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ََو أَس تَقْص يه اَ،ََالْم قَالَات َََأَذْكُر َََذَه ب ت َََلَو َو َ

ََلَخ فْت ََو أَع زِيه اَ،ََقَائ ل يه اََإِلََىََو أَنْس ب ه َا

ََأَح اذ ر ه اََخ ص لَة َََََ:إِح د اه م َا:ََخ ص لَتَي نَِ

ََالْأَبِيَّةَََُنَفْس يََو تَع افُّه َاََو أَتَّق يه ا،ََم ص نَّفَات َيََف َي

ََالْم تَقَدِّم ني ََكَلَامََِع ن َم ن قُول َ،ََفَص ل َََس ر د ََو ه ي ََو تَج تَوِيه ا،

ََو ال انْت ح الَِ،ََال اخ ت ز الَََِم ن زِلَةَََي تَن زَّلََُع ن د َيََو ه ذََاََ.م قُول َ

ََالْأَفَاض لِ،ََم ص نَّفَات َََع لَىَو الْإِغَار ة َََالْأَو ائ لِ،ََبِع لُومََِو التَّش يِيعِ

ََو ج م عًاَ،ََتَأْل يفًاَ،ََقَرحِي تُه ََتَتَقَاضَاه ََم ن ََكُل ََََىع لَََو ح ق َ

ََم ج م وع ،ََف يََي لْفََىََلََاَأَم رًَاََك تَابِه َََم ضْم ون َََي ج ع لَََأَن َََو تَر ص يفًا،

ََم ن ََب دًَّاََي جِد َََلَم ََإِن َََثُمَََّتَص ن يفٍَ،ََف يََي ص اد ف َََلََاَو غَر ضًَا

ََه و َََم اََإِلََىََو التَّطَلُّعَََِالتَّذَرُّعََِم ع رِضََِف َيََبِه ََأَتََىََذ كْرِه ا

َََََو الْم ع م ود ،َ..َ.ََالْم قْص ود َ

َاإلمامَاجلويينَرمحهَالَل

ََ(164)غياث َاألُممَ:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة األنبار   تصدر  عن كلية العلوم اإلسالمية

 (2009)سنة  (1235)رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق يف بغداد 

ISSN (Print): 2071-6028 

ISSN (Online): 2706-8722 

 
 

 موقع اجمللة اإللكرتوني:

www.jauis.uoanbar.edu.iq 

 ملراسالت:ا

issccoll@uoanbar.edu.iq 

 عنوان اجمللة:

 مجهورية العراق/ حمافظة األنبار/ الرمادي

 جامعة األنبار للعلوم اإلسالميةجامعة األنبار/ كلية العلوم اإلسالمية/ جملة 

http://www.jauis.uoanbar.edu.iq/
mailto:issccoll@uoanbar.edu.iq


 

 ارَبْنة اأَلَعاِمَجة لََّجَم

 يف سطور ةالميَّم اإلْسْوُلللُع
 

للعلوم اإلسالمية األنبار   ،  مجلة جامعة 
 
 علمي    مجلة

 
 فصلي    ة

 
 م    ة

 
 حك

 
تصدر  ،  مة

اإلسالمية العلوم  كلية  ب  /عن  األنبار،  الس  جامعة  في  أعداد   نِة،  أربعة 
 
عن

 
بت  ى 

 
 ن

 
  ر ش

غِة العربيِة في العلوم اإلسالمية البحوث 
ّ
 . بالل

 

سست ال 
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سهم في  العلوم اإلسالمية بما  إلى نشِر  الجلة  تهدف   قي باملستوى العلمي ي  الرُّ

في    البحوث العلمية األصيلة واملتميزةللتخصصات الشرعية، وذلك عن طريق نشر  

اإلسالمية   فروعهابالعلوم  وتضع  جميع  املشاكل،  تعالج  التي  البحوث  سيما  ال   ،

 إسالمية نقية. الحلول ملستجدات العصر، كل ذلك وفق رؤية  
 

تها التي ابإصدار  مستمرة الجلة الباحثين من العراق وخارجه، وهي  استقطبت

واملؤسسات  ترفد املكتبة    الباحثين  في  مهمة   
ً
ة

 
ِبن

 
ل عدُّ 

 
ت التي  والبحوث  بالدراسات 

على  اإلسالمية متوفرة  وهي  الجلة،  الجالتموقع  وموقع    العلمية   كاديمية األ  ، 

 . العراقية
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 ُشُرْوُط النَّْشر الِعْلِميَّة
 

د    في البحوث الب 
 
 تحقق الشروط العلمية اآلتية:  من مة للنشر قد  امل

  البحثأن يكون  .1
 
. بالل

ً
 غة العربية حصرا

ِشر   قد البحث يكون  ل  أن .2
ُ
ِبل   أو  ،ن

ُ
خرى  مجلة   في للنشرِ  ق

ُ
 .أ

 . اإلسالمية  العلومات خصصت حدأ  في كون ي أن البحث في شترطيُ  .3

ل تقبل بحوث تحقيق املخطوطات، إل إذا اعتمدت على نسختين اثنتين،  .4

 ضوابط معينة. بتحقق  ول ُيقبل التحقيق على نسخة واحدة إل 

 أو   هيئات  أو   ملنظمات  جيي تروال  أو   تعريفيال  الطابع  ذات  البحوث  تقبل  ل  .5

 . معينة جهات

لل .6 البحوث    نسبة   تزيد   ل   أن  على  (Turnitin)  برنامجب  فحصتخضع 

القتباس عن:  (%20  ):  عن   البحث  في  الستالل  وفق   ،(%30  ) ، ونسبة 

 . النافذة التعليمات

أولي   .7 فحص  إلى  البحوث  قِ   تخضع  أن ب  من  لها  ويحق   التحرير،  هيئة  ل 

من   البحث  قبول  األسبابتعتذر عن  بيان  مدة دون  تتجاوز  ل  أن  على   ،

أسبوع الهيئة   نظر 
ً
 ،  ا

ً
 قبول   بالضرورة  تعني  ل   الهيئة  موافقة  أن    علما

 . املحكمين على عرضه صالحية تعني ماإن   للنشر، البحث

 العلمي  التخصص  في   اثنين  خبيرين  لب  قِ   منللتقويم    البحثيخضع   .8

 إلىالبحث    رسليُ   التقييم  في  اختالفهما  حال  وفي،  البحث  ملوضوع  الدقيق

ِ ح  ُم 
 
ت  ثالث،  مك عن   

ً
   خبير    ل ب  قِ   من  البحث  ميقو فضال

ُ
 ل

 
ل ي  وِ غ مدة  في   ،

 . تتجاوز: شهرين 

رسل .9
ُ
مين مالحظات ت ِ

 
ك ح 

ُ
 بها.  بعد األخذ إل  البحث ُينشر  إلى الباحث، ول  امل

ال  جديدة  نسخة  إرسال   الباحِث   على .10 واألخذ   تقييمال  بعد  بحِث من 

 . الحظات املب



 

 

وكلمات كلمة  (200)عن    يزيد  ل   للبحث  بملخص  الباحث  طالبيُ  .11  ،

تزيد عن   و   (3)مفتاحية ل   كلمات، 
 
 أن   على  واإلنجليزية،  العربية  غتينبالل

مصادق اإلنكليزي  امللخص   يكون 
ً
من    ا بجامعة عليه  الستشاري  املكتب 

 . نسانية كلية التربية للعلوم اإل -األنبار

ن ي .12  اإل  امللخصتضم 
 
 . ةاإلنكليزيغة نكليزي عنوان البحث واسم الباحث بالل

 .عنه ُيطالب الباحث بإرفاق سيرة ذاتية ُموجزة .13

الباحث  يُ  .14  قدم 
ً
ا  خطي 

ً
 فيه  يتعهد    إقرارا

ُ
امل البحث   هو جهد  للنشر  م  قد  بأن  

و  له،  حالا يتحمل  خالص  في  كاملة  القانونية  على   ملسؤولية  العتداء 

 الحقوق الفكرية لآلخرين.

 ما تمثل رأي أصحابها فقط.البحوث املنشورة ل تمثل رأي املجلة، وإن   .15

بإعادة   .16 ملزمة  غير     سواء،  البحوث  مسوداتاملجلة 
ُ
 لم   أم  البحث  ر  ِش ن

 يُ 
 
 . شرن
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 الَفنِّيَّةُشُرْوُط النَّْشر 
 

ر  ر الشروط اي 
 

ش
 
قدمة للن

 
يةعى في البحوث امل ِ

ّ
ن
 
 اآلتية: الف

املجلة،    التخاطب  يكون  .1    إرسالو مع 
ً
إلكترونيا بريد البحوث  طريق  عن   ،

 issccoll@uoanbar.edu.iq:    اإللكتروني ملجلةا 

 .منفردة وبمسافات، الحاسوبعلى ( Word)برنامج الُورد ب البحث طبعيُ  .2

 ،  (سم2)  وأسفل  أعلى:  النحو اآلتي  على  الصفحة  إعداديكون   .3
ً
   يمينا

ً
 ويسارا

، و  (سم2)
ً
 .الصفحات ميترقمع مراعاة  ،(B5): الورقة حجمأيضا

الكتابة   .4 والهامش(Simplified Arabic)   :بخط تكون  للمتن  وباللون ،   ،

 . األسود

األولى:  :  اآلتي  النحو   على  لبحثا   كتابة صفحات    تسلسل  يكون  .5 الصفحة 

بعد ذلك   ، وإيميالتهم  وعنواناتهم  الباحثين  أسماء  الرئيس،  البحث  عنوان

املفتاحية  واإلنكليزية   العربية  باللغتين  البحث  ملخص الكلمات  م    ،مع 
ُ
ث

م     املقدمة،
ُ
م     املطالب،  أو   املباحثث

ُ
   الخاتمة،ث

ً
 املصادر   قائمة  واخيرا

 . واملراجع

 األنبار   جامعة  مجلة)  :عبارة  البحث  من  فقط  األولى  الصفحة  على  كتبيُ  .6

 (12)  بحجم:  خط  تحتها  ويكون   الصفحة،  يمين  أعلى  (اإلسالمية  للعلوم

 .هايسار  إلى الصفحة يمين من (Bold) غامق سودأ 

  الصفحة  وسط  غامق  سودأ  (18)  بالحجم  الرئيس  البحث  عنوان  يكون  .7

 . األولى

8.  
ُ
 ( Bold)  غامق  سودأ  (16)  بالحجم،  وعنواناتهم   الباحثين  أسماء  كتبت

 ، أسفل  عنوان البحث.األولى الصفحة وسط
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9.  
ُ
 ترك مسافة بين عنوان البحث واسم الباحث.ت

 مباشرة، مع مراعاة الدقة في ذلك.ُيكتب إيميل الباحث تحت اسمه  .10

11.  
ُ
)األولية  العنوانات  كتبت  الخاتمة،   املطالب،  أو   املباحث  املقدمة،: 

 . الصفحة  وسط (Bold)  غامق أسود (16) بالحجم( املصادر الهوامش،

12.  
ُ
 يمين  (Bold)  غامق  سودأ  (14)  بالحجم  الثانوية  العنوانات  كتبت

 . الصفحة

 ،  الصفحة  ضبط   مع،  (14)  بالحجم  البحث  متن  كتبيُ  .13
ُ
  مسافة   تركوت

 .املتن من فقرة لكل فقط األول  للسطر  (سم1) قدرها بادئة

14.  
ُ
)حواش ي نفسها    الصفحة  فيوتكون  ،  (12)  حجمالالبحث بهوامش    كتبت

  هكذا:   قوسين  بين  الهامش  رقم  يكون على أن  ،  البحث  متنأسفل    سفلية(

 .حدة على الترقيم لكل صفحة، مع خيار (1)

ببرنامج:   .15 العثماني،  بالرسم  القرآنية  النصوص  كتابة  )مصحف ُيشترط 

 .(النبوية للنشر الحاسوبياملدينة 

:    العربية  الحروف  بحسب  املصادر   ترتيب  يكون  .16
ً
)أ، ب، ت، ث، ج، هجائيا

)  .... خ،    ،  ح، 
ً
ترقيما  تلقائيمرقمة 

ً
 فيه   يكون   الذي   التنسيق   باستخدام  ا

 ..(1)، هكذا فقط نقطة مع الرقم

عن   .17 صفحاتها  عدد  يتجاوز  التي  البحوث  بقبول  ملزمة  غير   (30)املجلة 

 صفحة، سوى صفحات: العنوان وامللخص واملصادر.

 

 

 

 

 

 



 

 رــر  النَّْشْوــُجُأ

ر 
 

ش
 
 النحو اآلتي:على في الجلة   أجور الن

الباحثين   .1 من  توفى  العراق  ُيس   مبلغداخل 
ً
وعشرون قدرُه:    ا وخمسة  مائة 

الـ دينار  عراقي  (125000)ألف   من البحث، فإن صفحة األولى    (25) ، عن 

عراقي عن   دينار    (2500)ُيضاف مبلغ قدرُه: ألفان وخمسمائة    ذلكعلى  زاد  

ِ صفحة  
 .كل 

الباحثين   .2 من  توفى  العراق  ُيس   مبلغخارج 
ً
وعشرون   ا وخمسة  مائة  قدرُه: 

 ذلكلى  من البحث، فإن زاد عصفحة األولى    (25) ، عن الـ ($  125)  دولر،

.  ($ 3) ثالثة دولراتُيضاف مبلغ قدرُه:  ِ صفحة 
 عن كل 

النهائية   .3 بالكلفة  الباحث  غ 
 
أجور أل ُيبل ويتحمل  لتسديدها،  شر 

 
الن جور 

 تحويل كافة. ال

تم   هبحثالباحث  سحب  إذا   .4 الذي  املبلغ  ُيعاد  الخبراء،  إلى  إرساله  بعد 

 ت
 
 منُه أجور الخبراء فقط. سل

ً
 مُه من الباحِث مخصوما

بعد دفع   .5  
 

إل ُينشر بحثه  ر، ول 
 

ش
 
الن بكتاب قبول  الباحث  ُيزود  جور األ ل 

 . كاملة

 تتراوح   مدة  خالل  والفنية  العلمية  الشروط  استكمال  بعد  البحث  ينشر  .6

 النشر،   قبول   كتاب  صدور   تاريخ  من  أشهر (  9-3)تسعة    إلى  ثالثة  من

 .النشر ظروف وبحسب

الباحث  ُيز   .7 ) ود  بحثه  (مستلةبنسخة  من  طريق ،  إلكترونية  عن  ترسل 

  موقع املجلة، ويمكن تزيلها من يميلاإل 
ً
 . أيضا
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 الصفحة اجلزء حبث يف الباحث البحث ت

1 
التَّذييل بأمساء اهلل تعاىل وصفاته 

 مناسباته وداللته سورة األنفال أمنوذًجا
أ.د. إبراهيم بن عبد اهلل بن 

 42-1 األول تفسري إبراهيم الزهراني

2 

توجيه املتشابه اللفظي يف تفسري ابن 
جزي الكليب الغرناطي يف تفسريه 

التسهيل لعلوم التنزيل سورة إبراهيم 
 «دراسة مقارنة»أمنوذجًا 

 السيد ليث باسل صادق
 84-43 األول تفسري أ.د. فراس حييى عبداجلليل

مرويات الصحابة والتابعني رضي اهلل  3
 ودراسةعنهم يف سورة طه مجعا 

 السيدة مأرب مصدق رزيك
 132-85 األول تفسري أ. م. د. زبن عجيمي إبراهيم

يوسف وموسى  أوجه التشابه بني قصيت 4
 178-133 األول تفسري م.د. أمحد خملف عبد دراسة موضوعية مقارنة- عليهما السالم

5 
حكم زيادة الثقة عند الشيخ أمحد شاكر 

دراسة حديثة » يف كتاب الباعث احلثيث
 «مقارنة

السيد علي حممد سليمان 
 218-179 األول حديث إدريس عسكر حسن أ.د.

