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 علماَ  -اهللا رحمه - الملقِّن ابن عند الغیبیات في العقدیة المباحث البحث تناول

 كونه العلم؛ هذا في بارز دور له وكان شتى علوم في كثیرة مصنفات له العالم هذا إنَّ 

 عند مصنف بأهم اعتنى الباحث أن بالذكر الجدیر ومن الدین، أصول من أصالً  یعدُّ 

 الغیبیات، مباحث فیها تناول ألنه ؛)الصحیح الجامع لشرح التوضیح( كتاب وهو الملقن

 منها، اإلفادة أراد لمن ثریة علمیة مادةً  خاللها من وبث ،)الروح( حقیقة منها وكان

 تؤخذ العقائدیة المسائل أن علماً  وغیرهم، المحققین اإلسالمیة األمة علماء آراء وتناول

 لدى القبول تنال لكي ؛)الصحیحة النبویة والسنة الكریم، القرآن( الصحیحة مضانها من

 .    اهللا شاء إنّ  األمة
Abstract 
The paper deals with –the doctrinal researches of the 

invisibles- by Ibn AL-Mulaqen (May Allah bless him). To be 
known, this scientist has many compilations in variable sciences. 
He has a brilliant role in this science because it is considered one 
of religious fundamentals. It is worth mentioning that the 
researcher concerns the most important compilation by Ibn AL-
Mulaqen that is –The book of illustration to explain the strong 
compiler- because he concerns the research works of the 
invisibles. One of them is the truth nature of (spirit). He presents 
prosperous scientific materials to everybody wants to utilize. Also 
he deals with the opinions of Islamic nation scientists either the 
researchers or others. The doctrinal cases are regarded beyond the 
strong sources –Holy Quran and Sunna of the Prophet- in order to 
get acceptance by the nation if Allah willing.  
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Úflá‘æa@
الحمد هللا حمد الشاكرین، والصالة والسالم على سیدنا محمد وٕاخوانه النبیین 

 وبعد:.. والمرسلین، وعلى اله وصحبه الطیبین الطاهرین.

فإنَّ العالم مشحون باألشیاء الكثیرة العجیبة التي لم نتصل بها عن طریق 

ت غائبة عن شهودنا، حواسنا، وهذه األشیاء موجودة حقًا، ونؤمن بوجودها، وان كان

ونسمي هذه األشیاء على ما تعارف علیه الناس باألمور الغیبیة أي: غائبة عن عالم 

فإننا ال نراها وال  -بعلمها -الحس فینا. فالروح من األشیاء الغیبیة التي استأثر اهللا 

ا نلمسها وال نشمها وال نذوقها وال نسمعها، ومع ذلك فهي موجودة فینا حقًا، نؤمن به

ونحرص علیها كل الحرص، بل بها نحس، وبها نتألم، وبه ُنسر، وفیها بقاؤنا، وهذا ال 

یمكن إدراكها إال بالعقل، وعلى ما یبدو أن العقل ال یهتدي إلى تفاصیل هذه األسرار 

إال باستمداد مادته من الشرع، فإن السراج ال یضئ إال بوجود الزیت، لكي یصبح 

 .)١(سلكه، فالشرع هو نظام االعتقادات الصحیحةوهاجًا وینیر الدرب لمن ی

فإن من الالفت للنظر أن نرى أغلب الناس في وقتنا هذا یسألون عن أمور 

دینهم، إذا كان هذا األمر مرتبطًا بعقولهم خاصة، ومن المعلوم أنَُّه كلما اعتقد اإلنسان 

ستمد إدراكُه من النور بأمر غیبي وٕادراكه كان إیمانه به أكثر؛ ألنَّه وافق فیه عقله وا

، فكان مما حدى بي؛ ألنَّ أكتب هذا البحث اإللهي أال وهو كتاب اهللا وسنة نبیه

المتواضع لعله یكون دواًء لكثیر من الناس الذین كثر سؤالهم عن األمور الغیبیة، 

الذي وضعه أحد أعالم  -والسِیما الروح، فكان لي االهتمام الكبیر لكتاب التوضیح

ووجدت فیه عنایة فائقة من المؤلف بمباحث هذا الموضوع،  -ابن الُمَلقِّن األمة هو

، والعقیدة اإلسالمیة وأسسها، ٥٨ینظر: معارج القدس في مدارج معرفة النفس، الغزالي: ص) ۱(

 .٢٣لمیداني، عبد الرحمن حسن حبنكة: صا

                                                                 

issn : 2071- 6028



@

@

Â‘‹æa@Âia@á‰«@ÅÎã€a@Ú‘Ó‘y@

 
٣٥١ @

Ú‹™@Ú»flbu@äbj„˛a@‚Ï‹»‹€@�aÚÓfl˝é@

szj€a@·”ä@Y 

الذي یعد  -وجاء اهتمامي بهذا الكتاب لكون مؤلفه أحد شّراح صحیح اإلمام البخاري

فكلما كان الموضوع متعلقًا باألدلة الصحیحة، كان أقرب  أصح كتاب بعد كتاب اهللا 

ذا البحث إال وهو إبراز جهود أحد أئمة المسلمین إلى الصواب، ولي دافٌع آخر لكتابة ه

في مجال العقیدة، ولكونه عالمًا ینهل منه كثیر من علماء األمة المحقین، أمثال ابن 

حجر والعیني، وغیرهما، ولعل هذا البحث یكون لبنة، وٕان صغرت في صروح علم 

جهد ابن العقیدة التي وضعها العلماء من تخصیصهم مصنفات في مسألة الروح، ك

وغیرهما، وبعد » الروح«، وابن القیم في كتابه »معرفة الروح والنفس«منده في كتابه 

هذا كله نضجت المادة العلمیة لتظهر حلتها متكونة من ثالثة مباحث سبقها تمهید 

اكتفیت بالتعریف عنه بصورة موجزة ؛ كوني تناولت حیاته الشخصیة والسیاسیة والدینیة 

 حة دكتوراه، وأما المباحث فكانت على النحو اآلتي: واالجتماعیة بأطرو 

: معنى الروح، وتضمن مطلبین هما: معنى الروح في اللغة المبحث األول
 واالصطالح، ومعاني الروح في القرآن الكریم.

 : اختالف الروح والنفس، ومستقرها وٕانها ال تفنى وفیه مطلبان: والمبحث الثاني
 اللغة واالصطالح.  املطلب األول: معىن النفس يف

 املطلب الثاين: هل الروح والنفس واحد؟
 والمبحث الثالث: بقاء الروح وفناؤها ، ومستقرها، وفیه ثالثة مطالب :

 املطلب األول: هي بقاء الروح وفناؤها.
 املطلب الثاين: مستقر الروح بعد مفارقة البدن . 

 املطلب الثالث: أرواح الشهداء.
  حصیلة ما توصل البحث إلیه من نتائج.ثم اثبُت في الخاتمة 

وفي الختام أحمد اهللا تعالى إذ وفقني إلى إنجاز هذا البحث، الذي اسأل اهللا 

سبحانه أن یتقبله مني، وأن یكتب لي فیه القبول عند اهللا تعالى والسداد فیما توصلت 

 إلیه، فما فیه من خطأ فمن نفسي، وما كان فیه من صواب فهو من فضل اهللا 

 وتوفیقه لي، والحمد هللا رب العالمین.    
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هو عمر بن علي بن أحمد بن عبد اهللا، األنصاري، األندلسي المصري المولد 

الشافعي، عاش في بدء القرن الثامن الهجري والسنوات األولى من القرن التاسع 

هـ، درس على أعیان عصره وأهمهم، ابن سید الناس، ٧٢٣الهجري، وكان مولده سنة 

أبو حیان، والسبكي، وابن جماعة، وابن كثیر، وكانت له رحالت علمیة إلى القدس 

هـ، برع في ٧٧٠هـ، ودمشق سنة ٧٦١هـ، ومكة المكرمة سنة ٧٤٩الشریف سنة 

التدریس في شتى العلوم التي برز فیها ومن أهم المدارس، المدرسة السابقیة، 

والكاملیة، والشریفیة، وأوكل له مهمة النیابة في قضاء الشرقیة، وكان له مؤلفات من 

األشباه والنظائر في قواعد الفقه، والبدر المنیر في أحادیث الشرح الكبیر،  -أهمها

وهذا األخیر یعد  -والتذكرة في علوم الحدیث، وكتاب التوضیح لشرح الجامع الصحیح

ح فیها عن عقیدته، وقد تبّین لي من االطالع على كتاب الوثیقة الوحیدة التي أفص

إن المصنف كان على المذهب األشعري، لكون هذا المذهب  -ونقل اآلراء-التوضیح 

ابن العراقي، والدمیري، والمقریزي، وابن «كان سائدًا في عصره، ومن أهم تالمذته، 

هـ، في مدینة ٨٠٤ ، وغیرهم، توفي رحمه اهللا في یوم الجمعة سنة»حجر العسقالني

القاهرة عن إحدى وثمانین سنة قضاها في سبیل العلم وحلقاته طالبًا وشیخًا وقارئًا 

 .)١(ومؤلفاً 

، وطبقات الشافعیة، ابن قاضي ٢/٢٤٦ینظر: ذیل التقیید في رواة السنن واألسانید، الفاسي: ) ۱(

، والبدر المنیر في ٦/١٠٠، والضوء الالمع ألهل القرن التاسع، السخاوي: ٣/٤٣شهبه: 

، والمواعظ واالعتبار بذكر ١/٣١٩تخریج األحادیث الواقعة في شرح الكبیر، ابن الُمَلقِّن: 

، ومن أراد االستفادة عن تفصیل حیاته ، ینظر: المباحث ٢/١٦٣الخطط واآلثار، المقریزي: 

، أطروحة دكتوراه، الجامعة العراقیة، بغداد، »اإللهیات والنبوات«العقدیة عند الملقن في 

 م.٢٠١٣-هـ١٤٣٤
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fiÎ˛a@szjæa@Z@
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@@ZfiÎ˛a@k‹�æa@
Å˝�ñ¸aÎ@ÚÃ‹€a@¿@ÅÎã€a@Û‰»fl@

@cM@ZÅÎã€a@Úƒ–‹€@ÏÃ‹€a@Û‰»æa 
وح بضم الراء: الُروح: النفس قال أهل اللغة في معنى الروح وضبطها بالشكل: (رُ 

التي یحیا بها البدن. یقال: خرجت ُروحُه، أي: نفسه ویقال َخرج: فیذكَّر، والجمع 

 . )١(أرواح)

: (إن الروح والنفس واحد، غیر أن الروح مذكر والنفس مؤنثة )٢(قال ابن االنباري

، )٥(فُروح وریحان )٤(، وقیل: ُروح بمعنى الحیاة الدائمة. بدلیل قراءة)٣(عند العرب)

، وقیل بمعنى الًنفُخ: )٦( ::  9وهي بمعنى الرحمة، قال تعالى في عیسى 

 ».روح«، مادة ٣/٩١العین، الخلیل: ) ۱(

حمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن قطن أبو بكر ابن االنباري النحوي، هو م) ۲(

ه. ینظر تاریخ بغداد، الخطیب البغدادي: ٣٢٨كان صدوقًا خیرًا من أهل السنة، توفي سنة 

 ).١٤٩١، رقم (٤/٢٩٩

مؤنث أما في البلغة في الفرق بین المذكر وال»، روح«مادة  ٢/٤٢٦لسان العرب، ابن منظور ) ۳(

فلم یرد هذا النص، وٕانما ورد قوله (والنفس مؤنثة) بنظر البلغة في المذكر والمؤنث، أبو 

، وفي المذكر والمؤنث، للتستري ما نصه (الروح: مذكر..... فإن ٦٧البركات االنباري: ص

رأیته مؤنثًا فإنما یعني به النفس، كما یقولون حلبت بعیري، یعني ناقته). ینظر: المذكر 

 .٥نث، التستري: سعید بن إبراهیم البغدادي: صوالمؤ 

. قرأها بضم الراء، وهي قراءة شاذة قرأ بها رویسى. ینظر: إتحاف ٨٩سورة الواقعة، اآلیة ) ٤(

 .٥٣١فضالء البشر في القراءات األربعة عشر، البناء: ص

 .٢/٤٥٩، ولسان العرب، ابن منظور: ٥/١١٧ینظر: معاني القران وٕاعرابه، الزجاج: ) ٥(

 .١٧١سورة النساء، اآلیة ) ٦(
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وهي بفتح الراء بمعنى الرائحة الطیبة أو  )١(سمي روحًا؛ ألنه ریٌح یخرج من الروح

 . )٢(البرد
@lM@@ ZÔy˝�ñ¸a@Û‰»æa@¿@ÅÎã€a@

لى ما یبدو أنه ُأفرد بتوالیف. أفاض ابن الُمَلقِّن رحمه اهللا في تعریف الروح، وع

، وقد ُأفرد )٣(قال ابن الُمَلقِّن: (أما روح ابن آدم فالكالم علیه مما یدق كما قال المازري

 بتوالیف، وأشهر ما قاله:

