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العالمة أبو منصور المات ريدم ك منهج تفسيره
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:العالمت أبى مىصىز املاجسٍدي و مىهج جفصحره
"دزاشت جحلُلُت "جأوٍالث أهل الصىت


الدكخىز إشساز أحمد خان

“Ta’wilat Ahl al-Sunnah” is a well-known tafsir work written by al-Shaykh al-„Allamah
Abu Mansur Muhammad ibn Muhammad al-Maturidi (d.333 A.H.) who was considered
leader of the followers of the Prophet‟s (s.a.w.) traditions. This work is also referred
to as “Ta’wilat al-Qur’an”. In this tafsir the mufassir defended wisely, reasonably and
strongly the doctrinal views of Ahl al-Sunnah wa al-Jamaa’ah on the valid basis
available in the Qur‟an. It would not be exaggerated statement that the
interpretation of the Qur‟anic verses as given in this book is easily intelligible for
both the layman and the scholar. The credit goes to the methodology applied in the
book. This particular methodology consists of several elements. First, there is total
abstinence from complicated statements. Second, it applies easily intelligible logic.
Third, it seeks to strengthen the preferred views on the basis of the Qur‟an itself.
Fourth, it brings in authentic Prophetic traditions, views of Companions and
Successors in the discussions. Fifth, it mentions several possible connotations of a
Qur‟anic word or verse. Sixth, it makes critical analysis of others‟ views especially
those of Mu‘tazilah. The present paper is an attempt to highlight these six
methodological elements of al-Maturidi‟s tafsir by focusing on Surat al-Baqarah.
Keywords: Tafsir, Methodology, Ahl al-Sunnah, Doctrinal Views, Mu‘tazilah

"تأكيالت أىل السنة" ىو كتاب معركؼ في التفسير ألفو رئيس أىل السنة الشيخ
 كىذا التأليف أيضا.) ق333العالمة أبو منصور محمد بن محمد الماتريدم (ت
دفاعا شافينا كافينا متزنا
 ك فيو دافع المفسر الجليل ن."يعرؼ ب"تأكيالت القرآف
معتدًل عن األفكار العقدية ألىل السنة كالجماعة على أساس قوم في القرآف
ن
 ك لو قيل إ ٌف شرح اآليات في ىذا التفسير ىو سهل الفهم ج ند ا لما.الحكيم
 ك في الواقع كل من يقرأ ك يستقرأ ما جاء بو الشيخ.يكوف مبالغنا في ذلك
فهما سدي ند ا سواء كاف القارئ
المات ريدم في تفسيره تأيي ند ا لعقائد أىل السنة يفهم ن

 كىذا. كسبب ذلك ا لمنهج الخاص فيو.متخصصا في القرآف
مبتدئنا أك كاف
ن
المنهج لو ميزات متميزة ك مالمح
___________________________________
 تركيا،*كلية العلوـ اإلسالمية بجامعة السلطاف محمد الفاتح بإسطنبوؿ

القلم  ---دسمبر  2018ء

العالمة أبو منصور المات ريدم ك منهج تفسيره

)(353

أكًل :التجنب عن العبارات الغامضة المعق ٌدة؛ ك ثانينا :استخداـ
بارزة منها ،ن
المنطق سهل الفهم؛ ك ثالثنا :تقوية القوؿ باستشهاد باآليات األخرل في
رابعا :اًلستشهاد باألحاديث الصحيحة ك بأقواؿ الصحابة ك
القرآف؛ ك ن
خامسا :ذكر احتماؿ المعاني ك المفاىيم للكلمات القرآنية؛ ك
التابعين؛ ك
ن

سادسا :النقد على اآلراء لغير أىل السنة ًل سيما للمعتزلة .كيريد الباحث
كيزا على سورة
أف يحلل ىذه العناصر السادسة لمنهج الشيخ الماتريدم تر ن

البقرة .كمني السعي كاإلتماـ من اهلل عز كجل .كأسألو سبحانو التوفيق في

إب راز تلك الميزات المنهجية.
الكلمات المفتاحية :التفسير ،المنهج ،أىل السنة ،األفكار العقدية،
المعتزلة.

التمهيد:
كما ش اىدت الوقائع التاريخية اإلسالمية قد كانت الخالفات ك اًلختالفات بين زعماء
المسلمين في البداية سياسية ك أيضا إلى حد ما كالمية ،ك تشكلت ىذه النزاعات
السياسية
ك الخصومات الكالمية ألسباب عديدة معركفة ك غير معركفة اعتقادية .فطلعت على
األفق اإلسالمي العقدم في أكاخر القرف الثاني الهجرم حوؿ الشمس البازغ األقمار ك
الكواكب الكثيرة ،كلكل منها أتباع يعتقدكف بشدة اًلعتقاد أ ٌف ما لديهم من
اًلعتقادات ىي أصح العقائد المعركفة كبقيتها باطلة .كسمى الناس ىذه الفرؽ العقدية
أىل السنة ك الجماعة ،ك أىل التشيع ،ك أىل اإلعتزاؿ ،ك الخوارج كغير ذلك .ك كاف
استدؿ بينبوعين صافيين ىما القرآف الحكيم ك بيانو في السنة
من الطبيعي أ ٌف كل منهم
ٌ

النبوية المطهرة .فظهرت عدة التفاسير في تأييد ىذه الفرقة ك تلك الفرقة ،كأىمها

"الكشاؼ" ألبي القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشرم (ت 538ق) الذم قد
كتبو المف سر ًلب راز آراء أىل اًلعتزاؿ ك إثبات عقائدىم ،ك "تأكيالت أىل السنة" ألبي
منصور محمد بن محمد المات ريدم (ت 333ق) الذم يتمثل محاكلة لتوثيق آراء أىل
السنة كتثبيت عقائدىم .ك يتناكؿ ىذا المقاؿ ايضاح المنهج الذم استخدمو المات ريدم
في تفسيره من خالؿ تفسير سورة البقرة.
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المنهج التفسيرم للعالمة المات ريدم:
ك في الواقع أساليب التفسير من ناحية األصالة ،كما ىو معركؼ ،ىي فقط
ثالث كىي ما طبقها ثالثة من المفسرين المتقدمين المعركفين البارزين المرموقين
المحترمين كىم :الطبرم (ت 313ق) ك الزمخشرم (ت 538ق) ك الرازم
(ت 636ق) .كاألسلوب في التفسير يتأثر بمقصد من المقاصد التي يفسر القرآف
المفسر ألجلها .كاألغراض لثالثة التفاسير األكلى المذكورة أعاله مختلفة بعضها من
بعض .فالغرض لجامع البياف للطبرم ىو أصال جمع اآلراء التفسي رية المنسوبة إلى
العلماء من الصحابة ك التابعين ك أتباع التابعين .فأما الكشاؼ للزمخشرم ك مفاتيح
الغيب لل رازم إنما الغرض لهما التأييد آلراء المعت زلة ك المحاكمة لؤلسئلة ك القضايا
الكالمية كالعقدية المتناكلة المتاحة في عهده على التوالي .فاألسلوب في تفسير
الطبرم ىو سهل ألنٌو سرد في الكالـ بدكف المناقشة ،ك األسلوب في تفسير
الزمخشرم ىو متكوف من عدة العناصر كىي الكالـ ك اللغة ك الفلسفة ك المنطق؛
تكوف العبارات
كألجل ذلك األسلوب فيو ىو كالمي ك منطقي ك فلسفي ك نحوم كىي ٌ
فيو عسيرة الفهم ك معق ٌدة .كاألسلوب في تفسير الرازم ىو أيضا كالمي ك منطقي؛ فال

يستطيع القارئ أف يفهم المناقشات فيو فهما ي سي را .فاتضح األمر أ ٌف للطبرم منهج ،ك

