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( دالالث المعنى والمصطلخ للروح والنفس على ضوء الكتاب والسنت )
د .نجاة دسن أدمد يس
االستاذ المشارك بجامعت دفر الباطن
اؼبقدمة
وح ِم ْن أ َْم ِر َرِّب َوَما أُوتِيتُ ْم ِم َن الْعِْل ِم إِاَّل قَلِ ًيل )
الر ِ
وح قُ ِل ُّ
ك َع ِن ُّ
(ويَ ْسأَلُونَ َ
الر ُ
قاؿ تعاىلَ :

1

من اغبقائق اؼبسلم هبا أف روحك اليت بُت جنبيك ىي أقرب األشياء إليك وأشدىا لصوقاً بك  ،إَّل أف حقيقتها غيبية ؾبهولة ،
مل يستطع العقل البشري أف يتوصل إىل أسرار كنهها واستجلء ماىيتها  .فتعددت آراء الفلسفة ونظريات اؼبتكلمُت يف نشأهتا،
وعلقتها بالبدف وؿبلها منو ،وخلودىا بعد اؼبوت وسعادهتا وشقائها.
إف موضوع الروح من اؼبوضوعات اليت شغلت الفكر اإلسلمي طواؿ عصوره التارخيية وتعرض للكثَت من النقاش ،وحكم النفي
واإلثبات بُت اؼبؤمنُت هبا واؼبنكرين ؽبا  ،فالروح يف عامل اؼبادة واإلغباد أمر َّل وجود لو ألهنم َّل يروهنا وَّل يلمسوهنا وَّل يسمعوف
ؽبا حديثاَ ،إذاَ فهي عدـ او خرافة .فهم ينكروف أف وراء اغبواس حقائق َّل تتناوؽبا اغبواس وَّل زبضع غبكمها .ظلت اؼبعرفة هبذا
2
العامل احملجوب أقل من القليل  ،فكاف من الطبيعي أف تشغل ىذه الفكرة احملجوبة العقوؿ َّ ،لسيما العقل العرّب واإلسلمي .
فجاءت ىذه الدراسة كمحاولة لإلجابة على تساؤَّلت كثَتة حوؿ الروح والنفس  ،وؿباولة لشرح التداخل واَّلفًتاؽ بُت معاين
ىذه اؼبصطلحات واختلؼ معانيها وحدودىا ،وؿباولة لفك اَّلشتباؾ اللفظي من خلؿ استعراض دَّلَّلت ىذه اؼبصطلحات
ومعانيها اؼبختلفة عند اؼباديوف ،والقائلوف بالتجرد ،ولدى الشعوب القددية ،وعند اؼبفسرين ،واؼبتكلمُت والصوفية ،وفلسفة
اإلسلـ وذلك باستقراء النص القرآين واغبديث النبوي الشريف ،والتعرؼ على ىل الروح والنفس شيء واحد اـ ـبتلفاف ؟ دوف
اػبوض يف ابعد من ذلك فيما خيص حدود اؼبعرفة الغيبية عرب الوحي.

 1سورة اإلسراء اآلية 85
 2عقيدة اؼبؤمن يف النبوات والسمعيات ،د .ؿبمد حسن مهدي خبيت ،دار ؾبدَّلوي للنشر والتوزيع ،ط.223/2 ،2012 ،1
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فهنالك من العلماء والفقهاء من منع البحث يف الروح والنفس طاؼبا أف علم اإلنساف قاصر عن علم حقيقتها وكنهها،
إَّل أف العلماء اآلخرين مل يأخذوا هبذا الرأي حبجة أنو مل يرد نص ينهى اؼبسلمُت عن اغبديث عنها ،ولقد حبث العلم
ولزمن طويل دبختربات ذبريبية وأجهزة معقدة ؼبعرفة ماىية الروح إَّل أنو وقف عاجزاً عن معرفة حقيقتها فجاءت ىذه
الدراسة تأكيداَ وتأصيلَ إىل أف عقل اإلنساف دبقدراتو اؼبتواضعة َّل يستطيع الوصوؿ إىل ما أكد القرآف عجزه عنو.
وسبثلت أمهية ىذه الدراسة أيضاَ يف إبراز سبيز اللغة العربية حيث أهنا أغٌت اللغات باؼبًتادفات وتعدد اَّللفاظ واغباَّلت
ومعٌت واحد .
واألوصاؼ لشيء واحد َ
سبهيد  :الروح يف نظر العامل والديانات والفلسفات القددية :
الروح عبارة عن مصطلح ذو طابع ديٍت وفلسفي خيتلف تعريفو وربديد ماىيتو يف األدياف والفلسفات اؼبختلفة
وقد كاف ىنالك جدؿ يف الديانات والفلسفات اؼبختلفة حوؿ الروح بدءا من تعريفها ومرورا دبنشأىا  ،ووظيفتها إىل
دورىا أثناء وبعد اؼبوت حيث أف ىناؾ اعتقاد شائع أف للروح استقللية تامة عن اعبسد وليس ؽبا ظهور جسدي أو
حسي ،وَّل ديكن مشاىدة رحيلها ويعتقد البعض أف مفارقة الروح للجسد ىي تعريف للموت ويذىب البعض اآلخر
إىل اَّلعتقاد أف الروح تقبض يف حاليت اؼبوت والنوـ ،ففي حالة اؼبوت تقبض الروح وتنتهي حياة اعبسد ،ويف حالة النوـ
تقبض الروح ويظل اعبسد حيا
وقد كاف استخداـ لفظ الروح عند الشعوب القددية غارقاَ يف مفاىيم وأساطَت خرافية  ،اختلطت معانيها مع
مصطلحات أخري مثل العقل والقلب واختلفت معانيها وحدودىا بأغاليط منشؤىا اعبهل  ،وقد التبس عليهم
اختلؼ ىذه األلفاظ وتواردىا  1 .ولوحظ أف لغة العرب قبل اإلسلـ والقرآف مل تكن تستخدـ كلمة الروح إَّل دبعٌت
ريح  ،رائحة وحينما نزؿ القرآف الكرًن والسنة النبوية أخذت تتداوؿ ىذه اللفظة يف الًتاث الفكري اإلسلمي ،
وَّلشك أف دخوؿ حركة الًتصبة للفكر اليوناين الفلسفي جعل اجملاؿ واسعاَ للستفادة من مصطلحات ىذا الفكر
واغبديث عن بعض اؼبقاربات يف اغبديث عن النفس والروح والقلب .
وقد دلت نصوص الشرائع صبعاء وأحباث العلماء  ،والذين اعتنقوا مذىب الروحانية من الغربيُت  ،والذين ربدثوا عن
وظائف األعضاء عن وجود ( الروح ) اإلنسانية  ،ويف اؼبقابل جاء رأي اؼباديُت الذين أنكروا وجود الروح البشرية ،
زاعمُت أف القوة العقلية مصدرىا الدماغ  ،وأف الشعور والفكر وظيفة عضوية نسبتها إىل الدماغ .
ولقد حاوؿ اإلنساف منذ القدـ أف يعرؼ ما ىي الروح وما ىو اؼبوت ،ومع عصر التفجر العلمي يف القرف العشرين بدأ
اإلنساف باَّلستعانة باألجهزة العلمية الدقيقة يف دراسة الروح  ،واعًتفت الكثَت من اعبامعات العلمية هبذا العلم يف
 1إحياء علوـ الدين  ،للغزايل  ،دار الكتب العلمية 1986 ،ـ 4/3 ،
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أوروبا وأمريكا فخصصت لو مقعداً للتدريس والتعليم مع غَته من الظواىر اليت تسمى ما وراء الطبيعة .وكاف أوؽبا يف
جامعة كامربدج سنة 1940ـ مث اكسفورد سنة 1943ـ مث تتابعت اعبامعات.
وقد اجريت ذبارب لتحديد الروح ومن ىذه التجارب اليت كانوا جيروهنا  ،أف يضعوا إنساناً حيتضر على جهاز بو ميزاف
لتقدير وزف الروح بعد خروجها من اعبسم ويضعوف على رأسو جهاز لقياس ذبذبات اؼبخ الكهربائية أثناء الوفاة وعلى
قلبو جهاز لرسم القلب  ،كذلك وضعوا كامَتات خاصة تعمل باألشعة ربت اغبمراء لتصوير الروح أثناء خروجها ،
حيث وجد أهنا َّل تظهر بالضوء العادي  ،ووصلوا إىل أهنا ذبذبات غَت مرئية وَّل ديكن قياسها وَّل إدراكها بأي جهاز
 .ولكن ديكن أف نرى نتائج وجودىا .فهذه الذبذبات الروحية ىي اليت ربرؾ اػبليا وتدفعها للنقساـ واَّلستمرار يف
حياهتا.
وقاموا بتعريفها على أهنا عبارة عن موجات ذات تردد عايل وأهنا موجودة بيننا يف كل مكاف ويف العامل األثَتي  ،ولكننا
َّل نراىا وَّل نسمع صوهتا بسبب عجز العُت البشرية واألذف عن ذلك  ،فقد ثبت علمياً أف العُت البشرية َّل ترى إَّل
يف حدود معينة ىي ألواف الطيف .فالضوء األضبر الذي نراه بالعُت لو ذبذبة (  400 = )10 10×4ألف مليوف
ذبذبة  /ثانية.
الفصل األوؿ  :دَّلَّلت ومعاين الروح
اؼببحث األوؿ  :معٌت الروح يف اللغة واَّلصطلح .
الروح يف لغة العرب يدؿ على اغبركة واؼبسَت  ،راح يروح  ،أي سار  ،ويتصل باشتقاؽ كلمة الريح من اؼبادة ألف اؽبواء
متحرؾ يف الطبقات احمليطة باألرض  ،واغبركة ىي اؼبظهر األساسي للحياة  1.وعرؼ أىل اللغة الروح بأهنا  :النفس
2
يذكر ويؤنث ،واعبمع  :أرواح .والروح ىي اليت يعيش هبا اغبي  ،وحقيقة كنهها َّل يعلمها إَّل اهلل عز وجل.
وح ِم ْن
وقد وردت كلمة الروح هبذا اللفظ و تكرر ذكرىا يف آيات كثَتة من القرآف الكرًن  ،يف قوؿ اهلل تعاىل :قُ ِل ُّ
الر ُ
ِ
ُت .ويف قولو( :ينزؿ اؼبلئكة بالروح ِم ْن أ َْم ِرهِ على من يشاء من عباده ) وغَتىا
أ َْم ِر َرِّب .ويف قولو :نػََزَؿ بِِو ُّ
وح األَم ُ
الر ُ
من اآليات الكردية .
وح ِم ْن أ َْم ِر َرِّب :
وغاية ما قيل عن الروح يف قولو تعاىل  :قُ ِل ُّ
الر ُ
 / 1أهنا ما يقوـ بو اعبسد  ،ويقوي على اإلحساس واغبركة واإلرادة  ،وىي سبب اغبياة  .وىي اليت يف الدواب
والناس .وتعبَت عن القوة اػبفية اليت هبا سر اغبياة .
 1لساف العرب َّ ،لبن منظور . 289/3
 2ـبتار الصحاح  ،لإلماـ ؿبمد بن أّب بكر الرازي . 261 ،
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 /2ىي كلمة اإلجياد واغبياة اليت يلقيها اهلل تعاىل على األشياء وحيييها دبشيئتو  ،دوف توسط األسباب الكونية
بقولو للشيء ( كن ) ( إمنا أمره إذا أراد شيئاً أف يقوؿ لو كن فيكوف )وتعبَت عن سر الروح اإلؽبي الذي حيوؿ
اعبماد إىل كائن حي  .ولكن ىناؾ إصباع على أف الروح عبارة عن:
ذات قائمة بنفسها ،ذات طبيعة معنوية غَت ملموسة .ويعتربىا البعض مادة أثَتية أصلية من اػبصائص الفريدة
للكائنات اغبية .استنادا إىل بعض الديانات والفلسفات فإف الروح ـبلوقةً من ٍ
جنس َّل نظَت لو يف عامل اؼبوجودات
وىو أساس اإلدراؾ والوعي والشعور
وعرفها ابن تيمية بأ هنا ( الروح اؼبدبرة للبدف  ،اليت تفارقو باؼبوت وىي اؼبنفوخة فيو  ،وىي النفس اليت تفارقو باؼبوت )

