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  :ُملخص

 ؛ميقضية الصفات اإللهية مكانة كبيرة في تاريخ الفكر الفلسفي اإلساللقد احتلت 
 ا للنقاش والجدالتفكير علماء الكالم بشكل واضح، وكانت مثار   ا منفلقد شغلت حيز  

ف للسل خاصة  عند المعتزلة واألشاعرة باإلضافة إلى فالسفة اإلسالم والمتصوفة. ولقد كان
  لنفسهإثبات ما أثبته هللاعلى قاعدة  يقوم هذا المنهج ،ال الصفات اإللهيةحي واضح   منهج

ا من غير تعطيل له أو أثبته   .رسوله من الصفات ومعانيها من غير تمثيل وتنزيه 

ولقد رأى رشيد رضا أن منهج السلف في التعامل مع الصفات اإللهية هو الحق 
 طريقة أن مؤكدا على .وأالحكمألسلم واألعلم االبّين الثابت وهو منهج األئمة الثقات وهو 

 .بين النقل والعقل في الجمع األفضلالسلف في إثبات الصفات اإللهية هي الطريقة 
 

Abstract 

The issue of divine attributes has occupied a significant place in the 

history of Islamic philosophical thought. It has obviously preoccupied 

theologians' minds, and has been an object of debate, specially among 

Muʿtazilites (Isolationists) and Asha'rites besides Moslem philosophers and 

Sufis. The Salafis had a clear approach to divine attributes. This approach is 

based on the rule that any attribute that Allah has ascribed to Himself or that 

His Prophet has ascribed to Him, is an attribute in a real sense, and is not 

metaphorical. 

Rashid Reda saw that the Salafi approach to divine attributes is the right 

and fixed approach, and is the approach of trustworthy imams. It is the safest, 

the most knowledgeable and the wisest approach. He confirms that the Salafi 

approach to proving divine attributes is the best approach the combines both 

tradition and the mind. 
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عقول تحيرت ال، أو ي توهم في الفكر والخيال ،ا يخطر بالبالنزه عمّ الحمد هلل الم  

تار النبي المخ ىالصالة والسالم عل، و في أسمائه وصفاته األفهاموتخبطت  في حقيقة ذاته
 سول َمن صحبوا الر فأولئك  ،الذين سلكوا طريق األدب مع هللا ورسوله،آله وأصحابه ىعلو 

ي فومع ذلك لم يكونوا يخوضون  ،وهم أدرى بما نزل به األمين جبريل ،وشاهدوا التنزيل
1)الصفات كيفيةحقيقة الذات وال في  من األمور الغيبية التي ال  ىهللا تعال ، فصفات(

طة ألن البشر ليس بمقدورهم اإلحا؛ معرفتها إال عن طريق القرآن والسنة يستطيع البشر
لكالم في الصفات كان اوإذا  [110]طه:(  ې ې ى ى )ىتعال اإللهية،قال بالذات
 صفات هللاليس بمقدور العقل البشري الخوض في ماهية  هالكالم في الذات، فإن عنفرع 

  التفصيل. ىومعرفتها عل

اإلشددارة إلددى أن قضددية الصددفات اإللهيددة قدد احتلددت مكانددة كبيددرة فددي تدداريخ  وتجددر 
تفكيددر علمدداء الكددالم بشددكل واضددح،  نا كبيددرا  مددفلقددد شددغلت حيددز   ؛الفكددر الفلسددفي اإلسددالمي

سدالم ا للنقاش والجدال خاصة  عند المعتزلة واألشاعرة باإلضافة إلى فالسدفة اإلوكانت مثار  
 والمتصوفة. 

ولدديس مجالندددا ا ن أن  ،حيددال الصددفات اإللهيدددة واضدددح   قددف  ولقددد كددان للسدددلف مو  
ا هندد و إنما نو  ،ا راءذه ه منوموقف السلف  الم تكلمين تجاه الصفات اإللهيةنعرض  راء 

النزعة السلفية في معالجدة قضدية الصدفات اإللهيدة عندد شخصدية مدن أهدم شخصديات  إبراز
هددذه و  -حمدده هللار - (*) "محمددد رشدديد رضددا" فكددر إندده الم  ا وجدددال  مرحلددة النهضددة العرتيددة تددأثير  

 . هي مشكلة هذا البحث
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  مشكلة البحث:

، فلقدد ا وجدال  رحلة النهضة العرتية تأثير  من أهم شخصيات م ي عد محمد رشيد رضا
رجماندا وت  ه( 1323-1266)فبعضهم يراه خليفة الشيخ "محمدد عبدده"ه، اختلفت ا راء حول

2)لمدرسته الدينية في اعتزازها بالعقالنية ؛ (*)ينتمي إلى المدرسدة السدلفية آخرون  ه ا ير  بينما .(
دعددوة الشدديخ  ه علددىئددوثناه( 728-166) "ابددن تيميددة" تددأثره بمؤلفددات شدديخ اإلسددالملنظددرا 

 . والبلدان قت من بالد الحجاز وجابت معظم األقطارطلالتي ان (*)"محمد بن عبد الوهاب"

اختددار الباحددث  نظددرا لتعدددد ا راء حددول الحكددم علددى شخصددية محمددد رشدديد رضدداو  
دار حدول الدذي الخدالف ذلدك إزاحدة السدتار حدول  يساعدنا فديلوقوف عليها ؛ مهمة اقضية
أشدد  نظر ا الرتباطها عقديةتلك القضية ال ،إنها قضية الصفات اإللهية ،رشيد رضا صيةشخ

 وال يمكن فصلها بأي حاٍل من األحوال عنها.  ،االرتباط بقضية الذات اإللهية

التسددليم بالصددفات وجددوب  وتجدددر اإلشددارة إلددى أندده مددن المعلددوم مددن الدددين ضددرورة   
ه أو ونفدي مدا نفداه هللا عدن نفسد ،ابده أو علدى لسدان رسدلهلنفسه في كت تعالى التي أثبتها هللا

 . لتسليم بهذه الصفات ي عد من أصول الدينا، و -عليهم الصالة والسالم–على لسان رسله

نقضى عصر الصدحابة والتدابعين مدن السدلف واألئمدة علدى التسدليم المطلدق القد و  
ن تندازعوا فدى مسدألة واحددة مدبما جاء فى الكتاب والسنة عن الذات اإللهية وصفاتها، ولم ي

3)مسائل األسماء والصفات ولم نشهد لديهم هذا الخالف في قضية الصفات الذي وجدناه  ،(
بعض متكلمي اإلسالم وعلى رأسهم المعتزلة ومدن نحدا نحدوهم واقتفدى آثدارهم  ىفيما بعد لد

ليدة مدرسدة العقممن أطلق عليهم أنصار االتجاه العقلي أو ال ،فيما بعد في البيئة اإلسالمية
 ومدا يعيننددا ،(*)يهدارشديد رضدا" ينتمدي إل"والتدي يدرى الدبعض كمدا أشدرنا سدابقا أن  (*)الحديثدة

  هو محاولة إبراز النزعة السلفية في معالجة رشيد رضا لهذه القضية. ا ن في هذا البحث
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 أهداف البحث: 

الشخصية التي  محمد رشيد رضا تلكمحور هام من محاور فلسفة تسليط الضوء على  -1 
 ؛بلغددت مددن الشددهرة والصدديت مبلغددا عظيمددا فددي شددتى أرجدداء وطننددا العرتددي واإلسددالمي

والتددي  (مجلددة المنددار)بفضددل هددذه المجلددة التددي أنشدداها رشدديد رضددا والتددي ع رفددت باسددم 
 بث فيها رشيد رضا فلسفته.  التيو  ،حينئذالمفكرين الباحثين و  كانت محط أنظار

، تلك الصفات اإللهية سلفية في معالجة رشيد رضا لقضيةالوقوف على النزعة ال -2 
من أخطر وأدق قضايا  لذا فهي ؛ت عد من مسلمات العقيدة اإلسالمية القضية التي
شغلت حيزا كبيرا من تفكير المتكلمين في الفكر الفلسفي  التيو  ،علم الكالم
 للنقاش والخالف فيما بينهم.  ةوكانت أرضا خصب ،اإلسالمي

 رؤية واضحة حول شخصية دار حولها خالف وجدل كبير بين من يرى رشيد بناء -3 
 رونهين يوآخر  ،ألفكاره اوتر جمان   "محمد عبدهد"رضا من رواد االتجاه العقلي وخليفة ل

  يقتفي آثار السلف في طرحه للقضايا العقدية السيما قضية الصفات اإللهية.
 أهمية البحث: 

ت اإللهيدة مدن أصدعل القضدايا وأكثرهدا حاجدة الشك أن البحدث فدي قضدية الصدفا 
ت ذلددك ألن الكددالم فددي الصددفا ؛رادإلددى اختيددار األلفددائ المالئمددة التددي تعبددر عددن المعنددى الم دد

يل أو فيلسوف ما كف تكلملذا فإن البحث في هذه القضية عند م   ،فرع ا عن الكالم في الذات
الل عرضدنا لمعالجدة رشديد رضدا ومدن خد ،فكدرأو ذلك الم   م تكلملنا منهج هذا ال بأن يوضح

 . لهذه القضية نستطيع أن نقف على فكر ومنهج رشيد رضا
كمدددا وقدددف السدددلف فدددي إثبدددات  رشددديد رضدددا ونجيدددل عدددن هدددذا التسددداؤل هدددل وقدددف

نحا أم أنه أو تشبيه، ودون البحث في كيفيه هذه الصفات تأويل ثمة دون  اإللهية الصفات
  نداول؟ وهنا تكمن أهمية هدذا البحدث فدي تاإللهية صفات لل هاالتجاه العقلي في تأويل منحى

  .قضية الصفات اإللهية عند أحد أهم شخصيات مرحلة النهضة العرتية
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من وجهة نظر الباحث أن بيان هذه القضية عند رشيد رضا من األهمية بمكان و  
عبداءة المدرسدة العقليدة  ندزعالخدالف الدذي دار حدول الحكدم عليده هدل حقيقدة لنا  كشفأن ت

أم أنده سدار علدى نهدج السدلف وشديخ اإلسدالم  ؟محمدد عبددهالشديخ التي تتلمذ فيهدا علدى يدد 
 "ابدن تيميددة" فددي التسددليم المطلددق بمددا جدداء فددى الكتدداب والسددنة عددن الددذات اإللهيددة وصددفاتها،

  ؟دون ثمة تأويل

هذا المجال، فلقد سبقه العديدد مدن  يفوالريادة وال يزعم الباحث أنه صاحل السبق 
ر ا لكدنهم لددم ي فددردوا قسددط ا وافدد ،حددول رشدديد رضددامتنوعددة قدددموا دراسددات جدادة الددذين ين البداحث

فددى أهميددة  يوهنددا يكمدن المحددك الرئيسدد ،صددفات اإللهيددةلل معالجتدهلبيدان نزعتدده السددلفية فددي 
 هذا البحث. 

 البحث:  حماور 

خاتمة  جاءت أخير او  ،انقسم هذا البحث إلى ستة محاور باإلضافة إلى المقدمة
 توصل إليها، أما عن محاور البحث فجاءت يالبحث وعرض فيها الباحث أهم النتائج الت

 على النحو التالي: 

 في الفكر الفلسفي اإلسالمي. اإللهية مسألة الصفات  :ولالمحور ال  

 وفائدته عند رشيد رضا.  ىأهمية العلم بصفات هللا تعال :نيالمحور الثا 

 ا في فّهم الصفات اإللهية وأثر السلف عليه.منهج رشيد رض :ثالثالمحور ال 

 . ةالنزعة السلفية في تقسيم رشيد رضا للصفات اإللهي المحور الرابع: 

 النزعة السلفية في شرح رشيد رضا للصفات الذاتية.  المحور الخامس: 

  .فعليةالنزعة السلفية في شرح رشيد رضا للصفات الالمحور السادس:  
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 منهج البحث: 

معالجتنا لموضوع هذا البحث انتهاج  يفإننا نؤثر هنا ف لبحثن منهج اأما ع 
مالئمة  أنسل المناهج وأشدها -من وجهة نظر الباحث-دُّ نه يعإحيث  ؛المنهج التحليلي

 لطبيعة الموضوع وغايات البحث. 

  :ميكر الفلسفي اإلساليف الف اإلهلية مسألة الصفات -أوال 

ر دواوين الحديث وآثا يولم يرد ف، ف ا هلل تعالىتضمن القرآن الكريم أوصالقد 
صلى هللا عليه - أل الرسولسأن صحابي ا " -ه(845-764كما يقول المقريزي) -السلف
وإنما اتفقت كلمة الجميع على إثبات صفات أزلية هلل من علم ، عن صفات هللا -وسلم

4).كالم"و  وقدرة وحياة وسمع وتصر ) 

أثبتوا الصفة دون السؤال قد  -مرضي هللا عنه- الصحابة من هنا يتضح لنا أن 
  ولم يتعرض أحد منهم إلى تأويل صفة من الصفات اإللهية. ،عن الكيفية

ثر في اإلسالم من قبل أن مسألة الصفات اإللهية لم ت   اإلشارة إلى وتجدر
سلك سبيلهم و  خترع لفظ الصفاتاهم من ف "-ه(456-384)كما يقول ابن حزم -المعتزلة
5)"سلكوا فيها غير مسلك السلف الصالحمن أصحاب الكالم قوم  ثم صارت مسألة  ، (
صفات اإللهية بعد ذلك الوقت مثار جدل وخالف كبير بين متكلمي اإلسالم على ال

 اختالف فرقهم ومذاهبهم. 

بين المتكلمين حول  والنزاع ذلك الجدله( 606-544")الرازي " لنا يصورو  
واعلم أن سبل اضطراب  "بقوله: نفيهاو  في إثبات الصفات صفات هللا واضطراب العقول

حداهما إ العقالء في إثبات الصفات ونفيها مقدمتان وقفتا في العقول على سبيل التعارض
أن الوحدة كمال، والكثرة نقصان، فصارت هذه المقدمة داعية إلى المبالغة في التوحيد 

ى أن الموجود الذي يكون قادر ا على المقدمة األخر ، و األمر إلى نفي الصفات ىحتى انته
ا بصير ا ال شك أنه أكمل من  جميع المقدورات عالم ا بجميع المعلومات حي ا حكيم ا سميع 
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فصارت هذه المقدمة داعية للعقول على  الموجود الذي ال يكون قادر ا وال عالم ا وال حي ا،
6).إثبات هذه الصفات" )  

مي اء المتكلمين في الفكر الفلسفي اإلسالحصر آر  ه ي مكنناأن خُلص مما سبقون
 اتجاهين:  فيحيال قضية الصفات اإللهية 

 ةمشبه :وهؤالء قد انقسموا إلى شعبتين ؛االتجاه الول فهو الُمثبت للصفاتأما  
ى وقع وتالغوا في إثباتها حت ،ىهم الذين أثبتوا صفات هلل تعال فالمشبهة؛ مشبهة وغير

تعالى كل صفات  وخلعوا عليه هوا الخالق بالمخلوق،حيث شب؛ المحظور بعضهم في
ا مَ  ،اإلنسان المادية والمعنوية، فكانوا مجسمة وق لمخلافشبهوا  ؛لواان غومن المشبهة أيض 

 صفات إلهية، من خالل اعتقادهم أنفسهم حين ا ىحيث خلعوا على أئمتهم وعل ؛بالخالق
7)بالحلول رافهم عن الطريق المستقيم ومنهج ومن المؤكد أن هاتين الشعبتين في انح .(

د الهنو النبي القويم حيال الصفات اإللهية قد تأثروا بأفكار ومعتقدات اليهود والنصارى و 
غير  أما الشعبة الثانية من مثبتي الصفات فهمو  وغيرهم من أصحاب الملل األخرى.

لى تعا ت هللوهم على النقيض من المشبهة من مثبتي الصفات، فلقد أثبتوا الصفا المشبهة
بيد أن هذه الشعبة  ،على النحو الذي يليق بعظيم جالله وسلطانه من تنزيه وكمال

 انقسمت إلى فريقين: 

 موصوف بأن هللا تعالى :الذين قالوا الفريق الول يضم أنصار المدرسة السلفية 
ات قائمة بذاتها ال تشبه صف ةصفاته أزلي ،بكل صفات الكمال منزه عن النقيصة والزوال

اتية ات الذوالذين أثبتوا الصف ةوأما الفريق الثاني فيضم الشاعر  .الخلق بوجه من الوجوه
8).حسية توهم التشبيه ثم تأولوا الصفات األخرى التي يحمل ظاهرها معانٍ  والمعنوية، )  

هذا عن االتجاه األول الم ثبت للصفات اإللهية.
فهو عكس  االتجاه الثاني،أما  

انقسموا أيضا إلى . و حيث نفى هذا االتجاه الصفات عن الذات اإللهية؛ االتجاه الول
  شعبتين:
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 يةيجابية وال سلبإفلم يثبتوا صفة  نفت كل الصفات عن الذات اإللهية، :الولى
 ه(548-479)عنهم الشهرستاني قال، غالة الشيعة والذين ُعرفوا بالباطنيةيمثل هؤالء و 

يع الصفات حقيقة، ومعطلة الذات عن جم ةنهم نفاإ" :في" نهاية األقدام في علم الكالم
9).الصفات األزلية القديمة القائمة بذاتها" )  

 لهية،وقد نفت هذه الشعبة الصفات اإلفيمثلها المعتزلة : الشعبة الثانية وأما
 ،ذلك ألنهم لم ينفوها بإطالق كهؤالء ؛لكن ليس على غرار ما نفت به الشعبة األولىو 

 ثة فالوذلك إما بجعلها عين الذات أو أنها محد ،ي الصفات القائمة بالذاتفكان قولهم بنف
 وا الصفات عين الذات أوجعلوهنا نجدهم  ،تشارك الذات في أخص خصائصها وهي القدم

1)هي الذات وليست شيئ ا غير الذات 0  المعتزلة الصفات ليست إال وجوها جعل هنامن و  (
 ال يكون إال بإثبات الصفات على هذا الوجه، معتقدين أن التوحيد اعتبارات للذات،و 

ثبتوا من هنا حق القول بأن المعتزلة وإن أو  عن أن الذات تتعلق بالوجود العيني، غافلين
عطلوا معانيها لذلك أطلق عليهم الم عطلة. إال أنهم الصفات،

(1 1 رأى هذا االتجاه وقد  (
ن ع طلقالم   اوتنزيه اإللهيةللذات الوحدانية النافي للصفات أن في هذا النفي تحقيق 

 المخلوقات البشرية.

