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طارقي،  ألقى إلي لدكتور/ عبد اهلل ال به ا تا حدة"ك ؛ "نفس وا

ونظرت فيه على عجل، والتقديم يحتاج إلى م له. ألنظر فيه، وأقد  

قراءة بأناة، ولكن حسننن تقسننيم الكتاج، و وبة ،ننبكه، و،نن ولة 

بإ ابة المحقق به، مع ثقتي  نة النظر  تركي فاين مؤو لك ك كل ذ  ..

 بتحقيق وتدقيق. 

 وموضوع الكتاج شائق شائك: 

 أما تشويقه، فمن و وه: 

يكون ذلك  المن ا: حسننننن الدرا،ننننة التي قدم ا المحقق، و

 عن  وبة التصور.  الإ

 ومن ا: براعة المصنف يف تركيب العبارة، و مال األ،لوج. 

تا  إلى  ومن ا: موضننننوع الكتاج، ولو النفس، والنفس تشنننن

 معرفة ما يتعلق هبا. 
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ومن ا: ولعي بكل برا،ننننة ل ا تعلق بموضننننوع النفس، وقد 

خبننايننا "كتننابين، أحنندلمننا:  فننيف  كتبننيف يف ذلننك مقنناالت، و ننننن  

عاين الر  "، واآلخر "النفوس يه  "وحم يف القرآن الكريم، ولو شننننب

 بموضوع الكتاج المحقق.  

عاين الن فس يف بعين،  خل بعين م تدا ا؛ فل كل نه شنننننائ ما كو وأ

والختالف ألننل العلم يف بعين المعنناين، وللبلن بين المعنى 

 األ لي، والمعنى المراب. 

مدة من الأمن أ   ييف  عدبة يف وقضنننن يه و وب نفوس مت ر ح ف

الذات الواحدة، ثم بدا لي ر حان أهنا نفس واحدة متشننننكلة، تارة 

 .. إلخ.  ا راضيةتكون مطمئنة، وحينا لوامة، وآونة أمارة، ووقتل 

 يكون ذلك لكل  احب نفس.  الو

معنى واحنند،  ب نفس  ل لروح وا يجعننل ا من  علمنناء  ل ومن ا

يا، يلتقيان يف النفس والصننحيح أن بين ما عموما وخصننو ننا و  

 التي هبا حياة البدن، ثم يكون لكل من ما معان. 

 ويف ذلك يقول السيوطي: 
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 والروح والنفس لما شننننيئان

 
 

 وقيننل: شننننيء واحنند، وال نناين

 

يم ق ل بن ا عالمننة ا ل ختنناره ا  ا

 
 

 مننننل قيننننننننن بليننننننننلننننما رآه م

 

وعلى لذا يندرج المعنى ال الث، الذي ذكره المصنننف، يف المعنى 

ال نناين، وكننذلننك المعنى الرابع لو بمعنى النفس التي يف بنناطن 

اإلنسنننننان، ولكن ع  فيننه بننالجأء عن الكننل، وكننذلننك المعنى 

البننامس، وم لننه المعنى السنننننابس، والمعنى السنننننابع كننالمعنى 

لذات يسنننن بدن(، ف ذا وا بامس )الروح مع ال لك ال كذ يان، و تو

ھ ھ ے ے )النننمنننعنننننننى الننن نننامنننن، ننننحنننو: 

 ، فإنه بمعنى: منكم، أي: من ذواتكم.(ۓ

وأما ما ا،نننتدركه الدكتور/ عبد اهلل على المصننننف فموضنننع 

 نظر. 

 وقد ا،تدرك عليه ثالثة معان، قال: إن المفسرين ذكرولا، ولي: 
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النفس بمعنى العقننل، والنفس بمعنى آبم، والنفس بمعنى 

 األخ. 

بليل  الحا ة إلى اال،تدراك؛ ألن المعنى األول  الوأرى أنه 

عليه، وإطال  النفس على العقل ا ننننطالح كالمي، وإطالقه على 

آبم عائد لمعنى الذات، أي: من ذات واحدة، والمراب آبم، وإطال  

لى:  تعننا قولننه  يق؛ ألن  ق ير ب غ لى األخ  ع فس  ن ل ۅ ۅ )ا

نا وعلى عباب اهلل ، أي: على ذواتكم، فقولوا: السننالم علي(ۉ

ی )الصنننالحين، أو: ليسنننلم بعضنننكم على بعين، كقوله تعالى: 

، والنفس ل نننا بمعنى الننذات، وإنمننا  نناء الكالم (جئ حئ

 هبذا األ،لوج على ضرج من المجاز. 

والحا نننل: أن معاين النفس كل ا تؤول إلى معنى واحد، ولو 

ا اإلنسننننان، وأحيانل على ما به حياة  -أحيانلا-الذات، غير أهنا تطلق 

 على ذلك وعلى البدن. 

 وكذلك المعنى األول الذي لو الذات اإلل ية لو لو. 

 أرى أنه يف حا ة إلى تفصيل.  اللذا ما ظ ر لي بإيجاز، 
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صيل ق الط  ولعل المحق   شيء من التف ارقي، يطر  الموضوع ب

ئ را،ة بعد إعابة النظر، وأن يحقق النظر يف قولي، وكل يبطيف الد  

 ويصيب. 

لة منذ  با به؛ ف و ذو  د ون له عمله، وبح ه، وبأ وشننننكر اهلل 

 ننباه، وكان أيام تدريسنني بالمسننجد الحرام، قبل نحو من ثالثين 

 ا، أحد النجباء، الفائقين أقراهنم، ولو اليوم على تميأه وبأبه. عامل 

وإنما يتميأ طالب العلم حقا، بالتحرر من ربقة التقليد، على 

 علم وبصيرة. 

 واهلل الموفق وال ابي.

 

 وكتب                

 أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي    

 رئيس مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة                     
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المحابر، ولرم يف  لذه الن فس الواحدة أعييف الفال،ننفة وذوي

ا بغير يقين  عابمم  ميعنل كابر، فقند أ طلنب البحنث عن كن  نا األ

 عن ا!

وكأن القبين على معنالا بونه خرط القتاب، ألهنا تسننننتعصنننني 

إذ ليس ل ا أعضناء تشنريحية أو غدب أو  ... على الدرس والتشنريح

 . (1)أحماض أمينية ... فحقائق ا تشكل ثغرة معرفية ك ى

؛ ألن -مع غياج بيان الوحي-ال غرة المعرفية و،ننننتبقى تلك 

 .(2) )نفس( اإلنسان أعظم مما يمكن أن تقوله عن ا العلوم مجتمعة!

وأل ل كل ذلك نجد أن ا،ننننتنطا    د العلماء يف العناية  

بالن فس وعلوم ا وقضنننايالا من خالل الر وع لل اإل اإل،نننالمي 

                                                           

 (.307انظر: رحلتي الفكرية، لعبد الولاج المسيري، بار الشرو  )ص ( 1)

 (.52ص)انظر: اإل،الم بين الشر  والغرج، لعلي عأت بيغوفيتش، بار الشرو   (2)
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رار ذلك اللغأ من تقدٌم نحو تلك ال غرة المعرفية، وإ، ام لحل أ،

 معارف الوحي وعلومه! 

سية أمر مب ر،  إن تجربة علماء ال اإل يف العناية بالمباحث النف

 دير بالعناية، وخليق بااللتمام؛ وتأيت ألمية ذلك يف التمكين من 

ا،ننننت مننار تلننك ال روة الق اح حلول  نندينندة، واال،ننننتفننابة من 

ة التي لم تأل يالتجارج إليجاب أ وبة عن بعين السؤاالت العصر

 واج، أو تلك التي يمكننا إعابة النظر في ا! فكم من  الب مفتوحة

مقوالت ،ننننارت هبا الركبان؛ ب نييف على مقدمة مغلوطة ومف وم 

نْتحل!  م 

ناليك عن ال مار الجليلة التي نجني ا من لذا الصنيع، وأول ا: 

ين؛ ألن البحث الن فسي  الم  م إعابة بناء  لة العلوم الن فسية بالد 

سننننلمة التي  ين من أول مرة، ولذا أشننننبه بالم  منبيف الصننننلة عن الد 

ينكرلا الن فسانيون، ول ذا حين ننجأ بناء ذاتنا البا ة يف العلوم  ال

الن فسننية، باالتصننال بال اإل والبناء عليه؛ ،نننصننل بعدلا لمرحلة 

إلقصننننائه بقدر ما نقوم  الاالتصننننال بالمنتح الحداثي المعا ننننر، 

ين وب قافة  باختباره وإعابة ا،ننت مار الن افع منه بعد إعابة  ننلته بالد 
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المسننتفيدين من لذه الممار،ننات الن فسننية إرشننابا وعال ا، وأول 

 مدخل لذلك لو المفاليم والمصطلحات.

ول ذا فنحن اليوم أمام مابة تراثية مصنننطلحية قريبة منا نسنننبيا من 

ية الفكرة يف انتأاع ا لنسننننق  مابة ذك علمي ب،ننننم من حيث الأمن، 

القرآن الكريم والحننديننث الشننننريف يف معنى الن فس اإلنسنننننانيننة 

 ومف وم ا.

بيان ولي: ر،ننننالة مسننننتجي زابه التي أ،ننننمالا: ر،ننننالة يف  

 لى اهلل -وله ،نة ر،ا،تعماالت لفظ الن فس يف كتاج اهلل تعالى و

 .-و،لمعليه 

الواحدة التي خلقيف من ا البشننننرية  معاء، ،ننننتبقى لذه النفس 

 ا بالغ األلمية، ول ذا تكرر لذا اللفظ أعني النفس الواحدةبليغل  معنى

، أعني ،ننننيا  ذاته يف القرآن الكريم أربع مرات، بال كيب والسننننيا 

ٱ ٻ ٻ ) ، قال تعالى:خلق البشننرية كل ا من النفس الواحدة

ڎ ڈ )، وقنال: [1]النسااااااااااااااااااء: (   ٻ ٻ پ پ پ پ
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ٻ ٱ ٻ ): وقننال ،[98]األنعاااااااا : (   ڈ ژ ژ ڑ

 .[6]الزَُّمر: (   ٻ

حدة، التي من ا  ية اليوم را عة للنفس الوا إذا فنفوس البشننننر

خلقيف، وبالتالي فإن إ ننالح كافة شننؤوهنا له مر ع واحد، يتصننل 

 بالبالق الواحد للنفس الواحدة!

وهبذا نعيد لنصننننوص الوحي مكانت ا يف العلم بالن فس باعتبارلا 

يا الن فس، إذا ا  لذا النص المصنننندر الرئيس لقضننننا نا  نا وثور ت د

 المعجأ!

سانية يف حق النفس،  وليس معنى حدي ي لنا إلغاء التجربة اإلن

ولكن معناه أن نتبذ الوحي أ ننننال، ثم تأيت التجربة بعد وضننننعنا 

لأل ننننول التي متدي هبا التجربة بنور الوحي، فتتحقق مصننننلحة 

 الدنيا ومصلحة اآلخرة معا.

جاز لذا العمل ومرا عته بقي أن أشننكر كل من أعانني على إن

وتدقيقه؛ فأشننكر أ.ب. الشننالد البوشننيبي على لذا اإللداء ال ري، 

يف وا ت ابه ونصنننحه وأشنننكر أ.ب. مصنننطفى فوضنننيل على   ده 
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جابري على  لك أشننننكر أ.ب. إبريس ال كذ تدقيق، و عة وال المرا 

تو ي ه ونصننحه، وأشننكر المحقق محمد أ مل اإل ننالحي على 

شكر  صحه، وأ رئيس مجمع  -أ.ب. عبد العأيأ الحربي مرا عته ون

على تقديمه للكتاج، وقد طلب مني مناقشنننة  -اللغة العربية بمكة 

اكتفي  -ولو خنالفتني  -أفكناره والرب علي نا، غير أين لفرحي هبنا 

بل القول والقول  حة تق حث العلمي ،نننننا فالب ما لي؛  لا ك بإيراب

زمالئي الك ير اآلخر، عالوة على أهنا تجربة عالم فذ، تعلميف منه و

نأال نتعلم منه،  أاه اهلل عنا  المنذ كنا يف المرحلة المتو،ننننطة، و

 خيرا ك يرا، وأثابه أ را عظيما على تعلمينا.

واهلل أ،نننال أن يتقبل العمل خالصنننا لو  ه الكريم، وأن يجد 

 ن هبا ماينفع.موفيه العاملون يف العلوم الن فسية والم ت

  

 

  



24  

 

 
 

 نفٌس واحدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25  

 

 
 

 نفٌس واحدة

 

 

 

 

 

 

 مقدمة الفصل األول:

 .بين يدي المبطوط :  أوالل

 .ثانيلا: ،بب العناية بالمبطوط 

 .ثال لا: تر مة المؤلف 

  :ا  .وعنواهنا للمؤلف المبطوط نسبة إثباترابعل

  نسخ المبطوط.اخامسل : 
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 : بين يدي المخطوط:أواًل 

الن فس اإلنسننانية ألم مكون يف لذا اإلنسننان؛ ول ذا ا،ننتحقيف 

( موضننننعا، 298أن يكون حجم الوروب للفظ ا يف القرآن الكريم )

( موضع؛ األمر الذي يدل على 200) يأيد علىويف الصحيحين ما 

 مركأية لذه الن فس يف علوم الوحي.

ول ذا لم يبل قرن من قرون األمة، منذ بدء التدوين إلى اليوم، من 

؛ ففي القرن "نفس»مصنننفات خا ننة ت عنى بالن فس اإلنسننانية با،ننم ا 

لن(؛ 243للحارإل المحا،بي )ت:  «آباج النفوس»ال الث ظ ر كتاج 

لن(، وكتاج 313للرازي )ت:  «النفس والروح»ويف القرن الرابع كتاج 

مصننننالح »لننننننن(، وكتاج 320حكيم ال مذي )ت: لل «مكر النفس»

مداواة »لن(؛ ويف القرن البامس: 322للبلبي )ت:  «األبدان واألنفس

لن(، ويف القرن السابس: ظ ر 456البن حأم األندلسي )ت:  «النفوس
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 ألبي حامد الغأالي  «مدارج معرفة النفسمعارج القدس يف »كتاج 

 ريخ األمة الطويل. ع  تالن(، وغيرلا من المصنفات 505)ت: 

ول ذا لم يكن من المسننتغرج على المكتبة اإل،ننالمية أن نجد 

في ا نصنننو نننا مبطوطة يف العناية بالن فس اإلنسنننانية، كما  ننننع 

اهلل بن ع مان بن مو،ى الرومي، المعروف بمستجي   احبنا عبد

،مالا:  ،الته التي أ بيان رسالة يف »زابه، يف القرن ال اين عشر، يف ر

صلى  سوله ) سنة ر ستعماالت لفظ النفس يف كتاب اهلل )تعالى( و ا

 .«اهلل عليه وسلم(

بقي أن أخ  القارئ الكريم، أن المبطوط ألدانيه؛ أ،ننننتاذنا 

لد البوشننننيبي  لدكتور الشنننننا ظه اهلل-ا ليف على –حف ، ثم حصنننن

 النسبتين األخريين للمبطوط كما ،يأيت تفصيل و ف ا.