1

والتعريف الراجح للروح ىو ما ورد عن ابن القيم أهنا ( وىي جسم ـبالف باؼباىية ؽبذا اعبسم احملسوس ،
وىو جسم نوراين  ،علوي  ،خفيف  ،حي ،متحرؾ  ،ينفذ يف جوىر األعضاء  ،ويسري فيها سرياف اؼباء يف الورد ،
والدىن يف الزيت  ،والنار يف الفحم  .فما دامت ىذه األعضاء صاغبة لقبوؿ اآلثار الفائضة عليها من اعبسم اللطيف
 ،بقى ىذا اعبسم اللطيف متشابكاً هبذه اَّلعضاء  ،وأفادىا ىذه اآلثار من اغبس واغبركة واإلرادة  ،وإذا فسدت ىذه
األعضاء بسبب استيلء األخلط الغليظة عليها ف خرجت عن قبوؿ تلك اآلثار فارؽ الروح البدف  ،وانفصل عن
2
عامل اَّلرواح )
وقاؿ ابن القيم أنو ىو القوؿ الصواب  ،وَّل يصح غَته  ،وكاف ىذا ىو القوؿ الراجح كونو دؿ عليو الكتاب والسنة
وإصباع الصحابة وأدلة العقل والفطرة  ،وذكره مائة وطبسة عشر فأفادوا وأجادوا  ،واهلل تعاىل أعلم .
اؼببحث الثاين  :الروح يف القرآف الكرًن :
الروح يف القراف الكرًن ورد ذكره يف مواضع كثَتة ؼبعاين ـبتلفة يف كتب التفسَت منها :
 -1قد وردت الروح بأهنا نفخ من روح اهلل :وقد ذكر ذلك عند نفخ الروح يف جسد آدـ عليو السلـ بعد إسباـ خلقو
3
ِِ ِ ِِ
ص َار َو ْاألَفْئِ َد َة  ،قَلِ ًيل اما تَ ْش ُكُرو َف)
فيقوؿ تعاىل (:مثُا َس اواهُ َونػَ َف َخ فيو من ُّروحو َ ،و َج َع َل لَ ُك ُم ال اس ْم َع َو ْاألَبْ َ
ِ ِ ِ
ِ
ُت) 1وكذلك قولو
صنَ ْ
اىا َوابْػنَػ َها آيَةً لِْل َعالَم َ
ت فَػ ْر َج َها فَػنَػ َف ْخنَا ف َيها من ُّروحنَا َو َج َعلْنَ َ
(والاِيت أ ْ
َح َ
وكذلك يف قولو تعاىلَ :
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
تعاىل( :ومرًَن ابػنَ ِ
ت ِم َن
ت بِ َكل َمات َربػِ َها َوُكتُبِو َوَكانَ ْ
ص ادقَ ْ
صنَ ْ
َ َْ َ ْ َ
ت ع ْمَرا َف الاِيت أ ْ
ت فَػ ْر َج َها فَػنَػ َف ْخنَا فيو من ُّروحنَا َو َ
َح َ
ِِ 2
ُت)
الْ َقانت َ
 1رسالة العقل والروح  ،ؾبموعة الرسائل اؼبنَتية .36/2 ،
 2راجع الروح َّ ،لبن القيم  ،دار الكتب العلمية  ،بَتوت 1982 ،ـ .29/2 ،وكذلك العقيدة الطحاوية .433
 3السجدة آية 9
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فالروح يف اإلنساف ىي نفخ من روح اهلل وطبيعتها من طبيعة اهلل فقد قاؿ صل اهلل عليو وسلم ( :الريح من روح اهلل )
3
ص ُار َوُى َو يُ ْد ِرُؾ
أي الروح اليت خلقها اهلل  ،فهي َّل ترى بالعُت البشرية .فاهلل تعاىل يقوؿ عن نفسو )اَّل تُ ْد ِرُكوُ ْاألَبْ َ
ِ
يف ْ ِ
اؿ لَن
ك قَ َ
وسى لِ ِمي َقاتِنَا َوَكلا َموُ َربُّوُ قَ َ
اؿ َر ِ
ب أَِرِين أَنظُْر إِلَْي َ
ص َار ۖ َوُى َو اللاط ُ
ْاألَبْ َ
(ولَ اما َجاءَ ُم َ
اػبَبَتُ( ويقوؿ أيضاً َ :
ِ
بالروح ،فما إف نزعت روح
تَػَراين  )......فالعقل والفقو واإلبصار واغبركات الل إرادية ،ىذه كلّها َّل تتح ّقق ّإَّل ّ
كل ذلك وفسد ،فاإلنساف مل ينتفع خبلق اهلل من بصر وظبع وغَتىا ّإَّل بعد أف نُفخت فيو روحو ،قاؿ
اإلنساف منو بطل ّ
4
تعاىل( :فَإِذَا سويتو ونفخت فِ ِيو ِمن ُّر ِ
وحي فَػ َق ُعواْ لو ساجدين).
 -2ووردت يف القرآف الكرًن وقصد هبا سفَت الوحي جربيل عليو السلـ الذي ظبي باألمُت وبُت اؼبفسروف انو ىو روح
ِ
ُت ) 5وقولو تعاىل ( فأرسلنا إليها روحنا
الوحي والروح القدس ألنو يطهر النفوس يف قولو تعاىل ( نػََزَؿ بِِو ُّ
وح األَم ُ
الر ُ
6
اغب ِق لِيثبِ ا ِ
ين َآمنُوا َوُى ًدى وبشرى
وح الْ ُق ُد ِس ِمن اربِ َ
ك بِ َْ َُ َ
فتمثل ؽبا بشرا ) وكذلك قولو تعاىل ( :قُ ْل نػَازلَوُ ُر ُ
ت الذ َ
ِِ 7
ِ
الرس ِل ۖ وآتَػيػنَا ِعيسى ابن مرًَن الْبػيِػنَ ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ات
ل ْل ُم ْسلم َ
َ ْ
وسى الْكتَ َ
َ ْ َ َْ َ َ
اب َوقَػ افْيػنَا من بػَ ْعده ب ُّ ُ
(ولََق ْد آتَػْيػنَا ُم َ
ُت) وكذلك قولو تعاىلَ :
8
وح الْ ُق ُد ِس ۖ أَفَ ُكلاما جاء ُكم رس ٌ ِ
استَ ْكبَػ ْرُُْت فَػ َف ِري ًقا َك اذبْػتُ ْم َوفَ ِري ًقا تَػ ْقتُػلُو َف)
َوأَيا ْدنَاهُ بُِر ِ
وؿ دبَا ََّل هتوى أَن ُف ُس ُك ُم ْ
َ َ َ ْ َُ
وح ِمن أَم ِرهِ على من يشاء ِمن ِعب ِادهِ
 -3واتت دبعٌت الكتاب والنبوة والوحي كما يف قولو تعاىل ( .يػُنَػِزُؿ الْ َم َلئِ َكةَ بِ ُّ
الر ِ ْ ْ
َ ََ ُ ْ َ
ِ 9
أَ ْف أ ِ
وحا ِم ْن أ َْم ِرنَا ۖ
َنذ ُروا أَناوُ ََّل إلو إِاَّل أَنَا فَاتػا ُق
وف) وجاء معناىا دبعٌت القرآف يف قولو تعاىل( :وكذلك أ َْو َحْيػنَا إِلَْي َ
ك ُر ً
اإلديا ُف ولكن جعلْناه نُورا نػاه ِدي بِِو من ن ِ ِ ِ
اك لَتػه ِدي إىل ِصر ٍ
ِ
اط
اب َوََّل ِْ َ
َ َ
اشاءُ م ْن عبَادنَا ۖ َوإِن َ َ ْ
ََ َ ُ ً ْ
َما ُك َ
نت تَ ْد ِري َما الْكتَ ُ
َ
ِ 10
ُّم ْستَقي ٍم)
ج الْ َم َلئِ َكةُ
 -4وجاءت للدَّللة على بعض اؼبلئكة أو صنف منهم لو مكانة وشرؼ وذلك يف قولو تعاىل ( :تَػ ْعُر ُ
ٍ 11
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
صفًّا ۖ اَّل
وـ ُّ
َو ُّ
ُت أَلْ َ
وح إِلَْيو ِيف يػَ ْوـ َكا َف م ْق َد ُارهُ طبَْس َ
وح َوالْ َم َلئ َكةُ َ
ف َسنَة) وكذلك قولو تعاىل( :يػَ ْوَـ يػَ ُق ُ
الر ُ
الر ُ
12
وح فِ َيها بِإِ ْذ ِف َرِهبِم ِمن ُك ِل
يػَتَ َكلا ُمو َف إِاَّل َم ْن أ َِذ َف لَوُ الرضبن َوقَ َ
ص َوابًا) وكذلك قولو تعاىل( :تَػنَػازُؿ الْ َم َلئِ َكةُ َو ُّ
اؿ َ
الر ُ
 1األنبياء آية 91
 2التحرًن آية 12
 3رواه البخاري وأبو داؤود واغباكم
 4اغبجر اآلية 29
 5الشعراء 193
 6مرًن 17
 7النحل 102
 8البقرة 87
 9النحل 2
 10الشورى 52
 11اؼبعارج اآلية 4
 12النبأ 38
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1
 -5وقد خص عيسى عليو السلـ بأنو روح من اهلل تعاىل وقوة وىبها لو يف
أ َْم ٍر)
2
قولو تعاىل...( :إِامنَا الْم ِسيح ِعيسى ابن مرًن رس ُ ِ ِ
وح ِمنْوُ )...
وؿ اللاو َوَكل َمتُوُ أَلْ َق َ
اىا إىل َم ْرًَنَ َوُر ٌ
َ ُ َ ْ ُ َ ْ ََ َ ُ

