
 

                                                                        
        

                   
  

ألتني تنتميان مس –كما سنرى إن شاء اهللا تعاىل  –كلمتان تصفان .. الروح والنفس 
كاملادة  –لذلك ال ميكننا وضعهما يف املخرب .. إىل عاملني خيتلفان عن عاملنا املادي احلسي 

وبالتايل ال ميكننا الوصول فيهما إىل نتائج يقينية إالّ عرب ما .. وإجراء التجارب عليهما  –
  ..خيربنا اهللا تعاىل عنهما يف كتابه الكرمي 

كمـا   –ألنَّ الروح .. إىل الدراسة الفلسفيةّ العلمية من الروح  والنفس مسألة أقرب
كمية الروح يف اإلنسان مبقدار اقترابه من اهللا يزداد مسألة إميانية خالصة ، حيث  –سنرى 
 ،ولذلك نرى أنَّ بعض الفالسفة ، قدمياً وحديثاً ، مسـلمني وغـري مسـلمني    .. تعاىل 

شكلٍ قريبٍ مما حيمله القرآن الكرمي من دالالت ومعان هلا توصلوا إىل تعريف النفس ، ب
سواٌء من املسلمني كفالسفة وكفقهاء وكمفسرين  –ولكن مل يقترب أحد حىت اآلن .. 

من تعريف الروح ، كما يصوره القرآن الكرمي ،  –للقرآن الكرمي ، أم من غري املسلمني 
  ..أو حىت من االقتراب من هذا التعريف 

تناول الفالسفة املسلمني ومفسري القرآن الكرمي للنفس ، كان باتجاهـات تتبـع   و
ولكن مجمل هذه الرؤى .. للرؤى املختلفة اليت كانوا ينظرون منها إىل كتاب اهللا تعاىل 
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فما بني املساواة التامة بني الروح .. مل خيرج عن ربط الروح بالنفس ، وربطهما باجلسد 
جعل الروح واجلسد داخل مفهوم النفس ، أحبرت كلُّ الرؤى الفلسـفية   والنفس ، وبني

  ..والتفسريية لكتاب اهللا تعاىل ، واليت تكون املوروث الفلسفي والتفسريي هلاتني املسألتني 
يف حبثنا هذا سنخلع كلَّ التصورات السابقة املوروثة بالنسبة ملسأليت الروح والنفس ، 

وسنبحر يف ... موروثات فكرية مل تستنبط من كتاب اهللا تعاىل  –نرى كما س -ألما 
  ..القرآن الكرمي الستنباط معاين هاتني املسألتني ، ودالالما ، وحدودمها ، اليت متيزمها 

إنك تعاير دالالت كتاب اهللا تعاىل علـى  .. وأقول ملن سيستغرب ما سنتوصل إليه 
فحينما يقدم برهانٌ من كتاب اهللا تعاىل بالنسـبة  .. عني املنهج تصورات تارخيية حتسبها 

ملسألة ما ، جيب على كلٍ من يعترب نفسه مؤمناً باهللا تعاىل وبكتابه الكرمي ، أن يعيد تقييم 
تصوراته بالنسبة هلذه املسألة على معيار هذا الربهان ، وإال فعصبيته املذهبية أكـرب مـن   

  ..ولكتابه الكرمي ، وهذا من أكرب أوجه الشرك عصيته هللا تعاىل 
سننطلق يف تعريف املسألة املدروسة من مجيع مشتقَّات اجلذر .. وكما قُلنا يف املقدمة 

اللغوي ، الذي تفرعت عنه الكلمات اليت تصف هذه املسألة يف كتاب اهللا تعاىل ، وحبيث 
القرآنية احلاوية على الـدالالت   تكون النتيجة املستنبطة موافقة لدالالت مجيع النصوص

  ..املتفرعة عن هذا اجلذر اللغوي 
  ..ولنبدأ برسم صوريت الروح والنفس كما يصورمها لنا القرآن الكرمي 

  ..  الروح ينتمي إىل عامل األمر – 1
                                     

  ] 85: اإلسراء [ 
   : فقوله تعاىل..           هو إجابة لقوله تعاىل :       

     شأنه شأن مجيع األجوبة القرآنية للعبارات القرآنية اليت تبدأ بكلمة ، :              

       ..اية اآلية الكرميةو :                  َّن لنا أنبيت
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انتماء الروح لعامل األمر ، جيعلنا ال نعلم عن الروح إالّ القليل الذي نتدبره من خالل آيات 
  ) ..ر ، و ، ح ( كتاب اهللا تعاىل اليت حتوي مشتقَّات اجلذر  

أنَّ البشر ال ميكنهم أن يعلموا أي ) كما يتوهم الكثريون ( كرمية ال تعين وهذه اآلية ال
  ..فالقرآن الكرمي الذي يأمرنا اهللا تعاىل بتدبره روح من أمره جلَّ وعال  ..علمٍ عن الروح 

                                    

                                    
   ] 52: الشورى [ 

  ..ية ماجلس الروح مسألة مستقلَّة عن مسألة احلياة – 2
ية م، فأينما وجدت احلياة اجلس بط بالروحترتاجلسمية يتصور معظم الناس أنَّ احلياة 

إنَّ مثل هذه التصورات تنبع من مفاهيم مغلوطة ، .. وجد الروح  –حسب تصورهم  –
  ..وال العلم ، ال يثبتها القرآن الكرمي 

هو إخراجه من حالة املوت إىل حالة احلياة ، فاحلياة  –بشكل عام  –إحياء الشيء  ..
  ..ل مع الوسط احمليط ، وال يعين إحياء الشيء أنَّ روحاً قد ألقي فيه هي النمو والتفاع

                                  

        ] 259: البقرة [  

                                     
  ] 95: األنعام [ 
                               ] 65: النحل [   

يكون بعودا إىل احلياة ،  نرى من خالل هذه اآليات الكرمية أنَّ إحياء القرية اخلاوية
وأنَّ احلب والنوى حتمل بذرة احلياة وهي يف حالة جامدة ميتة ، وأنه عند تأمني املياه 

ونرى أنَّ إحياء األرض .. النبات احلي  منتجةوالظروف املادية املناسبة لإلنبات تنمو 
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اء النبات واألرض يكون فاآليات الكرمية ال تنص على أنَّ إحي.. يكون بإنزال املاء عليها 
  ..بإلقاء الروح فيهما 

