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 ملخص البحث
وبيان المنهج العقدي لإلمام االلوسي  طريق ثبوت االسماء الحسنى من روح المعاني لإلمام االلوسي( الى ابراز  )ــتهدف هذه الدراسة الموسومة ب

نبذة مختصرة عن حياة اإلمام  فكانت خطتي هي    في طريق ثبوت االسماء الحسنى، وبيان مدى توافقه لرأي السادة االشاعرة والماتريدية،  
، ومسألة االخبار عن هللا تعالى، وخبر اآلحاد وثبوت األسماء الحسنى به، ثم  إثبات االسماء الحسنىفي    يةااللوسي ثم اآلراء الكالمية والعقد

 بعد ذلك الخاتمة وأهم النتائج.
Research Summary 

This study, tagged with (The Way of Proving the Beautiful Names from the Spirit of the Meanings of the 

Alous Imam) aims to highlight and explain the doctrinal approach of the Alousi Imam in the way of 

establishing the Beautiful Names, and to show the extent of his compatibility with the opinion of the Ash'ari 

and Maturid masters. In proving the beautiful names, the issue of reporting on God Almighty, the news of 

the Sundays and the proven names of the Most Beautiful, then after that the conclusion and the most 

important results 

 مدخل: نبذة خمتصرة عن حياة االمام االلوسي
شهاب الدين أبو الثناء محمود بن السيد   طود العلم، وفحل البالغة، وعضد الدين، وعين االعيان، وامير البيان، وانسان عين الزمان، هو       

  هـ( 1217شعبان سنة )  14في بغداد    قبيل ظهر يوم الجمعة    اآللوسي  ابو الثناء شهاب الدين  عبد هللا أفندي اآللوسي البغدادي،   ولد اإلمام
بدأ االمام االلوسي منذ نعومة اظفاره بحفظ كتاب هللا عز وجل، ولما بلغ   وقد   .(1)اسرة صالحة متدينة عريقة وهي االسرة اآللوسية  في كنف

الخمس سنين بانت عليه عالمات الذكاء الخارق والنباهة الحاذقة فاقبل على حفظ المتون العلمية على ايدي الكّتاب قبل ان ينتهي من حفظ 
كريم، ثم انه في هذه الفترة قد الزم والده يتفيض من علمه ويقتبس من بركته حتى بلغ المنى باستيفائه غرضه من تحصيل المستوى  القران ال

وكتب العلمي العالي والقدر الوافي من علم اللغة وفقهي الحنفية والشافعية، اضافة لذلك فقد احاط احاطة علمية ببعض الرسائل في علم المنطق  
بلغ شغف اإلمام اآللوسي في تحصيل    شريف، وكل ذلك التحصيل العلمي الذي ناله االمام االلوسي وهو لم يبلغ العاشرة من عمره حتىالحديث ال

بعد رجوع االمام االلوسي من مدينة اسطنبول الى   .(2)العلم حًدا كبيًرا فأخذ ينتقل بين كبار العلماء في عصره يأخذ عنهم ويدرس على أيديهم
 بغداد، نزل مطر غزير وشديد بين منطقة اربل وكركوك، وهما المدينتان القائمتان بين الموصل وبغداد وابتلت ثيابه فأصابته حمى شديدة ثم

شفي منها ولكنها كانت تعاوده هذه الحمى بين الحين واالخر، حتى نحل جسمه وضعف عوده، وصام رمضان وهو على هذا الحال، فلم يستطع 
توفي اإلمام اآللوسي  قعود والركوع والسجود، ثم حضرته الوفاة ولسانه يلهج بذكر هللا تعالى لم يتلعثم بعد ان اتم صالة الظهر ايماًء فالقيام وال

( سنة ، وتولى غسله العالم محمد امين 53وعن عمر) هـ(،  1270الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة)،  الجمعة  يوم  )رحمه هللا تعالى( في  
وقد تشرفت    -ودفن مع أهله في مقبرة الشيخ معروف الكرخي في الكرخلشهير بالواعظ، وهو من اشهر واجل تالمذة االمام االلوسي،  افندي وا