 اإلمام األشعري رحمه اهللا إنه النفس الداخل والخارج. .١

 الحیاة. هو متردد بین ما قاله األشعري وبین :الباقالني قال القاضي أبو بكر .٢

 .)٤(وقال النظام: هو جسم مشارك األجسام الظاهرة واألعضاء الظاهرة .٣

وقیل: هو جسم لطیف خلقه الباري تعالى واجري العادة بان الحیاة ال تكون  .٤

، وقد )٥(مع فقده، فإذا شاء اهللا موته ُأعدم هذا الجسم منه عند إعدام الحیاة)

، ولكن أجود ما قیل )٦(رةجاءت تعریفات اصطالحیة لمادة الروح، وهي كثی

 .٢/٤٥٩، ولسان العرب، ابن منظور: ٢٦٦ینظر: تأویل مشكل القرآن، ابن قتیبة: ص) ۱(

، مادة ٥/١٣٩، وتهذیب اللغة، األزهري: ٥/١١٧ینظر: معاني القرآن وٕاعرابه، الزجاج: ) ۲(

 ».روح«

األعالم المشار إلیهم بحفظ  هو أبو عبداهللا محمد بن علي التمیمي المازري المالكي، احد) ۳(

، وعلیه بنى القاضي »المعلم بفوائد مسلم«الحدیث والكالم علیه، وشرح صحیح مسلم وسماه 

، واألعالم، ٤/٢٨٥هـ)، ووفیات األعیان، ابن خلكان: ٥٣٦، (ت »اإلكمال«عیاض كتابه 

 .٦/٢٧٧الزركلي: 

 .١/١٨٣المصلین، األشعري: وهذا القول للنظام، ینظر: مقاالت اإلسالمیین واختالف ) ٤(

، ٢/٢٥٤، وینظر: مقاالت اإلسالمیین، األشعري: ٢/٤٣٠المعلم بفوائد مسلم، المازري: ) ٥(

 .٢٢/٥٥٨، ٣/٦٤١والتوضیح، ابن الُمَلقِّن: 

، ومجموع ١/١٨٣من أراد الرجوع إلى تعریف الروح، ینظر: مقاالت اإلسالمیین، األشعري: ) ٦(

 .٣٤-٣/٣١الفتاوى، ابن تیمیه: 
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فیها: (هي النفس الناطقة المستعدة للبیان وفهم الخطاب وال تفنى بفناء 

  p  o  n  m  قال تعالى: )٢(ال عرض )١(الجسد؛ وٕانه جوهر

q)وقال صاحب التعریفات الروح: (هو اللطیفة العالمة المدركة )٤())٣ ،

من عالم األمر، تعجز القول من اإلنسان الراكبة على الروح الحیواني، نازل 

عن إدراك كنهه، وتلك الروح قد تكون مجردة، وقد تكون منطبقة في 

. ویمكن الجمع بین هذین التعریفین والتعاریف السابقة ذكرها بأّنها: )٥(البدن)

الجوهر اللطیف النازل بأمر اهللا تعالى المركب في جسم اإلنسان، وأمیل إلى 

ذین لم یرتضوا تعریفًا محددًا للروح التزامًا منهم ال )٦(قول العلماء المحققین

Âمنهج النبوة قال تعالى:    Á  ÀÃ    Ê  É   È  Ç  Æ  Å  Ä

الجوهر: هو ماهیة إذا وجدت في األعیان كانت ال في موضوع، وهو مختصر من خمسة: ) ۱(

هیولي، وصورة، وجسم، ونفس، وعقل؛ ألنه أما أن یكون مجرد أو غیر مجرد، فالمجرد: إما أن 

یتعلق بالبدن تعلق التدبر والتصرف، أو ال یتعلق. أما ما یتعلق: العقل، وما ال یتعلق: النفس، 

ما غیر المجرد: هو أما أن یكون مركبًا أو ال، والمركب الجسم، والغیر المركب حال أو أ

 .٧٩محال، الحال: الصورة، والمحل: الهیلوي... ینظر التعریفات، الجرجاني: ص

العرض: الموجود الذي یحتاج في وجوده إلى موضع أي محل یقوم به، مثًال اللون المحتاج ) ۲(

له ویقوم به...، ینظر: التوقیف على مهمات التعاریف، المناوي: في وجوده إلى الجسم یح

 .٢٣٩ص

 .١٦٩سورة آل عمران، اآلیة ) ۳(

 .١/٢٤٢المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، الحموي: ) ٤(

 .٣٢٨، وینظر: التوقیف على مهمات التعاریف، المناوي: ص١١٢التعریفات، الجرجاني: ص) ٥(

لماء منهم: الفراء، والواحدي، والبغوي، وابن تیمیة، وابن كثیر، وهو قول جماعة من الع) ٦(

، والوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، الواحدي ٢/١٣٠وغیرهم. ینظر: معاني القرآن، الفراء: 

. ومجموع الفتاوى، ابن تیمیة ٥/١٢٦. ومعالم التنزیل في تفسیر القرآن، البغوي: ٦٤٦ص

 .٥/١٠٧كثیر: . وتفسیر القرآن العظیم، ابن ٦/٤١١
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Î  Í   Ì  Ë)فهي كما قالوا: خلٌق من خلق اهللا لم یأذن اهللا  )١  ألحد

 من خلقه أن یحیط بهذا العلم.

@ZÔ„br€a@k‹�æa@
‰»flÛ@·Ìãÿ€a@Êeã‘€a@¿@ÅÎã€a@

َلقِّن رحمه اهللا في كتاب التوضیح: بأنَّ لفظ الروح تطلق على معاٍن أورد ابن المُ 

 متعددة، بقوله: (والروح جاء في القرآن على معاٍن، منها: 

 .)٢(k     j     i  h قال تعالى:  .١

7   6قال تعالى:  .٢   5  4)٣(. 

 .)٦())٥(I  H  G، وقوله تعالى )٤(&  %  $ قال تعالى: .٣

 ، وهي:)٨(رحمه اهللا في الروح في اآلیة أحد عشر قوًال) )٧(لتینوقال (وجمع ابن ا

 .)٩()(قال القاضي عیاض رحمه اهللا هو عیسى  القول األول:

 .٨٥سورة اإلسراء، اآلیة ) ۱(

 .١٩٣سورة الشعراء، اآلیة ) ۲(

 .٤سورة القدر، اآلیة ) ۳(

 .٥٢سورة الشورى، اآلیة: ) ٤(

 .٣٨سورة النبأ، اآلیة ) ٥(

 .٦٤٠-٣/٦٣٩التوضیح، ابن الُمَلقِّن: ) ٦(

وفقیه ومفسر، توفي هو عبد الواحد بن التین أبو محمد الصفاقسي المغربي المالكي، محدث ) ۷(

 .٦/٢١٣ه. ینظر: معجم المؤلفین: ٦٠٦سنة 

 .٢٢/٥٦٣التوضیح، ابن الُمَلقِّن: ) ۸(

، ٣/٦٤٠، وینظر: التوضیح، ابن الُمَلقِّن: ٨/٣٢٧إكمال المعلم بفوائد مسلم، عیاض: ) ۹(

٢٢/٥٦٤. 
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لقوله  )١((وهو ملك من المالئكة یقوم صفًا وتقوم المالئكة صفًا) القول الثاين:

 ، وهو قول المفسرین.)٢(K  J  I  H  Gتعالى: 

: هو خلق كخلق اهللا بني آدم لیسوا بني آدم لهم )٣(و صالح(قال أب القول الثالث:

 .)٤(أید وأرجل)

(وقیل: طائفة من الخلق ال ینزل ملك إلى األرض إالَّ نزل معه  القول الرابع:

 .)٥(احدهم)

(هو ملك له أحد عشر ألف جناح، وألف وجه یسبح اهللا إلى یوم  القول اخلامس:

 اهللا عنهما.  ، وهذا قول ابن عباس رضي)٦(القیامة)

 (هو ملك له تسعون ألف لسان یسبح اهللا بها ویقدسه. القول السادس:

 وقیل هو ملك رجاله في األرض السفلى ورأسه عند قائمة العرش. القول السابع:

 : هو القرآن.القول الثامن

ي تفسیره جامع ، وهذا القول وجدته عند الطبري ف٢٢/٥٦٤، ٣/٦٤٠التوضیح، ابن الُمَلقِّن: ) ۱(

، وهو قول نسبه البن عباس رضي اهللا عنهما، وینظر زاد المسیر ٢٤/١٧٦البیان، الطبري: 

 .٤/٣٩١في علم التفسیر، أبو الفرج عبد الرحمن محمد الجوزي: 

 .٣٨سورة النبأ، اآلیة: ) ۲(

ته أبو صالح، مولى التوأمة بنت أمیة بنت خلف المجمحي، وهو صالح بن أبي صالح وكنی) ۳(

هـ. ینظر: ١٢٥نبهان أبو صالح، روى عن انس بن مالك، وعبداهللا بن عباس، توفي سنة 

 .١٣/٩٩تهذیب الكمال في أسماء الرجال، ابن الزكي: 

، ومعالم التنزیل، ٢٤/١٧٦، وینظر: جامع البیان، الطبري: ٣/٦٤٠التوضیح، ابن الُمَلقِّن: ) ٤(

 .٣/١٦٠البغوي:  

، وفتح الباري، ٢٠٣-٥/٢٠٢، وینظر: معالم التنزیل، البغوي: ٣/٦٤٠ن: التوضیح، ابن الُمَلقِّ ) ٥(

 .٨/٤٠٢ابن حجر: 

، وقال عنه ابن ٨/٤٠٢، وفتح الباري، ابن حجر: ٣٣/٤٨، ٣/٦٤٠التوضیح، ابن الُمَلقِّن: ) ٦(

 .٥/١٠٦كثیر رحمه اهللا: وهذا أثر غریب عجیب، ینظر: تفسیر القران العظیم، ابن كثیر: 
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 هو الوحي. وهو قول الداودي رحمه اهللا. القول التاسع:

 بالجسد.هو الروح التي تحیا  القول العاشر:

هو خلق من خلق اهللا تعالى، ال ینزل ملك إلى األرض إال  القول احلادي عشر:

 . )١(نزل معه)

وعلى ما یبدو أن هذه المعاني للفظة الروح الواردة في القرآن الكریم هي الذي 

اجتمع علیها أهل التفسیر رحمهم اهللا من أهل العلم، وهي التي ذكرها ابن الُمَلقِّن رحمه 

التوضیح ولم یورد ابن الُمَلقِّن أدلة منقولة على المعاني التي ذكرها إّال لمعنیین  اهللا في

 . )٢(، كما أسلفنافقط هما: القرآن الكریم، وجبریل 

Âواحتدم خالف العلماء في المراد بالروح في قوله تعالى:    Á  ÀÃ    Ä

Î  Í   Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å)ل ابن الُمَلقِّن ال)٣ قول في هذا ، وفصَّ

 الخالف عند شرحه للحدیث الصحیح في سبب نزول هذه اآلیة.

Î  Íورد في كتاب العلم، باب قوله تعالى:     Ì  Ë  Ê  É،  عن عبد)

المدینة وهو یتوكأ على  )٤(في خرب قال: بینا أنا أمشي مع النبي  اهللا بن مسعود 

عن الروح، قال بعضهم ال عسیب معه، فمر بنفر من الیهود فقال بعضهم لبعض سلوه 

تسألوه، ال یجيء فیه بشيء تكرهونه. فقال: بعضهم لنسألنه، فقام رجل منهم فقال: یا 

أبا القاسم ما الروح؟ فسكت فقلت: إنه یوحى إلیه فقمُت، فلما انجلى عنه فقال:  

، وینظر: عمدة القاري بشرح صحیح ٣٣/٤٩، ٥٦٤-٢٢/٥٦٣ح، ابن الُمَلقِّن: التوضی) ۱(

 .٨/٤٠٢، وفتح الباري، ابن حجر: ١٩/٣٣البخاري، العیني: 

 .٥٦٤-٢٢/٥٦٣، ٦٣٩/ ٣ینظر: التوضیح، ابن الُمَلقِّن: ) ۲(

 .٨٥سورة اإلسراء، اآلیة: ) ۳(

الهدم، ینظر: الفائق في غریب خرب: اإلخراب هو إن یترك الموضع خربًا. والتخریب: ) ٤(

 .١/٣٦١الحدیث واألثر، الزمخشري: 
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Â   Á  ÀÃ  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å  Ä)ونقل ابن )١ ،

عیاض رحمه اهللا بقوله: (اختلف المفسرون في الروح المسؤول الُمَلقِّن قول القاضي 

. وعلى ما یبدو أن الخالف الذي وقع بین العلماء في هذه المسألة عن الروح )٢(عنها)

Âالمسؤول عنها الواردة في قوله تعالى:    Á  À)وهي التي عقد لها )٣ ،

 .)٤(اإلمام البخاري رحمه اهللا باباً 

فقال لهم: الروح من أمر اهللا، أي: ال  لوه عن عیسى (قیل: سأ القول األول:

 .)٥(كما تقوله النصارى، وكان ابن عباس رضي اهللا عنهما یكتم تفسیره)

(قیل: علم اهللا أن ال صلح لهم أن ال یخبرهم ما هو؛ ألنَّ الیهود  القول الثاين:

تكرهونه، فقد قالوا: إن فسر الُروح فلیس بنبي، وهذا معنى ال تسألوه ال یجيء بشيء 

جاءهم ذلك؛ ألنَّ عندهم في التوراة، كما ذكر لهم أنَّه من أمر اهللا لن یطلع علیه 

 .)٦(أحد)

)، كتاب العلم، باب ١٢٥حدیث رقم ( ٣/٦٣٧بشرح التوضیح، ابن الُمَلقِّن:  -صحیح البخاري) ۱(

 .Î  Í  Ì  Ë  Ê  Éقوله تعالى: 

ن: ، وینظر: التوضیح، ابن الُمَلقِّ ٣٢٨إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عیاض: ص) ۲(

٣/٦٤٠. 