، ومرتبطاً بأمر اهللا  أتى مضافاً هللا سبحانه تعاىل ، الروح يف القرآن الكرمي – 3
  ..  من اإلنسان اتباعه اهللا تعاىل ، ومبنهج احلق الذي طلب ، وجبربيل عليه السالم تعاىل

 ) عدا اإلنسان (على باقي املخلوقات  يدلُّ على أنَّ الروح أُلقي فال يوجد نص قرآينٌ
   ..كلمة الروح ومشتقاا  وهذه هي مجيع النصوص اليت وردت فيها.. 
                          ] 87: البقرة [    
                             ] 253: البقرة [      
                     ] 171: النساء [    
                               ] 110: املائدة [     

                                        
       ] 87: يوسف [ 
                        ] 29: احلجر [         
                                 ] 2: النحل [    
                         ]102: النحل [           
                                    

    ] 85: اإلسراء [ 
                             ] 17: مرمي [   

                          ] 91: األنبياء [      
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                         ] 193: الشعراء – 

194 [       
               ] 9: السجدة [        

                             ] 72: ص [   
                                    ]15: غافر [    
                        ] 52: الشورى [     
                            ] 88: الواقعة – 

89 [      
                         ] ادلة22: ا [  
                               ] التحرمي :

12 [         
                                            

          ] 4: املعارج [ 
                         ]38: نبأ ال [   
                          ] 4: القدر [    
هللا تعاىل يف كتابه الكرمي ، ال تعين أنَّ هذا  –املرتبط باإلنسان  –إضافة الروح  – 4

  ..الروج هو جزٌء من الذات اإلهلية 
  :ىل اهللا تعاىل نوعان علينا أن نعلم أنَّ املضاف إ

صفات ال تقوم بأنفسها ، وليس هلا كيان مستقل بذاا ، كالكالم ، والسمع ،  –أ 
فهذه الصفات إذا أُضيفت هللا سبحانه وتعاىل ، تكون إضافة ..... والبصر ، والعلم و 
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هي صفات غري خملوقة ، وهي ..... صفة ملوصوف ا ، فعلم اهللا تعاىل وحياته وقدرته و 
  ..قدمية قدم اهللا تعاىل 

أعيان منفصلة عن الذات اإلهلية ، كالروح ، والرسول ، والعبد ، والبيت ،  –ب 
  ..والناقة ، واألرض 

                         ] 125: البقرة [    
                                 

       ] 171: النساء [   

                            ] 73: األعراف [     
                      ] 158: األعراف [         
                    ] 61: التوبة [  
                        ] 29: احلجر [  
                         ] 30: مرمي [           
                         ] 91: األنبياء [           

                           ] 26: احلج [                     
                            ] 19: اجلن [               
                     ] 13: الشمس [             

إضافةً تبين خصوصية فهذه األعيان خصها اهللا تعاىل بأن أضافها إىل امسه العظيم ، 
إجيادها ، وخلقها ، وصنعها واختيارها ، وحبه هلا ، فهي تؤدي إىل اهللا تعاىل ، وإىل رؤية 

  ..نور منهجه العظيم 
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.. وهكذا فإنَّ إضافة كلمة الروح إىل اهللا تعاىل ، ال تعين أنه الروح جزٌء منه جلَّ وعال 
ل ، الذي تعوده العقل من صفات ومن تصور ذلك فتصوره ملوث مبقياس التمثي

فجميع األشياء املخلوقة اليت يقع عليها احلس ، مكونة .. املخلوقات اليت يقع عليها احلس 
وهو يريد فرض تصوراته امللوثة بصفات .. من أجزاء ، وحييط ا املكان والزمان 

  .. املخلوقات على اخلالق سبحانه وتعاىل 
 واآلية الكرمية                    ] ال تعين  ] 171: النساء

فاهللا تعاىل ال يتكون من أجزاء ، ولكن .. أنَّ روح عيسى عليه السالم جزٌء من اهللا تعاىل 
  ..تعين أنَّ هذا الروح معطى من اهللا تعاىل ، كما هو احلال يف روح آدم عليه السالم 

                        ] 29: احلجر [    
إا حقيقة يبينها القرآن الكرمي ، ففهم .. وهذه املسألة ليست مسألة تأويل وتوليف 

هذه اآلية يكون ضمن اإلطار الذي حييط جبميع اآليات الكرمية اليت تصور جوانب هذه 
  ..وهذه اآليات الكرمية تقودنا إىل فهم هذه اآلية الكرمية ذه الصورة  املسألة ،

فعندما خيربنا اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي عن أمرٍ بأنه من اهللا تعاىل ، فال يعين ذلك أنَّ 
هذا األمر هو جزء من ماهية اهللا سبحانه وتعاىل عن ذلك ، وذلك قياساً على بعض 

ا يعين أنَّ هذا األمر يعود يف خصوصيته وحرية التصرف به إىل اهللا تصوراتنا املادية ، وإمن
  ..تعاىل 
                                        

      ] 112: آل عمران [     
                  ] 8: احلشر [     
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 خر لآل، عندما يقول أحدنا  وحىت يف تصوراتنا املادية احملكومة لقوانني املكان والزمان
إنَّ ما يعنيه .. ، فال يعين أنَّ هذا الشيء هو جزء من ماهية معطيه  خذ مين هذا الشيء

  ..وحرية التصرف به إىل املُعطي  ذلك هو أنَّ هذا الشيء يعود يف خصوصيته وملكه
  .. القرآن الكرمي يوصف بصيغة املذكَّرالروح يف  – 5
                           ] 17: مرمي [       

             ] 193: الشعراء [   
                    ] 38: النبأ [    

، يف الصورتني القرآنيتني التاليتني ) كصيغة خطاب وليس كذات ( وصيغة املؤنث .. 
  .. للمالئكة وليست للروح  هي
                    ] 4: املعارج [    
                 ] 4: القدر [     

 –كما رأينا  –فالروح ) .. زوج األنوثة ( وهذا ال يعين أنَّ الروح يتصف بالذكورة 
  يف النظرية الثالثة  بينتينتمي إىل عامل األمر ، وموجودات عامل األمر ليست أشياًء ، كما 

ودات عامل األمر ليست وبالتايل فموج) .. قصة الوجود ( ويف كتاب ) احلق املطلق ( 
  ..حمكومة لقانون الزوجية 

