
     وزارة التعميم العالي والبحث العممي
زيان عاشور الجمفةجامعة   

 
 

المغة العربية وآدابها  قسم اآلداب والمغات والفنون           كمية 
        

 

 

 

 

  العربية وآدابها         المغة في الماستر شهادة لنيل نهاية الدراسة  مذكرة
 تخصص عموم المسان

 
 

 : الدكتوراألستاذ إشراف                                         :الطالبين إعداد
                                                                                                                                                                           عطية طيباوي محمد األمين سميخ 

  بمقاسم بن مسعود
 
 
 

 
  م2017-م2016/ ه 1438-ه1437 : الجامعية السنة

ن الكريم قراءة في الداللة آألفاظ النفس في القر  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 بشاىْىإ   ( ًنئٍ شكشمت الصّذَكى ): إٌ اننعًت يٌصٌنت ببنشكش ًانشكش يعهق ببملضّذ، قبل اهلل تعبىل 

 أٌسبحبَو  هلل دًيبً ًنٍ ّنقطع املضّذ يٍ اهلل تعبىل حتَ ّنقطع انشكش يٍ انعبذ ًانشكش   (7 )آّت:

 حْض املتٌاضع إىل اجليذ ىزا إخشاج يٍ يكننب ًأٌ ، ًانصحت ًاأليبٌاإلسالو بنعًت عهْنب أَعى

. خشآً أًالً ًانشكش احلًذ فههو انٌجٌد،

 ًينبسة رخشاً ًجعهيب اهلل حفظيبصّبٌ عبشٌس  جبيعت انغشاء جبيعتنب إىل انشكش جبضّم َتقذو بذاّت

قسى انهغت انعشّْت  يف طشّقنب أسبتزتنب أَبسث مشٌعبً ننبّسش أٌ عهْنب اهلل كشو ًيٍ ، ًانعهًبء نهعهى

 عٍ ّذخش مل انزُ انشسبنت ىزه عهَ املششف طْببًُ ،ةعطِ. د: األستبر  سأسيى ًٍآداهبب ًعم

 نألسبتزة ًانتقذّش ببنشكش  َتقذو كًب انشسبنت، ىزه يف حشف آخشمتًنب أ حتَ بعتنبيتب يف جيذاً

ئحيى  ًَصب انسذّذة، هتىتٌجْيب ننب   اًنْقذيٌ نتنبسسب ينبقشت بقبٌل يشكٌسٍّتفضهٌا  انزٍّ انكشاو

 .مجْعبً اهلل حفظيى األفبضم األسبتزة مجْع ًإىل انقًْت،

 ىزا إلثشاء ًاننصح املشٌسة بتقذّىعهْنب  اّبخهٌ ملانزٍّ  ءانضيال جلًْع ًانعشفبٌ ببنشكشَتقذو  كًب

  .انغْب ظيش يف صبدقت بذعٌة ًنٌ أعبَنب يٍ نكم ًانشكش ، املتٌاضع اجليذ
 

 شكش ًتقذّش

 كـــــر وتقـدير
 



 
 
 

 اإلىذاء
إىل انٌانذين انكشميني حفظيًا اهلل،ًإىل صًجيت انغانيت  أىذي مثشة جيذي

ًًنذي أمحذ ًحمًذ، ًإىل أخي حمًذ ًأخٌاتي انكشمياث ًاألصذقاء 

اًباح يبخٌث ،عباط نٌس انذين، حضًطي يشاد، ًإىل كم ين نو فضم عهي 

،كم ين خانذ،طاىش،كًال،يٌسف ً إىل أساتزتنا يف قسى انهغت ً انعشبيت 

 .ًآداهباً ًاىل ين كانٌا بشفقيت ًيصاحبيت أثناء دساسيت يف اجلايعت  
    

                                                                                             إىـــــــــــذاء

                                                                                       بهقاسى بن يسعٌد

 
 
 
 
 
 
 



 اإلىذاء
 :اىذي ىزا انعًم املتٌاضع إىل 

 انٌانذين انكشميني حفظيًا اهلل  ًإىل شقيقت انشًح صًجيت ًأو أًالدي

 ًصغريي إنياط ياسني  ً كم أفشاد أسشتي

ًاىل كم األصذقاء ، ًين كانٌا بشفقيت ًيصاحبيت أثناء دساسيت يف 

إىل كم  ً ًسعاه اهلل حفظواجلايعت  ، ًاىل األستار عطيت طيباًي ،

. األساتزة انكشاو
 
 
 

                                                                                     إىـــــــــــذاء

 حمًذ األيني سهيخ



 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة
 

 

 



 مقدمــــة
 

 أ
 

شغلت النفس اإلنسانية بال كثري من العلماء واملفكرين قدميًا وحديثًا، وأصـبحت لقد 
علًمـا زاخرًا ومتشعًَّبا ينهل منو الّدارسون، لذا فقد كثرت الدراسات واملؤّلفات بشأهنا، 

وليس من وجهة نظر اللغويني، فلم نعثر , ولكن من وجهة نظر الفلسفة وعلم النفس
 .اللغويةعلى دراسات سـابقة تسـلط الضوء على دراسة األلفاظ، وبيان دالالهتا 

لك أن اللغة ذه األخرية ارتأينا أن تكون موضوع دراستنا من حيث الداللة والرتكيب،ذه
: قد كان الختيارنا موضوع كر ،وذىي املهاد لكل ما 

   .ألفاظ النفس يف القرآن الكرمي ،قراءة يف الداللة

 :مجلة أسباب

، وىو أن نتشّرف بدراسة جانب من جوانـب ناه قيي أملنا الكبري الذذ  املا  مّت :أوال
.   العليماهللالقـرآن الكرمي، لنكون على اتصال دائم بكالم 

.  افتقار املكتبة العربية قدميًا وحديثًا هلذا الّنوع من الدراسات اللغوية الداللية: ثانيا

الرغبة القويّة يف نفسينا للبحث عن البعد الداليل هلذه اللغة املباركة و الغوص يف :ثالثا 
 .مجال وروعة بالغة  القران الكرمي 

 :ا املنطلي ميكن أن يطرح الباحث إشكاال مفاده ذومن ه

 ا تشكل داللة النفس يف كتاب ربنا ؟ذما

 ه الداللة ؟ ذماىي أبعاد ه

 ه النفس يف القران الكرمي ؟ذماىي أنواع وصفات ه



 مقدمــــة
 

 ب
 

 ه النفس والفالسفُة؟ذوكيف ينظر اإلسالم لو

لك منهجا تنوع بني الوصف ذه اإلشكاالت تناولناىا دراسًة متبعني يف ذه
لك أن الوصف يرتكز على ماىية النفس وحقيقتها،أما التحليل فيتجلى يف ذوالتحليل،

 .تفسري النصوص الواردة يف ىدا الشأن

 :ا املوضوع دراسات سابقة منهاذوقد كان لو

 .اإلنسان والنفس يف ضوء الكتاب واألحاديث النبوية لألستاذ قاروط 

 .ياسني أمحد حسني الكرمي زين القرآن يف وصفاهتا النفس أحوال ألفاظ

اذوقد اتبعنا يف ه  :ا البحث منهجية إليك بياهنه

ا املبحث ذ املبحث األول تناولنا النفس من حيث املاىية واملفهوم، واندرج  ت هيف
فاملطلب األول درسنا فيو الداللة املعجمية للفظ النفس واملطلب الثاين درسنا مطلبان، 

.  أذ يف القران الكرمي حسب ورودىا الداللة االصطالحية للنفسفيو 

،واندرج  ت ىذا املبحث الدارسنيأما املبحث الثاين فتناولنا فيو النفس البشرية يف نظر 
: مطلبان 

 النفس البشرية يف نظر : النفس البشرية يف نظر اإلسالم ،واملطلب الثاين:املطلب األول
الفالسفة،حيث اكتفينا بذكر فيلسوفني أفال ون الذذ ميثل الفلسفة غري الدينية 

. بوحامد الغزايل الذذ ميثل الفلسفة الدينية أو



 مقدمــــة
 

 ت
 

 واندرج اعهاأما املبحث الثالث فقد تطرقنا فيو إىل صفات النفس يف القرآن الكرمي وأنوا
:  ت ىذا املبحث مطلبان

 .صفات النفس يف القرآن الكرمي،وفيها أربع صفات :املطلب األول 

.  النفس يف القرآن الكرمي وذكرنا أنواعها الستةأنواع:واملطلب الثاين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 المفهوم  بين النفس: األولالمبحث
  والماهية

 

 



                                             والماىية المفهوم بين النفس                                          :األول المبحث

 

 

2 
 

 
كأفاضوا يف اضتديث عن ماّىية النػَّْفس كقد دعموا أقواعتم بأدلة , أدىل اللغويوف بدالئهم

قوية مستوحاة من القرآف الكرًن كاضتديث النبػوم الشػريف كالشػعر العريب األصيل، إضافةن 
 اظتطلبُت ىذين إىل ما امتلكتو قرائحهم الفّذة من لغٍة كفكر كاسعُْت يف ىػذا اجملػاؿ كيف  

. ؿتاكؿ أف نعرج على الداللة اظتعجمية كاظتعٌت االصطالحي للنفس 
 . الداللة المعجمية: األول  المطلب

 .خرجت نفسو: يقاؿ. الركح: النفس:تاج اللغة جاء يف كتاب
ما ليس لو نفس سائلة فإنو ال ينجس : كيف اضتديث. سالت نفسو: يقاؿ. الدـ: كالنفس

. اظتاء إذا مات فيو
. ثالثة أنفس، فيذكركنو ألهنم يريدكف بو اإلنساف: اصتسد،كأما قوعتم: كالنفس أيضا

: كالنافس. أصابت فالنا نفس، كنفستو بنفس، إذا أصبتو بعُت: العُت، يقاؿ: كالنفس
 1.العائن

. اطتامس من سهاـ اظتيسر، كيقاؿ ىو الرابع: كالنافس
. عينو يؤكد بو: كنفس الشيء

. رأيت فالنا نفسو، كجاءين بنفسو: يقاؿ
ىب يل نفسا من : يقاؿ. قدر دبغة ؽتا يدبغ بو األدًن من القرظ كغَته: كالنفس أيضا

 2.دباغ
: يف معجم العباب   ماأ

: خرجت نفسو، قاؿ: الركح، يقاؿ: النفس
                                                             

 3:،ج984:  ـ،ص1987-  ىػ  1407الرابعة : بَتكت ،ط ،دار العلم للماليُت ،الفارايب  ،  تاج اللغة كصحاح العربية1
 نفسو اظتصدر2 
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 كمل ينج إال جفن سيف كمئزرا ...ؾتا سامل كالنفس منو بشدقو 
 1أم جبفن سيف كمبئزر

: النفس يف كالـ العرب على جهُت: قاؿ أىل اللغة: كيف معجم هتذيب اللغة
. ركحو: خرجت نفس فالف، أم: قولك: أحدمها
. يف ركعو: يف نفس فالف أف يفعل كذا ككذا، أم: كيقاؿ

. معٌت النفس حقيقة الشيء كرتلتو: كالضرب اآلخر
. أنو أكقع اعتالؾ بذاتو كلها: قتل فالف نفسو، كاظتعٌت: يقاؿ

: لكل إنساف نفساف: كقاؿ الزجاج
إحدامها نفس التمييز، كىي اليت تفارقو إذا ناـ فال يعقل هبا يتوفاىا اهلل، كما قاؿ اهلل 

. جل كعز
 2.كاألخرل نفس اضتياة، كإذا زالت زاؿ معها النفس،

. كىذا الفرؽ بُت تويف نفس النائم يف النـو كتويف نفس اضتي: قاؿ
. كنفس اضتياة ىي الركح كحركة اإلنساف كمنوه يكوف بو: قاؿ

: أبو العباس عن ابن األعرايب قاؿ
. العظمة كالكرب: النفس

. العزة: كالنفس
 .اعتمة: كالنفس

 
 

                                                             