6 
مناذج من الرواة الذين قال فيهم حييى 
بن معني لفظة )شيخ( يف تارخيه برواية 

 «دراسة حديثية مقارنة»الدارمي 

 السيدة كوثر عبد الستار 
 250-219 األول حديث ثامر عبد اهلل داود أ.م.د.

7 
مرويات عمرة بنت عبد الرمحن 

األنصارية يف كتاب الشهادات يف الكتب 
 «دراسة حتليلية»التسعة  

السيدة سجى علي خلف 
 284-251 األول حديث أ.م.د. حازم عبد الوهاب عارف

8 
 ةاالستدالالت األصولية بآي

  ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّ
 دراسة تأصيلية ٌَّّ ٰرٰى

األستاذ املساعد الدكتور 
جعفر بن عبد الرمحن بن 

 مجيل قصاص

أصول 
 314-285 األول فقه

9 

كتاب أدب القاضي من كتاب الرعاية يف 
تأليف العالمة أبي  جتريد مسائل اهلداية

املليح مشس الدين حممد بن فخر الدين 
عثمان بن موسى بن علي بن األقرب 

)من هـ( حتقيق 774احلنفي احلليب )ت: 
أول كتاب أدب القاضي إىل آخر فصٌل يف 

 القضاء باإلرث(

 السيد أمحد مخيس محاد
 360-315 األول فقه أ.د. جميد صاحل ابراهيم

  شرط الفقر يف الوصية الواجبة 10
 «دراسة مقارنة»

 أ.م.د مقبل أمحد أمحد
 416-361 األول فقه أ.م د. عبد اهلل علي حمسن



 

 

 الصفحة اجلزء حبث يف الباحث البحث ت

11 

اختيارات زين الدين املنجا بن عثمان 
( يف كتابه املمتع يف ـه695التنوخي )ت:

شرح املقنع يف مسائل متعلقة باملفوضة 
 دراسة فقهية مقارنة

 السيد إبراهيم مرعي شهاب
 450-417 األول فقه أ.م.د. عبداهلل داود خلف

12 

كتاب هدية الناصح وحزب الفالح الناجح 
يف معرفة  الطريق الواضح لشهاب الدين 

أبي العباس أمحد بن حممد الزاهد 
هـ( من مجلة شروط وجوب الصالة 819)ت

 «دراسة وحتقيق»إىل نهاية مجلة األركان 

السيد  بشري فوزي محدان  
 484-451 األول فقه أ.م.د. نعمان سرحان عطية

13 
ترجيحات اإلمام البيهقي يف كتابه 

باب يف اجلناية متعلقة  «اخلالفيات»
دراسة » بالَقسامة وكفارة القتل والسحر

 «فقهية مقارنة

السيد قيس فيصل إبراهيم  
 518-485 األول فقه أ.م. د. عمر نوري نصار

14 
 ترجيحات البيهقي يف كتابه اخلالفيات

دراسة » )يف باب صالة الكسوف واخلسوف(
 «فقهية مقارنة

السيدة جنلة مجال عبد اجمليد 
 550-519 الثاني فقه أ.م.د. فائز حممد مجعة

15 

كتاب الطهارة من كتاب الرِّعايِة يف جتريِد 
أبي املليح  تأليف العالمة مسائِل اهلدايِة

مشس الدين حممد بن فخر الدين عثمان 
بن موسى بن علي بن االقرب احلنفي 

هـ(من أول كتاب الطهارة 774احلليب )ت
 دراسة وحتقيق اىل آخر فصل اآلبار

السيد نصيف جاسم حممد 
أ.م.د حممود مشس الدين 

 عبد األمري
 608-551 الثاني فقه

16 
اخلالفيات يف ترجيحات البيهقي يف كتابه 

باب ما يصح به النكاح دراسة فقهية 
 مقارنة

السيد عبداهلل حممد سعود  
 654-609 الثاني فقه أ.م.د. حممد فاضل إبراهيم

17 
ترجيحات البيهقي يف كتابه اخلالفيات يف 
معنى اإلقراء ومدته للمرأة اليت تباعد 

 حيضها دراسة فقهية مقارنة

السيدة عذراء محيد فريح 
 690-655 الثاني فقه أ.م.د أمين عبد القادر عبداحلليم

النبوات والسمعيات عند نعمان خري الدين   18
 اآللوسي )عرض ونقد( الروح أمنوذجًا

السيدة أمساء حممد حسن  
 730-691 الثاني عقيدة أ.م.د هادي عبيد حسن

 اإلسالميالبعد التعبدي يف التشريع  19
 772-731 الثاني فكر صايل أمحد أمارةأ.م.د.  وأداء الواجباتاحلقوق  يف ضمانوأثره 

20 
آراء معروف الرصايف الدينية حول 

يف كتابه »الشخصية  القرآن الكريم
 احملمدية«، دراسة فكرية نقدية

السيدة ندى عايد سعد 
 800-773 الثاني فكر نزار عامر حسني أ.م.د.
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 النبوات والسمعيات 

 عند نعمان خير الدين اآللوسي 

 )عرض ونقد( 

 الروح أنموذجاً
 

 السيدة 

 أسماء محمد حسن  
 

 جامعة األنبار

 كلية العلوم اإلسالمية

miasin129@gmail.com 
  

 األستاذ المساعد الدكتور

 هادي عبيد حسن  

 

 جامعة األنبار

 كلية العلوم اإلسالمية
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 باللغة العربية ملخص
   حسن حممد السيدة أمساء

   حسن عبيد هاديأ.م.د. 

الروح والنفس مصطلحين غامضين الداللة، وقد جلبت أنظار العلماء والباحثين نحوها،  
فبحثوا فيهما وبذلوا ما في وسعهم لفهم معانيهما، وصرفوا هممهم لكشف أسرارهما، وهل  
النصوص،  من  الكثير  في  النفس  مع  اختلطت  قد  الروح  إن  بل  واحد،  بمعنى  هما 

هذا شائعًا لمن لم يدرك مفهومهما بالضبط، إال    واستعملت أحدهما مكان األخرى وصار
أنهم لم يصلوا إلى نتيجة موحدة، وأجوبة قطعية في ذلك، وكما هو معلوم فأن الروح من 
نعمان   اإلمام  ومنهم  العلماء  أنظار  محل  فكانت  الغموض،  شديدة  الغيبية،  المسائل 

تية: ماهي الروح؟  لذلك انطلق البحث من المسائل اآل  ه( رحمه اهلل.1317ت)  لوسياآل
 وماهي النفس؟ وما حقيقتهما؟ واألسبقية في خلقهما؟ وفي مستقرها بعد فناء األجساد؟ 

 ، الروح أنموذجا  لوسي الكلمات المفتاحية: النبوات والسمعيات، نعمان اآل
THE PROPHETHOODS AND AUDITORY TRANSMISSIONS OF 

NU'MAN KHAIR AL-DIN AL-ALUSI (A REVIEW AND CRITICISM) 
THE SOUL AS AN EXAMPLE   

 Ms. Asma'a Muhammad Hassan  
Ass. Prof. Dr. Hadi Obaid Hassan  

Summary: 
Spirit and soul are two terms that are vague in connotation, and they have 

attracted the attention of scholars and researchers towards it. And they spent 

their eagerness to reveal their secrets, and whether they had the same 

meaning, Rather, the soul mixed with the soul in many texts, and used one of 

them in place of the other, and this became commonplace for those who did 

not fully understand their concept. However, they did not arrive at a unified 

conclusion, and definitive answers to that, and as it is known, the soul is one 

of the unseen matters, which is very vague, so it was the focus of scholars, 

including Imam Nu'man Al-Alusi (died 1317 AH) - may God have mercy on 

him -. Therefore, the research started from the following questions: What is 

a soul? What is the soul? And their truth? And the precedence in their 

creation? And in its stable after the annihilation of the bodies?  
Keywords: Prophethoods and Auditory Transmissions, Nu'man Al-Alusi, soul as an 

Example   
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 املقدمة
 المنير،  كتابه  بنور  قلوبنا   ونور  المبين،   لدينه  هدانا   الذي  العالمين،  رب  هلل  الحمد

  والصالة  اليقين،   الى  للوصول  والتفكر  التعقل  على  فيه  وحث  المبين،   السراج  هو  الذي
 أما بعد:.. .الدين يوم الى بهديه اقتدى  ومن وصحبه وآله محمد نبينا  على والسالم

علم مكانة عظيمة في اإلسالم، فقد رفع اهلل شأن العلماء، وقرن شهادتهم ن للإف
وتعالى   سبحانه  وحدانيته  إثبات  في   يي ىي مي خي حي جي يه  قال:  إذ بشهادته 

 . (1) مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
فهم عظيمة  منزلتهم  فان   ورثة  فالعلماء   بموتهم،  ينقطع  ال  عملهم  األنبياء، 

وكأنَّه  يعيش  ممن  غيرهم  بخالف أمَّا  سقط  من  ويموت،    الربانيون   العلم  أهل  المتاع، 
  شريطة  واألجر  الجزاء  في   لهم  يضاعف   فهؤالء  بعدهم  من   بعلمهم  ينتفع   الذين 

 اإلخالص. 
  ولذلك نجدهم اجتهدوا في الكثير من المسائل الغيبية ولعل أهمها الروح وهي من

 بيان.   فيها عنه يرد  ولم الشارع قبل من  إال  تعلم ال التي  المغيبات
ه( رحمه اهلل، منهجًا خاصًا عن الروح 1317ت)لوسي  فنهج اإلمام نعمان اآل
كتب أهم  من  تعد  كتابين  عند  »  : وهي  ه، في  األموات  سماع  عدم  في  البينات  اآليات 

السادات العينين بمحاكمة األحمدين»وكتاب    ، «الحنفية  إلى ماهية    فقد،  «جالء  تطرق 
بينهما؟ واألسبقية في خلقهما؟ ومستقر األرواح بعد فناء األجساد؟ الروح والنفس والفرق  

 وهل الروح تموت أم ال؟ إلى غير ذلك. 
 بأكثر   والمعلوم أنَّ الروح لها معاٍن عدة متنوعة قد ذكرها القرآن الكريم فهي تأول

  نسان اإل  في  الروح  حول  يدور  بحثنا  موضوع   أنَّ   الإ  صحيحة  وجميعها  معنى  من
 

 . 18ية اآل  ،سورة آل عمران (1)
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قد  وأن  وحقيقتها    الدنيا  في  بالبدن   تعلقها   حيث  من  أخرى تسميه    عليها  أطلقت  كانت 
 . األخرة في ومصيرها

 :هدف البحث
إرادة تسهيل الوصول والفهم إلى معاني الروح والنفس المتنوعة، والتي هي   .1

 محط نظر الباحثين عن حقيقتها. 
الروح والنفس التي وردت فيهما إبراز خفايا األسرار المنضوية تحت مفهوم   .2

 من القرآن والسنة. 
التي   .3 والفلسفية  العقائدية  الكتب  في  للعلماء  المختلفة  الفكرية  الجهود  إخراج 

 اهتمت بهذا الجانب. 
الغامضان  4 المصطلحان  هذان  فهم  في  ألتبس  ما  توجيه  إلى  البحث  يهدف   .

 الداللة، وماهيتهما. 
هذا  .5 قراءه  بعد  اال  جليًا  تبدو  ال  قد  التي  األهداف  من  هنالك  ما  آخر  إلى 

 البحث.
 منهج البحث

 الروح   مسألة   في  لوسي اآل  نعمان   اإلمام   إليه   تطرق  ما   نعرض  البحث  هذا  في
وفي   موضوًعا  تناقش  كونها   في   المستقل  التعقيب   أسلوب  اعتمدنا  المسألة  نقد   غيبيًا، 
 اإلمام  من  العقدية المسائل تحرير في المخالفة وجود عدم وعند المخالفة،المسائل  بعض
  اإلمام  يتم  لم  التي  للمسألة  االستدالل  مع  فقط،  التقرير  جانب  نلتزم   ننافإ  لوسياآل  نعمان
 األدلة. عرض فيها  لوسياآل نعمان
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 خطة البحث
مقدمة،   تسبقهم  مباحث،  خمسة  على  تقسم  أنَّ  الدراسة  طبيعة  اقتضت  وقد 

 وتعقبهم خاتمة.  
 . لوسياآل  الدين خير نعمان  اإلمام فأما المبحث األول: فتطرقنا فيه إلى سيرة

 الروح   بين الخلق  والمبحث الثاني: حقيقة الروح والنفس. والمبحث الثالث: أسبقية
الموت الرابع:  والمبحث  الخامس:  للبدن  أم  للروح  والجسد.  والمبحث    مستقر  وحده. 