، تدور حول حمور القرىب من  يف القرآن الكرمي)  ح ، و ، ر (مشتقات اجلذر  -6
  ..  ، والصلة معه اهللا جلَّ وعال

  ..لننظر إىل الصورة القرآنية التالية 
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          ] ادلة22: ا [     
 آنية إننا نرى أنَّ العبارة القر           ، منه جلَّ وعال دهم مبددتعين وأي

فبعد اإلميان حصلوا على هذا املدد ، فال ميكن لعاقل أن يتصور بأنَّ معىن .. وقرم إليه 
  ..الروح هنا هو سر احلياة اليت تدخل اجلسد فتجعله حياً 

  .. ولننظر إىل الصورة القرآنية التالية
                                        

            ] 2: النحل [     
 إننا نرى أنَّ العبارة القرآنية           الذي حتمله تعين املدد اإلهلي

 املالئكة لبعض العباد               كي ينذروا ويدعوا إىل وحدانية اهللا ،
  ..تعاىل 

 حووبالتايل تدور دالالته يف ) ر ، و ، ح ( من مشتقَّات اجلذر صيغة مصدر والر ،
  ..إطار معىن هذا اجلذر اللغوي 

                                          

     ] 87: يوسف [ 
  إننا نرى أنَّ العبارة     وضمن .. والقرىب منه  تعين صلة اهللا تعاىل ومدده

 هذا اإلطار من املعىن تفهم دالالت كلمة      ية التالية يف الصورة القرآن..  
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                             ] 88: الواقعة – 

89 [     
وجربيل عليه السالم ، هو الصلة األمينة بني اهللا تعاىل وعباده ، وبالتايل يوصف بالروح 

  ..األمني 
                            ] 193: الشعراء – 
194 [     

هذه الفطرة هي الروح الذي ينفخه اهللا .. وكلُّ مولود يولد على الفطرة النقية الطاهرة 
  ..تعاىل يف هذا املولود ، بعد تسويته إنساناً كامالً 

                                

                              

                  ] 9 – 7: السجدة [     
وهكذا فنفخ الروح يف آدم عليه السالم كان بعد تسويته إنساناً كامالً ، وال يعين  ..

  ..ه ، كما يتصور الكثريون منفخ الروح فيه إعطاءه سر احلياة يف جس
                          ] 29: احلجر [     

 القرآنية فالعبارة ..          تعين اكتمال خلقه كإنسان ، ودخول نفسه ،

 والعبارة القرآنية .. يف جسده           ي وصلةً تعينوأعطيته مدداً من
  ..إيل  وقربته

آدم وملَّا كانت كمية الروح الذي نفخ يف عيسى عليه السالم أكرب من الذي نفخ يف 
 عليه السالم ، حيث عيسى عليه السالم روح من اهللا تعاىل           

                           ] لذلك ..  ] 171: النساء
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كما سنرى يف  –ليه السالم أتته النبوة بينما آدم ع.. نرى أنَّ عيسى عليه السالم ولد نبياً 
بعد توبته اليت قبلها اهللا تعاىل منه ، بعد أن عصى اهللا تعاىل يف  –حبث الغيب والشهادة 

  ..جنة االختبار 
وهكذا نرى أنَّ الروح هو الصلة مع اهللا تعاىل ، والقرىب منه ، واملدد الذي حيصل عليه 

وبالتايل فالكافر يفقد هذا الروح حىت .. تعاىل املؤمنون نتيجة صدقهم وإخالصهم هللا 
  ..الذي نفخ فيه عند والدته ، نتيجة ابتعاده عن اهللا تعاىل 

ال يعين أنه كان ينفخ ،  إحياء عيسى عليه السالم للموتى بإذن اهللا تعاىل – 7
فيه فيدخل  مين أنه كان ينفخ يف اجلسالروح يف من كان حيييه بإذن اهللا تعاىل ، إمنا يع

احلياة بإذن اهللا تعاىل سر ..  
  .. يبين اهللا تعاىل أنَّ النفس تنتمي إىل عامل اخللق – 8
                            ]51 : الكهف [  

وعن عامل  ميبين لنا القرآن الكرمي أنَّ النفس مستقلَّةٌ عن احلياة وعن اجلس – 9
  ..املادة واملكان والزمان 

                                             

                                      
  ] 42: الزمر[ 

، وعلى الرغم من ذلك نرى أنَّ ) وحني موا ( اها اهللا تعاىل يف منامها فَّفالنفس يتو
ال يفقد عنصر احلياة ، ويبقى ماثالً أمام أعيننا على الرغم  –أثناء النوم  –اإلنسان  مجس

ىل حينما توفّى جزءاً من النفس لتوفاه اهللا تعا مفلو كان اجلس.. من خروج النفس منه 
  ..وحياته  مويف هذا أكرب دليل على أنَّ النفس مسألة مستقلّة عن اجلس.. النفس 

  ..والصورة القرآنية التالية تؤكِّد هذه احلقيقة 
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        ]93: األنعام [  
  ..اليت نضعها يف القرب للدود والتراب ،  مفاملالئكة تتوفّى األنفس ، وتبقى األجسا

 مملّا كانت النفس تنتمي إىل عامل اخللق ، وملّا كانت النفس جمردة عن اجلس – 10
نفس تنتمي إىل عامل ، فإنَّ ال )عامل الشهادة احلسي (  وعن عامل املادة واملكان والزمان

الوجود املخلوق غري احملسوس ، وبالتايل مباهيتها اردة تنتمي إىل عامل ما فوق املادة 
واملكان والزمان ، ولكنها تصبح حمكومةً لقوانني عامل املادة واملكان والزمان حينما 

  ..عليها قوانني عامله  ، الذي يفرضاحلي  متدخل اجلس
نا ، مزمان وال باملكان أثناء نومنا ، أي حني خروج أنفسنا من أجسالذلك ال حنس بال

نا حنس بالزمان مألنَّ اهللا تعاىل يتوفّى هذه األنفس ، وبعد يقظتنا وعودة أنفِسنا إىل أجسا
واملكان نتيجة خضوع هذه األنفس لقوانني عامل املادة واملكان والزمان الذي ينتمي إليه 

  .. ماجلس
، أي  ميف املوت ، فال حنس بالزمن أبداً ، ألنَّ أنفسنا تكون بال أجساوكذلك األمر 