, 207:،ص1: جدت،الصاغاين،:   العباب الزاخر كاللباب الفاخر1
, ـ2001األكىل، : بَتكت ط– دار إحياء الًتاث العريب : ػتمد عوض مرعنب: ت،أبو منصور :   هتذيب اللغة2
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 .االصطالحية للنفساللة الد: المطلب الثاني
لقد كردت كلمة النفس يف القرآف الكرًن حسب اظتعجم اظتفهرس أللفاظ القرآف الكرًن   

مرة مائتُت كستسة كتسعُت موضعا ،كدلك على صور ؼتتلفة ،سواء يف اإلفراد 295
. كالتثنية أكاصتمع

: فابن اصتوزم قد أكر عتا ذتانية كجوه ,كقد كردت مبعاف عدة 

( 1).آدـ ، األـ ، اصتماعة ، األىل ، أىل الدين ، اإلنساف ، البعض، النفس بعينها

: أما لدل الدامغاين فقد كردت على عشرة كجوه ىي 

القلب ، منكم ، اإلنساف ، بعضكم ، الركح ، أىل دينكم ، رتلة اإلنساف ، الغيب 
.(2) 

:كردت كلمة نفس يف القرآف الكرًن تدؿ على عدة معاف  

الذات االعتيو،الركح،القلب،العند،أفراد معينُت،أىل الدين كأبناء اصتنس الواحد،منكم 
:كىي كالتايل, كجوىرهاإلنساف،طوية اإلنسافكمنهم،ذات   

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ   :يف سورة األنعاـقولو تعاىل  جاء يف :الذات اإللهية : أوال

  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ    ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  چ  چچڃ  ڃ

(1)  چڑ  ڑ  ک  ک  کک    ژ  ژڈ  ڈ   ڎ    

                                                             

 . 595، :  ،صق1422عبد الرزاؽ مهدم،دار الكتاب العريب،:  اصتوزم ،تابن اظتسَت،  زاد 1
  عريب عبد اضتميد علي،دار الكتب العلمية،بركت ،لبناف،:تلدامغايت ،،  ا الوجوه كالنظائر أللفاظ كتاب اهلل العزيز 2

 .770: ق ،ص1419
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أل أف هلل كتب على نفسو العلية الرزتة كعد بالرزتة فضال منو كتكرما ، كذكر النفس 
ىنا بارة عن تأكد كعده كارتفاع الوسائط دكنو كيف الكالـ ترغيب للمتولُت عنو إىل 

 (2).اإلقباؿ إليو كتسكُت خواطرىم بأنو رحيم بعباده

  ڤٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ :قولو تعاىلكأيضان يف 

  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ      ڃ  ڃ  ڦڤ               ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

 أل أكجبها على نفسو (3) چڃ                 چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   

 قاؿ (5) چڳ  ڳ    ڳ   چ :قولو تعاىلكيف ( 4).الكردية تفضال منو كإحسانان 
 6"اصطنعتك لرساليت كركحي"ابن عباس

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  چ :قولو تعاىلكقاؿ 

  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹٿٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ

 7چ

                                                                                                                                                                                         

 . 12سورة  األنعاـ  1

، 1 ـ ، ج 1999- ىػ 1420: 2دار طيبة للنشر كالتوزيع ،ط: بن كثَت ف ا تفسَت القرآف العظيم، أبو الفداء إشتاعيل2
 111ص

 .54 سورة األنعاـ3

  .123: ، ص1 :ج مصدر سابق ،بن كثَت ، ا 4

 .41طوسورة  5

 .  286ص ، 5ج ، مصدر سابق ، اظتسَت زاد 6
 30 سورة اؿ عمراف 7
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الذات اظتقدسة ، كقيل حيذركم اهلل عقابو ، كقاؿ الزجاج كحيذركم اهلل :قيل يف تفسَتىا
. إياه 
: الــروح : ثانيا

قولو يف القرآف الكرًن مبعٍت الركح يف عديد من اآليات مثل  (نفس )قد كردت كلمة 

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       ې  ې  ې   چ:تعاىل

 1چى  ى  

. فالنفس ىنا تعٍت الركح 

ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   ڻ  ڻ         ڻ     ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   چ:قولو تعاىل

  ﮳  ﮴  ﮵      ﮶  ﮷  ﮸  ﮹      ﮺  ﮲ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ

              ﯁       ﯀        ﮿﮻  ﮼ ﮽   ﮾

 2چ                        

 3.أم تضرهبم اظتالئكة حيت خترج أنفسهم من أجسادىم

                                                             

. 54 سورة الزمر1
 . 93 ـسورة األنعا 2
 680:، ص2ج  مصدر سابق، ابن كثَت ،3
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  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ :قولو تعاىلكيف 

 . أل خترج أركاحهم (1)   چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ 

: القلـب : ثالثا
حيث كردت كلمة نفس مبعٍت قلب يف عدة مواضع من القرآف الكرًن حسب ما جاء 

يف كتب التفاسَت ، حيث أهنا دائما ترد مبعٍت النفاؽ ، كالنفاؽ يف معناه الشرعي إبطاف 

  ژ  ژ  ڑ       ڑ       ک  ڈڌ  ڎ  ڎ  ڈ چ:قولو تعاىلالكفر ، كقد 

( 2) چک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ

: أم بالنفاؽ كإبطاف الكفر ، قاؿ غتاىد 

 (3 ).أىلكتموىا بالنفاؽ ، كقيل بالشهوات كاللذات ، كقيل أشتمتموىا بالنفاؽ 

أم يسركف كيضمركف يف أنفسهم النفاؽ كال  4  (يخفون في أنفسهم )كيف قولو تعايل
قولو يبدكف لك ذلك ، فنفوسهم مليئة بالوساكس كاعتواجس حافلة باألعًتافات ، كأيضان 

  ڃڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ :تعاىل

                                                             

 55 سورة  التوبة 1

 .14سورة اضتديد2

 .133:ص 8ج ،  مصدر سابق ،اظتسَت  زاد 3

 154آؿ عمراف سورة  4
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ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

.  على النفاؽ اضتاصل عتم على اظتواالة 1  چڈ   

: العـنـد :رابعا
عن عيسى عليو  بقولو تعاىلكاستشهد  (العند): أف النفس ىي2ذكر يف تاج العركس

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  چ :السالـ

  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڳ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳژڈ  ڈ  ژ

 3 چ ہ  ھ  ھ  ھ    ہ   ہہ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ڱڱ

كقاؿ األنبارم يف ىذه أف النفس ىنا الغيب ،  (ماعندؾ)كال أعلم  (ما عندم)أل تعلم 
أم تعلم غييب ألف النفس ظتا كانت غائبة أكقعت على االغيب كيشهد بصحتة قولو يف 

كأنو قاؿ تعلم غييب يا عالـ الغيوب ، كقاؿ الشوكاين  (وأنت عالم الغيوب )آخر اآلية 
تعلم ما عندم كما يف حقيقيت كال أعلم ما عندؾ : كابن اصتوزم يف تفسَتمها عتذه اآلية

كال ما يف حقيقتك كتعلم ما أضمره كال أعلم ما عندؾ علمو كتعلم ما يف غييب كالأعلم 
. ما يف غيبك كتعلم ما أخفية كالأعلم ما ختفيو

                                                             
. 52اظتائدة سورة  1
. 30:ص1998،دت،  الكلم،مصر عدار جواـ النفوس،ازتد بن عطاء اهلل السكندرم،لتهذيب تاج العركس اضتاكم 2
 116اظتائدةسورة  3
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  پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ :كقد كرد أيضا يف تفسَت قولو تعايل

  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٿپ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ

  ڄ         ڄ  ڃ   ڃ  ڄ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

 1 چڃ  ڃ  چ     چ  چ  

أم ليس ىذا إيل إمنا أنا عبد مأمور كرسوؿ مبلغ من اهلل، أم عندم ، فاظتعٍت أف الذم 
. أتيت بو من عند اهلل ال من عندم 

: أفراد معينين : خامسا
يف القرآف الكرًن يف عدة مواضع لتدؿ على أصل اإلنساف كخلقتة  (نفس  )كردت كلمة 

 :قولو تعاىلمن نفس كاحدة كىو آدـ عليو السالـ ، مثل 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ 

 2 چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٿٺ         ٺ

 3 .آدـ : فاظتراد بالنفس الواحدة 

                                                             

 15 اآلية  يونسسورة  1
 1 اآلية النساءسورة  2
 .5:،ص2:ـ،ج1998بَتكت،دت ،عامل الكتب ،:شبلي، ف:  معاين القراف كإعرابو ، الزجاج،ت3
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  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڦ چ:قولو تعاىل

  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ڌ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍچچ

 1 چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   چ :كقولو سبحانو 

  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٺڀ      ڀ  ٺ

  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ    ڄ      ڄ     ڄڦ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڤڤ
2 

، ففي اآلية الكردية  ككذلك كردت للداللة على سيدنا ػتمد صلى اهلل عليو كسلم

 3چپ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٹ ٹ چ 

كاظتراد ىنا ال هتلك نفسك يا  فوردت ىنا للداللة على الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم

  ٿ  ٿ   ٿ  ٿچ  :قولو تعاىلكذكر الشوكاين يف تفسَت ػتمد ،  أسفان عليهم 

  ڄ  ڄٹ  ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ         ڄ

 4   چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ           چ   چ  

                                                             

 189 اآلية  األعراؼسورة  1
 6  اآلية الزمرسورة2
 3  اآلية سورة الشعراء3

 93 اآليةآؿ عمرافسورة  4
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ككذا ما كرد يف اآليات يف سورة يوسف يف آيات  .بأف إسرائيل ىو يعقوب عليو السالـ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      چ  :عديدة مثل قولو تعاىل

   ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ٹ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺڀڀ  ڀ  ڀ

 1  چڤ  

  ڻ  ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻچ :كقولو تعاىل حيكي عن يوسف عليو السالـ

ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ         ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ے  

أل حاكلتو على نفسو كدعتو إليها ألهنا أحبتو حبان شديدان صتمالو كحسن 2 چۓ 
 3.هبائو

ٿ  چ  :للداللة على موسي عليو السالـ ، كما يف قولو تعاىل (نفس)ككذا كردت كلمة 

  چ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦڦڤٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ

أم ليس أحد يطيعٍت فيهم فيمتثل أمر اهلل كجيب إيل ما دعوت إليو إال أنا كأخي 4
 5 .ىاركف

 

                                                             

 23 يوسف سورة1
 26 يوسف سورة2
 284:ص ، 4ػج   مصدر سابق، ،اظتسَت زاد 3

 25اظتائدة سورة  4
. 41 :ص،  1ج  مصدر سابق، ابن كثَت ،5
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:  الجنس الواحد وأبناءأىل الدين : سادسا

كردت كلمة نفس يف العديد من اظتواضع يف القرآف الكرًن لتدؿ على أىل دينكم كبٍت 

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  چ :جنسكم، ففي تفسَت قولو تعايل

  جث  مث  ىث  يتىب  يب  جت  حت  خت  مت   ىت

 1  چيث  حج  مج  جح   

إحدامها أنو خلق آدـ مث خلق لكم من جنسكم : حيث كرد يف معٍت أنفسكم قوالف 
 .أزكاجان لتستأنسوا هبا 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  چ :ككذلك يف قولو تعاىل

 2 چ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ڳگ  گ  گ  گ  ڳ

 خلق لكم من جنسكم إناثان تكوف لكم أزكاجان أل من جنسكم يف البشرية أم

ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  چ  :كيف تفسَت قولو تعاىل. كاإلنسانية 

ڈ    ژ  ژ      ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  

ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ    ہ   ھ  

                                                             

. 72النحل سورة  1
 .21الرـك سورة  2
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  ﮳   ﮴  ﮲ھ  ھ    ھ  ے  ے    ۓ    ۓ

  ﮼  ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁   ﮻﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹    ﮺

                     

 1چ         

إذا : ىذا يف دخوؿ الرجل بيت نفسو، كالسالـ على أىلو كمن يف بيتو، قاؿ قتادة
دخلت بيتك فسلم على أىلك فهم أحق من سلمت عليو، كإذا دخلت بيتا ال أحد فيو 