ال من جية تحليل المحتوى وأشننير إلى أين عمدت إلى ا،ننتعم

لنص المبطوط وفق المن ح التكاملي يف تحليل النصننننوص الذي 

 .-حفظه اهلل- وضعه الدكتور/ إبريس نغش الجابري
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 : سبب العناية بالمخطوط:اثانيً 

هبذا المبطوط ثالثة  ية  نا باعث على الع بب ال كان السنننن قد  ل

 أمور:

 األمر األول: 

أن المبطوط يسننن م بوضنننوح يف إثراء حقننل العلوم الن فسنننيننة 

من القرآن الكريم والحديث الشننريف، ويفتح آفاقلا متعدبة المسننتمدة 

 يف ا،ت مار لذا العمل الم م الذي وضعه لذا العالم المحقق.

 األمر الثاين: 

أن المننابة ال ريننة التي اشننننتمننل علي ننا المبطوط لي بم ننابننة 

انيين المسلمين للر وع لبناء ذات خا ة بنا الصرخة المنب ة للنفس

يف العلوم الن فسية، من خالل االشتغال هبذا الكم الكبير من اآليات 

واألحابيث التي التميف بالن فس اإلنسننانية، وذلك ما يمكننا من أن 

عألر األ يال المتالحقة أن العلم بالن فس اإلنسننننانية  أ ننننيل يف ن شننننْ

 !فقن اغربيل  اعلمل ليس تراثنا، و
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 األمر الثالث: 

أن نعلم ويعلم الجميع أن النفس اإلنسانية ذات منألة عظيمة 

؛ ول ذا كان لذا الحضننننور الكبير ل ا يف -تعالى–عند اهلل  القدر

بد أن ذلك الأخم يحمل رؤية من ا ية،  النصننننوص الوحي، و

ولدى وإرشننننابا لتف م الن فس والتعامل مع ا، وإ ننننالح عيوهبا 

 وا،ت مار قوالا.

عليه - "ابن آبم"إهنا مابة مسنننن مة يف إخراج إنسننننان الوحي؛ 

 .(1)عوض ابن القرب -السالم

ك ير النفع للبشننننريننة،  «إلنسنننننان الكوثرا»إهنننا مننابة ت برج  

 .(2)«اإلنسان األب » ال

 

  

                                                           

 كما يقول الشالد البوشيبي. (1)

 كما يقول طه عبد الرحمن. ( 2)
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 : ترجمة المؤلف:اثالثً 

  نندت ك يرا يف البحننث عن تر مننة وافيننة للمؤلف، غير مننا 

لدية »، والنبذة اليسنننيرة يف (1)«األعالم»لي يف كْ رأل ين الأ  كتب خير الد  

عارفين لك م ل ا يف (2)«ال كذ فيف (3)«معجم المؤلفين»، و ، حتى وق

على تر مة وافية حررلا ،يد باغجوان يف تحقيقه لكتاج للمؤلف 

، فنناكتفيننيف هبننا؛ لغنننائ ننا (4)«المسنننننالننك يف البالفيننات»بعنوان: 

 .-اهللرحمه -وا،تيفائ ا أبعاب ال  مة للمؤلف 

 اسمه ونسبه: 

لو اإلمام العالم العالمة النحرير عبد اهلل بن ع مان بن مو،ننى 

 الرومي الحنفي، اإل،تانبولي، المعروف بمستجي زابه.

                                                           

 (.4/103األعالم للأركلي ) ( 1) 

لدية العارفين: أ،ننماء المؤلفين وآثار المصنننفين، إل،ننماعيل باشننا البغدابي، طبع  ( 2) 

 (.1/251(، )1955إ،تانبول، ) –وكالة المعارف 

 (.2/265(، )1414لبنان، ) –معجم المؤلفين لرضا كحالة، الر،الة، بيروت  ( 3) 

مان بن  ( 4)  يات بين المتكلمين والحكماء، لعبد اهلل بن ع  انظر: المسننننالك يف البالف

،يد باغجوان ،ة وتحقيق: ب.  ،تاذ -مو،ى أفندي، المعروف بمستجي زابه، برا أ

 امعة ،ننلجو  بقونية، بار -،ننالمية، المسنناعد بكلية اإلل ياتوالفر  اإلالتاريخ 

 (.16 )صلن 1428  ،م2007  إ،تانبول،–لبنان، مكتبة اإلرشاب- ابر، بيروت



32  

 

 
 

 نفٌس واحدة

: تعالىوأنا الفقير إليه »وقد ذكر نسبه بنفسه يف ر،الته لذه فقال: 

 .«عبد اهلل بن ع مان بن مو،ى. ولو المعروف بمستجي زابه

، ،ننيد باغجوان، «لمسننالك يف البالفيات»وذكر محقق كتابه 

تقرير نسبه يف تر مة مستفيضة،  اء في ا: أن لذا النسب اتفق عليه 

له، ولم:  لة النصننننناج»من تر م  ، «األعالم»، والأركلي يف «مج

باشننننا ، وإ،ننننماعيل «ذيل تاريخ األبج العربي»يف  «بروكلمان»و

 .«ذيل على كشف الظنونإيضاح المكنون يف ال"يف  البغدابي

عبد اهلل بن عمر »و،ننا  البغدابي نسننب مسننتجي زابه قائال: 

معجم »وتبعه عمر رضننننا كحالة يف . «بن مو،ننننى الرومي الحنفي

فأاب كل من إ،ماعيل باشا وكحالة )عمر( يف نسبه كأج  "المؤلفين

عبد اهلل بن »له. وأما فندقليلي عصننننميف أفندي فذكر نسننننبه لكذا: 

 ، فقدم ا،م الجد على األج يف ذكر نسبه.«نمو،ى بن ع ما

والذي يبدو أن الر ل أعرف بنسنننبه، فما قاله أولى باالعتماب، 

)ولذا ما أعتمده لنا(، ونسنننبته اإل،نننتانبولي: تعوب إلى نسنننبته إلى 

 البلد الذي ولد ونشأ في ا إ،تانبول.    
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وأما نسنننبته بالرومي: ف ي نسنننبة إلى بالب الروم التي ولد في ا، 

 ونسبته بالحنفي: ف ي نسبة إلى مذلبه الحنفي.

، ف ي كلمة مركبة من كلمتين وأباة «مستجي زابه»وأما ش رته 

، وأما أباة «البف»، فمعنالا بال كية «مسننيف»النسننبة: أما األولى: 

، ف ي تفيد النسبة إلى م نة، م ل: ق و ي، وشربجي، « ي»النسبة 

  - «مستجي»وما إلى ذلك يف اللغة العامية الدار ة؛ فمعنى الكلمة 

 .«البفاف"، أي « انع البف وبائعه»: -باللغة العربية 

، ف ي فار،ننننية األ ننننل، ول ا بديل «زابه» وأما الكلمة ال انية

ابن؛ فمعنى اال طالح  ، ومعنالا بال كية:«أوغلي"بال كية، ولو 

والذي يبدو من لذا أن أحد آبائه . «ابن البفاف»: «مسننتجي زابه"

 كان يأاول م نة  ناعة البف أو بيعه؛ فنسبه إلي ا لذلك.

 «مسنتجي زابه»قال باغجوان: لذا ولقد وقع يف ضنبن شن رته 

  «مستحي زابه»تحريفات عديدة بعيدة عن الصواج: فتحرفيف إلى 

  «روكلمان»عند  «مسنننيحي زابه»، وإلى «األعالم»عند الأركلي يف 

فرانأ »عند  «مسننننبحي زابه»، وإلى «ذيل تاريخ األبج العربي»يف 

مسننننتجي »، وإلى «المؤرخون الع منانيون ومؤلفنامم»يف  «بابنكر
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ية»يف  «زابه فار،نننن ية وال ية وال ك بة  «ف رس الكتب العرب يف مكت

 الغازي حسين بسرايوفا.

 للعلم:مولده ونشأته وطلبه 

،تانبول  «مستجي زابه»ولد  عا مة -عبد اهلل أفندي بمدينة إ

، ونشننننأ هبا نشننننأة علمية وبينية، كما لي -الدولة الع مانية آنذاك

العابة يف نشننننأة العلماء، وليسننننيف لدينا معلومات تفصننننيلية عن 

شأته األولى، و عن عائلته وأفراب أ،رته؛ إذ لم يذكر  الطفولته، أو ن

ال ا م أخبارا شافية عنه يف لذه المرحلة، شأنه المؤرخون وكتاج 

 يف ذلك شأن ك ير من علمائنا القدامى المغمورين.

وذكر فننندقليلي عصننننمننيف أفننندي أنننه تأوج، ورز  من لننذا 

يه يف مقدمة  مان، كما لو منصننننوص عل مه ع  الأواج بولد، ا،نننن

للبيضاوي بمكتبة آيا  وفيا،  «حاشية على أنوار التنأيل»مبطوطة 

ز  ببنيف تأوج هبا تلميذه المولى محمد أ،نننعد بن ع مان بن كما ر

 شكر اهلل.
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 منزلته العلمية:

نه  ية على نحارير زما ية والعال  كما–بعد أن برس العلوم اآلل

اكتمننل تكوينننه العلمي  -لي العننابة لنندى طالج العلم أيننامننه

واإلباري، و ننار من أكابر العلماء والقضنناة الع مانيين يف عصننره، 

ألعالم عصره يف العلوم المبتلفة، وقراءته علي م الكتب  فمالزمته

المتعلقننة بتلننك الفنون؛  علتننه يتقن أك ر من فن وعلم. ونجنند يف 

شننننك أنه كان ممن  العلى ذلك. و الأ،ننننماء الكتب التي ألف ا بلي

 يبتلف إلى الشيوخ، وتلقى العلم من أفوال م.

 - مالحننديننث للم –لكن كتننب ال ا م التي وقفنننا علي ننا 

 يرب في ا ذكر ل ؤالء الشيوخ الذين تتلمذ علي م. لم

 تالميذه:

، عبد اهلل أفندي، قد اشننننتغل مدة «مسننننتجي زابه»كما بينا أن 

شننننك أنه  الطويلة بالتدريس يف مدارس عديدة، وطيلة لذه المدة 

به، ولكن  نه، وتبر وا  خذوا ع يه، وأ يذ قرأوا عل له تالم كان  قد 

أنني و دت من م  اللؤالء التالميذ، إ مؤرخيه لم يذكروا أحدا من

 اثنين يف كتب ال ا م التي و لتنا، ولما:
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المولى فننايين محمنند أ،ننننعنند بن ع مننان بن شننننكر اهلل 

، عبد اهلل أفندي، «مسننتجي زابه»(: برس على النحرير 1165)ت:

العلوم اآللية والعالية، واكتمل تكوينه العلمي على يديه، ثم تأوج 

 ؛ فصار   را له.«زابهمستجي »ابنة شيبه 

فايين خليل بن مصننننطفى بن عيسننننى )ت: (: 1134المولى 

برس العلوم اآلليننة والعنناليننة على مشنننننالير زمننانننه: قره خليننل، 

، عبد اهلل أفندي، وبعد أن تبرج «مستجي زابه»وبو،تان  الح، و

يف العلوم اآللية والعالية على أيدي م بدأ بالتدريس، وبأمن قصننننير 

شعراء رك طالج  ا تمع عنده شعر مدة، ولفيف أنظار  شتغل بال ، وا

اشنننتغل بالعلوم الرياضنننية، وأ نننيب بعشنننق قاتل، ولم  زمانه، كما

يتحمل لذا العشنق؛ فشننق نفسنه يف بيته بقرج يدي قله )أي القالع 

لنننننن، وله مؤلفات ك يرة 1134السننبع( بإ،ننتانبول، وذلك يف ،نننة 

 .(1)ذكرلا محمد طالر ال و،ي

 

 
                                                           

 المصدر السابق. (1) 
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 مناصبه:

أتم برا،ننننته العلمية على يد أكابر علماء زمانه؛  ننننار  وبعد أن

من مدر،ة إلى مدارس عليا،  المدر،ا، وظل ي قى يف التدريس متنق

تاء، كما لي  تاء إلى أعلى المراكأ يف اإلف ية وإف ومن وظائف قضننننائ

العننابة يف نظننام ال قيننة عننند النندولننة الع مننانيننة يف مجننالي التنندريس 

 والقضاء.

 مؤلفاته:

مؤلفنات علمينة وفكرينة يف أنواع من  «تجي زابهمسنننن»خلف 

الفنون والمعارف اإل،نننالمية واإلنسنننانية؛ إذ لو عالم مشنننارك يف 

 التفسير والحكمة وعلم الكالم، وغيرلا.

 وله من التصانيف:

 )ولو   -اختالف السيد و،عد الدين يف مسائل شتى )يف اللغة

 مطبوع.

  مبطوط(. -إيضاح عبارة الملتقي يف ،جدة الس و( 
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  تر مة ر،ننننالة يف فضننننائل  ننننالة الجماعة من العربية إلى

 )مبطوط(. -ال كية 

  تعليقننة على شننننرح العأي لسننننعنند النندين التفتننازاين يف علم

 )مفقوب(. -الصرف 

  ما ثبيف قدمه امتنع »ر،ننننالة يف شننننرح معنى كالم الحكماء

 )مفقوب(. - "الت افيف»بعنوان  "عدمه

  مبطوط(. -ر،الة يف عالقات المجاز( 

  مطبوع(. -حاشية على تفسير البيضاوي( 

 مطبوع(. -ين والحكماءالمسالك يف البالفيات بين المتكلم(

ولو الذي ا،نننتفدنا من تر مة المحقق له يف تلبيص تر مة 

 للمؤلف.

 مبطوط(. ولي ر،التنا لذه التي  - (1)ر،الة يف معاين النفس(

  نحن بصدب تحقيق ا وإخرا  ا.

 فات.وغيرلا من المؤل

 

                                                           

 المصدر السابق. ( 1) 
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 وفاته:

وبعنند حينناة حننافلننة بننالعلم والتنندريس واإلفتنناء والقضننننناء     

، عبد اهلل أفندي، «مسننتجي زابه»والتصنننيف والبير أبركيف المنية 

 يف اليوم السابع من ش ر شعبان ،نة خمسين ومائة وألف لل جرة.