-6وجاءت دبعٌت عناية اهلل وكفالتو لعباده اؼبخلصُت وذلك يف قولو تعاىلَ ...( :كتَب ِيف قُػلُوهبِِم ِْ
وح
اإلديَا َف َوأَيا َد ُىم بُِر ٍ
َ
ُ
3
ِمْنوُ ۖ)....
ويقوؿ د .مصطفى ؿبمود  ( :الروح يف القرآف تذكر دائماً بدرجة عالية من التقديس والتنزيو وَّل يذكر ؽبا من ٍ
عذاب أو
ىوي أو شهوة أو تدنس أو رفعة أو ىبوط أو ضجر أو ملل  ،وَّل يذكر أهنا زبرج من اعبسد أو أهنا تذوؽ اؼبوت وَّل
ً
4
تنسب إىل اإلنساف فإهنا دائماً منسوبة إىل اهلل )
يتضح من ذلك اف لفظة الروح وردت يف القرآف الكرًن على عدة معاف 5ولكن أرواح بٍت آدـ مل تقع تسميتها يف القرآف
اَّل بالنفس
اؼببحث الثالث  :الروح يف اإلسلـ:
وقد شغلت قضية الروح علماء اإلسلـ من متكلمُت وفلسفة ومتصوفة كما شغلت غَتىم .فدخل اغبديث عن ىذه
اؼبصطلحات بآليات عقلية منطقية واجتهادات وصلت غبدود بعيدة مل تكن معروفة يف صدر اإلسلـ وقرونو األوىل
مثل اغبديث عن :
ىل الروح ىي اغبياة  ،والنفس ىي التمييز ؟ ىل ىذا التمييز يذىب يف حالة النوـ ويرجع يف حالة اليقظة ؟ ىل النفس
ىي النفس الداخل واػبارج دبعٌت ( التنفس )؟ ىل الروح والنفس يقبلف معٌت اعبسمية اؼبادية ؟ ىل النفس صورة
اعبسم وعرض من أعراضو  ،أـ أهنا جوىر قائم بذاتو ؟ىل لإلنساف أكثر من نفس أـ ىي صفات للنفس ؟ كيف برىن
العلماء والفلسفة على وجود النفس عرب ربليل دقيق لإلنساف وحاَّلتو اَّلنفعالية ؟
الروح عند اؼبفسرين و متكلمي اإلسلـ والصوفية :الروح عند اؼبفسرين :
ب دأ اؼبفسروف حديثهم عن الروح بأسباب نزوؿ اآلية (يسألونك عن الروح ) إلدراؾ اؼبقصود منها  ،وقد ورد عن اكثر
اؼبفسرين اف قريش سألوا اليهود عن ما يعجز النيب صل اهلل عليو وسلم عن معرفتو حىت يسألوه عنو  ،فأشاروا عليهم
بسؤالو عن الروح
 1القدر 4
 2النساء 171
 3اجملادلة 22
 4القرآف كائن حي  ،د .مصطفى ؿبمود  ،دار الدعوة  ،بَتوت .31-24،
5
راجع التفسَت الكبَت للرازي ، 535/5وكذلك اعبامع ألحكاـ القرآف القرطيب . 384-383/3 ،
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اختلفوا يف تفسَت الروح إىل مائة قوؿ  ،واَّلختلفات بُت العلماء يف الروح والنفس استمر إىل اليوـ مؤكدين تعدد معاين
1
الروح يف القرآف  ،واعتبار النفس قوى للروح وتعريفها على أهنا ( القوة الدافعة للشهوات واألمارة بالسوء )
الروح عند اؼبتكلمُت
يعترب اؼبتكلمُت اوؿ من تعرض ؼبوضوع الروح والنفس بشيء من التفصيل َّل خيلو من التناقض والغرابة 2فحاولوا تفسَت
حقيقة النفس وتبيُت أنواعها قبل اف يثبتوا حدوثها وخلقها قبل اف ربل يف البدف وبقاءىا بعد مفارقة اعبسد.
ويرى بعض اىل الكلـ واعبهمية واؼبعتزلة أف الروح جزء من أجزاء البدف أو صفة من صفاتو وأهنا النفس أو الريح الذي
3
تردد يف البدف  ،وقاؿ بعضهم أهنا اغبياة أو اؼبزاج أو نفس البدف )
فلم يشكوا يف وجود الروح مثل ما فعل آخروف ولكن اختلفوا يف طبيعتها اختلفا شبيها بالذي عند فلسفة اليوناف
فذىب بعضهم اىل اؼبادية اؼبفرطة وآخروف اىل الروحية اػبالصة  ،وتوسط فريق منهم بُت اؼبادية والروحية وتفصيل
أقواؽبم كالتايل :
 /1اَّلذباه اؼبادي الذي قاؿ بأف النفس جسم وىو قوؿ صبهور اؼبتكلمُت  ،حيث نقل صاحب اؼبقاصد اهنا :جسم
ـبالف باؼباىية للجسم الذي يتولد منو األعضاء  ،نوراين علوي  ،خفيف حي لذاتو  ،نافذ يف جوىر األعضاء سار
فيها سرياف ماء الورد يف الورد  ،والنار يف الفحم َّ ،ل يتطرؽ اليو تبدؿ وَّل اكبلؿ بقاؤه يف األعضاء حياة وانتقالو عنها
اىل عامل األرواح موت  .وقل اهنا  :اجساـ لطيفة متكونة يف القلب سارية يف األعضاء عن طريق الشرايُت أي العروؽ
4
الضاربة  ،ومتكونة يف الدماغ نافذة يف اَّلعصاب النابتة منو
/ 2اَّلذباه الروحي وىو القائل بتجرد الروح فهي عندىم ليست جسما وَّل عرضا عبسم  ،فل طوؿ ؽبا وَّل عرض وَّل
مكاف ؽبا يف اغبقيقة وَّل سباس شيئا وَّل دياسها شيء  ،وَّل ذبوز عليها اغبركة أو السكوف وَّل األلواف وَّل الطعوـ  ،وكل
ما جيوز عليها العلم والقدرة واغبياة واإلرادة واغبب والكراىية فهي ربرؾ البدف بإرادهتا  ،وكأهنم شاءوا بذلك اف يباعدوا
5
بينها وبُت اعبسمية مباعدة تامة

 1معامل الطريق يف عمل الروح اَّلسلمي .275 ،
 2يف الفلسفة اإلسلمية منهج وتطبيقو  ،د .إبراىيم مدكور ،طبعة دار اؼبعارؼ 125/1 1983،
 3ؾبموع فتاوى ابن تيمية  . /3/3 ،الرسالة اؼبنَتية . 21/2 ،
 4راجع شرح اؼبقاصد  ، 304/3شرح اؼبواقف  ، 254/7مقاَّلت اإلسلميُت لألشعري  ، 28/2وكذلك الفصل َّلبن حزـ 41/5
 5يف الفلسفة اإلسلمية 126
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 /3ىنالك من اؼبتكلمُت من توسطوا بُت اؼبادية والروحية ف وتصوروا النفس مزاجاً وتأليفاً بُت الطبائع األربع  ،أو شكل
1
البدف وزبطيطو  ،أو جسم لطيف داخل البدف وسائر فيو .
ومهما يكن فإف للنفس عندىم وجودا مغايرا للبدف اؼبادي اؼبخصوص وأف الدَّلئل الشرعية والرباىُت العقلية وما وراء
ذلك من اختلؼ يف ماىية ىذا الوجود  ،فشيء غَت اَّلعتقاد الواجب فما يهمهم وجود الروح والتكاليف الشرعية يف
الدنيا  ،واف تناؿ اعبزاء يف اَّلخرة ىي واعبسد معا كائنة ما كانت حقيقتها
الروح عند الصوفية :
اكثر الصوفية من اغبديث عن مصطلحات الروح والنفس والقلب ودَّلَّلهتا اؼبتعددة  ،اىل حد وصل فيو بعضهم
للختلؼ يف التعبَت عن مضامُت ىذه األفكار وذباوز اؼبعاين العقلية  ،ألف عامل الروح الذي يسيحوف فيو خاؿ من
مفردات اؼبادة وقوانينها وغَت خاضع للزماف واؼبكاف  ،فهم يعطوف الروح دور ـبتلف عن دور النفس  ،ويعتربوف القلب
حائر بُت متطلبات الروح من طاعات ومتطلبات النفس من معاصي ويروف اف النفس ىي مركز الشهوات الدنيوية
ودييلوف إلعطاء الروح صفات النقاء والصفاء ألهنا قبس من اهلل تعاىل ،2فَتوف الروح اؽبية والنفس إنسانية ويتصارعاف يف
اَّلستحواذ على القلب فتارة سبلكو دواعي الروح وتارة تسيطر عليو شهوات النفس الروح عند فلسفة اإلسلـ
 :فالفلسفة يصفوهنا دبا وصفوا بو ( واجب الوجود ) فل ىي داخل البدف وَّل ىي خارجو  ،وَّل مباينة لو  ،وَّل مداخلة
3
لو  ،وَّل متحركة وَّل ساكنة  ،وَّل تصعد وَّل هتبط  ،وَّلىي جسم وَّل ىي عرض )
أوؿ ما ظهرت النظرة الفلسفية للروح لدى فيلسوؼ العرب الكندي  ،حيث وضع عدة رسائل يف النفس منطلقاَ من
التأثر بالفلسفة اليونانية  ،منطلقاَ من نظرة الفيلسوؼ أرسطو إىل النفوس باعتبارىا نباتية وحيوانية وانسانية  ،ومعاعباَ
ؼبوضوع الرؤى واألحلـ بشكل علمي  .وعرؼ النفس بأهنا ( سبامية جرـ طبيعي ذي آلة  ،قابل للحياة  ،واستكماؿ
4
أوؿ عبسم طبيعي ذي حياة بالقوة )
وذىب إىل أف نفس اإلنساف جوىر بسيط غَت ٍ
فاف  ،ىبط من عامل العقل إىل عامل اغبس  ، 5فالعامل عنده ـبلوؽ هلل
وفعلو يكوف بكثَت من الوسائط  ،والنفس يف الرتبة الوسطى بُت العقل اإلؽبي والبعد اؼبادي  ،وىي فيض منو ومستقلة
بطبيعتها الروحية غَت متأثرة بالكواكب من حوؽبا

