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 ملخص باللغة العربًة
 و.د. ياسني مؤيد ياسني

من أبرز موضوعات النظرّية العقدّية الرائدة والسائدة عند ديانات اليند القديمة والفالسفة إنَّ موضوع التناسخ 
؛ ووفق الُمعطيات التي ِسرنا عمييا تبّيَن أنَّ الفكر الذي تبّناه أحمد بن حائط وفرقتو لم ُيقّيد ويُشّيد بقوانين العمم والعقل

نكار ال بعث بجيل مركب مزعوم ال يحمل أدنى دليل أو تطبيق واقعي ممموس إّنما دعا إلى تشكيك الناس بيوم القيامة وا 
لقد خالفت عقيدة التناسخ حتمّية البعث والجزاء الوارد في القرآن الكريم . َغيَر عقيدة لوثْت قموبيم وذابْت في أذىانيم

َم من الدين بالضرورة ُعمماء كالم فقّيَض اهلل لنُصرة ما ُعمِ ، وآثار الُسنن النبوّية الُمتواترة الداعية إلى اإليمان بيما
وُمفكرين كانوا صّدًا منيعًا ِتجاه تمَك النظريات والفمسفات الموروثة فحجروىم في أقماع السمسم وأبطموا جميع الُشبيات 

اقتضى وتركيزًا مّنا عمى أمثال ىذه العنوانات الياّمة التي كانت رائجة في ذاك الزمان وحاضره  .الُمخالفة لحقائق التنزيل
قسمتو بعد الُمقدمة إلى مبحثين تضّمَن المبحث األول مطمبين  ،«عقيدة التناسخ في فكر الحائطّية»ـمّنا تسمية العنوان ب

ثُمَّ المبحث الثاني ، والثاني: مبدأ التناسخ في الديانات الوضعية وأثره، تعاريف أولّية حول العنوان: كان األول منيا
موقف ُعمماء الكالم من عقيدة التناسخ : عقيدة التناسخ في فكر الحائطّية والثاني: ّول منياتضّمن أيضًا مطمبين كان األ

 . والحمول
  والتساؤالت الفكرية، ُمحال النقيضين، عقيدة التناسخ: الكممات المفتاحية

THE DOCTRINE OF REINCARNATION IN THE THOUGHT OF THE WALL 

M.D. Yassin Moayad Yassin Naciri  

Summary 
The subject of reincarnation is one of the most prominent topics of the 

doctrinal theory leading and prevailing in the religions of ancient India and 

philosophers and according to the data we have been shown that the thought 

adopted by Ahmed bin Wall and his band did not restrict and praise the laws 

of science and reason; The slightest concrete evidence or application is a 

doctrine that has contaminated their hearts and melted in their minds. The 

doctrine of reincarnation violated the inevitability of the Baath and the parts 

contained in the Holy Qur'an and the traces of the prophetic Sunnah that 

call for believing in them. Focusing on the likes of these important titles that 

were popular at that time and present, we called the title b: (doctrine of 

reincarnation in the thought of the wall) after the introduction divided into 

two topics, the first one of which were two demands: the first definitions 

about the title, and the second principle of reincarnation The second topic 

also included two demands: the doctrine of reincarnation in the ideology of 

the wall and the second: the position of speech scientists on the doctrine of 

reincarnation and solutions. 
Keywords: Reincarnation benefited the soul's solutions to the total self, 

reincarnation and forgiveness. 
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 امُلقدمة

الكواكب ولم يجعمنا مّمن عبدوا  باإليمان والعقول البصائرالذي أنار الحمد هلل 
ثُمَّ الصالة  ن بالتقّمص والتناسخ في األبدانالقائميالخذالن األوثان وانزلقوا في ىاوية و 

في  وعمى آلو وصحبو وسمممحمد  العدنان خاتم رسل اهلل والسالم األتّمان األكمالن عمى
 أّما بعد:... كل زمان ومكان

في عن العقيدة اإلسالمية  أولئك الذين دافعوا ُجيدَ بيا  فإني ال أجد عبارة أصفُ 
أصحاب الديانات من ُعمماء الكالم الذين كانت ليم ُمحاججات ِضدَّ كل مراحميا 

والتقّمص ُمعمٌل بالتناسخ الُغفران أنَّ ب؛ التناسخ القائمينمذىب السّيما ُمعتقدي الوضعّية 
من الُمعتزلة  المطروداحمد بن حائط  الحائطّيةزعيُم فرق ال سّيما البعض حتى تذّرَع 

عمى باقيٌة ال تفنى  األبدانفي  المّيت حاّلةروح الداعي إلى أنَّ  التناسخ مبدأ يوِ تبنّ بعد 
نجد وعميو لم ، االتحادأثُر ىذا الُمعتقد في الذين قالوا بالتقّمص و  وظير لنا، مر الزمان

، ويُمعتنقِ  رّسَب في أذىانِ ت تَ كر ىافِ فِ  غيرَ لنظرية استدالل عقمي ليذه اقديمًا وحديثًا 
 . يذه العقيدةبآمنْت عّدة مدارس ظيرت ونتيجة لما مرَّ 
ُيشكل عمى الباحث بعض الحقائق قد  في خضم البحث: البحث إشكالّية

  :تمك التساؤالتاإلجابات عنيا ومن يجد  أنْ  التساؤالت عسى والمفاىيم فيخرج ببعض
  ؟ُغفرانالو صفاء يعني ال ىل التناسخ .ٔ
  ؟من ذلكقديمًا وحديثًا  ممموسالاألثر وما . ٕ
في  غايرتباين وت أم ىناكص والحمول شيء واحد التناسخ والتقمّ  ىل .ٖ

 ؟المفيومين
  :فائدة وفائدُة بحثنا ُنجمميا باآلتي بحثلكل : فائدة البحث
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 والمخططات التي غزت شريحة األطفال والشباباألفكار  من أفاَد التحصين -ٔ
عقيدة والتي تدعوا إلى المعارض الدولّية لمكتاب و ، األنترنيت عبَر أيقونة

  .التناسخ
تأّثْر الحائطية بالديانات القديمة القائمة بالتناسخ بتقميد الدراسة  أظيرت -ٕ

نمو ومن َثمَّ ، ألحاديث النافية لمبدأ التناسخأعمى دون الرجوع إلى اآليات وا
الردود المواقف و و ، المطروحةالتساؤالت الفكرية خالل من  المعرفةجانب 
  .الكالمّيةاآلراء 

 : الُمّتبعمنهج ال
التي انبثَقْت منيا عقيدة  رو جذال من خاللوتتّبع  طريقاً  اتخذ الباحث -1

الفالسفة وأصحاب الديانات سبق تأثرىم بأقوال و عند الحائطّية التناسخ 
 .القديمة

 الِفرقْ آراء  تْ من الُكتب التي وثّقَ آراء الحائطّية في نقل  اعتمَد الباحث -ٕ
بعض و ، وابن القيمإلسفراييني وابن حزم او لشيرستاني وا البغدادي أمثال
 الُمعاصرين.كتب 

 . نظرّيةىذه المن  الُمتكممين والمفكرينقف مو أفردت في المطمب األخير  -ٖ
لخابطية والحابطية لورود تسمية األّول اعتمدت تسمية الحائطية بداًل من ا -ٗ

فاختالف حرف في المقب ال ُيغّير من ، ب القديمة والحديثةكتالفي أغمب 
 . مضمون فحوى الدراسة ال سّيما الكل متفقون عمى تسميتو أحمد

تعميقات و ، في بداية بعض المطالب ونيايتيا عبارات رابطة وأرفدَ  كانت لي -٘
 . كانت أشبو بالفائدة الُمستخمصة
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تضّمنت  (قيدة التناسخ في فكر الحائطّيةع) أسميُت بحثي:ِلما سبق  جماالً ا  و 
بعد ُجيد  ما توصمُت إليووخاتمة ونتائج ذكرت فييا زبدة مبحثين  ُمقدمةبعد ال محاوره

ثمَّ الحديث ، العنوانحول تعاريف أولّية : فكان األّول أّما المبحث، من الجمع والتمحيص
التي أصبحت فيما بعد و  القديمة قبل اإلسالمالديانات وجذوره في عن مبدأ التناسخ 

قد تضّمَن الحديث فيو فالمبحث الثاني أمَّا و ، الحائطية في التناسخ ةفرقل ةالفكريّ  الجذور
 واسأل ختاماً . الكالمية قفامو ال ىمأ ثمَّ ، مواتباعي الحائطيةعنَد التناسخ  عقيدة: عن

عْن جميع المسممين إنو سميع عّنا و خالصًا لوجو ويعفو ىذا المجيود  لَ قبّ تأن ي تعالى
  .عميم
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  :ملبحح األولا
 مبدأ التياسخ واحلديح عً، أولًّةيف تعار

 : املطلب األول
 تعاريف حىَل العيىاٌ

 وقَ صدّ : فالن األمرَ  وعقدَ  .(ٔ)ه: شدّ أي، قدهُ عِ يَ الحبل عقد من : العقيدة لغة: أولا 
 .(ٕ)هدَ عتقِ الحكم الذي ال يقبل الشك فيو لدى مُ : وىو، قمبو وضميره عميوِ  عقدَ وَ 

. (ٖ)ما يتأّدى بفعل القمب كأصل اإليمان باهلل ومالئكتو وكتبو ورسمو: اصطالحاا 
في أصول الدين لألمور الخبرية الثابتة كأسماء اهلل  االعتقاد الذي بّيَنُو النبي و 

: أي .(٘)دلة اليقينيةالعمم بالعقائد الدينية عن األ: عّرفو التفتازاني بقولولذلك . (ٗ)وصفاتو
 . (ٙ)ىو التصّور مع الحكم: أو، بل لمتشكيكالحكم الجازم الُمقا

نسخت الريح آثار : يقالكما ، أزالو: أينسخ الشيء نسخا : التناسخ لغة: ثانِياا 
وتناسخت األشياء تداولت ، حكميا أزالَ أي: نسخ اهلل اآلية : في الحكم الشرعيو ، الديار

عقيدة شاع أمرىا بين الينود وغيرىم من  األرواحتناسخ و ، فكان بعضيا مكان بعض

                                                            

محمد : إشراف مؤسسة الرسالة: تحقيق، ه(ٚٔٛت) لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي: المحيطالقاموس  (ٔ)
 فصل العين.، ٖٓٓ/ٔ، ىـٕٙٗٔ، ٛط، نعيم العرقُسوسي بيروت

إبراىيم مصطفى وحامد عبد القادر، وأحمد حسن الزيادة، ومحمد عمي : قام بإخراجو: المعجم الوسيط (ٕ)
 مادة :عقد .، ٗٔٙ/ٕ، ىـٓٔٗٔ، تركياالنجار، دار الدعوة استانبول 