  توصلنا ما أهم فيها  ذكرنا بخاتمة بحثنا ختمنا القيامة. ثم يوم الى  الموت بين ما األرواح
 . نتائج   من إليه

 كثيرا  تسليما    وسلم وأصحابه  آله وعلى  محمد  نبينا  على اهلل وصلى
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 :األول املبحث
 لوسياآل الدين خري نعمان اإلمام سرية

 : األول املطلب
 ونسبه وكنيته مسها

 عبد  بن  محمود،  الثناء  أبو  الدَّين   شهاب  بن النعمان،  البركات   أبو  الدَّين  خير  هو
 . (1) البغدادي الحسيني،  زاده، آلوسي اهلل

  علي   بن  الحسين  اإلمام  إلى  نسبة  التصال  ،    بالنبي  تبركاً   البركات  بأبي  كني
 .(2) بالحسيني يلقب  ولذلك   طالب  أبي بن

 ماوأ  ،(3) "لوسآ"  مدينة  يقطنون  الذين   األلوسين  قبيلة  إلى   نسبة  فهو  لوسيواآل
  السيد   الثناء  أبي  جد  قفل  إذ  العراق،  عاصمة  المشهورة  بغداد  مدينة   إلى  فنسبة  البغدادي
 .(4)فيها وتوفي ولذريته له وطناً  واتخذها  بغداد  إلى درويش  السيد بن الخطيب محمود

 : الثاني املطلب
 مولده

 المحرم،  اهلل  لشهر  عشر  الثاني  في  الجمعة  يوم  في  لوسياآل  نعمان  اإلمام  ولد
 .(5)بغداد مدينة  من الرصافة جانب في ولد وقد ، (م1836–ه1252) سنة

 

 . 5لوسي البغدادي، بعناية محمد زياد بن عمر التكلة، ص آلثبت العالمة النعمان ا (1)
 . 7ينظر: فضل الصمد في تحقيق إجازة الوالد للولد، عدنان أبو زيد، ص  (2)
ينظر: بالهمزة المقطوعة ألوس، وقيل: آلوس بالمد، وهي جزيرة تقع في وسط نهر الفرات، بين حديثة   (3)

الفرات عانات  عن  وتبعد  الخزانة،  قرية    وجزيرة  تقع  منها  وبالقرب  كيلومتًرا  ثمانين  من  أكثر  )عانه( 
العراق في محافظة األ في تح)بروانة(، وتقع غرب  اللباب  لب  ينظر:  األنساب، جالل  نبار حاليًا،  رير 

السيوطي، ص ا19الدين  األذفر، محمود شكري  والمسك  ونسبة ومنسوب، مرزوق  9لوسي، ص  آل،   ،
 . 67الزهراني، ص 

 . 14لدين األلوسي، صاينظر: الدر المنتثر، علي عالء  (4)
العالمة  ، وثبت  59ي، ص الم العراق، لألثر أع، و 34علي عالء الدين األلوسي، صينظر: الدر المنتثر،    (5)

 . 5لوسي، محمد زياد بن عمر التكلة، ص آلالنعمان ا
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 : الثالث املطلب
 والعقائدي الفقهي مذهبة

  لوسي اآل  نعمان   اإلمام  كان_: "  اهلل   رحمه_  البغدادي  باشا   إسماعيل  المؤرخ  قال
 . (1)"العقيدة سلفي المذهب،  حنفي فاضاًل، عالماً  اهلل رحمه

 : الرابع املطلب
 سريته

 بالعلم  تعنى  أسرة  من  فهو  ومحققيها،   بغداد  علماء  أبرز  من  النعمان  اإلمام
  تفسير   صاحب  لوسياآل  الثناء   أبو  محمود  اإلمام  المشهور  المفسر  بن ا   وهو  والعلماء، 

  النعمان  اإلمام   تولى   وقد  والدين،  بالعلم  معروفة  الجذور  عريقة سرةأ  من  ،« المعاني  روح»
  للتدريس   تصدر   ،(2) مرضية  سيرة   فسار  المتعددة  البالد   أجزاء   في   القضاء   شبابه   في

  في  بارًعا   وكان  والتصنيف،  التدريس  في   أوقاته  وحصر  «،للمدرسين   رئيًسا»  بعنوان 
  مكتبة   لتأليف  فوفق  النادرة  الكتب  جمع  إلى   توجه  ،(3)زمانه  بجوزي  وصف  حتى  الوعظ 
 قد  وكان  النعمانية،   بالمكتبة  هذه  مكتبته  وسمى  بغداد  خزائن  اغنى   من  اليوم  تعد  حافلة
 في   فأوقفها  مطبوع،  ومنها  مخطوط  منها   مكتبته  في  النادرة  الكتب  من  جمع  ما  جمع
 . (4) والمتعلمين  للعلم سنوات بعشر  مماته وقبل حياته

  ومن  المبرزين،  العلماء  من  جملة  على  اهلل  رحمه  لوسياآل  نعمان  اإلمام  درس
 : العلماء هؤالء

  أهالي   من  الحنفي،  البغدادي  أفندي  الدين   صفاء   موسى  بن   عيسى   العالمة .1
 . ه(1283ت) بغداد

 

 . 496هدية العارفين، إسماعيل باشا البغدادي، ص  (1)

 . 199ل غازي، ص آلوسي لعبد اهلل آل، الشيخ نعمان خير الدين ا60، صعالم العراق، لألثريأينظر:  (2)
 . 189لوسي، صاآل؛ والمسك االذفر لمحمود شكري 14لوسي، صاآلينظر: جالء العينين، لنعمان  (3)
 7محمد بن عمر التكلة، ص.، وثبت العالمة األلوسي، 10-9ص ينظر: فضل الصمد، عدنان أبو زيد، (4)
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  بالَحْمزاوي  المشهور  الدمشقي  حمزة  بن  نسيب  بن  محمود  السيد   الشام  مفتي.  2
 (. ه1305ت)

 حنبلي،   فقيه  النجدي   عيسى  بن   حمد  بن  إبراهيم  بن  أحمد  المؤرخ  العالمة .3
 (. ه1329ت)

 الدين،  نور  قبيلة  من  وأصله    الكردي  البشدري  أفندي   حسين  الشيخ .4
 (. م1904ت)

  الِقنَّوجي  البخاري   الحسيني   علي   بن   خان   حسن   صديق  المحدث  الشيخ  .5
 .(1) الطيب أبو الملقب

  العينين  جالء »  «، المسيح  عبد  لفقه   لما   الفسيح   الجواب»:  منها  كثيرة  مؤلفات   له
  المواعظ   غالية »  «،األموات  سماع  عدم  في  البينات   اآليات»  «، األحمدين  بمحاكمة
 . (2) «البحرين  جواب في الفجرين  صادق» ،« المتعظ ومصباح

 : اخلامس املطلب
 وفاته

 عدة  استمر  مرض  بعد  عامًا،  65  ناهز  عمر  عن   لوسي،اآل  نعمان  اإلمام  توفي
 في(  م1899/ ه1317)  سنة  الحرام  محرم  من  السابع  األربعاء  يوم  صبيحة  أشهر
 .(3)بغداد

  

 

لعدنان    (1) للولد،  الوالد  إجازة  في تحقيق  الصمد  فليراجع فضل  االستزادة  أراد  ،  29_28أبو زيد، ص  من 
التكلة، ص:  اآلوثبت العالمة   جازاته  الكثير من العلماء الذين  إذكر في    إذ،  10-7لوسي لمحمد زياد 

من أجازه تدبجًا من بلدان    من ضمنهم ذكر   فقدلوسي  اآلبتداًء بوالده المفسر أبو الثناء  اتتلمذ على أيديهم  
 بعيدة. 

 . 68-65ثري، صألنظر: أعالم العراق، محمد بهجة اي (2)
 . 34، صلوسياآلينظر: الدر المنتثر، علي عالء الدين  (3)
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 : الثاني املبحث
 والنفس الروح حقيقة

 متهيد:
 ال  فإننا   الموجودات  عالم  في  له  نظير  ال  جنس  من  مخلوقة  الروح  كانت  لما

  إلى   وتتكلم  وتبصر   وتسمع  وتهبط،   تصعد  أنها   اهلل   عرفنا   فقد  ماهيتها،  نعرف   أن   نستطيع 
 صعودها  فليس  المعروفة،  األجسام  لصفات  مخالفة  الصفات  هذه  أن  إال  ذلك،  غير

هذا   أن  شك  ونعلمه وال  نعرفه  ما  جنس  من  وقعودها  وقيامها  وبصرها   وسمعها  وهبوطها
 . (1)ونعرفه نعلمه لما  مخالف نحو  على

  كيفية   لها   وهل  هي؟   ما  عنها،  فكرة  إعطاء   من   الروح  أمر  في  للباحث   بدَّ  ال  فكان
  مسكنها فأين غيره كانت  فإن البدن؟   غير آخر شيء أم البدن،  من جزء  هي وهل  معينه؟
  وأين  موتها؟   وكيف   األرواح،  تموت  وهل  متعددة؟  أم  اإلنسان  في  واحدة  هي  وهل   فيه؟

  الروح   بين  فرقوا  الذين   أخطأ  حيث  واحد؟   أمر  والنفس  الروح  وهل  البرزخ،  في  مستقرها
  تقبضها  التي   هي   النفس  أن  علم...  تأمل  ومن   مختلفان،  أمران  أنهما  واعتقدوا  والنفس

  وهي  وتعذب،  وتنعم  وتسأل،  الجسد،  إلى  بها  وتعود  السماء،  إلى   بها  وتصعد  المالئكة،
 . األحاديث في  ثبت كما البصر تبعها الجسد من خرجت إذا التي أيضاً  الروح

العلماااااااااء والباااااااااحثين وحتااااااااى يومنااااااااا هااااااااذا يتدارسااااااااون الغمااااااااوض الااااااااذي والزال 
يحاااايط بماهيااااه الااااروح ومااااادة خلقهااااا أضااااافة لمصااااطلح الاااانفس الااااذي زاحاااام الااااروح فااااي 

حااااااول الااااااروح  رمفهومااااااه فأثرنااااااا أنَّ نبحااااااث فااااااي نصااااااوص عقياااااادتنا لتبساااااايط مااااااا ياااااادو 
وأراء  والااااانفس بماااااا أخبرناااااا اهلل باااااه مااااان القااااارآن الكاااااريم وعلاااااى لساااااان نبيناااااا األماااااين 

 العلماء المبجلين وفي هذا شيء من التفصيل.
  

 

 . 85ص األشقر، سليمان بن لعمر الصغرى القيامةينظر:  (1) 
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  املطلب األول:
 والنفس الروح حقيقة

وأطلقوا  وحديثًا،  قديمًا  والمتكلمين  الفالسفة  بين  الروح  أمر  في  االختالف  كثر 
الفالسفة والمتكلمين    فنذكر شيء من أراء   النظر في شرحه وخاضوا في عميق ماهيته،

   بينهما: ما في العالقة
 أوال : أقوال الفالسفة. 

)ت الفارابي  يتشكل (1) ه(339قال  ال  األمر،  عالم  جوهر  من  الروح  "أن   :
يدرك   بصورة، وال فلذلك  بين سكون وحركة  يتردد  بإشارة، وال  يتعين  بخلقة، وال  يتخلق 

من   وتنتقش  الملكوت،  عالم  في  وتسبيح  آت،  هو  الذي  والمنتظر  فات،  الذي  المعدوم 
 . (2)بروت"خاتم الج

النفس جوهر مجرد مسكويه )ت   ليس  شيئاً   فينا  "إن   :(3)ه(421وممن يرى أن 
 جوهر   هو  بل  جسمية  قوة  إلى  وجوده  في  محتاج  وال  عرض  وال  جسم  من  بجزء  وال  بجسم
 .(4) الحواس" من بشيء محسوس غير بسيط

  

 

 المسلمين، فالسفة  أكبر:  الثاني  بالمعلم  ويعرف  الفارابّي،  نصر  أبو  أوزلغ،   بن  طرخان  بن  محمد  بن  محمد  (1)
  إلى  ورحل  كتبه،  أكثر  بها  وألف  فيها،  فنشأ   بغداد   إلى  فاراب وانتقل  في  ولد  مستعرب،  األصل،  تركي
  في  المعروفة  الشرقية  اللغات  وأكثر  اليونانية  يحسن  كان  ه(،339ت)   بدمشق  وتوفي  والشام،  مصر
 .  20/ 7عالم للزركلي أل، ا33لطفي جمعه: صإلسالم، محمد فالسفة اينظر: تاريخ  .عصره

 . 271الثمرة المرضية في بعض الرساالت الفارابية، أبو نصر الفارابي، ت: د. عماد نبيل، ص (2)
سنة   بها  وتوفي  أصفهان  وسكن  الري  من  أصله   علي،  أبو  مسكويه،  يعقوب الملقب  بن  محمد  بن  أحمد  (3)

اشتغل  ، ه(421) وأسلم،  مجوسيًا  والكيمياء  كان    ابن  كتب  خزانة  على   قيما  وكان  والمنطق،  بالفلسفة 
 .211/ 1 :للزركلي   ،عالماألو ،  305ص : جمعه لطفي محمد اإلسالم، فالسفة العميد، ينظر: تاريخ

 . 1/10تهذيب األخالق وتطهير األعراق، أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه،  (4)
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سينا ابن  إلى    :(1)ه(428)ت   وقال  يحتاج  ال  صاعد  متحرك  لطيف  "الروح 
تنكيس وعائه حتى ينصب، بل إن فعل ذلك أدى إلى إفراط استفراغ الدم الذي يصحبه،  
الحركة  من  الروح  في  وبما  أسهل،  فوق  إلى  فيه ألن حركته  الروح  لى عسر حركة  وا 

 .(2)واللطافة كفاية في أن ينبث منه في الدماغ ما يحتاج إليه ويسخنه"
باجة  ابن  بأنها:    (3) ه(535)ت  وقد عرف  طبيعي  النفس  لجسم  أول  "استكمال 

 . (4) آلي، ووجود الجسم ذي نفس هي الحياة، فكل جسم متنفس حي"
 تعقيب:

 مجرد،   روحاني  جوهر  بأنها   الروح  فسروا  بعض الفالسفة، أنهم  راءآ   تبين لنا من
  كما   وجردوها، وربطوا النفس بالحياة، استكمااًل للجسد،  الجسمية  عنها  فنفوا  بجسم،  وليس

 .  واحد بمعنى  والنفس  الروح اعتبروا  بل والنفس، الروح بين   يفرقوا لم
 ثانيا : أقوال المتكلمين.  
الجويني اإلمام   لألجسام   مشابكة  أجسام)  األرواح   أن(  ه478ت)   يرى 

تعالى  أجرى  المحسوسة   لها،   مشابكتها  استمرت  ما  األجسام  حياة  باستمرار  العادة  اهلل 
 الجواهر،  به   تحيا   عرض  والحياة...  العادة  استمرار  في  الحياة  الموت  يعقب  فارقتها  فإذا

 .(5)الروح( في قولنا فهذا الحياة، به  قامت إن أيضًا،  بالحياة يحيا  والروح
 

علي،    (1) أبو  سينا،  بن  اهلل  عبد  بن  والمنطق الحسين  الطب  في  التصانيف  صاحب  الرئيس،  الفيلسوف 
و  بلخ،  من  أصله  ونشأوالطبيعيات،  في  لد  بخارى،  وتعلم  قرى  شهرته  إحدى  واتسعت  العلماء،   ،ناظر 

للزركلي71ه(. ينظر: تاريخ فالسفة اإلسالم، محمد لطفي جمعه: ص  428توفي عام )ف  :، االعالم 
2/241  . 