بزيارة قبره، والتمست من بركات رمسه، وقبره معروف على يسار الزائر للشيخ معروف، وبالتحديد قبل الدخول لبوابة مسجد الشيخ معروف 
وقد كان يوم وفاته يوما مشهودا عظيما، قد اشترك في تشييع جثمانه الطاهر خلق كثير، وصلوا عليه صالة الجنازة   - ارالكرخي من جهة اليس

على شكل جماعات جماعات لكثرتهم، اما اغلب المدن البعيدة فانهم قد صلوا عليه صالة الغائب، ثم قام الشعراء ينظمون في رثائه اعظم 
 .(3) القصائد ويبكونه بكاًء مًرا

 . إثبات أمساء اهلل تعاىل احلسنى املبحث االول:
اختلف العلماء في هذه المسألة، واألصل الذي ثبت به ورود األسماء والصفات هل هو التوقيف على الشرع أم هو الرأي واالجتهاد؟ ولذا   

 برز عندنا هذان الرأيان في هذه المسألة وهما: 
وقالوا: ِإنَّ أسماء هللا تعالى وصفاته توقيفية ال اجتهادية؛ وفي ذلك يقول اإلمام ابن القيم )رحمُه    الُسّنة والجماعة:الرأي اأَلّول: وهو مذهب أهل  

ر توقيفي؛  هللا تعالى(: ِإنَّ ما يطلق على هللا تعالى في باب األسماء والصفات هو توقيفي، وما يطلق عليه جلَّ في عاله من األخبار فِإنَُّه غي
 .(4)ل قولنا: الشيء والقديم أو الموجود أو القائم بنفسِه وغيرها، وهذا هو فصل الخطاب ورد الجواب في هذه المسألةوذلك مث

مذهب المعتزلة، والكرامية، وذهب أصحاب هذا القول ِإلى َأنَّ العقل إذا استحسن اللفظ أو االسم ودلَّ هذا اللفظ على   وهوالرأي الثاني: الجواز:
طلق على هللا  معنى ثابت والئق في حق هللا تعالى فِإنَُّه يجوز إطالقه على هللا تعالى، واستدل أصحاب هذا القول على رأيهم بَأنَُّه قد شاع َأْن ي

وقد ردَّ   .(5))ُخدا( وهو بالفارسية بمعنى: )هللا(، أو )تكري(، وهو بالتركية معناه أيًضا: )هللا(، وقد شاع ذلك من غير َأْن يوجد نكير عليهتعالى: 
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َأّما اإلمام .(6) دأهل الُسّنة هذا القول بَأنَُّه لو ثبت ذلك لكان فيه كفاية في اإلذن الشرعي، وحيث َأنَُّه لم يثبت فال حجه فيه، وقوله في ذلك مردو 
األصل توقيفية؛ ولكن قد    اآللوسي فله في هذه المسألة كالم لطيف، وتحقيق شريف، وتدقيق عميق؛ فِإنَُّه يرى اآلن األسماء الحسنى هي في

ور القائلين  يطلق االسم ويراد منُه الّصفة الّدالة عليه ال الذات؛ وهو بذلك غير توقيفي، بمعنى َأنَّ رأيه رحمُه هللا تعالى جامع بين قول الجمه
لخالصة في هذه المسألة وبين رأي بالتوقيف في أسماء هللا تعالى الحسنى وبين من قال بعدمِه من المعتزلة وغيرهم.وذكر اإلمام اآللوسي ا

والصفات على الباري الفريقين؛ إذ بّين َأنَّ خاتمة الكالم في هذا المقام يتلخص في َأنَّ علماء اإلسالم قد اتفقوا على َأنَُّه يجوز َأْن نطلق األسماء  
ُه ُيمنع حينئذ، َأّما إذا لم يرد به إذٌن وال منٌع فِإنَّ العلماء قد  جلَّ جالله؛ وذلك إذا ورد اإلذن بها من الشرع الحنيف، َأّما إذا ورد به المنع فِإنَّ 

اختلفوا في جواز إطالق ما يتصف به الباري جلَّ جالله بمعناه ولم يكن من ضمن األسماء الموضوعة، ولم يكن في إطالقه ما يوهم النقص،  
، وبّين اإلمام اآللوسي َأنَّ رأي كال  (7) طورة المقام وجوزه المعتزلة مطلًقابل يقتضي الحسن والمدح؛ فهذا هو الذي منعه الجمهور مطلًقا؛ وذلك لخ