للزمخشرم منهج ،ك للرازم منهج .كمن الممكن أف يقاؿ أ ٌف ىذه المناىج الثالثة ىي
مبتكرة؛ ك أصحابها الثالث ىم الذين يعتبرىم أىل العلم أئمة التفسير فحسب بل أئمة
المناىج التفسي رية .كالتفاسير األخرل التي قد ألفها المفسركف بعد المفسرين الثالث

المبتكرين قد تأثرت بهذه المناىج الثالثة ،ك نهجوىا إلى ح ٌد ما ،كًل يستطيع أحد
منهم أف يتغاضى عنها تماما في تفسيره.
كقد تحير ىذا الباحث تحيرا شديدا من ىذا الرأم المعركؼ ألنٌو يرل أ ٌف العالمة أبا
المنصور الماتريدم كاف من معاصرم الطبرم إًل أ ٌف عند ما توفٌي الطبرم ( 313ق)

كاف الماتريدم حيٌا ك قد فات بعد ثالث ك عشرين سنة في سنة  333ق .كقد نرل أ ٌف
المنهج الذم استخدمو الطبرم في تفسيره ىو منهج الركاية؛ ك المنهج الذم نهجو
المات ريدم في تفسيره يختلف إلى ح ٌد كبير من المنهج للطبرم .فمعناه أ ٌف المنهج
للماتريدم ىو منهج مبتكر ألنٌو ما اتبع فيو أحدا .كانطالقا على ىذا األساس ىو
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يستحق بأف يقاؿ لو إماـ التفسير ك منهجو .فهو ليس إماـ إىل السنة فحسب بل إماـ
المفسرين أيضا.
كما ًلحظ الباحث إنٌما المنهج الذم استخدمو الماتريدم في تفسيره يتكوف ىو من
عدة عناصر منها ،أكًل :التجنب عن العبارات الغامضة المعق ٌدة؛ ك ثانينا :استخداـ
المنطق سهل الفهم؛ ك ثالثنا :تقوية القوؿ باستشهاد باآليات األخرل في القرآف؛ ك
خامسا :ذكر
رابعا :اًلستشهاد باألحاديث الصحيحة ك بأقواؿ الصحابة ك التابعين؛ ك
ن
ن

احتماؿ المعاني ك المفاىيم للكلمات القرآنية؛ ك سادسا :النقد على اآلراء لغير أىل

السنة ًل سيما للمعت زلة.
-1

التجنب عن العبارات الغامضة المعق ٌدة:

لكل شخص أسلوب؛ كىذا أمر طبيعي .كعند الكالـ سواء كاف شفويا أك

تح ريرا يستعمل صاحب الكالـ ط ريقة تختلف إلى ح ٌد ما عن ط ريقة غيره .كانطباقا
أم استثناء يستخدموف األساليب التي يختلف
لذلك المبدأ نرل أ ٌف المف سرين بدكف ٌ

فيها بعضهم من بعض .ك ىذه األساليب المستخدمة ىي التي تجعل الكالـ بليغا

يحب أف يتكلم
فصيحا أك عسي را ثقيال أك غامضا معقدا .كيبدك أ ٌف العالمة الماتريدم ٌ
بفصاحة ك بالغة عند شرح الكالـ الرباني .ك لذلك يحترز عن إتياف الكلمات غير
المعركفةك العبارات الغامضة .كالكالـ البليغ ىو الكالـ الذم يفهمو الناس سواء كان وا
من العلماء أك من العواـ فهما يسي را كامال .كالكالـ المعقد ىو ليس الكالـ البليغ
الذم ًل يبلغ القلوب في المرة األكلى ك ألجل ذلك ًل يؤثرىا تأثيرا كامال مثل الكالـ
البليغ الذم يصل القلوب بيسير ك يؤثرىا تأثي را تماما .فتأتي األمثلة المناسبة كالتالي:
"- 1كاأليقاف بالشيء ىو العلم بو ،كاإليماف ىو التصديق ،لكنٌو إذا أيقن آمن بو،
َّ ُ
ظن من البعث كقولوِ ﴿ :إن هظ ُّن
كص ٌد ّٗؽ بو لعلمو بو .ألنٌو طائفة من الكفار كانوا على ٌ
إ ََّّل َظ ّىا َو َما َه ۡح ُن ب ُم ۡص َد ُۡقى َحن﴾(الجازُت ،)23 :فأخبر ّ
عز ّ
وجل عن هؤَّلءّ ،أنهم على
ِِ
ِ
ِ
ّ
1
ّ
ًقحن ،لِصىا على الظن والشك كأولئك".
ٓ
ۡ
ُ
ُ
ك جاء المات ريدم بهذا القوؿ تفسي را للجزء األخير لآلية ﴿ َو ِبٱۡل ِخ َس ِة ه ۡم ًُى ِقىىن﴾
عرؼ فيو ما ىو األيقاف كما ىو اإليماف ككيف األيقاف ينتج على
(البقرة .)4:ك ٌ
اإليماف .ك في الحقيقة ىذا القوؿ يترشح منو أنٌو المنطق العلمي كالقوؿ الفلسفي كمع
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ذلك جاء المفسر بأسلوب يجعل كالمو متحررا من الغموض ك التعقيد .ك القارئ ًل
يشعر بالعبء في فهم ما قالو المفسر .كىذه العبارة تتمثل مثاًل بالغا لبالغة القوؿ ك
فصاحتو .ما أحسن الكالـ عند ما قاؿ الماتريدم إف األيقاف ىو العلم ك اإليماف ىو
فلب القوؿ ىو إ ٌف المتقين يتصفوف مع صفات أخرل بالعلم ك التصديق؛
التصديقٌ .
فإنٌهم يعلموف أ ٌف كقوع اآلخرة ىو الحق ك يص ٌد قوف بها بكل التصديق بالقلب ك

باللساف ك بالعمل.

ك عند ما نقرأ ما جاء بو المفسركف اآلخركف في تفسير اآلية الرابعة من سورة البقرة
فنجد أ ٌف الكثير منهم ما فسركىا تفسيرا يسيرا ،بل قالوا عن أشياء كثيرة ًل تتعلق
مباشرة بمعنى األيقاف باآلخرة .قد تكلم اإلماـ الراغب األصفهاني ( 535ق) عند
التفسير لآلية المذكورة (البقرة )4:عن الركح ك اًللهاـ ك اًللقاء ك رؤيا صادقة.
كالعبارات التي أكرد فيها ىذه القضايا ليست سهلة الفهم ،كفيها غموض.

2

كالزمخشرم ( 538ق) ىو أيضا ما تناكؿ المعنى لؤليقاف ك قاؿ عمن المراد بهذه اآلية
فيقوؿ " :قلت :يحتمل أف يراد بهؤًلء مؤمنو أىل الكتاب كعبد ال لَّو بن سالـ كأضرابو

من الذين آمنوا ،فاشتمل إيمانهم على كل كحى أنزؿ من عند ال لَّو ،كأيقنوا باآلخرة
إيقانان زاؿ معو ما كانوا عليو من أنو ًل يدخل الجنة إًل من كاف ىود ان أك نصارل كأ ٌف
3
النار لن تمسهم إًل أياما"

ض ح ما المراد باأليقاف باآلخرة ك حاكؿ اإلخبار عن الذين
ك إبن عطية ( 545ق) ما ك ٌ
جاء ذكرىم في اآلية فيقوؿ " :اختلف المتأكلوف فيمن المراد بهذه اآلية كبالتي
قبلها"4.ك ال رازم ( 636ق) ما قاؿ شيئا عن األمر (البقرة )4:إًل إنٌو استنبط من اآلية
أم ناحية باأليقاف باآلخرة .ىذا ىو الفرؽ الواضح بين
مسائل عديدة ًل يتعلق من ٌ