  :ضا"يد ره عند "رشتعاىل وفائدت أهمية العلم بصفات اهلل-نًياثا

د أن نشدير إلدى أن فكدرة و أهميدة العلدم بصدفات هللا عندد رشديد رضدا ند ن بينقبل أن  
دددا األ هدددا مدددن أسدددمى األفكدددار التدددي وصدددل إلي -كمدددا يقدددول ديإبدددراهيم مددددكور-لوهيدددة ت عدددد قطع 

1).اإلنسدددان وهدددي فكدددرة سدددامية بسدددمو موضدددوعها 2 لوهيدددة نجدددد أن قضدددية األ هدددذامدددن أجدددل  (
ا وافدددر ا مدددن اهتمدددام العقليدددة قدددد نالدددت حظ ددد األفعدددال(و  -الصدددفاتو  -)الدددذات بجوانبهدددا الدددثال 

ة ت عدد مدن أهدم المحداور التدي تددور قضديومرجع ذلك أن هذه ال ،الفلسفية على مر عصورها
تعلقددة بالميتافيزيقددا، لددذلك لدديس هندداك ثمددة دهشددة فددي أن تسدديطر الم موضددوعاتفددي إطددار ال

هذه القضية على محور اهتمام الفالسفة والمفكرين على اخدتالف عصدورهم. وهدذا مدا أكدده 
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ديعدداطف العراقددي؛ حيددث ذهددل إلددى" أن جميددع الفلسددفات قددد نهمددت علددى مددر العصددور فددي 
سدددالمي ي ددددرك تمدددام اإلدراك أن والددددارل للتدددرا  الفلسدددفي اإل البحدددث فدددي مشدددكلة األلوهيدددة،

1).البحث في الجانل اإللهي قد استغرق اهتمام أكثر الباحثين والمفكرين في هذا المجال" 3 )  

قضية فلقد أولى اهتماما كبير ا ب ؛عن هؤالء المفكرين أىولم يكن "رشيد رضا" بمن 
 ر مصنفاتهأشهاإللوهية وخاصة الجزء الخاص المتعلق بالصفات اإللهية، لذلك نجده في 

 ه م وفائدتا العلقد أفرد لهذه القضية قسط ا وافر ا من العناية بّين فيه أهمية هذ "تفسير المنار"

"أما العلم باهلل تعالى وصفاته وأفعاله فهو معراج الكمال : وفي هذا الصدد يقول
1)اإلنساني" 4 وإن من أعلى العلوم العقلية  ..."في مجلة المنار يقول رشيد رضا:و  ،(

ائه لمعارف الروحية في هذه الدنيا هو معرفة هللا سبحانه وتعالى والعلم بمظاهر أسموا
1)"وصفاته. 5 )  

 "وقد فطن يستطرد "رشيد رضا" في بيان أهمية العلم بصفات هللا تعالى قائال:و  
 لهذا بعض حكماء العلماء فقال أبو حامد الغزالي في بيان القدر المحمود من العلوم

اء وأما القسم المحمود إلى أقصى غايات االستقص ب العلم في اإلحياء:المحمودة من كتا
1).فهو العلم باهلل تعالى وصفاته ... فإن هذا علم مطلوب لذاته 6 ) 

يؤكد على أهمية العلم بصفات هللا تعالى؛  "رشيد رضا"من هنا يتضح لنا أن 
ه يكمن في معرفت حيث راح يؤكد على أن أسمى ما يجنيه المرء من معارف في هذه الدنيا

عرف لصفات خالقه ومواله، ويشير إلى أن محور الكمال اإلنساني إنما يتأتى عن طريق الت
ب على صفات هللا، وي ضيف إلى أن الحكماء من العلماء قد فطنوا إلى ذلك األمر، ويضر 

 ه(". 505-450مثاال لهؤالء العلماء الذين فطنوا لذلك األمر بد"أبي حامد الغزالي)

 



 
 حممد سيد حممد أمحدد.    250    

عن فائدة العلم أما و  ،عن أهمية العلم بالصفات اإللهية عند رشيد رضاهذا 
ذه ه"والذي يجل أال ي ختلف فيه هو أن  :بالصفات اإللهية نجد رشيد رضا ذهل إلى القول

بث ا بل جاءت على أساليل لسان ما أ نزلت ع -صفات اإللهيةالتي تخص ال -ا يات
ه ألرواح من خشية هللا وقوة اإليمان بعظمتالعرب حسبكم من فائدتها أنها تفيض على ا

ل ويحب ،ويبغض إليها الرذائل ،ويجذبها إلى عالم القدل ،وسلطانه ما يطهرها من الرجس
1).إليها الفضائل تقرت ا إلى هللا تعالى وطلبا لما عنده" 7 )  

ند النص يتضح لنا مكانة وأهمية العلم بصفات هللا تعالى وفائدته ع امن خالل هذ
ة ، حيث ذهل إلى أنه بكفينا من فوائد المعرفة بصفات هللا أن هذه المعرفرضا""رشيد 

امل تفيض على أرواحنا الخشية من هللا وقوة اإليمان بعظمته وتحقيق معنى العبودية الك
 له سبحانه جل في عاله من خالل التقرب إليه وطلبا  لما عنده جل شأنه.   

آثار السلف في بيان أهمية العلم  ئهفا"رشيد رضا" اقتفي عبارات  وهنا نلمح 
 منكبير من السلف في مصنفاتهم و  وهذا ما أشار إليه جمع   ،تعالى وفائدته بصفات هللا

وقد تأثر به "رشيد رضا" كثيرا بعد ما اطلع على  –هؤالء السلف شيخ اإلسالم ابن تيمية
وأن  ،الىهللا تع أهمية العلم بصفاتعلى حيث وّضح في العديد من مؤلفاته  ؛-مصنفاته

 :وفي هذا الصدد يقول ابن تيمية ،علم األسماء والصفات هو أصل الدين وسر العبودية
أسال الهداية وأفضل ما أصل الدين و  -صفات هللا تعالىيقصد العلم ب-"فإن معرفة هذا 

1).اكتسبته القلوب وحصلته النفول وأدركته العقول" 8 ) 

"اعلم أن سر  :إلى القول (751-691)وإلى نفس هذا المعنى ذهل "ابن القيم"
ولم  -عز وجل-العبودية وغايتها وحكمتها إنما يّطلع عليها من عرف صفات الرب 

1).يعطلها" 9 يستطرد ابن القيم موضحا أنه إذا كان العلم باهلل تعالى هو أشرف علوم و  (
  هوالخلق فإن أعظم العلم به سبحانه هو العلم بأسمائه وصفاته وأن معرفة صفات هللا

2).قطل السعادة ومدار النجاح والفالح 0 )  
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إنما يدخل منه خواص عباده "أن باب الصفات في موضع آخر ولقد أشار  
2)."فعمدة إيمانهم محبة تنشأ من معرفة الكمال ومطالعة األسماء والصفات وأوليائه 1  جاءو  (

 م واليب، وال نع  و في شرح الطحاوية في أهمية العلم بصفات هللا تعالى أنه "الحياه للقل  
دها وفاطرهاطمأن   2).بأسمائه وصفاته" ينة، إال بأن تعرف رتها ومعبو  2 )  

ية العلم بصفات في بيان أهم ه(660-577) "العز ابن عبد السالم"وقد ذهل 
جلة "اعلم أن معرفة الذات والصفات م ثمرة لجميع الخيرات العا :هللا تعالى إلى القول

الصفات ي ثمر حاال  عليه أثر وأقوال سنية وأفعال  وا جلة، ومعرفة كل صفة من
2).رضية" 3 )  

نخل ص من هذه النصوص إلى مدى أهمية العلم بصفات هللا عند السلف،  
وحرصهم على بيان أن التعرف على صفات هللا هو الطريق الذي يصل به المرء إلى 

له   زادت خشيتهالنجاة والفالح في الدارين؛ ألنه كلما ازداد العبد معرفة بصفات هللا
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  )سبحانه، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: 

ه إذا كان شرف هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يمكن القول: إن [28]فاطر:(  ېۉ
لى.   العلم من شرف المعلوم فإن أشرف العلوم قاطبة هو العلم باهلل وتصفاته الع 

 يه:فّهم الصفات وأثر السلف علنهج رشيد رضا يف م -ثالًثا

قبل أن نتطرق في بيان منهج رشيد رضا في فّهم الصفات نعرض أوال لمنهج  
حتى يتسنى لنا الوقوف على أثر السلف على منهج  في معالجة للصفات اإللهية السلف

 رشيد رضا في فهمه للصفات.
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في  (ه449-373) الصابونيأبي عثمان بن إسماعيل  وفي هذا الصدد يقول
 -ياءهم ورحم موتاهم حفظ هللا أح -:" أصحاب الحديث ة السلف وأهل الحديثعقيدكتابه 

ل يشهدون هلل بالوحدانية وللرسول صلى هللا عليه وسلم بالرسالة ويعرفون رتهم عز وج
ا مبصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى هللا عليه وسلم على 

نفسه لحاح به ونقلته العدول الثقات عنه ويثبتون له جل جالله ما أثبت وردت األخبار الص
ا لصفاته بصفات  في كتابه وعلى لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم وال يعتقدون تشبيه 

2)".خلقه 4 )  

حيث رأى أن منهج السلف في  ؛شيخ اإلسالم "ابن تيمية"وهذا ما ذهل إليه 
 يثبتف   ،نفسه وتما وصفته به رسله نفي ا وإثبات ا "أن ي وصف هللا بما وصف به الصفات هو

ات ه بإثب... فاهلل سبحانه وتعالى بعث رسل هلل ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه
 ثبتوا له الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما ال يصلح له منأمفصل ونفي م جمل ف

2)".التشبيه والتمثيل 5 ) 

راح يؤكد على أن منهج السلف  "ابن تيمية"إلسالم من هذا يتضح لنا أن شيخ ا
ها معانيرسوله من الصفات و  له إثبات ما أثبته هللا لنفسه أو أثبته في الصفات اإللهية هو

ا من غير تعطيل   .من غير تمثيل وتنزيه 

" قدددد تندددازع الصدددحابة فدددي كثيدددر مدددن مسدددائل  وفدددي هدددذا الصددددد يقدددول "ابدددن القددديم": 
لمدؤمنين وأكمدل األمدة إيمان دا، ولكدن بحمدد هللا لدم يتندازعوا فدي مسدألة ا تاألحكام، وهم سدادا

الكتدداب  واحددة مددن مسدائل األسددماء والصدفات واألفعددال، بدل كلهددم علدى إثبددات مدا نطددق بده
، ولدم يحرفوهدا عدن مواضدعها  والسنة كلمة واحدة مدن أولهدم إلدى آخدرهم، لدم يسدوموها تدأويال 

، ولم يبدوا لشيء منها إبطاال   2)أمثاال  ".لها ، وال ضرتوا تبديال  6 )  
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م به أمره م السلف رحمهم هللا بما ألزمهم هللا سبحانه وتعالى ومااالتز  هذا يؤكد لناو 
 من االعتماد على القرآن والسنة في سائر شؤونهم وتأتي رسوله صلى هللا عليه وسلم،

الشرعي،من  قضية الصفات اإللهية في صدارة القضايا التي التزم فيها السلف بالنص
كتاب وسنة، فما ورد فيه نص شرعي صحيح عن هللا تعالى أو رسوله صلى هللا عليه 

مور وسلم أخذوا به على ظاهره، فهم يجعلون النقل دائم ا في الصدارة في الحكم على األ
العقدية، بيد أنهم ال يرون وجود تعارض بين النص الشرعي وتين العقل ذو الفطرة 

هنا ذا التعارض، فالم تصدر في هذه الحالة حسل منهجهم هو النقل، و السليمة، وإن وجد ه
 ما جاء به ظاهر النص الشرعي، وفهم المقصود منه. لرح اشم جرد يكون دور العقل 

من خالل بيان  وسوف نجد ما يؤكد التزامهم بظاهر النص من كتاب وسنة، 
م من خالل النظر في كتبهمنهجهم في معالجتهم للصفات، وتتضح قواعد هذا المنهج جليا 

جل الحظ الناظر فيها أن السلف أثبتوا كل ما ورد في كتاب هللا عز و حيث ي   (*).المصنفة
 من صفاته وما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى هللا عليه وسلم، دون ثمة تشبيه

 كمأن يتح إذن فال يصح وفق منهج السلف"، الصفات على ظاهرها تقبلواأو تأويل وإنما 
2)".تأويله ليكون موافق ا لتوجه العقلو  العقل في قبول ظاهر النص، 7 )   

ثبت عنهم الكثير مدن الروايدات التدي توضدح مدوقفهم ومدنهجهم فدي صدفات هللا  وقد
:" سددألت ( ه195-119)الوليددد بددن مسددلم  ، مددا قالددهمنهدداو  مددن هددذه الروايدداتو  عددز وجددل.

 يددث التددي فيهددا الصددفة فقددالوا : أمروهددا بددالعددن هددذه األحاد ليث ددااألوزاعددي ومالكددا وسددفيان و 
فددي الصددفات  حاديددث التددي تددروى :هددذه األ (198-107) كيددف ".وقيددل لسددفيان بددن عيينددة

2):" حق على ما سمعناها ممن نثق به ونرضاه نمرها كما جاءت بال كيف ".فقال 8 )  

تزام بظاهر النص من لاالمن هنا يتضح أن منهج السلف في الصفات قائم على 
 مكننا أن نحدد األسس المنهجية فيي  دون ثمة تشبيه وال تكييف، ومن هنا  وسنةكتاب 

  معالجة السلف للصفات اإللهية من خالل هذه القواعد :
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باًتا فًيا وإثالقاعدة الولى : اإليمان بكل ما ورد في الكتاب والسنة من صفات هللا تعالى ن
 على الحقيقة ال على المجاز.

 في المماثلة بين الخالق والمخلوق في الصفات.)التنزيه(.القاعدة الثانية : ن

عةد  القاعدة الثالثة : قطع الطمع عن إدراك كيفيةة اتصةاا البةارل وةل وعةال بالصةفات )
تأويل النقل أل تفةوي  الكيفيةة علةى أن التفةوي  إنمةا هةو فةي الكيفيةة 

 وليس في المعنى(.
2) القاعدة الرابعة: تقديم النقل على العقل. 9 )  

ر د أن نشيو هنا نو  هذه هي القواعد المنهجية في معالجة السلف للصفات اإللهية، 
 مجموعة من النقاط: إلى 

ت أن السلف المتقدمين لم يتركوا هذا النمط من الكالم في الصفاالنقطة األولى 
 ركواتإنما و  وقد كانوا ذوي عقول وافرة، وأفهام ثاقبة، اإللهية" عجزا عنه وال انقطاعا دونه،

 ا علىهذه الطريقة وأضرتوا عنها لما تحققوا من فتنتها وحذروا من سوء مغبتها، وقد كانو 
 هم منأن فيما عند فروأبيّنة من أمرهم، وعلى بصيرة من دينهم لما هداهم هللا من توفيقه 

3)علم الكتاب وحكمته، وتوقيف السنه وتيانها غناء ومندوحة عّما سواهما. 0 )  
أن عدم العلم بكيفية الصفات ال يعني نفيها أو القدح فدي  االعتبارمع الوضع في 

لدم ألن هللا عز وجل أخبرندا فدي كتابده أو علدى لسدان رسدوله بالصدفة و  اإليمان بها وإثباتها.
فددي ذلددك ألن هندداك مخلوقددات عديدددة  اشددكاليةيخبرنددا بالكيفيددة وطلددل منددا اإليمددان بهددا وال 

 ندددرك كيفيتهددا، وأقددرب مثددال علددى ذلددك ونحددن ال البددارع عددز وجددلنددؤمن بهددا مددن مخلوقددات 
هذه الروح التي يضمها اإلنسان بين جنباتده وتدالرغم عدن ذلدك فاإلنسدان عداجز عدن معرفدة 

  وقدددددددد أخبرندددددددا هللا بهدددددددا فدددددددي قولددددددده:أنددددددده علدددددددى يقدددددددين بوجودهدددددددا، كنههدددددددا وحقيقتهدددددددا مدددددددع 

 [85راء:]اإلس  (  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی)

 . عن كيفيتها علما فنحن نؤمن بها بدون أن نعرف كيفيتهافأخبرنا عن الروح ولم يعطنا 
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يها  ينفالهلل المثل األعلى فجهلنا بكيفية صفات هللا ، و وهذا ال يقدح في إيماننا بها
ومن ناحية أخرى فإن من خاض في كيفية  ،هذا من ناحية وال يقدح في إيماننا بها.