  ..تكون خارج عامل املادة واملكان والزمان 
                                       

                ] 259: البقرة [  

                               

                          ]114 – 112: املؤمنون [       
،  تعاىل ، ومرتبطة باإلنسانالنفس يف القرآن الكرمي أتت مضافة إىل اهللا  – 11

وهذه هي النصوص القرآنية الكرمية اليت .. وتعلُّقها باإلنسان مستقلٌّ عن إضافتها هللا تعاىل 
  ..أتت فيها النفس مضافة هللا تعاىل 
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                       ] 28: آل عمران [   

                         ] 30: آل عمران [  

                         ] 116: املائدة   [  

                       ]12: عام األن [  

                           ] 54: األنعام [  

                         ] 41-40: طه  [  
اا ، فقد أتت مرتبطةً أما باقي النصوص القرآنية اليت وردت فيها كلمة النفس ومشتقَّ

  ..باإلنسان ، وال يوجد نص قرآينٌّ يدلُّ صراحةً على أنَّ النفس ترتبط بباقي املخلوقات 
أثناء اخلروج من  ( وتذوق املوت ، ومتوت النفس تشتهي وتأمر بالسوء – 12

  .. عن هذه املسائل أما الروح فمجرد متاماً ..... ) الدنيا
                         ] 145: آل عمران [  

                                 ] آل عمران :
185 [  
                            ]      م ا ع ألن   ] 151:  ا
                                            

  ] 55:  التوبــة [ 
                                  ]    ف س و   ] 12:  ي

                          ]الزخرف  :
17 [  
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                       ]23:  النجم [  
، أو  ، أو يزهق ميوت انعلى أنَّ الروح املرتبط باإلنسومل يرد أي نص قرآين يدلُّ 

، وينتمي إىل عامل  ، ألنه جمرد عن عامل املادة واملكان والزمان ، أو يأمر بالسوء يشتهي
  .. األمر

  .. احلي م، وهي زوج اجلس النفس توصف بصيغة املؤنث – 13
                    ] 111: النحل [ 

                  ] 57: العنكبوت [  

                                  

          ] 34: لقمان [  
ضع لقانون الزوجية ، فإنها خت) غري احملسوس ( وملَّا كانت النفس تنتمي إىل عامل اخللق 

                      ] وبالتايل هلا ..  ] 49: الذاريات
زوج آخر ، هو آليتها لإلطالل على عامل الوجود املخلوق احملسوس ، وهذا الزوج هو 

م ولكن ليس كجس(  مويف اآلخرة تعود النفس للتزاوج مع زوجها اجلس.. احلي  ماجلس
 .. ، اليت تركته حني موا ) الدنيا  احلياة           ] 7: التكوير [ ..  

رأينا أنَّ الروح خيص اجلانب اإلمياين باإلنسان ، حيث يتفاضل البشر عن  – 14
نَّ أ –من خالل تبيان القرآن الكرمي  –ونرى .. بعضهم بعضاً بكمية الروح فيهم 

فال يوجد نص قرآينٌ يشري إىل أن  ..النفس خاصةٌ باإلنسان ، من بني مجيع املخلوقات 
بل هناك نصوص قرآنيةٌ صرحية تبين أنَّ النفس مسألة .. املخلوقات األخرى متلك أنفساً 

  ..خاصة باإلنسان 
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                    ] 32: املائدة [  

                                 ] يوسف :
35 [  
                   ] 21: ق [  

فلو كانت الذبابة نفساً لكان حكم من يقتلها كحكم من يقتل الناس مجيعاً ، فقوله 
 تعاىل           نفسٍ ، واحليوان حتكمه الغريزة بعيداً عن األمر يشمل أي

  بالسوء ، وبغري السوء ، فقوله تعاىل              يشمل جنس األنفس
  ..واحليوانات ال جتيء يوم القيامة مع كلٍّ منها سائق وشهيد .. 

، يرتبطان بالنفس  ، اللذان مييزان اإلنسان العقل والفكر النظري ارد – 15
  .. م، وال يرتبطان بأي جزء مادي من اجلس اردة مباشرةً

، ال تستطيع استنباط أحكامٍ جمردة ، مستقلَّة عن إطار  إنَّ باقي املخلوقات احملسوسة
الستنباط ما وراء الظواهر ، فالعقل هو تفعيل قدرة اإلنسان .. املادة واملكان والزمان 

يف القرآن  -لذلك مل ترد كلمة العقل .. احلسية ، وهو ليس جزءاً حمسوساً يف اإلنسان 
و مشتقات هذه الكلمة ، واليت جاءت مجيعها رد هيكاسم وال مرة ، وإنَّ ما  - الكرمي 

  ) ..عقلوه ، تعقلون ، نعقل ، يعقلها ، يعقلون ( بصيغ األفعال 
لذلك نرى أنَّ اهللا تعاىل يشبه البشر الذين ال يعقلون باألنعام ، ألنهم مل يستنبطوا 

  ..احلقيقة اليت تكمن ما وراء هذه الظواهر املادية 
                                 

         ] 44: الفرقان [   
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يف القرآن الكرمي لتدلَّ على استنباط  )ع ، ق ، ل ( اجلذر لقد وردت مشتقّات .. 
اهر اليت تشترك يف رؤيتها هذه الظو ،وراء ظواهر املادة احملسوسة  الكامنةحقائق األشياء 

لكن اإلنسان الذي اُختص  ..إطاللة على هذا العامل املادي مجيع املخلوقات اليت هلا 
  ..عليه إدراك احلقائق الكامنة وراء احملسوسات ، ) وبالتايل بامتالكه للعقل ( بالنفس 
                     ] 242: البقرة [  

                       ] 118: آل عمران [  

                            

                                  

           ] 4: الرعد [  

                              ] 43: العنكبوت [  

املادة واملكان والزمان ، وبالتايل تعين فقداا لإلطاللة على عامل  ، وفاة النفسف ..
فنفس اإلنسان تغيب وحتضر إىل ..... و  فاعل مع هذا العامل من شهوة وهوىفقداا للت

  ..هذه الدنيا بالنوم واالستيقاظ ، وتغيب ائياً باملوت 
وباالنطالق من املقدمات السابقة ، نصل إىل نتيجة مفادها أنَّ اإلنسان هو التحام 

  .. مالنفس واجلس: مها عنصرين 
 

 
 