 .٨٥سورة اإلسراء، اآلیة: ) ۳(

 .٣/٦٣٧ینظر: صحیح البخاري بشرح التوضیح، ابن الُمَلقِّن: ) ٤(

، وینظر: السراج المنیر في اإلعانة على معرفة ربنا الحكیم، ٣/٦٤١التوضیح، ابن الُمَلقِّن: ) ٥(

 .٢/٣٣٣الشربیني: 

 .٢/١٩٩لقاري، العیني: ، وینظر: عمدة ا٣/٦٤١التوضیح، ابن الُمَلقِّن: ) ٦(
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ذكر ابن الُمَلقِّن قول ابن إسحاق وفیه: (قالوا یا محمد، أخبرنا عن  القول الثالث:

لكنه ، قالوا: نعم، و )١(الروح، قال: (أنشدكم باهللا هل تعلمون جبریل، وهو الذي یأتیني)

یا محمد لنا عدو، وهو ملك یأتي بالشدة ویسفك الدماء، ولوال ذلك التبعناك فانزل اهللا 

^ تعالى:    ] \  [    Z)وقال ابن الُمَلقِّن: (یدل على أن سؤالهم عن )٣())٢ ،

 .)٤(الروح الذي هو جبریل)

یها نبیًا : هذا یدل على العلم بأشیاء لم یطلع اهللا عل)٥((قال المهلب القول الرابع:

وال غیره، أراد اهللا تعالى أن یختبر بها خلقه فیوقفهم على العجز عن علم ما ال یدركون 

«  ¼  ½  ¾  ¿      Àحتى یضطرهم إلى رد العلم إلیه، إال تسمع قوله تعالى: 

Â     Á)٧(، فعلم الروح مما لم یشأ اهللا تعالى إطالع احد من خلقه علیه))٦(. 

فیه على رأي ابن الُمَلقِّن في هذه المسألة. قال ابن الُمَلقِّن: ونقف  القول اخلامس:

 Î  Í(وقوله في حدیث عبداهللا    Ì  Ë  Ê  É)دلیل على أنه ال یبلغ )٨ .
حقیقة العلم بالمخلوقات، فضًال عن العلم بالخالق سبحانه، وٕان من العلم ما یلزم 

له، وأن الراسخین في العلم ال التسلیم فیه هللا سبحانه وتعالى، ویجب اإلیمان بمشك

لم أجد لهذا أصل في كتب الحدیث؛ وٕانما وجدته في التفاسیر والسیر وهو ما أشرت إلیه في ) ۱(

 ).٤٨الهامش التالي (هامش رقم 

 .٩٧سورة البقرة، اآلیة: ) ۲(

ذكره ابن الُمَلقِّن عن سیرة ابن إسحاق، ولكن لم أجده بهذا النص، ولكني وجدته في تفسیر ) ۳(

 .٣/٦٤١ :، والتوضیح، ابن الُمَلقِّن١/٢٧٤، وینظر: سیرة ابن إسحاق: ٢/٣٨٠بري: الط

 .٣/٦٤١ :التوضیح، ابن الُمَلقِّن) ٤(

 هو أحمد بن أبي صفرة سید بن عبداهللا األسدي األندلسي، مصنف شرح صحیح البخاري،) ٥(

 .١٧/٥٧٩هـ، وینظر: سیر أعالم النبالء، الذهبي: ٤٣٥توفي سنة 

 .٢٥٥البقرة، اآلیة:  سورة) ٦(

 .١/٢٠٤، وینظر: شرح صحیح البخاري، ابن بطال: ٣/٦٤٥التوضیح، ابن الُمَلقِّن: ) ۷(

 .٨٥سورة اإلسراء، اآلیة: ) ۸(
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یعلمون التأویل المتشابه كما یزعم المتكلمون، إذ قد عّلمنا اهللا تعالى أن السؤال عن 
الروح فیه ابتغاء ما لم نؤته من العلم، مع أنه تعالى وصف قلوب المتبعین ما تشابه 

كّلُه من عند منه بالزیغ وابتغاء الفتنة ووصف الراسخین في العلم باإلیمان به، وٕاْذْ◌ 
ربهم مستعیذین من الزیغ الذي وسم اهللا تعالى به من اتبع تأویل التشابه، داعین إلى 

 .)١(اهللا ال یزیغ قلوبهم بابتغاء تأویله بعد إذ هداهم إلى اإلیمان به)
ن أبرز أقوال العلماء في تحدید معنى الروح في اآلیة هي إما ملٌك، أوالظاهر 

بني آدم، وعلى كال القولین، فالروح هذه كما قال العلماء  وأما الروح التي في أجساد
وغیره من –المحققون مادتها غیر معلومة، ونرجح هنا ما ذهب إلیه ابن الُمَلقِّن 

ولم یأذن ألحد من خلقه اإلحاطة  -من أن العلم بها مما استأثره اهللا تعالى -العلماء
ي إضافتها إلیه إنه أمر ال یمكن بعلمه، بل نمیل إلى قوله من ذهب إلى أن (الحكمة ف
 .)٢(أن یصل إلیه علم البشر بل هي ما استأثر اهللا بعلمه)

ن الخوض في الماهیات مشكل بحد ذاته، وال نجد أحدًا یجزم بماهیة شيء إثم 
ما، یقول الشاطبي: (ماهیات األشیاء ال یعرفها على الحقیقة إال باریها، فتصور 

، بل توقف فیها عقالء )٣(عمایة، هذا كله في التصور)اإلنسان على معرفتها رمٌي في 
الفالسفة الستعصائها على العقول بقول السیوطي وهو ینقل كالم القشیري رحمه اهللا 
(إن أماثل الفالسفة أیضًا توقفوا عن الكالم فیها وقالوا: هذا أمٌر غیر محسوس لنا وال 

 .)٤(فه عن إدراك سر القدر)سبیل للعقول إلیه، ووقوف علمنا عن حقیقة الروح كوقو 

 .٣٣/٣٦٦التوضیح، ابن الُمَلقِّن: ) ۱(

، وهذا موقف عدد من كبار العلماء ١٠٧-٣/١٠٦مجموع فتاوى ورسائل، ابن العثیمین: ) ۲(

، وابن تیمیة، مجموع الفتاوى: ٣/٥١لجوزي، ینظر زاد المسیر، ابن الجوزي: أمثال: ابن ا

، وابن حجر وقال: ان السكوت عن البحث في هذه األشیاء والتعمق فیها هو ٢٣١-٤/٢٣٠

 .٨/٤٠٣مذهب السلف، ینظر: فتح الباري، ابن حجر: 

 .٧٠-١/٦٩الموافقات، الشاطبي: ) ۳(

 .٣١١القبور، السیوطي: صشرح الصدور بشرح حال الموتى و ) ٤(
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قبل الخوض في هذه المسألة البد أن نعرف النفس لغة واصطالحًا لیتسنى لنا 

 هذا المعنى.
@cM@@ZÚÃ€@ê–‰€a@

متعددة النفس: الروح الذي بها حیاة الجسد  من (نفس: وجمعها النفوس: لها معانٍ 

الذكر واألنثى سواء، وكل شيء بعینه َنفٌس. والَنَفُس،  وكل إنسان َنَفٌس حتى آدم 

أي: خروج النسیم من الجوف وشربت الماء بنفس، وثالثة أنفاس، وكُل مستراح منه 

 .)١(نفٌس)
@lM@@ Z�by˝�ña@ê–‰€a@

ف الحامل لقوة الحیاة وٕالى الحركة اإلرادیة، (هو الجوهر البخاري اللطی لنفس:ا

وسمیت الروح الحیوانیة، فهو جوهرٌة مشرق للبدن فعند الموت ینقطع ضوئه عند ظاهر 

البدن وباطنُه، فثبت أن النوم هو الموت، من جنس واحد؛ ألنَّ الموت هو االنقطاع 

علیق النفس بالبدن الكلي، والنوم هو االنقطاع الناقص، فثبت أن القادر الحكیم دبر ت

على ثالثة أضرب: إن بلغ ضوء النفس إلى جمیع أجزاء البدن ظاهره وباطنه، فهو 

 .)٢(الیقظة. وٕان انقطع ضوءها عن ظاهره دون باطنه فهو النوم، وبالكلیة فهو الموت)

، مادة ٢/٨٤٨وینظر: جمهرة اللغة، االزدي: »، النفس«، مادة ٢٧١-٧/٢٧٠العین، الخلیل: ) ۱(

 ».النفس«

، وینظر: التوقیف على مهمات التعاریف، المناوي: ٢٤٣-٢٤٢التعریفات، الجرجاني: ص) ۲(

 .٣٢٨ص
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@@ZÔ„br€a@k‹�æa@
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هل الروح والنفس شيء واحد أو أشار ابن الُمَلقِّن رحمه اهللا في كتابه إلى مسألة 

 :)١(ال؟

هو أن النفس والروح هما شيء واحد، قال ابن الُمَلقِّن: (وهو قول  القول األول:

وهؤالء استدلوا بهذا القول من القرآن الكریم والسنة  )٢(األئمة بان الروح هي النفس)

 قِّن:النبویة الشریفة، وما جاء به من وجه الداللة بحسب ما نقله ابن الُملَ 

: وقوله  )٣(°  ¯  ®  ¬  «قال تعالى:  أوالً:

ے   ~)٤(. 

بأن الروح والنفس واحد، ولم یقل أنهم میتون أنفسهم، فتبین أن في  ووجه الداللة:

 .)٥(كال اآلیتین أنه قول الروح

: (إنَّ اهللا قبض أرواحكم حیث شاء، وردها حین عن النبي  عن قتادة ثانياً: 

 .)٦(شاء)

وفي هذا الحدیث داللة على أن الروح هو النفس، وهو قول أكثر ه الداللة: ووج

 األئمة .

 .٣/٦٣٩التوضیح، ابن الُمَلقِّن: ) ۱(

 بي بكر وأصحابه وعبد الرحیم بن خالد وغیرهم، ینظر: التوضیح، ابن الُمَلقِّن:أمثال القاضي، أ) ۲(

٣٣/٤٠٤. 

 .٩٣سورة األنعام، اآلیة: ) ۳(

 .٩٩سورة المؤمنون، اآلیة: ) ٤(

 .٣/٢٣٣، وفتح الباري، ابن حجر: ١٠/١٥٣ینظر: التوضیح، ابن الُمَلقِّن: ) ٥(

)، كتاب التوحید، ٧٤٧١حدیث رقم ( ٣٣/٣٨٤ن: صحیح البخاري بشرح التوضیح، ابن الُمَلقِّ ) ٦(

 باب في المشیئة واإلرادة.
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وهم الذین قالوا باختالف الروح عن النفس، وجاء في هذا القول عدة القول الثاين: 

 آراء نوردها باآلتي:

: )١(قالت طائفة (النفس طیفیة ناریة، والروح نوریة روحانیة. وقال بعضهم .١

 .)٢(النفس ناسوتیة)الروح الهوتیة و 

: (الروح غیر النفس، وقولهم النفس بالروح، والنفس ال ترید )٣(قال أهل األثر .٢

إال الدنیا، والروح تدعو إلى اآلخرة وتؤثرها، وقد جعل الهوى تبعًا للنفس، 

 .)٤(فالشیطان مع النفس والهوى، والَمَلْك مع العقل والروح)

وروحًا، فمن الروح عفافه وفهمه  قال وهب: (إنَّ اهللا خلق آدم وجعل نفساً  .٣

 .)٥(وحلمه وسخاؤه، ومن النفس شهوته وغضبه ونحو ذلك)

على ما قاله وهب بان معناه صحیح ، أي: بأن هناك فرق  )٦(وقال السهیلي .٤

بین الروح والنفس فقال: (هذا معناه صحیح  وسبیلك أن تنظر في كتاب اهللا 

للفظ ومرة على المعنى، فیقول اهللا أوًال ال إلى الحدیث، التي تنقل مرة على ا

حل في مخلوقاته وٕان أرواحهم  -وهم القائلون بالحلول، أي دعوى أن اهللا تعالى عن قولهم) ۱(