، ٔط، بيروت، دار الكتب العممّية، خميل الميس: تحقيق، لإلمام أبي زيد الدّبوسي: تقويم األّدلة (ٖ)
 . ٕٕٗص، هٕٔٗٔ

، (ىـٕٛٚت) لإلمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحميم الحراني الحنبمي الدمشقي: التسعينية (ٗ)
 .ٕٛٓ/ٔ، ىـ ٕٓٗٔ ،ٔط، الرياض، مكتبة المعارف، محمد بن إبراىيم العجالنالدكتور : تحقيق

دار : تحقيق (،ىـٜٔٚت) لمعالمة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: شرح المقاصد في عمم الكالم (٘)
 . ٘/ٔ، ىـٔٓٗٔ، باكستان، المعارف النعمانية

: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي تحقيق: الكميات معجم في المصطمحات والفروق المغوية (ٙ)
 .ٔ٘ٔ/ٔ، ىـٜٔٗٔ، بيروت، مؤسسة الرسالة، عدنان درويش و محمد المصري
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اىا أن روح الميت تنتقل إلى حيوان أعمى أو أقل منزلة لتنعم أو تعذب األمم القديمة مؤدّ 
 .(ٔ)زاء عمى سموك صاحبيا الذي مات وأصحاب ىذه العقيدة ال يقولون بالبعثج

عبارة عن تعمق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخر من غير : اصطالحاا 
  .(ٕ)تخمل زمان بين التعمقين لمتعشق الذاتي بين الروح والجسد

إلى العالم األرضي ُمتمّبسة بجسد  رجوع الروح بعد موت البدن: وُعّرَف بأنه
  .(ٖ)جديد

أي:  .(ٗ)ورجل فكير كثير التفكر؛ ر في أمره وتفكرفكَّ  من: لغةالفكر : ثالثاا 
عمالو  ،(٘)التأمل  .(ٙ)النظر في الشيء ا 

أو: ترتيب أمور في الذىن ، تردد القمب بالنظر والتدّبر لطمب المعاني: اصطالحاا 
 . (ٚ)اأو َظنِّ ، إما ِعمماً : لُيتوّصل بيا إلى مطموب يكون

  

                                                            

 نسخ .: مادة، ٜٚٔ/ٕ: المعجم الوسيط (ٔ)
دار الكتاب ، إبراىيم األبياري: تحقيق، ٙٔٛ: ت، لمعالمة عمي بن محمد بن عمي الجرجاني: التعريفات (ٕ)

 . ٖٜص: ، بيروت ٘ٓٗٔ، العربي
 .ٔٙ: ص، مٕٓٓٓ، القاىرة، ٔٔط ، مكتبة النيضة المصرية، لمدكتور أحمد شمبي: أديان اليند الكبرى (ٖ)
دار ، . إبراىيم السامرائي، دد. ميدي المخزومي: تحقيق، ىـ٘ٚٔ: ت: الخميل بن أحمد الفراىيدي: العين (ٗ)

 فكر .: مادة، ٖٛ٘/٘، دار ومكتبة اليالل
مكتب : لمجوىري إسماعيل بن حماد الفارابي، عناية: المّسمى بتاج المغة وصحاح العربية: الصحاح (٘)

 فكر .: مادة، ٖٛٚ/ٕ، ٔالتحقيق بدار إحياء التراث، بيروت، ط
 فكر .: مادة، ٛ٘ٗ/ٔ: القاموس المحيط (ٙ)
، صادر، بيروتتحقيق: دار ، (ىـــٔٔٚت) محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري: لسان العرب (ٚ)

٘/ٙ٘. 
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؛ جريان القوة الُمطرقة من العمم إلى المعموم بحسب نظر العقل: (ٔ)الراغب عندَ و 
وال يمكن إاّل فيما يمكن أن يحصَل لُو صورٌة في  في اإلنسان دون الحيوانوذلك 
 .(ٕ)القمبِ 

من  وكان ،(ٖ)الحائطّية إلى جية أبيو أحمد بن حائطسَب نُ : الحائطية: رابعاا 
 .(ٙ)إلى فرق المعتزلة البغدادينسبيم  ،(٘)هٕٖٕسنة  توفي ،(ٗ)أصحاب النظام

 : املطلب الجاىٌ
 وأثره، التياسخ يف الدياىات الىضعًةمبدأ 

 التناسخ مبدأعمى آراء القائمين بالتناسخ أنَّ  من خالل اطالعو يرى الباحث
إلى خمِع ما تعّمَق بيا من آثام احتياج النفوس : منيا ألسبابقبل اإلسالم قديمًا  ظير

التي آمنت  تمك الديانات من أوائلو ، إلنكارىم المعاد أو نتيجةً  ،وذنوب األسالف
 :التناسخب

أصل دينيم يرى أن اإِلنَسان ُأنِزَل ِإَلى الدنيا ليكابد العناء و: الديانة الهندوسية
لترتقي من الصيام الطويل والعبادات ، من تعذيب الجسد والييام في الغاباتوالمشقات 

                                                            

ىو أبو القاسم حسين بن محمد بن الفضل المعروف بالراغب األصفياني إمام بالتفسير والمغة والفقو لو  (ٔ)
المفردات في غريب القرآن والذريعة إلى مكارم الشريعة محاضرات األدباء : تصانيف من أشيرىا

تحقيق: سميمان بن صالح الحربي، ، وي . ينظر: طبقات الُمفسرين: ألحمد بن محمد األدنو(ىــٕٓ٘ت)
 .ٛٙٔه، ص: ٚٔٗٔ، ٔط ، المدينة المنورة، مكتبة العموم والحكم

د. محمد رضوان : تحقيق، (ىــٖٔٓٔت) لمحمد عبد الرؤوف المناوي: التعاريفالتوقيف عمى ميمات  (ٕ)
 .ٜٗٔص، ىــٓٔٗٔ، ٔط، دمشق، دار الفكر المعاصر، بيروت، الداية

 .ٖٕٙص: صدر نفسوالم: ُينظر (ٖ)
أبو منصور ، عبد القاىر بن طاىر بن محمد بن عبد اهلل البغدادي التميمي: الفرق بين الفرق: ُينظر (ٗ)

 .ٕٓٙ/ٔ، مٜٚٚٔ، ٕط، بيروت، دار اآلفاق الجديدة، (ىـٜٕٗت)
، القاىرة، (هٖٓٓت) ألبي الحسين عبد الرحيم الخياط: االنتصار والرد عمى ابن الروندي الممحد: ُينظر (٘)

 .ٜٗٔص، هٖٗٗٔ، القاىرة
 .ٕٓٙ/ٔ: الفرق بين الفرق: ُينظر (ٙ)
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روحو تصبح و روحو من الجسد وتمتحق بالروح األعظم الروح الكمي الذي ىو اهلل عندىم 
اإِلنَسان إذا  نَّ أل؛ المستمرمن التناسخ  مَ من أجل أن َيسمَ كل ذلك المشاق و ، جزءًا مقدسة

، حيوانكون عمى شكل فإنو ُيعاقب في؛ لمذنوب مرتكب وىواألجل  وجائوذنبًا  ارتكبَ 
الذي اإللو الكمي تكون مؤىمة لئن تتحد بالبراىما ل الروح وليذا كان التناسخ سببًا لصفاء

  .(ٔ)تمتحق بو النفوس
خالدة باقية الجسم عن  ُمنفصمة تما دام صافٍ جوىر خالد نظريتيم في  النفسو 

الّنفس  فيونظريتِيم ، جسمتنتقل من جسم إلى البمى وال يتطرق إلييا  الفناءال يعترييا 
وُرّبما كانت ؛ نظرية أفالطون في المثل العميا تشبوىي و  بالِجْسمعالمة قبل اتصاليا أنَّيا 

  .(ٕ)لياأصاًل 
حتى ؛ جسممتدرجة في الرقي من جسم إلى  األجساماألرواح تنتقل في وىكذا 

غير محجوبة عن التصرف في السماوات المالئكة في صف  المطمقتصل إلى الكمال 
  .(ٖ)وتدبير الكونواألرض 

يم عن اليندوس فالتناسخ  في عقيدتيا ختمفىي اأُلخرى ال ت: البراهميةالديانة 
 يعتقدونَ و بل ؛ سم إلى آخر بحسب أعمال اإلنسانيروَن رجوع الروح بعد خروجيا من ج

 . (ٗ)حشرةنبات أو إلى جسم حيوان أو  قد تنتقلاإلنسان أْن روح 
فحلَّ الالىوت بالناسوت سمو كرشو اآِليتيم حّمت في إنسان  إنَّ بعَض  ويرون

كما عبََّر المسيحّيوَن عن المسيح ومن المعموم أسبقّية الديانة البراىمية اليندية عمى 

                                                            

 .ٓٚٚ/ٔ، ت.ب، ب ط: لمشيخ سفر بن عبدالرحمن الحوالي: شرح العقيدة الطحاوية: ُينظر (ٔ)
، جامعة المدينة العالمية مجموعة من األساتذة: األديان الوضعية مناىج جامعة المدينة العالمية: ُينظر (ٕ)

ٔ/ٖٗ–ٖ٘. 
 .ٖٙص: األديان الوضعية مناىج جامعة المدينة العالمية: ُينظر (ٖ)
، المدينة الُمنورة، دار البخاري، لمدكتور محمد ضياء الرحمن األعظمي: فصول في أديان اليند: ُينظر (ٗ)

 . ٖٔٔ: ص، ت.ب، ط.ب
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إذا عندىم و  .(ٔ)المسيحّية بالديانات اليندّية الوضعّيةلنصرانّية الُمحرفة فيّتضح تأّثر ا
 آخرإذا مات انتقمت إلى ثُمَّ ، روح حي جديد ولَد حديثاً  انتقمت روحو إلىاإلنسان مات 

ا ما كان عميو َكينة وىذ .(ٕ)البعث ييدفون إلى إنكار بذلكوىم  وىكذا إلى ما ال نياية
 .(ٖ)وبعض الفالسفة، مصر من الفراعنة

ُيعارض نظام  كونو؛ وأعُترَض عمى اليندوس والبراىمة في مسألة التناسخ
الطبقات الذي ُيحافظ عمى الدم والِعرق إذ التناسخ ينقل الروح من طبقة إلى طبقة 

لذلك أضطّر بعضيم إلى القول بأنَّ التناسخ يتم في ؛ وأحيانًا من عميا إلى طبقة دنيا
وأرواح العبيد تُنقل ، فأرواح البراىمة تُنقل إلى البراىمةحدود الصفة التي عمييا اإلنسان 