وهو ( ، يبقى زوجها اآلخر ) يف حالة النوم ( فعندما يتوفّى اهللا تعاىل نفس اإلنسان 
  ..ماثالً أمام أعيننا ) حبياته ومنوه  ماجلس
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عامل املادة واملكان والزمان ،  وهكذا فوفاة النفس هي فقداا لإلطاللة والتفاعل مع
ويكون موت اإلنسان بانفصال نفسه .. وذهاا إىل عامل ما فوق املادة واملكان والزمان 

أي مبوت الزوجني .. ه خروجاً ائياً مه انفصاالً ائياً ، وخروج احلياة من جسمعن جس
  ) .. مالنفس واجلس( اللذين يكونان ذات اإلنسان 

جديد يخلق  مٍ، تعود الذات اإلنسانية للوجود ، وذلك بالتحام النفس جبسويف اآلخرة 
  ..يف الدنيا  محبيثيات ختتلف عن حيثيات اجلس

            ] 7: التكوير [  
مسألة بقاء النفس يف عامل ما فوق املادة واملكان وعدم إطاللتها وإحساسها بقوانني  ..

  ..، هي مسألة يبينها القرآن الكرمي ) يف عامل الربزخ ( امل املادة بعد موا الزمن لع
                                 

                                   

                 ] 56 - 55: الروم [  

                                       

                 ] 45: يونس [  

إطاللة على عامل + النفس اردة =  مالنفس اإلنسانية وهي داخل اجلس.. إذاً 
= فقداا هلذه اإلطاللة ) = أو وفاا ( وبالتايل موت النفس ..  املادة واملكان والزمان

  ) ..ما فوق املادة واملكان والزمان ( عاملها  رجوعها إىل
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  ..متثيل النتائج اليت توصلنا إليها باملخطط التايل وميكن 
  
 

 

 

 

 

 
 

عند إدراك النفس لألحداث ، ومراحل املعرفة اليت متر ا النفس أثناء لنقف اآلن .. 
  ) .. مخارج اجلس( إدراكها للعامل اخلارجي 

مجيع الكائنات احليوانية يف هذا العامل املادي احملسوس واحملكوم لقوانني املكان  ..
زمان ، متلك منافذ حسية تطلّ منها على هذا العامل ، وتتفاعل مع ما حييط ا ، وفق وال

  ..تفاعل مدركاا احلسية مع غرائزها املودعة فيها 
فسلوك احليوان وتصرفاته ناجتة عن تفاعل الغريزة الفطرية املودعة فيه مع ما تأيت بـه  

ن هلذه الغريزة وللذات احليوانية أن تستنتج وال ميك.. احلواس من عامل املادة خارج اجلسد 
بات اليت تتعلّق باألسباب واملسب ئية أفكاراً كلية ، واستنتاجاتمن املدركات احلسية اجلز

  ..تقف وراء ما أتت به احلواس 
أما اإلنسان فباإلضافة إىل أنه ميلك بداخله غريزةً وفطرةً تتفاعالن مع العامل احلسـي  

نه ميلك فوق هذا كلّه عقالً يرتب ويدرك األسباب واملسببات للمـدركات  اخلارجي ، فإ
  ..احلسية ، ويستنتج منها أفكاراً كلية ومدركات عقلية 
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..  والعقل ، فاألحاسيس تنقل املواد ة يف احلياة الدنيا هي احلسمصادر املعرفة اإلنساني

األوىل للمعرفة من اخلارج إىل داخل النفس ، ويقوم العقل بترتيبها ، وإدراك االتفاقـات  
سات وعالقاـا بـبعض ،   واالختالفات بينها ، وإدراك األسباب القائمة بني هذه احملسو

ويتصور العقل ترتيبها املكاين والزماين ، ليكون منها إدراكات عقلية مستقلّة عن صـور  
وما كان ذلك لوال ارتباط العقل بالنفس اليت تنتمي إىل عامل ما فوق .. األشياء احملسوسة 

  ..املادة واملكان والزمان 
  :فاملعرفة اإلنسانية حتتاج إىل 

ي املادي مس من عامل املادة ، وهذه مهمة احلواس املرتبطة باجلانب اجلسأحاسي – 1
لإلنسان ، وهو الزوج اآلخر للنفس ، وال عالقة للنفس اردة بذلك ، إنما تطلّ النفس 

  ..... ) ..عني ، أذن ، أنف ( ية معلى هذا العامل املادي عرب آليات جس
ب واملسببات بني هذه األحاسيس ، ليسـتنتج  عقل يرتب ويدبر ويدرك األسبا – 2

منها أحكاماً كلية ، وهذا العقل يرتبط بالنفس ، ويف هذه املسألة يتميز اإلنسـان عـن   
  ..احليوان 

وما تفاعل اإلدراك احلسي مع العقل من أجل الوصول إىل املعرفة اإلنسانية إالّ نتيجة 
إنَّ لكلٍّ من احلس والعقل ماهيته اخلاصة بـه ،  .. املادي مع النفس اردة  ملتفاعل اجلس

  ..ولكنهما يعمالن بتوافق تام يف إطار معرفة النفس اإلنسانية 
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 احلـواس  ..وهكذا فإنَّ إدراك النفس للمعرفة يكون بتفاعل عنصرين مستقلّني متاماً 
املرتبط  والعقل، ي املادي احملكوم لقوانني املكان والزمان من جهة ماملرتبطة باجلانب اجلس

باجلانب ارد للنفس اإلنسانية ، وغري احملكوم هلذه القوانني من جهة أُخرى ، ذلك العقل 
  ..الذي يدرك يف اإلدراكات احلسية معقوالا 

 .. ة للمعرفة يكون باجتماع عنصرين ، لكلٍّ منهما عامله اخلاصفإدراك النفس اإلنساني
املـادة واملكـان    املادة واملكان والزمان ، وعنصر من عـامل  به ، عنصر من عامل ما فوق

أثناء البحث عن ) العقل ، احلواس ( وإنَّ إمهال أحد عنصري املعرفة اإلنسانية .. والزمان 
أثناء البحث )  مالنفس ، اجلس( حقائق األشياء ، يوازي إمهال أحد زوجي حياة اإلنسان 

  ..يف حقيقة اإلنسان 
ط باجلانب املادي الذي هو آلية إطاللة النفس على هذا العامل ، يـدرك  احلس املرتبف