قياس اللفظي،  الطرفين ال يخلو من انتقاد، ممثاًل ذلك قول اإلمام اآلمدي، الذي يرى َأنَّ إثبات األسماء الحسنى ال يخضع ِإلى الدليل العقلي أو ال
؛ أَلنَّها جاءت من )الفقه والعلم(؛ ولكن مأخذ األسماء وإاّل لجاَز َأْن نسمي الباري جلَّ شأنه فقيهً  ا عاقاًل مع صحة معانيها في حقه عزَّ َوَجلَّ

الحق الحسنى جاء من اإلذن وإطالق الشرع الحنيف؛ فكل ما ورد به اإلذن جوزناه، وكّل ما ورد به المنع منعناه، وما لم يرد به إذن وال منع ف
نحكم ال بمنع وال جواز؛ أَلنَّ المنع والجواز من األحكام الشرعية، والتفرقة بين حكم وحكم بأْن يقّدم َأحدهما على  فيه هو التوقف، وهو َأنَّنا ال  

َأنَّ هنالك فرق بين األحكام االعتقادية .(8) اآلخر هو تحّكم ال دليل عليه أَلنَُّه يرى  المطلق؛  الرأي بشكله  لم يوافق اإلمام اآللوسي على هذا 
وقد بّين اإلمام اآللوسي َأنَّ األسماء الحسنى توقيفية؛ عن طريق .(9)بين األحكام العملية الفرعية؛ فال حاجة في ذلك على التوقفواألصولية و 

تعالى:   لقوله  به  (10) { ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ}تفسيره  والتشبيه  اإلشراك  بالتحريك، والمراد:  )َمَثَل(  األمثال جمع:  َأنَّ  فذكر  ؛ 
ثمَّ ِإنَّ اإلمام اآللوسي بّين َأنَّ األسماء يراد .(11) صفًة بصفٍة، وكذلك ذاًتا بذاٍت؛ وفي ذلك إدماج وإشارة ِإلى َأنَّ األسماء توقيفية  سبحانه وتعالى

ڻ ۀ ۀ }تعالى:    منها أحياًنا األلفاظ الّدالة على الصفات، وهذه عنده رحمُه هللا تعالى غير خاضعة على التوقيف؛ إذ ِإنَُّه حينما َمرَّ على قوله

بّين َأنَّ األسماء هنا بمعنى الصفات من غير تعدد في الذات العلية؛ فيكون المعنى: َلُه الصفات الحسنى؛ والدليل   (12){ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
؛ أي: صفوهم؛ وبذلك يرى اإلمام اآللوسي َأنَّ األسماء إذا كان المراد منها ما يرجع ِإلى  (13) {ى ائ ائ ەئ ەئ }على هذا قوله تعالى:  

ى التوقيف، وفي ذلك يقول رحمُه هللا تعالى: والمختار عندي عدم التوقف في إطالق األسماء المشتقة، والتي ترجع الصفات فِإنَّها ال تتقيد عل
عد ِإلى نوع من أنواع الصفات النفسية، والسلبية، والفعلية على هللا تعالى، وال يخضع ذلك على التوقف، بل يصح اإلطالق بدون ذلك؛ ولكن ب

عياًذا باهلل    –ود والوسع فيما هو نصٌّ في التمجيد والتعظيم، َوَأْن ُيحتفظ ِإلى الغاية َعمَّا يمكن َأْن يوهم أدنى نقص  التحري التام، وبذل المجه
طالق في حقه تعالى؛ وذلك أَلنَّنا مأذونون بتعظيم الباري جلَّ شأنه في األقوال واألفعال، ولم يوجد لنا حدٌّ فيه؛ فمتى ما كان في هذا اإل  –تعالى  

 .(14) عظيم َلُه جلَّ جالله كان اإليذان به، وِإنَّ التكليف مناٌط بالوسع، وبذل الوسع في التعظيم يرفع الحرجت
 اإلخبار عن اهلل تعاىل. املبحث الثاني