،تانبول يف مق ة       سكين به »وبفن يف حي محمد الفاتح بإ ك

يف الج ة القبلية من مسنننجد  «زنجرلي قيو»، الواقعة يف شنننارع «به

، وموقع ق ه بالقرج من موقع ق   احب «نشانجي محمد باشا»

ش ير  شقائق النعمانية يف علماء الدولة الع مانية»المؤلف ال  «ذيل ال

رحمة وا،ننننعة  -تعالى-ابه إبراليم أفندي، رحم م اهلل عشنننناقي ز

 .(1)وأ،كن م فسيح  نانه

 

  

                                                           

 المصدر السابق. ( 1) 
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 :وعنوانها : إثبات نسبة المخطوط للمؤلفارابعً 

 ،الة إلى المؤلف من خالل ما يأيت:تأكد للباحث نسبة لذه الر  

ية الر،ننننالة؛  -1 بدا أرخ لأمن  حتى إنهما نص عليه المؤلف يف 

به  الالشننننروع يف كتابت ا، والمكان والعمل الذي كان منشننننغ

 بعدلا، حيث يقول:

 -تعالى-النفس يف كتاج اهلل )ر،الة يف بيان ا،تعماالت لفظ 

و،ننننة ر،نننوله،  معت ا بالتماس بعين اإلخوان لما شنننالد 

-تعالى-االختالفات يف ا،ننتعمال لذا اللفظ، وأنا الفقير إليه 

: عبد اهلل بن ع مان بن مو،ى، والجمع وقع بعد خرو ي من 

،نننالنيك، قبل شنننروعي يف حاشنننية البيضننناوي، ،ننننة إحدى 

 لي بقسطنطنية(.وثالثين ومائة وألف يف منأ

نسنننب الكتاج إلى المؤلف يف كتاج مجموعات مبطوطة يف  -2

مكتبات ا،نننتانبول من منشنننورات )اإللسنننكو( وفيه: ضنننمن 

مجموع لمبطوطات ببن واضننننح )معاين النفس النفسننننية، 

المؤلف عبد اهلل بن ع مان بن مو،ننننى، المعروف بمسننننتجي 
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ا»لننن( وأوله : 1150زابه )ت:  ،بحان من  عل لإلنسان نفسل

 .(1)لن1133تاريخ التأليف: ،نة  « ... أقسم علي ا

بتصننريحه أن  -المتقدم ذكره-الدكتور ،ننيد باغجوان  إشننارة -3

،عد أفندي حيث أالر،الة لصاحبنا حسب ما و ده يف نسبة 

يقول: )ر،نننننالننة يف معنناين النفس )خ( لم يننذكرلننا أحنند من 

،نة  لننننن، كما لو مصرح يف هناية 1133الم  مين له. ألف ا 

 .(2)،عد أفنديأة نسب

عند مقارنة خن المؤلف يف النسننبة الرئيسننة ببطه يف  ننورة  -4

المسنننننالننك يف البالفيننات بين المتكلمين »مبطوط كتننابننه 

، الذي حققه ونشننننره باغجوان، نجد التماثل بين «والحكماء

ا.  البطين ظالرل

                                                           

للمنظمة العربية انظر: مجموعات مبطوطة ضننمن منشننورات مع د المبطوطات العربية  ( 1) 

ويظ ر أهنا نسنننبة عاطف  ،13لل بية وال قافة والعلوم للدكتور طه محسنننن البغدابي ص

بداللة تاريخ المقابلة على النسننبة األ ننلية  -كما ،ننيأيت-أفندي التي لي النسننبة ال ال ة 

 وكذلك اشارته يف أول و ف للمجموع أهنا ببن واضح  ميل. ،1137

مان بن انظر: المسننننالك يف ا ( 2)  يات بين المتكلمين والحكماء، لعبد اهلل بن ع  لبالف

 (.16 )ص مو،ى أفندي، المعروف بمستجي زابه
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تأكيد الب اء يف تحقيق نصننوص ال اإل أن النسننبة األولى،  -5

لا، ن ماب بة رئيسننننة لي ببن المؤلف فعال، التي تم اعت سنننن

وممن أكد ذلك: الباحث والمحقق محمد أ مل اإل الحي. 

 .-حفظ م اهلل تعالى-ووافقه المحقق عأير شمس 

وظالر أن عنوان الر،الة المذكور يف النسبة البطية التي لي  -6

: بمعاين لو ا،ننم ا الصننحيح؛ فتكون التسننمية ببن المؤلف

 .ة تعبير عن موضوع الر،الةالنفس، أو معاين النفس النفسي

 : نسخ المخطوط:اخامًس 

وقفيف على ثالإل نسننننخ مبطوطة ل ذه الر،ننننالة، ولي كما 

 يأيت:

نسخة مصورة بمكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة  النسخة األولى: -1

مكتبة ، وأ نننل ا يف 5، الر،ننننالة 238/80تحيف رقم:  المنورة،

 ج(. 27-ج16)  3579/2، تحيف رقم: )(1)عارف حكمت

                                                           

لا إلى  ( 1)  ية التي تم ضننننم محتوا بات الوقف عارف حكميف: لي من أك  المكت بة  مكت

بة الملك عبد بالمسننننجد النبوي  مكت نة المنورة؛  راء التو،ننننيعات  بالمدي العأيأ 

 الشريف.
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عدب ،ننننبع لوحات، وهبا مواضننننع مطمو،ننننة،  و اءت يف 

 وخروج للنص على  وانب ا.

ما  بة لي ببن المؤلف، ك لذه النسننن بأن  وكل القرائن تشننني 

أ،نننلفيف آنفا؛ ولذلك فقد اعت ما لي األ ننننل، ورمأت ل ا 

 بحرف: )أ(.

 نســخة محفو ة بمكتبة أســعد أفندي، تحت النســخة الثانية: -2

لة  (، مكتوج3579رقم: ) على ورقت ا األولى: )لذه ر،ننننا

شننننريفة لمعاين النفس النفيسننننة أل،ننننتاذنا الفاضننننل النحرير 

مسننننتجي زابه عبد اهلل أفندي نال مرابه(، تم نسننننب ا يف رابع 

 لن.1133ش ر محرم الحرام ،نة 

عدب لوحاما ثماين لوحات، واعتنى نا،نننب ا بتبريح اآليات 

 بين السطور. ورمأت ل ا بحرف )س(.

، تحيف الثالثة: نســخة محفو ة بمكتبة عاطف أفندي النســخة -3

 لن. 1137(، تم نسب ا يف ربيع األول 2797رقم: )

لوحننة، مكتوبننة ببن مقروء وواضننننح.  23وعنندب لوحننامننا 

ا-ومكتوج علي ا  : )لذه ر،ننالة شننريفة لمعاين النفس -أيضننل
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النفيسة أل،تاذنا الفاضل النحرير مستجي زابه عبد اهلل أفندي 

 اآليات بين السطور.  ، واعتنى نا،ب ا بتبريحنال مرابه(

يف عليه ولذا يؤكد أن لذه النسبة منقولة من السابقة، كما بل  

 المقابلة. ورمأت ل ا بحرف )ع(.
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صورة الصفحة األوىل من نسخة مكتبة عارف حكمت، املرموز هلا حبرف 

 )أ(.
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من نسخة مكتبة عارف حكمت، املرموز هلا حبرف  الثانيةصورة الصفحة 
 )أ(.
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من نسخة مكتبة عارف حكمت، املرموز هلا حبرف  األخريةصورة الصفحة 

 )أ(.
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صورة الصفحة األوىل من نسخة مكتبة أسعد أفندي، املرموز هلا 
 حبرف )س(.
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صورة الصفحة الثانية من نسخة مكتبة أسعد أفندي، املرموز هلا 
 حبرف )س(.
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صورة الصفحة األخرية من نسخة مكتبة أسعد أفندي، املرموز هلا   
 حبرف )س(.
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مكتبة عاطف أفندي، املرموز هلا صورة الصفحة األوىل من نسخة 
 .حبرف )ع(
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صورة الصفحة الثانية من نسخة مكتبة عاطف أفندي، املرموز هلا 
 .حبرف )ع(
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صورة الصفحة األخرية من نسخة مكتبة عاطف أفندي، املرموز هلا 
 .حبرف )ع(
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 نص المخطوط: لفصل الثاين: تحليلا

 .أوال: بين يدي تحليل نص المبطوط 

 .ثانيا: األلفاظ المفتاحية عند المؤلف 

 .ثال ا: مركأ بالالت النص 

 .رابعا: تفكيك نص المبطوط 

 .خامسا: التحليل النقدي للنص 

 .اب،ا: إعابة تركيب النص، 

 .ابعا: الموقف من المؤلف، 
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 بين يدي تحليل نص المخطوط:: أواًل 

المبطوط ال اثي بحا ة إلى العناية بنصه، وإخرا ه كما لو، 

وبرا،نننته بكل و ه ممكن؛ لال،نننتفابة القصنننوى من النص باخل 

 علومنا اليوم.

والمشننننتغلون بالعلوم الن فسننننية اليوم، يف أو،نننناطنا ال قافية، 

بماضينا بحا ة إلى تقريب م ل لذه النصوص، التي تصل حاضرنا 

القريب والبعيد، وتجدب ال قة بموروثنا ع  القرون المتتابعة؛ كل 

ذلنك يتنأتى من خالل برا،نننننة النص ال اثي، وا،ننننتعمنال كنافنة 

األبوات الممكنة لالق اج أك ر من تفا يل النص، والكشف عن 

كافة تضنننناريسننننه الداخلية والبار ية، وتقديم قراءة نقدية تعين 

يد القرج باحث على مأ ية يحسننننن أن  ال نه؛ ليعرف من أي زاو م

يسنننتفيد منه، وأن يبني عليه؛ ألن لكل زمن أ،نننئلته التي تسنننتدعي 

 ا ت ابا خا ا.
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، نصننننوص الوحي، «بأ ننننل الذات»والنصننننوص المتصننننلة 

 تستدعي مأيد عناية ومأيد ا،تفابة يف كافة العلوم المتصلة هبا.

ير ول ذا، فإن لذا النص بالغ األلمية؛ ألنه يسنننن م يف تجسنننن

ية بعموم ا ونصننننوص القرآن الكريم  لة بين العلوم الن فسنننن الصنننن

والحديث الشننننريف، وتلك م مة يحسننننن بالمشننننتغلين بالعلوم 

الن فسية أن ي تموا هبا، ويأخذوا بأ،باهبا، مستنطقين أضابير ال اإل، 

ومسننائلين نصننو ننه، مطبوع ا ومبطوط ا؛ ألن االكتفاء بمصننابر 

ية الم  مة وحدلا نا  ال العلوم النفسنننن ية؛ لحا ت نا قوة ذات يعطي

الملحة لما يصننلنا بذاتنا المر عية، شننأننا يف ذلك شننأن كافة األمم 

 و،ائر ال قافات. 

بد من التعرف على مقدراتنا ال اثية أوال، ثم يأيت االطالع  الف

على إنتاج ال قافات األخرى ثانيا؛ إذ تلك المرحلية لي ما يمكننا 

يا نا من اآل لو؟ وأي مقدار نحتاج؟ وعلى  ما خرمن معرفة احت

 أي كيفية نأخذه!
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 : األلفاظ المفتاحية عند المؤلف: اثانيً 

تتلبص األلفنناظ المفتنناحيننة يف لننذا المبطوط يف األلفنناظ 

 اآلتية:

 ذات اهلل تعالى: .1

: -تعننالى–وا،ننننتنندل لننه المؤلف بمواضننننع، من ننا: قولننه 

]آل (   ۆئ ۈئ ۈئ)، ]طاااااااا [(   ڳ ڳ ڳ)

يا عبابي، ». ويف الحديث القد،ي الوارب يف الصحيح: [28عمران: 

كم؛  ن ي ب حرمننا  م لتننه  ع نفسننننني، و  لى  ع لم  ظ ل حرمننيف ا إين 

 .(1)«تظالموا الف

 الروح اإلنسانية: .2

عند  «الجسننم اللطيف الحال يف البدن»ويقصنند بالروح اإلنسننانية: 

ٺ ) :-تعننالى– م ور المتكلمين وألننل الحننديننث، قننال اهلل 

                                                           

 (.2577رواه مسلم ) ( 1) 
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  ڤ ڤ ڦڤ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٿ ٿ ٿ

 .]الفجر[(   ڦ ڦ ڦ

يث:  حد من األحاب ؛ يعني (1)«ولو يجوب بنفسنننننه»ويف غير وا

 .(2)«والذي نفسي بيده»المحتضر. ويف غير واحد من األحابيث: 

 باطن اإلنسان: .3

باطن اإلنسننننان، م ل: الصنننندر و القلب، وما يشنننناكل ما من 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ): -تعالى-المدارك، قال اهلل 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ )، [284 ]الاابااقاار :(   ڎ ڎ ڈ

 .[154]آل عمران: (   چ

 

 

 

                                                           

 (.1303رواه البباري ) ( 1) 

يؤمن أحدكم حتى  فو الذي نفسننني بيده، ال»: - نننلى اهلل عليه و،نننلم-من ا: قوله  ( 2) 

 (.14رواه البباري ). «أكون أحب إليه من والده وولده
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 البدن: .4

گ گ  ): -تعالى-بمعنى: لذا ال يكل المحسنننوس، قال 

ں ں ڻ )، [145]آل عمران: (   گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

 .[185]آل عمران: (   ڻ

 الروح مع البدن: .5

ڤ ڤ  ٹ ٹ ڤ ڤ): -تعالى-وا،ننتدل لذلك بقوله 

(   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ   ۇ ۇ ۆ)، [س]الشااااااااام

 .[286]البقر : (   ۉ

 أمر موجود يف البدن مجبول على الشر: .6

ويقصننند المؤلف باألمر المو وب يف بدن اإلنسنننان: أنه أمر  بل 

على الشننننر والفسننننناب، وتحريين  ننننناحبننه وإغرائننه على القبننائح 

 والفضننننائح، وت بيطه عن األعمال الصننننالحة، ولو المذموم من بين

 ننننند  عليننه النفس، ولو الننذي أمر العبنناب أن يتبننذوه عنندوا،  مننا
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الج اب » :شننك. حتى يقال له الويجالدوه مجالدة األعداء الظالرة ب

، وأمروا أن يبالفوه مبالفة أكيدة؛ حتى أن تشنننرف اإلنسنننان «األك 

ند اهلل  مة ع فة والكرا عالى-بتشننننرف الأل عدم  -ت ياه، و ته إ بمبالف

 ال اعننننننندتنننننننه إلنننننننى منننننننا تننننننندعنننننننوه. قنننننننمسنننننننننن

الم-حكاية عن يو،ننننف  -تعالى- ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ) :-عليه السنننن 

ہ ہ  )، [53]ياااااوسااااااااااااااااااف: (   پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

ۀ ہ )، [83]يوسف: (   ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

ۈ ۈ ٴۇ )، [22]إبااااااارا ااااااايااااااام: (   ہ ہ

 .[96]ط : (   ۋ ۋ

 مطلق الذات: .7

، اأو  نل  اولو مطلق الذات من المبلو ، إنسننننانا كان أو ملكل 

نل  قال اهلل اكان أو  مابل  اأو حيوا عالى-،  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ): -ت

يب جت حت خت مت )، [48]الاااااااابااااااااقاااااااار : (   ۈئ ۈئ ېئ ېئ

 .[28]لقمان: (   ىت يت
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 الجنس: .8

ھ ): -تعننالى-ويعني بننه النوع و  نس اإلنسنننننان، قننال اهلل    

أي: مننن ؛ [128]الااااااتااااااوباااااااة: (   ھ ے ے ۓ

  .[6]الزَُّمر: (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ) نسكم، 

س  ف  ي الن  عان  م  
آن  ري الق  ف  
ث  ي  د  الح  و  

ات هللا ذ  
ىال  ع  ت  

حو  الر  

ن  اط  ب  
ان  س  ن  ال  

ند  الب  

ع  م  وح  الر  
ند  الب  

ي ف  ر  م  أ  
ن  د  الب  
ل  و  ب  ج  م  
ر   ش  ى الل  ع  

سن  الج  

مطلق 
الذات

شكل يلخص األلفاظ املفتاحية لدى املؤلف يف رسالته وهي )معاين النفس يف 
 القرآن واحلديث( عند املؤلف
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 : مركز دالالت النص: اثالثً 

المعنى المركأي للر،ننننالة من ألم القضننننايا الجديرة بالبيان؛ 

قارئ  نه لل لذي أراب المؤلف أن يبي للتعرف على الغرض الرئيس ا

بالالت النص: )فكرة من خالل لذا النص، ول ذا يقصنننند بمركأ 

لة(.  مة، أو المعنى المركأي للر،نننننا عا حة ال المؤلف، أو األطرو

يه  لذي ركأ عل لة، ا باحث أن المعنى المركأي يف الر،ننننا ويرى ال

 المؤلف، يدور حول ثالإل أفكار:

ية،  -1 كون المسننننألة التي تعرض ل ا يف الر،ننننالة ا ت ابية ظن

تسننا ، وليسننيف من قطعيات الدين؛ فالبالف في ا مقبول مسنن

بالظنون  يه  ما يصننننح أن يكتفى ف يل  ناعي من قب قام إق )والم

قطعي يطلب فيه الجأم واليقين(، ولو بم ابة  الوالتبمينات، 

 المقدمة التم يدية لما ،يقدمه للقارئ من خالل لذا النص.