 1راجع مقاَّلت اإلسلميُت  ،ابو اغبسن األشعري  ،ربقيق ؿبي الدين عبداغبميد . 25-24/2 ، 1985 ،
 2الدراسات النفسية عند اؼبسلمُت عبدالكرًن باعثماف  ،مكتبة وىبة 1963 ،ص47
 3راجع ؾبموع الفتاوى َّ ،لبن تيمية ف .31/3
 4تاريخ الفكر الفلسفي يف اَّلسلـ  ،د .ؿبمد علي أبورياف  ،دار اؼبعرفة اعبامعية 1983 ،ـ  ،ص .349
 5اؼبرجع السابق  ،ص. 184
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أما الفاراّب فرتب النفوس حسب ترتيب اليوناف  ،حسب مراتب الوجود  ،فللعامل نفس وكذلك للسماء  ،واَّلنساف ف
واغبيواف ف وللنبات ف وصبيعها تتفاعل مع بعضها وأعلىا شرفاَ ًً نفوس السموات اليت ترتبط مع العقل الكوين الفعاؿ
واىب الصور  ،وىو الروح األمُت أو روح القدس وىو آخر سلسلة العقوؿ السماوية وىو الذي خيرج اؼبعقوَّلت من
القوة إىل الفعل .
أما ابن مسكويو فقد أثبت للنفس ماىيتها وكيفية إدراكها وأهنا جوىر ٍ
باؽ َّل يقبل اؼبوت  ،وعرفها بأهنا ( جوىر بسيط
1
غَت ؿبسوس بشيء من اغبواس  ،تدرؾ وجود ذاهتا وتعلم أهنا تعلم وتعمل )
أما أكرب فلسفة اَّلسلـ ابن سينا فقد ربدث عن النفس حديثاً طويلَ وتعمق فيها  ،وأسس لعلم النفس عنده بأسس
واقعية ذبريبية  ،فَتى أف اعبسم َّل ديكن أف يكوف فاعلً  ،والفاعل دائماً ىو قوة أو صورة أو عقل أو نفس يتوسط
2
النفس  ،والعامل الطبيعي قوى متدرجة َّل حصر ؽبا .
وأف اَّلنساف مركب من جسد ونفس  ،ولوَّل النفس ما كاف اعبسم ألهنا مصدر حياتو واؼبدبرة لو واؼبنظمة لقواه .
وما أوقع الفلسفة يف اػبطأ ( اعتمادىم على عقوؽبم  ،وما وضعوه من مقاييس يف البحث عن أمر غييب )  ،ففريق
أنكر وجود روح مستقلة عن البدف  ،وىذا تكذيب للنصوص اؼبتواترة  ،واؼبشاؤوف أثبتوا وجود الروح مستقلة عن البدف
3
 ،ولكن ليست من جنس ىذا البدف وَّل جنس العناصر واؼبولدات منها  ،بل ىي جنس آخر ـبالف ؽبذه األجناس .
آراء العلماء حوؿ قدـ وخلق الروح
/ 1قالت صباعة فبن قصر فهمهم أهنا قددية واحتجوا بأهنا من أمر اهلل وأمر اهلل ـبلوؽ .واستدلوا كذلك بقولو تعاىل (
ونفخت فيو من روحي ) واَّلستدَّلؿ بقولو تعاىل ( من روحي )  :أف اهلل تعاىل ديكنو إ ضافة أعياف ـبتلفة عنو لو
تعاىل زبصيصاً وتشريفا ؽبا مثل ( ً:بيت اهلل  ،ناقة اهلل  ،عبد اهلل  ،رسوؿ اهلل  ،روح اهلل )  ،فهذه إضافة ـبلوؽ
4
ػبالقو يتميز هبا اؼبضاؼ عن غَته .
/2و اصبعت الرسل على أهنا ؿبدثة ـبلوقة ( فالعامل كلو ؿبدث ) ومضى على ذلك الصحابة والتابعوف  .واتفق معهم
أىل السنة واعبماعة .واستدلوا على ذلك بقولو تعاىل ( اهلل خلق كل شيء ) فاهلل جبميع صفات كمالو داخلة يف
مسمى اظبو تعاىل  ،وىو اػبالق  ،وما سواه ـبلوؽ  ،والروح ليست ىي اهلل  ،بل ىي من مصنوعاتو  (.ىل أتى على
1
اَّلنساف حُت من الدىر  5)....وقولو لزكريا ( ولقد خلقتك من قبل ومل تك شيئا )
 1عقيدة البعث يف اآلخرة  ،د .ؿبمد أضبد عبدالقادر  ،دار اؼبعرفة اعبامعية 1986 ،ـ  ،ص.77
 2تاريخ الفلسفة يف اَّلسلـ  ،ص . 259
 3اؼبرجع السابق 32/3 ،
 4راجع اؼبنحة اإلؽبية يف هتذيب شرح العقيدة الطحاوية  ،عبد اآلخر ضباد ط 1433 ، 14ىػ ،221-220 ،
 5الدىر آية 1
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 /3وتوقف آخروف .
تعلق الروح بالبدف

الروح ؽبا بالبدف طبسة أنواع من التعلق ـبتلفة اإلحكاـ  /1 :تعلقها بو يف بطن األـ جنيناً  /2تعلقها بو بعد
خروجو إىل وجو األرض  /3تعلقها بو حاؿ النوـ  /4تعلقها بو يف الربزخ  /5و تعلقها بو يوـ بعث األجساد .
والدور ثلث /1 :دار الدنيا  /2دار الربزخ  /3دار القرار (وركب ىذا اإلنساف من بدف ونفس)
فجعل /1:أحكاـ الدنيا على األبداف واألرواح تبعاً ؽبا /2.أحكاـ الربزخ على األرواح واألبداف تبعاً ؽبا /3يوـ القيامة
وحشر األجساد كاف اغبكم بالنعيم والعذاب على األرواح واألجساد صبيعاً
 /3الفصل الثاين  :دَّلَّلت ومعاين النفس.
اؼببحث األوؿ  :معٌت النفس يف اللغة واَّلصطلح .
فوس .
س  ،و نُ ٌ
نػَ َفس( :اسم ) اعبمع  :أَنْػ َف ٌ
اس  ،و أَنْػ ُف ٌ

2

الناػ َفس  :الاريح تدخل وزبرج من أَنف اغبي الارئة ِ
نسيم اؽبواء
وفمو َ
ُ
سُ :
حاؿ التاػنَػفُّس  ،الناػ َف ُ
ُ
ّ
س ْاأل ِ
ظ الناػ َف ِ
نفسو  ،وجاد بنَػ ْف ِسو  :مات
َخ ََت  :لََف َ
ل َف َ
ظ َرَم َقوُ األخَت أي َم َ
ات ،يقاؿ  :خرجت ُ
ذات الشيء وعينُو  ،نفس اإلنساف  ،ذات اإلنساف ( َّل تقتلوا أنفسكم )
سُ :
الناػ ْف ُ
اـ ففي اغبديث ( ما َّل نفس لو سائلة َّل ينجس اؼباء إذا مات فيو )
س  :الد ُ
الناػ ْف ُ

3

س  :العُت  ،يقاؿ  :فلف أصابتو نفس أو أصابتو عُت .
النَػ ْف ٌ
الروح )
س النااطقة ( :اعبسم و ُّ
الناػ ْف ُ
الروح " فهي مؤنثة و صبعها أنفس و نفوس .
والنافس إف أريد هبا " ُّ
تعريف النفس يف اَّلصطلح :

 1مرًن آية 9
 2لساف العرب َّ ،لبن منظور  235/6 ،وكذلك راجع ؿبيط احمليط  ،للبستاين . 908 ،
 3أخرجو البيهقي .253/1
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اختلفت مشارب علماء اَّلصطلح يف تعريف النفس اختلفاً كبَتاً ،والذي يهمنا ىو تعريف سلف األمة ؽبا ،حيث
عرفها اإلماـ الغزايل بأهنا :اللطيفة اليت ىي اإلنساف باغبقيقة ،وىى نفس اإلنساف وذاتو.
ّ
وقاؿ أبو عبد اهلل القرطيب  :ىي جسم لطيف مشابك لألجساـ احملسوسة جيذب وخيرج  ،وىف أكفانو يلف ويدرج ،
و بو إىل السماء يعرج َّ ،ل ديوت وَّل يفٌت  ،وىو فبا لو أوؿ وليس لو آخر  ،وىو بعينُت ويدين وأنو ذو ريح طيبة
وخبيثة
وقاؿ أبو ؿبمد بن حزـ :ذىب سائر أىل اإلسلـ واؼبلل اؼبقرة باؼبعاد إىل أف النفس  :جسم طويل عريض عميق
ذات مكاف  ،عاقلة فبيزة  ،مصرفة للجسد  ،وهبذا نقوؿ
وقاؿ ابن حجر قيل ىي النفس الداخل واػبارج وقيل اغبياة وقيل جسم لطيف حيل يف صبيع البدف وقيل ىي الدـ
وقيل ىي عرض .
وقيل إف األقواؿ فيها بلغت مائة .
ونفس اإلنساف ىي اعبزء اؼبكلف دائماً واؼبخاطب يف القرآف الكرًن
ُ1
ََّ ،ل ظُْلم الْيػوـ  ،إِ اف اللاوَ س ِريع ا ْغبِس ِ
اب)
َ َْ َ
َ ُ َ