االسم ال في الكتاب وال في ِإنَّ مسألة اإلخبار عن هللا تعالى باسم ُيفيد معًنى من المعاني التي تليق بذات اإلله العلّية، ولم يرد لفظ هذا   
ألسماء الُسّنة؛ هي مسألة باعها واسٌع وأفقها شاسٌع، ويجُد الباحث َأنَّ الحيز في طيات البحث عنها وفي تفاصيلها أوسع ِممَّا يتعلق بحصر ا

 عزَّ َوَجلَّ هو أوسع ِممَّا يدخل في مسألة  الحسنى؛ وفي هذا المعنى يبين اإلمام ابن القيم )رحمُه هللا تعالى( َأنَّ ما يدخل في باب اإلخبار عن هللا
في أسمائِه الحسنى    أسماء هللا تعالى، مثل: اإلخبار عن هللا تعالى َأنَُّه الموجود والقائم بنفسِه، والشيء وِإنَّما أخبرنا عنه بهذه األلفاظ وال تدخل

سبيل اإلخبار بمعنى من المعاني الالئقة ولم يرد لفظ االسم ال في  وفي هذا بيان لما يجوز إطالقه على هللا تعالى على    .(15)وصفاته الُعال
ن إطالقه  الكتاب وال في الُسّنة؛ ولكن معناه يتطلب َأْن نثبته هلل تعالى؛ لما فيه من حسٍن وكماٍل، وليس فيه أدنى شائبة؛ فال محذور حينئٍذ م

عظيمٌة وثمرات جليلٌة، منها َأنَّها ردٌّ على من ينفي قدم الصفات اإللهية؛ فنقول:  وفي مسألة اإلخبار عن هللا تعالى فوائدٌ  .(16)على الذات العلية
ومن فوائد اإلخبار عن هللا تعالى محاورة الخصم، الذي ينكر صفة من    .(17)ِإنَّ هللا تعالى هو القديم بأسمائه وصفاتِه المتعلقة به جلَّ جالله

لتي تليق بذات الباري جلَّ جالله، كما لو نازع الخصم في وجوب وجوده لقلنا َلُه: ِإنَّ هللا تعالى صفات الكمال، التي فيها معًنى من المعاني، ا
وهذا ما عليه اإلمام اآللوسي )رحمُه هللا تعالى(؛ إذ يرى َأنَُّه ال مانع من إجراء ُكّل األسماء التي فيها معًنى من  .(18) هو القديم الواجب الوجود

 سبحانه وتعالى، وإجرائها مجرى اإلخبار عنه، أو أوصاًفا َلُه جلَّ في ُعاله، وَأنَّها تكون مختصة به على المعنى المراد المعاني التي تليق باهلل
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نيين من نسبته إليه، كاختصاص االسم، وال تطلق على غيره ِإالَّ بمعنى آخر غير المعنى الذي يراد نسبته ِإلى الباري جلَّ جالله، لوي بين المع
خرى، ومنها:  ِإالَّ كما بين السواد والبياض؛ فِإنَّ بينهما غاية من الُبعد، الذي ال يمكن َأْن ُيتصور ُبعٌد فوقه؛ ولكنهما مشتركان في أشياء أُ الفارق 

عن المشاركة في الماهية  الَعَرَضية، واللونية، والمدركية بالبصر، وغيرها؛ ولهذا ال ُيَعّد السواد مماثاًل للبياض أو العكس؛ أَلنَّ المماثلية عبارة  
ذلك أو  والنوع، َأّما هنا فهي مفقودة، وكذلك هي مفقودة بين صفة العلم الذي يوصف به هللا تعالى والعلم الذي يوصف به غيره، وال يعلم حقيقة 

المسألة َأنَّ إطالق اسم هلل تعالى يفيد معًنى    وخالصة القول: في هذه  .(19)ماهيته ِإالَّ هللا تعالى، كما ال يعرف حقيقة هللا تعالى ِإالَّ هو جلَّ جالله
من المعاني الحسنة جائز على شرط َأْن يكون ذلك من باب اإلخبار عنه تعالى، وليس على سبيل قصد التسمية؛ فِإنَّ من قصد التسمية بذلك 

