الماتريدية
شيخ المذىب  :ىم اتباع االمام ابي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي
الحنفي الممقب بإمام اليدى .
والماتريدي نسبة الى ماتريد ويقال ليا ماتريت وىي محمة بسمرقند او قرية بيا .
توفي في 333ه ،بعد وفاة ابي الحسن االشعري بقميل وقبره بسمرقند .
مذهب الماتريدي مذهب االمام ابي حنيفة
الماتريدية اخذوا مذىبيم عن ابي حنيفة رحمو اهلل  ،الن الماتريدي مفصل لمذىب
االمام ابي حنيفة واصحابو المظيرين قبل االشعري مذىب اىل السنة  ،وبنى كتبو
عمى مسائل اخذىا من نصوص االمام ابي حنيفة وىي في خمسة كتب  :الفقو
االكبر  ،الرسالة  ،الفقو االبسط  ،العالم والمتعمم  ،الوصية المنسوبة الى االمام .
اهل السنة والجماعة
اذا اطمق اىل السنة والجماعة فالمراد بيم االشاعرة والماتريدية وىو المشيور في
ديار خراسان والعراق والشام وغيرىا .
الخالف بين االشاعرة والماتريدية

ىناك اختالف بين الطائفتين في بعض االصول منيا مسألة التكوين  ،ومسألة
االستثناء في االيمان  ،ومسألة ايمان المقمد .
اراء االمام ابي منصور الماتريدي
-1في معرفة اهلل عزوجل  :فيرى الماتريدي ان معرفة اهلل سبحانو وتعالى يمكن ان
يدرك العقل وجوبيا الن العقل لو خال من اليوى والتقميد لوصل الى االيمان باهلل
عزوجل فالماتريدي يرى ان العقل يمكن ان يستقل بمعرفة اهلل تعالى اال انو يرى انو
ال يستقل بمعرفة االحكام التكميفية  ،اما المعتزلة فيرون ان معرفة اهلل تعالى يمكن ان
يدرك العقل وجوبيا لكن الوجوب ال يكون ممن يممك االيجاب وىو اهلل تعالى .
-2اثبت الماتريدي صفات المعاني هلل تعالى لكنو قال انيا ليست شيئا غير الذات
فيي ليست صفات قائمة بذاتيا وال منفكة عن الذات فميس ليا كينونة مستقمة عن
الذات وىو بذلك متفق مع المعتزلة القائمين بانو ال شيء غير الذات .

-3النصوص الواردة في القران الكريم واالخبار المشتممة عمى االوصاف الخبرية
الموىمة لمتشبيو وقف منيا الماتريدي موقف التاويل  ،وبذلك يوافق المعتزلة ويوافق
االشاعرة القائمين بالتاويل .
 -4اهلل تعالى منزه عن العبث وافعالو سبحانو تكون عمى مقتضى الحكمة النو
الحكيم العميم واهلل سبحانو لو في افعالو قصد وىو غير مجبر عمييا النو مختار فال
يقال انو يجب عميو فعل الصالح او االصمح .
 -5القبح ثابت بالعقل اما العقاب فمتوقف عمى الشرع  ،وىو قول الماتريدية وحكوه
عن ابي حنيفة  ،فالماتريدية يرون ان لألشياء حسنا ذاتيا وقبحا ذاتيا  ،والعقل
يستطيع ان يدرك حسن بعض االشياء وقبحيا  ،لكن العقل ال يمكن ان يستقل
بالتكميف الديني فقط  ،ومنيج الماتريدي يتميز بان لمعقل سمطانا كبي ار فيو من غير
اسراف فيو ال يصل الى الدرجة التي اعتمدىا المعتزلة ويرى ان العقل مصدر من
مصادر المعرفة لكنو يخشى عميو من الزلل  ،ومن ىنا يرى ان مصدر طمب عمم
العقائد ىو النقل والعقل معا .
 -6افعال العباد مخموقة هلل تعالى الن اهلل تعالى خالق االشياء كميا  ،ورأي
الماتريدي كاالشعري ان العبد لو كسب وىو مختار فيو وبيذا الكسب يكون الثواب
والعقاب  ،لكن الكسب عند الماتريدي يكون بقدرة اودعيا اهلل تعالى العبد ،
فالماتريدي توسط بين المعتزلة واالشاعرة حيث قرر المعتزلة ان خمق الفعل بقدرة
اودىا اهلل تعالى العبد  ،واالشاعرة قرروا ان ال قدرة لمعبد في الفعل لكن لو الكسب
والماتريدي قرر ان الكسب بقدرة العبد وتأثيره .
-7االيمان ىو التصديق بالقمب فقط  :وىو قول الماتريدي ومروي عن االمام ابي
حنيفة  ،والمشيور من مذىب االمام االشعري  ،والماتريدية يرون ان مرتكب الكبيرة
ال يخرج من دائرة االيمان .