 .2فقل السالـ علينا كعلى عباد اهلل الصاضتُت

كيف . .ىو اظتسجد إذا دخلتو فقل السالـ علينا كعلى عباد اهلل الصاضتُت: قاؿ ابن عباس

 أم عليكم كعلى من .3(  ...............ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ چ :قولو تعاىل

  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎچ  :دياثلكم من اظتؤمنُت كيف قولو تعاىل

ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  

 4 چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڳڳ           ڳ

                                                             

  61النور سورة 1

: 1لبناف،ط– عادؿ أزتد عبد اظتوجود، دار الكتب العلمية، بَتكت : الواحدم، ،ت، الوسيط يف تفسَت القرآف اجمليد 2
 333:،ص3:  ـ ،ج1994

 61النور سورة  3
 28الرـك سورة  4
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األمواؿ كجواز التصرؼ كختافوف  أم كما ختافوف األحرار اظتتشاهبُت لكم يف اضترية كملك
ختافوهنم أف يرثوكم كما يرث بعضكم بعضان : أقرباءكم كاآلباء كاألبناء ، قاؿ ابن عباس 

.1 

ک  ک  چ :مبعٍت بعضكم البعض ، فقد كرد يف تفسَت قولو تعاىل (نفس )كقد تأيت 

ک  ک    گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  

  ۀ   ہ  ہ  ہ      ہ  ۀڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

 2 چ
قاموا : باطتناجر ، ال حينو رجل علي قريب كال بعيد ، كقيل .أم يقتل بعضهم بعضان 

. صفُت كقتل بعضهم بعضان 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ  چ  :كيف قولو تعاىل

 3چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   

ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ  :كقولو تعاىل

  حب  جب  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئیېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     ی

 1چ  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث   جتخب   مب  ىب  يب
                                                             

 1،222ج  ، مصدر سابق، الوسيط1
  .54 البقرة سورة 2

 84 البقرة سورة3
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 2 .أم بعضكم بعضان 

  ںڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ںچ   :كما جاء يف تفسَت قولو 

  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ       ہہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

أم أمثالكم كالذين جنسهم من جنسكم ، ، 3چے  ے  ۓ          ۓ  ﮲   
 .أم أبناء جنسهم 

كعرب عنهم باألنفس ظتا يدركو اصتنس على جنسو من الشفقة ، فبغيكم ال يضربو أحد 
 .غَتكم بل يرجع  الظلم عليكم

ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ : كقولو تعاىل

أم كاف ينبغي للمؤمنُت حُت شتعوا مقالة أىل اإلفك أف يقيسوا  4چچ    چ  ڇ  

بأىل دينهم ألف اظتؤمنُت كنفس :  بأنفسهم ىنمع: ذلك على أنفسهم ، قاؿ اضتسن 
 اليت الوجوهبإخواهنم ، لكن الدامغاين أكردىا ضمن : كاحدة ، قاؿ النحاس بأنفسهم 

كردت يف القرآف حتت كجو األـ كلكن يرد ذلك يف كتب التفسَت 

                                                                                                                                                                                         

 . 11اضتجرات سورة  1
 .192، ص 1ج ، مصدر سابق، الوسيط 2
 23يونس سورة  3
 12 النور سورة4



                                             والماىية المفهوم بين النفس                                          :األول المبحث

 

 

16 
 

  ڻ  ڻ  ڻ  ںڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ںچ  :كقولو تعاىل

  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ          ھ  ہ  ہ       ہہڻ  ۀ  ۀ

 1 چۓ  ﮲   

 2.لكم كالذين جنسهم من الشفقة ، كقيل أم يرجع الظلم عليكماأم أمث

   ۅ  ۅ  ۋ  ۋٴۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ  :كيف قولو  تعاىل

ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ     

  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ۆئەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ

 3چ

أم ىو أحق هبم يف كل أمور الدنيا كأكيل هبم من أنفسهم أم أف النيب أكيل باظتؤمنُت من 
. بعضهم البعض 

 
 
 
 

                                                             

 . 23 يونس سورة1
. 155:ص ، 2ػ ،جمصدر سابق ، اظتسَت زاد 2
  .6  األحزابسورة3
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: منكم، منهم : سابعا
يف القرآف الكرًن للداللة على منكم أك منهم كما يف قولو  (نفس  )كلقد كردت كلمة 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  چ  :تعايل

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ  

 1چىئ  ىئ  ىئ  ی   

ھ  چ  كقولو تعايل. أم أنو عريب مثلهم ، كقيل بشر مثلكم ، كقيل من أشرفهم 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  

 من جنسكم يف البشرية  أ م2چ﮶  ﮷ ﮸  ﮹  ﮺  
كعلى لغتهم كمنهم ، كما قاؿ جعفر بن أيب طالب للنجاشي كاظتغَتة بن شعبة لرسوؿ 

إف اهلل بعث فينا رسوالن منا نعرؼ نسبو كصفتو كمدخلو كؼترجو كصدقو : كسرم
 3.كأمانتو
: ذات اإلنسان : ثامنا

 ٻ  ٻ ٻ ٻ  ٱچكردت آيات كثَتة تدؿ على ذات اإلنساف منها قولو تعايل 

  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺپ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ   ڀ  ڀ

                                                             

   164 عمرافسورة آؿ 1
 . 128التوبة سورة  2
  389:ص،  2ج  مصدر سابق، ابن كثَت ، 3
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أنفسهم فاستكربكا كطغوا طغيانان  حيث عظم شأف اظتشركُت يف نظر 1  چٿ               ٹ  
كبَتان كتضخم شعورىم بأنفسهم حىت شغلهم عن تقدير القيم اضتقيقية ككزهنا كزنان 
صحيحان ، كلقد عادكا ما حيسوف إال أنفسهم ، كقد كربت يف أعينهم كتضخمت 

كىذا يعٍت أهنم ينظركف  2.كعظمت فأضمركا االستكبار عن اضتق كالعناد يف قلوهبم 
ذكاهتم كيقدركهنا بشكل غَت كاقعي ؽتا أدم إيل سلوكهم غَت السوم الذم ال يتناسب 

ٹ ٹ  كقد كرد يف تفسَت اآلية. مع الدين كمع اعتدؼ من خلق اهلل تعايل لإلنساف 

 3    چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  چ 
اظتراد باألنفس ذكاهتم حيث دينوهنا األماين الباطلة كىي 

كتقديرىا تقديران صحيحان، فقد  (الذكات)كذلك دتنيهم ، كقد أمرىم بعدـ تزكية النفوس 

   ۀ  ہ  ۀڱ  ں  ں              ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ  :كرد يف تفسَت قولو تعاىل

  ﮷  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶ہہ  ہ

 4چ  ﮼  ﮽       ﮾  ﮿  ﯀  ﮻﮸  ﮹  ﮺

أل ال دتتدحوىا كالتبوءكىا من اآلثاـ كال تثنوا عليها فإف ترؾ تزكية النفس أبعد من الرياء 
. كأقرب إيل اطتشوع 

                                                             

 .21سورة الفرقاف اآلية  1
 162:،ص4:جـ،2013، ، دار اظتعرفةالشوكاين فتح القدير، 2
 . 9 البقرة سورة3
  .32 سورة النجم 4



                                             والماىية المفهوم بين النفس                                          :األول المبحث

 

 

19 
 

: طوية اإلنسان وجوىره وضميره وداخلو : تاسعا
 بو مع نفسو، ثكما يتحدالقرآف الكرًن كثَتان ما ذكر اإلنساف ككساكسو كخلجاتو 

  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ہڻ   ۀ  ۀ  ہچ  :كظنونو كضمَته مثل قولو تعايل

 1چھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ﮲  
فطيبة النفس الغترد مايصدر منها من ألفاظ يتحقق معها طيبة النفس ، فإذا ظهر منها 

ما يدؿ على عدـ طيبة نفسها مل حيل للزكج أك للويل كإف كانت قد تلفظت باعتبة أك 
النذر، كاظتراد ىنا أف الرجل جيب أف يعطي اظترأة صداقها طيبان بذلك فإف طابت ىي لو 

بعد تسميتو أك عن شئ منو فليأكلو حالالن طيبان ، فال حيل لو كال لغَته أف يأخذ منو 
. شيئان إال برضا الزكجو فإف رضيت فال حرج 

: كما أكرد القرآف يف سورة يوسف

ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ٹ ٹ چ 

  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۆئائ  ائ  ەئ      ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ

 2چىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  

أم حاجة يف نفس يعقوب أبداىا كتكلم هبا ، كقد يكوف ىنا يف ىذه اآلية إشارة إيل 
الدافع يف السلوؾ اإلنساين فحديث يعقوب مع أبنائو كنصيحتو عتم بأف يدخلوا من 

أبواب متفرقة مل يكن يغٍت عنهم من اهلل شيئان كلكنها حاجة أك دافع يف نفس يعقوب 
                                                             

. 4اآلية  ،لنساء ا سورة1
. 68 ، اآلية  يوسف 2
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ىو الذم دفعو إيل ذلك ، كقد يشَت أيضان إيل عاطفة األبوة اضتانية اطتائفة على أبنائو 
كما يتحدث القرآف أيضان عن اإلنساف كنفسو كما خيتلج فيها من . بتقدًن النصح عتم 

. كساكس

  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  :قاؿ تعاىل

 1چٺ  ٺ  

 2.اظتراد ىنا ما خيتلج يف سره كقلبو

  ې  ې  ى   ى  ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچ  :كقد كرد يف تفسَت قولو تعاىل

 3چائ  ائ      ەئ  ەئ  

أم مبا تضمركف من الرب كالعقوؽ ، فمن بدرت منو بادرة كىو ال يضمر العقوؽ غفر لو 
ذلك ، كقيل مبا يف ضمائركم من اإلخالص كعدمو يف كل الطاعات ، أم أنو سبحانو 

. كتعايل يعلم بدكافع اإلنساف اليت حترؾ سلوكو
كقد كردت النفس يف كثَت من اآليات لتدؿ على الشهوات كميوؿ النفس مثل قولو 

  ے  ۓ  ۓ  ےہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھچ  :تعاىل

                                                             

 16  اآليةؽسورة ، 1
   .106 ، 5 ، جػ1413 مصدر سابق،  الشوكاين ، 2

 . 25  اآليةسورة اإلسراء 3
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  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾     ﮷﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶ 

 1چ﮿  ﯀  ﯁              
 اظتيل إيل الشئ ، قاؿ اصتوىرم اعتولأم مبا دييل إليها ألف أصل : جاء يف تفسَتىا 

 كىذا يدؿ على اظتيوؿ اإلنسانية ، 2. ىوم ألنو يهوم بصاحبة إيل النار اعتولكشتي 
حيث أف اإلنساف دييل دائمان إيل أشياء معينة كيسعي دائما إيل ما يدعم ىذه اظتيوؿ 

كيًتؾ ماال يدعم ىذه اظتيوؿ ، كىنا تتجلي الذاتية يف النفس اإلنسانية كالبعد عن 
اظتوضوعية كإصدار أحكاـ عقالنية تتناسب مع اظتواقف كليس مع اظتيوؿ أم ليس مع ما 

 كإخضاع إتباعدييل إليو اإلنساف كيتجو إليو ، كيف ذلك يقوؿ صاحب الظالؿ أف 
الشرائع للهول الطارئ كالنزكة اظتتقلبة ظاىرة تبدك كلما فسدت الفطرة، كانطمست فيها 

– عدالة اظتنطق اإلنساين ذاتو ، اظتنطق الذم يقتضي أف ترجع الشريعة إيل مصدر ثابت 
فَتجع إيل ذلك اظتيزاف الثابت الذم ال – مصدر ال دييل مع اعتول كال تقلبات النزكة 

 3.يتأرجح مع النزكة كاعتول

                                                             

 87 اآلية  ةسورة البقر 1
  .163:ص ،1ػ : ج مصدر سابق، الشوكاين ، 2

   .156 ،  8  ، جػمصدر سابق،اصتوزم ، ابن  3
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  ۈئەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئچ         :كمثل ذلك قولو تعاىل

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   

 1 چ

  ەئۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئچ  :كقولو تعاىل

   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ۈئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ

 2چ

:  يقوؿ.  صلى اهلل عليو كسلمكاف رسوؿ اهلل: كعن عبد اهلل بن عمرك قاؿ 

اللهم إني أعوذ بك من قلب ال يخشع ومن دعاء ال يسمع ومن نفس ال تشبع ) 
 3(.ومن علم ال ينفع

أل ال تشبع مبا أتاىا اهلل كال تقنع مبا رزقها كال تفًت عن رتع اظتاؿ ظتا فيها من شدة 
 4.اضترص أك من نفس تأكل كثَتان 

: كيف الًتمذم عن أبن الوليد قاؿ شتعت خولة بنت قيس تقوؿ 

                                                             

  .70  اآليةاظتائدةسورة  1

  . 23االية النجم سورة 2
، كأبو داكد، كتاب الوتر، باب يف االستعاذة، برقم 3482 الًتمذم، كتاب الدعوات، باب حدثنا أبو كريب، برقم كاه ر3

 ،6561، برقم 120/ 11، كأزتد، 5470، كالنسائي، كتاب االستعاذة، االستعاذة من الشقاؽ كالنفاؽ، برقم 1549

  . 108 ص،فيض القدير اظتناكم ، 4
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: يقوؿ. صلى اهلل عليو كسلمشتعت رسوؿ اهلل 

إن ىذا المال خضر حلو ، من أصابو بحقو بورك لو فيو ورب متخوض فيما ) 
 1(شاءت لو نفسو من مال اهلل ورسولو ليس لو يوم القيامة إال النار

فهنا دكافع أكلية عضوية كدكافع . أم متسارع كمتصرؼ فيما أحبتو كتلذذت بو نفسو
ثانوية ، ىذه الدكافع جيب أف يكوف عتا ضوابط مستقاة من الشرع اإلعتي ، فال يسَت 

ٱٻ   چ :اإلنساف فقط يف سلوكو كراء ىذه الدكافع مشبعان عتا ، كما يف قولو تعايل

  ٺٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                ٹ  ٿ   ٿ  ٹٿٺ  ٿ

 2  چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

: قاؿ ابن زيد 
ال تطيب نفسو أف يعطيها شيئان فتحللو كال تطيب نفسو أف تعطية شيئان من ماعتا ، 
حيث يف اآلية إخبار منو سبحانو بأف الشح يف كل كاحد منهما بل يف كل األنفس 

اإلنسانية كائن ، كجعلو كأنو حافز عتا ال يغيب عنها حباؿ من األحواؿ ، كذلك حبكم 
اصتبلة كالطبيعة ، فالرجل يشح مبا يلزمو للمرأة من حسن العشرة كحسن النفقة كؿتوىا ، 

                                                             

 . ، دار الفجر مصر 2 ، ط 2926 صحيح البخارم،باب فرض اطتمس،رقم اضتديث، 1
 .128 النساء سورة2
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كاظترأة تشح على الرجل حبقوقها الالزمة للزكج فال تًتؾ لو شيئان منها ، كشح األنفس 
 (1).ؾتعلها مبا يلزمها أك حيسن فعلو بوجو من الوجوه

چ  :يف القرآف الكرًن للداللة على دخل اإلنساف مثل قولو تعاىل (نفس  )كقد ترد كلمة 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

  ڌ  ڎ  ڌڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  

 2  چ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ڳگ  گ  ڳ  ڳ

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ېې  ې  چ  :سبحانو كقولو

ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ      

 3 چېئ  ېئ  

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ   چ : تعاىلكقولو

  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  چڃ

                                                             

 .219:ص ، 2ػ ج مصدر سابق، ، اظتسَتزاد  1
  .37 األحزاب سورة 2
  .77يوسف سورة  3
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   گ  گ  ک   ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کڈڎ  ڎ

 1  چ  ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں     ڻ  ڱگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ

 2.م أضمرمت من خطبتهن كالزكاج هبن كأرشدىن إيل إضمار اطتَت دكف الشر
رأل عيس بن مرًن رجال يسرؽ  ) :. صلى اهلل عليو كسلمكعن أيب ىريرة قاؿ رسوؿ اهلل 

آمنت باهلل : كال كالذم ال إلو إال ىو فقاؿ عيسي : سرقت ؟ قاؿ : فقاؿ لو عيسي 
ككذبت نفسي 

ام صدقتك يف حلفك بقولك كالذم ال إلو إال ىو كبرأتك : ام فيما قلت كقاؿ الطييب 
 .كرجعت عما ظننت بك ككنبت نفسي 

ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  چ  :كما يف قولو تعاىل

 3  چائ  ەئ   ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  
 4حيث أمره اف يذكره كينهاه عن الغفلة كأف يذكره يف نفسو رغبة كرىبة

ک  چ  :كما كردت أيضان مبعٍت اضتسد ، كاضتسد ىو دتٍت زكاؿ النعمة كما يف قولو تعاىل

ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   

                                                             

 235سورة البقرة اآلية   1
 299:،ص1:ج   مصدر سابق،ابن كثَت ، 2
 .205  اآلية   األعراؼ سورة 3
 .293 :ص ،2ػ ج  مصدر سابق،، ابن كثَت 4
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  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

1 چ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ھہ

 

احملسود ألف حسد اإلنساف ال يكوف إال من عند نفسو ، كاضتسد ىو دتٍت زكاؿ النعمة من 

 .

                                                             

 . 109البقرة سورة  1



 

 

 

 

 

 

 
النفس البشرية في : المبحث الثاني

. نظر الدارسين
النفس البشرية في نظر اإلسالم : المطلب األول  

النفس البشرية في نظر الفالسفة: المطلب الثاني  
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  . الدارسينالنفس البشرية في نظر :المبحث الثاني
 اإلسالمفي نظر النفس البشرية  : المطلب األول

لعل من ادلهم أف نُدرؾ أوالً طبيعة النظرة اإلسالمية إىل النفس اإلنسانية بصفة عامة، 
وىذا األمر على إطالقو، وليس فيو .. فالنفس اإلنسانية بصفة عامة ُمَكرََّمٌة وُمَعظََّمة

ک  ک  ک        ک   چ :استثناء بسبب لوف أو جنس أو دين، قاؿ تعاىل يف كتابو

گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  

 . 1 چڱ  ں  ں  ڻ  
فاجلميع .. وىذا التكرمي عاـ وشامل، وىو يلقي بظاللو على ادلسلمُت وغَت ادلسلمُت

ُُيَمل يف الرب والبحر، واجلميع يُرَزؽ من الطيبات، واجلميع ُمفضٌَّل على كثَت ِمن خْلق 
وقد انعكست ىذه الرؤية الشاملة لكل البشر، وىذا التكرمي لكل إنساف .. اهلل عز وجل

على كل بنٍد من بنود الشريعة اإلسالمية، وبالتايل انعكست ىذه الرؤية الشاملة على كل 
وىذا يفسر لنا الطريقة الراقية الفريدة الرحيمة اليت تعامل هبا .. قوٍؿ أو فعل لرسولنا 

إنو يتعامل مع . الرسوؿ العظيم صلى اهلل عليو وسلم مع ادلخالفُت لو وادلنكرين عليو
نفوس بشرية ُمكرَّمة؛ فال جيوز إىانتها أو ظلمها، أو التعدي على حقوقها، أو التقليل 
من شأهنا، وىذا واضح بَػُتن يف آيات القرآف الكرمي وكذلك يف حياة الرسوؿ صل اهلل 

  ﮹  ﮸ۓ  ۓ    ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶ ﮷ چ  :يقوؿ اهلل . عليو وسلم

                                                             

 70: اإلسراءسورة  1
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      ﯁          ﯀  ﮾  ﮿﮽﮺   ﮻     ﮼

  ڭ  ڭ                    

 1چ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئ  مئ  ىئ   ۈڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ      ۈ

فاألمر ىنا عاـ، يشمل نفوس ادلسلمُت وغَت ادلسلمُت؛ فالعدؿ يف الشريعة مطلق ال 
فالشريعة تأىب الظلم يف كل صوره، والنهي عن ذلك واضح يف آيات وأحاديث ال . يتجزأ

بل يقوؿ اهلل عز وجل يف صفة احلساب يـو .. ُُتَصى، وىو مرفوض إىل يـو القيامة

  ڄ  ڄ   ڄڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ :القيامة

 2چ  چ  ڇ   ڇ   ڇ  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

يـو القيامة، أيًّا كانت ىذه النفس، " نفسٌ "واألمر ىنا على إطالقو أيًضا؛ فلن تظلم 
مؤمنة باهلل أو كافرة بو، مسلمة كانت أو نصرانية أو يهودية، أو غَت ذلك من ادللل 

إهنا نظرة التقدير .. ىذه ىي النظرة اإلسالمية احلقيقية لكل البشر.. والنحل األخرى
رسوؿ اهلل وتكرمي النفس وما أبلغ وأروع ادلوقف الذي علََّمنا إياه .. واالحًتاـ والتكرمي

فقد روى اإلماـ .. رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عندما َمرَّت بو جنازة يهودي
مسلم عن ابن أيب ليلى َأفَّ قيس بن سعد َوسهل بن حنيف َكانَا بِاْلَقاِدِسيَِّة، َفَمرَّْت هِبَِما 

ِإفَّ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو : إِنػََّها ِمْن أَْىِل اأَلْرِض، فَػَقاال: َجَنازٌَة، فَػَقاَما، َفِقيَل ذَلَُما

                                                             

 .151:  األنعاـسورة1
. 47: األنبياءسورة  2
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ـَ، َفِقيلَ  أال ما أروع . 1"أَلَْيَسْت نَػْفًسا: "إِنَُّو يَػُهوِديٌّي، فَػَقاؿَ : وسلم  َمرَّْت بِِو َجَنازٌَة فَػَقا
إف رسوؿ اهلل صلى اهلل .. ىذه ىي النظرة اإلسالمية للنفس البشرية!! ىذا ادلوقف حقًّا

عليو وسلم يف ىذا ادلوقف زرع يف نفوس ادلسلمُت التقدير واالحًتاـ والرمحة لكل 
نفس إنسانية، وذلك على اإلطالؽ؛ ألنو فعل ذلك وأمر بو، حىت بعد ِعْلِمو أنو 

فإذا أخذنا يف االعتبار أف ىؤالء اليهود قد عاصروا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو .. يهودي
وسلم، ورأوا اآليات، واستمعوا إىل احلجج الدامغة والرباىُت الساطعة، مث مل يؤمنو، بل 
إهنم اعتدوا عليو صلى اهلل عليو وسلم بشىت أنواع االعتداءات ادلعنوية وادلادية، ومع كل 

ىذا التعنُّت اليهودي إال أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقف جلنازة رجل منهم، 
أسدى معروفًا َمرَّة للمسلمُت، - أي اليهودي–وىو رجل غَت معروؼ، لكيال يقاؿ إنو 

أو كاف ذا خلق حسن، ودليل ذلك أف الصحابة عيَّنوه بصفتو ال بامسو، مث إف رسوؿ اهلل 
إنو . ومل يذكر فضيلة معينة لو" أليست نفًسا؟: "صلى اهلل عليو وسلم  برَّر وقوفو بقولو

-إف ىذا ادلوقف قد رسَّخ يف أذىاف الصحابة .. االحًتاـ احلقيقي للنفس البشرية
أف اإلسالـ ُيًـت كلَّ نفس بشرية ويقدرىا ويكرمو، وىذا الذي - وادلسلمُت من بعدىم

دفع قيس بن سعد وسهل بن حنيف رضي اهلل عنهما أف يقفا جلنازة رجل رلوسي يعبد 
فاجملوسي ىذا ليس كتابيًّا أصل، وىو على عقيدة سلالفة متاًما لدين اإلسالـ، بل ! النار

إنو من قـو زلاربُت، ومع ذلك فالصحابة  يدركوف قيمة النفس البشرية فُيَكرنموهنا ويقفوف 
ىذه ىي نظرتنا لغَت ادلسلمُت، وىذه ىي اخللفية اليت يضعها ادلسلموف يف أذىاهنم .. ذلا