 .(20)لدليل لذلك غير موجودكان فعله غير سديد، ورأيه ليس برشيد؛ وذلك الفتقاره ِإلى دليل يجوز َلُه هذا اإلطالق، وا
 خرب اآلحاد وثبوت األمساء احلسنى به املبحث الثالث:

والظن،  يجدر بنا ابتداًء َأْن نعرج على تعريف خبر اآلحاد لغًة واصطالًحا، ومن ثمَّ على أقوال العلماء في حجيته، وداللته من ناحية اليقين  
 وعلى النحو اآلتي: 

: تعريف اآلحاد لغةا  ا: أّوًلا  واصطالحا
 .(21)هو جمع الواحد، مثل: شاهد وأشهاداآلحاد لغةا:

ا:   22)هو ُكّل حديث لم يبلغ حّد التواتر، ويدخل في خبر اآلحاد الغريب والعزيز، وهذا ما عليه الجمهورخبر اآلحاد اصطالحا
أهل الُسّنة والجماعة من أشاعرة وماتريدية وأهل االثر، على حجية خبر اآلحاد وعلى وجوب العمل به، على    أجمعثانياا: حجية خبر اآلحاد:

َل    .(23)شرط صحة اإلسناد، وقد نقل اإلجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم لم يخالف أحٌد في ذلك فذهبوا الى    ذلك؛الماتريدية في  وقد فصَّ
العقيدة بالقرآن  اصول فال يحتجون إال بالقرآن أو المتواتر من األحاديث وال يثبتون   ال الفروع، العقائد اصول عدم االحتجاج بأحاديث اآلحاد في 

ض مع أو الحديث إال إذا كان النص قطعي الداللة ومعنى قطعي الداللة عندهم أنه ال يحتمل التأويل أي أنها مقبولة عقاًل خالية من التعار 
وقالوا بأن أحاديث اآلحاد تفيد الظن وال تفيد العلم اليقيني وذلك لعروض الشبهة في كونها خبر الرسول لعدم األمن من وضع األحاديث ، العقل

حد، وبّين رأيه وكذلك هو الحال عند اإلمام اآللوسي فِإنَُّه قد وافق أهل الُسّنة والجماعة في حجية خبر الوا.(24) على النبي صلى هللا عليه وسلم
؛ أي من األم فقط؛ إذ خرج غير واحد عن سعد  (25)﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿في ذلك، مستداًل عليه بقولِه تعالى:  

الجمهور، ِإالَّ ، وهذه القراءة تعد قراءة تفسيرية، وهي وِإْن كانت شاذة عن قراءة (26) ( َأنَُّه كان يقرأ: )وله أخ أو أخت من أٍم(بن أبي وقاص )
واستدل اإلمام االلوسي أيًضا  .(27) َأنَّها ُتعدُّ حجة، وذلك بناًء على َأنَّ الشاذ من القراءات إذا صح إسنادها كان كخبر الواحد في وجوب العمل به

تعالى:   ی    ىئ ىئ ىئ   ېئ    ېئ     ۈئ ېئ   ۆئ ۈئ   ۆئ  ۇئ    ۇئ   وئ   ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴿بقولِه 

ِإلى قراهم   .(28) ﴾ی َأْن ينفرد منهم آحاٌد  وفي هذه اآلية داللة واضحة على َأنَّ خبر اآلحاد حجة؛ وذلك أَلنَّ عموم ُكّل فرقة يقتضي 
من  وتعّد هذه المسألة    .(29)ودعوتهم ِإلى التفقه؛ حّتى يتذكروا ويحذروا؛ فلم لم يعتبر خبر اآلحاد ما لم يتواتر لم ُيفد التفقه، والتذكر، واإلنذار

الء والعقول الصماء؛ إذ ِإنَّ القول  بَأنَّ أخبار اآلحاد    القواعد الكبرى التي تمّيز بها منهج أهل الُسّنة والجماعة عن كثير من أهل األهواء والفرق الشَّ
فها المعتزلة الجهمية؛ لكي ال تفيد علًما وال ُتنتج يقيًنا؛ ومن ثمَّ فال يحتج بها، هو قول منحرف، وعن الصواب منصرف، وهي بدعة أحدثها وتلق