الجانب الرئيس: ولو أن لفظ النفس يف القرآن والحديث  اء  -2

ا  ل ا شنننوالدلا من على معان،  مع ا يف ثمانية معان، و،ننن

القرآن الكريم والحننديننث الشننننريف، ثم أتبع ننا بننإطالقننات 

به  لذي عرض  بة اال،ننننتقراء ا العرج للفظ النفس، ولو بم ا
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ا ت ننابه يف المجننال؛ ف و قنند قنندم بننأن المجننال يسننننو  فيننه 

اال ت نناب واالختالف، فقنندم أطورحتننه ورأيننه يف أن النفس 

  اءت يف الوحي على ثمانية معان فحسب.

على ما  االنتصننننار لتلك األو ه التي وربت هبا النفس، ضنننندل ا -3

ذلب إليه الفال،نننفة يف قول م يف النفس، ولو هبذا ينفي  نننحة 

؛ ألنه يعت ه قول الفال،ننننفة يف النفس، ويربه  ملة وتفصننننيالل 

 ل ا. الحقائق الدين مبالفل  الابمل 
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 : تفكيك نص المخطوط: ارابعً 

يحسن االشتغال بتفكيكه أل ل التعرف على تضاريس النص 

إلى وحدات مصغرة؛ حتى يمكننا تفحص كل قطعة منه على حدة؛ 

ته،  لا ته واتجا يا فة معاين النص وأبب كا وهبذا يمكن التعرف على 

ية الحجا ية للنص  ونقوم بتفكيك نص المبطوط من خالل البن

 ي بته النص، وما ينفيه(. )ما

ل ما ي بته النص تدور البنية الحجا ية يف نص الر،ننننالة حو    

 وما ينفيه؛ ف ما إذا  انبان: 

 الجانب األول: ما يثبته النص:

ي بننيف النص أن لفظ النفس يف القرآن الكريم والحننديننث  -1

الشننننريف ورب لعدب ثمانية معان فقن، لي: )ذات اهلل تعالى، 

الروح، باطن اإلنسان، البدن، الروح مع البدن، أمر مو وب يف 

 طلق الذات، الجنس(.البدن مجبول على الشر، م

وي بيف النص أن لذا الذي  اءت به النصوص من المعاين لو  -2

لا  ظالر فة عن  عداه إخراج للنصننننوص الشننننري ما  الحق، و
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بتكلفات تأبالا الطباع السننليمة، وتعسننفات تنبو عن ا القرائح 

 المستقيمة.

 اي بيف النص أن نفس اإلنسنننان تحل يف بدنه، وليسنننيف تجريدل  -3

 كما تأعم الفال،فة. ،غير متحيأ

وي بيف أن الدعوى التي تحمل الناس على تأويل النصننننوص  -4

لي الرغبة يف التوفيق بين اآليات واألحابيث وكالم الفال،فة 

 وقواعدلم، والتي أك رلا يناقين اإل،الم.

 الجانب الثاين: ما ينفيه النص:

ينفي المؤلف أن تبرج معاين النفس يف القرآن والحديث عن  -1

ين ال منانينة، التي حصننننرلنا وأورب علي نا اآلينات لنذه المعنا

 واألحابيث النبوية الك يرة.

، ولو خيال «الن فس الفلكية»وينفي المؤلف قول الفال،ننننفة  -2

 .(1)اإلنسان المتحقق يف بماغه

                                                           

نان  ( 1)  بة لب  1996ناشننننرون،  -انظر: كشنننناف ا ننننطالحات الفنون للت انوي، مكت

(2/1715.) 
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قول الفال،فة أن الن فس لي المأاج ال ابيف  -كذلك  -وينفي  -3

ونفس يف النبنناتننات والحيوانننات؛ لننذا يقولون: نفس نبنناتيننة 

 .(1)حيوانية

وينفي المؤلف قواعنند الفال،ننننفننة بننالجملننة يف ف م النفس  -4

تعدو  الاإلنسانية، باعتبار أن أك رلا تناقين قواعد اإل،الم، و

شرية، ف ين، وأهنا مجرب لفوات ب يعتمد  الكوهنا من لوابم الد 

 علي ا يف ف م الن فس ومعاني ا.

 : التحليل النقدي:اخامًس 

ي لنص المبطوط مناقشة أبلة المؤلف ونقصد بالتحليل النقد

 )الداخلية، والبار ية(:

 األدلة الداخلية للمؤلف:

إلى اال،نننتدالل بنصنننوص  -رحمه اهلل تعالى-عمد المؤلف   

القرآن الكريم والحديث الشريف على المعاين ال مانية التي أوربلا 

 كحصر لمعاين النفس في ما.

                                                           

 (.48 ص)، 1973انظر: آراء المدينة ألل المدينة الفاضلة للفاربي، بار المشر   ( 1) 
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 األدلة الخارجية للمؤلف:

 أبلة خار ية من بعدين:ا،تعمل المؤلف 

عد األول: بار أن  الب باعت باال،ننننتعمال اللغوي؛  تدالل  اال،نننن

ية ل ا  القرآن الكريم نأل بلسننننان عربي مبين؛ فتلك المعاين ال مان

 أ ل ا يف اال،تعمال العربي يف األ ل. 

اال،ننننتدالل بالمنطق العقلي؛ حيث إن له إشننننارة  البعد الثاين:

األعرف هبا؛ ول ذا فمعاين النفس بأن خالق الن فس ومو دلا لو 

بل  قا حة يف م عاين الصننننحي يث لي الم حد ية يف القرآن وال مان ال 

 تفسيرات الفال،فة وقواعدلم التي غالب ا يبالف قواعد اإل،الم. 
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 : إعادة تركيب النص بعد التفكيك والتحليل:اسادًس 

 ونعني به إعابة عرض الر،الة.

كل ا بعد تفكيك ا على ويمكن للباحث إعابة تركيب الر،ننالة 

 لذا النحو:

وأقصنننند لنا اق اح بنية  ديدة لذات النص من خالل المحاور 

 اآلتية:

بكافة  ننننيغ ا يف  «نفس»إحصنننناء عام لحجم وروب كلمة  -

 القرآن الكريم والحديث الشريف.

، من «نفس»بيننان المعنى اللغوي واال ننننطالحي للفظ  -

 خالل المعا م اللغوية واال طالحية. 

،ة عن المعاين ال مانية التي وربت هبا النفس يف تقديم  - برا

 القرآن الكريم والحديث الشريف.

تلبيص المعنى المركأي، والتعريف الصننننحيح للنفس،  -

من خالل كافة النصنننوص والصنننيغ التي ورب هبا يف القرآن 

 الكريم والحديث الشريف. 

 ،رب تعريفات النفس لدى الفال،فة، والرب علي ا.  -
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 قف من المؤلف:: المواسابعً 

ويتضنننمن الموقف العام من المؤلف تلبيص النقد ألطروحة 

تدالل، والموقف من  به يف اال،نننن ته وأ،ننننالي نص المبطوط، وأبل

النتائح التي خلص إلي ا، ووضننننع قائمة بمق حات أخرى مكملة 

 لفكرة أطروحة المؤلف، من خالل محاور:

 المحور األول: نقد األطروحة:

على -مشكور يف محاور لذه الر،الة؛ ف ي قام المؤلف بج د 

ا،نننتطاعيف أن تمر بإطاللة شننناملة على معاين النفس يف  -و ازما

 القرآن الكريم والحديث الشريف، ولو إ، ام علمي م م. 

 غير أن ما يمكن أن يستدرك على المؤلف ما يأيت:

: حصننننره معنناين النفس التي  نناءت يف القرآن الكريم أوالل 

معنناين ال مننانيننة متعقننب؛ ولننذا ممننا يمكن والحننديننث هبننذه ال

؛ فمن المعاين التي -رحمه اهلل تعالى-اال،تدراك فيه على المؤلف 

 يذكرلا المفسرون للنفس، غير المعاين ال مانية التي ذكرلا، اآليت:



72  

 

 
 

 نفٌس واحدة

عاشننننور:  -1 طالر بن  قال ال قل(:   والنفس»النفس بمعنى )الع

 .(1)«العقل على تطلق

(: قال ابن الجوزي يف -السننننالم عليه  -النفس بمعنى: )آبم  -2

 . (2)"آبم: الواحدة والنفس": "زاب المسير"

األخ، قال  والنفس»: خالويه ابن ، قال(3)النفس بمعنى: )األخ( -3

، [61]النور: (   ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ): -تعالى-

 . (4)«أي: إخوانكم

ذلك م ال لما يمكن ا،ننتدراكه على المؤلف يف حصننره معاين 

 .(5)النفس يف القرآن والحديث ب مانية معان 

                                                           

 (.7/115التحرير والتنوير ) ( 1) 

 (.1/366زاب المسير يف علم التفسير ) ( 2) 

 المصدر السابق. ( 3) 

 (.6/234لسان العرج ) ( 4) 

من العلماء من أو ننننل معاين أما يف اللغة، فالمعاين أو،نننع بك ير مما ذكره المؤلف؛ إذ  ( 5) 

النفس يف اللغة إلى: خمسننننة عشنننر معنى، من ا ما ذكره األزلري يف مذيب اللغة: ابن 

األعرابي قال: النفس: العظمة والك . والنفس: العأة. والنفس: ال مة. والنفس: األنفة. 

والنفس: عين الشنننيء، وكن ه و ولره. والنفس: العين التي تصنننيب المعين. والنفس: 

ند، والنفس: الروح، والنفس:  ماء. والنفس: الع غة. والنفس: ال قدر بب لدم. والنفس:  ا
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وقليف )يسننتدرك( على المؤلف، مع أنه اعتذر يف بداية ر،ننالته 

أنه لم يقصنننند اال،ننننتيعاج، بل التم يل لتلك المعاين، ولذلك فإن 

 لفائدة.اتتميم ا،تدراك لذكر إنما لو  ما

 جم ما أورده من اآليات واألحاديث:: حاثانيً  

آيات النفس التي لم ترب يف الر،الة ك يرة، وعدب من األحابيث 

 ، ويوضح حجم ما ورب يف الر،الة الجدول اآليت:-كذلك  -

 عدد األحاديث عدد اآليات المعنى

 1 5 األول

 4 4 ال اين

 - 24 ال الث

 2 23 الرابع

 1 36 البامس

                                                           

الفرج. ويقال نفسننيف عليه الشننيء أنفسننه نفا،ننة: إذا ضننننيف به. والنفس: الشننق. ونفس 

 (.13/8عليك إذا حسدك. ونفسيف المرأة نفا،ا. انظر: مذيب اللغة )
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 عدد األحاديث عدد اآليات المعنى

 5 8 السابس

 - 11 السابع

 - 5 ال امن

 احدي ل  13 آية 116 المجموع

لة من اآليات:  ما  اء يف الر،ننننا ية،  116فإذا كان مجموع  آ

؛ ف ذا اموضنننعل  298وعدب مواضنننع وروب الن فس يف القرآن الكريم 

فقن من حجم  %28أوربه المؤلف من آيننات يم ننل  مننا يعني أن  

 الشكل اآليت:وروب الن فس يف القرآن الكريم، ويوضح نسبة ذلك 

 

 

 

 

 

298; 72%

116; 28%

مقارنة حجم ما أورده المؤلف من اآليات بحجم 
ورود النفس في القرآن الكريم

في القرآن الكريم عند مستجي زادة
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: لم يتعرض المؤلف للمعنى المحوري والجولري الذي اثال ل 

ينفي و وب معنى مركأي  اليجمع المعاين ال مانية؛ فتعدب المعاين 

حصنننر المعاين والتم يل ل ا،  الللنفس، مع أن المؤلف لم يقصننند إ

ا-للفائدة  الكنا نورب لذا المعنى تتميمل   فنقول: -أيضل

لمعاين النفس يف القرآن الكريم  انق ح معنى محوريل يمكننا أن 

.. وذلك من خالل برا،ة  والحديث الشريف التي ذكرلا المؤلف

هبا لمعنى تعرف به النفس، ونبين كيف أنه يجمع كافة تلك  نصننننل

 المعاين:

 النفس يف اللغة العربية: -أ

اختلف العلمنناء يف منندار لفظ النفس يف اللغننة العربيننة على      

 ب:مذال

المننذلننب األول: أن منندار لفظ النفس على أ ننننلين: األول 

)الروح(، وال اين )حقيقة الشننننيء(، ولو مذلب البليل بن أحمد 

 .(2)، واإلمام األزلري(1)الفراليدي

                                                           

 .( 7/271)ين للبليل بن أحمد الفراليدي كتاج الع ( 1) 

 .(4/299مذيب اللغة، لألزلري ) ( 2) 
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المذلب ال اين: أن مدار لفظ النفس على أ ننننل واحد، ولو 

 والفاء النون»)خروج النسننننيم(، ولو مذلب ابن فارس حين قال: 

 أو ريح من كان، كيف النسيم خروج على يدل واحد أ ل والسين

 .(1)«فروعه ير ع وإليه غيرلا،

.. والذي  هبذا ير ع ابن فارس كل فروع النفس أل نننل واحد

يظ ر أن المعنيين اللننذين ذلننب إلي مننا البليننل واألزلري يمكن 

 ربلما لمعنى واحد؛ إذ حقيقة النفس لي تلك النسمة.