أخبرنا عن جل شأنه أن هللا  لقمن منط وذلك ،صفات هللا فقد افترى على هللا عز وجل
 وجل. صفاته ولم يخبرنا عن كيفيتها فبالتالي من كّيف صفات هللا فقد افترى على هللا عز

ن عهنا يقول ابن القيم عن جمع كبير من السلف" إنا ال نعلم كيفية ما أخبر هللا به و 
3)نفسه، وإن كنا نعلم تفسيره ومعناه". 1 )  

األدلة  البعض إنما يقدمون األدلة النقلية على ومن هنا فإن السلف كما يقول 
بيان ما عليهم الكتل من عنده، وكلفهم ب العقلية إيمانا منهم بأن هللا أرسل الرسل، وأنزل

ن عالرسل يغني  وهو أن ما جاء في هذه الكتل وتلغته "ألمر له شأنه" يحتاج إلى البيان
3)".الصفات اإللهيةفي مسألة ال رالنقطة هي" س وأما غيره فال يغني عنه. هذه كل شيء 2 )  

ة فيتضح لنا من خالل ما أفردناه حول مسألة الصفات في نيأما عن النقطة الثا
الفكر الفلسفي اإلسالمي ومن خالل عرضنا لمعالجة السلف لقضية الصفات اإللهية أن 

 ل فالوتين التمثي (*)منهج السلف كما يقول شيخ اإلسالم "ابن تيمية" وسط" بين التعطيل
ف يمثلون صفات هللا بصفات خلقه كما ال يمثلون ذاته بذات خلقه وال ينفون عنه ما وص
لى به نفسه أو وصفه به رسوله صلى هللا عليه وسلم فيعطلون أسمائه الحسنى وصفاته الع

3)ويحرفون الكلم عن مواضعه ". 3 )  

ج يجمعها أما عن النقطة األخيرة فتكمن في أن المدرسة السلفية بقيت دون منه
ه فنّسق منهجهم، ووضع له أسسه وقواعد في القرن الثامن الهجري، حتى جاء ابن تيمية،

3)ولذلك قيل عنه :ترجمان السلف. 4 تي ذا المنهج الذي ضمّنه ابن تيميه في مؤلفاته والوه ( 
رشيد رضا كان له عظيم األثر في نزعته السلفية حيال قضية الصفات  اعليهاطلع 
  اإللهية.
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وم ا ن في بيان هذه النزعة من خالل عرضنا لموقف "رشيد رضا" من وسنق
هذا ل نتطرق قبل أن و  ،معالجة السلف للصفات اإللهية على النحو الذي أفردناه آنفا

أوال مفهوم مذهل السلف عند "رشيد رضا" وفي هذا الصدد يقول" المراد  عرضالموقف ن
ن هللا عليهم وأعيان التابعين لهم بمذهل السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوا

هد له باإلمامة وع رف عظم شأنه في الدين وتلق ى بإحسان وأتباعهم أئمة الدين ممن ش 
النال كالمهم خلف عن سلف دون من رمي بالبدعة أو شهر بقلل غير مرضي مثل 

3)".الخوارج والروافض والقدرية والجبرية والجهمية والمعتزلة 5  في موضع آخر ي عرفو ( 
3)".من يتبعون في آيات الصفات التفويض "رشيد رضا" السلف بإنهم" 6 )  

من خالل هذا النص يتضح لنا أن رشيد رضا ي عرف السلف بأنهم من ي ثبتون 
 الصفات للذات اإللهية وي فوضون كنهها أو كيفياتها.

" فه و وتعد أن قام "رشيد رضا" بوضع تعريف لمذهل السلف راح ي ثني عليه قائال 
... .ذهل المأثور والحق الثابت المشهور لسائر أئمة الدين وأعيان األمة الم قدمين الم

ي همذهل السلف هو المذهل المنصور وأهله هم الفرقة الناجية والطائفة المرحومة التي 
 بكل خير فائزة ولكل مكر مة راجية من الشفاعة والورود على الحوض ورؤية الحق وغير

ل فمن الم حال أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقو  ذلك من سالمة الصدر ...
 بعض من ال تحقيق لديه ممن ال ي قدر قدر السلف وال عرف هللا تعالى وال رسوله وال

3)المؤمنين حق المعرفة المأمور بها ". 7 )  

يرى أن منهج السلف في التعامل مع  "رشيد رضا"من خالل هذا يتضح لنا أن 
الحق البّين الثابت وهو منهج األئمة الثقات. ويشير إلى أن مذهل  الصفات اإللهية هو

السلف هو المذهل المنصور وأنصاره هم الفرقة الناجية الفائزة بكل مكر مة الراجية لشفاعة 
على أنه من المستحيل أن  "رشيد رضا"النبي وورود حوضه صلى هللا عليه وسلم ويؤكد 

 ف قدر السلف فما عرف هللا تعالى وال رسوله. يكون الخلف أعلم من السلف ومن اليعر 
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قد أرجع "رشيد رضا" نسل مذهل السلف إلى اإلمام أحمد بن حنبل وفي هذا و 
أحمد  مامعبد هللا األ والصدد يقول" سيدنا وقدوتنا األمام الم بجل والحبر البحر الم فضل أب

3)بن محمد بن حنبل ن سل مذهل السلف إليه. " 8 )  

هل السلف ونسبه عند محمد "رشيد رضا" وا ن ننتقل لبيان هذا عن مفهوم مذ
 قيناهموقفه من معالجة السلف لقضية الصفات اإللهية وفي هذا الصدد يقول" اعلم أن ما تل

ن في كتل العقائد... أن للمسلمين في ا يات واألحاديث المتشابهات في الصفات مذهبي
يض  تعالى عّما يوهم ذلك الظاهر وتفو مذهل السلف وهو اإليمان بظاهرها مع تنزيه هللا

 األمر فيه إلى هللا تعالى ومذهل الخلف وهو تأويل ما ورد في النصوص في ذلك بحمله
3) على المجاز والكناية ليتفق العقل مع النقل ". 9  ) 

ا أما أولئك الذين يرون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم فهؤالء كم
ذبوا وأفكوا على طريقة السلف في الكذب عليهم وضلوا في يقول "رشيد رضا"" قد ك

تصويل طريقة الخلف أعلم وأحكم وهؤالء إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي 
لخلف امجرد اإليمان بألفائ القرآن والحديث من غير فقه وذلك بمنزلة األميين وأن طريقة 

ظن المجازات وغرائل اللغات فهذا الهي استخراج المعاني المصروفة عن حقائقها بأنواع 
فاسد ... فجمعوا بين باطلين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم والجهل والضالل 

4)بتصويل طريقة غيرهم ". 0 )  

ويستطرد "رشيد رضا" بعد هذا التقسيم الذي ذكره حيال موقف المسلمين تجاه 
هذا  الصفات اإللهية وفي قضية الصفات اإللهية إلى إقراره بمنهج السلف في معالجة

الصدد يقول" وقالوا أن مذهل السلف أسلم لجواز أن يكون ما حمل عليه ألفائ المتشابه 
غير مراد هللا تعالى ومذهل الخلف أعلم ألنه ي فسر النصوص جميعها ويحمل بعضها 
على بعض فال يكون صاحبه مضطرتا في دينه....وكنا نظن في أوائل الطلل أن مذهل 

ضعيف وأنهم لم يؤولوا كما أول الخلف ألنهم لم يبلغوا مبلغهم من العلم ولّما السلف 
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تغلغلنا في الكالم وظفرنا في الكتل التي ت بين مذهل السلف حق البيان السيما كتل "ابن 
تيمية" علمنا علم اليقين أن مذهل السلف هو الحق الذي ليس وراءه غاية وال مطلل وأن 

4)".أوهام ال ت غني من الحق شيئ اكل من خالفه فهو ظنون و  1 )  

وإلى نفس هذا المعنى في موافقة "رشيد رضا" لمنهج السلف في معالجة الصفات 
" كنا المجلد الثامن في باب العقائد اإللهية ذهل "رشيد رضا" إلى القول في مجلة المنار

الدين  عند ابتداء االشتغال بعلم الكالم نرى أن كتل األشاعرة هي وحدها كتل منبع
تل التي تجلي فإذا هي الك -يقصد كتل السلف –وطريق اليقين ثم اطلعنا على كتل القوم

بشاشة وإذا بقارئها يشعر ب للمسلمين طريقة السلف الم ثلى، وتورد النال موردهم األحلى،
ين من وإذا الفرق بينها وتين كتل األشاعرة كالفرق ب اإليمان،ويحس بسريان برد اإليقان،

تتدافعه أمواج الشكوك الفلسفية،  ى الصراط السوي، ومن يسبح في بحر ل جي،يمشي عل
م وتتجاذبه تيارات المباحث النظرية وقد ظهر لي إذ تبينت أن مذهل السلف الصالح أسل

4)وأعلم وأحكم " 2 )  

ثم ينتقل "رشيد رضا" بعد اقراره ويقينه بأن منهج السلف في معالجة الصفات 
في  ق واألصلح واألسلم واألعلم واألحكم إلى اقتفاء آثار السلفاإللهية هو المنهج الح

ليها إوالتي آشرنا -قواعدهم المنهجية التي ارتكزوا عليها في معالجتهم للصفات اإللهية 
دد يقول" ...وأن هذا وغيره مما وصف به نفسه في كتابه، ال ينافي وفي هذا الص -آنفا

اته نقائص عباده وال يقتضي مماثلته لهم... فذكمال تنزيهه تعالى عّما ال يليق به من 
 تعالى أكمل من ذواتهم، ووجوده أعلى من وجودهم، وصفاته أسمى من صفاتهم، وهو أعلم
 ورسوله أعلم منهم بصفاته وأفعاله فعليك أن تؤمن بما صح عنهما من اثبات ونفي، من

أيك وال لك أن ت حكم ر غير زيادة وال نقص، بال تعطيل وال تمثيل وال تأويل وليس عليك 
وعقلك في كنه ذاته وال صفاته.... على هذا كان أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم 

4)تكلمين "وعلماء التابعين وأئمة الحديث والفقه قبل ظهور بدعة الم   3 )  
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لمنهج السلف في تقرير  "رشيد رضا"من خالل هذا النص يتضح لنا متابعة  
 . مذهبهم تجاه الصفات اإللهية

 تجدر اإلشارة هنا إلى أن "رشيد رضا" قد أكد على أن طريقة السلف في إثباتو  
لسلف الصفات اإللهية مع التنزيه هي الثابتة عقال ونقال وفي هذا الصدد يقول" فقاعدة ا

ها في جميع الصفات التي وصف هللا تعالى بها نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله أن نثبت
 التنزيه عن صفات الخلق الثابت عقال  ونقال  بقوله عز وجل له ونمرها كما جاءت مع

ن له "ليس كمثله شيء" فنقول أن هلل علم ا حقيقي ا هو وصف له ولكنه ال يشبه علمنا، وأ
ا حقيقي ا هو وصف له ال يشبه سمعنا... وهكذا نقول في سائر صفاته تعالى فنجم ع سمع 

4)". بذلك بين النقل والعقل 4 )  

لف لنا أن رشيد رضا ي طبق القاعدة االولى والثانية من قواعد الس من هنا يتضح 
ات اإليمان بكل ما ورد في الكتاب والسنة من صف :في التعامل مع الصفات اإللهية وهما

 نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق في الصفات.و هللا تعالى نفي ا وإثبات ا 

ف في إثبات الصفات وفي موضع آخر يشير رشيد رضا على أن طريقة السل
نما هذا الصدد يقول" وإ اإللهية هي الطريقة الم ثلى التي تجمع بين النقل والعقل وفي

 أن هللا الطريقة الم ثلى في الجمع بين العقل والنقل في الصفات أن ي قال إنه قد ثبت بهما
بت ، وثليس كمثله شىء، وثبت عقال  أن خالق العالم البد أن يكون متصف ا بصفات الكمال

لعلو نقال عن الوحي الذي جاء به الرسل وصفه تعالى بالعلم والقدرة والرحمة والمحبة وا
)ليس العالم كله فنحن نتخذ قوله تعالى فوق الخلق كله واإلستواء على العرش وتدبير أمر

 كمثله شيء وهو السميع البصير( قاعدة ومرآة لفهم جميع ما وصف هللا به تعالى نفسه
4)."ه رسوله صلى هللا عليه وسلم وهو أنه ليس كمثله شيءوما وصفه ب 5 )  
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لنا أن "رشيد رضا" يؤكد على أن منهج السلف في معالجة الصفات  يتضح وهنا
الم شيخ اإلسب تأثر رشيد رضاقد جمع بين العقل والنقل وأنه ال تعارض بينهما وهنا نجد 
ض المسألة في كتابه درء تعار "ابن تيمية" حيث أن شيخ اإلسالم قد فصل القول في هذه 

4)العقل والنقل. 6 )  

شيخ كما يقول -وهنا نود أن نشير إلى أنه إذا كان من المقرر سلفا لدى العقالء  
ن صفات كل موصوف ت ناسل ذاته وحقيقته، "فإذا كان إثبات الذات أ -اإلسالم ابن تيمية

لى ه تعاة، فكذلك إثبات صفاتهلل تعالى إنما هو إثبات وجود وإيمان، ال إثبات تحديد وكيفي
فات صإنما إثبات وجود وإيمان، ال إثبات تحديد وكيفية، بناء على القاعدة أن القول في 

4) هللا تعالى كالقول في الذات". 7 )  

  :يةإلهلاا" للصفات النزعة السلفية يف تقسيم "رشيد رض -رابًعا

د أن نشير في و قبل أن نخوض في بيان تقسيم "رشيد رضا" للصفات اإللهية ن 
لفية عجالة إلى تقسيم الصفات اإللهية عند السلف حتى يتسنى لنا الوقوف على النزعة الس

كما يقول السلف أن عند "رشيد رضا" في تقسيمه للصفات وفي هذا الصدد يمكن القول 
م الكال إذ ليس من عاداتهم اإلسراف في لم يتوسعوا في تقسيم الصفات وتنويعها،البعض 
4)يتجاوزون الكتاب والسنة في مبحث الصفات. الل اإللهية، بل ال يكادون في المط 8 )  
 على الرغم من كثرة الصفات اإللهية التي وردت في القران الكريم أو جاءت فيو 

4):السنة النبوية المطهرة، فإن السلف قاموا بتقسيم الصفات اإللهية إلى قسمين 9 )  

ي تصور وجود الذات بدونها،أو هي ما  وهي الصفات التي ال ،الصفات الذاتية أوال
العلم والكالم و  ترجع إلى نفس الذات وال تنفك عنها :كالحياة والقدرة واإلرادة والسمع والبصر

كل صفة لم يزل هللا وال يزال متصف ا بها، فإنها من الصفات الذاتية؛  وغيرها، وضابطها:
 يمكن إدراكها بالعقل مثل: التيهي و إّما أن تكون عقلية، هذه الصفاتو  لمالزمتها للذات

وهي الصفات التي لو لم يرد بها الشرع، لما  العلم والقدرة، واإلرادة، وإما أن تكون خبرية،
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ا لها هي التي نعتمد فيها على مجرد الخبر، وليست من  وضابطها:. كان العقل مدرك 
الوجه واليدين المعاني المعقولة، بل هي من األمور المدركة بالسمع المجرد فقط، مثل 

 والقدم وغيرها. 

علها،  فهي الصفات المتعلقة بالقدرة واإلرادة، إن شاء هللاو  :ثانيا الصفات الفعلية
كل صفة تتعلق بمشيئة، يفعلها هللا حيث اقتضتها  ضابطها:و  وإن لم يشأ لم يفعلها،

 :مثل هذه الصفات كذلك إما أن تكون عقلية،و  ،حكمته، فإنها من الصفات الفعلية
 لعقل،واإلرزاق وإما أن تكون خبرية أي لوال ورودها في الخبر، لم يصل إليها ا اإلحياء،

  مثل: االستواء، والنزول، والغضل، والرضا.

أما صفة الكالم فلقد ذهل السلف إلى أنها من صفات الذات باعتبار أصل 
لم  عالىتلى أن هللا الصفة، ومن صفات األفعال باعتبار أنواع الكالم وأفراده، فهم يذهبون إ

ا إذا شاء، وما تكلم به فهو قائم به، ليس مخلوق ا منفصال  عنه، فكالم تعالى  هللا يزل متكلم 
م نزل غير مخلوق.
(5 0 )  

تقسيم الصفات عند السلف وا ن نقوم ببيان تقسيم رشيد رضا ا باختصار عن هذ
 مكنوفي هذا الصدد ي   ،للصفات اإللهية للوقوف على نزعته السلفية حيال هذا التقسيم

قتفى آثار السلف في تقسيمهم للصفات ويتضح ذلك جليا من االقول أن "رشيد رضا" قد 
وتية خالل ما ذكره في تفسيره لسورة الفاتحة حيث ذهل الى القول "وأما داللة صفتي الرت

ي والرحمة على جميع معاني صفات األفعال اإللهية فظاهر فإن رب العباد هو الذي ي سد
ة إليهم كل ما يتعلق بخلقهم ورزقهم وتدبير شئونهم ....إذا علمنا هذا تجلت لنا حكم
ع وصف هللا تعالى في أول فاتحة الكتاب العزيز بالرتوتية والرحمة الدالتين على جمي

5)صفات األفعال دون الحياة والقيومية الدالتين على صفات الذات". 1 )  
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أن ذلك التقسيم الذي وضعه السلف  وتجدر اإلشارة إلى أن رشيد رضا قد رأى
ة طريق للصفات اإللهية هو األسلم واألعلم ولذا اختاره وفي هذا الصدد يقول "وإنما نختار

5)السلف الصالحين فهي باتفاق الخلف أسلم وأحكم ونقول أيضا أنها أعلم" . 2 )  

ال يكتفددي "رشددديد رضدددا" بالثنددداء علدددى ذلدددك التقسددديم الدددذي وضدددعه السدددلف للصدددفات و 
لهية وإنما يرى أن ما دون ذلك من تقسيمات كثيرة للصفات وضدعها المتكلمدون مدا أندزل اإل

وفدددي هدددذا الصددددد يقدددول عدددن هدددذا التقسددديم الدددذي وضدددعه المتكلمدددون  ،هللا بهدددا مدددن سدددلطان
آخدر إلدى محكمدات  بدار"يقسمون الصفات إلى صفات ذات وصفات أفعدال ويقسدمونها باعت

نفسية ومعاني معنوية وقالوا أن الوجود هو الصفة  ومتشابهات ويقسمون صفات الذات إلى
 النفسية وأنه ال صفة نفسية سدواه.... علدى أن هدذا االصدطالح مدا أندزل هللا بده مدن سدلطان

5)لم يقم عليه في العقل حجة وال برهان" .و  3 )  

وفي موضع آخر يؤكد رشيد رضا أن هذا التقسيم الذي وضعه المتكلمون 
عطي الباحث بصيره بيد أنه في رأي "رشيد رضا" يجعل للصفات يتوهم البعض أنه ي

وفي هذا الصدد يقول "رشيد رضا" "كثيرين ، الباحث أكثر تخبطا في مجال العقيدة
يتوهمون أن هذه االصطالحات في علم العقائد تعطي الباحث بصيرة وتكون أعون له 

ا يويد ة أن مشاهده االختبار والعلى الفهم وأقرب إلى البصيره والبرهان وأننا نعتقد اعتقاد 
5)الذين يأخذون عقيدتهم من هذه االصطالحات أكثرهم يتخبط في ظلمات الحيره". 4 )  

من جملة النصوص السابقة يتضح لنا وتصورة جليه النزعة السلفية عند "رشيد 
رضا" في تقسيمه للصفات اإللهيه على غرار ذلك التقسيم الذي وضعه السلف ويمكننا 

 النزعة السلفية عند رشيد رضا من خالل بيان منهجه في إثبات الصفاتأيضا تلمس هذه 
 .اإللهية
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وقبل أن نتطرق في عرض ثبوت الصفات اإللهية عنده نود أن نلقي الضوء في  
عجالة أوال على منهج إثبات الصفات عند السلف حتي يتسنى لنا الوقوف على نزعة 

 . "رشيد رضا" السلفية في اثباته للصفات اإللهية

أسسوا عليها منهجهم  ركيزةوفي هذا الصدد يمكن القول أن السلف قد وضعوا  
لهية اإلفي إثبات الصفات من الواجل علينا تتمثل في أنه  الركيزة هذهالصفات، في إثبات 

ين وانطالقا من هذ ية صفاتهوكيف بخلقه ين هما التمثيلكبير عن محذورين  الب عد
 فات الرب تعالى من حيث ثبوتها تنقسم إلى نوعينذهل السلف إلى أن ص  المحذورين

ي الصفات الشرعية العقلية، وهي التي يشترك في إثباهتا الدليل الشرع" النوع األول:
الصفات  اني:النوع الثو  السمعي والدليل العقلي والفطرة السليمة مثل العلم والقدرة، واإلرادة.