 .  1/85 :القانون في الطب، ابن سينا (2)
ه،  بن   يحيى  بن  محمد  بكر  أبو  (3) اإلسالم،   فالسفة  الصائغ، من  بابن  يعرف  وقد  األندلسي،  التجيبي  باجَّ

  والفلك  والطبيعيات   بالفلسفة  اشتغل  اشتهر في عهده بانه أكبر الشراح لفلسفة ارسطاطليس بعد ابن سينا،
عام فاس  في  توفي  األ535)   والطب،  باجة  ابن  النفس،  ينظر:  ص:ه(،  تاريخ3ندلسي،   فالسفة  ، 

 . 97ص: لطفي محمد اإلسالم،

 . 28كتاب النفس، أبو بكر محمد بن باجة االندلسي، ص  (4)

 . 292ى قواطع األدلة في أصول االعتقاد، إلمام الحرمين الجويني، صإل االرشاد  (5)
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  ولكنها  وذاته  اإلنسان  نفس  هي"  :الروح  أن(  ه505)ت  الغزالي  اإلمام  وصرح
 .(1) "أحوالها اختالف بحسب مختلفة بأوصاف  توصف

 بالصفات   فرق  والروح  النفس  بين   الفرق  بأن(  ه751ت)   الجوزية  القيم  ابن  رجح
النفس...  بالذاتِ   فرق  ال :  تعالى  كقوله  بجملتها  الذات  على  تطلق  القرآن  في  وقال 
حص مس خس (2)ى قول األشاعرة ومنهم أمام الحرمين،إل  القيم   ، ومال اإلمام ابن  

  أِلَن  روحا  الروح  وسميت: )فقال  واحد،  مسمى  على  تدالن  وانهما  الروح  هي  النفس   بأن
 .(3) (بها الحياة لحصول: روحاً  النفس   البدن... وسميت  حياة بها

 بعضهم   أن   المسألة   هذه  في(  ها852ت)  العسقالني  حجر  ابن   الحافظ  وذكر
 جس  مخ جخ مح   جح مج حج مث هت مت خت:  اهلل    بقول  استدلوا

 مغ  جغ مع  جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص   مس خسحس 

لقوله تعالى  َأنَّ   على   ، (4)جف  والمراد    حس  جس:  النفس والروح شيء واحد 
 .(5) األرواح

يدلأ  إلى  ه(581)ت  السهيِلي  وذهب ما  قوله    والنفس   الروح  مغايرة   على   نه 
  بينهما  فيما  خفاء  وال...  ولم يقل من نفسي ،   (6)خف حف جف مغ جغ معتعالى:  

 .(7) المعنى في فرقاً  بينهما أن  على  يدل وذلك الكالم في  الفرق من

 

 . 3/4 :مام أبو حامد الغزاليإلإحياء علوم الدين، ل (1)

 . 61ية اآل ،سورة النور (2)
 . 218-217بن القيم الجوزية؛ ص الكتاب الروح  (3)
 . 93ية اآل ،نعامألسورة ا (4)
 .  3/233 :بن حجر العسقالنيال الباري،فتح  (5)
 .  29ية اآل  ،سورة الحجر ( 6)
 . 3/97  :(ها581ت) السهيلي أحمد  بن اهلل  عبد بن الرحمن عبد القاسم أبو اآلنف،  ( ينظر: الروض7)
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 جعل  يصح   ال  ، فإنه (1)يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن:  وكذلك قوله تعالى
 .ذلك لساغ  التغاير ال ولو اآلخر موضع أحدهما

التي ينفخها الملك في الجنين هي النفس بشرط اتصالها  َأن الروح السهيلي وقرر
 . المغايرة عليها تقع  لم ذإ شرط لها  وضع نه أ بمعنى  ،(2) بالبدن

المسائلة:    وبعد  هذه  في  وكذلك يتبين  التحقيق  أمور،  على  تطلق  النفس  أن 
ما   غالب  ولكن  الروح،  على  تطلق  فالنفس  تارة،  ويختلف  تارة،  مدلولهما  فيتحد  الروح 
أغلب   الروح  فتسمية  مجردة  أخذت  إذا  وأما  بالبدن،  متصلة  كانت  إذا  نفسًا  تسمى 

 .(3) عليها
رحمه اهلل فيرى أن أرواح بني آدم كما قاله األكثرون:   لوسياآل  أما اإلمام نعمان

 ىل ملتعالى:    قوله  إنه لم يقع تسميتها في القرآن إال بالنفس، وأستدل على ذلك من

:  ؛ وقوله تعالى (5)مك لك اك يق  :تعالى   ؛ وقوله (4)ىم مم خم حم جميل
ٰى ٰر ٌّ ٍّ(6)؛ وقوله  :ّٰ زئ رئ (7)وقوله  ؛  :حس  جس (8)  ؛

 .(9)من خن حن جنمم خم حم جم هلمل  خل حل جل: وقال تعالى

 

 . 116ية اآل ،سورة المائدة (1)
 .  5/116 :كثيرن البالعظيم؛ تفسير القرآن  (2)
 . 2/919 :ن أبي العز الحنفيالبتقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية،  (3)
 . 53من اآلية  ،سورة يوسف (4)
 . 2من اآلية  ،سورة القيامة (5)
 . 27من اآلية   ،سورة الفجر (6)
 . 7ية اآل ،سورة الشمس (7)
 .  93ية اآل ،األنعامسورة  (8)
 .  35ية اآل ،سورة األنبياء (9)
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اآل نعمان  اإلمام  اهلل   لوسيوتبنى  األلوسي رحمهم  الثناء محمود  أبو  والده  رأي 
بعد ذكره لبعض أراء العلماء بين من يوحد الروح والنفس في المعنى وبين من    جميعاً 

فقال: بينهما    في  صح  فقد  واحد،  شيء  أنهما  العلماء   أكثر  عن  زيد  ابن  حكى  يفرق 
   هريرة  أبي عن  صحيح بسند البزار أخرجه  وما اآلخر على  منهما كل إطالق  األخبار

  يحب  تعالى واهلل نفسه خرجت لو يود  يعاين ما ويعاين الموت  به ينزل المؤمن أن» رفعه
  عن   فيستخبرونه  المؤمنين  أرواح  فتأتيه  السماء   إلى   روحه  تصعد   المؤمن  وأن  لقاءه

 .(1)الدنيا« أهل من معارفه
عن  النعمان  اإلمام  نقل    شيئان  هما:  قوله  (2) ه(238)ت   حبيب  ابن   وكذلك 

  ورأس   ورجالن  يدان  لها  ذلك   غير  أمر   والنفس  اإلنسان  في  المتردد  النفس  هو  فالروح
وتحزن   وتتألم  تلتذ   التي   وهي   وعينان  نها  وتفرح    وتخرج   المنام  في  تتوفى   التي   هي  وا 
  واحتج  تعود،  حتى   يفرح  وال   يلتذ  ال   فقط   بالروح  دونها   الجسد  ويبقى   الرؤيا   وترى   وتسرح

 . (3()4) ىي مي خي: بقوله تعالى
 تعقيب:
 العلم،   أهل  وأكثر  النظر  أهل  إليه   ذهب  "والذي   نظر:  هذا فيه   حبيب  ابن  وقول

 مسميات،  على   بانفراده  يقع  قد  منهما  واحد  وكل  واحد،  لشيء  اسمان   والنفس  الروح  أن

 

روح المعاني؛ و   ؛(4271رقم ) ب  3/52مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ كتاب الجنائز؛ باب السؤال في القبر؛    (1)
 . 153ص :لوسياآل نعمان؛ بمحاكمة األحمدين جالء العينين  ، 263/ 12لوسي: اآلأبو الثناء 

عبد    (2) مروان  )تأبو  القرطبي،  السلمي  هارون  بن  سليمان  بن  حبيب  بن  األندلس    ،ها(238الملك  عالم 
و)طبقات   والتابعين(  الفقهاء  و)طبقات  اإلسالم(  )حروب  منها  كثيرة.  تصانيف  له  عصره؛  وفقيه 

 .  4/157 :عالم للزركلياأل ، ينظر:المحدثين( و)الفرائض( و)مكارم األخالق(
 .  42ية اآل ،سورة الزمر (3)
 . 153ص :لوسياآل نعمانجالء العينين بمحاكمة األحمدين؛  (4)
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 ويقع  ،(1)مث زث رث يت ىت نت مت  :  اهلل  قال  الملك،  على  الروح  فيقع
  على   أيضا  ويقع  ، (2)حم  جم يل  ىل مل خل:    اهلل  قال  القرآن،  على  أيضا
 وذهبت   مات  إذا   روح  فالن  في   ما:  يقال   الحيوان،   من   وغيره  اإلنسان في  الموجودة  الحياة
  اإلنسان  في  المتردد  النفس   على   أيضا  ويقع  باقية،  حياة  فيه  كانت   إذا  روح  وفيه   حياته، 
 .(3)حبيب" ابن  إليه ذهب ما  على

على  مي خي:  قال    اهلل   أن  واحد   شيء   والنفس   الروح  إن   قوله   ويستدل 
وقال(4)َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي   عن   نام   إذ : اهلل  رسول  ، 
  في   إلينا  لردها  شاء  ولو   أرواحنا  قبض  اهلل  إن »  ،الشمس  طلعت  حتى   الوادي   في  الصالة
 هو   سماه  وما  نفساً   كتابه  في  تعالى  اهلل  سماه  ما  روحاً     فسماها   ،(5) «هذا  غير  حين
 .(6)بين  وهذا ،«بنفسك أخذ الذي بنفسي أخذ: »فيه قال ألنه نفسا؛  الحديث في  أيضا

عتمد على تفسير والده في الفرق  ا رحمه اهلل    لوسي اآلويبدو لنا أن اإلمام نعمان  
السنة   من  دلياًل  ونضيف  جدًا  واضح  وهذا  والنفس  الروح  اإلمام  إبين  أدلة  جانب  لى 

ألم تروا اإلنسان إذا مات  »قال:    النعمان ووالده وهو حديث أبي هريرة عن رسول اهلل  
فسماه تارة روحًا وتارة    ،(7) «فذلك حين يتبع بصره نفسه  :شخص بصره، قالوا: بلى، قال

 .(8)نفسًا، وفيه حجة لمن يقول الروح والنفس بمعنى واحد
 

 

 . 17ية اآل ،سورة مريم (1)
   .52ية اآل ،سورة الشورى (2)

 . 1/229 :المقدمات الممهدات، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (3)
 .  42ية اآل ،سورة الزمر (4)
حكم    ،(26رقم ) ب  1/14  : وقوت الصالة، باب النوم عن الصالةأخرجه اإلمام مالك في موطأه، كتاب    (5)

 الحديث: صحيح.   
 . 1/230 :المقدمات الممهدات، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (6)
 (.  921رقم ) ب 2/63  :أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت والدعاء له (7)
 .  6/224 :مسلم بن الحجاج، أبو زكريا يحيي النووي المنهاج شرح صحيح  (8)
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 : املبحث الثالث
 أسبقية اخللق بني الروح واجلسد

نعمان   اإلمام  الروح   لوسياآلبين  خلق  أسبقية  في  العلماء  اختالف  اهلل  رحمه 
 على البدن على قولين:  

  البدن  خلق   بتقدم  قال  من:  والثاني  البدن،   على  الروح  خلق   بتقدم  قال  من:  األول
 الروح،  على

تعال قوله  تأويل  في  العلماء  اختالف   ٰر ٰذ يي ىي مي خي حيى:  وسبب 

العلماء في  ،   (1()2)ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى اختالف  وقبل ذكر 
 ولت بها. أتفسير هذه اآلية نذكر األقوال التي 

  من  أخرج  تعالى   اهلل   أن   اآلية   معنى   فقال العلماء  مشكلة،  آية   قال القرطبي: وهذه
  ٍّ  َّ ُّ ِّ ّٰ  معنى::  قالوا  بعض،  من  بعضهم  آدم  بني  ظهور
  عليهم،   اإلشهاد  مقام   ذلك  فقام  قال،  : أي  ،ِّ ّٰتوحيده،    على   بخلقه  دلهم

 .(3)منهم واإلقرار
 أصحاب  إلى  وتمييزهم  آدم    صلب  من   الذرية  أخذ  في  أحاديث  وردت  وقد

 .(4) ربهم اهلل بأن   عليهم االستشهاد بعضها وفي الشمال،  إلى أصحاب و اليمين 
  عن   سئل  ، الخطاب    بن  عمر   أن   الجهني،   يسار  بن  كما ورد في حديث مسلم

   اهلل  رسول  سمعت:  عمر  فقال،   (5)ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  :اآلية  هذه
  فاستخرج  بيمينه،   ظهره   مسح  ثم   آدم،  خلق     اهلل  إن : "   اهلل  رسول  فقال   عنها،  سئل

 

 . 172آية   ،سورة األعراف (1)
 . 108ص :األموات، واآليات البينات في عدم سماع 155ص األحمدين،جالء العينين بمحاكمة ينظر:  (2)
 . 7/314 :الجامع ألحكام القرآن؛ القرطبي (3)
 . 3/501 :تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (4)
 .  172ية اآل ،سورة األعراف (5)
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فاستخرج   ظهره  مسح  ثم  يعملون،  الجنة  أهل  وبعمل  للجنة  هؤالء  خلقت:  فقال  ذرية،  منه
 اهلل،   رسول  يا:  رجل  فقال  يعملون،  النار  أهل  وبعمل  للنار  هؤالء  خلقت:  فقال  ذرية،  منه
 أهل   بعمل  استعمله   للجنة   العبد   خلق  إذا     اهلل  إن »  :اهلل    رسول  فقال   العمل؟  ففيم