النســـمة التي عليها مدار »فيكون تعريف النفس يف اللغة لو: 

ــان والمقصننوب هبذا التعريف أن النفس لي الحقيقة  .«حقيقة اإلنس

واللب الذي يبدمه الجسد، وتبدمه الروح؛ لكون النفس الحقيقة 

 المحورية لآلبمي.

 النفس يف القرآن والحديث:  -ب

ماء مفربات القرآن الك ريم نجدلم عند ا،ننننتعراض كالم عل

 يعرفون النفس يف القرآن الكريم بما يأيت:

                                                           

 (.5/369رس )مقاييس اللغة البن فا ( 1) 
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يرى الراغب األ ننننف اين أن النفس لي الروح؛ ل ذا ا،ننننت ل 

نه للفظ النفس يف القرآن بقوله:  يا له  والنّفس هي الّروح»ب -يف قو

گ )، وقوله: [93]األنعا : (   ۋ ۋ): -تعالى

ں )قوله: ، و[235]البقر : (   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

، وقنننولنننه: [116]املاااااااااا اااااااااد : (   ۀ ۀ ہں ڻ ڻ ڻ ڻ 

 .«[30، 28]آل عمران: (   ۆئ ۈئ ۈئ )

لطيف لكن محمد حسننننن  بل، يف معجمه، يرى أن: النفس: 

صرف صلحه، ويتيح له الت شيء في سري يف فتوق أثناء ال . كالنفس ي

... ،نننمييف  يف أثناء بدن الحي ف و عالمة على حياته، وكذلك الدم

؛ ألن التولد النفس من ا... وكذلك ،نننمي الدم نفسنننل  االنفس نفسنننل 

  .(1)النفس تبرج ببرو ه

هو ويقول المصننطفوي: والتحقيق أن األ ننل الواحد يف المابة: 

ـــيء ـــخص من جهة ذات الش ، أي ترفع يف شننننيء من حيث لو، تش

... وإطال  النفس على الروح: إنمننا لو  والتشننننبص لو ال فع

                                                           

 (.4/2237المعجم االشتقاقي المؤ ل ) ( 1) 
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مصابيقه: شبص اإلنسان من حيث ومن  ا طالح حابإل فلسفي.

معنويته وروحه، أو من حيث بدنه وظالره، أو من   ة ما به من قوام 

اإلنسان وتشبصه، كالدم الجاري يف بدنه، وبه بوام حياته... فالنفس 

... إن ا،ننننتعمال كلمة النفس يف القرآن  اباعتبار البدن والروح مركبل 

ما لو بمعنى المتشننننبص المتعين، و لم تسننننتعمل بمعنى الكريم إن

 .(1)الروح

حديث  بأن مف وم النفس يف القرآن الكريم وال ويمكن القول 

)النســـمة اللطيفة التي عليها مدار حقيقة اإلنســـان، الشننننريف لو: 

المكونة لذاته مع جســـده وروحه، وهي العاقلة المخاطبة المكلفة، 

 وعليها يقع الجزاء والحساب(.

 شرح التعريف:

 )النسمة اللطيفة(:

فاء، ا فة، كمابما اللفظية )الن ف س(، بفتح ال مة لطي لنفس نسنننن

المعنى الحسنننني األولي الذي اشننننتق منه ا،ننننم لذه اللطيفة يف ولو 

                                                           

 (.12/221التحقيق يف كلمات القرآن الكريم للمصطفوي ) ( 1) 
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اللسان العربي، وا،تبدم ا القرآن الكريم والحديث الشريف بذات 

 المعنى.

 )التي عليها مدار حقيقة اإلنسان(:

تدور  يه  لب اإلنسننننان، عل حال يف ق كائن  ته؛ ألن الن فس  حقيق

الجسنند وعاء له يتحرك هبا، والروح لطيفة ربانية مسننؤولة عن الحياة؛ 

فل ذا أ ننننبحيف النفس علي ا مدار حقيقة اإلنسننننان، على حد قول 

 الشاعر:

   أقبل على النفس وا،تكمل فضائل ا 

  بالجسم إنسان فأنيف بالنفس ال  

 )المكونة لذاته مع جسده وروحه(:

ثالثننة مكونننات، الرئيس من ننا لو  ذات اإلنسنننننان مكونننة من

النفس، والجسننننند الوعنناء، والروح المسننننؤولننة عن حينناة النفس 

المحركة للبدن، ول ذا كان خلق النفس وتركيب ا يف البدن ،ننننابقا 

 كما ،يأيت بيانه. -لنفخ الروح 
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 )وهي العاقلة المخاطبة المكلفة(: 

؛ إذ كافة نصننننوص الوحي تتجه يف خطاهبا للنفس؛ ألهنا العاقلة

تعالى التكليف مناطه العقل، ولي المسننؤولة عن اال،ننتجابة ألمر اهلل 

 ، ف ي المحركة للبدن بذلك األمر.

 )وعليها يقع الجزاء والحساب(:

من كننان عليننه التكليف كننان مننجلننه أن يجننازى بننالحسنننننى إن 

أحسننن، أو يعاقب إن أ،نناء، ولذا ما حصننل يف النفس، ول ذا كان 

يكشننننف عن مجل ا يف اال،ننننتجابة لألمر معظم حديث القرآن عن ا 

 بالجأاء الحسن، أو المعاقبة عند التبلف عن ذلك.

 إثبات أن هذا المعنى يجمع كافة المعاين التي ذكرها المؤلف:

نى األول: ذات اهلل  ع م ل لى  –ا قولننه -تعننا لى  –:  : -تعننا

 .]ط [(   ڳ ڳ ڳ)

-: النفس لإلنسننننان تلك النسنننمة اللطيفة، وبالنسنننبة هلل التوجيه

، ن بت ا له كما أثبت ا لنفسننننه، بغير تكييف -،نننبحانه-لي ذاته  –تعالى

 تحريف. الو
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ية:   ٺ ٿ ٿ ٿ)المعنى ال اين: الروح اإلنسننننان

(   ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڦ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 .]الفجر[

، غير أن "لطيفة"الن فس والروح يشننن كان يف كوهنما  التوجيه:

شيئين يف بعين الصفات والبصائص  يعني أهنما شيء  الاش اك 

واحد؛ وإن ،و   لذا االش اك أن يع  بأحدلما عن اآلخر أحيانلا؛ 

 لكن يبقى للن فس حقيقة وللروح حقيقة أخرى.

باطن اإلنسننننان، م ل: الصنننندر والقلب وما  المعنى ال الث: 

ڇ ڇ ڇ ڍ ): -تعننالى  –يشننننناكل مننا من المنندارك، قنال اهلل 

 .[284]البقر : (   ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

: باطن اإلنسننان لو محل ووعاء للنفس، أعني الصنندر التوجيه

 والقلب اللذين عنالم المؤلف.

المعنى الرابع: البنندن: بمعنى لننذا ال يكننل المحسننننوس، قننال 

]آل عاااااماااااران:    (گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ): تننعننالننى

145]. 
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سان هبا؛ التوجيه سمى اإلن سان ي : النفس ألهنا مدار حقيقة اإلن

 ألهنا حقيقته وألم ما فيه.

تعالى  –المعنى البامس: الروح مع البدن: وا،ننننتدل لذلك بقوله 

ڦ ڦ ڄ ڄ   ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ): -

 .]الشمس[(   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

: الروح ل ا حقيقة مسننننتقلة، والبدن كذلك، والنفس التوجيه

ينتح النفس، بل النفس لطيفة ل ا  الكذلك، فاتصنننال الروح بالبدن 

 ذات مستقلة عن الروح والبدن.

شر، قال  سابس: أمر مو وب يف البدن مجبول على ال المعنى ال

 .[53]يوسف: (   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)تعالى : 

سمة لطيفة التوجيه مو وبة يف البدن، وألهنا المكلفة : النفس ن

  اء النص بتأكيت ا وا،تصالح ا، وبالتالي مجازاما يف اآلخرة.

ۇئ )  : -تعالى  –المعنى السننننابع: مطلق الذات: قال اهلل 

 .[48]البقر : (   ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ
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: بما أن تلك النسننننمة اللطيفة لي الحقيقة التي علي ا التوجيه

 هبا عن ذات اإلنسان كله.مدار اإلنسان؛  ح التعبير 

سانالمعنى ال امن: الجنس، ويعني به النوع  ، قال اهلل و نس اإلن

 .[128]التوبة: (   ھ ھ ے ے ۓ) :تعالى

 : كما ذكر يف التو يه السابق له.التوجيه

تأتلف؛ إذ تعوب  ميع نا إلى معنى      هبذا نجند أن المعناين  و

 واهلل أعلم. -واحد 

 وأساليب االستدالل:المحور الثاين: األدلة 

أنه واضننننح كونه يسننننجل ا من  الأبلة المؤلف مع  مال ا إ -1

 حفظه؛ فحصليف له بعين ال فوات اليسيرة يف كتابة اآليات.

وحصنننليف له لفوات يف ترك بعين اآليات التي تسنننند فكرته 

والمعنى الذي ذكره. وكذلك بالنسنننبة لألحابيث، وقد نب يف 

 على ذلك يف مواضعه.

؛ حيث يذكر المعنى الذي يرى اعلميل  اأ،ننننلوبل انت ح المؤلف  -2

أن الوضننننع اللغوي واال،ننننتعمال القرآين والحدي ي يحمله؛ 

 ول ذا لم يغرج المؤلف يف المعاين التي ذكرلا.
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 المحور الثالث: النتائج التي توصل إليها:

 يمكننا أن نقول اآليت حول النتائح التي تو ل إلي ا المؤلف:

ه يف بينان معناين النفس يف القرآن أوال: التأم المؤلف بشننننرطن

الكريم و،نة النبي  لى اهلل عليه و،لم من و  ة نظره، وقد نجح 

يف ابتكننار مننابة رائعننة حول النفس للبنناح ين يف العلوم النفسننننيننة 

والدرا،ننات القرآنية والمشننتغلين بالتفسننير الموضننوعي على و ه 

 البصوص.

م ية للمؤلف أن يقدم  ا: كانيف الفر ننننة موات يل الو أك  من ثان

تعننداب معنناين وروب النفس يف القرآن الكريم وأم لت ننا، ف و عننالم 

عة  بل وعموم علوم الشننننري ية وبعلوم القرآن الكريم  غة العرب بالل

ا على بيان المسنننائل المتعلقة ببحث النفس يف  والعقائد، فكان قابرل

ا على تتبع مسالك الفال،فة ونقض ا  القرآن والحديث، وكان قابرل

ا  . مسكالل  مسلكل

ولعل شننننرطه يف مطلع ر،ننننالته لو الذي منعه من فعل ذلك 

تدئين من طالج العلم  واهلل -حيث أراب تقريب معاين النفس للمب

 -أعلم
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 المحور الرابع: مقترحات بديلة إن وجدت:

ه لم  -1 بدأ المؤلف ر،ننننالته بالحديث عن اللغة العربية، غير أن 

العربية قبل الشننروع يف يناقش مف وم وتعريف النفس يف اللغة 

 معاني ا يف القرآن الكريم.

لم يننناقش المؤلف القضنننننايننا الك يرة المتعلقننة بنناآليننات  -2

ا للفائدة  واألحابيث التي تناوليف النفس اإلنسننننانية، وتتميمل

نكتفي لنننا بننالتم يننل لقضننننيتين، واحنندة قليلننة التننناول يف 

 الدرا،ات التي تتناول موضوع النفس، واألخرى مشت رة.

 : هل تزكية النفس مقصد شرعي؟قضية األولىال

للجواج عن لذا السننننؤال يمكننا القول بأن علماء المقا نننند 

، لكن عأ حدي  م يف  عل اتحدثوا عن النفس من   ة الحفظ ك يرل 

يف إشارات  ال، إاشرعيل  اإ الح ا وتأكيت ا وإ الح عيوهبا مقصدل 
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الدكتور  (2)محمد رشيد رضا (1)لدى بعض م م ل: الطالر بن عاشور

 . (4)، والدكتور عبد الكريم حامدي(3)عبد المجيد النجار

ومن األبلة الظالرة على أن تأكية النفس وإ نننالح ا مقصننند 

 شرعي  ملة من اآليات، آخذ بعض ا برقاج بعين، ولي:

يب النأول،  - ية ورب في ا لفظ النفس حسننننب ترت أول ا أول آ

قال اهلل  عالى-ولي ،ننننورة الشننننمس؛ حيث  ٱ ): -ت

ڀ ڀ ٺ   پ پ ڀ ڀ ٻ ٻ پ پ ٻ ٻ

 ٹ ٹ ڤ ڤ ٿ ٿ ٹ ٹ ٺ ٺ ٿ ٿ ٺ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ  ڤ ڤ ڦ ڦ

                                                           

(، وانظر: 2/488انظر إشنننارة له يف مقا ننند الشنننريعة، بتحقيق الحبيب البوا ة ) (1) 

 (. 2/128)1984التحرير والتنوير، الدار التونسية، 

ية للكتاج،  ( 2)  ئة المصننننر يد رضننننا، ال ي نار، لمحمد رضنننن  1990انظر: تفسننننير الم

(11/20 .) 

، بار الغرج اإل،ننالمي، لنجارانظر: مقا نند الشننريعة بأبعاب  ديدة، لعبد المجيد ا ( 3) 

 .(123-122 ص) 2008

مدي، بار ابن حأم،  ( 4)  حا انظر: مقا نننند القرآن من تشننننريع األحكام، لعبد الكريم 

 . (207-149 ص)، 2008
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 اأحد عشر قسمل  -تعالى-فأقسم اهلل ؛ ]الشاامس[(   ڃ ڃ

على أن الفالح لمن زكى النفس، وكننأن اآليننات لم تكتف 

بذلك، بل  عليف خال ة ر،االت اآلنبياء لي تأكية النفس، 

قال اهلل  عالى–ف چ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ): -ت

، [129]الاااباااقااار : (   چ چ چ ڇ ڇ

ايف التأكية  -تعالى-وقال  ۉ ې ې ې ې ى ): أيضننل

]آل (   ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ
ا ل ا بالفالح يف التأكية  -تعالى-، وقال [164عمران:  يف رابطل

 و نننرحيف، بل ]األعلى[(   ی جئ حئ مئ ىئ):  موضنننع آخر

اآليات بأن الجنة ونعيم ا لو  أاء اهلل تعالى لمن تأكى فقال 

جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ ) : -تعالى-

 .]ط [(   جس حس خس

بنند من التعرف على منناليننة التأكيننة، وكيف تكون  الوهبننذا  -

 للنفس، ويمكن تلبيص ذلك يف اآليت:

 ما هي تزكية النفس؟
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فارس قال ابن  عل زكى:  كاف الأاء :(1)الف تل والحرف وال  المع

: بعضنن م قال. المال زكاة الط ارة ويقال. وزيابة نماء على يدل أ ننل

. ونماؤه زيابته ولو المال، زكاء به ير ى مما ألهنا بذلك ،ننننمييف

- قوله ذلك وحجة: قالوا. ط ارة ألهنا زكاة ،نننمييف: بعضننن م وقال

]التوبااااااة: (   ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ): -ثننناؤه   ننل  

النماء  ولما: المعنيين، لذين إلى را ع كله ذلك يف واأل ننل. [103

 والط ارة. 