األسلوب اليسير للماتريدم ك األساليب المعقدة لغيره .كيبدك أف المخاطب للمات ريدم

العلماء ك العواـ معا كلكن المخاطب للمفسيرين منهم الؤلصفهاني ك الزمخشرم ك إبن
عطية ك ال رازم.
رد ا على قوؿ أكلئك الكفرة "إ ٌف إبراىيم كاف على دينهم .أل ٌف
"- 5الدين ىو اإلسالـٌ ،
اليهود زعمت" :إنٌو كاف على دينهم يهوديا" .ك قالت النصارل" :بل كاف على
َ َ ُ ْ ُ ُ ْ ُ ً َ ۡ َ ََٰ َ َ ْ
ص َس َٰي ت ۡهخ ُدوا﴾
النص رانية" .كعلى ذلك كانوا لغيرىم يقولوف﴿ :وقالىا كىهىا هىدا أو ه
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عز
فلما ٌادعى كل كاحد من الف ريقين أنٌو كاف على دينهم ،اكذبهم اهلل ٌ
(البقرةٌ .)135:
كرد عليهم ذلك ،فقاؿ :قل يا محمد ما كاف إبراىيم يهوديا كًل
جل في قولهم ٌ
ك ٌ
َّ َّ
ٱص َط َف َٰى َل ُك ُم ّ
ٱلد َ
ٱلل َه ۡ
ًن
نصرانيا ،كلكن كاف حنيفا مسلما .فعلى ذلك قولوِ ﴿ :إن
ِ
َ َ َ ُ ُ َّ َّ َ َ ُ ُّ ۡ ُ َ
جل أف دينو كاف دين
فال جمىجن ِإَّلوأهخم مص ِلمىن﴾ (البقرة .)135:أخبر اهلل ٌ
عز ك ٌ

اإلسالـ ،كىو الذم اصطفاه لو .ك الدين الذم اختاركا ىم من اليهودية ك النصرانية
َ َّ َ َّ ۡ ٓ ُ ۡ ُ َ
َ ۡ ۡ ََٰ
وص ِن َما ج َمى َٰىف ِلل ِه ٱۡل ِخ َسة َوٱۡلول َٰى﴾ (النجم ،)55- 54 :أل ليس
لقولو تعالى﴿ :أم ِل ِۡل
5
لو".

أم ناحية من النواحي العلمية في ىذه العبارة
فال يرل أحد غموضا أك التباسا من ٌ
ٓ
ُ
ىُ ًََٰ ََِ َّ َّ إنَّ
َٰ
َ
المقتبسة من كالـ المات ريدم المتعلق باآليةَ ﴿ :و َو َّص َٰى ب َها إ ۡب َسهۧ ُم َبىهه َىَ ۡعق ُ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِِ
َ
َّ َ ۡ َ َ َٰ َ ُ ُ ّ َ َ َ َ ُ َّ َّ َ ُ
ًن فال ج ُمىجى ِئَّل َوأهخم ُّم ۡص ِل ُمىن﴾ (البقرة .)135:كالسبب
ٱلد
ٱلله ٱصطفى لكم ِ
اآلخر لذلك ىو اظهار الرأم بجمل قصيرة .كفيها جماؿ بالغ يجعل الكالـ بليغا.
كالجماؿ في الكالـ ىو نتيجة ظاىرة الحذؼ ك اًليجاز .كفي الواقع ىذه الظاىرة ىي
اظهر من الشمس في القرآف الحكيم .فيمكن أف يقاؿ إ ٌف الماتريدم حاكؿ حسب
اًلستطاعة استعماؿ األسلوب القرآني في كالمو.
-5

استخداـ المنطق سهل الفهم:

كمن أع ظم النعم المادية التي أعطاىا اإلنساف ىو العقل الذم يتميز بو
اإلنساف من الحيواف .كاألىمية البالغة لهذه النعمة الكبيرة قد ذكر في القرآفِ ﴿ :إ َّن
ُّ ُّ ۡ ُ ۡ ُ َّ َ َ
َ َّ َّ ٓ
َ َّ
ُ َ
ًن َّل ٌَ ۡع ِقلىن﴾ (األنفاؿ .)55:كيفهم
ىد ٱلل ِه ٱلصمٱلَكم ٱل ِر
ٱلد َوا ِ ُّ ِع
شس
اإلنساف شيئا فهما عميقا باستعماؿ الدليل ك المنطق ألنٌو يشعر باًلطمئناف ك اًلقتناع
بهما .كالمفسركف يعرفوف بهذه الحقيقة ك يأتوف في تفاسيرىم األسلوب المنطقي
إليضاح األمور المتعلقة بالقرآف .كلكن في أكثر األحياف تصبح العبارات التي يعالج
المفسركف بها أساليب المنطق عسيرة الفهم ،ك يظهر منها أ ٌف المفسر ًل يستهدؼ
شك ،يترشح من عباراتو التفسي رية التي
منها افهاـ الناس ك تفهيمهم .ك المات ريدم ،بال ٌ

ىو يستخدـ فيها األسلوب المنطقي أنٌو يستهدؼ افهاـ الناس ك تفهيمهم .كاألمثلة
كالتالي.
َ ۡ ُ ُ ٓ ْ َ ُ َ ُۡ
"ك قولو﴿ :فٱقخلىا أهفصكم﴾ (البقرة ) 54:قاؿ الفقيو أبو منصور :لو ًل اجتماع أىل
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التأكيل ك التفسير على صرؼ ما أمر اهلل تعالى إياىم بقتل أنفسهم على حقيقتو كإًل لم
نكن نصرؼ األمر بقتل أنفسهم على حقيقة القتل؛ كذلك أل ٌف األمر بالقتل كاف بعد
جل:
التوبة ك رجوعهم َإلى عبادة َاهلل َتعالى كالطاعة لو كالخضوع .دليلو قولو ٌ
عز ك ٌ
َ
ْ
َ ُّ ْ َ ُ ْ َ َّ
ۡ
َ َ
َ
َ َّ
َ
َ
﴿ َوملا ُش ِقط ِف ٓي أ ًۡ ِد ِيه ۡم َو َزأ ۡوا أ َّن ُه ۡمق ۡد ضلىا قالىا ل ِئن ل ۡم ًَ ۡس َح ۡمىا َزُّبىا وَغ ِف ۡس
ََ ََُ َ
ىه َّن م َن ۡٱل ََٰخصس َ
ٍن﴾ (األعراؼ .)149 :ظهر بهذا أنٌهم تابوا قبل أف يؤمركا
لىالىك
ِ
ِ ِ
شرع على ألسن الرسل قتاؿ الكفرة حتى يسلموا .فال يجوز ذلك إف
بالقتل .كقد ٌ
أسلموا ،فيحصل اإلرساؿ للقتل خاصة ًل للدين ،كاهلل أعلم .كأل ٌف القتل ىو عقوبة

الكفر ًل عقوبة اإلسالـ ،كخاصة قتل استئصاؿ ،على ما ركم في الخبر :أ ٌف قتل
سبعوف ألفا في يوـ كاحد .كذلك استئصاؿ ك إىالؾ .كلم يهلك اهلل قوما إًل في حاؿ
الكفر ك العناد ،كإذ اإلسالـ سبب درء القتل ك اسقاطو .أل ٌف من يقتل لكفره إذا أسلم

سقط القتل عنو ك زاؿ .ككذلك إذا أسلم ك تاب ك مات عليو لم يعاقب في اآلخرة

لكفره في الدنيا .فعلى ذل ك يجب أف ًل يعاقب ىؤًلء في الدنيا بالقتل بعد التوبة ك
الرجوع إلى عبادة اهلل تعالى ك طاعتو .ك نصرؼ األمر بالقتل إلى اجتهاد أنفسهم بالبادة
هلل تعالى ك الطاعة لو ،ك احتماؿ الشدائد ك المشقة لتف ريطهم في عصياف ربٌهم
باتخاذىم العجل إلها كيعبادتهم إياه دكف اهلل تعالى .كذلك جار في الناس ،يقاؿ :فالف
يقتل نفسو في كذاً .ل يعنوف حقيقة األمر ،كلكن اجتهاده نفسو في ذلك ك اتعابو
إياىا ،ك اًلحتماؿ الشدائد ك المشقة فيو .فعلى ذلك يصرؼ األمر بقتل أنفسهم إلى
6