ذا   الجنة،  به   فيدخله  الجنة   أهل  أعمال   من  عمل  على   يموت   حتى   الجنة   العبد   خلق  وا 
  به  فيدخله  النار   أهل  أعمال   من  عمل  على   يموت  حتى   النار  أهل  بعمل  استعمله  للنار 

كعب  . النار« بن  أبي  عليه    :وقال  أخذ  وقد  إال  القيامة  يوم  إلى  يولد  أحد  من  "فليس 
 .(1) العهد"

  اآلباء  أصالب  في  وهم  منهم  أ خذ   قد  الميثاق   أن "  تفسيره  في  السعود  أبو  وذكر
  أولئك   من  واحدة  كل  أشهد  ،ٍّ  َّ ُّ  األمهات...  أرحام  في  يستودعوا  ولم

  بربوبيته   لهم  تقريراً   غيرها  على  ال  نفسها   على   آبائهم  ظهور  من   المأخوذين  الذريات
 لالستدالل  مستعدين  الفطرة  مبدأ  في  جميعاً   إياهم  تعالى  لخلقه  تمثيل  وهذا....  التامة

 .(2)"واإلسالم التوحيد إلى المؤدية واألنفس  اآلفاق في المنصوبة  بالدالئل
ونقل   الى قسمين،  العلماء  بين  الخالف  النعمان جزء من  ومن هنا وقع  اإلمام 

 : التالي النحو  على وذلك معروفان؛ قوالن فيها  للعلماء  هذا الخالف بقوله 
  

 

 . 7/316 «:تفسير القرطبي»الجامع ألحكام القرآن  (1)
 . 3/289 :إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؛ تفسير أبي السعود (2)
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 : األول املطلب
 األجساد على األرواح خلق تقدم اىل الذين ذهبوا

 وأبن   (1)  المروزي  نصر   بن   اهلل؛ محمد  رحمه  نعمان األلوسي  اإلمام  ذكرهم  وممن
  ، قال (3)خص حص مس خس حس جس مختعالى:    ، قال(2)الظاهري  حزم
: (6) عطاء  ابن  وقال،  (5) األنفس  وهي  جملة  رواحاأل  خلق   اهلل   َأن  فصح:  (4)حزم  ابن
لقوله  قبل  رواحاأل  اهلل  خلق  حس  ،األرواح  يعني  ،جس مخ:  تعالى  األجساد، 

 . (7)األجساد يعني ،خس
 يي ىي مي خي حي:  اآلية  هذه  قال في  إذ  ،القرظي   كعب  بن  ومنهم أيضًا محمد

األرواح  باإِليمان  له  أقروا  انهم  على  تدل  فهي  ،ٰذ   يخلق  َأن  قبل  والمعرفة، 
   .(8) أجسادها

 

)ت  (1) اهلل  عبد  أبو  المروزي،  نصر  بن  والحديث  ،ه(249محمد  الفقه  في  الناس    ،إمام  أعلم  من  كان 
ونشأ بنيسابور استوطن سمرقند وتوفي بها؛ له    ،ولد ببغداد  ،باختالف الصحابة فمن بعدهم في األحكام

 . 125/ 7 : عالم للزركليألا ينظر: )القسامة( في الفقه و)المسند( في الحديث. :كتب كثيرة، منها
 . 108ص :ينات في عدم سماع األموات، واآليات الب155ينظر: جالء العينين بمحاكمة األحمدين، ص (2)

 . 11يةاآل ،سورة األعراف (3)
قرطبة    مدينة  في  ولد  وفقيه،  وفيلسوف  وكاتب  شاعر  األندلسي،  الظاهري  حزم  بن  سعيد  بن  أحمد  بن   علي  (4)

 سنة  توفي  اإلسالم،  أئمة  وأحد  عصره،  في  األندلس  عالم  ونشأته،  مولده  إلى  إشارة  القرطبي  يلقب  وكان
 . 20/93: للصفدي بالوفيات، الوافي ، 18/184: للذهبي النبالء، أعالم سير: ينظر(. ها456)

 . 4/54  :الفصل في الملل واألهواء والنحل؛ ابن حزم الظاهري (5)
  أركان  وأحد مالكي فقيه ،أحمد بن محمد بن عبد الكريم، أبو الفضل تاج الدين، ابن َعَطاء اهلل اإلسكندري (6)

عام    الشاذلية  الطريقة القاهرة  في  توفي  مصر،  في  مؤلفاته:  ،ها(709) الصوفية   العطائية،   الحكم  من 

 :كشف الظنونو ،  273/ 1  :الكامنة  الوصول، ينظر: الدرر  مقدمات  أصول  التدبير،  إسقاط  في  التنوير
2/1554 . 

 . 68ص :التعرف لمذهب أهل التصوف؛ محمد بن أبي إسحاق الحنفي (7)
   .159ص :الروح، ابن القيمينظر:  (8)
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 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي :    اهلل  قوله  في    كعب  بن   أبي   وعن
ٌّ ٍّ  َّ ُّ،   فستنطقهم   صورهم  ثم   أرواحا  فجعلهم  جمعهم:  قال  اآلية  
 .(1)... والميثاق العهد عليهم أخذ ثم فتكلموا

النعمان اإلمام  أخذ  بكالم  ثم  يستدل  اهلل  عن  (  ها597)ت  الجوزي  ابن  رحمه 
النبي    عائشة   قال:  عن  ن ود    اأَلْرَواح  »  أنه    َوَما   اْئَتَلفَ   ِمْنَها  َتَعاَرفَ   َفَما  م َجنََّدة    ج 
 .(2) اْخَتَلَف« ِمْنَها َتَناَكرَ 

قوله388)ت   الخطابي  سليمان  يأب  عن  الجوزي،  ابن  ىفحك  هذا  ومعنى:  ه( 
    اهلل  أن  روي  ما  على  األجساد،  وتقدمها  األرواح  كون  مبدأ  عن  اإلخبار:  الحديث

 .(3)األجساد قبل األرواح خلق
  ه( أن األرواح ليست بأعراض فإنها855)ت  (4) وذكر اإلمام بدر الدين العيني

موجودة نها  ،األجساد  قبل  كانت  بحديث    ؛األجساد  فناء  بعد  تبقى  وا  األرواح »مستداًل 
 .  «ةجنود مجند

العيني: اإلمام  منها»"وقوله:    وقال  تعارف    التي  صفاتها  موافقة  تعارفها  «فما 
 أجسادها  في   فرقت  ثم  مجتمعة  خلقت  ألنها  وقيل  أخالقها  في  وتناسبها  عليها   اهلل  خلقها
 .(5)نافرة  باعده ومن  ألفه قسيمة وافق فمن

 

 . قال شعيب األرناؤوط: ضعيف 18/146 :الشيباني حنبل بنحمد أمسند اإلمام لترتيب  الرباني الفتح (1)
 (. 3158)رقم ب 3/1231 ة:األنبياء، باب األرواح جنود مجندأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب  (2)
 . 274/ 2 :، والتبصرة البن الجوزي155ص :لوسياآللعينين بمحاكمة األحمدين، جالء ا (3)
الحنفي: مؤرخ، عالمة، من كبار   (4) العيني  الدين  أبو محمد، بدر  محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، 

في  حلب  من  أصله  ،المحدثين عكف  ومولده  نسبته،  وأليها    أن   إلى  والتصنيف  التدريس  على  عينتاب 
عام  توفي القالئد، 855)   بالقاهرة  وفرائد  البخاري،  شرح  في  القارئ  عمدة  منها:  مصنفات  عدة  له  ه( 

 . 7/286  :ورجال الطحاوي، ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب
   .215/ 15 :العينيعمدة القاري، بدر الدين  (5)
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توجيه    ماملإلو  الحديثالخطابي    إلى   إشارة  يكون  أن  أحدهما:  و:وه  ،لمعنى 
ن   والشر  الخير   في   التشاكل  معنى   إلى   يميل  والشرير  شكله  إلى   يحن   الناس   من   الخير  وا 
  فإذا  والشر  الخير   من   عليها  جبلت  التي   طباعها   بضرائب  تتعارف  إنما  واألرواح  نظيره
ذا  وتألفت  تعارفت  األشكال  اتفقت   اهلل  أن  روي  أنه  واآلخر:.  وتناكرت  تنافرت  اختلفت  وا 
  بالذكر   تعارفت  باألجساد  التبست  فلما  تلتقي   وكانت  األجساد  قبل  األرواح  خلق  تعالى
 .(1)المتقدم" العهد من له  سبق ما على  وينكر يعرف  إنما  منها واحد كل فصار األول

األثار  أن  وغايتها  ثابتاً   مستقراً   سبقاً   لألجساد  األرواح  سبق  على  تدل  ال  وهذه 
على    وأعمالها   وآجالها  خلقها  وقدر  النسمة  صور  سبحانه  وفاطرها  بارئها  أن   تدل 
  في  أفرادها  من  فرد  كل  خروج  وقدر  إليها  أعادها  ثم  مادتها  من   الصور  تلك  واستخرج

  في   كلها  ناطقة   موجودة  استمرت  ثم  خلقًا مستقرا   خلقت   أنها  على  تدل   وال  له   المقدر  وقته
 . (2)  قاله ابن حزم كما ،جملة بعد جملة  األبدان إلى منها  ترسل ثم واحد موضع

 املطلب الثاني: 
 القائلني بتقدم خلق األجساد على األرواح

واستدلوا بأن اهلل خلق آدم في الجنة على مراحل كما ورد في القرآن الكريم ثم 
 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن:  نفخ فيه الروح بعد ذلك قال تعالى

 . (3)خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ
فقالوا: أن هذه اآلية فيها دليل على أن خلق جسد آدم قبل أن ينفخ فيه الروح، 

  فمن   جسده  خلق  بعد  روحه  من  فيه  نفخ   سبحانه  أنه  على  تدل  واآلثار  والحديث   والقرآن 
  ذريته   أرواح  جملة  مع  بدنه  قبل  مخلوقة  روحه  كانت  ولو  الروح  فيه  حدثت  النفخة  تلك
 .(4)خلقه من المالئكة عجبت لما

 

 .  15/216 :المصدر السابق نفسه (1)
 . 307ص :الحنفي العز أبي بنا  الطحاوية، العقيدة وشرح ؛ 160ص   :القيم الجوزية ابن  الروح، (2)
 . 72-71اآليات  ،سورة ص (3)

 . 173ص  :الروح في الكالم على أرواح األموات واألحياء، ابن القيم (4)
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 التمثيل   ه( اآلية، على 685)ت  (1) ونقل اإلمام النعمان تحميل اإلمام البيضاوي
النعمان  الروح،  في  القيم   وابن  " للمصابيح  شرحه"  في اإلمام   خلقها  تأخر  على  واستدل 

 :(2) منها بأدلة
»َأن الصحيح   ثمَّ   دماً   َيْوًما  َأْرَبِعينَ   أمه  بطن  ِفي  يجمع  آدم  اْبن  خلق  الحديث 

  .(3) «الّروح ِفيهِ  فينفخ اْلملك ِإَلْيهِ  ي ْرسل  ثمَّ  َذِلك مثل م ْضَغة يكون ثمَّ  َذِلك علقه مثل يكون
  كان  لو  الروح  أن  االستدالل بالحديث  وذكر اإلمام النعمان رحمه اهلل بأن وجه

ومن ذلك يتبين أن اإلمام    ،(4) فيه  فيدخله  بالروح  الملك   إليه   يرسل  ثم   لقيل،   قبل  مخلوقاً 
العلماء في مسألة سبق خلق األرواح أم األجساد،   لوسياآلنعمان   توسع في نقل أراء 

بن القيم،  الوسرد أقوال العلماء وركز على تفسير والده في روح المعاني وكتاب الروح  
 .(5)شئت" إن فراجعهما ولذلك قال رحمه اهلل ".... 

 تعقيب:
نرى من خالل رأي اإلمام النعمان أنًّ األرواح مخلوقة مع األجساد تأكيدًا لرأي  

"دلَّ  القائل:  القيم  أن  الشرع  ابن  على    الملك   وأن  األجساد  مع  مخلوقة  األرواح  والعقل 
 أشهر  أربعة  النطفة  على  مضى  إذا  الروح  فيه   ينفخ  الجسد  في  الروح  بنفخ  الموكل

 

عبد الحكيم بن شمس الدين الهندي السيالكوتي البنجابي: فاضل، من الهور، بالهند. حنفي فقيه، مشارك    (1)
نواع من العلوم من مؤلفاته: حاشية على تفسير البيضاوي، وحاشية على شرح العقائد النسفية للسعد  أفي  

ينظر: خالصة    (،ها1067)سنة  التفتازاني، وحاشية على شرح تصريف العزي للسعد، توفي بسيالكوت  
 . 383/ 3 : عالم، للزركليأل، وا318/ 2 :للمحبي الحموي  عشر،األثر في أعيان القرن الحادي 

 . 110: صلوسياآلنعمان ينظر: اآليات البينات في عدم سماع األموات،  (2)
المالئكة  (3) ذكر  باب  الخلق،  بدء  كتاب  صحيحه؛  في  البخاري  )ب  111/ 4  :أخرجه  وفي    ؛(3208رقم 

 (. 2643رقم )ب 4/2036 : باب كيفية خلق اآلدمي في بطن أمه ،صحيح مسلم؛ كتاب القدر
   . 8/149 :، أبو الثناء األلوسيروح المعاني ، وتفسير156ص :العينين جالء (4)
لباني رحمه اهلل على "روح المعاني" لأللوسي قائاًل: وقد وفي هامش كتاب اآليات البينات علق اإلمام األ  (5)

 . 110ص :طال النفس فيه جدًا. ينظر: اآليات البينات في عدم سماع األمواتأ
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 فقد  ذلك  قبل  مخلوقة  إنها  قال  ومن  فيه  الروح  حدوث  أول  وذلك  الخامس  في  ودخلت
والقرآن(1) غلط" فيه  سبحانه  َأنه  على  تدل  واألثار  والحديث  ،    خلق   بعد  روحه  من  نفخ 
تلك  جسده فيه  النفخة  فمن   جملة   مع  بدنه   قبل  مخلوقة  روحه  كانت   ولو  الروح  حدثت 
 .(2) خلقه" من المالئكة عجبت لما  ذريته َأرواح

أكد السيوطي  هوهذا ما  أنها    (ها  911ت)  (3) اإلمام  المسلمين، على  من إجماع 
بالبدن   تعلقات  للروح  وأن  جنين،  فيه وهو  وتحل  به  وتتصل  الجسم  تسوية  بعد  تحدث 

 .(4) ومن ضمنها تعلق الروح بالجنين في بطن أمه
ا بتقدم خلق األجساد   وسيآللولذلك وجدنا اإلمام نعمان  القول  رحمه اهلل يرجح 

على   األرواح  بتقدم  قالوا  الذين  على  ورد  الثابت،  المستقر  الخلق  في  األرواح  على 
األجساد، بالقول أن الروح لو كانت مخلوقًا قبل لقيل؛ ثم يرسل إليه الملك بالروح فيدخله 

 . (5)فيه
وأما األدلة الواردة في سبق خلق األرواح ال تدل يقينًا على تقدم خلق األرواح 
على البدن فأنها ال تخرج عن كونها استدالالت واستنباطات واجتهادات من العلماء وهذا  
األمر ليس موضع تأويل أو تخمين إنما يعتمد على النقل الصحيح وهذا يؤيد ترجيحنا  

 رحمه اهلل في ذلك. لوسياآللما ذهب إليه اإلمام نعمان 
  

 

 . 77ص  :روضة المحبين ونزهة المشتاقين؛ ابن قيم الجوزية (1)
 . 173ص  :الروح، أبن قيم الجوزية (2)

 سابق الدين الخضيري السيوطي، جالل الدين: إمام حافظ مؤرخعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن  (3) 
لقراء    أديب، الدراية  و)إتمام  القرآن(  علوم  في  )اإلتقان  كتبه  سلم  911)ت  النقاية(،من  ينظر:  ها(. 