منهج اإلسالـ يف التعامل مع النفس اإلنسانية مث إف .. عند التعامل مع غَت ادلسلمُت

                                                             

 .، باب من قاـ جلنازة يهودي1311، رقم احلديث   صحيح  البخاري1
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ىناؾ خلفية أخرى مهمة ُتكم تصور ادلسلمُت للمخالفُت ذلم يف االعتقاد، وادلغايرين 
! ذلم يف ادلبادئ، وىي أف االختالؼ بُت الناس ليس أمرًا زلتمالً فقط، بل ىو حتمي

ولن يوجد زماٌف أبًدا يتفق فيو العادلوف على رأي واحد يف قضية ـ، مبا فيها قضية 

  پ  ڀ  پٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  :يقوؿ تعاىل. األلوىية والتوحيد

. 1  چڀ   ڀ  

فادلسلم يقبل ببساطة أف يوجد سلالفوف لو يف العقيدة، ويعلم أف اختفاءىم من األرض 
مستحيل، ولذلك يتعايش معهم بشكل طبيعي، وخاصة أف الشريعة اإلسالمية توضح 

. جبالء أُطُر التعامل وآليات التفاىم مع الطوائف ادلختلفة من غَت ادلسلمُت

من ىذا ادلنطلق، ومن واقع تقدير الشرع اإلسالمي لكل نفس، وتكرمي اهلل تعاىل لكل 
بٍت آدـ، جاءت أوامر الشريعة اإلسالمية اخلاصة بالعدؿ والرمحة واأللفة والتعارؼ، 

جاءت كل ىذه األوامر عامة تشمل ادلسلمُت وغَت .. وغَتىا من فضائل األخالؽ
ادلسلمُت، ومل تكن يوًما كما فعل اليهود بتحريفهم يف التوراة؛ فخصُّوا اليهوَد وحدىم 

يف شريعتنا اإلسالمية جتد !! بادلعامالت احلسنة، وأباحوا ادلوبقاِت كلها يف حق غَتىم

ک  ک  گ         گ  گ        چ :مثالً قوؿ اهلل عز وجل يف مسألة الرمحة يقوؿ

 2چگ  
فليست الرمحة ىنا خاصة بادلسلمُت، إمنا ىي عامة لكل  .

                                                             

 118: ىودسورة  1
 107:سورة األنبياء 2
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 .. البشر على اختالؼ أدياهنم وِمللهم
والرزؽ يف األرض مكفوٌؿ لكل البشر، والكوف ُمَسخٌَّر لإلنسانية مجعاء، دوف تفرقة بُت 

.  مؤمن وكافر

ٱ   ٻ        ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ       ٺ  چ  :يقوؿ تعاىل

  ٹ       ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ

فهذا التسخَت لألرض والُفلك    1چ
والبحار والسماء لكل البشرية، والتعليق اخلتامي على اآلية يوضح أف الرأفة والرمحة لكل 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :ويف مسألة العفو قاؿ اهلل عز وجل.. الناس

پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ        

  ٹ  ڤ  ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ

. 2چڤ  ڤ  
فالعفو من صفات ادلؤمن، ولكن ىذا العفو الذي نراه يف ىذه اآلية ليس خاصًّا 

كما ذكر ربنا ، وىو بذلك يشمل " الناس"بادلسلمُت فقط، إمنا ىو عفٌو واسٌع يشمل 
وذلذا األمر تطبيقات كثَتة يف حياة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو . غَت ادلسلمُت- حتًما-

وسلم، بل أكثر من كل ذلك، أنو عندما ذكر  أمر العدؿ ادلأمور بو يف اإلسالـ، مل 

                                                             

 65:-احلجسورة  1
 134، 133: آؿ عمرافسورة  2
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جيعلو فقط عدالً خاصًّا بادلؤمنُت وحدىم، ومل جيعلو فقط عدالً خاصًّا بالبشر احملايدين، 
وإمنا حضَّ وأََمر أف يكوف العدؿ حىت مع َمن نكره من .. مسلمُت كانوا أو غَت مسلمُت

  ۓ  ۓہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ے چ :قاؿ تعاىل. الناس

 ﮾   ﮽  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼﮸﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷

. 1  چ  ﯁             ﯀﮿

 ىذه النظرة ادلتناىية يف الرمحة واأللفة والعدؿ تفسر لنا األخالؽ النبيلة اليت كاف عليها 
.. لقد كاف ُمتِبًعا للشرع يف كل خطوة من خطوات حياتو.. رسولنا صلى اهلل عليو وسلم

لقد كاف اهلل عليو وسلم قرآنًا ميشي على األرض، ومن الالفت للنظر حقًّا أف رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو وسلم كاف يفعل كَل ذلك يف زماف ندرت فيو أخالؽ الفرساف، وعزَّت 

. فيو طبائع النبالء
 ويكفيك أف تراجع بعض األوامر والقوانُت يف التوراة احملرَّفة اليت كانت موجودة يف عصر 
حَكم، 

ُ
رسولنا ، وما زالت إىل زماننا ىذ، لتدرؾ البَػْوف الشاسع بُت التشريع اإلسالمي ادل

جتد – مثالً -ففي سفر يشوع .. وبُت االفًتاءات البشرية اليت ُدسَّت بُت صحائف التوراة
مث ُترؾ يشوع وجيش إسرائيل من خليش حنو : "يف طريقة تعامل اليهود مع غَتىم ما يلي

كل "عجلوف؛ فحاصروىا وحاربوىا واستولوا عليها يف ذلك اليـو ودمروه، وقضوا على
مث اجتو يشوع بقواتو من عجلوف . فيها حبد السيف، على غرار ما صنعوا بلخيش" نفس

إىل حربوف وىامجوه، واستولوا عليها ودمروىا مع بقية ضواحيها التابعة لو، وقتلوا ملكها 
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. فيها حبد السيف، فلم يفلت منها ناٍج، على غرار ما صنعوا بعجلوف" كل نفس"و
فيو، مث عاد يشوع إىل دبَت وىامجوىا واستوىل عليها " كل نفس"وىكذا قضوا على

فيها حبد السيف، فلم يفلت منها ناٍج، " وكل نفس"ودمرىا مع ضواحيو، وقتل ملكها 
. 1"فصنع بدبَت وملكها نظَت ما صنع بلبنة وملكها

 لقد عكس ىذا التزوير نفسية اليهود وطبيعتهم، فهذه ىي صورة األنبياء عندىم، 
ويؤكد ىذه النظرة ادلنحرفة للنفس البشرية ما جاء يف . غَت يهودية" كل نفس"يقتلوف 

. وحاشاه من ىذا التزوير-ِسْفِر الَعَدد، حُت يصف رد فعل موسى  عليو السالـ

 دلا رأى بعض جيوشو قد أبقت النساء واألطفاؿ على قيد احلياة، واختذوىم أسَتاٍت 
أَْغَوين بٍت - باتباعهنَّ نصيحة بلعاـ-إهننَّ ! دلاذا استحييتم النساء؟: "وأسرى فقاؿ ذلم

إسرائيل بعبادة فغور، وُكنَّ سبب خيانة الرب؛ فتفشى الوباء يف مجاعة الرب، فاآلف اقتلوا 
 (أبقوا)من األطفاؿ، واقتلوا أيًضا كل امرأة ضاجعت رجل، ولكن استحيوا " كل ذكر"

 2"لكم كل عذراء مل تضاجع رجالً 

فرمحة النيب صلى اهلل عليو وسلم بالنفس البشرية ليس معٌت أف اإلسالـ إذ ينظر ىذه 
النظرة ادلتقبنلة لالختالؼ إىل األدياف األخرى أنو ليس حريًصا على دعوهتم إىل احلق 

بل على العكس من ذلك، كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يرجو .. الذي يراه
ىا ىو خيص بالدعاء رجلُت من .. اإلسالـ حىت ألَلدن أعدائو؛ برغم شرورىم ومكائدىم

اللَُّهمَّ أَِعزَّ : "فيقوؿ- قبل أف ُيسِلم عمر-أبا جهل وعمر بن اخلطاب: ألد أعدائو
                                                             

. 39-34/ 10 سفر يشوع، 1
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اإِلْسالـَ بَِأَحبن َىَذْيِن الرَُّجَلُْتِ ِإلَْيَك بَِأيب َجْهٍل أَْو ِبُعَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب َفَكاَف َأَحبػُُّهَما ِإىَل 
إف التاريخ الطويل من الصد عن سبيل اهلل، وفتنة ادلسلمُت عن . 1"اللَِّو ُعَمَر ْبَن اخلَْطَّابِ 

دينهم، مل يورث يف قلب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم شعورًا باالنتقاـ، أو رغبة يف 
ـً، شعر بأهنم مرضى ُيتاجوف إىل طبيب، أو  الكيد أو التنكيل، إمنا على العكس متا

كانت .. حيارى ُيتاجوف إىل دليل، فجاءت ىذه الدعوة ذلم باذلداية وبالرمحة وبالنجاة
تلك ىي نفسيتو صلى اهلل عليو وسلم، وكانت تلك ىي سنَّتو وطريقتو، وكانت ىذه ىي 

إف رسولنا الكرمي صلى اهلل عليو وسلم كاف .. خلفياتو ومرجعيتو يف التعامل مع الناس
حريًصا كل احلرص على إيصاؿ دعوتو إىل كل من ىو على غَت اإلسالـ؛ فحملها إىل 

كل مشرؾ أو يهودي أو نصراين أو رلوسي، وكاف يبذؿ قصارى جهده يف اإلقناع باليت 
ىي أحسن، وكاف ُيزف حزنًا شديًدا إذا رفض إنساٌف أو قوـٌ اإلسالـَ، حىت وصل األمر 

  :قاؿ تعاىل خياطبو صلى اهلل عليو وسلم.. إىل أف اهلل  هناه عن ىذا احلزف واألسى

ڑ  ک  ک  ک  چ :  ويقوؿ أيًضا.2چپ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ 

  ں  ں  ڻ   ڻ  ڱ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱگک  گ  گ

.   3چ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ڻڻ

                                                             

   368الًتمذي ، رقم احلديث   أخرجو 1
 3: الشعراءسورة  2
 8: فاطرسورة  3
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ومع شدة ىذا احلزف إال أف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم مل جيعلو مربرًا للضغط على 

  يئ  جب  حب    خب  ىئی  جئ    حئ  مئ چ :أحٍد ليقبل اإلسالـ، إمنا جعل اآلية الكرمية

  يب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  ىبمب

  منهًجا لو يف حياتو، فتحقق يف حياتو التوازف الرائع 1چ  جح  مح  جخ  حخ   مجيث  حج
ادلعجز؛ إذ إنو يدعو إىل احلق الذي معو بكل قوة، ولكنو ال يدفع أحًدا إليو ُمْكَرًىا 

.. أال ما أروع ما قالو النيب صلى اهلل عليو وسلم يلخص بو نظرتو إىل عمـو الناس.. أبًدا
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:  الفالسفةفي نظر النفس البشرية : المطلب الثاني 

: إّف أفالطن شيخ الفالسفة وعظيمها يرى أّف اإلنساف ثالث أنفس 
يسمنى إحداىا النفس الناطقة واإلذلّية واألخرى يسمّيها النفس الغّضبية واحليوانية 

.  واألخرى النفس النباتية والنامية والشهوانية
أما النباتية فلتغدو . ويرى أّف النفسُت احليوانية والنباتية إمنا كّونتا من أجل النفس الناطقة

اجلسم الذي ىو للنفس الناطقة مبنزلة آلة وأداة إذ ليس ىو من جوىر باٍؽ غَت متحلنل 
بل من جوىر سّياؿ متحّلل، وكاف كل متحّلل ال يبقى إالّ بأف خيلف فيو بدالً شلّا ُتلل 

. منو
 فأما الغضبية فلتستعُت هبا النفس الناطقة على قمع النفس الشهوانية ومنعها من أف 

تشغل النفس الناطقة بكثرة شهواهتا عن استعماؿ نطقها الذي إذا استعملتو َكَمالً كاف 
.  يف ذلك ختلُّصها من اجلسم ادلشتبكة بو