الهوتیة وأجسامهم ناسوتیة. ومن أكابر هذا المذهب الحالج. ینظر: فرق معاصرة تنسب إلى 

 .٣/٨٩١نها، د.غالب بن علي عواجي: اإلسالم وموقف اإلسالم م

 .٢١٩، وینظر: الروح، ابن القیم: ص٢٢/٥٦١التوضیح، ابن الُمَلقِّن: ) ۲(

 .٩٥هم العلماء المشتغلون بالحدیث الشریف، ینظر: معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص) ۳(

وار البهیة ، ولوامع األن٢١٩، وینظر الروح، ابن القیم: ص٢٢/٥٦١التوضیح، ابن الُمَلقِّن: ) ٤(

 .٢/٣١وسواطع اإلسرار األثریة، السفاریني: 

 .٢٢/٥٦١، وینظر: التوضیح، ابن الُمَلقِّن: ٥/٢٤٣التمهید: ) ٥(

هو عبد الرحمن بن عبداهللا بن أحمد الجثعمي السهیلي، حافظ، عالم باللغة، ضریر، له ) ٦(

: اإلعالم، هـ، ینظر٥٨١مصنفات منها الروض األنف وتفسیر سورة یوسف، توفي سنة 

 .٣/٣١٣الزركلي: 
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، ولم یقل: من نفسي، فال یجوز )١(Ã   Â  Á  À  ¿  ¾تعالى: 

أن یقال هذا، وال خفاء فإنه من الفرق في الكالم، وذلك یدل على أن بینها 

، ولم یقل: ما في روحي ، )٢(q      p o  nفرقًا في المعنى. وبعكس هذا 

بمعنى واحد كاللیث واألسد لصح وقوع كل  فلو كانت النفس والروح اسمین

واحد منهما لصاحبه في آي كثیرة، فأین إذن كون الروح والنفس بمعنى واحد 

 .)٣(لو ال الغفلة عن تدبر القران)

: (الروح بخالفها، فالروح هي النفس المترددة التي تبقى )٤(قال ابن حبیب .٥

وفى عند النوم، فسمى بعده حیاة، والنفس هي التي تلذ وتتألم، وهي التي تت

ما یقبضه عند النوم روحًا، لقوله:(إنَّ اهللا قبض أرواحكم حین شاء،  النبي 

 .)٧() ;  :     9   8  7: )٦(، وقوله تعالى)٥(وردها حین شاء)

وعلى ما یبدو فإن ابن الُمَلقِّن لم یبین رأیه في هذه المسألة، ولكن اكتفى بعرض 

ت من المفید أن أذكر قوًال ألبي العز الحنفي رحمه اهللا الذي األقوال المختلف فیها، ورأی

كشف الستار عن هذه المسألة المختلف فیها قائًال: (وأما اختالف الناس في مسمى 

 النفس والروح، هل هما متغایران، أو مسماهما واحد؟.

 .٢٩سورة الحجر، اآلیة: ) ۱(

 .١١٦سورة المائدة، اآلیة: ) ۲(

 .٢٢/٥٦١، وینظر: التوضیح، ابن الُمَلقِّن: ٣/٩٧الروض األنف، السهیلي: ) ۳(

هو طاهر بن الحسن بن عمر بن حبیب الحلبي، المعروف بابن الحبیب، ولد في حلب وانتقل ) ٤(

 .٢/٢٢١هـ، ینظر: اإلعالم، الزركلي: ٨٠٨سنة  إلى القاهرة، توفي

 سبق تخریجه.) ٥(

 .٤٢سورة الزمر، اآلیة: ) ٦(

 .٣٣/٤٠٤، ١٠/١٥٤التوضیح، ابن الُمَلقِّن: ) ۷(
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إن النفس تطلق على أمور، وكذلك الروح، فیتحد مدلولهما تارة، فالتحقيق: 

تارة. فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما یسمى نفسًا إذا كانت متصلة ویختلف 

بالبدن، وأما إذا ُأخذت مجردًة فتسمیة الروح أغلب علیها، ویطلق على الدم، ففي 

. والنفُس : العیُن، یقال )١(الحدیث (ما ال نفس له سائلة ال ُیَنَجُس الماء إذا مات فیها)

، )٢(³  ²  ±ین، والنفُس: الذات كقوله تعالى: : أصابت فالنًا نافٌس، أي: ع

 . )٣(K  J  Iوقوله تعالى: 

: فال یطلق على البدن، ال بانفراده، وال مع النفس وتطلق الروح على وأما الروح

     j     i  hوقوله  )٤(&  %  $   #  "  !القران، وعلى جبریل لقوله تعالى 

k)متردد في بدن اإلنسان أیضًا، وأما ما یؤیُد اهللا ، ویطلق الروح على الهواء ال)٥

  ;  :  9  8  7به أولیاَءُه، فهي روٌح أخرى، كما قال تعالى: 

>  =   <)وكذلك القوى التي في البدن، فإنها أیضًا تسمى أرواحًا، )٦ ،

فیقال: الروح الباصُر، والروح السامع، والروح الشاُم. ویطلق على الروح على أخُص 

كله، وهو المعرفة باهللا، واإلنابة إلیه ومحبتُه وانبعاث الهمة إلى طلبه وٕارادته،  من هذا

ونسبة هذه الروح إلى الروح، كنسبة الروح إلى البدن، فللعلم روٌح، ولإلحسان روٌح ، 

وللمحبة روٌح، وللتوكل روٌح، وللصدق روٌح ، والناس متفاوتون في هذه األرواح، فمن 

الطهور، القاسم بن سالم الهروي البغدادي، تحقیق وتخریج األحادیث: مشهور حسن محمود ) ۱(

)، باب ما ال ١٩٠، رقم (٢٥٣م: ص١٩٩٤-هـ١٤١٤، ١سلمان، مكتبة الصحابة، جدة، ط

 ینجس الماء من الهوام.

 .٦١سورة النور، اآلیة: ) ۲(

 .٢٩سورة النساء، اآلیة: ) ۳(

 .٥٢سورة الشورى، اآلیة: ) ٤(

 .١٩٣سورة الشعراء، اآلیة: ) ٥(

 .٢٢سورة المجادلة، اآلیة: ) ٦(
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ذه األرواح فیصیر روحانیًا، ومنهم من یفقدها أو أكثرها فیصیر الناس من تغلب علیه ه

أرضیًا بهیمیًا، وقد وقع في الكالم كثیر من الناس أن البن آدم ثالثة أنفس: مطمئنة، 

 .)١(ولوامه، وأَمارة، قالوا: وان منهم من تغلب علیه هذه، ومنهم من تغلب علیه هذه)

هذه المسألة، تبین أن أغلب أقوال أهل ومن خالل اطالعنا على أقوال العلماء في 

العلم تنُص صراحًة على أن هناك فروقًا جلیًة بین (الروح والنفس) من حیث حقیقة كل 

 -رحمه اهللا-منهما أو مآلهما أو ما یقترن بكل منهما، خالفًا لما قاله الشیخ ابن الُمَلقِّن 

حن في هذه المسألة إلى إذ نسب إلى أكثر العلماء القول باتحاد مفهومهما، ونمیل ن

قول أغلب العلماء بأن المفهومین متغایران لقوة هذا القول من ناحیة األدلة التي ذكروها 

 من الكتاب والسنة وصحیح اللغة.

 .٥٦٨-٢/٥٦٧شرح العقیدة الطحاویة، ابن أبي العز: ) ۱(
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bÁ˙b‰œÎ@ÅÎã€a@ıb‘i@

رواح بموت األبدان وقال: (أنهم ذكر ابن الُمَلقِّن خالف العلماء في فناء األ

أرواح الشهداء في أجواف «: انقسموا على قولین: أحداهما: ال تموت وال تبلى قال 

، )٢(، وثانیهما: تموت وال تبلى، وتبلى األبدان)١(»طیر خضر في الجنة تأكل وتشرب

، قالت جماعة: األرواح على صور الخلق لها أیٍد وأرجل )٣(واحتجوا بحدیث الصور

  .)٤(سمع وبصر)و 

ینشىء  وقد نفى ابن الُمَلقِّن بعث األرواح مجردة من غیر األبدان أو أن اهللا 

من جسم إلى  )٥(لها أجسامًا من الجنة، وحمل بشدة على من زعم بتناسخ األرواح

)، باب ما جاء في ثواب الشهداء، وقال عنه: ١٦٤١حدیث رقم ( ٤/١٧٦ترمذي: سنن ال) ۱(

 حدیث حسن صحیح.

ومن الزاعمین بذلك الفرقة نسبت إلى المعتزلة،ومن قدماء فقهاء األندلس منهم عبد األعلى بن ) ۲(

وهب بن محمد بن عمر بن لبایة، ومن متأخریهم كالسهیلي وأبي بكر بن العربي، ینظر شرح 

 .٢٤٩دور بشرح حال الموتى والقبور، السیوطي: صالص

وخلق من  وهو ما رواه مجاهد عن ابن عباس رضي اهللا عنهما من أن الروح (أمر من اهللا ) ۳(

وصور مثل صور بني آدم ما نزل من السماء ملك اال مع واحد من الروح) ینظر:  -خلق اهللا

 .٣٤الروح، ابن القیم: ص

 .٣٤، وینظر: الروح، ابن القیم: ص٢٢/٥٥٩ن: التوضیح، ابن الُمَلقِّ ) ٤(

بمعنى إذا مات اإلنسان یفنى منه الجسد وتنطلق منه الروح لتتقمص وتحل في جسد آخر ) ٥(

بحسب ما قدم من عمل في حیاته األولى، وتبدأ في هذه دورة جدیدة. والقول في تناسخ األرواح 

بي العوجاء. ینظر الفرق بین الفرق، منهم ابن الحائط، ومحمد القطعمي، وعبد الكریم بن أ

، والموسوعة المیسرة في األدیان والمذاهب واألحزاب المعاصرة: ٢٥٦-٢٥٥اإلسفرایني: ص

٢/٧٢٨. 
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، ونقل ابن الُمَلقِّن أقوال جماعة من السلف في كون الروح باقیة غیر فانیة كما )١(آخر

 یأتي:

إن أحدكم إذا «: ( إنَّ معنى العرض الذي جاء في الحدیث )٢(ن بطالقال اب .١

، هو األخبار بأنَّ هذا موضع )٣(»مات عرض علیه مقعده بالغداة والعشي...

عملكم والجزاء لها عند اهللا تعالى، وأرید بالتكریر بالغداة والعشي تذكارهم 

ب وأكل التراب بذلك، ولسنا نشك أن األجسام بعد الموت والمسألة في الذها

والفناء، وال یعرض شيء على فاٍن، فبان أن العرض الذي یدوم إلى یوم 

القیامة؛ إنَّما هو األرواح خاصة؛ وذلك أن األرواح ال تفنى؛ وٕانما هي باقیة 

 .)٤(إلى أن یصیر العباد إلى الجنة أو النار)

ان قوله : (ومما یدل على حیاة الروح والنفس وانهما ال یفنی)٥(قال الداودي .٢

 . )٧(واإلمساك ال یقع على الفاني) )٦(9   8  7تعالى: 

 .٢٢/٥٥٩التوضیح، ابن الُمَلقِّن: ) ۱(

هو أبو الحسن بن خلف بن بطال البكري، القرطبي ویعرف بابن اللَجام، وهو صاحب شرح ) ۲(

، واألعالم، ١٨/٤٧هـ، ینظر: سیر أعالم النبالء، الذهبي: ٤٤٩سنة  صحیح البخاري، توفي

 .٤/٢٨٥الزركلي: 

)، كتاب الجنائز، باب ١٣٧رقم ( ١٦٢/ ١٠صحیح البخاري بشرح التوضیح، ابن الُمَلقِّن: ) ۳(

 المیت یعرض علیه مقعده بالغداة والعشي.