 . 74/ 10وشذرات الذهب، البن العماد الَعكري:  ،2/248لكاتب جلبي:   الفحول،طبقات  الوصول إلى

 . 241ص :ح حال الموتى والقبور، جالل الدين السيوطيينظر: شرح الصدور بشر  (4)
 . 156ص :نعمان األلوسي ،جالء العينين بمحاكمة األحمدين (5)
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 املبحث الرابع: 
 املوت للروح أم للبدن وحده

الكالم   لوسييرى اإلمام نعمان اآل رحمه اهلل في أن أهل العلم يقصد بهم أهل 
 وعلماء العقيدة، ذهبوا فيما يتعلق بالروح والبدن هل الموت يكون للروح أم ال؟ 

الروح    إلى  طائفة:   فذهبتقائاًل:    ذائقة    تذوقأن  والنفس  نفس  ألنها  الموت؛ 
 واستدلوا بأدلة شرعية وعقلية كما يلي:   (1)  الموت،

 يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ:  قال  الدليل النقلي:  -1
:  وقال سبحانه أيضاً ،   (3)رن  مم ام يل ىل :  ، وقوله تعالى (2)رت
ري ٰى ين ىن(4)  قالوا: وقد دلت اآليات على أنه ال يبقى إال ،

 وحده.اهلل 
العقلي:    -2 أولى  الدليل  البشرية  فالنفوس  تموت،  المالئكة  كانت  إذا  قالوا: 

 بالموت.
نما  للبقاء،  خلقت  فأنها  األرواح،  تموت  ال:  آخرون   وقال  األبدان،   تموت  وا 

  إلى   تعالى  اهلل  يرجعها  أن  إلى  المفارقة  بعد  وعذابها  نعيمها  على  الدالَّة  لألحاديث
 . (5)والعذاب  النعيم  عنها  النقطع األرواح  ماتت ولو األجساد

مالك   عن   الحديث  وفي بن  اهلل    أن :    كعب    المؤمنِ   نسمة    إنَّما »   :رسول 
 ، فالحديث (6) »يبعث ه  يومَ   جسِده  إلى   تعالى   اهلل    ي ْرِجَعه  حتى  الجنِة،  شجرِ   في   تعلَّقَ   طائر  

 

 . 158؛ والجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح: ص107اآليات البينات في عدم سماع األموات: ص (1)
 .  27-26اآليات  ،سورة الرحمن (2)
 . 88ية اآل  ،سورة القصص (3)
 .  185ية اآل  ،سورة آل عمران (4)
المسيح،   عبد  لفقه لما الفسيح الجواب ،107صلوسي: اآلنعمان  األموات، سماع  عدم في البينات اآليات (5)

الروح158ص:  األلوسي الجوزية؛  ،  قيم  أبن  الطحاوية،  ؛  34ص ،  العقيدة  الحنفي: اشرح  العز  أبي  بن 
 . 1/99 :للسفارينياآلخرة،  علوم في  الزاخرة والبحور؛ 446ص

  :الصحيحة  األحاديث  سلسلة   في  األلباني  قال   ،(15814)   رقمب  3/455  : مسنده  في  أحمد  اإلمام  رواه  (6)
 .الشيخين شرط  على  صحيح إسناده: المسند محقق األرناؤوط وشعيب ،2/694
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  األرواح،  ماتت   ليه فلو إمفارقتها الجسد حتى تعود    بعد  وعذابها،  الروح  نعيم   على   دال
 .والعذاب النعيم عنها النقطع

نعمان   اإلمام  بل    لوسياآلوذهب  تموت  ال  األرواح  أن  أثبات  على  اهلل  رحمه 
تعالى بقوله   ٰى  ين ىن  نن  منزن رن مم  ام يل  ىل مل يك:  تتنعم 

 .(2) ذاقت الموتفقال: وهذا مع القطع بأن أرواحهم قد فارقت أجسادهم وقد ،  (1)ري
 موت   بقوله:  لوسياآلثم أخذ اإلمام النعمان يسترسل بأقوال والده اإلمام محمود  

ن   الموت،  ذائقة  فهي  القدر  هذا   بموتها  أريد  فإن  للجسد،  مفارقتها  هو  الروح   أنها   أريد   وا 
  تعالى،   اهلل  شاء  ما  مفارقة  تبقى  بهذا االعتبار بل  تموت  ال  بالكلية، فهي  وتضمحل  تعدم
 .(3) اآلبدين أبد  عذاب  أو نعيم في معه  الجسد وتبقى إلى  تعود ثم

إ الجنة: لوسياآللى ما ذكره اإلمام نعمان  وأضافه  أنه سبحانه أخبر أن أهل   ،
حج مث هت مت خت حت جت (4)  ،الروح  مفارقة  هي  الموتة  وتلك 

 .(5) للجسد
نعمان   اإلمام  الروح هو خروجها من    لوسياآلولذلك رجح  أن موت  اهلل  رحمه 

فهي ال  بالكلية،  تفنى  أنها  أريد  ن  وا  الموت،  ذائقة  فهي  المعنى  بهذا  كانت  فاذا  البدن 
أليم، وذلك لألدلة    عذاب  في  أو  نعيم  في   قبضها  بعد  باقية   هي  بل  تموت بهذا االعتبار،

نوافقه في ترجيحه واهلل    التي استدل بها من اآليات وأقوال العلماء، مما ال يسعنا إال أن
 أعلم.  

  

 

 .  169ية اآل  ،سورة آل عمران (1)
 . 107: ص األموات، األلوسياآليات البينات في عدم سماع  (2)
 . 8/151 :«تفسير األلوسي» ، روح المعاني158جالء العينين بمحاكمة األحمدين، لأللوسي: ص  (3)
 . 56ية اآل ، سورة الدخان (4)
 . 101؛ والقيامة الصغرى، لألشقر: ص446شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز: ص  (5)
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 املبحث اخلامس: 
 مستقر األرواح ما بني املوت اىل يوم القيامة.

القيامة ا العلماء في مسألة مستقر األرواح بعد مفارقتها األبدان قبل يوم  ختلف 
ابن   الحافظ  اعتمادًا على قول  النعمان رحمه اهلل قولهم  اإلمام  أقوال كثيرة، وأورد  على 

وهي   فيها،  واختلفوا  الناس،  فيها  تكلم  عظيمة  مسألة  "هذه  قائاًل:  من  إ القيم  تتلقى  نما 
 :  التالي النحو على أقوالهم ذكر ذلك"، ثم السمع فقط، وأختلف في

 أم  كانوا   شهداء  الجنة   في   وتعالى  سبحانه   اهلل  عند   المؤمنين  أرواح:  األول  القول
 وهذا  عنهم،  بالعفو  ربهم  وتلقاهم  دين  وال  كبيرة   الجنة  عن  يحبسهم  لم  إذا   شهداء  غير

 .(1) عمر  بن اهلل  وعبد   هريرة أبى مذهب
 رن  مم  ام يل ىل مل يك:  تعالى  القول كثيرة منها: قالواألدلة على هذا  

 هذه  عن  مسعود  بن  اهلل  عبد  مسروق  سأل  وقد  ، (2)ري ٰى ين ىن نن منزن
»فقال  اآلية، »فقال  ذلك،  عن  سألنا  قد  إنا:    لها  خضر،  طير  أجواف  في  أرواحهم: 
،  (3)«القناديل  تلك  إلى   تأوي   ثم  شاءت،  حيث  الجنة   من  تسرح  بالعرش،   معلقة  قناديل
  يرويه  الذي  الحديث  ففي  الجنة،  شجر  في   تعلق  طيوراً   تكون  الصالحين  المؤمنين  وأرواح
  طير  المسلم  نسمة  إنما: » قال  أنه    النبي  عن  ،  مالك  بن   كعب  بن  الرحمن  عبد
  نسمة   فقوله،  (4)«القيامة   يوم  إلى   جسده  إلى  اهلل  يرجعها  حتى   الجنة،   شجر  في   يعلق

  إذا   أنها  ومعلوم  خضر،  طير  جوف  في  بأنها  الشهيد  فخصوغيره،    الشهيد  تعم  المؤمن

 

الروح  ، وينظر:  99ص  :لوسينعمان اآل  السادات،  الحنفية  عند  األموات  سماع  عدم  في  البينات  اآليات  (1)
 .90ص  :في الكالم على أرواح األموات واألحياء، ابن قيم الجوزية

 . 169ية اآل  ،عمرانآل  سورة (2)
 (.  1887) رقم ب 3/1502  :كتاب اإلمارة، باب أرواح الشهداء في الجنةأخرجه مسلم في صحيحه،  (3)
 سبق تخريجه. (4)
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  بهذا  اآلخر  الحديث  عموم  في  فتدخل  طير،  أنها  عليها   صدق  طير   جوف   في  كانت
 .(1)االعتبار

  ونعيمها  روحها  من  يأتيهم  بابها  على  الجنة  بفناء  هم  طائفة   وقالتالقول الثاني:  
مجاهد.  (2) ورزقها قول  وهو  ثمارها    إذ،  من  يأكلون  ولكن  الجنة،  في  هي  "ليس  قال: 

، قال ابن القيم:" فقد يحتج لهذا القول بما روي من حديث ابن عباس،  (3)ويجدون ريحها"
الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم »:    قال: قال رسول  

 .(4) «رزقهم من الجنة بكرة وعشية
 ورزقهم   الجنة   من   النهر  ذلك فإن   الجنة،  في  كونهم  ينافي  ال   وهذابن القيم:"  قال ا

ن   الجنة  في  فهم  الجنة،  من  عليهم  يخرج   نفي  فمجاهد  منها،   مقاعدهم  إلى  يصيروا  لم  وا 
  العبارة   وأكمل  هذا،  بتمييز  اإلحاطة  عن   يقصر   والتعبير  وجه،  كل  من  الكامل  الدخول
 ." (5)أصحابه   عبارة  ثم  اهلل رسول عبارة المراد  على وأدلها

، ففي (7) ، وهو قول ابن عبد البر(6)القبور  أفنية  على  األرواح  أن  القول الثالث:
المرفوع:   عمر  ابن  لحديث  بالغداة  »شرحه  مقعده  عليه  عرض  مات  إذا  أحدكم  إن 

 

 . 2/587 :الحنفيشرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز  (1)
الروح  ، وينظر:  100ص  :لوسينعمان اآل  السادات،  الحنفية  عند  األموات  سماع  عدم   في   البينات  اآليات  (2)

 .90ص  :في الكالم على أرواح األموات واألحياء، ابن قيم الجوزية
 . 99ص   :الروح، ابن القيم الجوزية (3)
إسحاق    ابن  عن  3/126  :هشام  ابن  سيرة  في   وهو  (.2390) رقم  ب  4/220  :مسندهرواه اإلمام أحمد في    (4)

 قال: إسناده حسن. 
 . 99ص   :الروح، ابن القيم الجوزية (5)
 . 90ص  :ابن قيم الجوزية ، وينظر: الروح،100ص :سينعمان اآللو  البينات، اآليات (6)
لفصل في  ؛ ا402ص   :شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز  ؛ 8/209  :عمدة القارئ، بدر الدين العيني  (7)

 . 4/57 :بن حزم الظاهريالملل واألهواء والنحل، ا
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ن كان من أهل النار يقال له، هذا  والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وا 
بن عبد البر: "وقد استدل به من ذهب ، قال ا(1)«يبعثك اهلل إلى يوم القيامة مقعدك حتى  

ثابتة ومتواترة، وكذلك  الدالة على ذلك  اآلثار، ألن األحاديث  إليه في ذلك من طريق 
  تفارق   ال  أنها  ال   قبورها،  أفنية   على   تكون   قد  أنها   والمعنى   أحاديث السالم على القبور،

:  مجاهد  وعن  شاءت،   حيث   تسرح  األرواح  أن   بلغنا   إنه :  مالك  قال  كما   بل  األفنية، 
 .(2)تفارقه" ال الميت دفن يوم من  أيام سبعة  أفنية القبور على األرواح

تفارق   بالقول:" إن أرادوا أن هذا األمر الزم لها ال  القيم على هذا  ابن  وقد رد 
ن أرادوا أنها   أفنية القبور أبدًا، فهذا خطأ ترده نصوص الكتاب والسنة من وجوه كثيرة، وا 
تكون على أفنية القبور وقتًا، أولها إشراف على قبورها، وهي في مقرها، فهذا حق، ولكن  

 .(3)أفنية القبور"ال يقال مستقرها 
الرابع:   قول القول  وهو  الجنة،  في  المؤمنين  وأرواح  النار،  في  الكفار  أرواح 