ما ذكرنا بمعنى الذم كصفنا ،ك اهلل أعلم".
َ ُُۡ ْٓ
فنالحظ في ىذه الفقرة الطويلة منطق الماتريدم لتعيين معنى الجزء في اآلية﴿:فٱقخلىا
َ ُ ُ
أهف َصك ۡم﴾ (البقرة .)54:كىو يأتي بدليل قاطع ك يقنع العقوؿ أ ٌف القتل ليس عقوبة إًل

للكفر كأتباع موسى عليو السالـ ىم كانوا من المسلمين .كألجل ذلك معنى
َ ُُۡ ْ َ ُ ُ
القوؿ":فٱقخل ٓىا أهف َصك ۡم" ىو أنٌو يجب على بني إسرائيل أف يبذلوا جهودىم في التوبة
َ ۡ ُُ ْ
ك الرجوع إلى اهلل تعالى.فنرل ماذا جاء المفسركف بو في تفسير اآلية "فٱقخل ٓىا
َ ُ ُ
أهف َصك ۡم " من أساليبهم المنطقية .ك الكثير منهم فسركا ىذا الكالـ اإللهي بأسلوب
معقد كًل يستطيع الناس أف يفهموا فهما كامال يسي را .فيتضح األمر بما قالو العالمة
الزمخشرم:
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ػ يف ىس يك ٍم على الظاىر كىو البخع .كقيل :معناه قتل بعضهم بعضا.
"حمل قولو فىا قٍ
ػ ليوا أىنٍ
ػتي
كقيل :أمر من لم يعبد العجل أف يقتلوا العبدة .كركل أف الرجل كاف يبصر كلده ككالده
كجاره كقريبو ،فلم يمكنهم المضي ألمر ال لَّو ،فأرسل ال لَّو ضبابة كسحابة سوداء ًل
يتباصركف تحتها ،كأمركا أف يحتبوا بأفنية بيوتهم ،كيأخذ الذين لم يعبدكا العجل
سيوفهم ،كقيل لهم :اصبركا ،فلعن ال لَّو من م ٌد طرفو أك حل حبوتو أك اتقى بيد أك
رجل ،فيقولوف :آمين ،فقتلوىم إلى المساء حتى دعا موسى كىركف كقاًل :يا رب،

ىلكت بنو إس رائيل ،البقية البقية ،فكشفت السحابة كنزلت التوبة .فسقطت الشفار
من أيديهم ،ككانت القتلى سبعين ألفا .فإف قلت :ما الفرؽ بين الفاءات؟ قلت :األكلى
للتسبيب ًل غير ،ألف الظلم سبب التوبة .كالثانية للتعقيب ألف المعنى فاعزموا على
التوبة فاقتلوا أنفسكم ،من قبل أف ال لَّو تعالى جعل توبتهم قتل أنفسهم .كيجوز أف
يكوف القتل تماـ توبتهم .فيكوف المعنى :فتوبوا ،فأتبعوا التوبة القتل تتمة لتوبتكم،
كالثالثة متعلقة بمحذكؼ ،كًل يخلو إما أف ينتظم في قوؿ موسى لهم فتتعلق بشرط
كإما أف يكوف خطابا من ال لَّو تعالى
محذكؼ ،كأنو قاؿ :فإف فعلتم فقد تاب عليكمٌ .
لهم على طريقة اًللتفات .فيكوف التقدير :ففعلتم ما أمركم بو موسى فتاب عليكم

بارئكم".

7

كىذه الفقرة للزمخشرم في تفسير اآلية المذكورة تتمثل أسلوب الزمخشرم المنطقي
كىو أنٌو مع ٌقد ك عسير الفهم ،كإضافة إلى ذلك يؤيد الزمخشرم الركاية في التوراة أ ٌف
اهلل تعالى قد طلب من الذين لم يعبدكا العجل أف يقتلوا الذين كانوا يعبدكنو دكف اهلل؛
بالرد الشديد لهذه القصة المذكورة في التوراة .كىو
فقتلوا سبعين ألفا .كالمات ريدم جاء ٌ

يفعل ذلك بعبارة منطقية يسيرة الفهم.

ك يقوؿ العالمة محمد الطاىر بن عاشور (1977ـ) في تفسير اآلية المذكورة بهذه
األلفاظ:
ػ يف سهم ب ً
ػ يف س يكم ظى ً
ػَّوب ًة الٍم ٍش رك ىعةً
اى ىرةه فًي أ َّ
ػ ٍت
ػ ٍولً ًو :فىا قٍ
ىف قى
" ىكالٍ ىفاءي فًي قى
ػتي
ػ لى يه ٍم أىنٍ ى ي ٍ ى
ػ ليوا أىنٍ ى ٍ
ػيىا هف ل لت ٍ ى ى ي
يب ِّ
ػ ٍَّرتً ً
ػ ىق ٍد
ػتى يك و يف الٍ ىفاءي لًلت
ٍف يم ىف َّ
ػ ىعالىى :فى
لىوي فى
الذ ٍك ًر ِّ
ص ول ىع لىى يم ٍج ىم ول ىك ىق ٍولً ًو تى
م ىك يى ىو ىعط ي
َّ
ِّساء ] 153 :ىك ىما فًي « يمغٍنًي
ػ ىر ًم ٍن ذلً ى
ىسأىليوا يم وسى أى ٍكبى
ك فىقاليوا أى ًرنىا ال لوى ىج ٍه ىرةن [الن ى
ػها ت ًفيد الت ً
ػَّع ًقيب .كأ َّىما ً
احب « الٍ ىك َّش ً
ػ ٍقتى ً
ال لَّبً ً
ػ ىق ىد
اؼ» فى
ضي أىنَّ ى ي ي
يب ىًل الت ٍ ى ى ى
يب» ىك يى ىو يى
ص ي
ػ ٍَّرت ى
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ج َّوىز فً ًيو كجهي ًن أىح يدىما تىأٍ ًكيل ال ًٍفع ًل الٍمعطي ً
وؼ ىع لىٍي ًو بًال ىٍع ٍزًـ ىع لىى ال ًٍف ٍع ًل فى
ػ ٍع ىدهي
ي ٍ ىٍ
ػيى يك و يف ىما بى
ى
ى ٍ ىٍ ى ي ى
ً
ً
ػ ولًوً
ً
ً
يم ىرتَّ
ىم يى ٍذ يك ٍرهي ى
ب « ال يٍم ٍغني» ىك ىى ىذ ا ىًل يى
ػتىأىتَّى في قى ٍ
ػبنا ىع لىٍيو ىكيم ىع ِّقبنا ىك ىى ىذ ا ال ىٍو ٍجوي ل ٍ
صاح ي
ك فىقاليوا ،ىكثىانًي ًه ىما ىج ٍع يل الت
ػ ىعالىى :فى
ػ ٍَّوبىًة ال ىٍمطٍليوبىًة ىش ًام لىةن
تى
ػ ىر ًم ٍن ذلً ى
ػ ىق ٍد ىسأىليوا يم وسى أى ٍكبى
8
اؿ ً
ً
ػٍو واؿ كأى ٍعم و
َّع ًق ً
ػ ٍَّرتً ً
ضا".
يب ىكالت
ػتى يك ونيالٍ ىفاءي لًلت
ػ ٍت
آخ يرىىا قى
ػ يف ىس يه ٍم فى
ػ لي يه ٍم أىنٍ
يب أىيٍ ن
ػٍ
ألىق ى ى ى
قد استخدـ ابن عاشور في ىذه العبا رة أسلوبا منطقيا إلثبات قولو كلكن ًل يستطيع
أحد باستثناء علماء النحو ك اللغة أف يستفيد منو ،ألنٌو معقد كليس سهال للفهم .فأما
القوؿ للمات ريدم كىو غير معقد ك سهل الفهم.
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تقوية القوؿ باستشهاد باآليات األخرل في القرآف:
ك من المبادئ لتفسير القرآف "أ ٌف القرآف يفسر القرآف" .ك أجمع عليو علماء