عنده جوىر خاص يبقى بعد فساد - أعٍت النباتية والغضبّية - وليس ذلاتُت النفسُت 
اجلسم كجوىر النفس الناطقة، بل إحداىا وىي الغضبّية ىي مجلة مزاج القلب واألخرى 

. وىي الشهوانية ىي مجلة مزاج الكبد
واألغتذاء .  وأما مجلة مزاج الدماغ فإهنا عنده أوؿ آلة وأداة تستعملها النفس الناطقة

وأما احلس واحلركة . والنمو والنشوء لإلنساف من الكبد، واحلرارة وحركة النبض من القلب
اإلرادية والتخُّيل والفكر والذكر فمن الدماغ، ال على أّف ذلك من خاصّيّتو ومزاجو بل 

من اجلوىر احلاؿ فيو ادلستعمل 
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والتقصَت يف فعل النفس النباتية أف تغدو وال تُنمى وال تُنشئ بالكمية والكيفية احملتاجة 
وإفراطها أف تتعدى ذلك وجتاوزه حىت خيصب اجلسد فوؽ ما ُيتاج . إليها مجلُة اجلسد

 1.إليو ويغرؽ يف اللّذات والشهوات
 وتقصَت فعل النفس الغضبية أف ال يكوف عندىا من احلمية واألنفة والنجدة ما ميكننها 

أف تزّـَ وتقهر النفس الشهوانية يف حاؿ اشتهائها حىت ُتوؿ دوهنا ودوف شهواهتا، وإفراطو 
أف يكثر فيها الِكرب وُحّب الغلبة حىت ترـو قهر الناس وسائر احليواف وال يكوف ذلا ىّم إال 

وتقصَت فعل النفس الناطقة . االستعالء والغلبة كاحلالة اليت كاف عليها االسكندر ادللك
أف ال خيطر بباذلا استغراب ىذا العامل واستكباره والفكر فيو والتعجُّب منو والتطلُّع 

والتّشُوؽ إىل معرفة مجيع ما فيو وخاصًة علم جسدىا الذي ىي فيو وىيئتو وعاقبتو بعد 
موتو، فإّف َمن مل يستكرب ويستغرب ىذا العامل ومل يتعجب من ىيئتو ومل تتطّلع نفسو إىل 
معرفة مجيع ما فيو ومل يهتّم ويُػْعَن بتعرُّؼ ما تؤوؿ إليو احلاؿ بعد ادلوت فنصيبو من النطق 

وإفراطو أف . نصيب البهائم ال بل اخلُفاش واحليتاف واخُلشار اليت ال تتفّكر وال تتذكر البتة
مييل بو ويستحوذ عليو الفكُر يف ىذه األشياء وحنوىا حىت ال ميكن النفس الشهوانية أف 

 2تناؿ من الغذاء وما بو يصلح اجلسم من النـو
- :  رمحو اهلل - عند االماـ الغزايل  : ثانيا

أحدمها أف يطلق ويراد بو ادلعٌت اجلامع للصفات ادلذمومة وىي : أما النفس فتطلق مبعنيُت
القوى احليوانية ادلضادة للقوى العقلية وىو ادلفهـو عند اطالؽ الصوفية فيقاؿ من أفضل 
اجلهاد أف جتاىد نفسك واليو اإلشارة بقوؿ نبينا عليو السالـ أعدى عدوؾ نفسك اليت 

. بُت جنبيك

                                                             

دار اآلفاؽ اجلديدة، بَتوت (ىػ313: ادلتوىف)أبو بكر، زلمد بن زكريا الرازي :  رسائل فلسفية1
  33 ص 1982-  ىػ 1402اخلامسة، : الطبعة

 . ادلرجع السابق2



                                                 .    الدارسين نظر في البشرية النفس                            :الثاني المبحث

 

 

38 

 

والثاين أف يطلق ويراد بو حقيقة اآلدمي وذاتو فإف نفس كل شيء حقيقتو وىو اجلوىر 
الذي ىو زلل ادلعقوالت وىو من عامل ادللكوت ومن عامل األمر على ما نبُت نعم ختتلف 

أمساؤىا باختالؼ أحواذلا العارضة عليها فإف اجتهت إىل صواب الصواب ونزلت عليها 
السكينات اآلذلية وتواترت عليها نفحات فيض اجلود اإلذلي فتطمئن إىل ذكر اهلل عز 
وجل وتسكن إىل ادلعارؼ اإلذلية وتطَت إىل أعلى أفق ادللكية فيقاؿ نفس مطمئنة قاؿ 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   چ اهلل تعاىل

 يف حراب وقتاؿ وشجار ونزاع وكانت احلرب اقواىا وجنودهواف كانت مع  1.چڦ  
بينهما سجاال فتارة ذلا اليد عليها وتارة للقوى عليها اليد فال تكوف حاذلا مستقيمة فتارة 

تنزع إىل جانب العقوؿ فتتلقى ادلعقوالت وتثبت على الطاعات وتارة تستويل عليها 
القوى فتهبط إىل حضيض منازؿ البهائم فهذه النفس نفس لوامة وىذه النفس ىي حالة 
أكثر اخللق فإف من ارتفع إىل أفق ادلالئكة حىت ُتلى بالعلـو والفضائل النفسية واألعماؿ 

احلسنة فهو ملك جسماين الرتفاعو عن اإلنسانية وعدـ مشاركتو للبشر إال بالصورة 
. التخطيطية وذلذا قاؿ تعاىل ماىذا بشرا إف ىذا إال ملك كرمي

 حىت صار يف حضيض البهائم فلو تصور كلب أو محار منتصب القامة أتضعومن 
 2 اإلنسانية النسالخو عن الفضائل إياهمتكلم لكاف ىو 

 

                                                             

 27،28،29 سورة الفجر1

– دار اآلفاؽ اجلديدة (ىػ505: ادلتوىف) معارج القدس يف مدراج معرفة النفس أبو حامد زلمد بن زلمد الغزايل الطوسي 2
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 وأنواعهاصفات النفس في القران  الكريم : المبحث الثالث
خلق اهلل النفس البشرية وجعل فيها طباعاً كثَتة منها طباع اخلَت ومنها طباع الشر ومنها 

: طباع بُت اخلَت والشر قال تعاىل

 1.چى    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  چ
صفات النفس في القران الكريم : المطلـب األول

ركب اهلل سبحانو يف خلقو لإلنسان العقل والشهوة وخلق ادلالئكة بعقل دون 
شهوة، وخلق احليوان بشهوة دون عقل، فاإلنسان إذا غلب عقلو على شهوتو صار 

أفضل من ادلالئكة، وإن غلبت شهوتو على عقلو صار أدىن من احليوان،حيث جاء يف 
 :القران الكرًن أربع صفات للنفس البشرية وىي

 :صفات الربوبية: أوال
 حب ادلدح والشكر والثناء ، اجلربوت وىذه ال تنبغي إال هلل تعاىل ء  ، مثل الكربيا

:  صفات العبودية: ثانيا
: مثل

اخلضوع هلل ، الذل ، التواضع ، الرمحة ،ادلودة واحملبة ، الرمحة ، الشفقة 
: صفات حيوانية :ثالثا
األكل، الشرب ، النوم ، النكاح والتزاوج ، :  مثل

: صفات شيطانية: بعارا
 2الكذب ، التكرب ،العجب ،اخلداع ،ادلكر، اإلغواء ، حب ادلخالفة:  مثل

 
                                                             

  2 االية:اإلنسان سورة 1

  .33،34،35ص دت،مكتبة ادلصطفى للكتب ادلصورة ،  قوت القلوب ،طالب ادلكي،2
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: أنواع النفس في القران الكريم : المطلب الثاني
 وضلن رتبناىا على حسب ترقيها من السلبية اىل 1كر ستة أنفسذ جاء يف القران الكرًن 

: االجيابية كالتايل
 وىي نفس مذمومة، تأمر بكل سوء، ال يتخلص : بالسوءاألمارةالنفس : أوال

صاحبها من شرىا، إال بتوفيق اهلل، وإن ىذا اجلنس من األنفس البشرية شأنو األمر 
بالسوء دليلو إىل الشهوات، وتأثَتىا بالطبع، وصعوبة قهرىا، وكفها عن ذلك، كما يف 

  ٺ     ٺ  ٺ  پ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  :قولو تعاىل

 2  چٺ  ٿ   ٿ  
تبدو إمرأة العزيز : بُت لنا حال إمرأة العزيز قائالً تيف ظل ىذه اآلية الكردية    

مؤمنة، متحرجة، تربئ نفسها، ولكنها تتحفظ، وال تدعي الرباءة ادلطلقة؛ ألن النفس 
أمارة بالسوء إال ما رحم ريب فهي ىنا ال تدعي براءة النفس من ارتكاب الذنب ألن 

  .النفوس كثَتة األمر بالسوء

كما وأن النفس األمارة يغلب عليها اتباع ىواىا بفعل الذنب، وادلعاصي، ويكون 
الشيطان قرينها، يأمرىا بالسوء، ويزينو ذلا، ويريد ذلا الباطل يف صورة تقبلها، 

. وتستحسنها

                                                             

  أضافوىا العلماء من ير النفس الكاملة مل ترد يف القران ولكن كث1
 53 ،اآلية سورة يوسف2
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؛ ألهنا ال تأمر خبَت، فمن عرف (نفوس مهلكة)ويعد ىذا النوع من النفوس البشرية 
نفسو وما طبعت عليو، عرف أهنا منبع كل شر، ومأوى كل سوء، وأن كل خَت فيها؛ 

فضل من اهلل منَّ بو علينا، ومن مث ربيل ىذه النفس صاحبها إىل اإلقرار بأن نفسو 
 1.األمارة، ىي مصدر الذنب واإلساءة

ک  ک   چ :النفس اللوامة، وىي اليت أقسم هبا سبحانو يف قولو :النفس اللوامة: ثانيا

 2چک  گ    گ  
ىي اليت ال تثبت على حال واحدة؛ أخذوا : اختلف يف ىذه النفس، فقالت طائفة

اللفظة من التلوم، وىو الًتدد، فهي كثَتة التقلب والتلون، وىي من أعظم آيات اهلل، 
فضالً عن اليوم والشهر -فإهنا سللوق من سللوقاتو تتقلب، وتتلون يف الساعة الواحدة 

ألوانًا عديدة؛ فتذكر وتغفل، وتقبل وتعرض، وتلطف وتكثف، وتنيب - والعام والعمر
وذبفو، وربب وتبغض، وتفرح وربزن، وترضى وتغضب، وتطيع وتعصي، وتتقي وتفجر، 
إىل أضعاف أضعاف ذلك من حاالهتا وتلوهنا، فهي تتلون كل وقت ألوانا كثَتة، فهذا 

 .قول
. اللفظة مأخوذة من اللوم: وقالت طائفة

ما أردت هبذا؟ مل : إن ادلؤمن ال تراه إال يلوم نفسو دائًما، يقول: قال احلسن البصري
. فعلت ىذا؟ كان غَت ىذا أوىل، أو ضلو ىذا من الكالم

                                                             

دار : زلمد ادلعتصم باهلل البغدادين:   مدارج السالكُت بُت منازل إياك نعبد وإياك نستعُت، مشس الدين ابن قيم اجلوزية ،ق1
 237:ص1:م ج1996-  ىـ 1416، 3:ط– الكتاب العريب 

 2: سورة القيامة2
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ىي نفس ادلؤمن توقعو يف الذنب، مث تلومو عليو، فهذا اللوم من اإلديان، : وقال غَته
. خبالف الشقي، فإنو ال يلوم نفسو على ذنب، بل يلومها وتلومو على فواتو

بل ىذا اللوم للنوعُت، فإن كل واحد يلوم نفسو، بَرا كان أو فاجرا، : وقالت طائفة
فالسعيد يلومها على ارتكاب معصية اهلل وترك طاعتو، والشقي ال يلومها إال على فوات 

. حظها وىواىا
ىذا اللوم يوم القيامة، فإن كل واحد يلوم نفسو، إن كان مسيًئا على : وقالت فرقة أخرى