 .(4) حمد بن حنبل في رواية ابنه عبد اهللأ اإلمام
من  جماعة  قال  وبهذا  القيم،  ابن  اختارها  التي  األقوال  جملة  من  القول  وهذا 

 مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نثالسلف وغيرهم واستدلوا بقوله تعالى:  

 . (5)ىك

 

رقم  ب  2/99  :باب ما يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي  الجنائز،  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب  (1)
 (. 566رقم )ب 1/229 :كتاب الجنائز، باب جامع الجنائز في موطأه، اإلمام مالك أخرجه  ؛(1379)

 . 8/209 :عمدة القارئ، بدر الدين العيني (2)
 . 100ص   :الروح، ابن القيم الجوزية( 3)
األلوسي  األموات،  سماع  عدم  في  البينات  اآليات  (4) ينظر:  100ص  :نعمان  الجوزية ،  قيم  ابن    : الروح، 

 . 403ص : ؛ شرح العقيدة الطحاوية، ابن ابي العز90ص
 .89-88اآليات  ،الواقعةسورة  (5)
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ه( مستداًل بما جاءت به اآلثار وهو 728وقال بهذا القول اإلمام ابن تيمية )ت
أالحديث   اإلمام  به  استدل  وهو:  الذي  شجر »حمد  في  يعلق  طائر  المؤمن  نسمة 
  غدواً   النار على  أرواحهم  تعرض  الشقاء   أهل هذا  بن القيم: "ونظيرقال ا  .(2)«(1) الجنة...
 . (3) وعشيا"

الخامس:   حيث  األرض  من  برزخ  في  المؤمنين  أرواحالقول  شاءت،   تذهب 
الفارسي، وفي لفظ عنه: نسمه المؤمن )إي    سلمان   وأرواح الكفار في سجين، وهو قول

 .(4)روحه( تذهب في األرض حيث شاءت
أراد بقوله:  سلمان  قول  من  المراد  اهلل  رحمه  النعمان  اإلمام  يفسر    في  بها  ثم 

  قد   فإنها  قوى  القول  وهذا  شاءت..  حيث   تذهب  هناك  مرسلة  واآلخرة  الدنيا   بين   أرض
 واسع   برزخ  في   المؤمنين  فأرواح  بينهما  برزخ  في  هي   بل  اآلخرة،  تلج   ولم  الدنيا  فارقت

 حص مس خس حستعالى:    قال  العذاب  فيه  ضيق  برزخ  في  الكفار  وأرواح  فيه النعيم
 .(6) الشيئين بين الحاجز وأصله  واآلخرة الدنيا  بين ما  هنا  فالبرزخ،  (5)مص خص

حدى  ، وهو قول إالمحض  العدم   إن مستقر األرواح بعد الموتالقول السادس:  
العالف المعتزلي والذي تنسب    الهذيل  أبو  ، وقول(8) وهو قول الباقالني  (7) الفرق المبطلة،
   . (9) له الفرقة الهذلية

 

 .تخريجهسبق  (1)
 . 4/278 :ينظر: مجموع الفتاوى البن تيمية (2)
 . 97ص  :الروح، ابن القيم (3)
 .  101ص :نعمان األلوسياآليات البينات في عدم سماع األموات،  (4)
 .  100 ، اآليةالمؤمنونسورة  (5)
   . 108ص  :الروح في الكالم على أرواح األموات واألحياء، ابن القيم (6)

 . 105ص :لوسياآلنعمان  البينات،، اآليات 157ص :جالء العينين بمحاكمة األحمدين ينظر: (7)
 . 110ص :، والروح، ابن القيم71نصوص ومصطلحات فلسفية، د. فاروق عبد المعطي: صينظر:  (8)
 . 110ص  :ابن القيم  ، وينظر: الروح،42/ 5 ،370/ 3 :الدين  أصول في األفكار أبكارينظر:  (9)
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يقول:" إن النفس عرض من أعراض ولذلك يرى اإلمام النعمان أن هذا قول من  
دراكه، فتعدم بموت البدن كما تعدم سائر األعراض المشروطة بحياته"،   البدن، كحياته وا 
جماع الصحابة والتابعين،   فرد عليهم بالقول: أن هذا مخالف لنصوص القرآن والسنة وا 

المال وتتناولها  وتنزل  تصعد  الروح  أن  على  والصريحة  الصحيحة  األدلة  ئكة لتوارد 
لهذا   الداحضة  األدلة  من  ذلك  غير  الى  وتعذب  وتتنعم  وتتعارف  األرواح  وتتالقى 

 .(1)القول"
النعمان: بأنَّ هذا لقول  بالقول أضافة  ألنه   الفساد؛  غاية   في  القول  ونرد عليهم 

البدن  هذا  فارق  ذاإ   وال   تمسك  وال  تعذب  وال  تنعم  روح  المفارقة  بعد  يكن  لم  العرض 
 والفطرة.    والسنة  الكتاب  ونصوص للعقل  مخالفترسل، وهذا 

 تعقيب:
قال  منها  بعضًا  ذكرنا  والتي  المسألة  هذه  في  وردت  التي  األقوال  لكثرة  نظرًا 

ألن  ؛ قوال الشرعية واألحاديث النبويةاإلمام النعمان رحمه اهلل: فأنه ال تنافي بين هذه األ
مستقرها في  متفاوتة  أصناف    األرواح  حسب  مختلفة  وهي  تفاوت  أعظم  البرزخ  في 

األرواح المؤمنة والكافرة وأرواح الشهداء والنبيين، والمفهوم أن مستقرها يتفاوت بتفاوت  
إيمانًا وكفرًا وصالحًا وفسقاً  الراجح  ،  (2) حال صاحبها  القول  الدينا  وهو  ألرواح لمستقر 

البرزخ   نعمان  إفي  اإلمام  أن  يدعم  لوسياآلال  األ  لم  ذكرها  قوال  تلك  فقد ةدلأب التي   ،
 .  دون ترجيح بن القيم ذاكرًا أقواله فقطذهب رحمه اهلل إلى ما ذهب إليه ا 

  

 

 . 105ص :لوسينعمان اآلاآليات البينات في عدم سماع األموات،  (1)
  نفس المصدر السابق. (2)
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 اخلامتة
بعد قطع المشوار في حقيقة الروح البد ...  الصالحات  تتم  بنعمته   الذي   هلل  الحمد

 لنا أنًّ نبين النتائج التي توصلنا إليها:  
بين أسرة جمعت بين شرف االنتساب إلى بيت   لوسياآل  نشأ اإلمام نعمان   .1

العلم  العلي وفضل  العلم، فجمع بين شرف النسب  النبوة وبين شرف حمل 
الجلي، فترك جملة من اآلثار العلمية الرائعة مع جملة عظيم ما أقتناه من  

 كتب، متمثلة اليوم بالمكتبة النعمانية.  
وحِ   َعنِ   َنكَ َوَيْسَأل و تعالى:    قوله  في  المذكورة  الروح.  2 وح    ق لِ   الرُّ  َأْمرِ   ِمنْ   الرُّ

 . تعالى  اهلل أسرار من سر فهي بها، يحيون التي  اآلدميين  أرواح ، هي َربِّي
 ما   علم  عن  عجزهم  ليعرفهم  الخلق   اختبار  الروح  حقيقة  أبهام   في  الحكمة  إن  .3

  لم  إذا  المرء  ألن  وعال،  جل  إليه  العلم  رد  إلى  يضطرهم   حتى  يدركون  ال
  من   الحق   حقيقة  إدراك  عن  عجزه  كان  بوجوده  القطع  مع  نفسه  حقيقة  يعرف
 . أولى  باب

  ولكن  فيتحد مدلولهما تارة، ويختلف تارة،   الروح،  على  تطلق   النفس . تبين أن  4
  مجردة   أخذت  إذا  وأما  بالبدن،  متصلة  كانت  إذا   نفساً   تسمى  ما  غالب
 . عليها أغلب الروح فتسمية

 فنفوا  بجسم،  وليس  مجرد،  روحاني   جوهر  بأنها  الروح  الفالسفة  فسر بعض  .5
  لم   كما  للجسد،  استكمال  بالحياة،  النفس  وربطوا  وجردوها،   الجسمية،  عنها
 .  واحد بمعنى  والنفس الروح اعتبروا  بل  والنفس، الروح  بين يفرقوا

 . العكس وليس  أبدانهم، خلق بعد  آدم خلقًا ثابتًا مستقر بني أرواح اهلل  خلق. 6
 المقصود  وليس  الجسد  من  خروجها  الروح  وموت  والروح،  للبدن  يكون  الموت.  7

 . فنائها
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 أّما  وتخرج،  تدخل  بل  تموت،  ال  فالروح  روحه،  تخرج  اإلنسان  يموت  حين.  8
وح   إن »الحديث:    وفي  رت يب ىب  نب  النفس   فهي  يموت  الذي   الرُّ
« تِبعه  ق ِبض إذا  . تموت ال ولكن تؤخذ: أي تقبضفالروح  ،البصر 

 بل  ثابت،  واحداً   مستقراً   ليس  القيامة  يوم  الى  الموت  بين   ما  األرواح  مستقر.  9
حسب  متفاوت   ومنها  وشهداء  انبياء  أرواح   فمنها  األرواح  أصناف  كل 
 .  والطالحة  والصالحة والكافرة المؤمنة

 مكانه  في   مبسوط  وهو   النقاط  هذه  في  سردته   حصره،  أمكنني  ما  فهذا  وبعد،
 وعنه، وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى اهلل وصحبة وسلم. فيه قيل ما بذكر
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 املصادر واملراجع
 الكريم  القرآن -
 أباااو التغلباااي، ساااالم بااان محماااد بااان علاااي :الااادين أصاااول فاااي األفكاااار أبكاااار .1

 محماااااد أحماااااد. د.أ: تحقياااااق ،(هاااااا631ت) اآلمااااادي الااااادين سااااايف الحسااااان،
-هاااااااااا1424 ،2طالقااااااااااهرة،  ،القومياااااااااة والوثاااااااااائق الكتاااااااااب المهااااااااادي، دار

 م.2004
 ،(هااااااا505ت) الطوسااااااي الغزالااااااي محمااااااد حامااااااد أبااااااو :الاااااادين علااااااوم إحياااااااء .2

 .بيروت ،المعرفة دار
 «:الساااااعود أباااااي تفساااااير» الكاااااريم الكتااااااب مزاياااااا إلاااااى الساااااليم العقااااال إرشااااااد .3

 ،(هااااااا982ت) مصااااااطفى باااااان محمااااااد باااااان محمااااااد العمااااااادي السااااااعود أبااااااو
 .بيروت ،العربي التراث إحياء دار

 عباااااد الحااااارمين إلماااااام :االعتقااااااد أصاااااول فاااااي األدلاااااة قواطاااااع الاااااى رشااااااداإل .4
ه باااااااان محمااااااااد باااااااان يوسااااااااف باااااااان اهلل عبااااااااد باااااااان الملااااااااك  الجااااااااويني َحيُّويااااااااَ

 علااااااااى توفيااااااااق السااااااااايح، الحلاااااااايم عبااااااااد أحمااااااااد. د: تحقيااااااااق ،(ه478ت)
 م.2009-ه1430، 1ط الدينية، الثقافة مكتبة وهبة،

 . السلفية المطبعة ،(ه1345ت) ثرياأل بهجة محمد :العراق. أعالم 5
 فاااااااارس، باااااان علاااااااي باااااان محمااااااد بااااااان محمااااااود باااااان الااااااادين خياااااار عااااااالم،األ .6

 بيااااااااااروت، ،للماليااااااااااين العلاااااااااام دار ،(هااااااااااا1396ت) الدمشااااااااااقي الزركلااااااااااي
 .م2002 ،15ط

 الاااادين شاااامس بكاااار أبااااي باااان محمااااد :الشاااايطان مصااااايد ماااان اللهفااااان إغاثااااة .7
 مكتباااااة الفقاااااي، حاماااااد محماااااد: المحقاااااق ،(هاااااا751ت) الجوزياااااة قااااايم ابااااان

 .السعودية ،الرياض المعارف،
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 نعمااااان :السااااادات الحنفيااااة عنااااد األمااااوات سااااماع عاااادم فااااي البينااااات اآليااااات .8
 المكتاااااااااب لبااااااااااني،األ الااااااااادين ناصاااااااار: تحقياااااااااق ،لوسااااااااايالااااااااادين اآل خياااااااار

 .ها1405، 4طبيروت،  اإلسالمي،
محمااااد بااان أحماااد بااان ساااالم بااان سااااليمان  :اآلخااارة. البحاااور الزاخااارة فاااي علاااوم 9

هااااااا(، المحقااااااق: عبااااااد العزيااااااز أحمااااااد باااااان 1188تالساااااافاريني الحنبلااااااي )
المملكاااااااة  ،محماااااااد المشااااااايقح، دار العاصااااااامة للنشااااااار والتوزياااااااع، الريااااااااض

 م.2009-ها1430، 1طالعربية السعودية، 
أبااااااو الفااااااداء إسااااااماعيل باااااان عماااااار باااااان كثياااااار القرشااااااي  :البدايااااااة والنهايااااااة .10

 التاااااااااراث إحيااااااااااء دار شااااااااايري، علاااااااااى: تحقياااااااااق ،(هاااااااااا774تالبصاااااااااري )
 م. 1988-ه1408 ،1ط ،العربي

محمااااد لطفاااااي جمعاااااة، مؤسسااااة هناااااداوي للتعلااااايم  :. تاااااريخ فالسااااافة اإلساااااالم11
 م.2012القاهرة، ، والثقافة، مصر

 لسااااااامرائي، مطبعااااااة وزارةيااااااونس الشاااااايخ إبااااااراهيم ا :تاااااااريخ علماااااااء بغااااااداد .12
 . م1982 ،األوقاف والشؤون الدينية

 الجااااوزي الاااارحمن عبااااد الفاااارج أبااااو الاااادين جمااااال الجااااوزي، الباااان :التبصاااارة .13
-ه1406 ،1ط لبنااااااااان، ،بيااااااااروت العلميااااااااة، الكتااااااااب دار ،(هااااااااا597ت)

 .م1986
 باااان إسااااحاق أبااااي باااان محمااااد بكاااار أبااااو :التصااااوف أهاااال لمااااذهب التعاااارف .14