أمـا العقـل   .. الصورة يف املادة ، ومجيع الصفات املادية الظاهرة اليت تقع حتت سيطرته 
اليت تنبض ) على قدر ما يستطيع ( املرتبط باجلانب ارد للنفس ، فيدرك املعىن واحلقيقة 

  .. نقلها احلس يف صورة املادة اليت
  ..وهكذا .. 
تنقل احلواس من عامل املادة احمليط بالنفس البشرية صوراً مفكَّكة متتابعة ، ومن مثَّ  – 1

يقوم العقل بتثبيت هذه الصور احلسية وجتميعها وركزها يف خزانته املصورة ، اليت حتوي 
  ..ما يدركه وجيمعه احلس من هذه الصور 

ذلك مبرحلة املقارنة بني هذه اآلثار احلسية اليت وردت إليـه ،  يقوم العقل بعد  – 2
ومعرفة عالقاا وعللها وأسباا ، أي أنه يدرك من هذه احملسوسات ما ال يحس ، ليكون 

  ..منها مدركات عقلية يضعها يف خزانته احلافظة 
يـه املصـورة   يبدأ العقل مبرحلة التأمل النظري يف ما حتويـه خزانت ، بعد ذلك  – 3

واحلافظة ، من أجل الوصول إىل استنتاجات وأحكام إنشائية من ذاته ، ال يعتمد فيهـا  
  ..على اإلحساس والتجربة 
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ومبا أنَّ مجيع الظواهر املخلوقة يف هذا الكون ، واليت ميكن للنفس إدراكهـا ، هـي   
املكان والزمان ، وتـدخل  ظواهر مادية ، وهلا متعلّقاا من املادة ، وهي حمكومة لقوانني 

ي املادي كآلية إلطاللة النفس ، واحملكوم مالنفس عن طريق احلواس املرتبطة باجلانب اجلس
لـذلك  ... لقوانني املكان والزمان ، ومبا أنّ عامل املادة متغير ، ويوجد لكلِّ شيٍء نقيض 

  ..ملادة واحلس ميكن للنفس أن تتصور خطأ أو نقيض أي مسألة متعلّقة بعامل ا
فمثالً ميكن للنفس اإلنسانية أن تتصور أنّ ارتفاع درجة احلرارة يؤدي إىل انكمـاش  
أقطار اجلسم ، يف الوقت الذي تصورت فيه أنّ ارتفاع درجة احلرارة يؤدي إىل متدد أقطار 

نتمي إىل عامل هذا اجلسم ، دون التعرض إىل ارتباك عقلي ، ألنَّ هذه املقدمات ونتائجها ت
  ..املادة واملكان والزمان الذي حيوي املسائل املتناقضة 

ومن هذه الزاوية يدخل الشيطان إىل النفس البشرية ، وهذه هي الساحة اليت ميكـن  
  راتوتصـو للنفس أن تضلّ فيها ، ويف هذه الساحة يقع اجلهل وما ينتج عنه من معصية

للمادة  –يف هذه الساحة  –النفس البشرية رهينة خاطئة حتكم البشر ، وسبب ذلك أنَّ 
وإنَّ غطاء املادة حيجب النفس اردة عن تذكّر احلقائق الروحية الثابتة ، اليت .. وتغيراا 

لذلك يف هذه الساحة ال يرتبك العقل عنـد تصـور أي   .. هي فوق عامل املادة وقوانينه 
سفات اإلحلادية وما يدور يف فلكها ، ال ختـرج  ومجيع الفل.. قضية مهما كانت خاطئة 

  ..مقدماا ونتائجها وتوليفاا عن هذه الساحة 
  ..ويف اآلخرة يرفَع هذا الغطاء عن النفس ، فترى األشياء على حقائقها 

                                 ] ق
 :22 [  

أما املبادئ العقلية النظرية املرتبطة بالفكر النظري ارد ، والنابعة من العقل املرتبط 
للنفس البشرية ، فال ميكن ) غري احملكوم لقوانني املادة واملكان والزمان ( باجلانب ارد 

دئ واألفكار ثابت ال حيكمه تصور نقيضها ، ألنَّ عامل التجريد الذي تنتمي إليه هذه املبا
  ..املكان والزمان ، وبالتايل ال جتتمع فيه املتناقضات 
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كقيمة جمردة عن ( فمثالً ال ميكننا وال بأي شكلٍ من األشكال ، أن نتصور أنّ الواحد 
إنّ حماولة تصور ذلك تضع النفس البشرية يف ارتباك .. أكرب من االثنني ) أي تعلّقٍ مادي 

لي ، خيتلف عنه حني تصورت هذه النفس أنّ ارتفاع درجة احلرارة يؤدي إىل انكماش عق
  ..أقطار اجلسم ) ومتدد ( 

يف عامل  موهكذا نرى أنّ املعرفة اإلنسانية الناجتة عن تفاعل النفس اردة مع اجلس
  :الدنيا ، هلا ثالثة أعماق 

ي املادي ، ويف هذا مباجلانب اجلس ويتعلّق باحلواس املرتبطة:  احلس املادي – 1
  ..العمق يشترك اإلنسان واحليوان 

وهي ناجتة عن اجتماع الفكر النظري ارد للعقل مع املدركات :  معرفة النفس – 2
ويف هذا العمق يشترك مجيع البشر .. احلسية اجلزئية ، وعن تفاعلهما مع بعضهما بعضاً 

  ..اقي املخلوقات مؤمنني وكافرين ، ويتميزون عن ب
.. وهو اإلدراك اإلمياين للحقيقة اإلهلية الكامنة وراء املعرفة :  العمق الروحي – 3

  ..ويف هذا العمق ميتاز املؤمنون على الكافرين 
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إبراهيم عليه السالم هو من أصحاب األرواح الصافية والضمائر النقية ، لذلك نرى .. 

أنه حافظ على صفاء عقيدته ونقاء روحه بعيداً عن تأثري اتمع الوثين الذي كان حييط به 
إىل معرفة احلقيقة مرت عرب أعماق املعرفة اإلنسانية الثالثة ، ألنه امتاز عن  فرحلته.. 