ق مع ما ذهبوا  تسلم أصولهم غير السديدة، التي أصلوها فيما يتعلق بأسماء هللا تعالى، وصفاته، وأفعاله، وبعد َأْن رأوا َأنَّ هذه األخبار ال تتواف
 . (30)ع واليقينإليه قالوا عنها: هي أخبار آحاد ال تفيد اليقين، وَأنَّ العقائد ال ُبّد لها من أدلة تفيد القط

 اخلامتــــــــــــــــــــــــة
)طريق ثبوت االسماء الحسنى من روح وفي النهاية فإن خير الكالم ما قل ودل وخير العمل ما حسن أخرُه .وبعد ...ففي نهاية بحثي الموسوم بـ

  -توصلت الى نتائج عدة، اهمها :المعاني لإلمام االلوسي( 
  أراء   بين  وجامعاً   محققاً   والجماعة،  السنة  أهل  مذهب  على  والصفات؛  االسماء  ومنها  الكالمية  المسائل  تقرير  في  اآللوسي  اإلمام  مذهب  كان .1

 .عرفانيةٍ  صوفيةٍ  بعباراتٍ  ُمعطرةً  والماتريدية، األشاعرة السادة

ُكّل األسماء التي فيها معًنى من المعاني التي تليق باهلل سبحانه وتعالى، وإجرائها مجرى اإلخبار عنه، أو أوصاًفا  يرى َأنَُّه ال مانع من إجراء   .2
ر المعنى َلُه جلَّ في ُعاله، وَأنَّها تكون مختصة به على المعنى المراد نسبته إليه، كاختصاص االسم، وال تطلق على غيره ِإالَّ بمعنى آخر غي

 . ته ِإلى الباري جلَّ جاللهالذي يراد نسب
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 قائمة املصادر واملراجع
 .  القرآن الكريم -
بن عبد هللا بن محمد بن العربي المعافري    األمد األقصى في شرح أسماء هللا الحسنى وصفاته العلى، تحرير االمام الحافظ ابي بكرمحمد .1

 .المغرب -ه(، ضبط نصه: عبد هللا التوراتي، دار الحديث الكنانية، طنجة543االشبيلي، )ت 

  - عادل عبد الحميد العدوي   -ه( تحقيق: هشام عبد العزيز عطا751، أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية) ت  بدائع الفوائد .2
 م. 1996-ه1416، 1كتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، طأشرف أحمد م

اإلسالمية   .3 بالجامعة  العلمّي  البحث  عمادة  الغامدي،  علي  بن  عطية  بن  أحمد  اإللهيات،  من  وموقفه  ط  –البيهقي  المنورة،  ،  2المدينة 
 م. 2002ه/1423

الدين أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا المعروف بابن تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى اإلمام أبي الحسن األشعري، لإلمام ثقة   .4
 ه.1404،  3بيروت، ط –ه(، دار الكتاب العربي 571عساكر )المتوفى: 

،  هـ( 463:  تأبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )،  لما في الموطأ من المعاني واألسانيد  التمهيد .5
 ه(.1387، سنة)المغرب –وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ، أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري  مصطفى بنتحقيق: 

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة اإلمام ابن القيم، أحمد بن إبراهيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبدهللا بن عيسى  .6
 ه. 1406، 3بيروت، ط –سالمي ه(، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب اإل1327)ت

 حديقة الورود، عبد الفتاح الشواف، مكتبة هاشم االلوسي. .7
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني درء تعارض العقل والنقل،   .8

( الدمشقي  محمد  ،تحقيق:  هـ( 728:  تالحنبلي  سالمالدكتور  السعودية،  رشاد  العربية  المملكة  اإلسالمية،  سعود  بن  محمد  اإلمام  ،  جامعة 
 (. م 1991 -هـ   1411)2ط

 روح المعاني. .9

المعتزلي، تحقيق: د. عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة .10 الجبار بن احمد  القاضي عبد    - ه1416) 3القاهرة، ط  -شرح األصول الخمسة، 
 م(. 1996