 .١٠/١٦٣ن الُمَلقِّن: ، وینظر التوضیح، اب٣/٣٦٥شرح صحیح البخاري، ابن بطال: ) ٤(

هو عبد الرحمن بن المظفر بن محمد بن داود بن احمد بن معاذ بن أبي طلحة الداودي أبو ) ٥(

ه، ینظر فوات ٤٦٨الحسن، راوي صحیح البخاري عن السرخسي، شیخ خراسان، توفي سنة 

 .٢٩٦-٢/٢٩٥الوفیات، محمد شاكر بن هارون: 

 .٤٢سورة الزمر، اآلیة ) ٦(

 .١٠/١٦٣ح، ابن الُمَلقِّن: التوضی) ۷(
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قال القاضي أبو الطیب: (اتفاق المسلمین أنه ال غدو وال عشاء في اآلخرة،  .٣

وٕانما هو في الدنیا، فهم معروضون بعد مماتهم على النار، وقیل یوم 

ًا وعشیًا القیامة، ویوم القیامة یردون اشد العذاب، فمن عرض علیه النار غدو 

 .)١(أحرى أن یسمع الكالم)

أما ما ذهب إلیه ابن الُمَلقِّن فهو یتفق مع قول أغلب علماء السلف بان  .٤

الروح باقیة غیر فانیة عند شرحه للحدیث (إن أحدكم إذا مات عرض علیه 

، قال: (العرض ال یكون إال على حي، وهو دال على إحیائه ومنه )٢(مقعده)

، وفیه دالله على بقاء األرواح؛ ألنها التي یعرض )٣(»لیسمع قرع نعالهم«

علیها، ویحتمل أن یرید بالغداة والعشي كل غداة وكل عشیة؛ وذلك ال یكون 

إال بإحیاء جزء منه، فإننا نشاهد المیت میتًا بالغداة والعشي، وذلك یمنع 

إحیاء جمیعه، وٕاعادة جسمه، وال یمتنع أن تعاد الحیاة في جزء أو جزء منه، 

تصح مخاطبته والعرض علیه ویحتمل أن یرید بالغداة والعشي غداة واحدة و 

، وٕالى جانب ما نقله ابن الُمَلقِّن من أقوال العلماء تؤید )٤(یكون العرض فیها)

ما ذكرها من بقاء الروح وعدم موتها بمفارقة البدن، فهناك نصوص أخرى 

 في السیاق نفسه نوردها إكماًال للفائدة: 

  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î: بعد أن عرض اآلیة الكریمة قال الرازي

Ø  ×  Ö)(وهو ینبىُء عن بقاء الروح فإنَّ التوفي االستیفاء، والقبض هو  )٥

 نفس المصدر السابق.) ۱(

 سبق تخریجه.) ۲(

)، كتاب الجنائز، باب ١٣٣٨رقم ( ١٠/٣٣صحیح البخاري بشرح التوضیح، ابن الُمَلقِّن: ) ۳(

  المیت یسمع خفق النعال.

 .٣/٢٤٣، وینظر: فتح الباري، ابن حجر: ١٠/١٦٢التوضیح، ابن الُمَلقِّن: ) ٤(

 .١١سجدة، اآلیة: سورة ال) ٥(
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األخذ واإلعدام المحض لیس بأخذ، ثم أن الروح الزكي الطاهر یبقى عند المالئكة مثل 

ر بین القوم ال یعرفونه،  وال الشخص بین أهله المناسبین له، والفاجر یبقى عندهم كأسی

یعرف لسانهم، واألول ینمو ویزید صفاءه وقوته، واآلخر یذبل ویضعف ویزاد سقاءه 

 .)١(وكدرته)

!  "  #  $  %  &  '  وقال أبو حیان عند شرحه لقوله تعالى: 

()(وأكثر أهل العلم على أنهم أحیاٌء في الوقت. ومعنى هذه الحیاة بقاء )٢ .

أجسادهم، إذ أجسادهم نشاهد فسادها وفناءها، واستدلوا على بقاء األرواح  أرواحهم دون

 .)٣(بعذاب القبر، ولكن ال تشعرون معناها، ال تشعرون بكیفیة حیاتهم)

وقال اإلمام السفاریني رحمه اهللا: (أصل العقیدة بقاء األرواح؛ وٕانه ال یلحقُها عدُم 

وٕانما تموت األبدان وقد دلت األحادیث وال فناء وال اضمحالل؛ ألنها خلقت للبقاء، 

 .)٤(الدالة على نعیم األرواح وعذابها)

وقد جاء في كتاب شرح العقیدة السفارینیة بقوله: (وهذه المخلوقات منها شيء 

أبدي خلقه اهللا للبقاء، ومنها شيء أمدي یعني مدة ثم ینتهي، فمن األشیاء األبدیة 

ألرواح هو أرواح المكلفین، یعني بني آدم والجن، الروح... إذًا فالذي خلق للبقاء من ا

وكذلك الحور العین والوالدان الذین في الجنة فهؤالء خلقوا للبقاء ال یموتون، إذًا فمن 

جهة األزلیة لیس هناك مخلوق یكون أزلیًا أبدًا، ومن جهة األبدیة ففیه تفصیل منه ما 

 .)٥(ویزول) خلق على أنه أبدي، ومنه ما خلق على أنه أمدي یفنى

 

 .٢٥/١٤٣مفاتیح الغیب، الرازي: ) ۱(

 .١٧٠سورة أل عمران، اآلیة: ) ۲(

 .٢/٥٢البحر المحیط، أبو حیان: ) ۳(

 .٢/٣٧لوامع األنوار البهیة، اإلسفاریني: ) ٤(

 .٣١٩-٣١٨شرح العقیدة اإلسفارینیه، العثیمین: ص) ٥(
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رحمهم -أما ُمستقر األرواح بعد فراق األبدان، فنقل فیها ابن الُمَلقِّن أقوال العلماء

 ومنها. -اهللا

 .)١(قال األمام مالك رحمه اهللا: (إنَّه بلغة أن األرواح تسرح حیث شاءت) .١

ألرواح على القبور سبعة أیام من یوم دفن المیت قال مجاهد رحمه اهللا: (إن ا .٢

 .)٢(ال تفارق)

رحمه اهللا: (إن األرواح على أفنیة القبور، وهو أصح ما  )٣(قال ابن عبد البر .٣

 .)٤(ذهب إلیه في ذلك؛ ألن األحادیث في ذلك اثبت نقًال)

: أن ودلیل هذا القول بأنها على أفنیة القبور هو حدیث عبداهللا بن عمر  .٤

قال: (إن أحدكم إذا مات عرض علیه مقعده بالغداة والعشي إن   رسول

كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وأن كان من أهل النار فمن أهل النار. 

. قال ابن عبد البر فیما )٥(فیقال: هذا مقعدك حتى یبعثك اهللا یوم القیامة)

، والتوضیح، ابن الُمَلقِّن: ٩١، ابن القیم ص، وینظر: الروح٣/٨٩االستذكار، ابن عبد البر: ) ۱(

١٠/١٦٣. 

 المصادر السابقة نفسها.) ۲(

هو أبو عمر یوسف بن عبداهللا عبد البر بن عاصم النمیري القرطبي، إمام عصره في الحدیث ) ۳(

واألثر وما یتعلق بهما من مصنفاته (االستذكار فیما تضمنه الموطأ لمعاني الرأي واألثر 

، وسیر أعالم ٧٢-٧/٦٦هـ، ینظر: وفیات األعیان، ابن خلكان: ٤٥٨توفي سنة  واالستیعاب)

 .١٥٤-١٨/١٥٣النبالء، الذهبي: 

 .١٠/١٦٣، ینظر التوضیح، ابن الُمَلقِّن: ٣/٨٩االستذكار، ابن عبد البر:  ) ٤(

 سبق تخریجه.) ٥(

                                                                 



@

@

Â‘‹æa@Âia@á‰«@ÅÎã€a@Ú‘Ó‘y@

 
٣٧٣ @

Ú‹™@Ú»flbu@äbj„˛a@‚Ï‹»‹€@�aÚÓfl˝é@

szj€a@·”ä@Y 

األرواح على نقله ابن الُمَلقِّن: (وقد استدل بهذا الحدیث من ذهب إلى أن 

 .)١(أفنیة القبور، وهو أصح ما ذهب إلیه في ذلك)

قال ابن سیده: (إن أرواح الكفار في سجین: قیل في األرض السابعة وقیل  .٥

، واستدل بقوله )٢(في تحتها، وقیل في سجن، ویقال: إنه واد في جهنم)

#      $   %  &تعالى:    "  !)٣(. 

إلسراء والمعراج عندما جاء السماء قال القاضي عیاض: عند شرحه لحدیث ا .٦

، )٤(الدنیا وفیه (فلما علونا السماء الدنیا، فإذا رجل قاعد على یمینه أسودةٌ 

وعلى یساره اسودٌة، إذا نظر قیل یمینه َضِحَك، وٕاذا نظر یساره بكى... قلت 

، )٥(لجبریل من هذا؟ قال هذا آدم وهذه األسودة عن یمینه وشماله نسیم بنیه)

إن نسم بني آدم من أهل الجنة والنار في  -اضي عیاض: (وفیه داللةقال الق

السماء، وٕان أرواح المؤمنین منعمة في الجنة، فیحتمل أن تعرض على آدم 

ویحتمل أن كونهم في النار والجنة؛  أوقاتًا، فوافق وقت عرضها مروره 

  q  p  o   nإنما هو في أوقات دون أوقات بدلیل قوله تعالى: 

 .١٠/١٦٣التوضیح، ابن الُمَلقِّن: ) ۱(

مادة  ٧/٢٧٦، وینظر: المحكم والمحیط األعظم، ابن سیده: ٥/٢٤٠التوضیح، ابن الُمَلقِّن: ) ۲(

 ».سجین«

 .٧سورة المطففین، اآلیة: ) ۳(

السواد، واالسودات واالساود، جماعة من الناس، والسواد: الشخص؛ ألنه یرى من بعید أسود، ) ٤(

. وصرح أبو عبید بأنه شخص كل شيء من متاع أو غیره والجمع أسودة، وأساود جمع الجمع

 .٨/٥٩٩ینظر المحكم والمحیط األعظم، ابن سیده: 

)، كتاب الصالة، باب كیف ٣٤٩رقم ( ٥/٢٢٢صحیح البخاري بشرح التوضیح، ابن الُمَلقِّن: ) ٥(

 فرضت الصالة في اإلسراء.
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r)ویحتمل أن تكون الجنة من جهة یمین آدم والنار كانت في )١ ،

 . )٢(جهة شماله، وكالهما حیث شاء اهللا)

هذا ما نقله الشیخ ابن الُمَلقِّن في هذه المسألة من أقوال العلماء وأرى من المهم 

أن أذكر ما جاء في كتب العلماء في هذه المسألة وأءراهم في مستقر األرواح یبدو أن 

 ُمَلقِّن اكتفى بعرض اآلراء السابق ذكرها. ومن األقوال التي لم یذكرها هي:ابن ال

قال صفوان بن عمرو سألت عامر بن عبداهللا أبا الیمان هل ألنفس المؤمنین  .١

  P       O  N  M  L(إن األرض التي یقول اهللا تعالى  مجتمع فقال:

W  V  U      T  S      R  Q)قال: هي األرض التي )٣ .

جتمع إلیها أرواح المؤمنین حتى البعث، وقال: هي األرض التي یورثها اهللا ی

 .)٤(المؤمنین في الدنیا)

قال كعب بن مالك: (أرواح المؤمنین علیین في السماء السابعة، وأرواح  .٢

 .)٥(الكفار في سجین في األرض السابعة تحت جند إبلیس)

اح الكفار ببئر قالت طائفة: (إن أرواح المؤمنین في بئر زمزم وأرو  .٣

 .)٦(برهوت)

 .٤٦سورة غافر، اآلیة: ) ۱(

 .٥/٢٤٠، وینظر: التوضیح، ابن الُمَلقِّن: ١/٥٠٣إكمال المعلم، القاضي عیاض: ) ۲(

 .١٠٥سورة األنبیاء، اآلیة: ) ۳(

، والدر ٩١، وینظر: الروح، ابن القیم: ص١٨/٥٥٠جامع البیان في تفسیر القرآن، الطبري: ) ٤(

 .٥/٦٨٦المنثور، السیوطي: 

، والبحر المدید في تفسیر ١/٤٦٢، وینظر: فتح الباري، ابن حجر: ٩١الروح، ابن القیم: ص) ٥(

 .٧/٣٠٥القرآن المجید، الحسني: 

)، وینظر: الروح، ابن القیم: ١٨٥٧٤رقم ( ١٠/٣٢٩٦تفسیر القرآن العظیم، البن أبي حاتم: ) ٦(

 .٩١ص
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وقیل: (إن أرواح الكفار من تحت األرض السفلى إلى واد یقال له برهوت  .٤

وهو بحضرموت وهو كأشر واٍد في األرض، وتنزل أرواح المؤمنین من فوق 

سبع سماوات إلى واٍد یقال له الجابیة في الشام، وهو خیر واد في األرض، 

م في القرن وهو الصور فینفخ فیه، فیأخذ هؤالء وهؤالء إسرافیل فیجعله

فیقول: أیتها العظام البالیه، وأیتها العروق المنقطعة، وأیتها اللحوم المتمزقة، 

اخرجوا من قبوركم لتجازوا أعمالكم ثم قال: قلوب یومئذ واجفة، یعني: 

 .)١(خائفة)

قال ابن حزم (وهو بمعنى أن مستقر الروح البرزخ الذي ترجع إلیه عند   .٥

بقوله: وال تزال األرواح هناك حتى یتم عدد األرواح كلها بنفخها في الموت 

األرواح ثانیة  أجسادها تم برجوعها إلى البرزخ فتقوم الساعة، ویعید اهللا 

إلى األجساد وهي الحیاة الثانیة، ویحاسب الخلق فریق إلى الجنة وفریق في 

 .)٢(السعیر مخلدین أبدا)

ه اهللا: (الصحیح من المذهب، والذي علیه رحم )٣(قال أبو الحسن القابسي .٦

فیسألها،  -أهل السنة؛ أنها ترفعها المالئكة حتى توقفها بین یدي اهللا تعالى

فان كانت من أهل السعادة: قال لها: سیروا بها واروها مقعدها من الجنة. 