فالأكاة يف أ ننننل اللغة تحمل معنيين، لما بم ابة العمليات 

تابعة، )ط ارة، ثم نماء(، ولو المع  عنه عند ألل السننننلوك  المت

 بالتبلية التي تقابل الط ارة، والتحلية التي تقابل النماء والأيابة.

لو النماء  اكاة: معنى واحدل وينحو الراغب نحو  عل معنى الأ

والأيابة، ثم أشننننار إلى معنى الط ارة يف حق النفس كمعنى للأكاة 

 تنميت ننا: أي النفس، تأكيننة"بعنند ذلننك، فقننال يف المفربات: 

 اإلنسننننان يصننننير وط ارما النفس وبأكاء ... وال كات بالبيرات

                                                           

 (.17 /3مقاييس اللغة البن فارس ) ( 1) 
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 األ ر اآلخرة ويف المحموبة، األو ننناف الدنيا يف يسنننتحق بحيث

 .(1)والم وبة

وامتنع المصنننطفوي عن إطال  المعنيين على التأكية، وقصنننرلا 

ما يلأم تنحيتنه وإخرا ه، والمعنينان اللنذان ذكرلمنا ابن  على تنحينة 

من معنننالننا  الفننارس والراغننب  عل مننا من لوازم معنى التأكيننة 

 .(2)ياأل ل

ويرى الباحث أن القول الذي يجمع كل ذلك لو  عل معنى 

 لكافة تلك المعاين، فنقول يف تعريف ا: الالتأكية شام

تزكية النفس: تطهير النفس بتنحية ما تذم ببقائه فيها، وإكسابها 

 ما تنمو به وتزيد رتبتها.

 واهلل أعلم.وهبذا تجتمع األقوال وتأتلف، 

 

 

                                                           

 (381( المفربات للراغب )ص: 1) 

 (.4/355( التحقيق يف كلمات القرآن للمصطفوي )2) 
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 : هل النفس هي الروح؟القضية الثانية

 ربما الحظ القارئ مما ،ننننبق اتجاه الحديث نحو التفريق بين

 النفس والروح، وأن لكل من ما حقيقة غير اآلخر.

تكلم في ا الناس من ،ننننائر  -كما قال ابن القيم-والمسننننألة 

 . (1)الطوائف، واضطربيف في ا أقوال م

وإن كان ابن القيم نفسننه وشننيخ اإل،ننالم ابن تيمية ،ننارا نحو 

قول الجمالير، ولو الذي ذلب إليه أبومحمد بن حأم من قبل م، 

والنفس والروح ا،ننننمننان م ابفننان بمعنى ": لقيمابن ا فقننال

 .(2)"واحد

والذي يشننننكل على لذا: أن النفس  اءت يف القرآن الكريم 

يف عدب قليل من  المرة، يف الوقيف الذي لم يرب لفظ الروح إ 298

، مع إغال  البحث يف و ه ،ؤال الي وب: اموضعل  23اآليات، زلاء 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  )

 كل ذلك يوحي بالفار  بين ما. ]اإلسراء[(   ی ی

                                                           

 (.511 )ص بن القيم، تحقيق: أ مل اإل الحيالروح ال ( 1) 

 (.3/214) الفصل يف الملل والنحل البن حأم ( 2) 
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، ا، يف مقابل إخفاء الروح إخفاء قويل اإن إظ ار أمر النفس واضحل »و

. والشنننيء اشننننا،نننعل  ايدل باللة بالرة على اختالف الماليتين اختالفل 

يف الوقننيف  المج و اوخفيننل  امعلومننل  ايمكن أن يكون ظننالرل  الالواحنند 

 .(1)«ذاته

بين النفس والروح من الرعيننل  التفريقنقننل عنننه و أول من 

 آبم ابن يف»: قوله حيث أثر عنه -رضي اهلل عنه -األول: ابن عباس 

 العقل هبا التي فالنفس الشننننمس؛ شننننعاع م ل بين ما وروح، نفس

 .(2)«والحركة النفس هبا التي والروح والتميأ،

ونسننننب ابن القيم نفسننننه القول بالتفريق بين الن فس والروح إلى 

قال:  ليف»المحدثين والفق اء ف قا قة و لل من أخرى فر حديث أ  ال

 لإلنسننان ،ننليمان بن مقاتل النفس. قال غير الروح والتصننوف والفقه

 ولم األشنننياء هبا يعقل التي نفسنننه خر يف نام فإذا ونفس وروح حياة

 بالنفس الرؤيا فيرى شننننعاع له ممتد كحبل تبرج بل الجسنننند تفار 

                                                           

 .(23 ص)مالية النفس، أحمد كرار الشنقيطي، ر،الة غير منشورة  ( 1) 

(، فتح 5/269(، زاب المسنننير البن الجوزي )3/205تبريح أحابيث الكشننناف ) ( 2) 

 (. 6/291القدير للشوكاين )
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 يتقلننب فبننه الجسننننند يف والروح الحينناة وتبقى منننه خر ننيف التي

  .(1)«ويتنفس

ويف موضننننع آخر نسننننب التفريق بين الن فس والروح إلى ألل 

قال:  ليف»األثر ف قا فة و لل ولم طائ  النفس غير الروح أن األثر أ

 .(2)«الروح غير والنفس

والقول بال ابف بين اللفظين يربه أن ال ابف محل خالف يف 

اللغننة، ويف القرآن الكريم البالف أشننننند، بننل قننال ابن تيميننة: 

يف اللغة قليل، وأما يف ألفاظ القرآن فإما نابر وإما معدوم،  ال ابف»

وقننل أن يع  عن لفظ واحنند بلفظ واحنند يؤبي  ميع معننناه، بننل 

 .(3)«يكون فيه تقريب لمعناه، ولذا من أ،باج إعجاز القرآن

                                                           

ونسنننبة القول بالتفريق  (.617 )ص بن القيم، تحقيق: أ مل اإل نننالحيالروح ال ( 1) 

والبن مندة يف كتابه ، بين النفس والروح أللل الحديث واألثر تنسننننب البن حبيب

النفس والروح ونقل ننا عن مننا غير واحنند من المفسننننرين من م اآللو،نننني يف روح 

 .(8/150المعاين )

 .المصدر السابق ( 2) 

 .(17  )ص قدمة يف أ ول التفسير البن تيميةم ( 3) 

https://www.alukah.net/literature_language/0/1968
https://www.alukah.net/literature_language/0/1968
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ويرى أحمنند كرار أن ،ننننبننب القول بننال ابف بين اللفظين لو 

اش اك اال،مين يف بعين الصفات: فالنفس والروح لطيفتان غيبيتان، 

ذ لذا االشنننن اك يف البصننننائص ذريعة للقول ب ابف ما، ولو فات   بأل

 .(1)اواحدل  ايجعل ما شيئل  المربوب بأن مجرب االش اك يف الصفات 

ا مسنننألة مراحل البلق، قال تعالى: ٴۇ  ) ويأيد األمر وضنننوحل

]األعااااااااراف: (   ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ) ، وقننال تننعننالننى:[11

جاااار[(   ۈئ ۈئ (   ٹ ٹ ڤ ڤ)وقننال تنعننالنى:  ،]احلاااا 

 مراحل البلق يف اآلية األولى: محصلة فجاءت ]الشمس[

 البلق -1

 التصوير -2

 ،جوب المالئكة -3

 :ويف اآلية ال انية

 التسوية -1

                                                           

 .(27 ص) مالية النفس، أحمد كرار الشنقيطي، ر،الة غير منشورةانظر:  ( 1) 
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 نفخ الروح -2

 ،جوب المالئكة -3

 و اءت اآلية ال ال ة بمرحلة واحدة لي:

 التسوية -1

كانيف للنفس و)التسننوية(  (الشننمس،ننورة )فالتسننوية كما يف آية 

وهبذا تجيء المفربتين مشنننكلتان المرحلة األولى من  ،تمام )البلق(

 البلق.

ل  عد بدن  اوب ية ولي مرحلة تصننننوير ال تجيء المرحلة ال ان

 .فاآلية رتبيف بين ما بن)ثم( ) ورناكم( ولي مرحلة  ورة الجسد

وبعنندلننا تجيء المرحلننة ال ننال ننة ولي مرحلننة )نفخ الروح(، 

 تلت ا المرحلة الرابعة ولي مرحلة )،جوب المالئكة(. والتي

وابن القيم نقل عن محمد بن نصننر المروزي واالمام ابن حأم 

ا عن وبل  تأخرل كان م بدن  يه ابن حأم اال ماع أن خلق ال يحكي ف
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بب مصننننيرلم  .(1) (النفس/خلق )الروح قل عن الفق اء أن ،نننن ون

 .(2))ثم(ناآلية ب للقول بتأخر خلق البدن لو ال تيب الصريح يف

والمحصل الذي نريد ا،تنتا ه لو التفريق بين النفس والروح 

  . واهلل أعلم(3)إذ مراحل خلق ما مبتلفة ومتفاوتة

  

                                                           

 .ولي النفس حسب القول الذي ر حناه أول المسألة ( 1) 

 (.453 الروح البن القيم، تحقيق: أ مل اإل الحي )ص انظر: ( 2) 

ا للشيخ أحمد كرار الشنقيطي يف ر،الته  تفصيالانظر:  ( 3)  مالية النفس، ر،الة غير رائعل

 .(32 ص) منشورة
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 الفصل الثالث: نص الرسالة محقًقا

 .بين يدي النص :  أوالل

 .ا  ثانيلا: النص محققل
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 : بين يدي النص:أواًل 

على نسننبة مكتبة عارف  ابكتابة نص الر،ننالة اعتمابل  البدأت أو

حكميف، التي اعت ما أ ننننال، ثم عنييف بتوثيق متن النص وضننننبطه، 

على مقابلة النسنننبة األ نننل بنسنننبتي مكتبة أ،نننعد أفندي  ااعتمابل 

قميف ببدمة النص يف ال وامش  أفندي. كماونسننننبة مكتبة عاطف 

 وذلك بنن:

ذكر نمنناذج أخرى من اآليننات واألحننابيننث التي م ننل هبننا  -1

 المؤلف لمعاين النفس.

 إ الح اآليات التي حصل في ا تصحيف.  -2

 تبريح األحابيث من مصابرلا. -3

 بيان معاين األم ال التي أوربلا المؤلف. -4

 شرح األلفاظ الغريبة التي أوربلا المؤلف. -5
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 البلدان التي ذكرلا المؤلف. التعريف ب -6

 التعريف بالكتب التي أوربلا المؤلف.  -7

 خدمة النص بعالمات ال قيم اإلمالئية. -8

 

 :ا: النص محققً اثانيً 

 -تعالى-ر،نننالة يف بيان ا،نننتعماالت لفظ النفس يف كتاج اهلل 

لد  ما شننننا ماس بعين اإلخوان؛ ل بالت نة ر،ننننوله،  معت ا  و،نننن

 اللفظ.االختالفات يف ا،تعمال لذا 

 .(1): عبد اهلل بن ع مان بن مو،ى-تعالى  –وأنا الفقير إليه   

                                                           

 ،بقيف تر مته. ( 1) 
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عد خرو ي من ،ننننالنيك بل شننننروعي يف  (1)والجمع وقع ب ق

 .(2)حاشية البيضاوي

  ،نة إحدى وثالثين ومائة وألف يف منألي بقسطنطنية.

                                                           

ية تقع على رأس ( 1)  نان نة يو مدي ا، ولي اليوم  مل قدي ية  مان نة ع  مدي يك  خليح  ،ننننالن

، والذي يشننننكل بدوره الجأء الشننننمالي البليح ال يرمي أحد تفرعات ،ننننالونيك

 500، ترتفع المدينة من مسننننتوى ،ننننطح البحر تبعد مسننننافة بحر إيجة الغربي من

  )موقع ويكيبيديا(. البالب عا مة أثينا كيلوم  عن

 لنا ننر الدين أبي تفسننير العالمة البيضنناوي، الذي وضننع عليه المؤلف حاشننية لو  ( 2) 

،  مع فيه بين (685،ننننعيد عبد اهلل بن عمر بن محمد الشننننيرازي البيضنننناوي )ت 

التفسنننير والتأويل، على مقتضنننى قواعد اللغة العربية، وقد اختصنننره من الكشننناف 

للأمبشري، وتفسير الرازي، وتفسير الراغب األ ف اين، ووضعيف عليه حواشي 

نا عبد اهلل بن ع مان بن حاشننية، من ا: حاشننية  نناحب 100ك يرة زابت على أك ر من 

 مو،ى.

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%83_(%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%83_(%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%83_(%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%8A_(%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%8A_(%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.library.tafsir.net/scholar/418
https://www.library.tafsir.net/scholar/418
https://www.library.tafsir.net/scholar/418
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 .(1) وبه نستعين، بسم اهلل الرحمن الرحيم

 تعالى شننأنهأقسننم علي ا فقال  ا،ننبحان من  عل لإلنسننان نفسننل 

وحكم ، ،(2) ]الشمس[(   ڤ ڤ ڦ ڦ ٹ ٹ ڤ ڤ)

 اعتيدل  ا، وبالبيبة والبسننران خسننرانل (3)لمن زكي ا اأكيدل  ابالفالح حكمل 

 (4)لمن ب،ني ا، وعلى األرواح الطيبة واألنفس القد،نية من الصنلوات

على من أويت من الكتب  اأنمي ا، ومن التسننليمات أزكي ا، خصننو ننل 

، ومن الكماالت أ،نالا وأعاللا، وعلى آله وأ حابه الذين (5)أ دي ا

 اختاروا من السبل ألدالا، ومن المسالك أ اللا.

                                                           

 ع(. ، )سيف نسبة قوله: )وبه نستعين( لي  ( 1) 

لذا الموضننننع لو أول مواضننننع وروب لفظ النفس يف القرآن الكريم حسننننب ترتيب  ( 2) 

 نأول القرآن الكريم.