، أو سبيل إلى إثباتها إال بطريق السمعالخبرية وتسمى النقلية والسمعية، وهي التي ال 
 الخبر عن هللا، أو عن رسوله األمين عليه الصالة والتسليم، أي ال سبيل للعقل على

وهي  م،السالانفراده إلى إثباتها، لوال األخبار المنقولة عن هللا ، وعن رسوله عليه الصالة و 
ء ستواحيح وأمثلتها كاليد واالخبرية محضة بيد أن العقل السليم ال يعارض فيها الخبر الص

5) ."والضحك ءوالمجيوالوجه والقدم والنزول  5 )  

منهج السلف في إثبات الصفات الخبرية هو اإليمان بهذه الصفات على و  
لظاهر فهم يأخذون بالمعنى ا ظاهرها وال يؤولونها كما فعلت المدرسة العقلية والكالمية.

  .من النص لهذه الصفات الخبرية

"رشيد رضا"  قد قررمنهج السلف في إثبات الصفات اإللهية و عن تصار هذا باخ
ما  في إثبات الصفات اإللهية وفي هذا الصدد يقول "أن صفات الرتوتية منهاهذا المنهج 

ه بل بي عرف بالنظر واالستدالل كعلمه تعالى وقدرته ومشيئته وحكمته ومنها ما ال ي عرف 
5)".يتوقف على الوحي وخبر المعصوم عنه 6 )  



 
 حممد سيد حممد أمحدد.    264    

قد حدد طريقة إثبات الصفات  "رشيد رضا"أن من خالل هذا النص يتضح لنا   
ريقة طوإنها إما بالوحي )القرآن والسنة( أو بالنظر واالستدالل عن طريق العقل وهذه هي 

 السلف في إثبات الصفات كما أفردنا أنفا.

 :ذاتيةرشيد رضا" للصفات الالنزعة السلفية يف شرح " -خامًسا

شقيها الذاتية ب-في مؤلفاته العديد من الصفات اإللهية رشيد رضا أفرد لقد
 مقام لو عرضنا كل الصفات اإللهية التي أوردها في مؤلفاته، لذاويطول بنا ال-والفعلية

الذاتية التي عرضها رشيد رضا في من الصفات  ينذجو سنقوم في هذا المحور بعرض نم
ومن سار على  مثارا للخالف بين السلفزالت  كانت وماالسيما الصفات التي مؤلفاته 
 نظرا لطبيعة هذا البحثاألخرى كالمعتزلة والجهمية، و  الفرق الكالميةتعض و  نهجهم

حتى ين النموذجين للصفات الذاتية سن سلط الضوء في عجالة حول موقف السلف من هذ
 . الذاتية السلفية في عرضه لهذه الصفات نزعتهيتسنى لنا الوقوف على 

وفي هذا  هقبل أن نخوض في ذلك نعرض أوال لمفهوم الصفات الذاتية عندو 
ة "ما له مبدأ خاص في النفس واستقرار فيها جدير بأن ي سمى صف رشيد رضا الصدد يقول

5)ذاتية". 7 من هذا يتضح أن رشيد رضا وضع مفهوم ا للصفات الذاتية على غرار مفهوم  (
 أو هي ما ترجع إلى نفس الذات وال تنفك عنها السلف حيث ذهل إلى أن الصفات الذاتية

  .الصفات التي ال ي تصور وجود الذات بدونها هي

 صفة السمع والبصر: 

صدفتي السدمع والبصدر هلل  تلقد ورد في القرآن الكريم العديدد مدن ا يدات التدي أثبتد
 پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )قوله تعالى جل شأنه ومنها على سبيل المثال

 [1لة:لمجادا](  ٿ ٿڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

 [11]الشورى:(  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ      )وقوله تعالى 
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 : عددددددددالىوقولدددددددده ت ،[80]الزخ        ر :(  ڌڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ) قولدددددددده تعددددددددالىو 

 [44]غافر:(  ڑ ک ک ک   )

د من األحاديث التي أثبت صفتي السمع والبصر عدورد في السنة النبوية  كذلكو 
:هلل جل شأنه فف ي صحيح اْلب َخار يّ   ير ا} ف ي َباب  ا َبص  يع  عن النبي صلى هللا  ،{َوَكاَن َّللاه  َسم 

عليه وسلم أنه قال:)أرت ع و على أنف سكم، فإنكم ال تدعون أصّم وال غائب ا تدعون سميعا 
َي َّللاه  َعْنَها َقاَلْت: َع َسْمع ه  اأْلَْصَواتَ  بصيرا( وَعْن َعائ َشَة َرض  ، فأنزل اْلَحْمد  هلل ه  الهذ ي وس 
5)( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ) هللا تعالى على النبي صلى هللا عليه وسلم 8 هذه  (

 .كانت أمثلة من النقل)القرآن والسنة( على ثبوت صفتي السمع والبصر للذات اإللهية

ه فالذي علي هاتين الصفتين للذات اإللهية، ولقد أثبت السلف رضوان هللا عليهم 
كما هو م دون في مصنفاتهم السلف

 من الصفات الذاتية هلل تعالى؛ السمع والبصر أن (*)
 ،ويرى الشيء عند وجوده،ويعلم به قبل وقوعه  الصوت عند وقوعه فهو جل شأنه يسمع
ها  أنّ التي يصحّ  خلوقاتمفمعنى كونه تعالى سميع ا بصير ا أّن جميع الويعلم به قبل وجوده 

التي يصّح أّنها ت بصر جل شأنه  مخلوقاتت سمع سبحانه وتعالى سميعا بها وجميع ال
الم بصرات من مخلوقاته جّل في عاله !!تلك اال وهذه المسموعات و  بصير ا بها،وكيف

  

الئل يقول شيخ اإلسالم "ابن تيمية" "وقد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف األمة ود 
آها خلق األشياء ر  عقل على أنه سميع بصير، والسمع والبصر ال يتعلق بالمعدوم، فإذاال

5) ".سبحانه، وإذا دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم 9 )  

وطبقا لمنهج السلف فإن أصل الصفتين القدم ألن الصفات ال تنفك عن الذات؛ 
ق ما نطقوف  عند حدّ  الوحي و فلم يزل هللا سميعا بصيرا. والواجل طبقا لهذا المنهج "الو 

فسه ثبته لنكما أ بال تكييف في ثبتون هلل السمع والبصر"به، دون تدقيٍق أو تكلٍُّف في الفهم 
6)."صلى هللا عليه وسلم له الرسول أثبتهفيما أنزل من كتابه و  0 )  



 
 حممد سيد حممد أمحدد.    266    

 آنفا من هنا يتضح لنا القاعدة األولى من قواعد المنهج السلفي والتي أشرنا إليها
اإليمان بكل ما ورد في الكتاب والسنة من معالجة السلف للصفات اإللهية وهي  في

بصر مع والعلى الحقيقة ال على المجاز فهم ي ثبتون هلل السصفات هللا تعالى نفي ا وإثبات ا 
كما أثبته لنفسه جل في عاله مع الوضع في االعتبار أن سمع وتصر الخالق جل شأنه 

من قواعد  القاعدة الثانيةع وتصر المخلوقين وهذه هي وتبارك اسمه يختلف عن سم
  زيه(.نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق في الصفات)التن المنهج السلفي والتي تتمثل في

هذا باختصار عن موقف السلف تجاه صفتي السمع والبصر للذات اإللهية، وإذا  
سمع والبصر نجده في هذا لمعرفة موقفه حيال صفتي ال "رشيد رضا"انتقلنا ا ن إلى 

نة الواجل اعتقاده هو الوقوف عند ما جاء في الكتاب والس"الصدد يستهل حديثه بالقول 
الهم وما كان عليه سلف األمة وهو أن هللا تبارك وتعالى سميع ألقوال العباد بصير بإعم

6).وأحوالهم من غير بحث في كنه هذا السمع وهذا البصر وكيف يحصالن 1 )  

يؤكددد علددى أندده مددن الواجددل علددى  "رشدديد رضددا"هددذا الددنص يتضددح أن  مددن خددالل 
المرء في هذا الباب الوقوف عند ما جاء في الكتاب والسنة وما كان عليه سدلف األمدة مدن 

ا وتصر ا دون البحث في كيفية هذا السمع وذلك البصر.   التسليم بأن هلل سمع 

 إللهية على غرار المنهجلصفتي السمع والبصر للذات ا "رشيد رضا"وتعد إثبات  
 هأثبته و كما أثبته لنفسه فيما أنزل من كتاب هلل بال تكييف السمع والبصر السلفي في إثبات

سلفي من قواعد المنهج ال عدة الثانيةاالقصلى هللا عليه وسلم راح يؤكد على  له الرسول
نه هللا سبحا وهي تنزيه نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق في الصفات والتي تتمثل في

.... أنه سميع  "وتعالي عن سمع وتصر المخلوقات وفي هذا الصدد ذهل إلى القول
6)."بسمع ليس كمثل أسماع المخلوقين، وتصير ببصر ليس كبصرهم  2 )  

فددي بيددان نزعتدده السددلفية مددن خددالل تأكيددده علددى أن اعتقدداد  "رشدديد رضددا"يسددتطرد و 
مده وتقبلده سدواء  بالنسدبة للرجدل العدامي السلف حيال صفتي السدمع والبصدر هدو األسدهل فه
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أو الرجل الحكيم بخالف هذه التحليالت الغير مفهومة التي وضعتها بعض الفرق الكالمية 
تجاه هاتين الصفتين هذه التحليالت التي يصع ل فهمها على العوام وتكدون مثدار ا للشدبهات 

عندددما أخبرنددا بسددمعه بددأن هللا تعددالى  "عنددد الخددواص. وفددي هددذا الصدددد ذهددل إلددى القددول:
ٺ ٿ   ) وتصدره ابتدددأ بتنزيهدده عددن مشددابهة أي شدد  مدن األشددياء فقددال عددز مددن قائددل

وهدددذا االعتقددداد يسدددهل فهمددده وقبولددده علدددى الجهدددول والعلددديم  (  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
والعدددامي البليدددد والفيلسدددوف الحكددديم، وأمدددا تلدددك التحلددديالت والتعميقدددات فإنهدددا تتعاصدددى علدددى 

الشدددبهات عندددد الخاصدددة وال يليدددق هدددذا بددددين الفطدددرة والحنيفيدددة  أفهدددام العامدددة وتكدددون مثدددار
6)".السمحة  3 )  

ا أيضا  ثار السلف نجد و   ن يؤكد على أن أصل هاتين الصفتي "رشيد رضا"اقتفاء 
سمع أي كان ال "يقول: (ڀ ٺ ٺ ٺ )القدم فنجده عند تفسيره لقوله عز وجل 

ال وء، و الى قول من أقوال من يجهر بالسوالعلم وال يزاالن من صفاته الثابتة فال يفوته تع
ن ممن أقوال العباد وال  ءيعزب عن علمه السبل الباعث له عليه ألنه ال يخفى عليه شي

6)أفعالهم وال نياتهم فيها". 4 )  

أن تقريدر مدنهج واعتقداد السدلف تجداه هداتين الصدفتين لده  ا يرى رشةيد رضةاختامً و  
أهدم هدذه الثمدار التدي يجنيهدا العبدد مدن اقتفداء ثمار عديددة داخدل نفدول وقلدوب العبداد ومدن 

آثددار السددلف بخصددوص هدداتين الصددفتين الحيدداء مددن هللا تعددالى الددذي ي بصددر أفعددال عبدداده 
ويسددمع سددرهم ونجددواهم، وفددي هددذا الصدددد يقددول رشدديد رضددا: "مددن أراد أن ي طيددل الكددالم فددي 

ى له أن يستعين بهذا فاألول - يقصد صفتي السمع والبصر للذات اإللهية -مثل هذا المقام
على إنذار الغافلين من العباد فيستثير العبرة من أعماق القلوب  - اعتقاد السلف -االعتقاد

ويسددتنزل العبددرة مددن سددماء العيددون وينبدده النفددول إلددى الحيدداء مددن هللا تعددالى أن يراهددا حيددث 
الجهدددر نهاهدددا فيكدددون عنددددها أهدددون النددداظرين وأن يسدددمع منهدددا مدددا ال يرضددداه فإنددده ال يحدددل 

بالسوء من القول ذلك ما كان يفهمده العدرب مدن إطدالق الصدفات القدسدية وهدذا هدو التدأثير 
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بحكمتدده تعدالى وجاللده ويجعددل دينده م صددلحا  الدذي كدان يودعدده فدي قلدوتهم وهددذا الدذي يليدق
6)."للنفول وم ثقفا للعقول بتذكيرها بمراقبته وحملها على خشيته 5 )  

 صفة الرؤية : 

 تعالى من أهم الصفات التدي كاندت مثدارا للخدالف بدين السدلف ت عد صفة رؤية هللا 
د والفرق الكالمية، لذا قبل أن نتطرق في معالجة "رشيد رضا" لهدذه الصدفة وتيدان موقفده ندو 
 أن نسددتهل الكددالم فددي رؤيددة هللا تعددالى، إلددى بيددان أن هندداك مددن الفددرق الكالميددة كالمعتزلددة

فداهلل  هللا تعالى بالعين اإلنسانية مستحيلة وممتنعدة والجهمية ومن تبعهم ذهبوا إلى أن رؤية
مدا أ، و طبقا لمنهجهم ال ي رى باإلبصدار فدي الددنيا وال فدي ا خدرة وال يجدوز ذلدك عليده تعدالى

6).االشعرية فإنهم ي ثبتون الرؤية باإلبصار في ا خرة ولكن دون مقابلة 6  بيد أن سلف هذه (
 يدددة،عدددن طريدددق ا يدددات القرآنيدددة واألحاديدددث النبو  ىالاألمدددة وأئمتهدددا قدددد أثبتدددوا الرؤيدددة هلل تعددد

ندان العقل من الخوض في تفصيالت هذه الرؤية، فآمنوا بالنقل ولم ي طلقوا للعقدل الع منعواو 
حددول  اختصددارفرد الحددديث بنظددر ا لطبيعددة وأهددداف هددذا البحددث سددن  ، و فددي كيفيددة هددذه الرؤيددة

ا الوقدددوف علددى نزعددة "رشدديد رضدددا" معالجددة السددلف لمسددألة الرؤيددة اإللهيدددة حتددى يتسددنى لندد
 :  هذه المسألة وفي هذا الصدد يمكننا القول السلفية بخصوص

لقد ذهل سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين لهم ومدن سدلك مدنهجهم مدن األئمدة 
ة، باألبصار عيان دا، أي أن المدؤمنين سديرونه فدي الجندة رؤيدة بصدري أن هللا ي رى في ا خرة
  )*(باإلبصددار فهددم يثبتددون رؤيددة هللا، منزهددا عددن صددفات المخلددوقين فيددةبغيددر إحاطددة وال كي

 النصددددوص التددددي  ، ومددددن وقددددد اسددددتدلوا بالنصددددوص الكثيددددرة مددددن كتدددداب هللا وسددددنة رسددددوله

(  ڀ ٺ ٺ ٺ پ ڀ ڀ ڀ) استدل بها السلف على ثبوت الرؤية قول هللا تعالى:

 [15المطففين:](  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ) [23،22]القيامة:
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6)محجوتون عن رؤية هللا عز وجدل، كمدا فسدرها السدلف وأئمدة السدنة. أي الكفار 7 )  

فيمدا  عليه وسلم النبي صلى هللا وقد روي عن     [26]يونس:(  پٻ ٻ ٻ ٻ  )
وروي ذلددك عددن الصددحابة أبددو بكددر  الزيددادة بأنهددا النظددر إلددى هللا عددز وجددلصددح مددن تفسدديره 

6)وحذيفة بن اليمان وابن مسعود وابن عبال. 8 )  

لى صاألدلة من السنة النبوية التي استند إليها السلف في ثبوت الرؤية قوله من و 
 ف ي ال ت َضام ونَ مر القَذا هَ ْوَن "إ نهك ْم َسَتَرْوَن َرتهك ْم َيْوَم اْلق َياَمة  َكَما َترَ وسلم  هللا عليه
ْؤَيت ه   6)".ر  9 َدَخَل أَْهل  اْلَجنهة  اْلَجنهَة )إذا  مله وفي صحيح مسلم َقاَل النهب يُّ َصلهى َّللاه  َعَلْيه  وسَ  (

ك ْم َفيَ  وَن َشْيئ ا َأز يد  ْلَنا الْ و ْم ت َبيّ ْض وَن َألَ ق ول  َقاَل َيق ول  َّللاه  َتَباَرَك وَتَعاَلى ت ر يد  وَهَنا َأَلْم ت ْدخ  َجنهَة ج 
ْن النهار   َنا م  َجاَب َفَما أ ْعط   وت َنجّ  ف  اْلح  مْ أَ وا َشْيئ ا َقاَل َفَيْكش  ْم َعزه م   َحله إ َلْيه  ْن النهَظر  إ َلى َرتّ ه 