قاؿ تعاىل ( :الْيػوـ ذبزى ُك ُّل نػَ ْف ٍ ِ
ت
س دبَا َك َسبَ ْ
َْ َ

وىي األساس يف اإلنساف وما اعبسد إَّل ثوباً للنفس ترتديو كي يكوف الوسيط فيما بينها وبُت العامل اؼبادي.
والنفس ما يكوف بو التمييز  ،والعرب قد ذبعل النفس اليت يكوف هبا التمييز نفسُت  ،فالنفس األوىل  :ىي اليت تزوؿ
بزواؿ اغبياة  ،والنفس الثانية  :اليت تزوؿ بزواؿ العقل  ، ،وذلك أف النفس قد تأمره بالشيء وتنهى عنو وذلك عند
اإلقداـ على أمر مكروه فجعلوا اليت تأمره نفساً  ،وجعلوا اليت تنهاه كأهنا نفس أخرى ،والنفس يعرب هبا عن اإلنساف
طت ِيف َج ِ
نب اللا ِو) .2والنفس
صبيعو كقوؽبم  :عندي ثلثة أنفس  ،وكقولو تعاىل ( أَف تَػ ُق َ
س يَا حسريت علَى َما فَػار ُ
وؿ نػَ ْف ٌ
أيضا  :اعبسد  .قاؿ الشاعر :
أبياهتم تامور نفس اؼبنذر

نبئت أف بٍت سحيم أدخلوا

والتامور  :الدـ

وسيتضح تفصيل معٌت النفس َّلحقاً عند اغبديث عن الفرؽ بينها وبُت الروح .
اؼببحث الثاين :النفس يف القرآف الكرًن

 1غافر17 :
 2سورة الزمر  :آية ()56
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وردت النفس يف القرآف الكرًن دالة على كثَت من اؼبعاين منها .:

 /1أهنا ىي الذات وتنسب إىل صاحبها وىي األساس يف اإلنساف  ،وقد جاء ذلك يف قولو تعلى ( :يػَ ْوَـ تَأِْيت ُكلُّ
1
ِ
س ُذبَ ِاد ُؿ َعن نػا ْف ِس َها وتوىف ُك ُّل نػَ ْف ٍ
نػَ ْف ٍ
ت َوُى ْم ََّل يُظْلَ ُمو َف)
س اما َعملَ ْ
 /2أهنا ىي اؼبتهمة يف القرآف ا لكرًن بالشح والوسواس والطبيعة األمارة  ،وديكن أف تًتقى وتتطهر وىي اؼبلهمة وقد ورد
ذلك يف كثَت من اآليات منها قولو تعاىل ( :إِ اف ال اس ِ
ُخ ِف َيها لتجزئ ُك ُّل نػَ ْف ٍ
س ِدبَا تسعى) 2وكذلك قولو
اد أ ْ
اعةَ آتيَةٌ أَ َك ُ
َ
3
ِ
تعاىل ( :وما َكا َف لِنَِيب أَ ْف يػغُ ال  ،ومن يػ ْغلُل يأْ ِ
ِ
ت ِدبَا َغ ال يػَ ْوَـ الْقيَ َامة  ،مثُا توىف ُك ُّل نػَ ْف ٍ
ت َوُى ْم ََّل يُظْلَ ُمو َف) .
س َما َك َسبَ ْ
ََ ْ َ ْ َ
ٍّ َ
ََ
4
ِ
ك تَػْبػلُو ُك ُّل نػَ ْف ٍ
ض ال َعْنػ ُهم اما َكانُوا يػَ ْفتَػُرو َف ) وكذلك
ت َ ،وُرُّدوا إِ َىل اللا ِو َم ْوََّل ُى ُم ْ
(ىنَال َ
اغبَ ِق َ ،و َ
َسلَ َف ْ
وكذلك ُ
س اما أ ْ
ِِ
قولو تعاىل ( :أَفَمن ىو قَائِم على ُك ِل نػَ ْف ٍ ِ
وى ْم ،أ َْـ تػُنَبِئُونَوُ ِدبَا ََّل يػَ ْعلَ ُم ِيف ْاأل َْر ِ
ض
س دبَا َك َسبَ ْ
تَ ،و َج َعلُوا للاو ُشَرَكاءَ قُ ْل َظبُّ ُ
َ ْ َُ ٌ
ٍ 5
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ضل ِل اللاوُ فَ َما لَوُ م ْن َىاد) وكذلك قولو
ص ُّدوا َع ِن ال اسب ِيل َ ،وَمن يُ ْ
ين َك َفُروا َم ْك ُرُى ْم َو ُ
أَـ بظَاى ٍر ِم َن الْ َق ْوؿ  ،بَ ْل ُزيِ َن للاذ َ
6
ِ
ِ
ئ نػَ ْف ِسي ،إِ اف الناػ ْفس َألَ امارةٌ بِ ُّ ِ ِ
ور ارِحيم )
(وَما أُبػَِر ُ
السوء إاَّل َما َرح َم َرِّب  ،إ اف َرِّب َغ ُف ٌ
َ َ
تعاىل َ :
 /3ىي اعبزء اؼبخاطب يف القرآف الكرًن واؼبكلف دائماً وجاء ذلك يف قولو تعاىل ِ :
ك تَػْبػلُو ُك ُّل نػَ ْف ٍ
ت
(ىنَال َ
َسلَ َف ْ
ُ
س اما أ ْ
7
ِ
س َع ِن
َ ،وُرُّدوا إِ َىل اللا ِو َم ْوََّل ُى ُم ْ
(وأَاما َم ْن َخ َ
اغبَ ِقَ ،و َ
ض ال َعْنػ ُهم اما َكانُوا يػَ ْفتَػُرو َف ) وقولو تعاىلَ :
اؼ َم َق َاـ َربِو َونػَ َهى الناػ ْف َ
8
اؽبوى)

 / 4النفس ىي اليت تذوؽ اؼبوت وليست الروح بل ىي رحلة خروجها من البدف يف موجودة وباقية بعد اؼبوت  ،وجاء
س أَف سبَُ ِ ِِ ِ ِ ِ
(وَما َكا َف لِنَػ ْف ٍ
اب ُّ
الدنْػيَا
َ
وت إاَّل بإ ْذف اللاو كتَابًا ُّم َؤ اج ًل َ ،وَمن يُِرْد ثػَ َو َ
ذلك يف عدة آيات كردية منها قولو تعاىل َ :
س ذَائَِقةُ الْمو ِ
ِ
ِ ِ ِِ ِ
ِِ ِ
ين ) 9وقولو تعاىل ُ ( :كلُّ نػَ ْف ٍ
ت ۖ َونػَْبػلُوُكم
نػُ ْؤتو مْنػ َها َوَمن يُِرْد ثػَ َو َ
َْ
اب ْاآلخَرة نػُ ْؤتو مْنػ َها َ ،و َسنَ ْج ِزي الشااك ِر َ
س ذَائَِقةُ الْمو ِ
اػبََِْت فِْتػنَةًَ ،وإِلَْيػنَا تػُ ْر َج ُعو َف) 10وقولو تعاىل ُ (:ك ُّل نػَ ْف ٍ
ت ۖ مثُا إِلَْيػنَا تػُْر َج ُعو َف) 11وغَتىا من اآليات
بِال اشِر َو ْ
َْ

 1النحل 111
 2طو 15
 3آؿ عمراف 161
 4يونس 30
 5الرعد 33
 6يوسف 53
 7يونس 30
 8النازعات 40
 9اؿ عمراف 145
 10اَّلنبياء 35
 11لعنكبوت 57
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ِ ِ
ِ ِ
(ى َو الا ِذي َخلَ َق ُكم ِمن
نسا ُف م ام ُخل َق) وقولوُ :
 /5آيات كردية ربدثت عن خلق النفس منها قولو تعاىل (( :فَػ ْليَنظُر ْاإل َ
اح َدةٍ وجعل ِمْنػها زوجها لِيس ُكن إِلَيػها  ،فَػلَ اما تَػغَشااىا َضبلَت ضب ًل خ ِفي ًفا فَمار ِ
س وِ
َ ْ
َ َ ْ َْ َ
ت بِو  ،فَػلَ اما أَثْػ َقلَت اد َع َوا اللاوَ
َ َ َ َ َ َْ َ َ َ ْ َ ْ َ
نػا ْف ٍ َ
ربػاهما لَئِن آتَػيتػنا ِ
اغبا لان ُكونَ ان ِمن الشااكِ ِرين)2وقولو تعاىل ( :خلَ َق ُكم ِمن نػا ْف ٍ ِ ٍ
ِ
َنزَؿ
ص ً َ
َ
س َواح َدة مثُا َج َع َل مْنػ َها َزْو َج َها َوأ َ
َ ُ َ ْ َْ َ َ
َ
َ
ِ
لَ ُكم ِم َن ْاألَنْػ َع ِاـ َشبَانيَةَ أ َْزَو ٍاج ،
1