األمة المسلمة .ك عند ما يقصد المفسر إثبات رأيو في تفسير آية ما ك ىو يستنبط
دليال من آية أك آيات أخرل من القرآف .ككذلك نرل العالمة المات ريدم أنٌو يستشهد
باآليات األخرل في تفسير آية ما.
َ
ُ
َ ْ
َ َ ۡ َ ۡ َ َّ َ ُ ْ ۡ ََٰ ُ
ًن أوجىا ٱل ِكخ َب َِك ِ ّل َء َاً ٖت َّما ج َِ ُعىا
"الملة ىهنا القبلة ،كىو كقولو﴿ :ول ِئن أجِذ ٱل ِر
َ
َ
ۡ َ َ ََۚ َ َ ٓ َ َ
هذ ب َخابع ق َۡ َل َت ُه َۡۚم َى َما َب ۡع ُ
ض ُهم ب َخابع ق َۡلت َب ۡع َۚ
عز
ِ ِٖ ِ
ِقَلخك وما أ ِ ِ ٖ ِ
ٖ
ض﴾(البقرة .)145:آيس ٌ
جل رسولو صل اهلل عليو كسلم عن أتباع أكلئك دينو ك قبلتو .ألنهم يختاركف الدين ك
ك ٌ

القبلة بهول أنفسهم—ًل يطلب الحق ك ظهوره ك لزكـ الحجة .ك ذلك أ ٌف النصارل
إنٌما اختاركا قبلتهم "المشرؽ" أل ٌف مكاف الجبل الذم كاف فيو عيسى عليو السالـ في
َ َۡ َ
ۡ ََٰ
َ ّٗ َ ّٗ
ُۡ
ناحية المشرؽ ،بقولوَ ﴿ :وٱذك ۡس ِفي ٱل ِكخ ِب َم ۡسٍَ َم ِإ ِذ ٱهد ََرج ِم ۡن أ ۡه ِل َها َمكاها ش ۡس ِق ُّا﴾
(مريم .)16:ك اليهود اختاركا قبلتهم ناحية "المغرب" ،أل ٌف موسى عليو السالـ كاف
ۡ
ۡ َ
ُ َ
بناحية المغرب لما أعطي الرسالة ،ك ك لٌمو ربٌو ،كقولوَ ﴿ :و َما كىذ ِب َجا ِه ِب ٱلغ ۡسِب ّ ِي ِإذ
َ َ ۡ َ ٓ َ َٰ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ُ َ َ ََّٰ
ٱلشهد َ
ًن﴾ (القصص .)44:كأما أىل اإلسالـ
قضِىا ِإلى مىس ى ٱۡلمس وما كىذ ِمن
ِ ِ
شرفها اهلل تعالى— قبلة باألمرً ،ل اتٌباعا لهواياىم .كالعقل
فإنٌما اختاركا "الكعبة" ٌ
9
يوجب أف يكوف الكعبة قبلة ،إذ ىي مقصد الخلق من آفاؽ الدنيا".
َ َ َ ۡ َ َٰ َ َ ۡ َ ُ ُ َ
ىد َوَّل
العالمة المات ريدم فسر في ىذه الفقرة جزء اآلية﴿ :ولن جسض ى عىك ٱلهه
َّ
َ َّ
َّ ََٰ
ص َس ًَٰ َح َّت َٰى جد َِ َع ِمل َت ُه ۡم﴾ (البقرة .)153:ك ٌأكؿ شيء ىو يستدؿ بآية أخرل كىو
ٱلى
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معنى الملة حسب سياقها .كما يقوؿ المات ريدم الملة ىي القبلة ،كيؤيد ذلك باآلية
 145من سورة البقرة .كبعد ذلك يخبر المفسر بأف النصارل كانت قبلتهم "المشرؽ"
ك بأ ٌف اليهود كانت قبلتهم "المغرب" ك يأتي بآيتين (مريم 16:ك القصص )44 :تأييدا
لقولو .كالمفسركف أمثالهم الزمخشرم ك الرازم ك القرطبي كغيرىم ًل يتكلموف عن
القضية المتنوىة في اآلية المذكورة (البقرة )153:مثل ما تكلم عنها المات ريدم .فأما
اًلستدًلؿ باآليات األخرم ىو منهج معركؼ في التفسير .كلكن الفرؽ األساسي فيو
بين الماتريدم كغي ره ىو أ ٌف الماتريدم يركز على المضموف في اآلية كيشرحو على ضوء

اآليات األخرل في القرآف ،بدكف اًلستطراد منو؛ كالمفسركف اآلخركف قلما يركزكف

على الكالـ في اآلية ك يستطردكف الكثير من األحياف من القضية الرئيسة ك يأتوف
باآليات األخرل لتأييدىم كالمهم في اًلستطراد .ك عند ما يذكر العالمة ابن عاشور
معنى "الملة"المذكورة في اآلية (البقرةً )153:ل يستشهد باآليات األخرل ،كىو يقوؿ:
"ك الملة بكسر الميم الدين ك الشريعة كىي مجموع عقائد ك أعماؿ يلتزمها طائفة من
أمل
الناس يتفقوف عليها ك تكوف جامعة لهم كط ريقة يتبعونها ،ك يحتمل أنٌها م شتق من ٌ
الكتاب فسميت الشريعة ملة أل ٌف الرسوؿ أك كاضع الدين يعلمها للناس كيمللها عليهم

كما سميت دينا باعتبار قبوؿ األمة لها ك طاعتهم ك انقيادىم" 10.كما قاؿ ابن عاشور
استدؿ قولو بالقرآف .كأيضا ىو يستطرد
في ىذه العبارة ىو دعول بدكف دليل ،ألنٌو ما
ٌ

كثي را من القضية المذكورة في اآلية .ك الماتريدم ىو دائما يظهر كأنٌو يريد المخاطبين
أف يفهموا فهما يسي را كامال باستدًلًلتو باآليات الق رأنية.

كىناؾ لطيفة علمية خاصة مرتبطة بأسلوب الماتريدم كىي أنٌو يستهدؼ ادراؾ معنى
الكلمة الخاصة في اآلية حسب السياؽ ك ىو يختلف فيو من اآلخرين .مثال عند ما
عيٌن المات ريدم معنى الكلمة "الملة" (البقرة" )153:القبلة" كاف ذلك في السياؽ
الذم يتعلق بتغيير القبلة من المسجد األقصى إلى المسجد الح راـ .كىذا ما يميز
منهج الماتريدم من الكثير من المفسرين.
-4

اًلستشهاد باألحاديث الصحيحة ك بأقواؿ الصحابة:
كالمبادئ األخرل في التفسير منها" :الحديث يفسر القرآف" ك "أقواؿ