 ". ه   وفي رواية : وزادوَجله 7).(  پٻ ٻ ٻ ٻ  ) اْ َيةَ  ث مه َتاَل َهذ  0 )  

ولَ في صحيح البخاري َعْن َأب ي ه َرْيَرَة َأنه النهاَل َقال وا : "َيا رَ و  تهَنا  َهْل َنَرى رَ َّللاه   س 
ول  َّللاه  َصلهى َّللاه  َعَلْيه  وَسلهمَ َيْوَم الْ  وَن ف ي اَهْل ت َض  : "ق َياَمة؟" َفَقاَل َرس  ؟ارُّ  ْلَقَمر  َلْيَلَة اْلَبْدر 

وَل َّللاه .َقا ْمس   "ل وا :" ال َيا َرس  وَن ف ي الشه ونَ  َس  َليْ َقاَل :" َفَهْل ت َضارُّ ؟"د   ال وا :قَ  َها َسَحاب 
وَل َّللاه ." 7)"إ نهك ْم َتَرْوَنه  َكَذل َك." فَ  :َقالَ  "ال َيا َرس  1 )  

7)السلف حول ثبوت الرؤية يوم القيامةبعض أئمة  من أقوالو   2 ما روي عدن ابدن  (
مالك  قالعبال رضي هللا عنه أنه قيل له كل من يدخل الجنة يرى هللا تعالى؟ قال نعم. و 

 بلغده قيدل أن أحمدد بدن حنبدلو  إلى هللا تعدالى يدوم القيامدة بدأعينهمالنال ينظرون  بن أنس"
ا ثدم قدال مدن  عدن رجدل أنده قدال:" إن هللا تعدالى ال ي درى فدي ا خدرة "، فغضدل غضدبا شدديد 

وجدل  عليه لعندة هللا وغضدبه، ألديس هللا عدز قال بأن هللا تعالى ال ي رى في ا خرة فقد كفر،
  .رون هللا تعالىييل على أن المؤمنين ، هذا دل(   ڀ ٺ ٺ پ ڀ ڀ ڀ): قال
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هذا عن موقف السلف من مسألة الرؤية اإللهية وإذا انتقلنا إلى رشيد رضا لمعرفدة 
موقفه من هذه المسدألة نجدده يسدتهل حديثده بدإفراد القدول حدول ذلدك الخدالف الدذي دار بدين 

مدراء إنمدا وقدع ال "قدولالم ثبتون للرؤية والنافون لها وأدلة كل فريدق منهمدا وفدي هدذا الصددد ي
لداللدة  بين الم تكلمين والم تفلسدفين وتدين علمداء ا ثدار فدي كلمدة )الرؤيدة( فأثبتهدا أهدل األثدر

ظددواهر القددرآن ونصددوص األحاديددث عليهددا، ومنعدددوا قيددال رؤيددة البدداري تعددالى علددى رؤيدددة 
 ه وصددفاتهالمخلوقات....وقددالوا إننددا ال نبحددث فددي كيفيتهددا كمددا أننددا ال نبحددث فددي كيفيددة ذاتدد

 تعالى. ونفاها أهل الكدالم والفلسدفة بنداء علدى قيدال الخدالق سدبحانه وتعدالى علدى المخلدوق 
ل ودعددوى منافدداة الرؤيددة للتنزيدده الددذي هددو أصددل العقيدددة وركنهددا الركين...كمددا يعتنددون بتأويدد

7)"النتظار والرجاء.بأن النظر معناه ا  (  ڀ ٺ ٺ ڀپ ڀ ڀ )قوله تعالى  3 ) 

شديد رضدا يدرى أن الخدالف الدذي نشدأ بدين السدلف والمتكلمددين مدن هندا يتضدح أن ر 
عن  تجاه رؤية هللا يوم القيامة منبعه أن السلف قبلوا ظاهر ا يات واألحاديث التي تكلمت

رؤيددددة عبدددداد هللا المددددؤمنين لدددده جددددل شددددأنه دون ثمددددة بحددددث فددددي كيفيددددة هددددذه الرؤيددددة بيددددد أن 
 إللهي عن صفات المخلوقين. الم تكلمين نفوا هذه الرؤية من م نطلق التنزيه ا

وتعد عرض رشيد رضا لموقف الم ثبتين والنافيين للرؤية نجده يختار لنفسه  
ك ي ذلوالحق ف "موقف السلف الم ثبت لرؤية المؤمنين هلل يوم القيامة وفي هذا الصدد يقول

ة ما هدانا إليه دين هللا الحق، وهو أن إدراك أبصار الخلق له سبحانه وتعالى وإحاط
علمهم به من الم حال الذي ال مطمع فيه )ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار وهو 

ن ماللطيف الخبير( ولكن العجز عن االدراك واالحاطة، ال يستلزم العجز عّما دون ذلك 
اديث العلم والمعرفة التي ترتقي إلى الدرجة التي عبر عنها بالتجلي والرؤية ... فاالح

7) "ينة له جلية واضحه.وا ثار الصحيحة المب 4 )  

وفي موضع آخر نجد رشيد رضا يتبنى موقف السلف في اثبات رؤية هللا في  
... ففي األحاديث الم تفق عليها ما هو نص قاطع ال يحتمل التأويل في  "الجنة بقوله
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الرؤية وتشبيهها برؤية البدر والشمس في الجالء والظهور وكونها ال مضاّرة فيها وال تضاّم 
7)." ازدحام وفي كتاب التوحيد من صحيح البخاري أحد عشر حديثا في ذلكوال 5 )  

من خالل هذا النص يتضح تقرير رشيد رضا لمنهج السلف في الرؤية  
 واالنتصار له، وانتقاد طريقة مخالفيهم من أصحاب التأويالت. 

ير عن لذي يعبر أيّما تعبا-ويختم رشيد رضا قوله في مسألة الرؤية بهذا الكالم  
الكلمة الجامعة  "لذي عنونه تحت اسما -عمق النزعة السلفية عنده في مسألة الرؤية

خرة خالصة الخالصة أن رؤية العباد لرتهم في ا "الخاتمة في مسألة الرؤية( قال فيها 
 رضوانحق وأنها أعلى وأكمل النعيم الروحاني الذي يرتقي إليه البشر في دار الكرامة وال

 ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ) يصدق عليه قوله في كتابه المجيد وأنها أحق ما

رواه عنه رسوله  وقوله في الحديث القدسي الذي [17]السجدة:(  ہ ھ ھ ھ
 )أعددت لعبادي الصالحين ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر صلى هللا عليه وسلم

م عنه بأوجز على قلل بشر( وأن هذا وذاك مما يدل عليه مذهل السلف الذي عبر بعضه
7) "عبارة اتفق عليها جميعهم وهي أنها رؤية بال كيف. 6 )  

 : فعليةرشيد رضا" للصفات الالنزعة السلفية يف شرح " -سادًسا

ا لبيان النزعة السلفية في عرض رشيد رضفي المحور السابق  إذا كنا قد تطرقنا 
ا لمحور سن برز أيضللصفات الذاتية من خالل نموذجين من هذه الصفات، فإننا في هذا ا

في  أيضاسنقوم هذه النزعة في القسم الثاني للصفات )الصفات الفعلية للذات اإللهية(. و 
الفعلية التي عرضها رشيد رضا في مؤلفاته من الصفات ين ذجو هذا المحور بعرض نم
والفرق  ومن سار على نهجهم مثارا للخالف بين السلفكانت السيما الصفات التي 

هذه هذا من األهمية بمكان لمعرفة نزعة رشيد رضا السلفية في عرضه لخرى و األ الكالمية
 . الفعلية الصفات



 
 حممد سيد حممد أمحدد.    272    

عند  الفعلية قبل أن نخوض في ذلك األمر نود أن نعرض أوال لمفهوم الصفاتو  
ن "رشيد رضا" وفي هذا الصدد يقول "ما له مبدأ خاص في النفس واستقرار فيها جدير بأ

7)" .ذلك حقيق بأن ي سمى صفة فعل وما ليس ي سمى صفة ذاتية 7 )  

للذات اإللهية عند رشيد رضا  فعليةمن الصفات ال ينذجو ا ن ننتقل لعرض نمو  
في عجالة حول موقف السلف من هذه  سن سلط الضوء-ذا البحثهنظرا لطبيعة -وكعادتنا

  .الفعلية السلفية في عرضه لهذه الصفاتته النماذج حتى يتسنى لنا الوقوف على نزع

 صفة االستواء : 

 ش  ى العر استواء  هللا  عللقد ورد في القرآن الكريم العديد من ا يات التي دلت على 
. وقد ورد أيضا [5]طه:(  ڈ ژ ژ ڑ)ومنها على سبيل المثال قوله تعالى

لى عاستواء  هللا  في السنة النبوية المطهرة العديد من األحاديث التي دلت أيضا على 
ْنَده  َفوْ إ نه هللَا َلمها قَضى الَخلْ ) َصلهى هللا  عليه  وَسلهمَ  ولهومنها ق العرش   ه  َق َعْرش  َق َكَتَل ع 

7)ي(.إ نه َرْحَمت ي َسَبَقْت َغَضب   8 )  

 تالرغم من هذه النصوص التي أثبتت صفة االستواء للذات اإللهية إال أن هذهو  
مية، كالمية األخرى كالمعتزلة والجهالصفة كانت مثارا لخالف كبير بين السلف والفرق ال

صفة موقف السلف من وما يعنينا هنا هو بيان  (*)ويطول بنا المقام في سرد هذا الخالف
 ة.حتى يتسنى لنا الوقوف على نزعة "رشيد رضا" السلفية في عرضه لهذه الصف االستواء

 في منهجهمفي االستواء كالسلف  منهج لقد كانوفي هذا الصدد يمكن القول: 
 فهم ال يمثلون صفات هللابين فرقتين هم الم عطلة والم شبهة فهم وسط  صفات هللا سائر

صف كذلك ال ينفون عن هللا ما و فعلت المشبهة و بذوات خلقه كما  ال ذاتهو  بصفات خلقه،
 كما فعلت المعتزلة أو الم عطلة.  به رسوله صلى هللا عليه وسلم، به نفسه، ووصفه
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 هللا مع نفي مماثلة المخلوقين،صفات إثبات  وهرنا آنفا كما أشالسلف  منهجف
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ) كما قال تعالى: إثبات بال تشبيه وتنزيه بال تعطيل

  :التمثيل، وفي قولهو رد للتشبيه  (ٺ ٿ ٿ       )ففي قوله تعالى (ٹ
7).رد لإللحاد والتعطيل (ٿ ٹ ٹ  ) 9 )  

ا على هذهو  ء يثبتون استوا صفة االستواء أنهمالقاعدة كان مذهل السلف في  تناء 
ا يليق تة في فاالستواء صفة ثاب .بجالله وعظمته، ويناسل كبريائه هللا على عرشه استواء 

.ومن أشهر أقوال السلف في صفة  أجمع سلف األمة على إثباتها القرآن والسنة وقد
ئل يا ه(179-93")اإلمام مالك"االستواء ما ن قل عن  ژ  ڈ ) "أبا عبد هللا" حينما س 

استوى؟ فأطرق مالك وعاله العرق ورفع رأسه وقال مقولته  كيف ( ژ ڑ 
السؤال عنه بدعة و  اإليمان به واجل،و  الكيف مجهول،و  معلوم، "االستواء المشهورة

8).وأحسبك رجل سوء وأمر به ف أخرج"  0 ئل اإلمام أحمد بن حنبل عن و  ( كذلك عندما س 
8)أوال  كيف هو، أقل لك كيف استوى.االستواء، قال للسائل، قل لي أنت  1 )  

رشيد "هذه كانت وقفة حول مذهل السلف تجاه صفة االستواء وإذا انتقلنا إلى 
 لمعرفة موقفه من هذه الصفة نجده يؤكد أوال على أن استواء هللا جل شأنه على "رضا

هذا العرش قد نطق به القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في أكثر من موضع وفي 
فاالستواء على العرش قد صرح به القرآن الكريم في مواطن " "رشيد رضا"الصدد يقول 

يكث ر حصرها، ويطول نشرها، وكذلك صرح به رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله 
8)."وصحبه وسلم في غير حديث 2 )  

-من خالل هذا النص يتضح أن رشيد رضا ي ثبت صفة االستواء للذات اإللهية  
ح النقل) القرآن والسنة( في مواطن كثيرة على من خالل صري -ار منهج السلفعلى غر 

 استوائه جل في عاله مؤكدا على أن هذه المواطن ليست بالقليلة. 
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في أن استوائه جل عاله على العرش أمر فطري عند كل  "رشيد رضا"ويستطرد 
مسلمين في نفسه، .... هذا ما يجده كل فرد من أفراد ال"مسلم وفي هذا الصدد يقول 

 التجأويحسه في فطرته، وتجذبه إليه طبيعته، كما تراه في كل من استغا  باهلل سبحانه، و 
لى رمي إإليه ووجه أدعيته إلى جنابه الرفيع، وعزه المنيع. فإنه يشير عند ذلك بكفه، أو ي

8) "السماء بطرفه. 3 )  

ى العرش أمر فطري وتناءا على ما أشار إليه رشيد رضا من أن استواء هللا عل 
داخل كل مسلم نجده يؤكد على أن استواء هللا على العرش من المسائل الواضحة التي 

 والمسألة أوضح من أن"ليس فيها لبس وال تحتاج إلى طول شرح، وفي هذا الصدد يقول: 
قل تلتبس على عارف، وأبين من أن يحتاج فيها إلى تطويل، ولكنها لّما وقعت تلك القال

8) ".ل الكائنة بين بعض الطوائف اإلسالمية كثر الكالم في مسألة االستواء وطالوالزالز  4 )  

اءه وتعد اثبات رشيد رضا استواء الذات اإللهية على العرش وتأكيده على أن استو  
جل عاله على عرشه من المسائل الواضحة الجليه التي ليس بها لبس أو غموض بيد أن 

ي هذه المسألة هو الذي جعل الكالم يطول فيها ما حد  من خوض بعض المتكلمين ف
 دون ثمة مبرر فاستواء هللا على عرشه من المسلمات الواضحة كما يرى رشيد رضا.

يتطرق إلى بيان منهج السلف بخصوص  "رشيد رضا"وتعد ذلك اإلثبات نجد 
ومن جملة الصفات التي أمّرها "صفة استواء هللا على العرش. وفي هذا الصدد يقول 

فة لسلف على ظاهرها وأجروها على ما جاء به القرآن والسنة من دون تكلف وال تأويل صا
ة ى هيئاالستواء... فهم يقولون نحن ن ثبت ما أثبته هللا لنفسه من استوائه على العرش عل

مثله كال يعلمها إال هو، وفي كيفية ال يدري بها سواه، وال نكلف أنفسنا غير هذا، فليس 
8)."وال في صفاته، وال يحيط عباده به علما ش  ال في ذاته 5 )  
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حديثه عن صفة االستواء بكالم ي شتم منه نزعته السلفية  "رشيد رضا"ويختم  
 حيث يؤكد على ان طريق النجاه والمنهج القويم في التعامل مع صفة استواء هللا على

 "العرش هو ذلك المنهج الذي اختطه السلف. وفي ذلك الصدد يقول 

 على ما ءفالسالمة والنجاة في امرار ذلك على الظاهر واإلذعان باالستوا..... 
ن نطق به الكتاب والسنة من دون تكييف وال تكلف وال قيل وال قال، وال فضول في ش  م

 طريق المقال، فمن جاوز هذا المقدار بافراط أو تفريط فهو غير مقتد بالسلف وال واقف في
8). " سالك في طريق السالمة واالستقامةالنجاة وال معتصم عن الخطا، وال 6 )  

 :  اإلتيان واجمليء هلل عز وجل صفيت

من الصفات الثابتة هلل عز وجل من الكتداب والسدنة، فلقدد اإلتيان والمجيء صفتي 
ه وقولدد [22لفج  ر:]ا(  ى ائ ائ ەئ ەئ)جدداء فددي م حكددم التنزيددل قولدده جددل عدداله

. وورد فددددي [210]البق    رة:(  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ) جددددل جاللدددده
ي السنة النبوية الم طهرة قوله صلى هللا عليده وسدلم فدي الحدديث القدسدي)إذا تقدرب إلدى عبدد
ددددا وإذا أتدددداني يمشددددي أت ددددا تقرتددددت إليدددده باع  ددددا وإذا تقددددرب إلددددى ذراع  يتدددده شددددبر ا تقرتددددت إليدددده ذراع 

8)هرولة(. 7 )  

وتالرغم من صريح هذه ا يات واألحاديث تجاه ثبوت صفتي المج  واإلتيان  
للذات اإللهية إال أنه حد  خالف كبير بين السلف وتعض الفرق الكالمية كالجهمية 

ا ريفهموالمعتزلة تجاه هاتين الصفتين، فقد بالغت هذه الفرق في تأويل هاتين الصفتين وتح
8)أما عن الجهمية فقد نفتهما تماما. عن ظاهرهما، 8 أما المعتزلة أو الم عطلة فقد أولت  (

فا صجاء رتك والملك واألمر فهم ي فسرون قوله تعالى )و معنى التدبير المج  واإلتيان ب
8)صفا( جاء المالئكة صف ا صفا ورتك فيهم م دبر محكم. 9 )  



 
 حممد سيد حممد أمحدد.    276    

ي أما عن السلف رحمهم هللا فكدأبهم في التعامل مع الصفات اإللهية الواردة ف 
انه سبح يان هللي ثبتون صَفتي المجيء واإلتالقرآن الكريم أو في السنة النبوية نجدهم 

فات الو  وتعالى م ن غير تكييف وال تمثيل، وم ن غير تحريف وال تعطيل ة فعليه هما من الصّ 
 وفي هذا الصدد يقول أبو الحسن األشعري (*)كما هو مدون في مصنفاتهم. الخبرية

ج  عز وجل يوم القيامة لعرض يعلى أنه  –يقصد السلف  -وقد أجمعوا "( 260-324)
9)ا وعقابها وثوابها.... وليس مجيئه حركة وال زواال  ".األمم وحسابه 0 )  

من هذا النص يتضح لنا أن أبو الحسن األشعري يؤكد على أن إجماع السلف 
على ثبوت صفتي المج  واإلتيان للذات اإللهية بيد أنه يوضح منهج السلف في أن 