فیسیرون بها في الجنة على قدر ما یغسل المیت. فإذا ُغَسل المیت وكفن 

وابن عباس رضي اهللا  وهذا القول لجماعة من الصحابة والتابعین منهم علي بن ابي طالب ) ۱(

 ،٤/٥٧٥عنهما، وسعید بن المسیب، تفسیر مقاتل، أبو الحسن مقاتل بن سلیمان البلخي: 

، واللباب في علوم الكتاب، ٢/١٠٩٦وینظر: غرائب التفسیر وعجائب التأویل، الكرماني: 

 .٩١، والروح، ابن القیم: ص١٨/٤١٨الحنبلي: 

 .٩٢-٩١، وینظر: والروح، ابن القیم: ٤/٥٩الفصل في الملل واألهواء والنحل، ابن حزم: ) ۲(

لحسن ابن القایسي، كان حافظًا للحدیث هو علي بن محمد بن خلف المهافري القیرواني، ابو ا) ۳(

-٣/٣٢٠هـ، ینظر: وفیات األعیان، ابن خلكان: ٤٠٣وعلله ورجاله، فقیه اصولي، توفي سنة 

 .٤/٣٢٦، واألعالم، الزركلي: ٣٢٢
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بین كفنیه وجسده، فإذا حمل على النعش فإنه یسمع كالم ُردت وأدرجت 

الناس... فإذا أوصل إلى قبره وصلي علیه، ُردت فیه الروح واقعد ذا روح 

وجسد، ودخل علیه الملكان الفتانان، ودلیله في ذلك حدیث عمرو بن 

ما من میت یموت إال روحه في ید ملك، ینظر إلى جسده كیف « )١(دینار

 .)٢()»كفن، وكیف یمشى به فیجلس في قبرهُیغَسُل وكیف ی

یستدل الناس على أن األرواح في  )٣((وبحدیث الجرائد: قال ابن العربي .٧

إذا مات « :القبور تعذب أو تنعم وهو أبین في ذلك من حدیث ابن عمر 

؛ ألنَّ عرض مقعده لیس فیه بیان عن موضعه )٤(»أحدكم عرض علیه مقعده

 .)٥(ائد نص على أن أولئك یعذبون في قبورهم)الذي یراه منه، وحدیث الجر 

(إنَّ أرواح المؤمنین غیر الشهداء تارة تكون في  :رحمه اهللا قال القرطبي .٨

األرض على أفنیة القبور، وتارة في السماء ال في الجنة، وقیل: إنَّها تزور 

قبورها كل یوم جمعة على الدوام؛ ولذلك تستحب زیارة القبور لیلة الجمعة، 

 .)٦(السبت فیما ذكر العلماء) وبكرة

 .٣/٣٤٩حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، االصبهاني: ) ۱(

 .١/٧٩التذكرة في أحوال الموتى وأمور اآلخرة، القرطبي: ) ۲(

بحائط من حیطان المدینة، أو مكة، فسمع صوت إنسانین یعذبان في  والحدیث: مر النبي ) ۳(

:(یعذبان وما یعذبان من كبیر، كان احدهما ال یستتر من بوله، وكان  قبورهما فقال النبي 

اآلخر یمشي في النمیمة) ثم دعا بجریدة فكسرها كسرتین فوضع على كل قبر كسرة فقیل له لمَّ 

)، ٢١٦رقم ( ١/٥٣ت هذا قال: (لعله ان یخفف عنهما ما لم تیبسا)، صحیح البخاري: فعل

 كتاب اإلیمان، باب من الكبائر من ال یستتر من بوله.

 سبق تخریجه.) ٤(

 .١/١٩٣التذكرة في أحوال الموتى وأمور اآلخرة، القرطبي: ) ٥(

 .١/١٩٣التذكرة في أحوال الموتى وأمور اآلخرة، القرطبي: ) ٦(
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(وقیل: إن مستقر الروح العدم المحض، وهو قول من یقول أن النفس عرض  .٩

من أعراض البدن كحیاته وٕادراكه فتعدم یموت البدن كما تعدم سائر 

، وعلى ما یبدو أن أقوال العلماء في هذه )١(اإلعراض المشروطة بحیاته)

فصل في هذه المسألة، لكي یكتمل المسألة اختلف نوع ما ولكن البد من ال

 البحث نشیر إلى ذلك بنقاط:

أخذ المیثاق على بني آدم وهم أرواح، وبهذا  إنَّ األرواح مخلوقة؛ ألن اهللا  .١٠

  <  ;  :  9  8  7  6المیثاق أقرت بالربوبیة له سبحانه، قال تعالى: 

C  B  A  @   ?  >  =D  F  EG  HI     L  K  J

Q  P  O     N  M  R)(وٕانَّها لو لم تكن مخلوقه لما أقرت  .)٢

بالربوبیة؛ وٕانها لو لم تكن مخلوقة ما كان على النصارى لوم في عبادتهم 

،  وال حین قالوا: أنه ابن اهللا وقالوا هو اهللا، ولو كانت الروح غیر عیسى

مخلوقة؛ فإنَّها ال تدخل النار وال تعذب، وال تحجب عن اهللا تعالى، وال تغیب 

عن البدن، وال یملكها ملك الموت ولم تحاسب ولم تتعبد ولم تخف، ولم ترج؛ 

 .)٣(وألن أرواح المؤمنین تتألأل، وأرواح الكفار سود مثل الفحم)

إنَّ الروح مجهولة الحقیقة، وهذا القول كما أسلفنا هو قول سلف األمة، إْذ   .١١

 لرسول أمسكوا عن الخوض في حقیقتها، ولعل أهم دلیل على ذلك أن ا

ُسئل من جماعة الیهود عن ثالثة أمور وهي: (أصحاب الكهف، وذو 

عن هذه األسئلة في سورة الكهف،  القرنین، والروح)، كما أخبره اهللا 

، ولوامع األنوار البهیة، ٩٣وهذا القول ألبي الهذیل العالف، ینظر الروح، ابن القیم: ص) ۱(

 .٢/٤٨السفاریني: 

 .١٧٢سورة األعراف، اآلیة: ) ۲(

، ٤/٢٢٠هذا القول استدل به الشیخ أبو سعید الخراز أحد األئمة، مجموع الفتاوى، ابن تیمیة: ) ۳(

 .٩٦-٩٥وینظر القیامة الصغرى، األشقر: ص
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عن المسألتین األولى والثانیة، وفصل  -عن طریق الوحيوأجاب الرسول 

 Ç  Æ  Å  Ä    Èفیهما، وأمسك عن الثالثة مكتفیًا بما جاء في الوحي 

Î  Í   Ì  Ë  Ê  É)١(. 

إنَّ الروح باقیة ال تموت وال تبلى وال تفنى وهو كما نقلنا قول السواد األعظم  .١٢

 من العلماء وأدلتهم التي ذكرناها قاطعة.

 إنَّ مستقر الروح بعد مفارقة األبدان یكون أغلبه في القبور، وهي تحت  .١٣

أوقات معینه، وٕالى إن شاء جعلها في أماكن أخرى في  -مشیئة اهللا تعالى

جانب ما ذكرناه من أدلة منقولة من الكتاب والسنة نذكر هنا دلیل آخر ال 

الذي قال عنه  یرد و حجة قاطعة ال تعارض، وهو حدیث النبي محمد 

أمر هذه المسألة وأغنانا عن  رحمه اهللا (فقد كفانا رسول اهللا  ابن القیم

، )٢(»أي إلى المیت في قبره«أقوال الناس، حیث صرح بإعادة الروح إلیه 

في جنازة رجل من  قال خرجنا مع رسول اهللا  عن البراء بن عازب 

وجلسنا حوله  األنصار، فانتهینا إلى القبر ولم یلحد، فجلس رسول اهللا 

 كأنما على رؤوسنا الطیر، وبیده عوٌد ینكت به في األرض، فرفع رأسه فقال: 

مرتین أو ثالثة ثم قال: إنَّ العبد إذا كان  »استعیذوا باهللا من عذاب القبر«

في إقبال من اآلخرة وانقطاع من الدنیا نزلت إلیه مالئكة كأن وجوههم 

الشمس فیجلسون منه مد البصر ثم یجيء ملك الموت حتى یجلس عند رأسه 

فیقول أیتها النفس الطیبة أخرجي إلى مغفرة من اهللا ورضوان قال فتخرج 

من فِي السقاء فیأخذها فإذا أخذها لم یدعوها في یده  تسیل كما تسیل القطرة

طرفة عین حتى یأخذوها فیجعلوها في ذلك الكفن، وذلك الحنوط ویخرج منها 

كأطیب نفحة مسك وجدت على وجه األرض، قال فیصعدون بها فال یمرون 

 .٨٥سورة اإلسراء، اآلیة: ) ۱(

 .٤١الروح، ابن القیم: ص) ۲(
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بها على ملك من المالئكة إالَّ قالوا: ما هذا الروح الطیب، فیقولون: فالن 

ن بأحسن أسماءه التي كانوا یسمونه في الدنیا حتى ینتهوا بها إلى ابن فال

السماء الدنیا فیستفتحون له فیفتح له فیشیعه من كل سماء مقربوها إلى 

السماء التي تلیها حتى ینتهي بها إلى السماء التي فیها اهللا تعالى فیقول اهللا 

 نها خلقتهم اكتبوا كتاب عبدي في علیین وأعیدوه إلى األرض فإني م

وفیها أعیدهم ومنها أخرجهم تـارة أخرى قال فتعاد روحه في جسده فیأتیه 

ملكان فیجلسانه فیقوالن له من ربك فیقول ربي اهللا فیقولون له ما دینك فیقول 

دیني اإلسالم فیقوالن ما هذا الرجل الذي بعث فیكم فیقول هو رسول اهللا، 

تاب اهللا فآمنت به وصدقت فینادي فیقوالن له وما علمك بهذا فیقول قرأت ك

ُمناٍد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابًا من الجنة 

قال: فیأتیه من ریحها وطیبها ویفسح له في قبره مد بصره، قال ویأتیه رجل 

حسن الوجه حسن الثیاب طیب الریح فیقول: أبشر بالذي یُسرك هذا یومك 

له من أنت فوجهك الوجه الذي یجيء بالخیر فیقول:  الذي كنت توعد فیقول:

أنا عملك الصالح، فیقول رب: أقم الساعة حتى ارجع إلى أهلي ومالي، قال: 

وٕان الكافر فذكر موته قال: وتعاد روحه في جسده، ویأتیه ملكان فیجلسانه 

فیقوالن: له من ربك؟ فیقول هاه هاه ال ادري، فیقوالن ما هذا الرجل الذي 

فیكم؟ فیقول: هاه هاه ال ادري فینادي مناد في السماء: إن كذب عبدي بعث 

فافرشوه من النار، والبسوه من النار وافتحوا له بابًا إلى النار: قال فیأتیه من 

بعد أن ورد الحدیث قائًال:  -رحمه اهللا–، وعلق ابن القیم )١(حرها وسمومها)

)، وقال عنه ١٨٥٣٤، رقم (٥٠٣-٣٠/٤٩٩مسند اإلمام أحمد، حدیث البراء بن عازب: ) ۱(

)، كتاب ٤٧٥٣رقم ( ٤/٢٣٩محققوه إسناده صحیح، رجاله رجال الصحیح، وسنن أبي داود: 

)، ٤٢٦٩رقم ( ٢/١٤٢٧بر، وسنن ابن ماجه: السنة، باب في المسألة في القبر وعذاب الق

 كتاب الزهد ، باب ذكر القبر والبلى.
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ل السنة والحدیث من (وذهب إلى هذا القول بموجب هذا الحدیث جمیع أه

 .)١(سائر الطوائف)

@Zs€br€a@k‹�æa@
ıaáËì€a@ÅaÎäc@

ل الشیخ ابن الُمَلقِّن مسألة أرواح الشهداء وما وقع فیها من الخالف فقد جاء  فصَّ

i    hفي كتاب الجهاد والسیر، باب قوله تعالى:    g  f  e  d  إلى    ³

´)٢( وفیه عن أنس بن مالك ، دعا رس) :ول اهللا قال على الذین قتلوا

أصحاب بئر معونة ثالثین غداة، على رعٍل وذكوان وُعَصیة عصِت اهللا ورسوله. قال 

انس: أنزل في الذین قتلوا ببئر معونة قرآٌن قرأناه ثم نسخ َبْعُد: بلغوا قومنا ان قد لقینا 

یقول: اصطبح ناٌس الخمر  ، وعن جابر بن عبداهللا )٣(ربنا فرضي عنا ورضینا عنه)

 .)٤(یوم ُأحٍد، ثم قتلوا شهداء، فقیل لسفیان من آخر ذلك الیوم؟ قال لیس هذا فیه

جاء في الشرح في حدیث جابر قلت: أي: ابن الُمَلقِّن (ال شك أنَّه كان قبل 

تحریمها، فما منهم ذلك من الشهادة؛ ألنَّ ما قبل النهي عفو، وأما اآلیة فروى الحاكم 

لما أصیب إخوانكم بأحد جعل اهللا «مستدركه من حدیث ابن عباس مرفوعًا: في 

أرواحهم في أجواف طیر خضر، ترد من أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى 

قنادیل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طیب مأكلهم ومشربهم ومقیلهم، فقالوا: 

ق؟ لئال یزهدوا في الجهاد، وینكلوا عن من یَبلغ إخواننا عنا أنا أحیاء في الجنة نرز 

 .٤٢الروح، ابن القیم: ص) ۱(

 .١٧١-١٦٩سورة آل عمران، اآلیات ) ۲(

)، كتاب الجهاد والسیر، ٢٨١٤رقم ( ١٧/٤٠٣صحیح البخاري بشرح التوضیح، ابن الُمَلقِّن: ) ۳(

 hباب فضل قوله تعالى:    g  f  e  d   j  i. 