وإذا مل يتم سكوهنا  ،ولكنها صارت مدافعة للنفس الشهوانية ومعًتضة عليها ظبيت النفس اللوامة َخيْلُ ُق ُكم ِيف بطُ ِ
وف
ْ ُ
3
ِ
ٍ ٍ
صَرفُو َف)
أُام َهاتِ ُك ْم َخ ْل ًقا ِمن بػَ ْعد َخلْ ٍق ِيف ظُلُ َمات ثََلث  ،ذلكم اللاوُ َربُّ ُك ْم لَوُ الْ ُم ْل ُ
ك ََّ ،ل إلو إِاَّل ُى َو  ،فأىن تُ ْ
اؼببحث الثالث :أقساـ ومراتب النفوس .
عدد افلطوف األنفس وجعلها ثلثة  ،وافًتض صراعاً دائماً بُت األنفس الثلثة داخل اإلنساف َّ ،ل يرتاح وَّل يهدأ لو
قرار ،وَّل جيد استقرارا أبداً إَّل باؼبوت  ،فقرر أف َّلبن آدـ ثلثة أنفس  ،ولكنها نفس واحدة ؽبا صفات واقساـ
ومراتب .
ومراتب النفس ثلثة :
النفس اللوامة:
ىي اليت تكوف وسطاً بُت أمرين بُت اػبَت والشر  ،فهي تفعل اػبَت ورببو  ،وتعمل اؼبعصية وتكرىها  ،بل سبيل إىل فعلها
لتأثَت عوامل اجتماعية أو بيئة عليها  ،وذبدىا إذا فعلت اؼبعصية  ،شعرت بالندـ واغبسرة  ،وتلوـ نفسها أي حاؿ
فعلها  ،وسبنت أهنا مل تفعلها  ،وتوصف ىذه النفس بالنفس اللوامة  .وىذه اغبالة يف النفس يكوف فيها صراعاً بُت اػبَت
والشر يف داخلها
واإلنساف يف بداية أمره إذا ارتكب ذنبا  ،أو ارتكب خطيئة  ،شعر يف داخلو بإحساس يؤنبػو َّ ،لرتكابو ذلك الذنب .
ومن الفطرة أف اإلنساف حُت يرتكب خطأً  ،يشعر يف داخلو بشيء يؤنبو ويلومو على فعلو  ،وقد عربنا عن ىذا اؼبؤنب
واحملاسب بالنفس  ،وظباىا اهلل بالنفس اللوامة  ،وىي أيضاً تلوـ صاحبها على فعل اػبَت إذا فاهتا فعلو ِملَ تفعلو  .وقد
ذكر اهلل النفس اللوامة يف القرآف الكرًن ؼبا ؽبا من تأثَت طيب على صاحبها يف تبديل حالو من الشر إىل اػبَت ومن
اػبطيئة إىل الطاعة  ،فقاؿ تعاىل يف سورة القيامة ( َّل أقسم بيوـ القيامة  ،و َّل أقسم بالنفس اللوامة  ،أحيسب
4
اإلنساف أف لن قبمع عظامو بلى قادرين على أف نُ َس ِوي بنانو )

َّ 1لنفطار 5
 2األعراؼ 189
 3الزمر 6
 4سورة القيامة آية 4-1
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النفس األمارة :
حُت تغلب اؼبعصية على النفس  ،تتصف هبا  ،ويطلق عليها النفس األمارة بالسوء  ،لكوهنا سبيل إىل السوء وحب
العصياف  ،والغفلة عن الطاعة والعبادة
النفس األمارة ىي اليت تأمر صاحبها باؼبعصية  ،واستحساهنا والتلذذ بفعلها  ،وكراىة الطاعػة  ،وتدعو إىل اؼبعصية
واػبطيئة  ،مفتخرة بفعلها  ،وتستهجن العفة والفضيلة
وىذه النفس قد استحوذ عليها الشيطاف  ،وسيطر على ذوقها  ،وأمات فيها عنصر اغبياء واػبجل وقد ذكرىا اهلل يف
القرآف الكرًن يف سورة :حيث قاؿ تعاىل { وقد خاب من دساىا } 2أي غداىا بالفجور واػبوض يف اؼبعصية ،واؼبيل
عدو
عن الفطرة السليمة  ،عن طريق حاسة اؽبوى والشهوة  ،واَّلبتلء بتغلغل الشيطاف فيها  ،فتصبح ىذه النفس َّل َ
أعدى َّلبن آدـ منها
َ
وىذه النفس َّل تريد اَّل الدنيا وَّل ربب اَّل الدنيا وتأخذ بالبػدف إىل الدنو لعامل اؼبادة والشهوات واؼبلذات  ،وإىل حب
الرئاسة و اَّلستعلء على جنسها  ،و استغلؿ غَتىا بالسيطرة والنفوذ  ،وصبع اؼباؿ الفاين .
ووصف اهلل اصحاب تلك القلوب والنفوس الضالة عن اغبق واؽبدى قاؿ تعاىل يف { إهنا َّل تعمي األبصار ولكن
3
تعمي القلوب اليت يف الصدور (
النفس اؼبطمئنة
ىي نفس ربب اػبَت وتفعلو  ،وتكره اؼبعصية وذبتنبها فعلً وقوَّلً  ،وَّل تشعر بالسعادة إَّل بفعل اػبَت والطاعة هلل ،
وتوصف ىذه النفس بالنفس الراضية اؼبطمئنة
والنفس يف اإلسلـ يف غاية الراحة واَّلطمئناف  ،إذا ربققت يف طاعة خالقها  ،وصدؽ اإلدياف باهلل الواحد سبحانو
وتعاىل.
وإف أعلى مرتبو تناؽبا النفس  ،ىي مرتبة اَّلطمئناف والرضى  ،فإذا ربققت النفس هبذه اؼبنزلة  ،كاف صاحبها فعلً عبداً
هلل  ،ومنقطعاً عن دعوى اَّلستقلؿ لنفسو  ،وراضياً دبا ىو اغبق  ،وراضياً بكل ما يأيت مػن ربػو مستسلماً إليو بكامل
الرضا والقناعة  ،وىي منزلة العبودية اػبالصة هلل رب العاؼبُت  ،وىي أعلى اؼبراتب .
والنفس الراضية اؼبرضية  ،ا ليت عناىا اهلل يف ( يا أيها النفس اؼبطمئنة ارجعي إىل ربك راضية مرضية فادخلي يف عبادي
وادخلي جنيت ) 4تدخل النفس اؼبطمئنة يف زمرة عباد اهلل الصاغبػُت الذين تتحقق فيهم صفات العبودية اػبالصة ،
وذلك حػُت تسمو بأعماؽبا الصاغبة النابعة من حقيقة الروح
وؽبذه الن فس صفات تتحلى هبا وىي الورع  ،واإلخلص  ،قاؿ اهلل تعاىل ؼ{ الذين آمنػوا وتطمئن قلوهبم بذكر اهلل ،
5
أَّل بذكر اهلل تطمئن القلوب }
1

 1التعليقات السنية على العقيدة الواسطية420/1
 2الشمس 10 - 7
 3سورة اغبج 46
 4سورة الفجر 27
 5سورة الرعد 28
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وأما أصحاب النفوس اؼبطمئنة الراضية  ،فإهنم عرفوا حقيقة الدنيا وزينتها  ،فاستهانوا هبا  ،وظبت نفوسهم باَّلنشغاؿ
عنها بعمارة عامل اآلخرة الباقية اػبالدة  ،فخضعت ؽبم الدنيا  ،وكانت ؽبم أعلى اؼبنازؿ والدرجات فيها  ،وىي الراحة
والطمأنينة  ،ونالوا يف اؼبوت راحػة وسعادة  ،ؼبا أعدوا ليوـ جيمع اهلل فيو الناس ليواجهوا أعماؽبم .
إذف ىي نفس واحدة ؽبا صفات ـبتلفة فهي أمارة بالسوء  ،فإذا عارضها اإلدياف صارت لوامة  ،فإذا قوي إدياهنا صارت
مطمئنة .
الفصل الثالث  :الفرؽ بُت الروح والنفس :
اؼببحث األوؿ  :الفرؽ بُت النفس والروح من خلؿ دَّلَّلت ومعاين اؼبصطلح :
وقد اختلف الناس يف مسمى الروح والنفس ىل مها متغايراف أـ مسمامها واحد ؟
من خلؿ استعراض اؼبعاين والدَّلَّلت قيل مها شيء واحد فقد يعرب بالروح عن النفس وبالعكس  ،كما يعرب عن
الروح وعن النفس بالقلب وبالعكس  ،وقد يعرب عن الروح باغبياة .
وجاءت اختلفات العلماء على النحو التايل :
أوَّل :ذىب صبهور علماء اإلسلـ وابن القيم والسيوطي وابن رشد من اؼبالكية وابن حزـ و ابن السكي اهنما مًتادفاف
وأهنا دبعٌت اللطيفة الربانية اليت دبفارقتها ديوت اَّلنساف وَّل يتغَتاف اَّل يف التذكَت والتأنيث  ،فالنفس مؤنثو وقد تذكر
على إرادة الروح  ،والروح مذكر وقد يؤنث على إرادة النفس فتسمية اللطيفة الربانية روحا باعتبار اهنا حياة النفس
ونفسا باعتبار حشواهتا  1يقوؿ ابن تيمية يف تعريف الروح ( والروح اؼبدبرة للبدف اليت تفارقو باؼبوت اؼبنفوخة فيو  ،وىي
النفس اليت تفارقو باؼبوت )  2وزاد اَّلماـ الغزايل عليهما القلب والعقل والسر وقاؿ طبستها دبعٌت واحد  ،وقاؿ ابن
القيم فرؽ بالصفات َّل فرؽ بالذات وظبيت الروح نفسا حبصوؿ اغبياة هبا ونفسا من الشيء النفيس ثانيا  :رأي
يقوؿ اف النفس غَت الروح قاؿ بو ابن العرّب والسهيلي وصباعة من احملدثُت الصوفية حيث رأوا اف قياـ النفس بالروح
والنفس َّل تريد أَّل الدنيا والروح تدعو إىل اَّلخرة وقاؿ بعضهم انفس طينية نارية والروح نورانية روحانية وقاؿ َّلىوتية
3
والناسوتية
وقاؿ ابن العرّب اختلفوا يف الروح والنفس فقيل متغايراف وىو اغبق وقيل مها شيء واحد قاؿ وقد يعرب بالروح عن
النفس وبالعكس كما يعرب عن الروح وعن النفس بالقلب وبالعكس وقد يعرب عن الروح باغبياة حىت يتعدى ذلك إىل
غَت العقلء بل إىل اعبماد ؾبازا وقاؿ السهيلي يدؿ على مغايرة الروح والنفس