لكالمية البشر. هذا باختصار عن موقف السلف وتعض الفرق ا ءمجيئه ليس كمجي
 . ءاألخرى حيال صفتي اإلتيان والمجي

ديثه لمعرفة معالجته لهاتين الصفتين نجده يستهل ح "رشيد رضا"وإذا انتقلنا إلى  
بخصوص هاتين الصفتين بذكر ذلك الخالف الذي وقع بين السلف والمتكلمين. وفي هذا 

ر إلتيان في الصو ومن ألفائ الحديثين التي اضطرب فيها العلماء مسألة ا"الصدد يقول 
الم ختلفة وإنكار المؤمنين له في بعضها ومعرفته في بعض فاختلفوا في تفسيرها 

أمره بوتأويلها... قال بعض المؤولين المراد بإتيانه تعالى رؤيته وقال بعضهم يأتي ملك 
9) "المتحانهم 1 )  

ن لذلك الخالف الذي وقع بين المتكلمين نجده يقول أ "رشيد رضا"وتعد إشارة  
...فأولى "تجاه هاتين الصفتين هو موقف السلف وفي هذا الصدد يقول واألسلم األحرى 

9) "قول جمهور السلف أنه إتيان يليق به، ال كإتيان الخلق 2 )  

السلفية في تبنيه لقواعد السلف في  "رشيد رضا"وفي موضع آخر تظهر نزعة  
 شبه وفي هذا الصدد يقول التعامل مع الصفات اإللهية من خالل إثباتها بال كيف وال

9) "...بل المراد إتيانه سبحانه وتعالى بغير كيف وال شبه وال نظير." 3 ) 
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مة  ـ ال  ات  حث   خ  ج  الب 
ائ  ت   :ون 

للصفات  "محمد رشيد رضا"لقد قادنا هذا التحليل للنزعة السلفية في معالجة 
 :اإللهية إلى مجموعة من النتائج ي مكن اجمالها على النحو التالي

ر في ثلم ت  من المسائل الم ستحدثة التي مسألة الصفات اإللهية  نا إلى أنتوصل -1
 الصفات.لفظ  خترعامن أول هم  اإلسالم من قبل والمعتزلة

 بانهم من يتبعون في آيات الصفات مبدأ التفويض، السلفمذهل  عّرف رشيد رضا-2
 السلف رجع نسلوقد أوأن هذا المذهل هو المذهل المنصور وأهله هم الفرقة الناجية 

 .إلى اإلمام أحمد بن حنبل

حيث  ،تعالى وفائدته يان أهمية العلم بصفات هللاالسلف في ب اقتفى رشيد رضا آثار -3
أكد على أن أفضل ما يجنيه المرء من معارف في هذه الدنيا يكم ن في معرفته 

 .لصفات خالقه ومواله
صفات اإللهية هو الحق البّين قرار رشيد رضا أن منهج السلف في التعامل مع الإ -4

 وأالحكم. األسلم واألعلم الثابت وهو منهج األئمة الثقات وهو 
 األفضلي الطريقة رشيد رضا أن طريقة السلف في إثبات الصفات اإللهية هتأكيد  -5

 .بين النقل والعقل في الجمع
وهي  ،ذاتية إلى ثار السلف في تقسيمهم للصفات  اء رشيد رضاقتفا اتضح لنا -6

هي الصفات و  الصفات الفعلية :و  ترجع إلى نفس الذات وال تنفك عنها التيالصفات 
 .المتعلقة بالقدرة واإلرادة، إن شاء هللا فعلها، وإن لم يشأ لم يفعلها

ات أكد على أن الواجل اعتقاده حيال قضية الصف "رشيد رضا"أخير ا تبين لنا أن  -7 
را ج الذي يقف عند ما جاء في الكتاب والسنة م شياإللهية هو منهج السلف هذا المنه

 إلى أن هذا المنهج هو طريق النجاة. 
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 شــــــــــاهلوام

أنظر مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي: أقوال الثقات في تأويل األسماء والصفات وا يات  (1)
 .1ص، 1985، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة، تحقيق شعيل األرناوط، المحكمات والمتشابهات

)*  البغدادي األصل، دين القلمونيشمس الدين بن محمد بهاء ال على رضا بن محمد د بنمحمد رشي )
الكتاب والعلماء بالحدديث  وأحد رجال اإلصالح اإلسالمي.من الحسيني النسل صاحل مجلة )المنار(

ونظدم ، وتنسدك فدي القلمدون بطدرابلس الشدام ونشدا وتعلدم فيهدا1865ولدد عدام  والتداريخ والتفسدير واألدب
الشديخ محمدد  فدالزم، ه1315نة ثدم رحدل إلدى مصدر سد، وكتل في بعض الصحف، في صباه الشعر

أصددر مجلدة )المندار( لبدث آرائده فدي  قدد اتصدل بده قبدل ذلدك فدي بيدروت. ثدم وكدان عبدده وتتلمدذ لده.
 فدي التدأليف بدين الشدريعة واألوضداع العصدرية، .وأصدبح مرجدع الفتيدا الدديني واالجتمداعي اإلصدالح
وهددو ، فددي دمشددق واعترضدده، شددامه زار بددالد ال1326ا أعلددن الدسددتور العثمدداني سددنة ولّمدد الجديدددة.

عداد علدى أثرهدا إلدى مصدر. ، فتندة فكاندت، أحدد أعدداء اإلصدالح، األمدوي  يخطدل علدى منبدر الجدامع
وانتخدل رئيسددا ، سدورية فدي أيددام الملدك فيصدل بدن الحسدين مدرسددة )الددعوة واإلرشداد( ثدم قصدد وأنشدأ

 م فأقدام فدي وطنده الثداني1920 سدنة وغادرها علدى أثدر دخدول الفرنسديين إليهدا فيها، للمؤتمر السوري 
تدوفي فجدأة في)سديارة( كدان  وأورتا.وعداد فاسدتقر بمصدر إلدى أن مصر مدة ثم رحل إلى الهند والحجاز

 34أشهر آثاره مجلة )المنار( أصدر منهدا  1935 من السويس إلى القاهرة. ودفن بالقاهرة راجعا بها
حمدد ماألسدتاذ اإلمدام الشديخ  و)تداريخ لدم يكملده(و ، و)تفسير القرآن الكريم اثنا عشدر مجلددا منده، مجلدا

اإلسدالم وأصدول التشدريع العدام( و)الخالفدة( و)الوهدابيون والحجداز(  عبدده و)الدوحي المحمددي( و)يسدر
انظدددر . و)ذكدددرى المولدددد النبدددوي( و)شدددبهات النصدددارى وحجدددج اإلسدددالم( و)محددداورات المصدددلح والمقلدددد(

-133ص، ه1352، الطبعدددة األولدددى، مصدددر، مندددارمطبعدددة ال، محمدددد رشددديد رضدددا: المندددار واألزهدددر
 لبندان، دار العلدم للماليدين بيدروت، الجدزء السدادل، وانظر أيضدا خيدر الددين الزركلدي:األعالم .139

وانظر أيضدا األميدر شدكيل أرسدالن: السديد رشديد رضدا أو أخداء  .126ص، 1980، الطبعة الخامسة
 .35إلي 23ص، 1937 ،مطبعة بن زيدون دمشق، الطبعة األولى، أرتعين سنة

، مصر، مكتبة الخانجي، تقديم عبد الحليم النجار، اتظر جولد تسهر: مذاهل التفسير اإلسالمي( 2)
 .351ص، 1954
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)* مدرسة اعتمدت على هذه المصطلحات أ طلقت على  كلأو النقلية  النّصيةالمدرسة السلفية أو  )
رد يدومدا لدم ، فدي النقدل مدن اعتقدادات التزمدت بده فمدا جداء، النقل)الكتاب والسنة( أساسا  ومنهجا لفكرهدا

ا وليس مصدرا  من مصادر العقيدة كمد، وجعلت النقل موجها وحاكما  على العقل، في النقل لم تأخذ به
 والكشدف، وتعبارة أخرى إعطاء مكدان الصددارة واألولويدة للدنص الشدرعي الم ندزل العقلية فعلت المدرسة

واسدتعانة ، اسدتعانة بالنصدوص الشدرعية األخدرى الم نزلدة، لأللفدائ عن مضمونه مدن واقدع الفهدم اللغدوي 
، هي المدرسدة التدي اتخدذت الدنص مدن كتداب أو سدنة منهجدا  لتقريدر عقائددها بمختلف أصول التفسير.

 وهم بشكل عام يمثلدون المبددأ العدام الدذي ندادي، ويحتكمون إليه نهاية، فهم يصدرون عن النص بداية
 وينتسل إلى هدذه المدرسدة قدديما   (التمسك بالنصوص الشرعية وعدم تجاوزها)بلبه اإلمام أحمد بن حن

وأصددبحوا  إذا صددح الحددديث فهددو مددذهبي. وقددد اشددتهرت عددن أعيددانهم هددذه العبددارة:، الفقهدداء والمحدددثون 
دد، نسددبة إلددى اإلمددام أحمددد بددن حنبددل، طلددق علدديهم اسددم الحنابلددةفيمددا بعددد ي   رف بتمسددكه بددالنص الددذي ع 

طلددق وأصددبح أصددحاب هددذه المدرسددة ي   وعدددم أخددذه بددالمنطق وعلددم الكددالم.، تدداب وسددنةالشددرعي مددن ك
رون وأنهدم يسدي، لقولهم بأنهم يقتدون بمدن سدبقهم مدن الصدحابة والتدابعين ا  نظر ، عليهم فيما بعد بالسلف

سدواء أكاندت عقديدة أم ، على نهجهم في االعتماد على النص الشرعي في االستدالل على أمور الددين
 ولة. فالمدرسة السلفية هي فهم كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسدلم كمدا فهمده الجيدل األعملي
، دار األنصدار، تحقيدق وتعليدق فوقيدة حسدين، أبدو الحسدن األشدعري ، نظر اإلبانة عن أصول الدياندةا)

 . وانظددر أيضددا حسددين جددابر بنددي خالد:األصددول المنهجيددة فددي العقيدددة94ص، 1977، 1ط، القدداهرة
 . 177ص، 2015، 2العدد، 11المجلد ، المجلة األردنية، عند المدارل الفكرية

)* بن سليمان التميمي النجدي: زعيم النهضة الدينية اإلصالحية الحديثة في  الوهابمحمد بن عبد  )
فمكددث فددي المدينددة ، ورحددل مددرتين إلددى الحجدداز1703جزيددرة العددرب ولددد ونشددأ فددي العيينددة )بنجددد( عددام 

، ها على بعض أعالمها وزار الشام ودخل البصرة فأوذي فيها فعاد إلى نجد وكان أبوه قاضيامدة قرأ ب
داعيددا إلددى التوحيددد الخددالص ونبددذ البدددع وتحطدديم مددا علددق باإلسددالم مددن ، نهددج مددنهج السددلف الصددالح

آزره دعوتده و  وقبل، فتلقاه أميرها محمد بن سعود باإلكرام، هد1157الدرعية )بنجد( سنة  فقصد .أوهام
واتسددع نطدداق ملكهددم ، وقدداتلوا مددن خلفدده، كمددا آزره مددن بعددده ابندده عبددد العزيددز ثددم سددعود بددن عبددد العزيددز

وملكددوا مكددة والمدينددة وقبائددل .لهددم جانددل عظدديم مددن الدديمن ثددم كددان، فاسددتولوا علددى شددرق الجزيددرة كلدده
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الوهدابيين )نسدبة وسدماهم خصدومهم ب من وااله وشد أزره في قلل الجزيرة بأهل التوحيدد رفالحجاز وع  
وأخطدددأ بعضدددهم فجعلهدددا ، إليددده( وشددداعت التسدددمية األخيدددرة عندددد األورتيدددين فددددخلت معددداجمهم الحديثدددة

وأحفدداده 1792وكانددت وفاتدده فددي )الدرعيددة(عام ، تبعددا لمددا افتددراه خصددومه، )مددذهبا( جديدددا فددي اإلسددالم
منهدا ، رهدا رسدائل مطبوعدةمصدنفات أكث وله.اليوم يعرفون ببيت )الشيخ( ولهم مقام رفيع عند آل سعود

تفسير الفاتحة( و)أصدول اإليمدان( و)تفسدير شدهادة أن ال ()كتاب التوحيد( ورسالة )كشف الشبهات( و
هللا عليده  صدلى -إله إال هللا( و)معرفة العبد رته ودينده ونبيده( و)المسدائل التدي خدالف فيهدا رسدول هللا 

و)نصديحة المسدلمين( و)معندى الكلمدة  إلسالم(و)فضل ا، أهل الجاهلية( أكثر من مائة مسألة -وسلم 
اإلعدالم  انظرو)مفيدد المسدتفيد(. المنكدر( و)مجموعدة خطدل( الطيبدة( و)األمدر بدالمعروف والنهدي عدن

 1980، لبنان، بيروت، للماليينالعلم دار ، الجزء السابع، للزركلي
مكتبة ، بد الوهابرشيد رضا ودعوة الشيخ محمد بن ع ظر أيضا محمد بن عبد هللا السلمان:انو 

 .45-41ص، 1988، الطبعة األولى، الكويت، المعال
، 2001، القاهرة، دار قباء للنشر، الجليند: قضية اإللوهية بين الدين والفلسفة السيدأنظر محمد  (3)

 .24ص
)* المدرسة العقلية الحديثة أو الحركة التنويرية أو النهضة اإلصالحية كل هذه المصطلحات أ طلقت  )

هدذا االتجداه جعدل مدن العقدل المصددر ، اتجاه ظهر في البيئة اإلسالمية في نهاية القرن الماضي على
األول أو األسدددال أو المقددددم فدددي مصدددادر المعرفدددة والددددين وتجعدددل منددده مصددددرا مدددن مصدددادر الددددين 
ومحكمددا فددي النصددوص. لددذا يددرى الددبعض أن هددذا المدرسددة العقليددة الحديثددة هددي امتددداد وإحيدداء لمددنهج 

عتزلة في االعتزاز بالعقل وتحكيمه في كل أمور الشدريعة ولقدد رفعدت هدذه المدرسدة شدعار أنده لديس الم
، دار الفضدديلة، أنظددر ناصددر عبددد الكددريم العقل:االتجاهددات العقالنيددة) .فددي اإلسددالم مددا ال ي قددره العقددل

 ( ولقدددد أسدددس هدددذه المدرسدددة فدددي العصدددر15، 17ص، 2001، الطبعدددة األولدددى، السدددعودية، الريددداض
، بيد أن الشيخ محمد عبدده هدو الدذي شديد ب نيانهدا وأقدام صدروحها، الحديث السيد جمال الدين األفغاني

فكان بحق هدو إمامهدا وأسدتاذها الم خلدص ومدن أهدم أقوالده أن القدران رفدع مدن شدأن العقدل ووضدعه فدي 
 :) أنظر محمد عبدده مكانه بحيث ينتهي إليه أمر السعادة والتمييز بين الحق والباطل والضار والنافع"

( بددل إن اإلسددالم 1994الطبعددة األولددى ، القدداهرة، دار الشددروق ، تحقيددق محمددد عمددارة، رسددالة التوحيددد
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يحددتج بددده ال "فاإلسدددالم فدددي هددذه الددددعوة والمطالبدددة  -بددالمعجزات: عنددده يعتمدددد علددى الددددليل العقلدددي و 
لفكدر اإلنسداني الدذي يجدري علددى ال يعتمدد علدى شديء سدوى الددليل العقلدي وا باإليمدان بداهلل ووحدانيتده

لسددانك  الفطددري فددال يدهشددك بخددارق للعددادة وال يغشددى بصددرك بددأطوار غيددر معتددادة وال يخددرل نظامدده
بقارعددة سددماوية وال يقطددع حركددة فكددرك بصدديحة إلهيددة لدديس هددذا فحسددل بددل يعتقددد أن اإليمددان بدداهلل ال 

ل"وإذا تعدارض العقدل والنقدل عندده الرسول وال مدن الكتداب وال يصدح أخدذه منهمدا بدل مدن العقد يؤخذ من
بمدا  اإلسالمية إال قليال  ممن ال ينظر إليه على أنده إذا تعدارض العقدل والنقدل أخدذ فقد "اتفق أهل الملة
، القددداهرة، دار الحداثدددة، )انظدددر محمدددد عبدددده: اإلسدددالم والنصدددرانية مدددع العلدددم والمدنيدددة"دل عليددده العقدددل
خر يقول الشيخ محمد عبده "أن العقل هو ينبوع اليقين ( وفي موضع آ64ص، 1988، الطبعة الثالثة

واإليمان باهلل وعلمه وقدرته والتصديق بالرسدالة" ويدرى الشديخ محمدد عبدده أن جمدود العقيددة يرجدع إلدى 
التقليدددد والنقدددل مدددن غيدددر تمحددديص أو تددددليل أو بحدددث.)أنظر محمدددد عبدددده: اإلسدددالم فدددي أوائدددل القدددرن 

( ومددن أهددم تالميددذ الشدديخ محمددد عبددده "محمددد رشدديد رضددا" 46ص، 2018، دار المنظومددة، العشددرين
ودون سديرته  والذي كان علدى صدلة كبيدرة بأسدتاذه وكثيدر الثنداء عليده وأطلدق عليده لقدل األسدتاذ اإلمدام

فدي كتدداب عنوندده تحددت اسدم تدداريخ األسددتاذ اإلمددام بسدط فيدده القددول حددول سديرته الشخصددية وقسددمه إلددى 
، القداهرة الطبعدة الثانيدة، دار الفضديلة، رضدا: تداريخ األسدتاذ اإلمدامثال  مجلدات )أنظدر محمدد رشديد 

( وكددان رشدديد رضددا يتمتددع بمكانددة كبيددرة عنددد أسددتاذه محمددد عبددده ولدديس أدل علددى ذلددك مددن أندده 2006
حينما ط لدل مدن الشديخ محمدد عبدده إقصداء رشديد رضدا قدال محمدد عبدده كيدف أرضدى بإبعداد صداحل 

.)أنظر محمددد رجددل البيددومي: النهضددة اإلسددالمية فددي سددير أعالمهددا المنددار عنددي وهددو ترجمددان أفكدداري 
  .244ص، 1995، الطبعة األولى، دمشق، دار القلم، الجزء األول، المعاصرين

ومحمد رشيد رضا هدم أبدرز رجدال المدرسدة ، ومحمد عبده، )*( لقد رأى البعض أن جمال الدين األفغاني
المدرسدددة ونواتهدددا والثددداني مدددن بناهدددا ونّماهدددا وقدددّوى  العقليدددة وأشدددهرهم فددداألول هدددو مدددن غدددرل بدددذر هدددذه

ونشددرها )أنظرمحمددد حسددين محمددد ، وأظهددر ثمرتهددا، وأكثددر فروعهددا والثالددث رمددن أكمددل بناءهددا، جددذورها
، كليددة ا داب، رسددالة دكتددوراة غيددر منشددورة، الددوالي: النظددر العقلددي وضددوابطه فددي تفسددير القددرآن الكددريم

 .167ص، 2014، جامعة أسيوط
 .188ص، 1418، األولىالطبعة ، بيروت لبنان الجزء االرابع، دار الكتل العلمية، المقريزي: الخطط (4)
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الطبعة ، بيروت، دار الجبل، تحقيق محمد ابراهيم نصر، ابن حزم: الفصل في الملل واألهواء والنحل (5)
 .285ص، 1996، الثانية

، المطبعة الشرفية بمصر، ء هللا تعالى والصفاتفخر الدين الرازي:كتاب لوامع البينات في شرح أسما (6)
  .16ص، ه1323، الطبعة األولى

، 176ص، 1991، القاهرة، الطبعة األولى، محمد الحسيني أبو سعدة: المنهج النقدى عند الباقالنى( 7)
175. 