 الكتااااااااااب دار ،(هااااااااااا380ت) الحنفااااااااااي البخاااااااااااري يعقااااااااااوب باااااااااان إبااااااااااراهيم
 .بيروت ،العلمية
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 القرشاااي كثيااار بااان عمااار بااان إساااماعيل الفاااداء أباااو :العظااايم القااارآنتفسييي    .15
 سااااالمة، محمااااد باااان سااااامي: تحقيااااق ،(هااااا774ت) الدمشااااقي ثاااام البصااااري

 .م1999-ها1420 ،2ط والتوزيع، للنشر طيبة دار
 عااااالء باااان محمااااد الاااادين صاااادر الطحاويااااة، العقياااادة شاااارح وترتيااااب تقريااااب .16

 الصااااااالحي األذرعاااااي الحنفاااااي، العااااااز أباااااي ابااااان محمااااااد بااااان علااااايّ  الااااادين
 دار حماااااازة، الحميااااااد عبااااااد فااااااوزي خالااااااد: تعليااااااق ،(هااااااا792ت) الدمشااااااقي

 .م1997-ه1417 ،1ط والتراث، التربية
 باااااان محمااااااد باااااان أحمااااااد علااااااي األعااااااراق، أبااااااو وتطهياااااار األخااااااالق . تهااااااذيب17

الخطياااااااب،  ابااااااان: غريباااااااه وشااااااارح ، حققاااااااه(هاااااااا421ت) مساااااااكويه يعقااااااوب
 .1طالدينية،  الثقافة مكتبة

 عمااااار بااااان زيااااااد محماااااد ،(ه1317ت) البغااااادادي األلوساااااي العالماااااة ثبااااات .18
  .م2007-ه1428 بيروت، اإلسالمية، البشائر دار التكلة،

أباااااو نصااااار الفاااااارابي،  :الثمااااارة المرضاااااية فاااااي بعاااااض الرسااااااالت الفارابياااااة .19
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، تحقياااااااق: هاااااااا(852تأحماااااااد بااااااان حجااااااار العساااااااقالني )بااااااان محماااااااد بااااااان 

 ،بادآيااااادر ح ،مجلاااااس دائاااارة المعااااارف العثمانيااااة، انخاااا محمااااد عبااااد المعيااااد 
 .م1972-ها1392، 2ط، الهند

 الاااادين شااااهاب المثاااااني، والساااابع العظاااايم القاااارآن تفسااااير فااااي المعاااااني روح .26
 علاااااي: المحقااااق ،(هاااااا1270ت) الحساااايني األلوسااااي اهلل عباااااد باااان محمااااود

 .ها1415 ،1ط بيروت، ،العلمية الكتب دار عطية، الباري عبد
 الكتااااااب مااااان بالااااادالئل واألحيااااااء األماااااوات أرواح علاااااى الكاااااالم فاااااي الاااااروح .27

 الجوزياااااااااة قاااااااايم اباااااااان الاااااااادين شاااااااامس بكااااااااار أبااااااااي باااااااان محمااااااااد والساااااااانة،
 .بيروت ،العلمية الكتب دار ،(ها751ت)
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 الااااادين شاااامس بكااااار أبااااي بااااان محمااااد المشاااااتاقين، ونزهااااة المحباااااين روضااااة .28
 لبنااااااان، بيااااااروت، العلميااااااة، الكتااااااب دار ،(هااااااا751ت) الجوزيااااااة قاااااايم اباااااان

 .م1983-ه1403
 عبااااد القاساااام أبااااو: هشااااام الباااان النبويااااة الساااايرة شاااارح فااااي األنااااف الااااروض .29

 عمااااار: ق(، المحقااااا هاااااا581ت) الساااااهيلي أحماااااد بااااان اهلل عباااااد بااااان الااااارحمن
 ،1ط ،بيااااااااروت العربااااااااي، التااااااااراث إحياااااااااء دار، السااااااااالمي السااااااااالم عبااااااااد

 .م2000-ها1421
 اهلل عباااااااااااد بااااااااااان مصاااااااااااطفى الفحاااااااااااول، طبقاااااااااااات إلاااااااااااى الوصاااااااااااول سااااااااااالم. 30

 ،(هااااااااا1067ت) خليفااااااااة« حاجي»بااااااااا المعااااااااروف العثماااااااااني القسااااااااطنطيني
 ،إسااااااتانبول إرساااااايكا، مكتبااااااة األرناااااااؤوط، القااااااادر عبااااااد محمااااااود: المحقااااااق

 .م 2010 ،تركيا
 بااااان أحماااااد بااااان محماااااد اهلل عباااااد أباااااو الااااادين شااااامس النااااابالء، إعاااااالم . ساااااير31

 شااااااااعيب الشاااااااايخ: تحقيااااااااق ،(هااااااااا748ت) الااااااااذهبي قيماااااااااز باااااااان عثمااااااااان
 .م1985-ها1405 ،3ط ،الرسالة مؤسسة ،األرناؤوط

 الحميااااري أيااااوب باااان هشااااام باااان الملااااك عبااااد ،هشااااام الباااان النبويااااة الساااايرة .32
 مصااااااطفى: تحقياااااق، (هاااااا213ت) الااااادين جمااااااال محماااااد، أباااااو المعاااااافري،

باااااااراهيم الساااااااقا  مصاااااااطفى مطبعاااااااة، الشااااااالبي الحفااااااايظ وعباااااااد األبيااااااااري وا 
 م.1955-ها1375 ،2ط، بمصر وأوالده الحلبي البابي

 أبااااااي باااااان الاااااارحمن عبااااااد والقبااااااور، المااااااوتى حااااااال بشاااااارح الصاااااادور شاااااارح .33
 المجيااااااااد عبااااااااد: تحقيااااااااق ،(هااااااااا911ت) الساااااااايوطي الاااااااادين جااااااااالل بكاااااااار،
 .م1996-ها1417 ،1ط لبنان، ،المعرفة دار حلبي، طعمة
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 باااان علاااايّ  الاااادين عااااالء باااان محمااااد الاااادين صاااادر الطحاويااااة، العقياااادة شاااارح .34
 الدمشااااااااااقي الصااااااااااالحي األذرعااااااااااي الحنفااااااااااي، العااااااااااز أبااااااااااي اباااااااااان محمااااااااااد

 المحساااااااااان باااااااااان اهلل عبااااااااااد ،األرنااااااااااؤوط شااااااااااعيب: تحقيااااااااااق ،(هااااااااااا792ت)
 .م1997-ها1417 ،10ط بيروت، ،الرسالة مؤسسة التركي،

 محمااااد باااان أحمااااد باااان الحااااي عبااااد ،ذهااااب ماااان أخبااااار فااااي الااااذهب شااااذرات .35
: ، تحقياااااااق(هاااااااا1089ت) الفاااااااالح أباااااااو الحنبلاااااااي، الَعكاااااااري العمااااااااد ابااااااان

 ،1ط، بيااااااااااااااروت ،دمشااااااااااااااق كثياااااااااااااار، اباااااااااااااان دار، األرناااااااااااااااؤوط محمااااااااااااااود
 .م1986-ها1406

 اهلل لعباااااد مقالاااااة ،العلمياااااة ثاااااارهآ حياتاااااه األلوساااااي خيرالااااادين نعماااااان الشااااايخ .36
 .11العدد ،الحكمة مجلة ،الغازي المحمود صالح بن

 الاااااادين تقااااااي باااااان الوهاااااااب عبااااااد الاااااادين لتاااااااج :الكباااااارى الشااااااافعية طبقااااااات. 37
 ،والنشاااااار للطباعااااااة هجاااااار ،الطناااااااحي محمااااااد محمااااااود: تحقيااااااق الساااااابكي،

 .ه1413 ،2ط
 باااان أحمااااد باااان محمااااود محمااااد أبااااو البخاااااري، صااااحيح شاااارح القاااااري عماااادة .38

 إحيااااااء دار ،(هاااااا855ت) العيناااااي الااااادين بااااادر الحنفاااااي أحماااااد بااااان موساااااى
 .بيروت ،العربي التراث

 أباااااو حجااااار بااااان علاااااي بااااان أحماااااد البخااااااري، صاااااحيح شااااارح البااااااري فاااااتح .39
 الاااااااااادين محااااااااااب: تحقيااااااااااق (،ه852ت)الشااااااااااافعي  العسااااااااااقالني الفضاااااااااال
  .ه1379 بيروت، ،المعرفة دار الخطيب،

 ومعاااااه الشااااايباني حنبااااال بااااان أحماااااد اإلماااااام مساااااند لترتياااااب الربااااااني الفاااااتح .40
 بااااان الااااارحمن عباااااد بااااان أحماااااد ،الربااااااني الفاااااتح أسااااارار مااااان األمااااااني بلاااااوغ
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، العرباااااااي التاااااااراث إحيااااااااء دار(، هاااااااا 1378ت) السااااااااعاتي البناااااااا محماااااااد
 .2ط

 بااااان أحماااااد بااااان علاااااي محماااااد أباااااو والنحااااال، واألهاااااواء الملااااال فاااااي . الفصااااال41
 مكتباااااااة ،(هاااااااا456ت) الظااااااااهري القرطباااااااي األندلساااااااي حااااااازم بااااااان ساااااااعيد

 .القاهرة ،الخانجي
 دار زيااااااد، أبااااااو عاااااادنان للولااااااد، الوالااااااد إجااااااازة تحقيااااااق فااااااي الصاااااامد فضاااااال .42

 .م2007-ه1428، 1ط النوادر،
 العتيباااااااي األشاااااااقر اهلل عباااااااد بااااااان ساااااااليمان بااااااان عمااااااار الصاااااااغرى، القياماااااااة .43

 ،6ط األردن، والتوزيااااااااااااااااااااااااع، للنشاااااااااااااااااااااااار النفااااااااااااااااااااااااائس دار ،(ه1433ت)
 .م1995-ها1415

 شاااارف علااااي، أبااااو سااااينا، باااان اهلل عبااااد باااان الحسااااين ،الطااااب فااااي القااااانون .44
 حواشاااااااايه وضااااااااع: ق(، المحقاااااااا هااااااااا428ت) الاااااااارئيس الفيلسااااااااوف: الملااااااااك
 .الضناوي أمين  محمد

 اهلل عبااااااد باااااان ، مصااااااطفىوالفنااااااون الكتااااااب أسااااااامي عاااااان الظنااااااون كشااااااف .45
 مكتباااااااااااة ،(هاااااااااااا 1067ت) خليفاااااااااااة المعاااااااااااروف بااااااااااااحاجي القساااااااااااطنطيني

 .م1941 بغداد، ،المثنى
 بااااان أحماااااد بااااان محماااااد بااااان علااااي بااااان أحماااااد الفضااااال أباااااو الميااااازان، لسااااان. 46

 ،النظاميااااااااة المعاااااااارف دائاااااااارة: تحقيااااااااق ،(هااااااااا852ت) العسااااااااقالني حجاااااااار
، 2طلبناااااااااااااان،  ،بياااااااااااااروت ،للمطبوعاااااااااااااات األعلماااااااااااااي مؤسساااااااااااااة الهناااااااااااااد،
  م.1971-ها1390
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 أباااااي بااااان علاااااي الااااادين ناااااور الحسااااان أباااااو الفوائاااااد، ومنباااااع الزوائاااااد مجماااااع. 47
 الااااااااادين حساااااااااام: المحقاااااااااق ،(هاااااااااا807ت) الهيثماااااااااي ساااااااااليمان بااااااااان بكااااااااار

 .م 1994-ها1414 القدسي،
 بااااان الحلااااايم عباااااد بااااان أحماااااد العبااااااس أباااااو الااااادين تقاااااي الفتااااااوى، مجماااااوع. 48

 بااااااان محماااااااد بااااااان الااااااارحمن عباااااااد: تحقياااااااق ،(هاااااااا728ت) الحراناااااااي تيمياااااااة
 المديناااااااااة الشاااااااااريف، المصاااااااااحف لطباعاااااااااة فهاااااااااد الملاااااااااك مجماااااااااع قاساااااااام،
 .م1995-ها1416 النبوية،

 الاااااادار العربيااااااة ،(ه1342ت)االلوسااااااي  شااااااكري محمااااااود االذفاااااار، .المسااااااك49
 .م2007-ه1427، 1ط للموسوعات،

 القرطباااااي رشاااااد بااااان أحماااااد بااااان محماااااد الولياااااد أباااااو الممهااااادات، المقااااادمات. 50
 اإلسااااااالمي، الغاااااارب دار حجااااااي، محمااااااد الاااااادكتور: تحقيااااااق ،(هااااااا520ت)

 .م1988-ها1408، 1ط لبنان، ،بيروت
 الاااااادين محيااااااي زكريااااااا أبااااااو الحجاااااااج، باااااان مساااااالم صااااااحيح شاااااارح المنهاااااااج. 51

 ،العرباااااااي التاااااااراث إحيااااااااء دار ،(هاااااااا676ت) الناااااااووي شااااااارف بااااااان يحياااااااى
 ه.1392 ،2ط بيروت،

 جاااااالل بكااااار، أباااااي بااااان الااااارحمن عبااااد األنسااااااب، تحريااااار فاااااي اللبااااااب لااااب. 52
 .بيروت ،صادر دار ،(ها911ت) السيوطي الدين

. نصااااااوص ومصااااااطلحات فلسااااااافية، الاااااادكتور فااااااااروق عبااااااد المعطاااااااي، دار 53
 م.1993-ه1413، 1طلبنان، ، بيروت، الكتب العلمية

 ،1ط الزهراناااااااااي، مااااااااارزوق آل هيااااااااااس بااااااااان مااااااااارزوق ومنساااااااااوب، . نسااااااااابة54
 م2014-ها1435
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ه األندلساااااي بااااان يحياااااى بااااان محماااااد بكااااار . الااااانفس، أباااااو55 ه(، 535)ت باجاااااَّ
، بيااااااااروت ،تحقيااااااااق: محمااااااااد صااااااااغير حساااااااان المعصااااااااومي، دار صااااااااادر

 م.1992-ه1412، 2طلبنان، 
 البغااااااادادي، الباباااااااني سااااااليم ميااااااار باااااان باشااااااا إساااااااماعيل العااااااارفين، . هديااااااة56

 .م1955 الثاني، المجلد استنبول،
 اهلل عباااااااااد بااااااااان أيباااااااااك بااااااااان خليااااااااال الااااااااادين لصاااااااااالح بالوفياااااااااات، الاااااااااوافي .57

 إحياااااااااء دار مصااااااااطفى، وتركااااااااي األرناااااااااؤوط أحمااااااااد: تحقيااااااااق: الصاااااااافدي
 .بيروت التراث،
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