الصحابة تفسر القرآف" .ك استخدـ جمهور المفسرين ىذه األصوؿ في تفاسيرىم
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باىتماـ خاص .ك المات ريدم ليس مستثنيا عن ذلك .مثال في تفسير جزء اآلية من سورة
َ َ َ َ َ َّ ۡ
ض ِف ِههىٱل َح َّج﴾ (البقرة )197:يقوؿ:
البقرة﴿:فمن فس
َّ ۡ
"كإما عندنا ،فإف تأكيل قولوَ ﴿ :ف َمن َف َس َ
ض ِف ِههىٱل َح َّج﴾ (البقرة )197:أل لبى فيهن
ٌ
ٌ
با لحج .دليلو ما ركم عن ابن مسعود ،ك ابن عباس ،ك ابن عمر رضواف اهلل تعالى
َ َ َ َ َ َّ ۡ
ض ِف ِههىٱل َح َّج﴾ أل لبى كإما بالنية مجردا فإنٌو ًل
عليهم أجمعين؛ إنٌهم قالوا﴿ :فمن فس
يكوف محرما .كما ركم أيضا عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أنٌو قاؿ لعائشة رضي
اهلل عنها كقد رآىا حزينة :ما لك؟ فقالت :أنا قضيت عم رتي ،كألفاني الحج عاركا.
فقاؿ :ذلك شيء كتبو اهلل تعالى على بنات آدـ ،فحجي ك قولي ما يقوؿ المسلموف
في حجهم .فبيٌن قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم لعائشة رضي اهلل عنها باتباعهم
أىل أك لبٌى" .فدلت ىذه
فيها ،كعن عائشة رضي اهلل عنها أنها قالتً" :ل يحرـ إًل من ٌ

األحاديث النبوية على أ ٌف التلبية فرض الحج ،كعن ىؤًلء األئمة كأمثالهم الذين نأخذ
11
منهم الدين فال تجوز مخالفتهم كًل العدكؿ عن سبيلهم".

ك يستدؿ ال ماتريدم في تأييد رأيو ك رأم أصحابو بالحديث عن رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو كسلم ك قوؿ أـ المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها ،ك رأم ثالث من الصحابة ىم
عبد اهلل بن مسعود ك عبد اهلل بن عمر ك عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهم .ك نستفيد
ۡ ََٰ
َ ۡ
مما جاء بو المات ريدم في تفسير جزء اآليةَ ﴿ :و َعلى ٱل َى ِاز ِر ِمث ُل ذ ِل َك﴾
(البقرة:)533:
"كأما أصحابنا رحمهم اهلل تعالى ذىبوا إلى ما ركم عن عمر رضي اهلل عنو؛ أنٌو أكجب
العم ،كقاؿ :لو لم يبق من العشيرة إًل كاحد ألكجب عليو النفقة .كركم
النفقة على ٌ
ۡ ُ ََٰ
َۡ
َ ََ
َ
أيضا ع ن زيد بن ثابت رضي اهلل عنو قاؿ في قولو تعالى﴿ وعلى ٱلى ِاز ِر ِمثل ذ ِلك﴾
(البقرة :) 533:النفقة على كل ذم الرحم المحرـ على قدر مواريثهم .فاتبعنا الصحابة
رضواف اهلل تعالى عليهم أجمعين في ذلك".

12

كيدؿ ىذه العبارة على أ ٌف ما ىو متحقق عن القوؿ الصحابي أك الصحابة ىو أساس
ٌ
العمل أل ٌف الصحابة كانوا يستنبطوف مما قد تلقوا عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.
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ذكر احتماؿ المعاني ك المفاىيم للكلمات القرآنية:

ك في اللغات اإلنسانية بما فيها العربية الكثير من الكلمات ك العبارات
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يحتمل المعاني العديدة ك المفاىيم المختلفة .ك ألجل ذلك عند قرآتو القرآف القارم
أك المفسر ينظر إلى الكلمات كالعبارات فيو من النواحي العديدة لفهمو القرآف .ك
العالمة المات ريدم ًل يريد أف يفسر القرآف من كجهة النظر الواحدة .كيذكر جميع
اًلحتماًلت للمعاني للكلمات الواردة في القرآف لكي يختار القارم منها المعنى
المناسب بدليل مناسب.
َٰ
َٰ
َّ َ َ َ ُ َ
َ َۡ
َّ َ
مثال في تفسيره للجزء من اآليةَ ﴿ :وَّل جق َسَبا َه ِر ِهٱلش َج َسة فخكىها ِم َن ٱلظ ِل ِمحن﴾
(البقرة )35:ي ذكر المفسر ثالثة احتماًلت في معنى النهي عن التناكؿ من الشجرة،
فاألكؿ :أيثار اآلخر عليو ،كقد يكوف ىذا أف ينهى الرجل عن التناكؿ عن شيء أيثارا
آلخر عليو؛ كالثاني :كيحتمل النهي عن التناكؿ من الشيء لداء يكوف فيو لما يخاؼ
الضرر بوً ،ل على جهة األيثار ،كلكن أشفاقا عليو كرحمة؛ كالثالث :كيحتمل أيضا
النهي عن التناكؿ على جهة الحرمة 13.ك ًل يتوقف المات ريدم على ذلك ك يأتي مما

يأتي بو من النتيجة المقنعة .كىو يقوؿ" :فإذا كاف ممكنا ىذا محتمال حمل آدـ ك حوا
على التناكؿ منها ،لما اشتبو عليهما ،كلم يعرفا معنى النهي—بأنٌو نهي ح رمة أك نهي
أيثار غيره عليهما أك نهي داء—ألنٌهما لو كانا يعلماف أ ٌف ذلك نهي حرمة لكانا ًل

يأتياف كًل يتناكًلف" 14.فأما المفسركف اآلخركف ما استطاعوا استنباط ىذه اًلحتماًلت
الثالثة من اآلية .كيتمثل تفسير ابن عاشور أسلوب المفسرين غير المات ريدم ،كىو
َ َ ۡ َٰ
َّ َ َ َ ُ َ
ََّٰ َ
يقوؿ" :كقولوَ ﴿ :وَّل جق َسَبا َه ِر ِهٱلش َج َسة فخكىها ِم َن ٱلظ ِل ِمحن﴾ (البقرة )35:يعني بو
كًل تأكال من الشجرة أل ٌف قربانها إنٌما لقصد األكل منها فالنهي عن القرباف أبلغ من
النهي عن األكل أل ٌف القرب من الشيء ينشيء داعية كميال إليو ففيو الحديث" :من
حاـ حوؿ الحمى يوشك أف يقع فيو" .كقاؿ ابن الع ربي سمعت الشاشي في مجلس
النظر يقوؿ :إذا قيل ًل تقرب كاف معناه ًل تتلبس بالفعل".

15

يصر على ذلك بدًلئل
فابن عاشور يدرؾ معنى كاحد للنهي عن التناكؿ من الشجرة ،ك ٌ

يحبها أف يأتي بها .كنستطيع أف نرل أ ٌف المفسركف اآلخركف يتغاضوف عن اًلحتماًلت
للمعاني األخرم للنهي .كمن الممكن أف نقوؿ أ ٌف المات ريدم كاف لديو نطاؽ التدبر في