  ) ..الروح ( الكثري من جيله بامتالكه العمق الثالث 
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                   ] 79 – 75: األنعام [  

لقد نقلت حواسه عليه السالم صوراً لظواهر حسية يدركها هو وغريه ، وهي رؤيته 
، وهذا متعلّق ) الكوكب ، القمر ، الشمس ( للظواهر الواردة يف هذه اآليات الكرمية 

  ) ..احلس املادي ( بالعمق األول للمعرفة اإلنسانية 
من هذه الظواهر احلسية مدركات ) العمق الثاين ( ية بعد ذلك استنتجت معرفته النفس

.. عقلية ، مرتبطة بالتصور املادي لألشياء ، فاستنتجت أنّ هذه الظواهر احلسية هي ربه 
وهذا اإلدراك العقلي املرتبط باملادة ، اعتنقه الكثري من جيله ، لذلك كانوا يعبدون 

  ..األصنام ، ومنهم أبوه 
مل يستسغ هذه اإلدراكات العقلية املادية ، فهذا الروح ) العمق الثالث  (ولكن روحه 

فهذا الروح .. الصايف الذي افتقده الكثري من أبناء جيله قاده إىل إدراك ما مل يدركه غريه 
فوق اجلانب العقلي املرتبط باملادة ، لذلك رفض كلّ إدراكاته العقلية السابقة ، واستنتج 

خالصاً صافياً ، هو أنّ ربه من خلق السماوات واألرض ، وأنه جيب أالّ  إدراكاً روحياً
  ..يشرك به شيئاً 
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ويشري القرآن الكرمي أيضاً إىل بعض البشر الذين يفتقدون هذا الروح ، ألنهم ال 
يستخلصون من مدركام العقلية حقيقة اإلميان ، وال تنسجم نفوسهم مع السر واهلدف 

 .. الذي وجدت الدنيا من أجله                  ]الذاريات  :

 .. يعيشون حيام الدنيا كاألنعام  ، لذلك]  56                   

               ] د12: حمم [ ..  
هوى النفس عند هؤالء هو اهلدف الذي يسعون إليه ، فهم ال يسمعون نداء احلق ،  ..
وبالتايل يصبحون كاألنعام ،  م ، وهذا ما جعلهم يفقدون الروحقلون ذلك بأنفسهوال يع

) معرفة النفس ( بل أضلّ من األنعام ، ألنّ األنعام إن أُتيح هلا امتالك العمق الثاين للمعرفة 
  ..فلرمبا تتوصل إىل حقيقة اإلميان وااللتزام مبنهج اهللا تعاىل 

                            

                                       

  ] 44 – 43: الفرقان [ 

الذي توصلنا ، تعريف الروح قد يستغرب الكثريون : قول ويف اية هذا البحث أ.. 
إليه ، عرب دراسة قرآنية منهجية ، تنطلق من مجيع الصور القرآنية اليت ترد فيها مشتقّات 

، ومن أنَّ دالالت هذه املشتقّات تدور داخل إطارٍ واحد من املعىن ) ر ، و ، ح ( اجلذر 
والتارخيي والتفسريي إنَّ سبب هذا االستغراب هو جعل املوروث املعريف .. والدالالت 

  ..الذي بني أيدينا ، معياراً لدالالت كتاب اهللا تعاىل 
املعجزة الكُربى ، وعرب : ، ويف كتاب ) إحدى الكُبر ( لقد رأينا يف النظرية اخلامسة 

.. معيارٍ رقمي ال يعرف الكذب واخلداع ، صحةَ استنباطنا ملعىن الروح يف القرآن الكرمي 
 عامل ، حيث أُعطي كلُّ حرف قيمةف األجبدية القرآنية ألول مرة يف الفقد متَّ اكتشا

عددية هي ترتيب جمموع وروده يف القرآن الكرمي ، وبعد حساب القيمة العددية للقرآن 
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القانون .. الكرمي ، متَّ اكتشاف قانونني حيملهما القرآن الكرمي يف كلِّ حرف من حروفه 
وإن كانت  –ات القرآنية املتكاملة يف تصوير دالالت مسألة واحدة األول هو أنَّ العبار

دون )  19( يكون جمموع القيم العددية حلروفها من املضاعفات التامة للعدد  –متباعدة 
والقانون الثاين هو أنّ العبارات القرآنية املتوازنة يف املعىن والدالالت .. زيادة أو نقصان 

  ..  ية حلروفها متساوياً متاماً يكون جمموع القيم العدد
وقد رأينا أنَّ اآلية الكرمية اليت تصور السؤال وإجابته بالنسبة للروح ، تتكامل مع 
اآليات اليت تليها ، واليت تتمحور مبجملها حول القرآن الكرمي ، فمجموع القيم العددية 

 ي للحروف املصورة هلذا النص القرآين متعلّق بالوجه اإلعجاز               ..
على أنَّ حروف هذا النص تصور مسألة  –كما رأينا يف النظرية اخلامسة  –ويف هذا دليل 

  ..كاملة ، هي الروح القرآين 
                                     

                                   

                           

                                   

                                     

                                  

                                  

                                    

                                         

      ] 9×  19×  19=  3249=  ] 93  – 85: اإلسراء  
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  رآنيةالعبارة الق                     تدخل يف نراها
تتمحور مبجملها حول القرآن الكرمي ،  تالية هلا مباشرة ، مسألة كاملة مع عبارات قرآنية

                ، وبالتايل فدالالت العبارة القرآنية فالقرآن الكرمي روح من أمره جلّ وعال 
                       تدور يف هذا اإلطار..   

القانون (  هذه احلقيقة نراها عرب عمقٍ إعجازي آخر ، هو عمق توازن القيم العددية
التالية لنرى لننظر إىل الصور القرآنية .. ، الذي يعكس توازن الدالالت واملعاين  )الثاين 

  ..نتيجةٌ لتوازن دالالا يف مسألة واحدة هو كيف أنّ توازن القيم العددية حلروفها ، 
          ] 188 = ] 9: احلجر   

            ]188=  ] 85: سراء اإل   

         ] 188=  ] 3: الزخرف   
وصحة استنباطنا ملعىن الروح تتجلّى يف مسألة عيسى عليه السالم ، فعيسى عليه 

 : السالم مَأل اُهللا تعاىل نفسه مائة باملائة بالروح               

                       ] ولذلك ...  ] 171: النساء

  : أنّ العبارةَ القرآنيةَ نرى                       
تتوازن مع أي من العبارات السابقة اليت ح عيسى ابن مرمي ، نراها واملصورة حلقيقة املسي

  .. تصور ترتيلَ القرآن الكرمي كروحٍ من عند اِهللا تعاىل 
             =188  

 : وهذه العبارةُ القرآنية                       ،
 رصوةَ املسيح عيسى ابن مرمي عليه السالم ، واليت تتوازنُ مع  –كما نرى  –واليت تماهي

العبارات القرآنية املُصورةُ لجوهرِ الذكرِ والروحِ الذي نزله اهللا تعاىل يف كتابٍ امسه القرآن 
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مع جوهر تبشري املالئكة ملرمي عليها  –أيضاً  –ذه العبارة القرآنية نراها تتوازن ه.. الكرمي 
  : السالم                                   

                       ] ةُ ..  ] 45: آل عمرانفماهي

  : البشرى تصورها العبارةُ القرآنيةُ                  ..  