ولكن مع ىذا التعديل إاّل أّنو ُيفقد التناسخ توازنو وقيمتو فالمقصود من ؛ لى عبيدإ
التناسخ ىو تحقيق الجزاء نظير خير أو شر ارتكبتو الروح في الحياة السابقة وال يتمُّ 

  .(ٗ)اذلك ما داَم العبُد سيبقى عبدًا والسيد سيبقى سيدً 
أنَّ المانوّية ديانة ثانوية آمنت بمبدأين ال يخفى عمى كل باحث : المانويةالديانة 

النور والظممة لكننا في البحث لسنا معنيين بسرد آراءىم والحديث عن مجمل معتقداتيم 
ستخمصنا من ابقدر ما نحن بحاجة إلى النظر في محل جزئّية بحثنا عن التناسخ ف

َقاَل ِفي بعض  ماني نَّ من أالمانوية إليو ذىبت لمبغدادي ما  رقْ بين الفِ  رقْ كتاب الفَ 
اَلَلة َواح الصديقينَأر : جسام َنْوَعانِ رواح التي تفارق األِإن األ: كتبو : وأرواح أىل الضَّ

ْبح إفأرواح الصديقين   فيم فياألعمى لى النُّور إذا َفاَرقت أجسادىا سرت ِفي َعُمود الصُّ

                                                            

 .ٜٕ–ٕٛ: ص: لإلمام العالمة محمد أبو ُزىرة: ُمقارنة األديان: ُينظر (ٔ)
، ناصر بن عبداهلل القفاري و ناصر بن عبد الكريم العقل: الموجز في األديان والمذاىب المعاصرة: ُينظر (ٕ)

 . ٚٛص، مٕٜٜٔ، ٔط، الرياض، دار الصميعي
راجعو وأشرف عميو الدكتور ، لألستاذ عمي أرسالن أيدين: البعث والخمود بين المتكممين والفالسفة: ُينظر (ٖ)

 . ٜٖٛ: ص، ط.ب، ت.ب، عبد الحميم محمود
 .ٜٓٔ-ٜٛٔ: ص: أديان اليند الكبرى: ُينظر (ٗ)
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جساد وأرادت المحوق ِبالنوِر األذا َفاَرقت فيي إ: أرواح أىل الضاللأّما  سُرور دَّاِئم
من بالتناسخ تصفو  نْ ألى إَحَيَواَنات الفل ِفي أجسام دَّْت منعكسة ِإَلى السَّ اأْلَْعَمى رُ 

 .(ٔ)شوائب الظمَمة ثمَّ تمتحق ِبالنوِر العالي
الذين آمنوا وتناولوا الفالسفة  عنأيضًا طاَل بحثنا الحديث : الُقدماء الفالسفة

من خالل سرِد آراء ما قد سبق الفالسفة نريُد أن نتوّصل إلى أنَّ  مفيوم التناسخ ونحن
ّنما ؛ الحائطّية لفكرة اإليمان بالتناسخ لم يصدر منيم فيم ليسوا أولَّ من قال بو تبّني وا 

أردنا من خالل ىذه الُمدونة السريعة الُمختصرة أْن ُنثبت أنَّ عقيدة التناسخ في فكر 
ظيرت عند أصحاب الديانات وبعض بل جذور قديمة ؛ الحائطّية ليست وليدة يوميا

 . الفالسفة
أن أرواح : قالوافقد  وجماعة (ٕ)سقراط أمثالفالذين آمنوا بالتناسخ من الفالسفة 

ن تبمغ النور الذي فوق أالصديقين إذا خرجت من أبدانيم اتصمت بعمود الصبح إلى 
تتناسخ في أجسام الحيوان فال تزال وأرواح أىل الضاللة ، دائميكونون في سرور فالفمك 

تنتقل من حيوان إلى حيوان إلى أن يصفو من ظممتو فحينئذ يتوصل بالنور الذي فوق 
  .(ٖ)الفمك

                                                            

 .ٕٗ٘ص: : الفرق بين الفرق: ُينظر (ٔ)
تعاطى أّوَل أمره نظريات الطبيعيين ، ق م كان أبوه نحاتًا وُأُمو قابمة ٓٚٗىو الفيمسوف اليوناني المولود  (ٕ)

أمَّا ِقوام منيجو فكان ، األخالقانتصر لمعرفة الطبيعة قبل أن يشتغَل بمسائل ، وبخاصة من انكساغورس
أمَّا نظرّية ، فكرة عاّمة تكون بمثابة تعريف لمموضوع المنشود ُيقابل بين اآلراء ثُمَّ يستخمص باالستقراء

المعرفة عنده فتقوم عمى التفكير الشخصي بالتوّلد المعنوي أمَّا نشاطو فكاَن ظاىرًا في شعاره األساسي 
، ٖط، لبنان، بيروت، دار الطميعة، لألستاذ جورج طرابيش: الفالسفةُمعجم : )أعرف نفسك(. ُينظر

 .ٖٙٙ–ٖ٘ٙ: ص، م ٕٙٓٓ
كمال يوسف : تحقيق، طاىر بن محمد األسفراييني: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية: ُينظر (ٖ)

 .ٖٚٔص: ، مٖٜٛٔ، ٔط، بيروت، عالم الكتب، الحوت
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)النفس إذا انقطع تعّمقيا عن بدن ُمعّين تعّمقت ببدن : (ٔ)الفالسفةبعض  عندَ و 
، ببدن كريم فاضلفإن كانت في البدن األول من النفوس الذكية الفاضمة تعمقت ؛ آخر

ن كانت في البدن األول من النفوس الجاىمة الُمؤذية تعمقت ببدن ُمناسب ليا(  .(ٕ)وا 
وقد بان أّنيا لم تزل عالمة ، التذّكر والنسيان خاّصان بالنفس الناطقة: وعند بروقمس

فإّنيا في ؛ وأمَّا ذاىمة فعنَد ُمقاربتيا البدن، فعنَد مفارقتيا البدن: أمَّا عالمة؛ وذاىمة
فمذلَك تكون عالمة وفي المفارقة تنحط عنو فيعرض ليا ؛ المفارقة تكون من حّيز العقل
  .(ٖ)الّنسيان لغمبة ّما بالقّوة عمييا

 : نيفي التناسخ قول عن الفالسفة (ٗ)ابن سيناالرئيس  نقلَ و 

                                                            

، ىو محب الحكمة والحكمة قولية: أي، ىو المحب، وسوفا الحكمةمن فيال وسوفا وفيال : الفيمسوف (ٔ)
، الرسم: وىي العقمية أيضا، فيي كل ما يعقمو العاقل بالحد، وما يجري مجراه مثل: فالقولية، وفعمية

االستقراء فيعبر عنو بيما وكانت مسائل األولين محصورة في : وبالبرىان وما يجري مجراه، مثل
الممل : ثم زادوا فييا الرياضيات . ُينظر وىو الكالم في الباري تعالى والعالم، واإللييات، الطبيعيات

، دار المعرفة، محمد سيد كيالني: تحقيق، لمحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشيرستاني: والنحل
 .ٚ٘/ٕ، هٗٓٗٔ، بيروت

 .ٜٕ٘ص، اليند ،(هٙٓٙت) لإلمام العالمة فخر الدين الرازي: األربعين في أصول الدين (ٕ)
 بو الريحان محمد بن أحمد البيرونيأ: تحقيق ما لميند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولو: ُينظر (ٖ)

 . ٗٗص، هٖٚٚٔ، اليند، دائرة المعارف العثمانية، (هٓٗٗت)
ومن  ىو الفيمسوف أبو عمي الحسين بن عبد اهلل بن سينا، الممقب بالشيخ الرئيس، أشير أطباء العرب، (ٗ)

في العاشرة من عمره كان تعّمَم مبادئ الشريعة ، ه ٖٓٚولد سنة ، فارسي األصل، أعظم فالسفتيم
، وكان أبوه يستضيف في منزلو عالمًا أسمو عبد اهلل ناتيمى فوكل اليو تيذيب ولده، وعمم النحو، الغّراء

وانقطع الرئيس بمفرده ثُمَّ خاض غمار الرياضيات والطبيعّيات والمنطق وما وراء  ففاق التمميذ استاذه
: من مؤلفاتو، ثم أكب بعد ذلك عمى درس فن الطب عمى أستاذ مسيحي اسمو عيسى بن يحيى، الطبيعة

ه، وىو يبمغ سبعة وخمسين ٕٛٗكتابو القانون في الطب وكتاب الشفاء وغيرىا، توفي في رمضان سنة 
: المكتبة العصرية ص، لمحمد لطفي جمعو: ينظر: تاريخ فالسفة اإلسالم في المشرق والمغرب عاماً 
محمد خير : تحقيق، (ىـٜٚٛت) ألبي الفداء زين الدين الجمالي الحنفي: . وُينظر: تاج التراجم٘٘ -ٖ٘

 .ٕٙٔ/ٔ، ىـٖٔٗٔ، ٔط، دمشق، دار القمم، رمضان يوسف
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أم رواح الموتى في أجساد نامية سواًء كانت حيوانية أأجازوا كرور : األولالقول 
  .(ٔ)نباتية

أنَّ : وعند بعضيم، قطقيدوا تناسخ األرواح في النفوس الشقّية ف: الثانيالقول 
والسعيدة تحل ، تحل في أبدان تعسةالشقّية ف، وس الشقّية والسعيدةفي النفالتناسخ حالّّ 

في بعد نقمو آلراء الفالسفة في التناسخ نجد أنَّ الرئيس ابن سينا و  .(ٕ)ُمنّعمةفي أبدان 
إذا كانت عالقة النفْس : فقالقد أنكَر عمى من قال بالتناسخ جممًة وتفصيال الشفاء 

إّنما يعني وجود نفس ؛ حيوانالفإنَّ وجود النفس الحاّلة في بدن ؛ بالجسد عالقة تدبير
ىي التي ُتدّبره و الحيوان إّنما يستشعر بنفس واحدة  ألنَّ ؛ قاصرة عن التدبيرُمعّطمة 

أّما النفس اأُلخرى الحاّلة في جسده فال تكون ليا عالقة بو وبيذا بُطَل  ؛وتشتغل بأمره
  .(ٖ)القوُل بالتناسخ

بأقوال الفالسفة وأصحاب الديانات تأّثر بعض العرب قبل اإلسالم  ومن الُمالحظ
كميم جممة واحدة بصفة واحدة ثم َأمرىم ونياىم  خمقوُ  إن اهلل خمقَ : َفُنِقَل عنيم الوضعّية

بالذبح والقتل كالدجاج والغنم  بتمىلتُ روحو في جسد بييمة  تْ سخَ فمن عصى منيم نُ 
بَأن ُجِعل في بدِن ؛ من كان منيم زانيًا َأو زانية كوفئثُمَّ ، واإِلبل والبراغيث والقمل