،  هـ(972:  تدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي )تقي الشرح الكوكب المنير،   .11
 م(.  1997 -ه1418)2، مكتبة العبيكان، طمحمد الزحيلي ونزيه حمادتحقيق: 

 . 326: ه(1432)1لبنان، ط -العقيدة اإلسالمية ومذاهبها، د. قحطان عبد الرحمن الدوري، كتاب ناشرون، بيروت .12

ين أبو عبدهللا محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )ت .13 ه(، تحقيق: 748العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح األخبار وسقيمها، شمس الدِّ
 ه.1416،  1الرياض، ط – أشرف بن عبدالمقصود، مكتبة أضواء السلف 

- ه(، دار الكتاب العربي، بيروت538الزمخشري جار هللا )ت  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن احمد   .14
 . 3بنان، طل

  – دار صادر  ،  هـ(711:  تمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )لسان العرب،    .15
 ه(. 1414)3، طبيروت

 هـ(، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت. 1408معجم المؤلفين، عمر بن رضا بن محمد راغب كحالة الدمشقي )ت .16
، شرح رمضان على  82/ 1، مؤسسة الحلبي:  هـ(548:  تأبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني )الملل والنحل،   .17

 ه. 1292التفتازاني، مطبعة الحاج محرم أفندي، 
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الفكر في مصطلح أهل األثر .18 النظر في توضيح نخبة  : تأبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )،  نزهة 
 ه(.1421) 3، طمطبعة الصباح، دمشق ، نور الدين عتر ، تحقيق: هـ(852

، علي محمد الضباع، تحقيق:  هـ(  833: تشمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف )،  النشر في القراءات العشر .19
 .تصوير دار الكتاب العلمية، رى المطبعة التجارية الكب

 اهلوامش

 

ــ بيروت :  1408ينظر: معجم المؤلفين، عمر بن رضا بن محمد راغب كحالة الدمشقي )ت (1) ــ(، دار إحياء التراث العربي ـــــ ؛  175/  12هـــــ
 .1/6 الشواف، مكتبة هاشم االلوسي، عبدالفتاح حديقة الورودو 
  1/9ينظر: حديقة الورود  (2)
 .175 /12ينظر: معجم المؤلفين :  (3)
األمد األقصـــى في شـــرح أســـماء هللا الحســـنى وصـــفاته العلى، تحرير االمام الحافظ ابي بكرمحمد بن عبد هللا بن محمد بن العربي ينظر:  (4)

 .1/217: المغرب -ه(، ضبط نصه: عبد هللا التوراتي، دار الحديث الكنانية، طنجة543المعافري االشبيلي، )ت 

 ( من سورة االعراف.180، عند تفسيره لآلية)2/180ينظر: الكشاف:  (5)

 .326ه(: 1432)1لبنان، ط -ينظر: العقيدة اإلسالمية ومذاهبها، د. قحطان عبد الرحمن الدوري، كتاب ناشرون، بيروت (6)

 ( من سورة األعراف.180، عند تفسيره لآلية )5/113ينظر: روح المعاني:  (7)

 .5/113ينظر: المصدر نفسه:  (8)

 ( من سورة األعراف.180، عند تفسيره لآلية )5/113ينظر: المصدر نفسه:  (9)

 (.74سورة النحل، اآلية ) (10)

 ( من سورة النحل.74، عند تفسيره لآلية )8/479ينظر: روح المعاني:  (11)

 (.8سورة طه، اآلية ) (12)

 (.33سورة الرعد، اآلية ) (13)
 ( من سورة األعراف.180، عند تفسيره لآلية )5/115ينظر: روح المعاني:  (14)

ــيدة اإلمام ابن القيم، أحمد بن إبراهيم بن حمد بن 1/178ينظر: بدائع الفوائد:   (15) ــحيح القواعد في شـــــرح قصـــ ــيح المقاصـــــد وتصـــ ، وتوضـــ
 .2/217ه: 1406، 3بيروت، ط –إلسالمي ه(، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب ا1327محمد بن حمد بن عبدهللا بن عيسى )ت

