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Abstract 

The book of the interpretations of Ahl al-Sunnah for the matridi found 

that the interpreter used the mind in his interpretation of the Quranic 

verses which the mind in its interpretation of the portal, which 

confirms the position of the mind in the interpretation of the matridi, 

whether he benefited from the mind in all situations or limited to some 

of them; Al-Ash'ara and Ahl al-Hadeeth, where the prevailing thought 

at the time was the thought of the Mu'tazil and the Ashaereh. 

Therefore, we will ask a number of questions: What is the position of 

the mind in the interpretation of the materidi in interpreting the proven 

verses of the plant and in the interpretation of the verses that are 

proven to the prophethood and the proven verses of the attributes and 

in the interpretation of the verses associated with the believer's faith 

and the great sinner? 

We have assumed many hypotheses for research such as the status 

of the mind in the interpretation of the Koran at the Matridi valuable 

position and has a portal in various fields, and there are different 

views in the place, especially in the modern Almatridi of the Ashaereh 

and the Mu'tazil  
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