. إساءتو، وإن كان زلسًنا على تقصَته
وىذه األقوال كلها حق وال تنايف بينها، فإن النفس موصوفة هبذا كلو، وباعتباره مسيت 

. لوامة
: لكن النفس نوعان

. وىي النفس اجلاىلة الظادلة، اليت يلومها اهلل ومالئكتو: لوامة ملومة- 
وىي اليت ال تزال تلوم صاحبها على تقصَته يف طاعة اهلل مع بذلو : ولوامة غَت ملومة- 

. جهده، فهذه غَت ملومة
فهي ادلذمومة، فإهنا اليت تأمر بكل سوء، وىذا من طبيعتها، إال ما : وأما النفس األمارة

وفقها اهلل وثبتها وأعاهنا، فما زبلص أحد من شر نفسو إال بتوفيق اهلل لو، كما قال تعاىل 

  پ  پ  پ  پ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  :قولو تعاىل: حاكًيا عن امرأة العزيز

 1  چ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٺڀ      ڀ  ڀ    ڀ
:  وقد امتحن اهلل سبحانو اإلنسان هباتُت النفسُت

                                                             

 53 ،اآليةسورة يوسف 1
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األمارة، واللوامة كما أكرمو بادلطمئنة، فهي نفس واحدة تكون أمارة مث لوامة مث مطمئنة، 
وىي غاية كماذلا وصالحها، وأعان ادلطمئنة جبنود عديدة، فجعل ادللك قرينها وصاحبها 

 1.الذي يليها ويسددىا، ويرغبها فيو
  :النفس الملهمة:ثالثا 

2چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ  :قال اهلل تعاىل
  

إن ىده النفس أذلمها اهلل تعاىل العلم فتعلمت،واذلمها التواضع فتواضعت واذلمها    
 3.....القاناعة فقنعت

 4عرفها الشقاء والسعادة: قال رلاىد
 بُت ذلا ما ينبغي ذلا أن تأيت أو تذر من خَت، أو شّر أو طاعة، أو :وقال الطربي

 5معصية
 فهذه النفس يف تسويتها لتلقي معاين اخلَت والشر، واستقبال اإلذلام :يقول الشنقيطي

اإلذلي للفجور، والتقوى أعظم داللة على القدرة من تلك اجلمادات اليت ال تبدي وال 
 6.تعيد، واليت ال سبلك سلبا وال إجيابا

وىنا مثال بسيط فيما استحدث من آالت حفظ وحساب، كاآللة احلاسبة والعقل 
األلكًتوين، فإهنا ال زبطئ كما يقولون، وقد هبرت العقول يف صفتها، ولكن بنظرة 

. بسيطة صلدىا أمام النفس اإلنسانية كقطرة من حبر
                                                             

 .243مدارج السالكُت ، مصدر سابق ، ص  1

 8 اآلية : سورة الشمس2
 55:،ص2002االوىل،:دار الكتب العلمية، بَتوت،ط:زلمد قاروط،ن: والنفس يف ضوء الكتاب واحلديث،تاإلنسان 3
 732: م،ص1989-  ىـ 1410األوىل، : زلمد عبد السالم،دار الفكر اإلسالمي احلديثة، مصر،ط:  تفسَت رلاىد،ت4
 454:ً،ص24:،جنفس ادلصدر 5
 541:ص8: ،ج1995 اضواء البيان ،زلمد الشنقيطي،دار البيان ،لبنان،6
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. إهنا أوال من صنع ىذه النفس ذات اإلدراك النامي واالستنتاج الباىر: فنقول
ألن اخلطأ ناشئ عن اجتهاد فكري، ; ألهنا ال تقدر أن زبطئ ; ىي ال زبطئ : ثانيا

كادلادة ادلسجلة يف شريط، فإن ادلسجل : وىي ال اجتهاد ذلا، إمنا تشَت وفق ما رسم ذلا
. مع دقة حفظو ذلا، فإنو ال يقدر أن يزيد وال ينقص حرفا واحدا

فإنو يغَت ويبدل، وعندما يبدل كلمة مكان كلمة، فلقدرتو على إجياد : أما اإلنسان
. الكلمة األخرى، أو الختياره ترك الكلمة األوىل

وىكذا ىنا، فاهلل تعاىل ىنا خلق تلك النفس أوال، مث سواىا على حالة تقبل تلقي 
الفجور والتقوى، مث تسلك أحد الطريقُت، فكأن رليء القسم هبا : اإلذلام بقسيمو

دبعٌت ىداىا وبُت ذلا، وىذا على « أذلمها»فأذلمها فجورىا وتقواىا، إن كان : بعدوقولو
. اذلداية العامة، اليت دبعٌت الداللة والبيان

 1.وإن كان دبعٌت التيسَت واإللزام، ففيو إشكال القدر يف اخلَت االختيار
النفس المطمـئنة :رابعا

أما ىذا النوع من النفوس فهي نفس عرفت رهبا حق معرفة، واستقر هبا احلال إىل 
اليقُت، وحررت نفسها وزبلصت من كل شهوات الدنيا وعاشت مرتبطة ببارئها، 

 چ : قال تعاىلفاطمأنت ،، وىي نفس الشخص ادلؤمن،ويقال ذلذه النفس عند ادلوت

. ، ولذلك فالنفس ادلطمئنة ذلا   2  چڀ    ڀ  ٺ  ٺ       ٺ  

                                                             

 .544 ، ض8 ،جرجع السابقأضواء البيان م 1
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ىي الساكنة اليت ال ترتاب، وال تضطرب؛ فتكون :  ادلطمئنة: منصور ادلاتريديأبويقول 
 1.طمأنينتها بوعد اهلل ووعيده، وأمره وهنيو، وتوحيده

دلا ذكر حال من كانت مهتو الدنيا فاهتم اهلل يف إغنائو، وإفقاره، :  القرطيباإلماموقال 
 2فسلم ألمره،. ذكر حال من اطمأنت نفسو إىل اهلل تعاىل

الساكنة : والنفس ادلطمئنة. ىو من قول ادلالئكة ألولياء اهلل عز وجل: وقيل. واتكل عليو
أي : وقال ابن عباس. ادلوقنة، أيقنت أن اهلل رهبا، فأخبتت لذلك، قالو رلاىد وغَته

الراضية : وعن رلاىد أيضا. ادلؤمنة ادلوقنة: وقال احلسن. وعنو ادلؤمنة. ادلطمئنة بثواب اهلل
بقضاء اهلل، اليت علمت أن ما أخطأىا مل يكن ليصيبها، وأن ما أصاهبا مل يكن 

ويف حرف أيب بن كعب يا أيتها النفس . اآلمنة من عذاب اهلل: وقال مقاتل. ليخطئها
: وقال ابن كيسان. اليت عملت على يقُت دبا وعد اهلل يف كتابو: وقيل. اآلمنة ادلطمئنة

. ادلخلصة: ادلطمئنة ىنا
ادلطمئنة بذكر اهلل تعاىل : وقيل. العارفة اليت ال تصرب عنو طرفة عُت: وقال ابن عطاء

ادلطمئنة ألهنا بشرت : وقال ابن زيد. ادلطمئنة باإلديان، ادلصدقة بالبعث والثواب: وقيل
يعٍت : وروى عبد اهلل بن بريدة عن أبيو قال. باجلنة عند ادلوت، وعند البعث، ويوم اجلمع

: قال احلسن البصري. والصحيح أهنا عامة يف كل نفس مؤمن سللص طائع. نفس محزة

                                                             

األوىل، : بَتوت، لبنان ط- دار الكتب العلمية : رلدي باسلوم ،ن. د: أبو منصور ادلاتريدي:   تفسَت ادلاتريدي ،ت1
 528:،ص10:م،ج2005-  ىـ 1426

القاىرة - دار الكتب ادلصرية : أمحد الربدوين وإبراىيم أطفيشن:  تفسَتأحكام القرآن، القرطيب،ق2
    58:، ص20:،ج1964- ىـ 1384الثانية، : ط
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إن اهلل تعاىل إذا أراد أن يقبض روح عبده ادلؤمن، اطمأنت النفس إىل اهلل تعاىل، واطمأن 
 1. اهلل إليها

إذا تويف ادلؤمن أرسل اهلل إليو ملكُت، وأرسل معهما ربفة من : وقال عمرو بن العاص
اخرجي أيتها النفس ادلطمئنة راضية مرضية، ومرضيا عنك، اخرجي : اجلنة، فيقوالن ذلا

إىل روح ورحيان، ورب راض غَت غضبان، فتخرج كأطيب ريح ادلسك وجد أحد من أنفو 
. وذكر احلديث. على ظهر األرض

قرأ رجل عند النيب صلى اهلل عليو وسلم يا أيتها النفس ادلطمئنة، :  وقال سعيد بن زائد
أن ادللك ): فقال النيب صلى اهلل عليو وسلم! ما أحسن ىذا يا رسول اهلل: فقال أبو بكر

 2(سيقوذلا لك يا أبا بكر 

وأما صاحب الظالل فنجده يوضح معٌت النفس ادلطمئنة، عند تفسَته لقولو  
ادلطمئنة إىل رهبا، وادلطمئنة إىل طريقها، وادلطمئنة إىل قدر : النفس ادلطمئنة ىي: تعاىل

اهلل هبا، وادلطمئنة يف السراء والضراء ، ويف البسط والقبض، ويف ادلنع والعطاء، ىي 
ادلطمئنة فال ترتاب، وادلطمئنة فال تنحرف، وادلطمئنة فال تتلجج يف الطريق، وادلطمئنة 

الصورة ادلشرقة للنفس ادلؤمنة، : فال ترتاع يوم اذلول الرعيب واصفاً صورة ىذه النفس بأهنا

                                                             

  .75 ، ص 20 ، ج السابقالقرطيب ، مصدر 1
 .نفسو مصدر 2
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فهي مطمئنة بأدياهنا ترتفع عن اللغو، وتزخر بالسماحة، والود، وترسم الطريق الواضح 
 1 .دلن يريد أن يتأدب بأدب اهلل

فهي اليت تنورت بنور القلب حىت وصل هبا احلال أن زبلت عن صفاهتا  الدميمة  

واطمأنت إىل الكماالت  ، وأن صاحب ىده النفس خياطب النفس خياطب الناس وىو 
. يف بعد من شدة تعلقو باحلق تعاىل 

إهنا النفس اليت الترى غَت الفضيلة مبدأ والزبتار غَت احلق بديال ،فأملها :وقال آخر 
باهلل خالقها وىاديها ،متوكلة عليو أبدا ،راضية دبا يرزقها من خَت أوشر ،ذباىد أبدا 

اخلَت والرب ، وترضى دبا أعطاىا اهلل من نعم ،غَت معًتضة على : ،وعملها الدؤوب
تسًتشد دائما بنور اذلدى يف ظلمات النفس ....مايصيبها من امتحان أو ابتالء

اجللد والصرب ، والتواضع ، والتسامح، واحلياء ،ألهنا الترى يف مادية : ،صفاهتا ادلميزة....
. رضاء اهلل ، وعبادتو ، وطاعتو:الكون معٌت يستحق اإلىتمام،فشغلها الشاغل 

تعرف يقينا أن ماوعدىا اهلل بو سيتحقق ، وىي ... فالنفس ادلطمئنة إىل قول اهلل وعدلو 
.... تعلم يقينا أن قول اهلل ىوا حلقيقة اخلالدة 

ومن ىنا نعلم أن اهلل يدافع عن الدين آمنوا،وأن اهلل وعد يف كتابو العزيز ىده النفس 
 2باحلياة الطيبة يف الدنيا واآلخرة 

                                                             

  .1412 ، 17 سيد قطب ، دار الشروق ، بَتوت ، لبنان ، ط  الظالل،1

 50: والنفس،صاإلنسان 2
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 ): وهبذا نصل إىل أن اهلل سبحانو وتعاىل أمتحن الشخص ادلسلم هباتُت النفسُت
، كما أكرمو بادلطمئنة، فهي نفس واحدة تكون أمارة، مث لوامة، مث (األمارة واللوامة