ين أبو عـبدهللا محـمد بن أحـمد بن عثـمان الذهبي  (16) ينظر: العلو للعلي الغـفار في إيضــــــــــــــاح صــــــــــــــحيح األخـبار وســــــــــــــقيمـها، شــــــــــــــمس الدِّ
 .566م: 1995ه/1416، 1الرياض، ط –ه(، تحقيق: أشرف بن عبدالمقصود، مكتبة أضواء السلف 748)ت

، مؤسسة هـ(548:  تأبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني )، الملل والنحل،  149مفتري:  ينظر: تبيين كذب ال  (17)
 .21-20ه: 1292، شرح رمضان على التفتازاني، مطبعة الحاج محرم أفندي، 1/82الحلبي: 

بد الســـــالم بن عبد هللا بن أبي القاســـــم بن محمد ابن تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عينظر: درء تعارض العقل والنقل،   (18)
جامعة اإلمام محمد بن سـعود اإلسـالمية، المملكة العربية ،  الدكتور محمد رشـاد سـالم،تحقيق:  هـــــــــــــــ(728: تتيمية الحراني الحنبلي الدمشـقي )

 .4/140(: م 1991 -هـ  1411)2، طالسعودية

 ( من سورة النحل.88، عند تفسيره لآلية )10/245( من سورة األعراف، و180ية )، عند تفسيره لآل5/116ينظر: روح المعاني:  (19)

المدينة المنورة،  –ينظر: البيهقي وموقفه من اإللهيات، أحمد بن عطية بن علي الغامدي، عمادة البحث العلمّي بالجامعة اإلســـــــــــــالمية  (20)
 .173م: 2002ه/1423، 2ط

دار ،  هــــــ(711: تبن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى ) محمدينظر: لسان العرب،   (21)
 .3/448ه(: 1414)3، طبيروت –صادر 
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: تأبو الفضــــل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العســــقالني )،  نزهة النظر في توضــــيح نخبة الفكر في مصــــطلح أهل األثر (22)
 .46ه(: 1421)3، طمطبعة الصباح، دمشق ، الدين عتر نور، تحقيق: هـ(852

ــانيد  ينظر: التمهيد (23) ــم النمري القرطبي ، لما في الموطأ من المعاني واألســـ ــف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصـــ أبو عمر يوســـ
، المغرب –الشـــــــــؤون اإلســـــــــالمية وزارة عموم األوقاف و ، مصـــــــــطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري ، تحقيق:  هــــــــــــــــــــــــ(463: ت)

 .1/2ه(: 1387سنة)

 .32-31؛ المسامرة بشرح المسايرة: 38 -37ينظر: شرح العقائد النسفية للتفتازاني:  (24)

 (.12سورة النساء، جزء من اآلية ) (25)

علي محمد ، تحقيق:  هـــــــ(  833:تشمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف )،  النشر في القراءات العشرينظر:  (26)
 .1/28: تصوير دار الكتاب العلمية، المطبعة التجارية الكبرى ، الضباع

 ( من سورة النساء.12، عند تفسير لآلية )2/440ينظر: روح المعاني:  (27)

 (.122سورة التوبة، اآلية ) (28)

( من ســــــــــــورة يونس، 69، عند تفســــــــــــيره لآلية )6/147( من ســــــــــــورة التوبة، و122، عند تفســــــــــــيره لآلية )6/46ينظر: روح المعاني:  (29)
 ( من سورة البقرة.159، عند تفسيره لآلية )1/426و

لعزيز بن علي الفتوحي تقي الـدين أبو البقـاء محمـد بن أحمـد بن عبـد ا، وشــــــــــــــرح الكوكـب المنير،  1/2ينظر: التمهيـد البن عبـد البر:    (30)
،  2/352م(:  1997  -ه1418)2، مكتبة العبيكان، طمحمد الزحيلي ونزيه حماد، تحقيق: هــــــــــــــــــــــــــ(972:  تالمعروف بابن النجار الحنبلي )

ــة، القاضــــــــي عبد الجبار بن احمد المعتزلي، تحقيق: د. عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة ــول الخمســــــ   -ه 1416)3القاهرة، ط -وشــــــــرح األصــــــ
 ( من سورة النور.2، عند تفسيره لآلية )9/277، وروح المعاني: 769 م(:1996