القرآف أكسع ك أشمل من اآلخرين .كذلك أل ٌف ما جاء أحد من المفسرين بما جاء بو
المات ريدم في كالمو عن النهي آلدـ ك حوا عن تناكلهما من الشجرة .كفي تفسير اآلية:
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ُ ُ ْ
َّ
َٰ
َّ
ٱلل ِه َو َم ٓا ُأهز َل إ َل ُۡ َى َاو َم ٓا ُأهز َل إ َل َٰٓى إ ۡب ََٰسهۧ َم َوإ ۡش ََٰم ِع َ
ُل َو ِإ ۡۡ ََٰ ََ
﴿قىل ٓىا َء َامىا ِب
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ٓ ُ
ََ ُۡ َ َ َۡ
َّ َ
َ َُ ُ َ
ٱۡل ۡش ََاط َو َم ٓا ُأوح َي ُم َ
ىس َٰى َوع َ
ِس َٰى َو َما أو ِح َي ٱلى ِب ُُّىن ِم َّجرِّب ِه ۡم َّل هف ِّسق َب ۡحن
وَعقىبى
ِ
ِ
ِ
َ َ ّ ُۡ ۡ َ َ ۡ ُ َ ُ ُ ۡ ُ َ
أح ٖد ِمنهم وهحن ل ۥه مص ِلمىن﴾ (البقرة )136:يقوؿ الماتريدم" :فاآلية تنقص على
من يستثنى في إيمانو .ألنٌو أمرىم أف يقول وا قوًل بأف ًل تنيا فيو كًل شك ،ككذلك قولو:
َ ۡ َ َُ ْ ۡ َٓ َ َ ُ
رد ا
﴿ف ِئن ءامىىا ِب ِمث ِل ما ءامىخم ِب ِهۦ﴾ (البقرة .)137:ثم يحتمل أف يكوف ىذا ٌ
اكلئك الكفرة حيث فرقوا بين الرسل— آمنوا ببعضهم ك كفركا ببعض ،ككذلك آمنوا
جل المؤمنين ك دعاىم إلى أف يؤمنوا
ببعض الكتب ككفركا ببعضها .فأمر اهلل ٌ
عز ك ٌ
بالرسل كلهم ك الكتب جميعاً ،ل يفرقوف بين أحد منهم كما ٌفرؽ اكلئك الكفرة.
جل بهم" .كيتميز أسلوب
كيحتمل أف يكوف ابتداء تعليم اإليماف من اهلل ٌ
عز ك ٌ
المات ريدم من اآلخرين من ناحية ذكر احتماًلت المفاىيم العديدة لقوؿ اهلل تعالى.
كىذه اًلحتماًلت التي يبيٌنها الماتريدم في تفسيره ىو يعضد بعضها بعضا .كإذا كاف
اًلحتماؿ للمعنى المتضادة للكلمة أك العبارة كاف المات ريدم برجح أحدىا على أساس
قوم ك على ضوء السياؽ التي كردت الكلمة أك العبارة فيو.
ّ ِۖ َ َّ َ َّ َ ُّ ۡ ُ َ ۡ ََّۚ
َٓ ۡ َ
ٱلد ًِن قد جَِىٱلسشد ِمن ٱلغ ِي﴾ (البقرة)556:
كفي تفسيره لجزء اآليةَّ﴿:ل ِإك َساه ِفي ِ

يذكر سبعة آراء لمعنى "ًل اك راه في الدين" كىي ،أكلها :المجوس كأىل الكتاب من
اليهود كالنصارل يقبل منهم الجزية كًل يكرىوف على اإلسالـ؛ كثانيهاً :ل يقبل دين
باك راه ،بل ليس ذلك بإيماف؛ كثالثهاً :ل يقبل أحد الدين إًل ببيانو ك ظهوره كًل عن
اكراه؛ ك رابعها :اًلكراه ًل يجوز بعد اإلسالـ على الطاعات؛ كخامسها :ىذه اآلية
منسوخة بالحديث" :قاؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم :أمرت أف أقاتل الناس حتى يقول وا
"ًل إلو إًل اهلل" ،فإذا قالوىا عصموا مني دماءىم ك أموالهم إًل بحقها ك حسابهم على
اهلل"؛ كسادسها :نزلت ىذه اآلية في بعض األكًلد لؤلنصار الذين كانت اليهود ترضع

لهم كعلى دينهم ،كأرادك األنصار أف يكرىوىم؛ كسابعها :اًلك راه في الدين ىو ما جاء
في قولو تعالىَ ﴿ :و َما َج َع َل َع َل ُۡ ُك ۡم في ّ
16
ٱلد ًِن ِم ۡن َح َس ٖ َۚج﴾ (الحج.)78:
ِ ِ
كما قاؿ المات ريدم عن ترجيحو من ىذه اآلراء السبعة .فمعنى ذلك إنٌو ًل ي ريد ذلك

ألنٌو ًل يجد بينها الخالؼ ك التضاد .كمن الممكن أنٌو كاف يعتقد أ ٌف ىذه اآلراء كلها
على الصواب.
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النقد على اآلراء لغير أىل السنة ًل سيما للمعت زلة:
لكل عالم رأيو ،كفي الكثير من األحياف يحبو ك يصر على صحتو كيرل رأم

آخر مبنيا على الخطأ .ككذلك عند الضركرة ينقد على رأم غير رأيو ك يحاكؿ اثبات
صواب رأيو كيعلن بأ ٌف الرأم اآلخر ىو غلط تماما .العالمة الماتريدم ىو بنفسو يحب
ك يتبع مذىب اإلماـ أبي حنيفة رضي اهلل عنو ،كيرل أف رأيو في المسائل الفقهية ك
القضايا العقدية ىو عين صواب ك يحاكؿ اًلثبات لو على أسس القوية .فنجد في
تفسيره مناقشة في القضايا التي توجد فيها الخالفات بين العلماء .كلكن أحسن شيء
في نقده على العلماء اآلخرين ىو أنٌو ًل يغضب عليهم ،كما يفعل اآلخركف ،ك ًل
يسبهم باأللقاب الشنيعة مثل ابن العربي يفعل ضد اإلماـ الشافعي ك اإلماـ أبي حنيفة.
رد ا على اآلراء األخرل .كالقارئ ًل يحس بأ ٌف الماتريدم ىو
كىو يأتي فقط باألدلة ٌ
ينقد على اآلخرين .ك يتضح األمر باألمثلة.
َ
ُ
ۡ
َ
ُ
ْ
ٌ
َ
َ
َ
َٰ
ُ
﴿أ َل ۡم َج َس إ َلى َّٱلر َ
ًن َخ َس ُجىا من ِد ًَسه ۡم َىه ۡم ألىف َحر َز ٱمل ۡى ِث فق َ
ال
في تفسير اآلية:
ِ
ِِ
ِ
ِ
َ
َ ُ ُ َّ ُ ُ ُ ْ ُ َّ َ ۡ ََٰ ُ َۡۚ َّ َّ َ َ ُ َ ۡ َ َ
َ ََٰ َّ َ ۡ َ َ َّ
َّ
اس َّل
لهم ٱلله مىجىا زمأحههم ِإن ٱلله لرو فض ٍل على ٱلى ِ
اس ول ِكن أكثرٱلى ِ
ۡ ُ َ
ٌَشك ُسون﴾ (البقرة ) 543:يتكلم المات ريدم عن الكثير من األمور المتعلقة بمن ىم
الذين تكلم عنهم في اآلية .كفي األخير يذكر رأم المعتزلة المستنبطة من اآلية كينقد
عليو" :ىذه اآلية عني المعت زلة إذ قالوا :ليس هلل أف يفعل بخلقو إًل اإلصالح لهم في
الدين ،كلو فعل غير ذلك كاف جائزا .فإذا كاف ىذا عليو ،فأنٌى يكوف األفضل؟ كإنٌما
من" ،إذا ما ليس عليو .كإما من أعطي ما كاف عليو ًل يقاؿ
يقاؿ "ذك فضل"  ،ك "ذك ٌ
"من" كمن يقضي دينا عليو آلخر ًل يستوجب الشكر بذلك ،ألنٌو
لو إنٌو "تفضل"أك ٌ
من" لم
قضى ما كاف ع ليو قضاؤه .فكذلك اهلل تعالى إذا أخبر أنٌو "ذك فضل" ك "ذك ٌ
17