ح هللا تحقيق فت، أنظر نور الدين الصابوني: كتاب البداية من الكفاية في الهدايه في أصول الدين (8)
 .1969مصر ، دار المعارف، خليف

مكتبة الثقافة ، جيوم حرره وصححه الفريد، الكالم علمعبد الكريم الشهرستاني: نهاية األقدام في ( 9)
 .118ص، 2009، الطبعة األولى، القاهرة، الدينية

(1 ، إلسكندريةا، دار الوفاء للطباعة والنشر، في علم الكالم وأهم مدارسه -عبد الحي محمد قابيل: (0
 .193ص، 2015الطبعة األولى 

(1  .180ص، محمد الحسيني أبو سعدة: المنهج النقدي عند الباقالني (1
(1 الطبعة ، القاهرة، دار المعارف، الجزء األول، إبراهيم مدكور: في الفلسفة اإلسالمية منهج وتطبيق (2

  .21ص، 1976، الثالثة
(1 ضمن دراسات فلسفية مهداة إلى ،  فى الفكر االسالميمحمد عاطف العراقي: مقالة أدلة وجود هللا (3

 .71ص، 1979، القاهرة، دار الثقافة للنشر، روح عثمان أمين تصدير د. إبراهيم مدكور
(1  500ص، ه1350، مصر، مطبعة المنار، الجزء السابع، محمد رشيد رضا: تفسير المنار (4
(1  .282ص، 1916، القاهرة، لد التاسع عشرالمج، الجزء الخامس، مجلة المنار محمد رشيد رضا: (5
(1  .500ص، الجزء السابع، محمد رشيد رضا: تفسير المنار (6
(1  .606ص، القاهرة، الجزء الثاني، المجلد األول، مجلة المنار محمد رشيد رضا: (7
(1 ، دار الصميعي، حمد بن عبد المحسن التوتجري ، تحقيق، الفتوى الحموية الكبرى  -:" "ابن تيمية (8

 .196ص، 1998، الطبعة األولى، السعودية، رياضال
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(1 ، الطبعة األولى، لبنان، بيروت، دار الكتل العلمية، الجزء الثالث، ابن القيم: مدارج السالكين( 9
 .110ص

(2 دار عالم الفوائد للنشر ، تحقيق على بن محمد العمران، المجلد األول، بدائع الفوائد -ابن القيم:( 0
 .164ص، 1424 ،السعودية، والتوزيع

(2 دار عالم ، تحقيق محمد أجمل اإلضالحي، طريق الهجرتين وتاب السعادتين -انظر ابن القيم:( 1
 .1429، الطبعة األولى، مكة المكرمة، الفوائد للنشر والتوزيع

(2 تحقيق أحمد ، بن على بن محمد بن أبي العز الحنفي : شرح الطحاوية في العقيدة السلفيةعلي  (2
 . 17ص، 1418، السعودية، وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف، محمد شاكر

(2 تحقيق أحمد فريد ، شجرة المعارف واألحوال وصالح األقوال واألعمال -عز الدين عبد السالم:( 3
 .20ص، 2002، الطبعة األولى، لبنان، بيروت، دار الكتل العلمية، المزيدي

(2 عقيدة السلف وأصحاب الحديث أو الرسالة  -ني:الرحمن الصابو  عبدأبي عثمان بن إسماعيل بن  (4
دار ، تحقيددق ناصددر عبدددالرحمن بددن محمددد الجددديع، فددي اعتقدداد أهددل السددنة وأصددحاب الحددديث واألئمددة

 .63ص، 1998، الطبعة الثانية، السعودية، العاصمة
(2 والشرع(  ابن تيميه: الرسالة التدمرية)تحقيق اإلثبات لألسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر (5

، 0200، الطبعددة السادسددة، السددعودية، الريدداض، مكتبددة العبيكددان، تحقيددق دي محمددد بددن عددودة السددعوي 
  .8-6ص

(2 دار ، المجلد الثاني، تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان، ابن القيم: أعالم الموقعين عن رب العالمين (6
 .91ص، 1423، الطبعة األولى، السعودية، بن الجوزي 

)* تحقيق عبد هللا بن حسن ، ال الحصر:أحمد بن حنبل: أصول السنة المثالذا على سبيل أنظر في ه )
خلددق أفعددال العبدداد ،تحقيددق عبددد  والبخدداري:. 1349، السددعودية، المطبعددة السددلفية للنشددر، بددن الحسددين

شددرح أصددول  والاللكددائي:. 46-29ص، الثانيددة الطبعددة، السددعودية، جدددة، عكددائ دار، الددرحمن عميددرة
دار ، تخددددريج أبددددو يعقددددوب نشددددأت بددددن كمددددال المصددددري، المجلددددد األول، هددددل السددددنة والجماعددددةاعتقدددداد أ 
تحقيددق ، . وأنظددر أيضددا ابددن منددده: الددرد علددى الجهميددة189-179ص، 2001، اإلسددكندرية، البصدديرة

 .25-14ص، 1994، الطبعدددة الثالثدددة، مكتبدددة الغرتددداء األثريدددة، علدددى بدددن محمدددد بدددن ناصدددر الفقيهدددي
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تحقيددق محمددد ، رد اإلمددام الدددارمي عثمددان بددن سددعيد علددى بشددر المريسددي العنيددد :وأنظددر أيضددا الدددارمي
الدددارقطني: كتدداب النددزول وكتدداب .1358، الطبعددة األولددى، بيددروت، دار الكتددل العلميددة، حامددد الفقددي

 .62، 63ص، 1983، الطبعة االولى، تحقيق على بن محمد بن ناصر الفقيهي، الصفات
(2  .177ص المنهجية في العقيدة عند المدارل الفكرية صولاأل -حسين جابر بني خالد:(7
(2 تحقيق أبي ، إبطال التأويالت ألخبار الصفات -أبي يعلى محمد بن الحسين ابن محمد بن الفراء: (8

-47ص، الكويددت، دار إيددالف الدوليددة للنشددر والتوزيددع، الجددزء األول، عبدددهللا محمددد بددن حمددد النجدددي
55-127 . 

(2 الجزء ، : الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة والجماعةاألصبهانيفي  أنظر هذه القواعد( 9
، ىالطبعة األولد، الرياض، دار الراية للنشر والتوزيع، رتيع بن هادي المدخلي تحقيق محمد بن، األول
، تحقيددق بدددر بددن عبددد هللا بدددر، ويددلابددن قدامددة المقدسددي: ذم التأ. وأنظددر أيضددا 95-90ص، 1990
وأنظددر أيضددا ابددن تيميددة: التدمريددة تحقيددق محمددد  .9ص، 1994، الطبعددة األولددى، الشددارقة، تحدار الفدد

ي فدمعتقدد أهدل السدنة والجماعدة  محمدد بدن خليفدة التميمدي:أنظر أيضدا و ، 5-4ص، بن عودة السعوي 
 . 71ص، 1999، الطبعة األولى، السعودية، مكتبة أضواء السلف، األسماء والصفات

(3 ، القاهرة، دار المنهاج للنشر، بن محمد الب ستي الخطابي: الغ نية عن الكالم وأهلهأبي سليمان حمد  (0
 .9ص، 2004

(3 رسلةأنظر ابن القيم: الصواعق ( 1 دار ، تحقيق على بن محمد الدخيل، على الجهمية والمعطلة الم 
 السعودية. ، الرياض، العاصمة

(3 ، والسنة النبوية في ضوء اإلثبات والتنزيهاإلبهية في الكتاب  الصفاتمحمد أمان على الجامي: ( 2
 . 85ص، 1408، الطبعة األولى، السعودية، المدينة المنورة، الجامعة اإلسالمية

 )* وأما التحريف؛ فهو تفسير النصوص ، دل عليه الكتاب والسنة الذيالتعطيل هو نفي للمعنى الحق )
، لشدرح محمدد خليدل هدرا، العقيدة الواسطية بالمعاني الباطلة التي ال تدل عليه أنظر ابن تيمية: شرح

  .27ص، الطبعة األولى، القاهرة، دار الفوائد
(3  .273-272ص، الفتوى الحموية الكبرى  ابن تيميه:( 3
(3  .178ص المنهجية في العقيدة عند المدارل الفكرية األصول -حسين جابر بني خالد:( 4
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(3  614ص، 1905، القاهرة، جلد الثامنالم، الجزء األول، مجلة المنار محمد رشيد رضا: (5
(3  .270ص، المجلد الثامن والعشرون ، الجزء األول، محمد رشيد رضا: مجلة المنار (6
(3  .618ص، نفس المصدر السابق (7
(3  .614ص، المجلد الثامن، الجزء األول، مجلة المنار محمد رشيد رضا: (8
(3  .196ص، الجزء الثالث، محمد رشيد رضا: تفسير المنار (9
(4  .618ص، المجلد الثامن، الجزء األول، محمد رشيد رضا: مجلة المنار (0
(4  .197ص، الجزء الثالث، محمد رشيد رضا: تفسير المنار (1
(4  .618ص، المجلد الثامن، الجزء األول، محمد رشيد رضا: مجلة المنار (2
(4 الطبعة ، لبنان، بيروت، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، محمد رشيد رضا: الوحي المحمدي (3

 .84ص، 1406، الثالثة
(4  .77ص، الجزء األول، محمد رشيد رضا: تفسير المنار (4
(4  .127-270ص، المجلد الثامن والعشرون ، الجزء األول، محمد رشيد رضا: مجلة المنار (5
(4  .922-282الجزء األول ص، تحقيق محمد رشاد سالم، أنظر ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل (6
(4  .543ص، الفتوى الحموية الكبرى  -: ابن تيمية"" (7
(4 ، محمد أمان على الجامي: الصفات اإللهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء اإلثبات والتنزيه (8

 . 199ص
(4  .812-280ص، بدائع الفوائد أنظر في تقسيم السلف للصفات اإللهية على سبيل المثال ابن القيم: (9

، بيدروت، دار الكتدل العلميدة، عتقاد على مذهل السلف أهل السنة والجماعدةوأنظر أيضا البيهقي: اال
ضددا محمددد بددن أحمددد بددن سددالم السددفاريني: لددوائح األنددوار السددنية . وأنظددر أي32-29ص، 1984، 1ط

 ،مكتبددة الرشددد، الجددزء األول، تحقيددق عبددد هللا بددن محمددد بددن سددليمان البصدديري ، ولددواقح األفكددار السددنية
اب والسنة . وأنظر أيضا محمد أمان على الجامي: الصفات اإللهية في الكت270-259ص، الرياض

 .206ص، النبوية في ضوء اإلثبات والتنزيه
(5 لجنة الترا  ، تخريج وتعليق محمد رشيد رضا، الجزء األول، :مجموعة الرسائل والمسائل بن تيميةا( 0

 .214ص، العرتي
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(5  .75ص، لالجزء األو ، محمد رشيد رضا: تفسير المنار (1
(5  .399ص، المجلد الثالث، محمد رشيد رضا: مجلة المنار (2
(5  .398نفس المصدر السابق: ص( 3
(5  .399ص، المجلد الثالث، محمد رشيد رضا: مجلة المنار (4
(5 ، محمد أمان على الجامي: الصفات اإللهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء اإلثبات والتنزيه (5

 .207ص
(5  .135ص، الجزء األول، ا: تفسير المنارمحمد رشيد رض( 6
(5  .441ص، المجلد الثالث، محمد رشيد رضا: مجلة المنار( 7
(5 دار ، راجعه قصي محل الدين الخطيل، ابن حجر العسقالني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري  (8

 . 384ص، 1987، الطبعة األولى، القاهرة، الريان للترا 
، والجماعدددة ل ال الحصر:الاللكائي:شدددرح أصدددول اعتقددداد أهدددل السدددنة)*( أنظدددر فدددي هدددذا علدددى سدددبيل المثدددا

لمريسدي العنيدد رد اإلمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر ا أيضا الدارمي: وأنظر .339-335ص
أنظددر أيضددا و  .76-66، ص، كتدداب النددزول وكتدداب الصددفات وأنظددر أيضددا الدددارقطني: .45-41ص

، 1427، الطبعدددة الثانيدددة، ك بدددن أحمدددد بدددن علدددى القفيلددديتحقيدددق أبدددو مالددد، دحيولتب اكتابدددن خزيمدددة: 
. وأنظددر أيضددا أبددى يعلددى: إبطددال التددأويالت 483ص، وأنظددر أيضددا بددن منددده:كتاب التوحيددد. 99ص

 . 342-337ص، ألخبار الصفات
(5 ، تحقيق الشيخ عبد الصمد شرف الدين، تقديم السيد سليمان الندوي ، ابن تيمية: الرد على المنطقيين (9

 .2005، الطبعة األولى، لبنان، بيروت، الريان للطباعة والنشرمؤسسة 
(6 دار الشهداء ، الجزء األول، تحقيق محمد محل الدين أبو زيد، أنظر البيهقي:األسماء والصفات (0

 .507ص، 1430، للتحقيق والنشر
(6  .647ص، المجلد الثالث، محمد رشيد رضا: مجلة المنار (1
(6  .270، 271ص، المجلد الثامن والعشرون ، ارمحمد رشيد رضا: مجلة المن (2
(6  .647ص، المجلد الثالث، محمد رشيد رضا: مجلة المنار (3
(6  .6ص، الجزء السادل، محمد رشيد رضا: تفسير المنار (4
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(6  .647ص، المجلد الثالث، محمد رشيد رضا:مجلة المنار (5
(6 تعليق أحمد بن الحسيني بن ، أنظر على سبيل المثال القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة (6

. 276-232ص، 1996، الطبعة الثالثدة، القاهرة، مكتبة وهبة، تحقيق عبد الكريم عثمان، أبي هاشم
تحقيدق أحمدد عبدد الدرحيم ، وأنظر أيضا الجويني:كتاب اإلرشداد إلدى قواطدع األدلدة فدي أصدول االعتقداد

ضا ابن رشد: .وأنظر أي157-151ص، 2009 ،الطبعة األولى، القاهرة، السايح مكتبة الثقافة الدينية
، 1964الثانيددة الطبعدة، مكتبددة األنجلدو المصدرية، تحقيدق محمدود قاسدم، منداهج األدلدة فدي عقائدد الملددة

المجلدددد ، وأنظدددر أيضدددا ابدددن تيميدددة: منهددداج السدددنة النبويدددة فدددي نقدددض كدددالم الشددديعة والقدريدددة .81، 82
ضدددددا . وأنظدددددر أي76-75ص، 1323، األولدددددى الطبعدددددة، مصددددر، المطبعدددددة الكبدددددرى األميريدددددة، الثدددداني

وأنظددر أيضددا . 19-13الدددارمي:رد اإلمددام الدددارمي عثمددان بددن سددعيد علددى بشددر المريسددي العنيددد ص
، المكتبدة اإلسدالمية للنشدر، الطبعدة األولدى، تحقيدق أبدو عاصدم الشدوامي، الدارمي: الرد علدى الجهميدة

اإللهيدددة فدددي الكتددداب والسدددنة  . محمدددد أمدددان علدددى الجدددامي: الصدددفات118-113ص، 1431، مصدددر
 335ص، النبوية في ضوء اإلثبات والتنزيه

)* والاللكائي:شرح ، 3ص، صول السنةأ -أنظر في هذا على سبيل المثال ال الحصر: أحمد بن حنبل: )
 .293-286ص، دحيولتب اكتاابددن خزيمددة: و  .387-373ص، أصددول اعتقدداد أهددل السددنة والجماعددة

الطبعدددة ، مصدددر، دار الهددددى النبدددوي ، حقيدددق محمدددد بدددن عبدددد هللا الدددوهيبيت، بدددن مندددده: كتددداب التوحيددددوا
، 283ص، السددفاريني: لددوائح األنددوار السددنية ولددواقح األفكددار السددنية.475، 476ص .2007، األولدى
 . وأنظر75ص، المجلد الثاني، ابن تيمية: منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة والقدرية.و 282

 .60-35ص، تحقيق فوقية حسين، عري: اإلبانة عن أصول الديانةأيضا أبو الحسن األش
(6  .98ص، الدارمي: الرد على الجهمية( 7
(6 : الشريعة( 8 رّ يُّ ، الرياض، دار الوطن، تحقيق عبد هللا بن عمر بن سليمان الدميجي، الجزء الثاني، ا ج 

 .13، 14ص، 1999، الطبعة الثانية، السعودية
(6 ، 31باب قول هللا تعالى )وجوه يومئذ ناظرة( الجزء ، كتاب التوحيد، البخاري  فتح الباري شرح صحيح (9