بَأن ؛ عفيفًا عن الزنا مع ظممو كوفئمن كان منيم و ، حيواٍن ال يمكنو الجماع كالبغال
بَأن ُجِعَل ؛ أمَّا من كان منيم جبارًا عنيدًا كوفئ، ُجِعَل في بدن تيس َأو عصفور َأو ديك

 .ِإلى َأن ُيقتصَّ منيم في بدن قممة َأو ِقَردة

                                                            

دار الفكر  ،الدكتور سميمان دنيا: تحقيق، لمفيمسوف ابن سينا: في أمر المعاد رسالة أضحوية: ُينظر (ٔ)
 . ٔٗ: ص، القاىرة، العربي

 . ٔٗ: ص: المصدر نفسو: ُينظر (ٕ)
 . ٖٕٔ: ص، البن سينا: الشفاء: ُينظر (ٖ)
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 .(ٔ)وىكذا حتى يطيع طاعة ال معصية بعدىا َأبدًا فينتقل إلى الجنة من وقتو
عمى ما تعممو من خير عندىم َتمقى جزاءىا الموتى  واحر أعمى ما سبق يظير أن  بناءً و 

نكار إىذا  فتبّيْن لنا أنَّ ُمنتيى اعتقادىم. (ٕ)أو شر أثناء تنّقميا من جسم إلى آخر
 .(ٖ)البعث

عدم  يدعو إلىكل ُمعتقد  إلى محو جاء اإلسالم دعا ُمشركي العرب ولّما
 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤفقال تعالى: والحساب والجزاء المعاد  اإليمان بمبدأ

حياة إال حياتنا التي  ال: أّنيم قالوا قال ابن جرير أيف [ٕٗ:الجاثية] ڃ ڄ ڄ
الفالسفة المنكرون  قولُ  وىذا تكذيًبا منيم بالبعث بعد الموت وال حياة سواىا، نحن فييا
  .(ٗ)إنكاًرا منيم أن يكون ليم رب يفنييم وييمكيم لمصانع

في مفيوم البراىمة اليندوس و بين  أوجو التقارببأنَّ : يُمكُن القولجمالا إو 
يوجد  حيُث الالمانوية والفالسفة قواًل واعتقادًا بين منو ما وأقرُب ، التناسخ واضح وقريب

كانت أعمالُو  إذااإلنسان و الجزاء من جنس العمل  نَّ أيرى  فالغالب منيم أيَّ تغاير
 ُنسختْ ذلك  عكسكانت  أّما إذا، في مخموق صالح جميل الطمعة روحو ُنسختْ صالحة 

إذ لو كانت األرواح ؛ ىراءوأقلُّ ما ُيقال عن ىذا بأّنُو ، في مخموق طالح قبيح المنظر
جينات التناسخ في في محل تناسخ ُمستمر إلى ما ال نياية َلممسنا أثُر تكرار ذلك 

عن صح لنا أْن نقوَل ُيعّضد ذلك عممي اكتشاف  أيَّ فمّما لم نجد ؛ الموروثين حديثاً 
 . ال طائل من ورائيا بأنو ىرطقة التناسخ

  

                                                            

يم محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن ق: طريق اليجرتين وباب السعادتين: ُينظر (ٔ)
 .ٙ٘ٔىـ، ص: ٜٖٗٔ، ٕط، مصر، القاىرة، دار السمفية، (ىـٔ٘ٚت) الجوزية

 . ٛٛ: ص: الموجز في األديان والمذاىب المعاصرة: ُينظر (ٕ)
 . ٘ٛ: ص: المصدر نفسو: ُينظر (ٖ)
زىير : تحقيق، (ىـٖٖٕٔت)سميمان بن عبد اهلل : تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: ُينظر (ٗ)

 . ٕٙ٘: ص، ىـٖٕٗٔ، ٔط، بيروت، سالميالمكتب اإل، الشاويش
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 : الجاىٌاملبحح 
 املتكلنني ومىقف، التياسخ عيد احلائطًة

أن يكون ِختام البحث ارتأينا بعَد التعريف وبيان جذور مسألة االعتقاد بالتناسخ 
سيتبّين لنا إن كان  الحمول والتناسخفي آراءىم  سردو الحائطية  فكرو الشروع في عقيدة 

 . واألدّلة العقمّية نقِدىم بالُحجج ومن َثمَّ ، أحمد بن حائط قد أخذ ىذه العقيدة مّمن سبقوه
 : املطلب األول

 :احلائطًّةالتياسخ يف فكر  عقًدة
ت قالما يّدُل عمى أنَّ القوَل بالتناسخ  بين الِفرق رقْ في كتابِو الفَ  (ٔ)البغداديورُد أ

أمَّا أىل التناسخ من : فقال ناقاًل عنيم بو بعُض الفرق التي انتسبت إلى اإلسالم
؛ عمى بدعتوو  (ٖ)لى النظامإ منتسباً  اً فجماعة ِمْنُيم َأْحمد بن حائط َكاَن معتزليّ  (ٕ)اْلَقَدِريَّة
  .(ٗ)التناسخب القولَزاد عمييا لكّنُو 

                                                            

ىو اإلمام أبو منصور عبد القادر بن طاىر البغدادي التميمي الشافعي مذىبًا، األشعري عقيدًة من أشير  (ٔ)
ينظر: وفيات األعيان وأنباء  ىـــٜٕٗعام ، الفرق بين الفرق، وأصول الدين، توفي في اسفاريين: مؤلفاتو
، دار صادر، تحقيق: د. إحسان عباس لإلمام شمس الدين احمد بن محمد بن خمكان: الزمانأبناء 

 .ٕٜٖ/ٖ، مٕٜٚٔبيروت، 
ومُقولِتيم قائمة عمى أنَّ العبد خالٌق ألفعالو كّميا وىم بذلك نفوا قضاء اهلل ، ُسّموا بالقدرّية لتكذيبيم القدر (ٕ)

سنسويو : وكان أّوَل من تكّمَم بو رجل نصراني ُيقاُل لو، وقدره في معاصي العباد خيرىا وشّرىا استقالالً 
لإلمام : شرح أصول السنة والجماعة: البقال أسمم ثُمَّ عاَد فتنّصَر فأخذ عنو معبد الجيني. ُينظر

 .ٓ٘ٚ–ٙٗٚ/ٗ ،ٔط، الرياض، دار طيبة، الدكتور احمد سعد حمدان: تحقيق، (هٛٔٗت) الاللكائي
الُمَتكمّْم ولد سَنة  الَبصِري، َصاِحب التَّصانيف، إبراىيم بن سيَّار النظام شيخ المعَتزلةىو َأبو ِإسَحاق  (ٖ)

ِإنَّ اهلل ال َيقدر عمى الظمم وال : وكان يقول، تَكمَّم ِفي الَقدر، وانَفرد بمساِئل وىو َشيخ الَجاحظ، ه ٘ٛٔ
نَّ الناس يقدرون  وَصرح ِبأنَّ اهلل ال يقدر عمى  عمى الظممالشر، ولو كان قادرًا لكنا ال نمن وقع ذلك واِ 

: سير أعالم النبالء: ه. ُينظر ٕٕٔ وفيوأنو ليس َيقدر عمى َأصمح مما خمق ت، ِإخراج َأحد ِمن جينم
 (،ىـٛٗٚت) شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذىبي: لإلمام الذىبي

 .ٔٗ٘/ٓٔ، مٖٕٓٓ، ٔط، ار الغرب اإلسالميد ،الدكتور بشار عّواد معروف: تحقيق
 .ٕ٘٘ص: : الفرق بين الفرق: ُينظر (ٗ)
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لكنَّيا حين ؛ فقال: إنَّ ىذه الفرقة كانت من جممة الُمعتزلة (ٔ)الخياط وأّكَد ذلك
 ضل ضالاًل بعيًدا ألنَّوُ ؛ (ٕ)في آرائيا نفاىا الُمعتزلة عنيم وتبّرأوا من رئيسيا تطّرفتْ 
 : اعتقاده بوجود خالقينوب، بقولو بالتناسخ؛ اإلسالم بو عن دائرةِ  خرجَ 

ومن العجب ، عيسى ابن اهلل: مخموق وىو: وثانيهما، اهلل: قديم وىو: أحدهما
أنو جعل ليذا المخموق الحادث َخمُق العالْم وحساُب الناْس يوم ؛ الداعي إلى السخرية

إلى مذىبِو بعد ُمطالعتِو كتب  أحمد بن حائط مَّ ضَ  .(ٖ)جعمو مخموًقا وخالًقا: الدين أي
 : نيامِ  اً دعالفالسفة بِ 

اإلليية في المسيح عميو السالم موافقة لمنصارى  أحكامإثبات حكم من : أولا 
بقولو تعالى: وىو المراد  اآلخرةعمى اعتقادىم أن المسيح ىو الذي يحاسب الخمق في 

وئ ەئ ەئ ائ ائ ى وىو ، [ فيو الذي يأتي في ظمل من الغمام]الفجر
 . (ٗ)(إن اهلل تعالى خمق آدم عمى صورة الرحمن): المراد بقول النبي 

                                                            

َكاَن حافًظا وكان : َقاَل عنو أحمد، نزيل بغداد، ىو حمَّاد ْبن َخاِلد أبو َعْبد المَّو اْلُقَرِشيُّ الَبْصريُّ الخيَّاط (ٔ)
، عنو ابن َمِعين: َكاَن ُأمّْيِّا ال يكتب ؛ لكّنُو ثقةوقال ، كتبت َعْنُو َأَنا ويحيى ْبن َمِعين، يحّدثنا وىو يخيط

لإلمام شمس الدين أبو عبد اهلل : تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاىير َواألعالم: ُينظره.  ٕٓٔتوفي سنة 
، دار الغرب اإلسالمي ،تحقيق: د. بشار عّواد معروف، (ىـٛٗٚت) محمد بن أحمد بن َقاْيماز الذىبي

 .ٕٙ/٘، مٖٕٓٓ، ٔط
 . ٜٗٔ: ص: االنتصار والرد عمى ابن الروندي الممحد: ُينظر (ٕ)
، عبد الحميد يونس أحمد الشنتناوي، إبراىيم زكي خورشيد: إعداد: موجز دائرة المعارف اإلسالمية: ُينظر (ٖ)

، ىـٛٔٗٔ، ٔط، مركز الشارقة لإلبداع الفكري، نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية: ترجمة
ٛ/ٕٖٖٚ . 