)، نفس الكتاب والباب ٢٨١٥رقم ( ١٧/٤٠٣صحیح البخاري بشرح التوضیح، ابن الُمَلقِّن: ) ٤(

 السابق.
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  j  i    hفانزل  )١(»: أنا أُبلغهم عنكمالحرب، فقال اهللا    g  f  e  d

k)وفي هذه األحادیث أنواع من العلم بینها الشیخ ابن الُمَلقِّن في كتابه ورد  )٢

 بعض ما جاء فیها.

بئر معونة قتلوا غدرًا  أوًال: قال المهلب: إن من قُتل غدرًا شهید؛ ألنَّ أصحاب

 .)٣(بهم)

 :)٤(ثانیًا: (قال ابن الُمَلقِّن: اختلف الناس في كیفیة حیاة الشهید)

القول األول: وهو الذي أیده ابن الُمَلقِّن وهو قول ابن بطال بقوله (وأوالها كما 

إنما نسمة المؤمن طائر « أن تكون األرواح ترزق وكذا جاء في الخبر: -قال ابن بطال

 .)٦(. قال أهل اللغة یعني یأكل منها))٥(»لق في شجر الجنةتع

القول الثاني: (قال صاحب المطالع تعلق: بضم الالم أي: تتناوله، وقیل: نسمة 

وبالفتح أیضًا، ومعناه: تتعلق وتلزم ثمارها وتأوي إلیها، وقیل: هما سواء، وقد روي 

تمل أن یرجع إلى التطیر تسرح، وهو یشهد للضم من رواه بالتاء على النسمة، ویح

على أن یكون جمعًا، ویكون ذكر النسمة؛ ألنه أراد الجنس ال الواحد، وقد یكون 

)، كتاب الجهاد، وقال عنه حدیث ٢٤٤٤رقم ( ٢/٩٧المستدرك على الصحیحین، الحاكم: ) ۱(

 صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه.

 .١٦٩سورة آل عمران، اآلیة: ) ۲(

 .١٧/٤٠٨بن الُمَلقِّن: التوضیح، ا) ۳(

 .١٧/٤٠٨التوضیح، ابن الُمَلقِّن: ) ٤(

)، أبواب فصائل الجهاد، باب ما جاء في فضائل ١٦٤١رقم ( ٤/١٧٦سنن الترمذي: ) ٥(

 الشهداء، وقال عنه: حدیث حسن صحیح.

 .١٧/٤٠٨، وینظر: التوضیح، ابن الُمَلقِّن: ٥/٢٩شرح صحیح البخاري، ابن بطال: ) ٦(
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التأنیث للروح؛ ألنها تذكر وتؤنث وهذا الحدیث؛ إنها تعلق عام والقرآن ذكر فیها 

 .)١(الشهداء)

: القول الثالث: (قال الداودي: وقیل: تمثل أرواحهم طیرًا تسرح في الجنة، قال

وذكر بإسناد ضعیف إنها تجعل في حواصل الطیر، وال یصح النقل وال االعتبار؛ ألنها 

أن كانت هي أرواح الطیر فكیف یكون في الحواصل دون سائر الجسد؟ وٕان كان لها 

أرواح غیرها فكیف یكون لها روحان في جسد؟ وكیف تصل لهم األرزاق التي ذكر اهللا 

واحهم طائر تعلق في شجر الجنة أي: ترعى حتى تعالى، قال: وٕانما الصحیح أن أر 

 .)٢(یرجعه اهللا إلى جسده یوم یبعثه ویعرض علیه مقعده بالغداة والعشي)

هذا القول النافي أن تكون أرواح الشهداء في حواصل طیر  -وقد ردَّ ابن الُمَلقِّن

والرد هو قلت: أي ابن  -خضر، وثبت هذا القول في الصحیح ثابت من خبر مسروق

الُمَلقِّن: وما أنكره هو ثابت في صحیح مسلم، وهو معدود من أفراده من حدیث 

k  j  i    hمسروق، قال: سألنا عبداهللا عن هذه اآلیة    g  f  e  d)٣( ،

( إن أرواحهم في جوف طیر خضر، لها قنادیل :فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال

م تأوي إلى تلك القنادیل فاطلع إلیهم معلقة بالعرش، تسرح في الجنة حیث شاءت، ث

ربكم إطالعًة، فقال: هل تشتهون شیئًا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح في الجنة 

حیث شئنا، ثم نأوي إلى تلك القنادیل، فقال لهم ذلك ثالثًا فلما رأوا أنَّهم لم یتركوا من 

ى نقتل في سبیلك مرة إن یسألوا، قالوا: یا رب نرید أن ترد أرواحنا في أجسامنا حت

 .)٤(أخرى، فلما رأى أنه لیس لهم حاجة تركوا)

 .١٧/٤٠٩یح، ابن الُمَلقِّن: التوض) ۱(

 .١٤/١١٢، وینظر: عمدة القاري، العیني: نفسه المصدر السابق) ۲(

 .١٦٩سورة آل عمران، اآلیة: ) ۳(

 )، كتاب اإلمارة، بیان أرواح الشهداء.١٨٨٧رقم ( ٣/١٥٠٢صحیح مسلم: ) ٤(
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ویؤید هذا الحدیث ما أوردناه سابقًا من حدیث الحاكم في مستدركه عن شهداء 

عن األعمش عن شقیق،  -عند ابن أبي عاصم -ومن حدیث (الحسین بن واقد ُأحد.

اهللا أرواحهم في  جعل وعن ابن مسعود أن الثمانیة عشر من أصحاب رسول اهللا 

أرواح الشهداء عند اهللا كطیر خضر في قنادیل «الجنة في طیر خضر، وفي لفظ 

ارواح «مرفوعًا  . ومن حدیث عطیة العوفي، عن أبي سعید الخدري)١(»تحت العرش

الشهداء في طیر خضر ترعى في ریاض الجنة ثم یكون مأوها قنادیل معلقة 

أي: أرواحهم على جوف طیر  »على«عنى . وأول بعض العلماء في م)٢(»بالعرش

اي: على جذوع، وجائز أن  )٣(z  y  x  wخضر، كما قال تعالى 

 . )٤(یسمى الطیر جوفًا له أو محیطًا به ومشتمًال علیه كالحامل والجنین)

 -رحمه اهللا–والذي یبدو من عرض هذه األقوال أن القول الذي رجحُه ابن الُمَلقِّن 

أبدته السنة النبویة الشریفة وما جاء من التأیید اللغوي لها. واهللا  هو اقرب للصواب لما

 اعلم.

 داء.ذكر باب ما اعد اهللا للشه -)، البن أبي عاصم ١٩٨رقم ( ٢/٥١٧الجهاد: ) ۱(

 )، البن أبي عاصم، ذكر ما اعد اهللا للشهداء.٢٠٠رقم ( ٢/٥١٨الجهاد: ) ۲(

 . ٧١سورة طه، اآلیة: ) ۳(

 .١٧/٤١١التوضیح، ابن الُمَلقِّن: ) ٤(
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Ú∏b©a@
الحمد هللا الذي بحمده تتم الصالحات، والصالة والسالم على سید الكائنات محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعین. هذه خالصٌة بأهم النتائج التي توصلت إلیها من خالل هذا 

 البحث فكانت كاآلتي:

ــروح اتضــحت مــن خــالل  ظهــر .١ ــة بمســألة ال ــة فائق ــه عنای ــن الُمَلقِّــن فــي كتاب الب

نقلــه ألقــوال العلمــاء الســابقین فــي مباحــث الــروح كلهــا، ومــن خــالل عرضـــه 

لألدلـة النقلیـة والعقلیـة، وموازنتـه فـي الغالـب بـین تلـك األقـوال واآلراء وترجیحــه 

 فیما یراه صوابًا منها.

كما اعتنى بمعاني  -الروح، إذ َأورد تعریفات كثیرةاعتنى ابن الُمَلقِّن بتعریف  .٢

الروح في القرآن الكریم ذاكرًا معنى مقترنًا بالنص الذي ورد فیه، إلى جانب 

ذكر أقوال العلماء في كل معنى اختلف فیه من ذلك أنه نقل أحد عشر قوًال 

 .I  H  Gعن ابن التین في المراد بالروح في قوله تعالى: 

 -جماعــات وٕافــراداً -أثبتــه البحــث أن العلمــاء الســابقین مختلفــونلعــل أهــم أمــر  .٣

في مسائل الروح كلها إذ لـم نجـد لهـم اتفاقـًا فـي أیـة مسـألة مـن مسـائلها. وأورد 

 البحث تلك األقوال كلها على ما في عدد منها من ضعف وٕانكار. فكانت: 

تبین مـن خـالل البحـث شـدة اخـتالف العلمـاء فـي معنـى الـروح فـي قولـه  . أ

Âعــالى ت   Á  À  ــم فــي ــوال أهــل العل ــل ابــن الُمَلقِّــن أق إذ نق

ـــادلتهم وردود بعضــهم علــى بعـــض اآلخــر. ورجــح البحـــث  ذلــك معــززة ب

ــروح والســؤال عنهــا مــن العلــوم التــي اســتأثر اهللا تعــالى بهــا فلــم  -كــون ال

ــوال  ــك مــن خــالل اســتناد أق ــه؛ وذل یـأذن باإلحاطــة بعلمهــا ألحــد مــن خلق

 دامى ومحدثین.العلماء المحققین ق
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أبرز البحث خالف العلماء في كـون الـروح والـنفس شـيٍء واحـدًا، أم همـا  . ب

ــن  شـیئان مختلفـان، وذكرنـا أقـوال كـل فریـق وأدلتـه ُمضـمنین ذلـك قـول اب

 الُمَلقِّن رحمه اهللا.

كما أبرز البحث مستقر الروح بعد مفارقة البدن ذاكرًا أقوال العلماء  . ت

بن الُمَلقِّن المعزز بحدیث صحیح، عادًا المختلفة في ذلك مرجحًا قول ا

 ذلك رأي جمیع أهل السنة والحدیث.

ــًا خاصـًا بهـم لكثـرة النصـوص مــن  .٤ أفـرد البحـث ألرواح الشـهداء ومسـتقرها مطلب

 الكتاب والسنة إلى جانب تعدد أقوال العلماء فیها.

نقلیـة ما رجحه البحث من أقوال العلماء وآرائهم إنمـا كـان مسـتندًا علـى األدلـة ال .٥

 الصریحة، ومن خالل فهم المحققین لتلك األدلة في مختلف العصور.

 وهذا ما أبرز البحث من النتائج ، وآخر دعوانا إن الحمُد هللا رب العالمین .
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äÜbóæa@
 القرآن الكریم

االستذكار، ابن عبد البر، تحقیق: سالم عطا، محمد علي معوض، دار  .۱

 م.٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١الكتب العلمیة، بیروت، ط

اإلعالم، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي  .۲

 م.٢٠٠٢، ١هـ)، دار العلم للمالیین، ط١٣٩٦(ت  الدمشقي

إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عیاض، تحقیق: د. یحیى إسماعیل،   .۳

 الریاض. -دار الوفاء، القاهرة، مكتبة الرشید

یوسف بن علي بن حیان األندلسي، البحر المحیط، أبو حیان: محمد بن  .٤

 هـ.١٤٢٠تحقیق: صدقي محمد جمیل، دار الفكر، بیروت، 

البحر المدید في تفسیر القران المجید، الحسني: أبو العباس احمد بن محمد  .٥

المهدي الفاسي، تحقیق: احمد عبداهللا القرشي، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

 م.٢٠٠٠-هـ١٤٢٣، ٢ط

 لمذكر والمؤنث، أبو البركات االنباري، تحقیق: رمضان البلغة في الفرق بین ا .٦

 م.١٩٩٦-هـ١٤١٧، ٢عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط

تاریخ بغداد، الخطیب البغدادي: أبو بكر احمد بن علي بن ثابت، تحقیق:  .۷

-هـ١٤٢٢، ١د.بشار معروف عواد، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ط

 م.٢٠٠٢

ن، ابن قتیبه: أبو محمد بن مسلم الدینوري، تحقیق: محمد تأویل مشكل القرا .۸

 لبنان. -شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت

التذكرة في أحوال الموتى وأمور اآلخرة، القرطبي: شمس الدین ابن عبداهللا  .۹

بن محمد بن أبي بكر األنصاري، تحقیق: د. أحمد حجازي السقا، دار 

 م. ١٩٨٥-هـ١٤٠٥لبنان،  -الكتب العلمیة، بیروت
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التعریفات، الجرجاني:علي بن محمد الزین الشریف، تحقیق: جماعة من .۱۰