 1راجع الروح َّلبن القيم ، 154مقدمة الروح بُت اَّلدياف واَّلغباد اؼبعاصر .
 2راجع رسالة العقل والروح  ،ؾبموعة الرسائل اؼبنَتية . 36/2 ،
 3لوامع النوار البهية للسفاريٍت اؼبكتب اإلسلمي ط32/2 ، 1991 3
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فاغبق اف الروح والنفس شيء واحد متحداف ذاتا ـبتلفتاف صفاتا وىذا ما دلت على اآلثار واللغة العربية  ،وكلك علماء
النفس اؼبسلمُت يف العصر اغبديث الذين مل جيعلوا بُت النفس والروح والعقل فرقا وكذلك علماء النفس الغربيوف الذين
مل يفرقوا بُت النفس والروح
إف الروح ىي الطاقة اليت بثها اهلل يف خلقو من كائنات حية على وجو األرض ،فتحركها
فالنفس تطلق على الروح إذا كانت متصلة بالبدف وإذا أخذت ؾبردة تسمى روحاً  .1أما الروح فل يطلق على البدف ،
َّل بانفراده  ،وَّل مع النفس .
وتطلق الروح على أخص من ذلك وىو قوة اؼبعرفة باهلل تعاىل واإلنابة إليو  ،وللعلم روح  ،ولإلحساف  ،وللتوكل ،
وللمحبة  ،وللصدؽ .
والناس متفاوتوف يف ىذه األرواح فمنهم من تغلب عليو ىذه األرواح فيصبح روحانياً  ،ومنهم من يفقدىا فيصبح
هبيمياً .
وىي ؾبردة عن البدف  ،وتطلق على القرآف  ،وتطلق على جربيل  ،وىي اؽبواء اؼبًتدد يف البدف  2وىي القوى اليت يف
البدف  ،وىي قوة اؼبعرفة باهلل .
بعد ىذا اَّلستطراد يف حقيقة النفس واليت تلقت فيو مع الروح يف الكثَت الغالب نذكر آراء العلماء يف الفرؽ بينهما ،
حيث اختلفوا يف الفرؽ بينهما إىل فرقتُت :
الفرقة األوىل  :وىم صبهور األمة  ،حيث قالوا  :ليس بُت النفس والروح فرؽ جوىري  ،وأهنما دبعٌت واحد  ،قاؿ أبو
عبد اهلل القرطيب يف التفسَت  ،وابن حزـ الظاىري يف الفصل  ،وابن القيم يف الروح .
الفرقة الثانية  :قالوا  :إف الروح والنفس متغايراف  ،قاؿ هبذا صباعة من أىل اغبديث والفقو والتصوؼ.
فالتحقيق أف النفس تطلق على أمور والروح كذلك  ،فيتحد مدلوؽبما تارة وخيتلف تارة .
فالنفس تطلق على الروح إذا كانت متصلة بالبدف وإذا أخذت ؾبردة تسمى روحاً  .أما الروح فل يطلق على البدف ،
َّل بانفراده  ،وَّل مع النفس .
إذاَ ديكننا أف نقوؿ  :إف الروح ىي الطاقة اليت بثها اهلل يف خلقو من كائنات حية على وجو األرض ،فتحركها وذبعلها
تتكاثر وذبعل اػبليا تنقسم ،وعندما سبوت اػبلية فإف ىذه الطاقة احملركة تكوف قد استنفذت .وديكن أف نتخيل الروح

 1شرح العقيدة الطحاوية .444
 2ابن تيمية 39/2
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على أهنا ذبذبات غَت مرئية وَّل ديكن قياسها وَّل إدراكها بأي جهاز ،ولكن ديكن أف نرى نتائج وجودىا .ىذه
الذبذبات الروحية ىي اليت ربرؾ اػبليا وتدفعها للنقساـ واَّلستمرار يف حياهتا.
ولكن النفس ىي اؽبالة اليت ربيط باعبسم وتلتصق بو وَّل تغادره إَّل أثناء النوـ وعند اؼبوت .قاؿ تعاىل ( :اللاوُ يػَتَػ َو اىف
ْاألَنْػ ُفس ِح ِ
ت ويػرِسل ْاأل ْ ِ
َج ٍل ُم َس ًّمى إِ اف ِيف
ت ِيف َمنَ ِام َها فَػيُ ْم ِس ُ
ك الاِيت قَ َ
ُت َم ْوهتَا َوالاِيت َملْ سبَُ ْ
َ َ
ُخَرى إ َىل أ َ
ضى َعلَْيػ َها الْ َم ْو َ َ ُْ ُ
1
ٍ
ِ
َذلِك َآلَي ٍ
ا
ات ل َق ْوـ يػَتَػ َفكُرو َف) فالنفس يتوفاىا اهلل تعاىل أي يأخذىا ويعيدىا إليو عندما يناـ اإلنساف ،مث تعود
َ َ
لتلتصق بو غبظة اَّلستيقاظ ،وتتم العملية بسرعة فائقة ديكن أف تكوف أسرع من الضوء.
الس ِ
ِا
وء إِاَّل َما َرِح َم َرِّب إِ اف َرِّب
س َألَ ام َارةٌ بِ ُّ
والنفس توسوس لإلنساف وربرضو على فعل السوء ،يقوؿ تعاىل( :إف الناػ ْف َ
َغ ُف ِ
يم)  2طبعاً ىذا بالنسبة إلنساف بعيد عن اهلل ،ولكن اؼبؤمن يعمل من خلؿ قلبو على تطهَت ىذه النفس
ٌ
ور َرح ٌ
س الْ ُمطْ َمئِناةُ ،
وضبطها حىت تصبح نفساً مطمئنة ،ىذه النفس اؼبطمئنة تعود إىل اهلل بعد اؼبوت ( :يَا أَيػاتُػ َها الناػ ْف ُ
3
كرِ
ِِ ِ ِ
اضيَةً َم ْر ِضياةً  ،فَ ْاد ُخلِي ِيف ِعبَ ِادي َ ،و ْاد ُخلِي َجن ِايت)
ْارجعي إ َىل َربِ َ
واػبلصة فإف اإلنساف عبارة عن جسد مؤلف من خليا مادية مكونة من ذرات ولكن وجود الروح بُت ىذه الذرات
جيعلها حية تتكاثر وتنمو وتعيش .والنفس ىي اليت توجو ىذا اعبسد دبا حيملو من روح كما يوجو السائق سيارتو،
فإما أف يقودىا إىل بر األماف وإما أف يهوي هبا يف و ٍاد سحيق .واهلل تعاىل أعلم
اؼبوت  :ىو مفارقة الروح البدف وانفصاؽبا إىل عامل
اؼببحث الثاين  .:اؼبوت ومفارقة الروح اعبسد:
األرواح ( اهلل يتوىف األنفس حُت موهتا ) (  .....واؼبلئكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ) واؼبلئكة يبسطوا
س َذائَِقةُ الْمو ِ
ايديهم لتناوؽباُ (.ك ُّل نػَ ْف ٍ
ت)  .4وىذا يعٍت أف النفس واليت ىي (الروح اؼبتعلقة باعبسد)ىي اليت تذوؽ
َْ
اؼبوت  ،وتذوقها اؼبوت برحلة خروجها من اعبسد ،ولكنها باقية بعد اؼبوت .
وقاؿ شيخ اإلسلـ ابن تيمية يف ؾبموع الفتاوى :والروح اؼبدبرة للبدف اليت تفارقو باؼبوت ىي الروح اؼبنفوخة فيو ،وىي
النفس اليت تفارقو باؼبوت ،قاؿ النيب ؼبا ناـ عن الصلة :إف اهلل قبض أرواحنا حيث شاء وردىا حيث شاء ،وقاؿ لو
ِ
بلؿ :يا رسوؿ اهلل أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك ،وقاؿ تعاىل( :اللاو يػتػو اىف ْاألَنْػ ُف ِ
ت ِيف
ُت َم ْوهتَا َوالاِيت َملْ سبَُ ْ
سحَ
ُ ََ َ
َ
ِ
ِ
َج ٍل ُم َس ّم ًى )
َمنَ ِام َها فَػيُ ْم ِس ُ
ك الاِيت قَ َ
ضى َعلَْيػ َها الْ َم ْو َ
ت َويػُْرس ُل ْاألُ ْخَرى إ َىل أ َ
الروح ىي األساس ففي يوـ القيامة تعود األرواح إىل األجساد بعد النّفخ يف الصور فيقوـ الناس أحياء يبصروف .قاؿ
إذاً ّ
5
تعاىل( :مث نفخ فيو أخرى فإذا ىم قياـ ينظروف)
 1الزمر42 :
 2يوسف53 :
 3الفجر 30 - 27
 4آؿ عمراف185 :
 5الزمر اآلية 68
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فتعددت اآلراء يف موت الروح :

د .نجاة دسن أدمد يس

 /1قالت طائفة  :سبوت ألهنا نفس قاؿ تعاىل ُ ( :ك ُّل من علَيػها فَ ٍ
ك ذُو ا ْعبََل ِؿ َو ِْ
اإل ْكَرِاـ ) 1وقولو
اف  ،ويبقى َو ْجوُ َربِ َ
َ ْ َ َْ
2
ٍ
ِ
ْم َوإِلَْي ِو تػُ ْر َج ُعو َف)
ك إِاَّل َو ْج َهوُ  ،لَوُ ْ
آخَر ََّ ،ل إَِٰلَوَ إِاَّل ُى َو ُ ،كلُّ َش ْيء َىالِ ٌ
ََّ(َ :ل تَ ْدعُ َم َع اللاو إؽبا َ
اغبُك ُ
 /2قاؿ آخروف َّ :ل سبوت بعد مفارقة اعبسد إىل أف يرجعها اهلل يف أجسادىا  ،فقد خلقت للبقاء وإمنا سبوت األبداف
( والدليل األحاديث الواردة يف نعيم األرواح وعذاهبا )
ِ
ت إِاَّل الْ َم ْوتَةَ األوىل
 /3الصواب موت النفوس ىو مفارقتها لألجساد وخروجها منو قاؿ تعاىل َّ(َ :ل يَ ُذوقُو َف ف َيها الْ َم ْو َ
اعبَ ِحي ِم) ( 3وهبذا القدر ىي ذائقة اؼبوت )  ،وإذا أريد أهنا تعدـ وتفٌت كلية  ،فهي َّل سبوت بل باقية
اب ْ
َ ،وَوقَ ُ
اى ْم َع َذ َ
بعد خلقها يف نعيم أو عذاب .4
اؼببحث الثالث :سؤاؿ القرب ىل ىو للروح أـ للجسد  /1.السؤاؿ يف القرب ليست للروح وحدىا كما قاؿ ابن حزـ
وغَته  ،وثبت كذلك فساد من قاؿ أنو للبدف بل روح  ،فاألحاديث الصحيحة ترد القولُت .
 /2عذاب القرب يكوف للنفس والبدف معاً وىذا ىو الصواب باتفاؽ أىل السنة واعبماعة وانو تنعم النفس وتعذب
مفردة عن البدف ومتصلة بو .
/3عذاب القرب ىو عذاب الربزخ لكل من استحقو قرب أو مل يقرب ( احًتؽ  ،أكلتو السباع  ،نسف رماداً  ،غرؽ )
وصل إىل روحو وبدنو ما يصل اؼبقبور .5
اؼببحث الثالث :مستقر األرواح بعد اؼبوت .
اختلف يف مستقرىا ما بُت اؼبوت اىل قياـ الساعة  ، 6وتتلخص أدلتها يف أهنا يف الربزخ متفاوتة فمنها أرواح :
 / 1يف أعلى عليُت يف اؼبأل األعلى  :أرواح األنبياء( عليهم الصلة والسلـ ) حرـ على األرض أكل أجسادىم  ،وىم
متفاوتوف يف منازؽبم ..