شعيب : تحقيق، (ىـٕٔٗت)لإلمام أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل : مسند اإلمام أحمد بن حنبل (ٗ)
، ىـٕٔٗٔ، ٔط، مؤسسة الرسالة، د. عبد اهلل بن عبد المحسن التركي: إشراف، وآخرون، األرناؤوط

 (.ٓٙٙٚٔ) رقمب ٕٙٓ/ٜٕ
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المسيح تدّرَع بالجسِد الجسماني وىو الكممة القديمة المتحدة كما  أنَّ  قال: ثانياا 
 .(ٔ)قالت النصارى

اإلنسان في الحقيقة الروح ال ىذا القالب الذي  نَّ أ: فقال بالتناسخأعتقَد : ثالثاا 
الحيوانات كميا جنس وكان يرى أنَّ ، والقدرة ُمتصفة بصفة العممالروح  وىذهنشاىده 
من عصاه ىناك و الدار أقره ىناك  تمكطاعو في أمن ففي محل التكميف  وجميعياواحد 

اعو في بعض بعثو إلى دار الدنيا وأطمن عصاه في بعض و ، أخرجو منيا إلى النار
جعل قومًا ف، وتارة باأللم وتارة بالمذة وتارة بالراحة، تارة بالشدة وابتالهوألبسو ىذه القوالب 

، حشرةفي صورة  أو َسبعْ في صورة  أو طيروقومًا في صورة ، نسانإمنيم في صورة 
درجاتيم عمى قدر معاصييم فمن كانت معصيتو أقل في تمك الدار كانت  عميو تكونو 

ومن كانت معصيتو ىناك أكثر كان قالب روحو في الدنيا ، صورتو في الدنيا أحسن
 . (ٕ)أقبح

كل نوع من َأْنَواع : لمعاني كالم اهلل ومراده ومنو قولو في الحيوانتحريفو : رابعاا 

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ :اْلَحَيَواَنات أمة عمى حياليا لَقْولو َتَعاَلى

 چ ڃ ڃ َوِفي كل أمٍة َرُسول من نوعيا لَقْولو َتَعاَلى: ،[ٖٛ:]األنعام ڇ

  .(ٖ)[ٕٗ:]فاطر ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ
نظريتو في تتّبَع آراءُه يجدىا موافقة آلراء أصحاب الديانات القديمة و  من: خاِمساا 

ر ِفي أي: ذلَك الحيوان اَل يَزال : ُمشابية لنظرّيِتيم إذ قالالَحَيَوان  ِفي َىِذه الدُّنَيا يَتَكرَّ
قوالب وصور ُمخَتمَفة َما َداَمت طاعاتو مشوبة بذنوبو وَعمى قدر طاعتو وذنوبو يكون 

                                                            

 .ٜ٘/ٔ: الممل والنحل: ُينظر (ٔ)
 . ٖٛٔ -ٖٚٔص: : الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق اليالكين التبصير في: ُينظر (ٕ)
 .ٜ٘/ٔ: الممل والنحل: ُينظر (ٖ)
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لى كل نوع من إنسانية والبييمية ثمَّ اَل يَزال من اهلل َتَعاَلى َرُسول والبو في اإلمَناِزل ق
لى َدار النَّعيم الدَّاِئم وىى الدَّار إاْلَحَيَوان إلى أْن يتمحض عمل الَحَيَوان طاعات َفيرد 

 . (ٔ)لى النَّار الدَّاِئم َعَذابَياإْو يمحض عممو معاصي فينقل أالتي خمق ِفيَيا 
تنتقل إلى جيّنم فتعّذب بالنار أبد : إّنياالنفس الخبيثة في  التناسخ نظرّية: سادساا 

. (ٕ)أمَّا أصحاب النفوس الخّيرة فال شكَّ أّنيا تنتقل إلى الجّنة فتُنّعم أبد اآلبدين، اآلبدين
ّما  سّخرٌ مُ و ْكِميف تالبشر عميو  بعضورأى أنَّ   . (ٖ)َلوُ  لمذبح ُعُقوَبةً إّما لمركوب وا 

منيم  وافق الفالسفة وأصحاب الديانات الوضعّية في جعل الناس طبقات: سابعاا 
ومنيم من ُيَرد إلى طبقة ، ومنيم من يّتصل بالعالم البشري، من يّتصل بالعالم العموي

 . (ٗ)البيائم
رواح أنَّ اهلل َتَعاَلى في تناسخ األ بن حائطا زعمَ : بين الِفرق الفرقْ  في كتابو 

أصحابو َساِلمين عقالء بالغين في دار سوى الدُّنيا الِتي ىم فييا الَيوم واكمل  بدع ِخمَقةأ
نسان الَمأُمور الُمنعم َعَميِو واإل، ُعُقوليم وخمق فييم َمعرَفتو َوالعمم ِبِو واسبغ َعمييم نعمو

 الّروح ِىَي الَحّي الَقاِدر وىذه، جسام قوالب لألرواحىو الّروح التي في الِجسم وان األ
مر َوالنَّْيي عمى باألوأن الَحَيَوان ُكمو جنس َواِحد وَجِميعيا ُمْحَتمل لمتكميف ، الَعالم

ا كمفيم ِفي الدَّار الِتي خمقيْم ِفيَيا شكره َبعَضيم لمّ  وأنَُّو تعالىاْخِتاَلف صورىم ولغاتيم 
 ياَومن َعَصاُه ِفي نَّعيمطاعو أقره ِفي َدار الأَفمن ، ِبِو َوَعَصاُه َبعضيم أمرىمْ ِفي َجِميع َما 

وىذا قريب من قول فضل الحدثي صاحب أحمد  .(٘)َدار اْلَعَذاب الدَّاِئمإلى  ياأخرجو من
 وأنَّو أن كل حيوان مكمف: التناسخ زاد في أنوالحابطية إال مذىب حائط الذي كان عمى 

وتعالى أبدع الحيوانات عقالء بالغين في دار سوى ىذه الدار وخمق فييم معرفتو والعمم 
                                                            

 . ٕٙ٘: ص: الفرق بين الفرق: ُينظر (ٔ)
 .ٜٔ/ٔ: الفصل في الممل واألىواء والنحل: ُينظر (ٕ)
 .ٖٛٔص: : التبصير في الدين: ُينظر (ٖ)
 .ٕٓ٘ص: ، عمر بن محمود أبو عمر: تحقيق: طريق اليجرتين وباب السعادتين: ُينظر (ٗ)
 . ٕٚ٘: ص: الفرق بين الفرق: ُينظر (٘)
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فأقرىم في دار وشكر نعمتو بعض الأطاعو فبو وأسبغ عمييم نعمو ثم ابتالىم وكمفيم 
بعض في الجميع فأخرجيم من تمك الدار إلى دار الالنعيم التي ابتدأىم فييا وعصاه 

بعض في البعض دون البعض فأخرجيم إلى دار الدنيا  العذاب وىي النار وأطاعو
وكساىم ىذه األجساد الكثيفة عمى صور مختمفة كصورة اإلنسان وسائر الحيوانات 

  .(ٔ)وابتالىم بالبأساء والضراء واآلالم
أنَّ من : كتابو الفرق اإلسالمّية وذكر البشبيشي وىو من العمماء المتأخرين في

القائمين بالتناسخ أحمد بن حائط المعتزلي القدري زعم أنَّ الروح ال يزال يتكرر في ىذه 
وعمى قدر ذنوبو وطاعاتو تكون ، الدنيا في صور مختمفة ما دامت طاعتو مشوبة بذنوبو

منازل قوالبو في اإلنسانّية والبييمّية فإذا ما تمّحَض عمل الحيوان طاعات ُردَّ إلى دار 
ذا ما استحالت أعمالو معاصي ُنقَل إلى الّنار يصمي عذابيا ، عيم التي فييا خمقالن وا 

  .(ٕ)الدائم
قريب منحى  نجد أنَّ بعض الفرق قد نحتبالوقت الذي أنتشَر فيو ىذا الفكر و 

؛ دون الحيوانّيةالبشرية  ةفي الصور  ُمنحصرٌ الوىو االعتقاد بالتقّمص  من مفيوم التناسخ
الثواب مبدأ بالتالي يكون و ، إلى جسم حيوان ظمم لياعندىم انتقال النفس في  ألنَّ 

عمى قاعدة العدل اإلليي في محاسبة األرواح بعد مرورىا في القمصان مبنيّّ والعقاب 
  .(ٖ)البشرية

عقيدة التقّمص  نَّ توّصل من خالليا إلى إ األمريكي ستيفنسفي دراسٍة لمعالم و 
ُسنَّة طبيعّية إليّية وىي انتقال الروح من جسد إنسان إلى إنسان آخر : عنيتوالتذّكر 

نَّ التقّمص صورة من صور العدالة اإلليّية في لتطورات الكونّية حيُث أتتماشى مع ا
                                                            

دار ، د. عبد الرحمن عميرة: تحقيق، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد اإليجي لإلمام: المواقف: ُينظر (ٔ)
 . ٙٙٙ/ٖ، مٜٜٚٔ، ٔبيروت ط، الجيل

دار المطبعة ، المدرس في مدرسة دار العموم لألستاذ محمود البشبيشي: الفرق اإلسالمّية: ُينظر (ٕ)
 . ٙٛ: ص، هٖٓ٘ٔ، ٔط، مصر، الرحمانية

، ىـٕٔٗٔ، ٕط، دار السالم، (ىـٜٓٗٔت) لمشيخ سعيد حّوى: األساس في السنة وفقييا: ُينظر (ٖ)
ٔ/ٖٗٔ. 
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 الجيلعندما تنتقل من حالة الغنى إلى الفقر ومن العمم إلى ُمحاسبة الُنفوس البشرّية 
 بمغت ورواجياىذه العقيدة انتشار نسبة في دراستِو أنَّ  وأّكَد لنا، ومن الصحة إلى السقم

  .(ٔ)ُسّكاِن البرازيلمس وعشرون بالمئة من خ
الذي جزم رسوخ مبدأ التناسخ  مشيرستانيل ولنا أْن نختم ىذا المطمب بعبارة

نما تختمف طرقيم في تقرير ؛ راسخ )ما من ممة من الممل إال ولمتناسخ فييا قدمٌ : بقولوِ  وا 
  .(ٕ)ذلك(

 : املطلب الجاىٌ
 واحللىل عقًدة التياسخمً  الكالو ُعلناء مىقف

لْم ُيسعفنا أحد من الذين تبّنوا فكرة كرور الروح في الذات البشرّية ال بدليل عقمي 
خيال ال حقيقة لو وجيل  َغيرَ ! ما ذىبوا إليو وُيعّضد عممي يؤّيداكتشاف بوال بدليل 
لذلَك رأى ؛ َوىٌم وسفسطة وىذا بدون أدنى شكْ ، عقيدةاليذه يؤمنوَن ب فجعميم أطبَق بيم

لقد لّبس إبميس ): القائلرحمو اهلل  (ٖ)ابُن القّيم لمعالمةقف امو الأوَل بالباحث أن يبدأ 
عمى القائمين بالتناسخ بأنَّ أرواح أىل الخير إذا خرجت دخمت في أبدان خيرة 

في أبدان شريرة فيتحمل عمييا أّما وأرواح أىل الشر إذا خرجت دخمت ، فاستراحت
ترتبط  ألّنيا؛ نظريةىذه الِضدَّ والفكر عمماء الكالم موِقفًا صمبًا ل سنجدُ  لذلكَ  .(ٗ)(المشاق

                                                            

، لألبحاث والتوثيقالمركز العربي ، لمدكتور صالح زىر الدين: تاريخ المسممين الموحدين الدروز: ُينظر (ٔ)
 . ٜ٘: ص، مٜٜٗٔ، ٕط، بيروت، لبنان

 .ٓٓٔ/ٖ: الممل والنحل (ٕ)
ىو اإلمام محمد بن أبي بكر الدرعيُّ الدمشقيُّ فقيو أصولي نحوي مفسر الزم الشيخ تقي الدين بن تيمية  (ٖ)

منفرًدا عنو ولم ُيفرج عنو أمُتِحَن وُأوذي مرات وُحبس مع الشيِخ تقي الدين في المرة األخيرة ، وأخذ عنو
التاج  إال بعد موت الشيخ وكان مدَة حبسو مشتغاًل بتالوة القرآن والتدبر فُفتح عميو من ذلك خيٌر كثير.

