدة سمحة معتدلة.

 

 العقيدة اإلسالمية وتوحيد األمة[] اإلمام أبو منصور الماتريدي األنصاري ضرورة في تثبيت 

 السعدي  أسعد عبدالرزاق عبدالرحمن أ.د

 أستاذ الدراسات العليا في أكاديمية بلغار اإلسالمية

 روسيا االتحادية –رية تتارستان وجمه
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