 1الرضبن اآلية 26،27
 2القصص اآلية 88
 3الدخاف اآلية 56
 4راجع اؼبنحة اإلؽبية يف هتذيب شرح العقيدة الطحاوية  ،عبد اآلخر ضباد .223،224 ،
 5راجع اؼبنحة اَّلؽبية يف هتذيب الطحاوية ،عبد اآلخر ضباد .228 ،
 6راجع الروح ف َّلبن القيم ص143
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د .نجاة دسن أدمد يس

 /2يف حواصل طَت خضر تسرح يف اعبنة ( وىي أرواح بعض الشهداء )  ،سأؿ مسروؽ عبداهلل بن مسعود عن اآلية
( وَّل ربسنب الذين قتلوا يف سبيل 1 ).......فقاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صل اهلل عليو وسلم (:أرواحهم يف أجواؼ طَت
2
خضر  ،ؽبا قناديل معلقة بالعرش )
 /3ؿببوس على باب اعبنة  :ومن الشهداء من رببس أرواحهم عن دخوؿ اعبنة لدين  .عن رسوؿ اهلل صل اهلل عليو
3
وسلم ( رأيت صاحبكم ؿببوساً على باب اعبنة )
 /4منهم من ىو ؿببوس يف القرب  /5 .4ؿببوس يف األرض  /7.ومنهم من روحو يف هنر من دـ تسبح فيو وتلقم
اغبجارة .
النتائج:
 / 1اختلف الباحثوف يف جواز البحث عن حقيقة الروح وعدـ جوازه ففهم بعض العلماء اف يف آية اَّلسراء  85ما
يصرؼ اؼبسلمُت عن اػبوض يف البحث عنها ألهنا غيب استأثر اهلل بعلمها  ،وفهم آخروف انو ليس يف اآلية ما يشَت
من قريب او من بعيد اىل ربرًن او كراىة البحث يف الروح وامنا فهموا من قولو (وما اوتيتم من العلم اَّل قليل ) ما حيث
على البحث فيها لكوهنا نوعا من العلم وكانت اغبكمة من عدـ اجابة الوحي على السؤاؿ عن الروح لتعريف الناس
بعجزىم ،وؿبدودية إدراكهم ،فالعلم عند اهلل وحده.
 /2الروح عبارة عن مصطلح ذو طابع ديٍت وفلسفي خيتلف تعريفو وربديد ماىيتو يف األدياف والفلسفات اؼبختلفة ،وىو
عامل ـبتلف عن عامل اؼبشاىدات اغبسية واؼبعقوَّلت ،فهي فعل اهلل اػباص واؼبباشر وليست سلسلة من األسباب
واؼبسببات  ،وىي َّل توسوس وَّل تشتهي وَّل هتوى وَّل تضجر وَّل سبل  ،وإمنا كل ىذه أحواؿ للنفس وليس للروح .
 / 3نفس اإلنساف ىي اإلنساف باغبقيقة ،وىي اؽبالة اليت ربيط باعبسم وتلتصق بو وَّل تغادره إَّل أثناء النوـ وعند
اؼبوت .وىي ذاتو ،واعبزء اؼبكلف دائماً واؼبخاطب يف القرآف الكرًن.
ُ
 /4النفس تطلق على الروح إذا كانت متصلة بالبدف وإذا أخذت ؾبردة تسمى روحاً .أما الروح فل يطلق على البدف،
َّل بانفراده ،وَّل مع النفس ،فالفرؽ يف الصفات َّل يف الذات.
 / 5أدخل اغبديث عن ىذه اؼبصطلحات بآليات عقلية منطقية جديدة وصلت غبدود بعيدة مل تكن معروفة يف صدر
اإلسلـ وقرونو األوىل.
التوصيات
 1آؿ عمراف 169
 2مشكاة اؼبصابيح 351/2
 3أخرجو ابن ماجة  ،2433واضبد .136/4
 4راجع حديث صاحب الشملة الذي اخرجو البخاري  ،4534مسلم  ،115النسائي  ،3827ومالك  459/2للستزادة .
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د .نجاة دسن أدمد يس

 /1اَّلىتماـ باعبانب التأصيلي واعبانب اللغوي يف البحوث فهما السبيل للوصوؿ للمعرفة اغبقة.
 /2جيب فهم اؼبراد من ىذه الغيبيات دائماً بدوف غلو ،وَّل تقصَت ،وَّل دخوؿ يف كيفيتها ،بل تعطيل وَّل تكييف وَّل
تشبيو وَّل سبثيل ،فاإلدياف هبا واجب والسؤاؿ عن كيفيتها بدعة ،واعبهل وسوء الفهم أصل كل خطأ يف األصوؿ والفروع
يف اإلسلـ.
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د .نجاة دسن أدمد يس
اؼبصادر واؼبراجع

ا /القرآف الكرًن
/2إحياء علوـ الدين غبجة اإلسلـ أىب حامد ؿبمد بن ؿبمد بن ؿبمد الغزايل ت ( )505ىػ  .ط  ،دار إحياء الكتب
العربية  .فيصل عيسى الباّب اغبلىب  .القاىرة .
 /3تاريخ الفكر الفلسفي يف اَّلسلـ  ،د .ؿبمد علي أبورياف  ،دار اؼبعرفة اعبامعية 1983 ،ـ.
 / 4التعليقات السنية على العقيدة الواسطية اؼبؤلف :فيصل بن عبد العزيز بن فيصل اغبرديلي النجدي ربقيق :عبد اإللو
بن عثماف الشاايع الناشر :دار الصميعي للنشر والتوزيع الطبعة 1427 ،1ىػ  2006 -ـ
/5تفسَت اعبامع ألحكاـ القرآف ألىب عبد اهلل ؿبمد بن أضبد بن فرح األنصاري القرطيب ت ( )671ىػ  .ط دار
الشعب  .القاىرة .
 /6التفسَت الكبَت  ،فخر الدين الرازي  ،القاىرة 1324 ،ىػ
 /7اعبامع الصحيح لإلماـ مسلم بن اغبجاج القشَتي ت ( )261ىػ  .ط  /دار اغبديث  .القاىرة  .ربقيق  :ؿبمد
فؤاد عبد الباقي .
 /8اعبامع الصحيح وىو سنن الًتمذي ألىب عيسى ؿبمد بن عيسى .ت()279ىػ .ط  /اؼبكتبة الثقافية  .بَتوت .
لبناف  .ربقيق  :أضبد ؿبمد شاكر .
 /9اعبامع ألحكاـ القرآف  ،للقرطيب ط دار الفكر 1995.ـ.
 /10الدراسات النفسية عند اؼبسلمُت عبدالكرًن باعثماف  ،مكتبة وىبة 1963 ،
 /11رسالة العقل والروح  ،ؾبموعة الرسائل اؼبنَتية.
/ 12الرسالة القشَتية يف علم التصوؼ  ،لإلماـ القشَتي النيسابوري  ،ربقيق ودراسة ىاين اغباج  ،ط اؼبكتبة التوفيقية
/13الروح َّلبن القيم ت ( )751ىػ  .ط
 ،القاىرة .
 /دار ابن كثَت دمشق  .ط  1419 3/ىػ 1998 /ـ  ،ربقيق  :على بديوي.
علي بن ؿبمد ابن أّب العز اغبنفي ،األذرعي
 /14شرح العقيدة الطحاوية اؼبؤلف :صدر الدين ؿبمد بن علء الدين ّ
الصاغبي الدمشقي (اؼبتوىف792 :ىػ) ربقيق :صباعة من العلماء ،زبريج :ناصر الدين األلباين
 /15شرح اؼبقاصد يف علم الكلـ  ،سعد الدين التفتا زاين  ،بَتوت 1989 ،ـ
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د .نجاة دسن أدمد يس

/16شرح اؼبواقف يف علم الكلـ  ،اعبرجاين  ،دار السعادة 1907 ،ـ

 / 17الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للعلمة إظباعيل بن ضباد اعبوىري .ط  /دار العلم للمليُت  .بَتوت  .ربقيق
 :أضبد عطا .
/18عقيدة البعث يف اآلخرة  ،د .ؿبمد أضبد عبدالقادر  ،دار اؼبعرفة اعبامعبو 1986 ،ـ
 / 19عقيدة اؼبؤمن يف النبوات والسمعيات ،د .ؿبمد حسن مهدي خبيت ،دار ؾبدَّلوي للنشر والتوزيع ،ط.1
 /20الفصل يف اؼبلل واألىواء والنحل َّ ،لبن حزـ الظاىري  ،مطبعة صبيح 1348ىػ
 /21لقرآف كائن حي  ،د .مصطفى ؿبمود  ،دار الدعوة  ،بَتوت .
 /22لوامع النوار البهية للسفاريٍت اؼبكتب اإلسلمي ط1991 ، 3ـ.
 /23ـبتار الصحاح  ،لإلماـ ؿبمد بن أّب بكر الرازي  ،ط القاىرة .1926
 /24مشكاة اؼبصابيح  ،ؿبمد بن عبداهلل اػبطيب التربيزي  ،ربقيق ؿبمد ناصر الدين
األلباين  ،طبعة اؼبكتب اإلسلمي  ،بَتوت  ،ط 1405 ، 3ىػ1985 /ـ.
 /25مقاَّلت اإلسلميُت  ،ابو اغبسن اَّلشعري  ،ربقيق ؿبي الدين عبداغبميد  ،ط القاىرة .
 /26لساف العرب َّ ،لبن منظور  ،دار صادر  ،بَتوت  ،الطبعة الثالثة 1414 ،ىػ.
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