وزارة األوقاف والشؤون  (،ىـٖٚٓٔت)محمد صديق خان : المكمل من جواىر مآثر الطراز اآلخر واألول
 .ٜٓٗص: ، ىـٕٛٗٔ، ٔط، قطر، اإلسالمية

، لبنان، بيروت ،دار الفكر، (ىـٜٚ٘ت) لإلمام جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي: يس إبميستمب (ٗ)
 . ٖٚ: ص، ىـٕٔٗٔ، ٔط
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الذيَن ف .(ٔ)وحمول الروح الكمي في الكائنات بمسألة القول بوحدة الوجودو ، نظام الطبقاتب
قالوا بالحمول اعتقدوا أنَّ روح اهلل حّمت في اإلنسان وىي فكرة اتحاد الالىوت بالناسوت 

صارتا ُمتحدين غيَر حتى  في الذات اإلليّية الذات اإلنسانّية وامتزاجيا تالشيو 
ومن ىنا نفيم العالقة والترابط بين الحمول والتناسخ فالقول بالتناسخ يؤّدي ، ُمنفصمين
 . (ٕ)ال بالحمول واالتحاد كما قالت بو بعض الفرق قديمًا وحديثً إلى القو 

فكان ليم فّذًا  إيمانًا راسخًا وعقالً عمماء ممكوا  أنبرى ليذا الفكر والُمعتقدلقد 
كون ِإالَّ َبين ال تالنّْسَبة نَّ إ: األثر البالغ في محِق وطمس آرائيم فكان من جممة ما قالوه

ذا ُعّبَر عن الجسمية َيسَتِحيل ِفي َحقو َذِلكالبارئ َعن معنى و جسمين  اْلعرض بالنّْْسَبة  وا 
كل َما قوامو و  َعنُو ِبَأنَُّو َحال ِفيوِ  ْر عبّ يُ فَفِإن اْلعرض يكون قوامو بالجوىر ؛ والجوىر

ذا لمْجَسام ِبَنفِسِو َيْسَتِحيل َأن يحل ِفيَما قوامو ِبَنفِسِو ِإالَّ بطِريق اْلُمَجاوَرة اْلَواِقَعة َبين اأْلَ   وا 
  .(ٖ)ورّبوَبين الَعْبد الحمول َفكيف يَتَصوَّر  َمخموقَينْ يَتَصوَّر اْلُحُمول َبين 

لَذِلك المحل ِفي َأمر من  تبعاً  الَمعُقول من حُمول الشَّيء ِفي َغيره َكون الَحالّ و 
؛ (ٗ)األمور وواجب الُوُجود لذاتو يمَتنع َأن يكون تبعًا لغيره َفَوَجَب َأن يمَتنع َعَميِو الُحُمول

ن عدما َكاَن الَمْوُجود و أحد الشَّيَئيِن ِإذا اتَّحد ِباآلخِر ألنَّ  بقيا فيما اثَنان ال واحد َواِ 
ن عدم َأحدىَما دون الثَّ ؛ َغيرىَما أِلَن الَمعُدوم اَل يكون عين ؛ اِني اْمتنع ااِلتَّْحادَواِ 
  .(٘)الَمْوُجود

                                                            

 .ٕٚ–ٔٚ/ٔ: األديان الوضعية: ُينظر (ٔ)
 ،ٔط، بيروت، مجد الُمؤسسة الجامعّية لمدراسات، لألستاذ الدكتور عامر النجار: القاديانّية: ُينظر (ٕ)

 . ٕٙ -ٔٙ: ص، هٕ٘ٗٔ
لإلمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي : المقصد األسنى في شرح معاني أسماء اهلل الحسنى: بتصّرف (ٖ)

 . ٘٘ٔص: ، هٚٓٗٔ، ٔط، قبرص، بسام عبد الوىاب الجابي: تحقيق، (ىـ٘ٓ٘ت) الطوسي
 الدين الرازيأبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن الممقب بفخر : معالم أصول الدين: ُينظر (ٗ)

 .ٛٗص: ، لبنان دار الكتاب العربي، طو عبد الرؤوف سعد: تحقيق، (ىـٙٓٙت)
 . ٓ٘ص: : المصدر نفسو: ُينظر (٘)
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عقمّية ناقَش فييا  أّدلةً فقد أورَد أّما اإلمام التفتازاني في كتابو شرح المقاصد 
ال ُنسّمم امتناع أن يوجد جسم قديم تتعمق بو  إّننا: فكان مّما قالوالتناسخ ب أولئك القائمين

ثم تنتقل منو إلى آخر وآخر عمى سبيل التناسخ والتبادل واالنتقال النفس في األزل 
وذلك أن النفس المتعمقة بيذا البدن لو كانت منتقمة إليو من بدن آخر لزم أن تتذكر 

ألن العمم والحفظ والتذكر من الصفات القائمة بجوىرىا الذي ؛ شيئا من أحوال ذلك البدن
لو تعمقت بعد مفارقة ىذا كذلَك ، م باطل قطعاال يختمف باختالف أحوال البدن والالز 

 يمزم البدن ببدن آخر لزم أن يكون عدد األبدان اليالكة مساويا لعدد األبدان الحادثة لئاّل 
لو انتقمت نفس إلى بدن وكذا  تعطل بعض النفوس أو اجتماع نفس واحدة بأبدان كثيرة

النفس عن العمة القديمة يتوقف ألن حدوث ؛ لمزم أن تجتمع فيو نفسان منتقمة وحادثة
لما تقَرَر ؛ عمى حصول االستعداد في البدن وعند حصول االستعداد يجب حدوث النفس

من لزوم وجود المعمول عند تمام العمة ال يقال ال بد مع ذلك من عدم المانع ولعلَّ َتعُمْق 
ال دخل لمكمال في : المنتِقمة مانع ويكون ليا األولوية في المنع بما ليا من الكمال فنقول

فإذن ليس منع االنتقال لمحدوث أولى من ؛ بل ربما يكون األمر بالعكس؛ اقتضاء التعمق
  .(ٔ)منع الحدوث لالنتقال

وأن الحادث حادٌث وأن تعّمق الحادِث بالقديِم ال  قديمٌ يجب أن نعتقد أن القديم ف
حصل لو  افتقارّياً فإذا تعّمق المحَدُث بالقديم تعمُّقًا ، حدوثووال يخرجو عن  الِقدمُيكسبو 

لو أنَّ لو اليوى  فإن خيَّلَ ؛ اإلدناُء فمن ُقرّْب وُأدني ينبغي لو أن ال يخرج عن وصفو
وجود غيره أو  ا منْ أو اتصاٍف بوصف القدم في شيٍء مّ  اتحادٍ أو  بحمولٍ شركٌة ما 

 ألّنيا لو حّمت في ذاتو؛ (ٕ)عن اإلسالمضلَّ وخرج  فقد حدوِثو من حيث عمُم اهلل بو

                                                            

 .ٖٚ: ص: شرح المقاصد في عمم الكالم: بتصّرف (ٔ)
تحقيق: د.  (،ىـٕٗٚت) أبو الحسن عالء الدين ابن العطار: االعتقاد الخالص من الشك واالنتقاد: ُينظر (ٕ)

 . ٚٚٔ: ص، ىـٕٖٗٔ، ٔوزارة أوقاف قطر، ط، سعد بن ىميل الزوييري



 

  
ٖٚٔ 

17 

 چلكان ُمتغّيرًا والتغيُّر عمى اهلل ُمحال وليذا قال الخميل عميو الصالة والسالم  تعالى

تعالى ألنَّ حمول الحوادث بذاتِو ؛ أي: الُمتغيرين [ٙٚاألنعام:] چ چ چ
؛ يكون حاصُل الشرطّية لو قامت الحوادث بذاتو وحينئذٍ تحاد الالزم والممزوم ايعني: 

  .(ٔ)دعوى محل النزاع فال تُقبل الُ حَ والقول بيذا مُ ، لقامت الحوادث بذاتوِ 
القول بالتناسخ حكاية ال تعضدىا شبية فضال عن حجة ومع ذلك فالنصوص ف

عبارة  ويجعمونو وذلك أنيم ينكرون المعاد ؛ القاطعة من الكتاب والسنة ناطقة بخالفيا
والنار عن تعمقيا بأبدان ، عن مفارقة النفوس لألبدان والجنة عن ابتياجيا بكماالتيا

حيوانات تُناسبيا فيما اكتسبت من األخالق وتمكنت فييا من الييئات فمثال تتعمق نفس 
ج الحريص بالخنزير والسارق بالفأر والمعجب بالطاووس والشرير بالكمب ويكون ليا تدرّ 

بدن إلى بدن حتى تنتيي إلى النمل ثم تتصل بعالم العقول عند زوال تمك تنزل من : أي
  .(ٕ)الييئة بالكمية

أنَّ عقيدة التناسخ تُناِقض  والمفكرينالُمحدثين والُمفسرين ُعمماء اأُلّمة من أجمَع و 
 وعميو يستحيل قبول ىذه العقيدة ألمور:، ُعمَم من الدين بالضرورة ما

ففي أّي شخص سُتحشر ؛ بحسب ُمنعطفات حياتوسُيحاسب اإلنسان أنَّ : أولا 
 .(ٖ)روح حّمْت في آالف األجساد ؟ وبأّية حالة ستُثاب وُتعاقب؟