. مطمئنة، وىي غاية كماذلا وصالحها
خلق اإلنسان، ويعلم ما توسوس بو نفسو، وبالتايل جيب وضع دليل لكل ،  فاهلل

شخص مسلم، بو ينظم نفسو، وجيعل منها نفساً سعيدة؛ مطمئنة يف الدنيا، وراضية 
مرضية يف اآلخرة، وذلك بالتزامو بالعقيدة السليمة، والعبادة الصحيحة، واخللق القوًن، 

وتطلع النفس إىل الكماالت، وإلقباذلا على األعمال الصاحلة، ليصل هبا الشخص 
. 1ادلسلم اىل درجة العبد الراضي من ربو؛ وادلرضي لربو

: النفس الراضية والنفس المرضية: خامسا و سادسا
 2  چٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ   چ :قال اهلل تعاىل

وىي النفس ادلتكاملة الراضية من رهّبا رضى الرب منها، واطمئناهنا إىل رهّبا يستلزم رضاىا 
دبا قّدر وقضى تكويًنا أو حكم بو تشريًعا، فال تسخطها ساضلة وال تزيغها معصية، وإذا 

رضى العبد من ربّو، رضى الرب منو، إذ ال يسخطو تعاىل إالّ خروج العبد من زي 
" راضية: "العبودية، فإذا لزم طريق العبودية استوجب ذلك رضى ربّو ولذا عقب قولو

 3".مرضية: "بقولو
وفيو داللة على أّن  صاحب النفس ادلطمئّنة يف زمرة عباد الّلو حائز مقام  قولو تعاىل

 دبا ىو احلّق ورضيالعبودية، وذلك انّو دلا اطمأّن إىل ربّو انقطع عن دعوى االستقالل 
                                                             

 .50 ، صمرجع السابقاإلنسان والنفس ،  1
 20: الفجر2
 .53 ، ص ادلرجع نفسو3
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من ربّو فرأى ذاتو وصفاتو وأفعالو ملًكا طلًقا لربّو فلم يرد فيما قدر وقضى، وال فيما أمر 
تقرير دلقام ): وهنى، إالّ ما أراده ربّو، وىذا ظهور العبودية التامة يف العبد، ففي قولو

 .عبوديتها
تعيُت دلستقرىا، ويف إضافة اجلنة إىل ضمَت ادلتكلم تشريف خاص، وال يوجد : ويف قولو

يف كالمو تعاىل إضافة اجلنة إىل نفسو تعاىل وتقدس إالّ يف ىذه اآلية  
: يقول احلافظ بن كثَت

 1ومقام رضاه عنهم اعلى درجات شلااوتوه من النعيم ادلقيم
 

                                                             

 54:  ادلرجع السابق،ص1
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إن لكل نبأ مستقراً، ولكل بداية هناية، فكان ال بد لنا وقد أشرفنا على النهاية، 

أن نذكر خالصة ىذا البحث، وعصارة الفكر اليت أدرجت بني ثنايا سطوره والنتائج اليت 
: استنبطناىا من خالل ما استخلصناه ،فكانت كما يلي

ان االختالف يف النفس االنسانية نابع من التغيري ملا يف داخلها ،  -1
فالنتيجة كانت التباين يف االختيار والقدرة على التغيري ، من ىنا تعددت 

النفس األمارة، : األنفس ، فأصبحت للنفس اإلنسانية ثالثة أنواع ىي
والنفس اللوامة، والنفس املطمئنة، وان مجيعها مصطلحات قرآنية وردت يف 

كتاب اهلل، على اختالف بني العلماء يف أهنا مراحل للنفس الواحدة، أو عدة 
 . أنواع لنفوس خمتلفة

 ان اغلب مشكالت االنسان ، ما ىي اال نتاج النفس االمارة بالسوء  -2
 .فهي نفس مهلكة ال تأمر خبري

ىناك عوامل ميكن من خالهلا االرتقاء بالنفس االنسانية وجتعلها اكثر رزانة  -3
اتساع أفق النظر، والتعامل مع الوجود الكبري، وتصور األزل  ):وثباتاً وىي 

واألبد ، ورؤية األحداث يف مواضعها املقدرة يف علم اهلل، الثابتة يف تصميم 
إىل جانب ذلك، فاإلنسان ميتلك قوة واعية مدركة موجهة،  يستطيع  (الكون

 .هبا تزكية نفسو وتطهريىا، وتنمية استعداد اخلري فيها، والتغلب على الشر
            الفاظ النفس يف القرآن الكرمي هلا معان ودالالت حسب سياقها يف االيات :4

 .بينات وال ميكننا أن ندرسها جمردة منت سياقهاال
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لقد اعتىن الصوفية أكثر من غريىم يف العناية مبصطلحات النفس وترتيبها :5
 .وتزكيتها

أن جيعلو سائلني املوىل . ىذا أىم ما توصلنا إليو من نتائج يف ىذا البحث
خالصاً لوجهو الكرمي، وأن ينفعنا واملسلمني مبا قد أصبنا فيو من استنتاجات وفوائد، وأن 

فالكمال لو وحده، والعصمة لرسولو، وصلى اهلل . يغفر لنا ما قد أخطأنا فيو من ذلك
 .على سيدنا حممد وعلى آلو وصحبو أمجعني
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 قائمة الصادر والمراجع

  االلكرتوين ادلصحف ، عاصم عن حفص روایة ، الكرمی   القرءان

 كتب الحديث

اجلامع ادلسند الصحيح ادلختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم      -1
وسننو وأیامو ، صحيح البخاري، زلمد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري 

دار طوق النجاة  : زلمد زىري بن ناصر الناصر،الناشر: اجلعفي،احملقق
ىـ 1422األوىل، : الطبعة

ادلسند الصحيح ادلختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل  -2
: ادلتوىف)عليو وسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري 

– دار إحياء الرتاث العريب : زلمد فؤاد عبد الباقي،الناشر: ،احملقق(ىـ261
بريوت 

سلسلة األحادیث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدىا،أبو عبد الرمحن  -3
: ادلتوىف)زلمد ناصر الدین، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري األلباين 

مكتبة ادلعارف للنشر والتوزیع، الریاض : ،الناشر(ىـ1420
: النشر(دلكتبة ادلعارف)األوىل، : الطبعة

 م 1995-  ىـ 1415: 4 - 1جـ 
 م 1996-  ىـ 1416: 6جـ 
  م2002-  ىـ 1422: 7جـ 
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 اخلراساين، علي بن شعيب بن أمحد الرمحن عبد أبو ،الكربى لسننا -4
: ر،نششليب ادلنعم عبد حسن: أحادیثو وخرج حققو،(ىـ303: ادلتوىف )النسائي
 م 2001 - ىـ 1421 األوىل،: الطبعة،بريوت – الرسالة مؤسسة

 اجلارود بن داود بن سليمان داود أبو  ،الطيالسي داود أيب مسند -5
 احملسن عبد بن زلمد الدكتور: احملقق،(ىـ204: ادلتوىف )البصرى الطيالسي

 م 1999 - ىـ 1419 األوىل،: الطبعة،مصر – ىجر دار: ر،نشالرتكي
زلمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن ،سنن الرتمذي- اجلامع الكبري  -6

 بشار عواد :،حتقيقىـ279: ادلتوىف)الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى 
  م1998 ،بريوت–  دار الغرب اإلسالمي :رنش،معروف

 التفسير
دار : أمحد الربدوين وإبراىيم أطفيشن: تفسريأحكام القرآن، القرطيب،حتقيق -1

 964القاىرة- الكتب ادلصریة 
 الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد -2

 1- ىـ 1384الثانية، : الطبعة
دار طيبة للنشر والتوزیع : تفسري القرآن العظيم، أبو الفداء إمساعيل نشر -3

  م1999- ىـ 1420: 2،الطبعة
عبد الرزاق مهدي،دار الكتاب : زاد ادلسري ،بن اجلوزي ،ت -4

  .1422العريب،
 17 ،الطبعة لبنان- بريوت- يف ظالل القران،سيد قطب ، دار الشروق  -5

 ه 1412- 
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زلمد عبد السالم،دار الفكر اإلسالمي احلدیثة، : تفسري رلاىد،ت -6
 1989-  ىـ 1410األوىل، : مصر،ط

 1995اضواء البيان ،زلمد الشنقيطي،دار البيان ،لبنان، -7
دار : رلدي باسلوم ،ن. د: أبو منصور ادلاتریدي: فسري ادلاتریدي ،تت -8

م، 2005-  ىـ 1426األوىل، : بريوت، لبنان ط- الكتب العلمية 
صاحل : حتقيق. الفوز األصغر: ابن مسكویو، أبو علي أمحد بن زلمد -9

 . 1987الدار العربية للكتاب: عضيمة، دمشق
أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوىري الفارايب ،تاج اللغة وصحاح العربية -10
-  ىـ  1407الرابعة :بريوت ،الطبعة – دار العلم للمالیني ،(ىـ393: ادلتوىف)

 م 1987
 رضي الدین احلسن بن زلمد :العباب الزاخر واللباب الفاخر -11

 1998،بروت ،ابنان،2:الطبعةة .الصاغاين
: ادلتوىف) زلمد بن أمحد بن األزىري اذلروي، أبو منصور :هتذیب اللغة -12

 : الطبعةبريوت–  دار إحياء الرتاث العريب : زلمد عوض مرعنب:ت(ىـ370
 ,م2001األوىل، 

 م1979- ىـ 1399، أمحد بن فارس ،دار الفكر،معجم مقایيس اللغة -13
لسان العرب،محد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدین ابن منظور  -14

– دار صادر : ،الناشر(ىـ711: ادلتوىف)األنصاري الرویفعى اإلفریقى 
 ىـ 1414- الثالثة : بريوت،الطبعة
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عريب عبد احلميد :حتقيقالدامغاين ,الوجوه والنظائر أللفاظ كتاب اهلل العزیز -15
تاج العروس احلاوي لتهذیب  14  علي،دار الكتب العلمية،بريوت ،لبنان،

 1998النفوس،امحد بن عطاء اهلل السكندري،دارجوامع الكلم،مصر 
عامل الكتب :شبلي، نشر: معاين القران وإعرابو ، الزجاج،التحقيق -16

 م،1998،بريوت،لبنان،
 ،السعودیة2013 ،الشوكاين،ادلعرفة،جدة،فتح القدیر -17
دار (ىـ313: ادلتوىف) أبو بكر، زلمد بن زكریا الرازي :رسائل فلسفية -18

 1982-  ىـ 1402اخلامسة، : الطبعة،اآلفاق اجلدیدة، بريوت
معارج القدس يف مدراج معرفة النفس أبو حامد زلمد بن زلمد الغزايل  -19

 1975 2بريوت ،ط– دار اآلفاق اجلدیدة (ىـ505: ادلتوىف)الطوسي 
،دار صادر،بريوت لبنان قوت القلوب يف معاملة احملبوب ،طالب ادلكي -20
،1992 
مدارج السالكني بني منازل إیاك نعبد وإیاك نستعني، مشس الدین ابن قيم  -21

، 3:ط– دار الكتاب العريب : زلمد ادلعتصم باهلل البغدادین: اجلوزیة ،ق
م 1996-  ىـ 1416

دار :زلمد قاروط،ن:االنسان والنفس يف ضوء الكتاب واحلدیث،ت -22
، 2002االوىل،:الكتب العلمية، بريوت،ط

زلاسبة النفس البن أيب الدنيا،أبو بكر عبد اهلل بن زلمد بن عبيد بن  -23
: ادلتوىف)سفيان بن قيس البغدادي األموي القرشي ادلعروف بابن أيب الدنيا 
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: ادلسعتصم باهلل أيب ىریرة مصطفى بن علي بن عوض،الناشر: ،حقيق(ىـ281
دار الكتب العلمية، بريوت 

 م 1986-  ىـ 1406األوىل، : الطبعة -1
 .7،18/ 31سفر العدد  -2
 .7،18/ 31سفر العدد  -3
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