، ولكذا يف ، وأثبتيف كما لي، والياء إشننننارة لإلمالة(زكي ا)لكذا يف  ميع النسننننخ  ( 3) 

 .وأنمي ا، وأزكي ا، وأ دي ا()ب،ي ا، 

 )الصلواة(.)س(: يف  ( 4) 

ا. ( 5)   معنى أ دي ا: أي أ دى وأك ر نفعل
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 (1)يف كالم اهلل تعالى  الوبعد، فإن لفظ النفس لما كان مسننننتعم

يف معاين مبتلفة، ومدلوالت متفاوتة، ومف ومات  (2)وكالم ر،ننوله

متغننايرة، مع أن لنذا اللفظ ك ير الوروب والتننداول؛ أربت أن أذكر 

لك المعاين منفربل  ته اكل واحد من ت -الواقعة يف كالم اهلل  (3)بأم ل

حسننب ما  - ننلى اهلل تعالى عليه و،ننلم-وكالم ر،ننوله  -تعالى

ته م ا فإن  الظفرته وظنن ته؛  المقصنننند خطابي، والمطلب لما م ل

بالظنون  يه  ما يصننننح أن يكتفى ف يل  ناعي، من قب ظني، والمقام إق

 .(4)قطعي يطلب فيه الجأم واليقين الوالتبمينات، 

                                                           

 مرة.  298 : يف القرآن الكريم (النفس)عدب وروب لفظ  ( 1) 

حجم وروب لفظ النفس يف الحننديننث الشننننريف ك ير وغأير؛ لكن عنندب الوروب يف  ( 2) 

 تقريبلا. موضع  200 (:البباري ومسلم)الصحيحين 

 .(بأم لة)يف )ع(:  ( 3) 

 ولو هبذا يعده مسألة ا ت ابية ،ائغة البالف.  ( 4) 
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لك  فة ذ فاريق العصنننننا)ولعمري إن معر لمن  (1) (أ دى من ت

ومرا عة، وكذا الكالم  اتالوة وتدريسننل  (2)-تعالى–يأاول كتاج اهلل 

اولين لكالم ر،ننننوله؛ فإن من لم ير،ننننخ يف معرفة الكلمات  أ  للم 

،تعماالت العرج  -تعالى–الواقعة يف كتاج اهلل  وكالم ر،وله، وا

؛ ربما وقع يف مواضننع من ما يف األغالط واألولام، ،ننيما (3)الجارية

باي ما، وت مدلوال فاوت  عاني ا، وت مة الن فس؛ الختالف م ن يف كل

ضع ا، و سبة إلى موا ،تعماالما بالن يحصل الوقوف علي ا من  الا

كتب اللغات بس ولة؛ فوضعيف لذا الجمع للمبتدئين القا رين يف 

لمن له قدم را،ننننخ في ا ويف الفنون األببية، فإنه  العلوم العربية، 

 غير محتاج إلى لذا الجمع والتأليف.

                                                           

 /1انظر: مجمع األم ال ألبي الفضنننل الميداين النيسنننابوري )، لذا م ل عربي قديم ( 1) 

(. وهبذا يكون المؤلف أراب 10/299فر  )(. وانظر: لسان العرج البن منظور 37

النفع لمن يشنننتغل بالقرآن الكريم، و،ننننة النبي  نننلى اهلل عليه أن معرفة ذلك ك ير 

 .و،لم

 )تعالى( ،اقطة من )ع(.قوله:  ( 2) 

 .(العاربة)ع(: ، يف نسبة )س ( 3) 



105  

 

 
 

 نفٌس واحدة

لمذكورة لبيانه فعقدت لكل واحد من معاين الن فس مع أم لته ا

ص ضاحه ف صول الكتاج إلى ثمانية أعداب،  الوإي على حدة، فبلغ ف

يذكر في  مة  بات لك الفصننننول. واهلل ثم أربفت ا ب ما يتعلق بت -ا 

لو  ه الكريم، إنه على  الو المسننننئول أن يجعله خالصننننل  -تعالى

 ذلك قدير، وباإل ابة  دير.
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 الفصل األول: 

 ل شننننأنه، قال  تعالىيف أن لذا اللفظ يجيء بمعنى ذات اهلل 

 .]ط [(   ڳ ڳ ڳ)اهلل تعالى: 

 .(1) [28]آل عمران: (   ۆئ ۈئ ۈئ)

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ )

 .[12]األنعا :    (ڇ

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ )

 .[54]األنعا : (   ڤ ڤ ڦ ڦ

 .[116]املا د : (   ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ)

ابألي، إألن ي »ويف الحديث القد،نننني الوارب يف الصننننحيح:  ب 
ا عأل ي 

م   ر  ح  ْلت ه  م  ع  ي، و   
ل ى ن ْفسأل ْميف  الظ ْلم  ع  ر  م؛ ف    لاح  وا الب ْين ك  م   .(2) «ت ظ ال 

 

                                                           

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ) :نفسننن ا (30: ،نننورة آل عمران)ويف موضنننع آخر يف  ( 1) 

 .(ڤ ڤ ڤ

 (.8/16رواه مسلم ) ( 2) 
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 الفصل ال اين: 

ن   ه يجيء بمعنى الروح اإلنسنننناين، ولو الجسننننم اللطيف يف أ

قال اهلل  لل الحديث،  بدن عند  م ور المتكلمين وأ الحال يف ال

 :تعالى

ڤ ڤ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٺ ٿ ٿ ٿ)

 .[]الفجر(   ڦ ڦ ڦ ڤ ڦ

يفأل بننه، وار عي إلى ربننك  أي: اخر ي عن بنندنننك الننذي أ لفننْ

والنشننور، ثم إذا راضننية مرضننية؛ ف ذا حال ألل ال زخ إلى البعث 

حشننننر األ سنننناب يقال ل ا فابخلي يف عبابي: أي فابخلي يف أبدان 

 ، وابخلي  نتي مع بدنك الذي حلليفأل فيه.عبابي كما بخليف أوالل 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )

 .[93]األنعا : (   ٴۇ ۋ ۋ

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ )

 تذلب وتبرج أرواح م. :أي ؛[55]التوبة: (   ٿ
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ڦ ڦ ڦ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)

(   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

 .[42]الزَُّمر: 

يث:  حد من األحاب ؛ يعني (1)«ولو يجوب بنفسنننننه»ويف غير وا

 المحتضر.

 .(2)«إذا خر يف النفس يتبع ا البصر»: عليه السالموقال 

                                                           

 (.2/83( رواه البباري )1) 

:  (2/330 مجمع الأوائنند)يف ال ي مي  (، قننال 9/120مسنننننننده )رواه البأار يف  ( 2) 

 ولو ،النوار أبي بن محمنند :يف األو،ننننن بنحوه، وفيننه والط اين    ، البأار  رواه»

إن الروح إذا قبين تبعه »لكن بلفظ:  ،(920 : ننننحيح مسننننلم)ولو يف «. مج وٌل 

 .«البصر

https://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14687
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يث:  حد من األحاب يده»ويف غير وا لذي نفسنننني ب ، ويف (1)«وا

 . (2)«والذي نفس محمد بيده»بعين الطر : 

 ننلى اهلل تعالى  -من ذاته  -تعالى  -: إن ما لو بيده فإن قليف  

ليس لو روحه الشريف فقن، بل روحه الشريف مع  -عليه و،لم 

حديث الشننننريف م ا نه المنيف؛ فيكون ال بامس  البد للمعنى ال

 للمعنى ال اين.  ال

                                                           

والذي نفسي بيده، لقد لمميف أن آمر بحطب، ثم »من ا: قوله  لى اهلل عليه و،لم:  ( 1) 

والذي »(، ومن ا قوله  ننلى اهلل عليه و،ننلم: 644) رواه البباري «.. آمر بالصننالة

(، ومن ا 1470) رواه البباري «.. نفسنننني بيده ألن يأخذ أحدكم حبله، فيحتطب

 رواه البباري «.. والذي نفسي بيده لبلوف فم الصائم»قوله  لى اهلل عليه و،لم: 

يؤمن أحدكم  فوالذي نفسنني بيده، ال»(، ومن ا قوله  ننلى اهلل عليه و،ننلم: 1894)

 (.14رواه البباري ) حتى أكون أحب إليه من والده وولده

محمد بيده لمنابيل ،عد بن معاذ يف والذي نفس »من ا: قوله  لى اهلل عليه و،لم:  ( 2) 

(، ومن ا قوله  ننلى اهلل عليه و،ننلم: 2615) رواه البباري «الجنة أحسننن من لذا

يدلا» فاطمة بن محمد ،ننننرقيف لقطعيف  يده، لو أن  لذي نفس محمد ب رواه  «وا

والذي نفس محمد بيده، إن »(، ومن ا قوله  ننلى اهلل عليه و،ننلم: 4304البباري)

كة ما بين المصننننراعين  ما بين م كة ولجر، أو ك ما بين م من مصننننناريع الجنة لك

 (.193رواه مسلم ) «وبصرى
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أن أعأ األشنننياء يف اإلنسنننان لو روحه، ،نننيما  القليف: نعم، إ

روحه الشريف؛ فنا،ب المقام الذي لو مقام الحلف والقسم بذاته 

ده أنه نسب لذه الن فس الشريفة ويؤي    ل   الله، وعم نواله.تعالى 

كيف عند ،نننلفنا  ال، ولو  نننفة من  نننفاته تعالى بتعالىإلى يده 

 الصالحين رضوان اهلل علي م أ معين.
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 فصل الثالث:ال

يف أنه يجيء بمعنى باطن اإلنسنننان، م ل: الصننندر والقلب وما 

 :تعالىيشاكل ما من المدارك، قال اهلل 

]الاااااابااااااقاااااار :     (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)
284]. 

 .[154]آل عمران: (   ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ)

 .[205]األعراف: (   (1)ۉ ۉ ې ې ې ې)

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ )

 .[77]يوسف:    (ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

 .[235]البقر : (   گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ)

]الاااااااباااااااقااااااار : (   ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ)
87]. 

                                                           

 ، ولو خطأ.﴾فيةوخ  ﴿يف األ ل ( 1) 
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]الاااااابااااااقاااااار : (   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ)
109]. 

 .[130]البقر : (   ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک)

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )

 .[235]البقر : (   ڃ ڃ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )

 .[265]البقر : (   ڀ

 .[69]آل عمران: (   (1)ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی)

 .[4]النساء: (   ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے)

 .[52]املا د : (   ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  )

مان  [158]األنعااااا : (   ڦ ڦ ڦ ڄ على قول من يقول: إن اإلي

                                                           

]النسااااااااااااااااااء:    (ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ): ع(، يف نسننننبة )س ( 1) 

 ا.، ولو  حيح أيضل  [113
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، وأما العمل باألركان فبارج عنه، وعلى أن يكون (1) إنما لو بالقلب

ۆ  ): تعالى)كسنننبيف( من قبيل اإل،نننناب إلى السنننبب، م ل: قوله 

(    گ گ ڳ)، و [4]القصاااااااااا : (   ۈ ۈ ٴۇ

 .[27]األعراف: 

 .[100]يونس: (   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ)

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک )

 .[31] ود: (   ک

(    ڈ ژ ژ ڑ      (2)ڌ ڎ ڎ ڈ)

 .]األنبياء[

 .[14]النمل: (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)

 .[17]السجد : (   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ)

                                                           

صديق بالقلب»يف األ ل:  ( 1)  صديق»، وعلى كلمة «اإليمان إنما لو الت شطيب.« الت  كل ا ت

تو د لذه الكلمة يف النسنننبين األخريين أيضنننا. والقائلون بالقول المشنننار إليه: لم  وال

 المر ئة.

 ، ولو خطأ.(قالوا)يف األ ل  (2) 



114  

 

 
 

 نفٌس واحدة

 .[8]اجملادلة: (   ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )

 .]ق[(   ٺ ٺ

(   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

 .]ط [
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 الفصل الرابع:

قال يف أنه يجيء بمعنى لذا ال يكل المحسنننوس، ولو البدن، 

 اهلل تعالى :

 .[145]آل عمران: (   گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ)

 .(1) [185]آل عمران: (   ں ں ڻ ڻ)

 .[54]البقر : (   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)

 .(2) [151]األنعا : (   ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی)

 .[26]يوسف: (   ڱ ڱ ں ں ڻ)

 .[30]يوسف: (   جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب)

 .[32]يوسف: (   ڃ چ چ چ چ)

                                                           

ل نناين ( 1)  مواضننننع: ا ثالثننة  (   ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ): يف 

 .]العنكبوت[(   چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)، وال الث: [35]األنبياء: 

، [33]اإلساااااااااااااراء: (   گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)يف ثالثنة مواضنننع: ال ناين:  ( 2) 

 .[68]الفرقان: (   پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)وال الث: 
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 .(1) [51]يوسف: (   ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی)

وبدايع   الحسننن (2)قيفإن قليف إن مراوبما كما نشننأت عن بقا

الفطرة التي تحققيف يف ليكله الشننريف عليه السننالم؛ كذلك تنشننأ 

يه  يه عل قة ف نة المتحق لة واألخال  الحسنننن فاضنننن كات ال عن المل

السالم، ومحل ا الروح أو القلب، فالمنا،ب لو: المعنى البامس 

 الرابع؟  الال الث أو ال اين أو 

أن القلب  ال  إ -اأيضل -، إن فرط المحبة تنشأ عما ذكرت قلنا: نعم

والروح أمران غائبان غير محسننننو،ننننين للمحب المشننننغوف؛ وإنما 

المشننن وب المبصنننر المعاين لو لذا ال يكل المحسنننوس؛ فالظالر أن 

الذي ،ننلب عن ا الصنن  والقرار، ولتك حجاج عصننمت ا، بحيث ما 

                                                           

بقي يف ،ننورة يو،ننف ذاما مواضننع بال كيب ذاته ويف السننيا  ذاته السننيا ، من ا:  ( 1) 

، ال اين:  [23]يوسف: (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)األول: 

،  [51]يااااااااوساااااااااااااااااااااف: (   ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ)

ڈ ڈ  ) (:120: ،نننورة التوبة): األول: يف (،نننورة يو،نننف)وموضنننعان خارج 

ې ې ى ى ائ  ) (:38: ،ننننورة محمنند)، وال نناين يف (ژ ژ ڑ

 .(ائ ەئ ەئ وئ وئ

 ، وم له: )بدايع، والصنايع(.بالتس يل« بقايق» (:األ ل)لكذا يف  ( 2) 
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مع علو -ا تنبيف عن قصنند السننوء والفحشنناء  مباالة، وماوقعيف ل ا 

وعن الش رة  -شأهنا؛ ألهنا زو ة ،لطان مصر وبنيف ،لطان مقرج

بالسننوء عند ألل مدينت ا؛ إنما لو مشننالدة الصنننايع العجيبة ومعاينة 

 البدايع الغريبة األنيقة المبصرة المعاينة المتحققة يف ليكله الشريف.

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ): من قائل   ويؤيد ما قلنا قوله عأ  

؛ إذ [31]ياااوسااااااااااااااااف: (   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

الشننننريف  ننننريح يف أن لذه الحيرة الواقعة ل ن، والدلشننننة النص 

المذللة إيالن عن أنفس ن، بحيث قطعن أيدي ن، و،لبن ونفين عنه 

ا بالحلف باهلل العلي العظيم كونه من  نس ا مقارنل ،لبل  -عليه السالم-

سننننان؛ إنما نشننننأت من المعاينة واإلبصننننار، ونبعيف من البشننننر واإلن

المشالدة واإلحساس بغتة وفجاءة؛ إذ الوقيف قصير يف الغاية، واألمد 

 ،ريع بالن اية.