مارة حتى اليوم تُثبت وجود طبائع إنسانّية في كائنات حّية ألم تظير أّية : ثانياا 
فإّنيا ؛ ُأخرى ولو سممنا بوجود روح تحمل خصائص اكتسبتيا من أجساد دخمتيا من قبل

                                                            

أ.د أحمد محمد : تحقيق، (هٖٔٙت) لإلمام سيف الدين اآلمدي: أبكار األفكار في أصول الدين: ُينظر (ٔ)
 .ٕٙ/ٕه، ٕٗٗٔ، ٕط، دار الكتب والوثائق القومية، الميدي

 .ٖٛ/ٕ: شرح المقاصد في عمم الكالم: ُينظر (ٕ)
وعبداهلل محمد ، أورخان محمد عمي: ترجمة، لمُمفّكر محمد فتح اهلل كولن: نحو عقيدة التناسخ: ُينظر (ٖ)

 . ٖ٘: ص، مٕٗٔٓ، ٔط، القاىرة، مدينة نصر، دار النيل، عنتر
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ميما بمغت ِخّسة حياتيا فال بدَّ أن يكون ليا انفعاالت تكاد تتجاوز حدود طبيعتيا ورغَم 
 .(ٔ)مارة عمى التناسخأتقّدم الدراسات النباتّية إاّل أننا لم نجد في النباتات أّية 

األجساد  اإللو أو في في وحمولياالقول بانتقال طائفة محدودة من األرواح : ثالثاا 
دير فعقيدة التناسخ إسناُد العجِز إلى من ىو عمى كّل شيء ق ِلما فيو من ؛مرفوضأمٌر 

عمى إلى أجساد ُأخر تدعوا إلى أنَّ األرواح تنتقل من األجساد ألنَّيا ؛ (ٕ)باطمة عقالً 
 .(ٖ)التأبيد وىذا إنكاٌر واضٌح لمبعث عمى ما أثبتتو الشريعةَسبيِل 

العممية وعمم األجناس حيث تُقرر أنَّ الولد إذن فالتناسخ ُيعارض كل الدراسات 
وىو يرث عن ، فيو ُيماثميما جسدًا وُيماثميما روحًا ومواىب، بعض أبويو واستمرار ليما

وعمى ىذا يّتضح أنَّ ، ويرث القامة وما إلى ذلك، أبويو لون الجسم والعيون والشعر
التناسخ لمجزاء فماذا يقولون عن ثُمَّ إذا كان ، التناسخ شذوذ عن الفكر العممي والطبيعي

فميست والدتو إذًا ، الطفل الذي يموت عقَب الوالدة ؟ إنَّ الروَح بو لم تستمتع ولْم ُتعاقب
فالتناسخ تفكيك لأُلسرة وتصوير ليا عمى أنَّيا ، وبعث روح شخص آخر بو إاّل َعبثاً 

رف ُمنحدر من فرد ال فكلُّ فرٍد من أفرادىا ال يع، أشتات من الّناس ال روابط بينيما
من تقارب فيو يخالف الُمالحظ غالبًا ، نعرفو وعمى ما في ىذا من االرتباك االجتماعي

حظوظ أفراد اأُلسرة الواحدة مّما يدل عمى ِصالِتيا اأُلسرّية ال عمى أنَّيا أشتات كما يرى 
  (ٗ)مبدأ التناسخ

النفس حادثة مع : قالوفي ِحكمة العين لنجم الدين القزويني في إبطال التناسخ 
ألنَّ النفَس حادثٌة فيتوّقَف ؛ وعند حدوث كل بدن البدَّ وأن يحدَث نفٌس ، حدوث البدن

فالعّمة التاّمة لحدوِثيا ؛ وماّدة النفس البدن، حدوثيا عمى عّمتيا عمى استعداد الماّدة
                                                            

 . ٖٙ: ص: المصدر نفسو: ُينظر (ٔ)
 . ٖٛ – ٖٚ: ص: نحو عقيدة التناسخ: ُينظر (ٕ)
د. ىاشم محمد : لمعالمة محمد األمين اليرري الشافعي إشراف: الروح والريحان تفسير حدائق: ُينظر (ٖ)

 .ٖٙٗ/ٕٙ، ىـٕٔٗٔ، ٔط، بيروت، دار طوق النجاة، عمي
 . ٜٓٔ: ص: لمدكتور أحمد شمبي: أديان اليند الكبرى: ُينظر (ٗ)
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ويتحقق أّنيا ينعدُم بعدمِو : تتوّقف عمى حدوث البدن الصالح لقبول النفس عمى معنى
اّل لجاَز وجودىا قبَل البدن ألّنُو لو لْم ؛ عدميا مع حدوثو وىما ُمحاالن: أو؛ بتحققِو وا 

، لِزَم أْن ال يكوَن العّمة التاّمة مع البدن؛ ينعدم العّمة التاّمة بعدم البدن ولم يتحقق بتحققوِ 
ذا لم يكن مع البدن ؛ لبدن وىو ُمحالفمزَم وجودىا قبل ا؛ فإّما أْن تقّدمت عمى البدن؛ وا 

ألنَّ الواجب أْن يكوَن ؛ وفي استحالتِو نظر، تأخرْت عنو فمِزَم عدميا مع حدوثيا: أو
فمو تعّمقْت ، كذلك بحسِب ىذا الفرض وحينئٍذ يفيُض من العّمِة الفاِعمة نفٌس ِعّنَد حدوثو
ألنَّ كل ؛ لٌ بِو نفٌس ُأخرى عمى سبيل التناسخ كان لمبدِن الواحد نفسان ُمدّبران وىو باطِ 

وال يتمّيز بينيما وىو مبنيّّ  اثنانِلجواز أْن َيكوَن ؛ وفيِو نظر، بدنِو واِحداً  أحد يجُد ُمدّبر
  .(ٔ)ن دوراً عمى حدوث الّنفس المبّنُي عمى حدوث التناسخ فيكو 

  

                                                            

العالمة شمس الدين : شرح، لمعاّلمة نجم الدين عمي بن عمر الكاتبي القزويني: ِحكمة العين: ُينظر (ٔ)
 . ٖٙٚ: ص، هٖٖ٘ٔ، مؤسسة جاب، محمد بن ُمبارك شاه البخاري
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 اخلامتة
ُموافق لمفيوم اليندوس والبراىمة والمانوية التناسخ عند الحائطّية  أنَّ مفيوم
من بمن لو روح  أن تحلَّ ليا كُن ميُ الميت بأنَّ روح اإلنسان ؛ والفالسفة القائمين

حتى بمغ ، حاممة لمناط التكميففيي عالمة قادرة  المخموقاتِ فما دامت المخموقات 
عن جاّدة المنقول وصحيح  وىذا انحراف واضح، مكان حمول الروح في اإللوإببعضيم 
  .المعقول

 يمن قبممّ مكما لّبس عمى غيرىم تباعو بأأحمد بن حائط و عمى  إبميسلقْد لّبَس 
نصُّ ما قالتُو  وىو يكمن في التناسخإّنما الذنب والتطيير  بأنَّ الخروج من؛ وأقنعيم

الحائطّية اتقنوا مينة االستنساخ قبل التناسخ أنَّ : لمباحثفاتضَح ، الديانات القديمة
 . والتقميد قبل التحقيق

 اليتائج 
القديمة أصحاب الديانات  عمى أقوالمذىبو ُبنياَن أسَس احمد بن حائط  .ٔ

صورة عممّية وال حقيقة أّيدت مزاعميم سوى فكر ىافت فمم نجْد ، والفالسفة
 . ذاب في خياالتيم التي زينيا الشيطان ليم

أن اإلنسان إذا كانت أعمالو بالتناسخ  االعتقادإن الغاية التي بررت لمحائطّية  .ٕ
فإنَّ العدل اإلليي يصب في محاسبة روحو أثناء تنّقميا من ؛ بالذنوبَمشوبة 
ومنطمق ألنكار إلى جسد إلى ما ال نياية وبالتالي كان ىذا الُمعتقد جسد 

 . عالن التوبة هللا  ي محق الذنوب و خارج عن مفيوم اإلسالم فالبعث و 
ّنما؛ باإلنسانالتناسخ لم ينحصر  .ٖ  . عقوبًة لوالحيوانات من  بكل من لو روح وا 
رىبان اليندوس وبعض الفالسفة  عنداألسباب الماِنعة من التناسخ الُمستمر  .ٗ

 . الحائطّيةوىو ما ماَل إليو الصيام الطويل والييام في الغابات 
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بوصف عيسى عميو و ، وبوجود خالقين، تخّبَط أحمد بن حائط فأعتقَد بالتناسخ .٘
 . وىذا ما جعل المعتزلة تتبّرأ منو خالق ومخموقالسالم 

فإذا أبطمنا حمول روح الميت في الجسد ؛ الحمول واالتحاد فرٌع عن التناسخ .ٙ
 . أو بالعكس الخالق بالمخموقحمول تصّور األولى عدُم  كان منالحي 

من جّوز سقراط وبعض الفالسفة كرور الروح في أجساد حيوانية ونباتية وىذا  .ٚ
أبشع أنواع التناسخ وىو الُمسّمى بالمسخ وقد رّوج الفن الروائي ليذا النوع من 

وأفالم الرعب التي كان ليا األثر البالغ ، القصص الخيالّيةالتناسخ عن طريق 
 . في ترىيب الصبيان

لكن حين تنتقل ؛ اعتقد بعض الفالسفة أن الكون ال يقُع في قبضة أحد .ٛ
وبالتالي يحق ليا أن ؛ الكمال الُمطمق األرواح من جسم آلخر تصل إلى

 تتصّرَف في الكون.
بأنَّ العمم والحفظ ثابٌت : أبطل الُمتكممون نظرّية التذّكر الداِعمة لمتناسخ فقالوا .ٜ

  .ذلكعمى الُمنكرين إثبات خالف و ، بجوىر الذات
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 دار القمم، محمد خير رمضان يوسف: تحقيق، (ىـٜٚٛت) الجمالي الحنفي
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 . ىـٕٛٗٔ، ، قطرٔط، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، (ىـٖٚٓٔت)

شمس الدين أبو : تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاىير َواألعالم: تاريخ اإلسالم .ٔٔ
تحقيق: ، (ىـٛٗٚت) عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذىبي

 . مٖٕٓٓ، ٔط، دار الغرب اإلسالمي ،الدكتور بشار عّواد معروف
لإلمام شمس الدين أبو عبد اهلل : تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاىير َواألعالم .ٕٔ

الدكتور : تحقيق، (ىـٛٗٚت) محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذىبي
 . مٖٕٓٓ، ٔط، دار الغرب اإلسالمي: بشار عّواد معروف

المركز العربي ، لمدكتور صالح زىر الدين: اريخ المسممين الموحدين الدروزت .ٖٔ
 . مٜٜٗٔ، بيروت، ٕط، لألبحاث والتوثيق