 م.١٩٨٣-هـ١٤٠٣لبنان، -العلماء، دار الكتب العلمیة، بیروت

تفسیر القران العظیم، ابن كثیر: الو الفداء اسماعیل بن عمر القرشي .۱۱

ة، البصري الدمشقي، تحقیق: محمد حسین شمس الدین، دار الكتب العلمی

 هـ.١٤١٩، ١منشورات محمد علي بیضون، بیروت، ط

تفسیر القران العظیم، البن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدریس .۱۲

، ٣الرازي، تحقیق: اسعد محمد الطیب، مكتبة نزار الباز، السعودیة، ط

 هـ.١٤١٩

تفسیر مقاتل، أبو الحسن مقاتل بن سلیمان البلخي، تحقیق: عبداهللا محمود .۱۳

 هـ.١٤٢٣، ١دار إحیاء التراث العربي، بیروت، طشحاته، 

تمهید األوائل وتلخیص الدالئل، الباقالني: أبو بكر محمد بن الطیب بن .۱٤

جعفر الباقالني، تحقیق: عماد الدین احمد حیدر، مؤسسة الكتب الثقافیة، 

 م.١٩٧٨، ١بیروت، ط

بو تهذیب الكمال في أسماء الرجال، ابن الزكي: یوسف بن عبد الرحمن أ.۱٥

 م.١٩٨٠، ١الحجاج، تحقیق: د. بشار معروف، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

تهذیب اللغة: اإلزهري: محمد بن احمد الهروي، تحقیق: محمد عوض،إحیاء .۱٦

 م.٢٠٠١، ١التراث العربي ، ط

التوضیح لشرح الجامع الصحیح، ابن الملقن، تحقیق دار الفالح، بأشراف .۱۷

د. احمد معبد، إصدارات األوقاف خالد الرباط، و جمعه فتحي، تقدیم: 

 م.   ٢٠٠٨-هـ١٤٢٩، ١والشؤون اإلسالمیة، قطر، ط

التوقیف على مهمات التعاریف، المناوي: زین الدین محمد بن عبد الرؤوف، .۱۸

 م.١٩٩٠-هـ١٤١٠، ١عبد الخالق ثروت، القاهرة، ط ٣٨عالم الكتب، 
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شاكر، مؤسسة جامع البیان في تأویل القرآن، الطبري، تحقیق: أحمد محمد .۱۹

 م.٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، ١الرسالة، ط

الجهاد، البن أبي عاصم، أبو بكر بن أبي عاصم احمد بن عمرو الضحاك .۲۰

الشیباني، تحقیق: مساعد بن سلیمان الراشد، مكتبة العلوم والحكم، المدینة 

 ه.١٤٠٩، ١المنورة، ط

-كرالدر المنثور، السیوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدین، دار الف.۲۱

 بیروت.

الروح، ابن القیم الجوزیة: محمد بن أبي بكر بن أیوب بن شمس الدین، دار .۲۲

 الكتب العلمیة، بیروت.

الروض األنف، السهیلي: عبد الرحمن بن عبداهللا بن احمد الجثعمي، .۲۳

-ه١٤٢١، ١تحقیق: عمر عبد السالم، دار التراث العربي، بیروت، ط

 م.٢٠٠٠

 و الفرج عبد الرحمن محمود الجوزي، تحقیق: زاد المسیر في علم التفسیر، أب.۲٤

 هـ.١٤٢٢، ١عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بیروت، ط

السراج المنیر في اإلعانة على معرفة ربنا الحكیم، الشربیني: شمس الدین .۲٥

 هـ.١٢٨٥محمد بن احمد الخطیب، مطبعة بوالق، القاهرة، 

 القزویني، تحقیق: محمد فؤاد سنن ابن ماجه، أبو عبداهللا محمد بن یزید .۲٦

 عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة، فیصل عیسى البابي حلبي.

سنن أبي داود، تحقیق: محمد محي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، .۲۷

 صیدا، بیروت.
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سنن الترمذي، محمد بن عیسى بن موسى الضحاك، تحقیق: أحمد محمد .۲۸

، ٢مصطفى البابي حلبي، مصر، ط شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، و

 .١٩٧٥-هـ١٣٩٥

سنن الترمذي: محمد بن عیسى الضحاك، تحقیق: محمد شاكر ومحمد فؤاد .۲۹

، ٢عبد الباقي، وٕابراهیم عطوة، مطبعة مصطفى البابي حلبي، مصر، ط

 م.١٩٧٥-ه١٢٩٥

سیر أعالم النبالء، الذهبي: شمس الدین أبو عبداهللا محمد بن احمد بن .۳۰

مجموعة من المحققین، بإشراف شعیب االرناؤوط، مؤسسة  عثمان، تحقیق:

 م.١٩٨٥-ه١٤٠٥، ٣الرسالة، ط

، ١بیروت، ط -سیرة ابن إسحاق، تحقیق: سهیل زكار، دار الفكر.۳۱

 م.١٩٧٨-ه١٣٩٨

شرح الصدور یشرح حال الموتى والقبور، السیوطي: عبد الرحمن بن ابي .۳۲

لحلبي، دار المعرفة، بكر جالل الدین السیوطي، تحقیق: عبد المجید طعمه ا

 م.١٩٩٦-ه١٤١٧، ١لبنان، ط

، ١شرح العقیدة السفارینیه، محمد صالح العثیمین، دار الوطن، الریاض، ط.۳۳

 هـ.١٤٢٦

شرح العقیدة الطحاویة، ابن أبي العز: محمد بن عالء الدین الحنفي، تحقیق: .۳٤

شعیب االرناؤوط، وعبداهللا بن المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بیروت، 

 م.١٩٩٧-هـ١٤١٧، ١٠ط

شرح صحیح البخاري، ابن بطال: أبو الحسن علي بن خلف، تحقیق: أبو .۳٥

-ه١٤٢٣، ٢تمیم یاسر بن إبراهیم، مكتبة الرشید، السعودیة، الریاض، ط

 م.٢٠٠٢
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صحیح البخاري، تحقیق: محمد زهیر الناصر، رتبه ورقمه: فؤاد عبد الباقي، .۳٦

 هـ.١٤٢٢، ١دار طوق النجاة، ط

مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، تحقیق: محمد فؤاد عبد  صحیح مسلم،.۳۷

 الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت.

طبقات األولیاء وطبقات األصفیاء، االصبهاني: أبو نعیم احمد بن عبداهللا .۳۸

 بن موسى بن مهران، السعادة.

الطهور، القاسم بن سالم الهروي البغدادي، تحقیق وتخریج األحادیث، .۳۹

-هـ١٤١٤، ١شهور حسن محمود سلمان، مكتبة الصحابة، جدة، طم

 م.١٩٩٤

عمدة القاري بشرح صحیح البخاري، العیني: محمود بن أحمد بن موسى .٤۰

 الغیتابي الحنفي، إحیاء التراث العربي، بیروت.

العین، الخلیل بن أحمد بن عمرو الفراهیدي، تحقیق: د.مهدي المخزومي، .٤۱

 ة الهالل.د.إبراهیم السامرائي، مكتب

 –العقیدة اإلسالمیة وأسسها ، المیداني عبد الرحمن حسن حبنكة ، دار القلم .٤۲

 دمشق، 

 م .  ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨،  ١٣ط 

غرائب التفسیر وعجائب التأویل، الكرماني: محمود بن حمزة بن النصر، دار .٤۳

 القبلة، جدة، مؤسسة علوم القران، بیروت.

لقاسم محمود بن عمرو بن احمد، غریب الحدیث واألثر، الزمخشري: الو ا.٤٤

 .٢تحقیق: علي بن محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل، ط
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فتح الباري شرح صحیح البخاري، ابن حجر العسقالني، رقم كتبه: محمد .٤٥

فؤاد عبد الباقي، تحقیق: عبد العزیز بن باز، اشرف على طبعه: محب 

 هـ.١٣٧٩الدین الخطیب، دار المعرفة، بیروت، 

الفرق، االسفرایني: عبد القاهر بن طاهر البغدادي، دار اآلفاق الفرق بین .٤٦

 م.١٩٧٧، ٢الجدیدة، بیروت، ط

فرق معاصرة تنسب إلى اإلسالم وموقف اإلسالم منها، د. غالب بن علي .٤۷

 م.٢٠٠١-ه١٤٢٢، ٤عواجي، المكتبة العصریة، جدة، ط

بن  الفصل في الملل واألهواء والنحل، ابن حزم: أبو محمد علي بن احمد.٤۸

 سعید األندلس القرطبي، مكتبة الخانجي، القاهرة.

فوات الوفیات، محمد بن شاكر بن هارون، تحقیق: إحسان عباس، دار .٤۹

 م.١٩٧٤، ١صادر، بیروت، ط

القیامة الصغرى، األشقر: عمر بن سلیمان، دار النفائس، األردن، مكتبة .٥۰

 م.١٩٩١-هـ١٤١١، ٤الفالح، الكویت، ط

أبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن عادل  اللباب في علوم الكتاب،.٥۱

هـ)، تحقیق: الشیخ عادل أحمد عبد ٧٧٥الحنبلي الدمشقي النعماني (ت 

بیروت ، لبنان ،  -الموجود والشیخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمیة 

 م. ١٩٩٨-هـ  ١٤١٩، ١ط

 هـ.١٤١٤، ٣لسان العرب، ابن منظور، دار صادر،بیروت، ط.٥۲

بهیة وسواطع االسرار االثریة، السفاریني: ابوالعون محمد بن لوامع االنوار ال.٥۳

 م.١٩٨٢-ه١٤٠٢، ٢احمد بن سالم، مؤسسة الخافقین، دمشق، ط

مجموع الفتاوى، ابن تیمیة، تقي الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم، .٥٤

 -تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن القاسم، مجمع الملك فهد، المدینة المنورة

 م.١٩٩٥-ه١٤١٦ السعودیة،
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مجموعة فتاوى ورسائل، ابن العثیمین، جمع وترتیب: فهد بن ناصر، دار .٥٥

 ه.١٤١٣والثریا،  -الوطن

المحكم والمحیط االعظم، ابن سیده ابو الحسن علي بن اساعیل المرسي، .٥٦

-ه١٤٢١، ١تحقیق: عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 م.٢٠٠٠

الحاكم: ابو عبداهللا الحاكم بن محمد بن محمد  المستدرك على الصحیحین،.٥۷

بن حمدویة النیسابوري، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب 

 م.١٩٩٠-ه١٤١١، ١العلمیة، بیروت، ط

مسند االمام احمد، تحقیق: شعیب االرناؤوط، وعادل مرشد واخرون، اشراف .٥۸

 م.٢٠٠١-ه١٤٢١، ١د. عبداهللا المحسن، مؤسسة الرسالة، ط

لمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، الحموي: احمد بن محمد علي ا.٥۹

 الفیومي، المكتبة العلمیة، بیروت.

معالم التنزیل في تفسیر القران، البغوي: ابو محمد الحسین بن مسعود، .٦۰

، ٤تحقیق: محمد بن عبداهللا النمر، وعثمان جمعه، وسلیمان الحرش، ط

 م.١٩٩٧-ه١٤١٧

الزجاج، ابراهیم بن السري ابو اسحاق، عالم الكتب، معاني القران واعرابه، .٦۱

 م.١٩٨٨-ه١٤٠٨، ١ط

معاني القران، الفراء: ابو زكریایحیى بن زیاد بن عبداهللا الدیلمي، تحقیق: .٦۲

احمد محمد یوسف النجاتي، ومحمد النجار، وعبد الفتاح اسماعیل، دار 

 .١المصریة، مصر، ط

د راغبالدمشقي، مكتبة معجم المؤلفین، كحاله: عمر بن رضا بن محم.٦۳

 المثنى، بیروت، دار احیاء التراث العربي، بیروت.
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، ٢معجم لغة الفقهاء، قلعجي: محمد رواس، وحامد صادق، دار النفائس، ط.٦٤

 م.١٩٨٨-ه١٤٠٨

مفاتیح الغیب، الرازي: ابو عبداهللا محمد بن عمر بن الحسن فخر الدین، .٦٥

 ه.١٤٢٠، ٣احیاء التراث العبي، بیروت، ط

ت االسالمیین واختالف المصلین، االشعري: ابو الحسن علي بن مقاال.٦٦

اسماعیل بن اسحاق بن موسى بن ابي بردة بن ابي موسى االشعري، 

 م.٢٠٠٥-ه١٤٢٦، ١تحقیق: نعیم زرزور، المكتبة العصریة، ط

الموسوعة المیسرة في االدیان والمذاهب واالحزاب العاصرة، الندوة العلمیة .٦۷

 ه.١٤٢٠، ٤للشباب اإلسالمي، ط

الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، الواحدي: علي بن احمد بن محمد أبو .٦۸

الحسن النیسابوري، تحقیق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، والشامیة، 

 هـ..١٤١٥، ١ط بیروت،، دمشق

 

 

 