يكن ذلك عليو ،فاستوجب الشكر على الخلق بذلك".
َ ُ َّ
َ َّ
ۡ
َ ۡ َُ
كعند تفسيره للجزء من اآليةَ ﴿ :من ذا ٱل ِري ٌشفع ِعىد ۥٓه ِإَّل ِب ِئذ ِه ِهۦ﴾
(البقرة )555:يذكر رأم المعت زلة في الشفاعة كينقد عليو بدليل باىر" :قالت المعتزلة:
ًل تكوف الشفاعة إًل ألىل الخيرات خاصة الذين ًل ذنب لهم ،أك كاف لهم ذنب فتابوا
عنو .ذىبوا في ذلك إلى ما ذكر اهلل تعالى في قولوَّ ﴿ :ٱلر َ
ًن ًَ ۡحم ُلى َن ۡٱل َع ۡس َ
ش َو َم ۡن
ِ
ِ
َ َ ۡ َ ۡ ُ َ َّ َ َ َ ُ ِْۖ
َ
ۡ ُ َ
َ
ىا َزَّب َىا َو ِش ۡع َذ ُكلَّ
َح ۡىل ُه ُۥٌ َص َِّ ُحىن ِب َح ۡم ِد َزِّب ِه ۡم َو ٍُؤ ِمىىن ِب ِهۦ وَصخغ ِفسون ِلل ِرًنءامى
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َ ۡ َّ ۡ َ ّٗ َ ۡ ّٗ َ ۡ ۡ َّ َ َ ُ ْ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ
اُ ٱل َج َِٰ ُِم﴾
ش  َّ ٖء زحمت و ِعلما فٱغ ِف ِسلل ِرًن جابىا وٱجَعىا ش ِبُلك و ِق ِهم عر
(الغافس ،)7:أخبر ّأنهم ٌصخغفسون للرًن آمىىا و جابىا و اجَعىا .فئذا كان
ّ
الاشخغفاز في الدهُا إهما ًكىن للرًن آمىىا و جابىا و اجَعىا ،فعلى ذلك الشفاعت
ّ
ّ
ّ
إهما جكىن في آلاخسة لهؤَّلء .وأما عىدها—فئن الشفاعت جكىن ۡلهل الرهىُۡ ،لن
َ
َّ َ َ ْ َّ ْ
ًن ج ُابىا َوٱج ََ ُعىا َش ِبُل َك﴾
﴿لل ِر
من َّل ذهب له َّل حاجت له إلى الشفاعت .وقىلهِ :
(الغافر ،)7:تكوف لهم ذنوب في أحواؿ التوبة ،فإنٌما يغفر لهم ذنوب التي كانت لهم.

فقد ظهر اًلستغفار ألىل الذنوب ،فعلى ذلك الشفاعة .فإف قيل :أرأيت رجال قاؿ

فأم عمل يعملو ليستوجب بو
لعبده :إف عملت عمال تستوجب الشفاعة فأنت حرٌ .
الشفاعة حتى يعتق عبده— الطاعة أـ المعصية؟ قيل :الطاعة ،فعلى ذلك الشفاعة ًل
تكوف إًل ألىل الطاعة ك الخير ًل ألىل المعصية .كقيل :إ ٌف الشفاعة التي يستوجبها
أىل الذنوب إنٌما يستوجبوف بالطاعات التيكانت لهم حالة الشفاعة .أل ٌف أىل اإليماف

كإف ارتكبوا مأثما كمعاصيا فإ ٌف لهم طاعات ،فبتلك الطاعات ما يستوجبوف الشفاعة
َ
َ َ َ ُ َ ۡ َ َ ُ ْ ُ ُ ۡ َ َ ُ ْ َ َ ّٗ ََٰ
ً
ص ِل َّٰٗا َو َءاخ َس َش ِِّئا َع َس ى
كقولو تعالى﴿ :وءاخسون ٱعترفىا ِبره ِىب ِهم خلطىاعمال
َّ ُ َ َ ُ َ َ َ ۡ َۡۚ َّ َّ
18
ٱلل َه َغ ُفىز َّز ِح ٌ
ُم﴾ (التوبة ،)135:فالشفاعة بخيره".
ٱلله أن ًخىُ عله ِهم ِإه

كفي ىذا النقاش على الشفاعة يوـ الحساب يبدك أ ٌف للمعت زلة دليل قوم ك أيضا
للماتريدم دليل قاطع .فكيف يرجح ال رأم األكؿ على ال رأم الثاني .فإذف الرأم
للماتريدم فيو كزف ألف الصلحاء ك أىل الطاعة ًل يحتاجوف إلى الشفاعة كيحتاجوف
إلى فضل اهلل ك رحمتو .فأما الشفاعة يستحقونها أىل المعاصي الصغيرة.

الخاتمة:
يشعر الباحث بشعور معتبر بأف ًل يوجد المقاؿ أك الكتاب الذم قد ذكر فيو
المنهج التفسيرم للعالمة أببي منصور محمد بن محمد الماتريدم ( 333ق) مثل ما
ذكره ىذا الباحث في ىذا المقاؿ .ل و قيل إف ىذا المقاؿ يتمثل أكؿ جهد في تناكؿ
المنهج التفسيرم للذم يع ٌد اإلماـ ألىل السنة لما كانت المبالغة في ذلك .كقد كتب

في منهجو كلكن العناصر الذم التي قد نوقشت فيها ًل يوجد في البحوث األخرل

حسب اًلطالع المتواضع عند صاحب المقاؿ .كيستحق العالمة المات ريدم صاحب
"تأكيالت أىل السنة" أف يوضع إسمو باللقب اآلخر كىو "اإلماـ المجتهد في
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التفسير" .كاف البحث محدكدا إلى سورة البقرة .كألجل ذلك األمثلة كلها التي قد
نقلها الباحث فيو تتعلق بسورة البقرة .لو كانت الحدكد للبحث أكسع من ذلك لما كاف
فيو فائدة؛ أل ٌف العناصر المنهج ية التي قد تناكؿ الباحث من سورة البقرة توجد في
السور األخرل .األسلوب التفسيرم استخدمو اإلماـ المجتهد في التفسير أبو منصور
المات ريدم في كتابو ىو متكوف من ثالثة الخصائص كىي :المعقوؿ ك الميسور ك
المتوازف .لو أدخلت الجامعات اإلسالمية في نصابها الدرسي في التفسي ر لكاف األمر
مفيدا جدا من ناحية علمية لؤلساتذة ك الطلبة أجمعين .كأدعو في األخير أف يجعل اهلل
ىذه المحاكلة المتواضعة مفيدة مقبولة بين أىل العلم .كباهلل التوفيق!

املصادز و مساجع
-1

الماتريدي ،أبو منصور محمد بن محمد ،تأويالت أهل السنة (بغداد :مطبعة اإلرشاد،)3891 ،

-2

أنظر :األصفهاين ،الراغب ،تفسري الراغب األصفهاين (جامعة طنطا ،كلية اآلداب3888 ،م) ،تحقيق:

تحقيق :جاسم محمد الجبوري ،نسخة مشتملة بسوريت الفاتحة و البقرة ،ص.18
محمد عبد العزيز بسيوين ،الجزء األول ،ص.91

-3

الزمخشري ،محمود بن عمر ،الكشاف (بريوت ،دار الكتاب العريب 3041 ،هج) ،المجلد األول،

-4

إبن عطية ،عبد الحق بن غالب ،المحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز (بريوت ،دار الكتب العلمية،

-5

الماتريدي ،المصدر السابق ،ص.161

-6
-7
-8

ص.03

3011هج) ،الجزء األول ،ص.98

الماتريدي ،المصدر السابق ،ص.301-303
الزمخشري ،المصدر السابق ،ص.304

ابن عاشور ،محمد الطاهر ،التحرير و التنوير (بريوت :مؤسسة التاريخ1444 ،م) ،الجزء األول،

ص.099-091
-9

-10
-11
-12
-13
-14
-15

الماتريدي ،المصدر السابق ،ص.119-111
ابن عاشور ،المصدر السابق ،ص.610

الماتريدي ،المصدر السابق ،ص.039
الماتريدي ،المصدر السابق ،ص.811

الماتريدي ،المصدر السابق ،ص.348-340
الماتريدي ،المصدر السابق ،ص.348
ابن عاشور ،المصدر السابق ،ص.031

القلم  ---دسمبر  2018ء

العالمة أبو منصور المات ريدم ك منهج تفسيره

-16

الماتريدي ،المصدر السابق ،ص.888-880

-18

الماتريدي ،المصدر السابق ،ص.883-884

-17

الماتريدي ،المصدر السابق ،ص.861

)(368