 لألستاذ محمد لطفي جمعو: تاريخ فالسفة اإلسالم في المشرق والمغرب .ٗٔ
 . ت.ب، ط.ب، العصريةالمكتبة 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق اليالكين: طاىر بن  .٘ٔ
، بيروت، ٔط ،عالم الكتب، كمال يوسف الحوت: تحقيق، محمد األسفراييني

 م.ٖٜٛٔ
بو الريحان محمد أ: تحقيق ما لميند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولو .ٙٔ

 . هٖٚٚٔ، اليند، ة المعارف العثمانيةدائر ، (هٓٗٗت)بن أحمد البيروني 
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لإلمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحميم الحراني : التسعينية .ٚٔ
، الدكتور محمد بن إبراىيم العجالن: تحقيق، (ىـٕٛٚت) الحنبمي الدمشقي
 . ىـٕٓٗٔ، ، الرياضٔط، مكتبة المعارف

د. محمد : تحقيق، (ىــٖٔٓٔت)محمد عبد الرؤوف المناوي : التعاريف .ٛٔ
 . ىــٓٔٗٔ دار الفكر المعاصر، بيروت،، رضوان الداية

: تحقيق، ه(ٙٔٛت) لمعالمة عمي بن محمد بن عمي الجرجاني: التعريفات .ٜٔ
 .ه٘ٓٗٔ، بيروت، دار الكتاب العربي، إبراىيم األبياري

لمشيخ العالمة محمد األمين بن عبد اهلل : تفسير حدائق الروح والريحان .ٕٓ
الدكتور ىاشم محمد عمي : إشراف ومراجعة، اليرري الشافعياألرمي العموي 
 . ىـٕٔٗٔ، ٔط، لبنان، بيروت، دار طوق النجاة، بن حسين ميدي

دار الكتب ، خميل الميس: تحقيق، لإلمام أبي زيد الدّبوسي: تقويم األّدلة .ٕٔ
 . هٕٔٗٔ، ٔط، بيروت، العممّية

حمن بن عمي بن محمد لإلمام جمال الدين أبو الفرج عبد الر : تمبيس إبميس .ٕٕ
 . ىـٕٔٗٔ، ٔط، بيروت، دار الفكر، (ىـٜٚ٘ت)الجوزي 

د. : تحقيق، محمد عبد الرؤوف المناوي، التوقيف عمى ميمات التعاريف .ٖٕ
 . هٓٔٗٔ، ٔط، بيروت، دمشق، دار الفكر المعاصر، محمد رضوان الداية

سميمان بن عبد اهلل : تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد .ٕٗ
، ٔط، بيروت، سالميالمكتب اإل، زىير الشاويش: تحقيق (،ىـٖٖٕٔت)

 . ىـٖٕٗٔ
: شرح، لمعاّلمة نجم الدين عمي بن عمر الكاتبي القزويني: ِحكمة العين .ٕ٘

، مؤسسة جاب، العالمة شمس الدين محمد بن ُمبارك شاه البخاري
  . هٖٖ٘ٔ
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 سميمان دنيا د.: تحقيق، لمفيمسوف ابن سينا: رسالة أضحوية في أمر المعاد .ٕٙ
 . ت.ب، ط.ب، القاىرة، دار الفكر العربي

شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد : لإلمام الذىبي: سير أعالم النبالء .ٕٚ
الدكتور بشار عّواد : تحقيق (،ىـٛٗٚت) بن عثمان بن َقاْيماز الذىبي

 . مٖٕٓٓ، ٔط، دار الغرب اإلسالمي ،معروف
الدكتور : تحقيق، (هٛٔٗت) الاللكائيلإلمام : شرح أصول السنة والجماعة .ٕٛ

 . ت.ب، ٔط، الرياض، دار طيبة، احمد سعد حمدان
 ت..ب، ط.ب ،لمشيخ سفر بن عبدالرحمن الحوالي: شرح العقيدة الطحاوية .ٜٕ
سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد اهلل : شرح المقاصد في عمم الكالم .ٖٓ

 . ىـٔٓٗٔ، باكستان، دار المعارف النعمانية: تحقيق، (ىـٜٔٚت) التفتازاني
المّسمى بتاج المغة وصحاح العربية لمجوىري إسماعيل بن حماد : الصحاح .ٖٔ

 ت..ب، ، بيروتٔط، مكتب التحقيق بدار إحياء التراث: الفارابي، عناية
 . مٜٛٙٔ، القاىرة، ٕط، لمدكتور محمد كامل حسين: طائفة الدروز .ٕٖ
سميمان بن صالح تحقيق: ، ألحمد بن محمد األدنو وي: طبقات الُمفسرين .ٖٖ

 ه.ٚٔٗٔ، ٔط، المدينة المنورة، مكتبة العموم والحكم، الحربي
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد : طريق اليجرتين وباب السعادتين .ٖٗ

، مصر، القاىرة، دار السمفية، (ىـٔ٘ٚت) شمس الدين ابن قيم الجوزية
 . ىـٜٖٗٔ، ٕط

ن أيوب بن سعد محمد بن أبي بكر ب: طريق اليجرتين وباب السعادتين .ٖ٘
عمر بن محمود أبو : تحقيق، (ىـٔ٘ٚت) شمس الدين ابن قيم الجوزية

 . هٗٔٗٔ، ٕط، الدمام، دار ابن القيم، عمر
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 د. ميدي المخزومي: تحقيق (،ىـ٘ٚٔت) الخميل بن أحمد الفراىيدي: العين .ٖٙ
 . ت.ب، ط.دار ومكتبة اليالل ب، إبراىيم السامرائي. د

لإلمام أبو منصور عبد القاىر بن طاىر بن محمد بن : الفرق بين الفرق .ٖٚ
، دار اآلفاق الجديدة، (ىـٜٕٗت) عبد اهلل البغدادي التميمي األسفراييني

 . مٜٚٚٔ ،ٕط، بيروت
ألبو محمد عمي بن احمد بن سعيد بن : الفصل في الممل واألىواء والنحل .ٖٛ

، ط.ب، القاىرة، مكتبة الخانجي، (هٙ٘ٗت)حزم األندلسي الظاىري 
 . ت.ب

دار ، لمدكتور محمد ضياء الرحمن األعظمي: فصول في أديان اليند .ٜٖ
 . ت.ب، ط.ب، البخاري المدينة الُمنورة

مجد الُمؤسسة الجامعّية لمدراسات ، لألستاذ الدكتور عامر النجار: القاديانّية .ٓٗ
 . هٕ٘ٗٔ، ٔط، بيروت

: تحقيق، ه(ٚٔٛت) لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي: القاموس المحيط .ٔٗ
 . ت.ب، بيروت، مؤسسة الرسالة

أبو البقاء أيوب بن موسى : الكميات معجم في المصطمحات والفروق المغوية .ٕٗ
مؤسسة ، عدنان درويش ومحمد المصري: تحقيق، الحسيني الكفومي

 ىـ.ٜٔٗٔ، بيروت ،الرسالة
، (هٔٔٚت) محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري: لسان العرب .ٖٗ

 . ت.ب، بيروتدار صادر، : تحقيق
 ، ٕط، دار الفكر بيروت، لإلمام الحافظ ابن حجر العسقالني: لسان الميزان .ٗٗ

 . ت.ب
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، لألستاذ محمود البشبيشي المدرس في مدرسة دار العموم: الفرق اإلسالمّية .٘ٗ
 . هٖٓ٘ٔ، ٔط، مصر، دار المطبعة الرحمانية

ري وناصر ناصر بن عبداهلل القفا: الُموجز في األديان والمذاىب المعاصرة .ٙٗ
 . مٕٜٜٔ، ٔط، الرياض، دار الصميعي، بن عبد الكريم العقل

الدكتور : المدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية عمى مذىب أىل السنة والجماعة .ٚٗ
 م.ٜٜٗٔ-ىـ٘ٔٗٔ، ٖط، دار السنة الخبر، إبراىيم بن محمد البريكان

ىالل أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن : مسند اإلمام أحمد بن حنبل .ٛٗ
عادل مرشد ، شعيب األرناؤوط: تحقيق، (ىـٕٔٗت) بن أسد الشيباني

، مؤسسة الرسالة، د. عبد اهلل بن عبد المحسن التركي: إشراف ،وآخرون
 . ىـٕٔٗٔ، ٔط

أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين : معالم أصول الدين .ٜٗ
بد الرؤوف طو ع: تحقيق، (ىـٙٓٙت) الرازي الممقب بفخر الدين الرازي

 . ت.ب، لبنان دار الكتاب العربي، سعد
، ٖط بيروت، دار الطميعة، لألستاذ جورج طرابيش: ُمعجم الفالسفة .ٓ٘

  .مٕٙٓٓ
إبراىيم مصطفى وحامد عبد القادر، وأحمد : قام بإخراجو: المعجم الوسيط .ٔ٘

-ىـٓٔٗٔ، تركيا ،استانبول ،حسن الزيادة ومحمد عمي النجار، دار الدعوة
 م.ٜٜٛٔ

 . ت.ب، ط.ب، لإلمام العالمة محمد أبو ُزىرة: ُمقارنة األديان .ٕ٘
لإلمام أبو حامد محمد : المقصد األسنى في شرح معاني أسماء اهلل الحسنى .ٖ٘

 بسام عبد الوىاب الجابي: تحقيق، (ىـ٘ٓ٘ت) بن محمد الغزالي الطوسي
 . هٚٓٗٔ، ٔط، قبرص
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: تحقيق، لمحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشيرستاني: الممل والنحل .ٗ٘
 ه.ٗٓٗٔ، بيروت، دار المعرفة، محمد سيد كيالني

د. عبد : تحقيق، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد اإليجي لإلمام: المواقف .٘٘
 . مٜٜٚٔ، ٔط، بيروت، دار الجيل، الرحمن عميرة

أحمد ، زكي خورشيدإبراىيم : إعداد: موجز دائرة المعارف اإلسالمية .ٙ٘
نخبة من أساتذة الجامعات المصرية : ترجمة، الشنتناوي وعبد الحميد يونس

 . ىـٛٔٗٔ، ٔط، مركز الشارقة لإلبداع الفكري، والعربية
أورخان محمد : ترجمة، لمُمفّكر محمد فتح اهلل كولن: نحو عقيدة التناسخ .ٚ٘

 م.ٕٗٔٓ، ٔط، القاىرة، دار النيل، وعبداهلل محمد عنتر، عمي
لإلمام شمس الدين احمد بن محمد بن : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان .ٛ٘

 . مٕٜٚٔ، بيروت، دار صادر، د. إحسان عباس: تحقيق، خمكان
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