 .429ص، 6997رقم 
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(7 رقم ، باب إثبات رؤية المؤمنين في ا خرة رتهم سبحانه، الجزء األول، كتاب اإليمان، صحيح مسلم( 0
 .163ص، 181

(7  .437ص، 0700رقم ، 13الجزء ، كتاب التوحيد، فتح الباري شرح صحيح البخاري ( 1
(7 : الشريعة(2  .14-8ص، الجزء الثاني، ا ج رّ يُّ
(7  .283ص، المجلد التاسع عشر، الجزء الخامس، محمد رشيد رضا: مجلة المنار (3
(7  .283ص، المجلد التاسع عشر، الجزء الخامس، محمد رشيد رضا: مجلة المنار (4
(7  .284ص، نفس المصدر السابق (5
(7  .177ص، الجزء التاسع، رمحمد رشيد رضا: تفسير المنا (6
(7  .441ص، المجلد الثالث، الجزء األول، محمد رشيد رضا: مجلة المنار (7
(7  .329ص، كتاب بدء الخلق، الجزء السادل، صحيح البخاري فتح الباري شرح  (8

)* أنظر في هذا الخالف على سبيل المثال ال الحصر:الاللكائي:شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )
وأنظددر أيضددا الدددرامي:رد اإلمددام الدددرامي عثمددان بددن سددعيد علددى بشددر المريسددي  .391ص، والجماعددة
تحقيددق فوقيددة ، الديانددة وأنظددر أيضددا أبددو الحسددن األشددعري: اإلبانددة عددن أصددول. 106-71العنيددد ص

.وأنظددددر أيضددددا بددددن 50-46ص، .وأنظددددر أيضددددا الدددددرامي:الرد علددددى الجهميددددة119-105ص، حسددددين
يضا . وأنظر أ735-733ص، ر أيضا بن منده:كتاب التوحيد. وأنظ182ص، دحيولتب اكتاخزيمة: 

 .261-258ص، تحقيق أحمد محمد شاكر، أبي العز الحنفي: شرح الطحاوية في العقيدة السلفية
(7  .4، 5ص، أنظر ابن تيمية: التدمرية (9
(8  . 11ص، ابن قدامة: ذم التأويل( 0
(8 مجمع ، المجلد الخامس، محمد بن قاسم جمع وترتيل عبد الرحمن بن، ابن تيمية: مجموع الفتاوى  (1

 .41ص، 2003، السعودية، الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
(8  .828ص، المجلد السابع عشر، 11الجزء ، محمد رشيد رضا: مجلة المنار (2
(8  .828ص، نفس المصدر السابق (3
(8  .827ص، المجلد السابع عشر، 11الجزء ، محمد رشيد رضا: مجلة المنار (4
(8  .827ص، فس المصدر السابقن (5
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(8  .828-827ص، المجلد السابع عشر، 11الجزء ، محمد رشيد رضا: مجلة المنار (6
(8  .521ص، 7098الرقم ، 13الجزء ، فتح الباري شرح صحيح البخاري  (7
(8  .86-84ص، أنظر الدرامي:الرد على الجهمية (8
(8  .501-148المريسي العنيد ص أنظر الدرامي: رد اإلمام الدرامي عثمان بن سعيد على بشر (9

)* أنظر في هذا سبيل المثال ال الحصر: ابن قدامة المقدسي:شرح لمعة االعتقاد الهادي إلى سبيل  )
. 29ص، م1984، الطبعدة الثانيدة، السدعودية، مؤسسدة الرسدالة، تقدديم محمدد صدالح العثيمدين، الرشاد

. وانظدر 114ص، تحقيدق فوقيدة حسدين، وأنظر أيضا أبو الحسن األشعري: اإلبانة عن أصول الديانة
الطبعدددة ، القددداهرة، دار الفوائدددد، شدددرح محمدددد خليدددل هدددرال، أيضدددا ابدددن تيميدددة: شدددرح العقيددددة الواسدددطية

 .63ص، األولى
(9 المدينة ، مكتبة العلوم والحكم، تحقيق عبد هللا شاكر، أبو الحسن األشعري: رسالة إلى أهل الثغر (0

 .227ص ،2002، الطبعة الثانية، المنورة
(9  .146-145ص، الجزء التاسع، محمد رشيد رضا: تفسير المنار (1
(9  .146ص، نفس الصدر السابق (2
(9  . 208ص، الجزء الثامن، محمد رشيد رضا: تفسير المنار (3
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 قائمة املصادر واملراجع

 أواُل مؤلفات محمد رشيد رضا
 .ه1352، الطبعة األولى، مصر ،مطبعة المنار، محمد رشيد رضا: المنار واألزهر -1
 .م2006، القاهرة الطبعة الثانية، دار الفضيلة، تاريخ األستاذ اإلمام :---------2
، لثالثةالطبعة ا، لبنان، بيروت، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، الوحي المحمدي :---------3

 .ه 1406
 .م1947، الطبعة الثانية، صرم، مطبعة المنار، الجزء األول، تفسير المنار :---------4
 .ه 1367، ة الثالثةالطبع، مصر، مطبعة المنار، االثالثالجزء ، : تفسير المنار---------5
 .ه1367، الثالثة الطبعة، مصر، مطبعة المنار، الجزء السابع، : تفسير المنار---------6
 .ه 1298، ألولىاة الطبع مصر، مطبعة المنار، الثامنالجزء ، : تفسير المنار---------7
  .ه1367، الثانية الطبعة، مصر، مطبعة المنار، التاسعالجزء ، : تفسير المنار---------8
 .م1905، القاهرة، المجلد الثامن، الجزء األول، مجلة المنار :---------9
 .م1927، القاهرة، المجلد الثامن والعشرون ، الجزء األول، مجلة المنار :--------10
 .م1899، القاهرة، المجلد األول، الجزء الثاني، مجلة المنار :--------11
 .م1916، القاهرة، المجلد التاسع عشر، الجزء الخامس، مجلة المنار :--------12

 رثأنيًا املصاد

 ولى.الطبعة األ، لبنان، بيروت، دار الكتل العلمية، الجزء الثالث، ابن القيم: مدارج السالكين -1
ئد للنشر دار عالم الفوا، تحقيق على بن محمد العمران، المجلد األول، ائع الفوائد: بد---------2

 .ه1424، السعودية، والتوزيع
د دار عالم الفوائ، تحقيق محمد أجمل اإلضالحي، : طريق الهجرتين وتاب السعادتين---------3

 .ه1429، الطبعة األولى، مكة المكرمة، للنشر والتوزيع
، يالمجلد الثان، تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان، م الموقعين عن رب العالمين: أعال---------4

 .ه1423، الطبعة األولى، السعودية، دار بن الجوزي 
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دار ، تحقيق على بن محمد الدخيل، : الصواعق الم رسلة على الجهمية والمعطلة---------5
 السعودية. ، الرياض، العاصمة

 .ولىالطبعة األ، القاهرة، دار الفوائد، شرح محمد خليل هرال، سطيةابن تيمية: شرح العقيدة الوا-6
الشرع( و : الرسالة التدمرية )تحقيق اإلثبات لألسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر ---------7

  .م2000، الطبعة السادسة، السعودية، الرياض، مكتبة العبيكان، تحقيق دي محمد بن عودة السعوي 
زارة و ، جمع وترتيل عبد الرحمن بن محمد قاسم، المجلد الخامس، موع الفتاوى مج: ---------8

 .م2003، السعودية، مجمع الملك فهد للمصحف الشريف، الشئون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد
، عيدار الصمي، حمد بن عبد المحسن التوتجري ، تحقيق، الفتوى الحموية الكبرى  :---------9

 .م1998، بعة األولىالط، السعودية، الرياض
طبعة الكبرى الم، المجلد الثاني، منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة والقدرية :--------10

 .ه1323، الطبعة األولى، مصر، األميرية

 الجزء األول.، تحقيق محمد رشاد سالم، درء تعارض العقل والنقل: --------11
نة لج، تخريج وتعليق محمد رشيد رضا، جزء األولال، مجموعة الرسائل والمسائل:--------12

 .الترا  العرتي
لشيخ عبد الصمد شرف تحقيق ا، تقديم السيد سليمان الندوي ، الرد على المنطقيين :--------13

 .م2005، الطبعة األولى، لبنان، بيروت، مؤسسة الريان للطباعة والنشر، الدين
، المجلد الخامس، مد الرحمن بن محمد بن قاسجمع وترتيل عب، مجموع الفتاوى : --------14

 .م2003، السعودية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
 ، لطبعة األولىا، القاهرة، دار الفوائد، شرح محمد خليل هرال، شرح العقيدة الواسطية: --------15
دار  ،دين الخطيلراجعه قصي محل ال، حجر العسقالني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري  ابن -16

 . م1987، الطبعة األولى، القاهرة، الريان للترا 
 .ه1427، يةالطبعة الثان، تحقيق أبو مالك بن أحمد بن على القفيلي، دحيولتب اكتاابن خزيمة:  -17
، عة األولىالطب، الشارقة، دار الفتح، تحقيق بدر بن عبد هللا بدر، ذم التأويل ابن قدامة المقدسي:-18 

  .م1994
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مؤسسة ، ينتقديم محمد صالح العثيم، :شرح لمعة االعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد---------19
 .م1984، الطبعة الثانية، السعودية، الرسالة

الطبعة ، يةمكتبة األنجلو المصر ، تحقيق محمود قاسم، ابن رشد: مناهج األدلة في عقائد الملة -20
 .م1964، الثانية

، دار األنصار، تحقيق وتعليق فوقية حسين، ، ي: اإلبانة عن أصول الديانةأبو الحسن األشعر -21
 .م1977، 1ط، القاهرة

، لمنورةاالمدينة ، مكتبة العلوم والحكم، تحقيق عبد هللا شاكر، : رسالة إلى أهل الثغر--------22
 .م2002، الطبعة الثانية

 ،بيروت، دار الجبل، د ابراهيم نصرتحقيق محم، ابن حزم: الفصل في الملل واألهواء والنحل-23
 .م1996، الطبعة الثانية

، يةمكتبة الغرتاء األثر ، تحقيق على بن محمد بن ناصر الفقيهي، بن منده: الرد على الجهمية-24
 .م1994، الطبعة الثالثة

لطبعة ا، مصر، دار الهدى النبوي ، تحقيق محمد بن عبد هللا الوهيبي، كتاب التوحيد:--------25
  .م2007، ولىاأل
، دار المنهاج للنشر، لغ نية عن الكالم وأهلها -أبي سليمان حمد بن محمد الب ستي الخطابي: -26

 .م2004، القاهرة

وأصحاب الحديث أو الرسالة  عقيدة السلف -أبي عثمان بن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: -27
دار ، اصر عبدالرحمن بن محمد الجديعتحقيق ن، في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث واألئمة

 .م1998، الطبعة الثانية، السعودية، العاصمة
تحقيق أبي ، بطال التأويالت ألخبار الصفاتإ -أبي يعلى محمد بن الحسين ابن محمد بن الفراء: -28 

 .الكويت، دار إيالف الدولية للنشر والتوزيع، ، الجزء األول، عبدهللا محمد بن حمد النجدي
، لنشرلالمطبعة السلفية ، تحقيق عبد هللا بن حسن بن الحسين، أحمد بن حنبل: أصول السنة -29

 .ه1349، السعودية

 .لطبعة الثانيةا، السعودية، جدة، دارعكائ، خلق أفعال العباد ،تحقيق عبد الرحمن عميرة البخاري: -30
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هداء للتحقيق دار الش، جزء األولال، تحقيق محمد محل الدين أبو زيد، األسماء والصفات البيهقي: -31
 .ه 1430، والنشر

، 1ط، بيروت، دار الكتل العلمية، االعتقاد على مذهل السلف أهل السنة والجماعة:------32
  .م1984

: الشريعة -33 رّ يُّ ، السعودية، رياضال، دار الوطن، تحقيق عبد هللا بن عمر بن سليمان الدميجي، ا ج 
 .م1999، الطبعة الثانية

لرحيم السايح تحقيق أحمد عبد ا، كتاب اإلرشاد إلى قواطع األدلة في أصول االعتقاد لجويني:ا -34
 .م2009، الطبعة األولى، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية

، ولىالطبعة اال، تحقيق على بن محمد بن ناصر الفقيهي، الدارقطني: كتاب النزول وكتاب الصفات-35
 .م1983

، لفقياتحقيق محمد حامد ، اإلمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد الدارمي: رد-36
 .ه1358، الطبعة األولى، بيروت، دار الكتل العلمية

مية المكتبة اإلسال، الطبعة األولى، تحقيق أبو عاصم الشوامي، : الرد على الجهمية-------37
 .ه1431، مصر، للنشر

مد بن سليمان تحقيق عبد هللا بن مح، ار السنية ولواقح األفكار السنيةالسفاريني: لوائح األنو  -38
 .الرياض، مكتبة الرشد، الجزء األول، البصيري 

عبد  يقتحق، تعليق أحمد بن الحسيني بن أبي هاشم، القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة -39
 .م1996، الطبعة الثالثة، القاهرة، مكتبة وهبة، الكريم عثمان

 ،تخريج أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري ، الاللكائي:شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة -31
 .م2001، اإلسكندرية، دار البصيرة، المجلد األول

تحقيق ، الجزء األول، لحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة والجماعةا -األصبهاني: -32
 .م1990، الطبعة األولى، الرياض، ية للنشر والتوزيعدار الرا، رتيع بن هادي المدخلي محمد بن

 .ه 1418، الطبعة األولى، الرابعالجزء ابيروت لبنان ، دار الكتل العلمية، المقريزي: الخطط
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، بعة الخامسةالط لبنان، دار العلم للماليين بيروت، الجزء السادل، خير الدين الزركلي:األعالم -33
 .م1980

كتبة الثقافة م، حرره وصححه الفريد جيوم، تاني: نهاية األقدام في علم الكالمعبد الكريم الشهرس -34
 .م2009، الطبعة األولى، القاهرة، الدينية

تحقيق أحمد ، فيةبن على بن محمد بن أبي العز الحنفي: شرح الطحاوية في العقيدة السلعلى  -35
 . 17ص، 1418، السعودية، وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف، محمد شاكر

تحقيق أحمد فريد ، جرة المعارف واألحوال وصالح األقوال واألعمالش -عز الدين عبد السالم: -36
 .م2002، الطبعة األولى، لبنان، بيروت، دار الكتل العلمية، المزيدي

ة الشرفية المطبع، كتاب لوامع البينات في شرح أسماء هللا تعالى والصفات فخر الدين الرازي: -37
 .ه1323، الطبعة األولى، بمصر

لمحكمات امرعي بن يوسف الكرمي المقدسي: أقوال الثقات في تأويل األسماء والصفات وا يات  -38
 .م1985، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة، األرناوط تحقيق شعيل، والمتشابهات

 .م1994لى عة األو الطب، القاهرة، دار الشروق ، تحقيق محمد عمارة، رسالة التوحيد :محمد عبده -39
 .م1988، ثالثةالطبعة ال، القاهرة، دار الحداثة، اإلسالم والنصرانية مع العلم والمدنية:--------40
 .م2018، دار المنظومة، اإلسالم في أوائل القرن العشرين:--------41
 خليف تح هللاتحقيق ف، نور الدين الصابوني: كتاب البداية من الكفاية في الهدايه في أصول الدين -42

 .م1969مصر ، دار المعارف

 ثالثًا املراجع

الطبعة ، هرةالقا، دار المعارف، الجزء األول، إبراهيم مدكور: في الفلسفة اإلسالمية منهج وتطبيق -1
  .م1976، الثالثة

 .م1954، مصر، مكتبة الخانجي، تقديم عبد الحليم النجار، جولد تسهر: مذاهل التفسير اإلسالمي -2
، باكستان، إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية، لمدخل إلى دراسة علم الكالما -حسن محمود الشافعي: -3

 .م1989، الطبعة األولى
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المجلد ، ةالمجلة األردني، األصول المنهجية في العقيدة عند المدارل الفكرية حسين جابر بني خالد: -4
 .م2015، 2العدد، 11

، يدون دمشقمطبعة بن ز، األولى الطبعة، أو أخاء أربعين سنةرشيد رضا  أرسالن:السيد شكيب -5

  م.1937
، الدرر السنية للنشر، فات هللا عز وجل الواردة في الكتاب والسنةص -علوي بن عبد القادر السقاف: -6

 .م2006، الطبعة الثالثة
، اإلسكندرية، شردار الوفاء للطباعة والن، ي علم الكالم وأهم مدارسهف -عبد الحي محمد قابيل: -7

 .م2015الطبعة األولى 
، التنزيهمحمد أمان على الجامي: الصفات اإلبهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء اإلثبات و  -9

 .ه1408، الطبعة األولى، السعودية، المدينة المنورة، الجامعة اإلسالمية
مكتبة أضواء ، اء والصفاتمعتقد أهل السنة والجماعة في األسم -محمد بن خليفة التميمي: -10

  .م1999، الطبعة األولى، السعودية، السلف
 .م1991، القاهرة، الطبعة األولى، محمد الحسيني أبو سعدة: المنهج النقدى عند الباقالنى -11
، لكويتا، مكتبة المعال، رشيد رضا ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد هللا السلمان: -12

 .م1988، ىالطبعة األول
 .م2001، القاهرة، دار قباء للنشر، محمد السيد الجليند: قضية اإللوهية بين الدين والفلسفة -13
، لمدار الق، األول الجزء، المعاصرين النهضة اإلسالمية في سير أعالمها البيومي: رجل محمد -14

 .م1995، الطبعة األولى، دمشق
غير  رسالة دكتوراة ، وضوابطه في تفسير القرآن الكريممحمد حسين محمد الوالي: النظر العقلي -15

 .م2014، جامعة أسيوط، كلية ا داب، منشورة
ة إلى ضمن دراسات فلسفية مهدا ، محمد عاطف العراقي: مقالة أدلة وجود هللا فى الفكر االسالمي-16

 .م1979، القاهرة، دار الثقافة للنشر، روح عثمان أمين تصدير د.إبراهيم مدكور
، ولىاأل الطبعة، السعودية، الرياض، الفضيلة دار، االتجاهات العقالنية :العقل عبدالكريم ناصر -17

 .م2001