             =188  

          =188  
: وجوهر الكلمة اليت جعلَ منها عيسى عليه السالم ، تصورها لنا العبارتان القرآنيتان 

                      ،           .. ـ الق مِ ولذلك نرى أنّ جمموعي
العددية لحروف هاتني العبارتني ، يساوي تماماً جمموع القيمِ العددية حلروف العبـارة  

 : القرآنية                      لنا صفةَ عيسى عليه السالم رصواليت ت ،
  ..وماهيةَ جعله من كلمة اهللا تعاىل 
      = 96  

     =46  
96  +46 = 142  

        =142  
وامتالُء نفسِ عيسى عليه السالم بالروح مائة باملائة ، حيث أيده اهللا تعاىل دائمـاً  .. 

ما ينطق به عليه السالم هو من كتابِ اِهللا وبشكلٍ كاملٍ بروح القدس ، يقتضي أنَّ كُلَّ 
سبحانه وتعاىل الذي آتاه إياه يف اللحظة اليت نفخه كروحٍ يف مرمي عليها السالم ، وبالتايل 

وهذا مـا  .. ال داعي لرتول جربيل عليه السالم عليه ، فكلُّ ما ينطق به هو من اإلجنيل 
  :التالية ت يتجلّى يف تساوي القيم العددية ما بني الكلما



 29                  

  
 

    =    =     =34   
، واستقاللَها التام  مإنَّ انتماء النفس إىل عاملٍ مغايرٍ عن عامل اجلس.. ونقول أيضاً .. 

يف حياا ( أنه ال توجد عالقة تأثريٍ متبادلٍ بني النفس  –أبداً  –، ال يعين  معن اجلس
  ..ها موبني جس ،) الدنيا قبل املوت 

ية مبعض احلاالت النفسية اليت يتعرض هلا اإلنسان ، تؤدي إىل بعض األمراض اجلسف ..
 ير اجلراحي ، يكون من خالل موادعن طريق التخد موإنّ إخراج النفس من اجلس.. 

  .. ميحقن ا اجلس
 تسمع إالّ بآلية ، ال ترى إالّ بآلية العني الضوئية ، وال موالنفس حني وجودها يف اجلس

  ..ية مإالَّ بآليات اإلحساس اجلس مالسمع الصوتية ، وال حتس بالعامل املادي خارج اجلس
) سواٌء يف منامها أم حني موا (  مولكن هذا ال يعين أنَّ النفس وهي خارج اجلس

  ..تفقد وجودها كذات ترى وتسمع وتذوق األمل واللذة ، يف عاملها غري املادي 
حنس باللذّة واألمل ، على  –نا محيث أنفسنا تكون خارج أجسا –فنحن يف منامنا 

نا لتأثريات مادية تؤدي إىل هذه األحاسيس ، وكذلك نرى مالرغم من عدم تعرض أجسا
وحينما تكون أنفسنا .. املادية  مدون استعمال آليات اجلس) يف أحالمنا ( ونسمع ونتكلّم 

نا مء التخدير اجلراحي ال حنس باألمل ، على الرغم من تعرض أجسانا أثنامخارج أجسا
حنس  –بعد زوال تأثري مادة التخدير  –نا مللعمل اجلراحي ، وبعد عودة أنفسنا إىل أجسا

، إنما هو  مليس اجلس) سواء يف املنام أم يف اليقظة ( الذي حيس باألمل واللذة ف ..باألمل 
الباب الذي تعرب منه النفس إىل أحاسيسها إىل هذا العامل املادي  هو ملكن اجلس.. النفس 

 )وهي يف عاملها غري املادي  (وهذا ال يعين أنَّ النفس حمتاجة .. عرب آليات احلس املعروفة 
إىل هذه األبواب واآلليات احلسية ، حتى تذوق األمل واللذّة ، وحتى تسمع وترى ما هو 

  .. املادي داخل إطار عاملها غري
  :إنَّ حلركتنا يف احلياة الدنيا وجهني متمايزين 
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وهذه احلركة ال .. ، كحركة القلب ونبضه  محركة غري إرادية ترتبط حبياة اجلس – 1
  .. معالقة هلا بالنفس ، بدليل استمرار هذه احلركة أثناء النوم ، حيث النفس خارج اجلس

                                             

                                    
  ] 42: الزمر [ 

كأن يقوم إنسان .. ق مرادها لتحقي محركة إرادية تقوم ا النفس عرب اجلس – 2
  ..بتحريك عضو من أعضائه هلدف يريده 

أكثر من وعاٍء هلذه النفس ، ومن  موما اجلس.. فاإلنسان عبارة عن نفس .. وهكذا 
فمرضى .. آليات مادية تستخدمها النفس يف تفاعلها مع عامل املادة واملكان والزمان 

بأعضاء من بشر آخرين ، أو بآالت مصنوعة القلب والكلى تستبدل أعضاؤهم املريضة 
ولذلك نرى أنَّ اهللا تعاىل خياطب ..... ..تعمل على الطاقة تقوم مبهام هذه األعضاء 

فالنفس اليت .. اإلنسان يف القرآن الكرمي على أنه جوهر نفسي ممتحن يف عامل الدنيا 
، كوا هي اجلوهر اإلنسان  لى أنها هيعاهللا تعاىل  خياطبهايتوفّاها اهللا تعاىل يف منامها ، 

  ..وعاء اجلسم يف  –يف هذا العامل  –فاإلنسان نفس تمتحن  ..يف هذا العامل متحن املُ
                                     

        ]60: ألنعام ا [  

 

 