ڄ ڄ ڄ ڃ ) :من قائل وكذا يؤيد ما قلنا قوله عأ  

ا طلبيف ، وإن زليبا إنم[32]يوسااااااااااااااف: (   ڃ ڃ ڃ چ چ چ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )اع وبواعيه: ق  الوأل  -عليه السننننالم-وأرابت منه 
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، [23]ياااااااااوسااااااااااااااااااااااف: (   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ )

 .[24]يوسف: (   ڇ

عالىقال اهلل  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ): ت

بمشننقة  ال  لم تكونوا بالغي بلد إ :، أي[7]النحل: (   پ پ ڀ

 تحصل ألبدانكم.

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ )

على إ رارلم على  اك أ،فل نفس   قاتٌل  :أي ،(1)]الكهف[(   ڦ ڦ

 كفرلم وإنكارلم ل ذا الحديث.

]الاااكاااهاااف: (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)
28]. 

 .[74]الكهف: (   حت خت مت ىت يت جث مج)

                                                           

 .]الشعراء[(   پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ)بقي موضع آخر مشابه:  (1) 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )

ٿ ٿ ٿ ٿ  (1) پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 .[234]البقر : (   ٹ

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ )

]آل عاامااران: (   ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 
61]. 

]القصاااااااااااا : (   ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې)
19]. 

 .[50]األحزاب: (   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)

 .[8]فاطر: (   ں ں ڻ ڻ ڻ)

(   ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ)

 .]الذارايت[

                                                           

 ولو خطأ. ،)علي ن( (:النسخ) ميع يف   (1) 
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وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  )

َلت: (   ېئ  .[53]ُفص  

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )

 .[22]احلديد: (   ۈ ٴۇ ۋ ۋ

يف ص  إن خ   ،[11]الصااااف: (   ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ)

والقتننال مع األعننداء الظننالرة، م ننل: الكفرة المجننالنندة بننالحرج 

يف إلى م  والمشننننركين، يكون النظم الشننننريف من قبيل الرابع؛ وإن ع  

م )يف ،ننبيل م  ، وع  -أيضننا  -المجالدة مع النفس والشننيطان وال وى 

  للبامس. الإلى الغأو وغيره؛ يكون النظم الشريف م ا -اأيضل -اهلل( 

: -أيضا  –، وفيه (1)«هبا نفسك مطيتك فارفق»: (حيحالص  )ويف 

 .(2)«إن لنفسك عليك حقا»

 

                                                           

ا، وممن ،اقه على أنه حديث: السرخسي يف  ( 1)  (، 30/270 المبسوط)لم أ ده مسندل

 (.160: األشباه والنظائر)وابن نجيم يف 

مان بن مظعون6/268رواه أحمد ) ( 2)  باين  ،( يف قصننننة ع  يل قال األل  يف )إرواء الغل

 .«إ،نابه  يد» (:7/79
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 الفصل الخامس

 يف أنه يجيء بمعنى الروح مع البدن، قال اهلل تعالى:

ڦ ڦ ڄ  ڤ ڤ ڦ ڦ ٹ ٹ ڤ ڤ)

 .]الشمس[(   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )

 .[286]البقر :    (ۉ

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )

 .[15]يونس: (   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ما  :أي ،[23]يونس: (   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ) إن

ضننننرر بغيكم و،ننننوء عاقبته على بدنكم مع روحه، حيث يعذبان 

 بعذاج   نم بسبب لذا البغي.

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ )

 .]يونس[(   ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ
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ٹ  (1)ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ)

 .]يونس[(   ٹ

 .(2)[188]األعراف: (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ)

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  (3) [ٻ]ٱ ٻ ٻ ٻ )

 .[54]يونس:    (ڃ ڀ ٺ ٺ

 .(4) [108]يونس: (   ڃ ڃ ڃ ڃ چ)

أي  ،[11]الرعد: (   ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)

ناج  ما تحقق يف أنفسنننن م من مواظبة الطاعات وا ت حتى يغيروا 

 المعا ي، وذلك إنما يتحقق بالبدن مع الروح.

                                                           

 ولو خطأ.،«كانوا أنفس م» (:األ ل)يف   (1) 

 .[49]يونس:    (ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے)بقي موضع آخر مشابه:  (2) 

 .( ميع النسخ)،قطيف من  ( 3) 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  )بقي موضعان مشاهبان:  ( 4) 

 .[41: ]الزَُّمر(   پ پ ڀ)، [92]النمل: (   ژ ڑ ڑ ک ک
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]الااااااارعاااااااد: (   ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث )
ما تكسب كل نفس مؤمنة من األعمال الصالحة  -تعالى-، أي يعلم [42

واألخال  المرضنننية، م ل: اإليمان واإلخالص، ويعلم ما تكسنننب كل 

نفس كافرة من األعمال الفا،دة واألخال  السيئة، م ل: الكفر والشرك 

 والنفا .

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )

كننل نفس من أي: توىف  ،]النحااااااال[   (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

النفوس الصننننالحة والنفوس الطالحة؛ فالنفوس الصننننالحة تجأى 

بما عمليف من البيرات، م ل: اإليمان واإلخالص، وكذا ،ننننائر 

ظالرة  بالروح، وم ل ،ننننائر األعمال ال باطنة، وذلك  األعمال ال

ما  حة، تجأى ب طال بدن. وكذا النفوس ال قة يف أعضننننناء ال المتحق

 طنة.عمليف من الشرور الظالرة والبا

 ،[7]اإلسااااراء: (   ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ)

إن أحسنننننتم باإليمان واإلخالص واألعمال الصننننالحة وبا تناج 

المعا ننني؛ ي تب إلحسنننانكم لذا نفع ألبدانكم وأرواحكم، وإن 
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أ،ننأتم بالشننرك والكفر و،ننائر المعا نني؛ ي تب إل،نناءتكم لذه 

 ضرر ألبدانكم وأرواحكم.

لتجأى كل نفس  :أي ،[15]ط : (   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ )

 بما عمليف من خير أو شر.

كلف  ال :أي ،[233]الاااابااااقاااار : (   ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ) ن

يف و،ننع ا، م ل: اإليمان باهلل وأنبيائه ور،ننله واليوم  بما النفسننا إ

اآلخر، والتحلي بنناألخال  المرضننننيننة، والتبلي عن رذائل ننا، 

واكتسنننناج األعمال الصننننالحة، واال تناج عن األعمال السننننيئة، 

 مما يف و،ع اإلنسان، ومما يتصف به  نس بني آبم. وكل ذلك

 .[272]البقر : (   ڎ ڎ ڈ    (1)ڌ ڌ)

ومن  :أي ،[6]الاااعاااناااكاااباااوت: (   ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ)

 الد با تناج الكفر والشننرك و،ننائر األخال  الذميمة واألعمال 

المن ية، وباكتسنننناج اإليمان والتوحيد و،ننننائر األخال  الحميدة 

                                                           

 . «وما تنفقوا»ع(: ، ولو خطأ. ويف )س ،«وما تفعلوا» (:األ ل)( يف 1) 
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يجالد لنفع نفسننننه ونجاما من خأي  واألعمال المرضننننية، فإنما

 الدنيا وعذاج اآلخرة، وفوزلا بسعابة الدارين.

]آل (   ڍ ڌ ڌ  (1)ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ)

 .[25عمران: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )

 .]غافر[(   ٺ ٺ

مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ )

َلت[(   حخ مخ  .]ُفص  

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  )

أي: ما قدميف من اإليمان  ،]احلشر[   (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 واإلخالص و،ائر األعمال الظالرة والباطنة.

 .(2) [28]النحل: (   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)

                                                           

ڃ چ چ چ  )ذلك يف موضنننع آخر: ، وإنما «ما عمليف» (: ميع النسنننخ )يف   (1) 

 .]الزَُّمر[   (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 .[97]النساء: (   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)لناك موضع آخر مماثل له:  ( 2) 



126  

 

 
 

 نفٌس واحدة

]الاااااااناااااااحااااااال: (   ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ)
33](1). 

 .(2) [21] ود: (   ڤ ڤ ڦ ڦ)
                                                           

اآليات يف ظلم النفس تسنننعة مواضنننع، لذا أحدلا، من ا ما ،نننيذكره المؤلف بعد قليل،  ( 1) 

(   ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ)والننبنناقننيننة لنني: 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ )،  [57]الاااااااباااااااقااااااار : 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )، [160]األعاااااااراف: (   ڇ ڇ

ۈئ ۈئ ېئ ېئ )، [70]الاااااااتاااااااوباااااااة: (   ژ ڑ ڑ ک ک 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ )، [118]الاااااااانااااااااحاااااااال: (   ېئ ىئ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ) ،[40]الاااعاااناااكاااباااوت: (   چ چ 

 .[35]الكهف: (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ) ،[9]الرو : (   ڻ 
ڍ ڌ  )( اآليات يف خسننارة النفس ثمانية مواضننع، لذا أحدلا، والباقية لي: 2) 

، [12]األنااااااااعااااااااا : (   ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  )

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ڻ )، ]األنااااااااعااااااااا [(   ژ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  )، ]األعاااااااراف[(   ھ ے

ېئ  )، [53]األعااااااااراف: (   چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

 ، ]املاااااااا ماااااااانااااااااون[(   ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ) ، ]الزَُّمر[(   ڌ ڎ ڎ

 .[45]الشورى: (   ٿ ٿ ٹ
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ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ )

 .[32]فاطر: (   ڤ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ )

 .(1) [20]املزَّمل: (   ۀ

أي: األرواح واألبنندان  ،]الااتااكااوياار[(   ڤٹ ڤ ڤ )

باآلخر، وإن كان معناه يقرن بين الر لين  قورنيف واتصننننليف كل 

سوء يف  سوء مع الر ل ال صالح يف الجنة، والر ل ال صالح مع ال ال

النار، كما روي ذلك، أو كان معناه أن يقرن كل إنسننننان بمن كان 

ف على كل يلأمه يف الدنيا من ملك وشننيطان، فيكون النظم الشننري

 من الو  ين غير ظالر يف المعنى البامس.

. وإن كننان (2) ]االناافااطاااااااار[(   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ)

معنى النظم الشريف علميف نفس ما قدميف من المعا ي و،وفيف 

                                                           

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  )وم ل ننا يف التقننديم للنفس:  ( 1) 

 .[110]البقر : (   ۈ ٴۇ ۋ ۋ

 .]التكوير[(   ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)وم ل ا قوله تعالى :  ( 2) 
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للمعنى البامس، بل  ال، لم يكن م ا(1)من التوبة، على ما ذكره قتابة

 الظالر أنه م ال للمعنى السابس.

 .(2) [44 ]البقر :(   ۀ ۀ ہ ہ ہ)

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې )

 .[61]النور: (   ې ى

]الاااااابااااااقاااااار : (   ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )
272]. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )

 .[30]آل عمران: (   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 .[25]املا د : (   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)

                                                           

قال: ما قدميف من خير، وأخرت من حق اهلل علي ا لم تعمل به. ، قتابة يف اآلية قاله ( 1) 

الط ي )انظر: تفسننننير  مننيف من طنناعننة اهلل، ومننا أخرت من حق اهلل.قننال: مننا قنند  و

24/268.) 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  )ومن نسننننيننان النفس كننذلننك:  ( 2) 

 .]احلشر(   چ چ
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ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ )

 .[105]املا د : (   ڃ

]األنااااااعااااااا : (   ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)
24]. 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  )

 .[130]األنعا : (   ۆئ ۈئ ۈئ 

 .[32]النجم: (   ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ )

(   ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ)

 .(1) [102]البقر : 

  

                                                           

عالى : ومن شننننراء  ( 1)  له ت ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  )األنفس قو

 .[90]البقر : (   ڄ ڄ
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 الفصل السادس:

يف أنه يجيء بمعنى أمر مو وب يف بدن اإلنسان،  بل على الشر   

 (1)والفساب، وتحريين  احبه وإغرائه على القبائح والفضائح، وت بطه

عن األعمال الصننالحة، ولو المذموم من بين ما  نند  عليه النفس، 

مجالدة األعداء  (3)عدوا ويجالده (2)ولو الذي أمر العباب أن يتبذه

بل أشنننند له الج اب األك ، وأمروا أن يبالفوه الظالرة  . حتى يقال 

مبالفة أكيدة، حتى أن تشننرف اإلنسننان بتشننرف الألفة والكرامة عند 

 -بمبالفته إياه، وعدم مسنننناعدته إلى ما تدعوه. قال  -تعالى-اهلل 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )حكاية عن يو،ننف عليه السننالم :  -تعالى 

 .[53]يوسف: (   پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

 .[83]يوسف: (   ھ ے ے ہ ہ ہ ھ ھ ھ)

 .[22]إبرا يم: (   ۀ ہ ہ ہ)

                                                           

 . ولعل القياس: وت بيطه."وت بطه"( لكذا يف  ميع النسخ: 1) 

 ولعل القياس: يتبذوه.. "يتبذه"( لكذا يف  ميع النسخ: 2) 

 . ولعل القياس: ويجالدوه."ويجالده"( لكذا يف  ميع النسخ 3) 
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 .[96]ط : (   ۈ ۈ ٴۇ ۋ )

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ    (1)[ڄ ]ڄ ڄ)

 ]غافر[(   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ]القيااااااامااااااة[(   ک ک ک گ گ ژ ژ ڑ ڑ ک)

نأليف يف عدي بن ربيعة بن أبي ،ننننلمة ال قفي؛ كفر بالبعث، وكان 

؛ فالمراب من لوم ا لو لوم ا على نفسنن ا (2)ختن األخنس بن شننريق

فة  بب كفرلا وشننننرك ا وإنكارلا البعث، ومبال يف اآلخرة؛ بسنننن

الر،ول يف بار الدنيا، وإن كان المراب هبا نفس المؤمن؛ فالمراب من 

، تعالىلوم ا لو لوم  نناحب ا يف الدنيا على تقصننيرلا يف طاعة اهلل 

يكن النظم الشنننريف  وعلى تقصنننيره يف ا تنابه عن المن يات؛ فلم

 لل اين أو ال الث. اللما نحن فيه؛ بل يكون م ا الم ا

 .[30]املا د : (   ۅ ۉ ۉ ې ې)

                                                           

 .( ميع النسخ)،اقطة من  ( 1) 

 (.4/368انظر: زاب المسير البن الجوزي ) ( 2) 
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 ،[56]الزَُّمر: (   ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ)

ك إن تكلني تكلني إلى نفسنني؛ فإن   ال ، مالل  »وقال ،ننيد العارفين: 

 .(1) «وتبعدين من البير ،ر  تقربني من الش   ؛إلى نفسي

تكلني إلى نفسنني؛ فإنك إن تكلني إلى  ال ،الل م  »ا: وقال أيضننل 

أثق  النفسنننني تكلني إلى ضننننعف وعورة وذنننب وخطيئننة، وإين 

 .(2)«برحمتك الإ

 .(3) «تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا الالل م »: اوقال أيضل 

                                                           

 .(2/409المستدرك )(، والحاكم يف 7/32رواه أحمد ) ( 1) 

 .« حيح اإل،ناب ولم يبر اه» وقال:

لذا حديث  نننحيح اإل،نننناب، ولم »(، وقال: 1/697المسنننتدرك )رواه الحاكم يف  ( 2) 

 (.2/211، والبي قي يف شعب اإليمان )«يبر اه

تكلني  بعوات المكروج: الل م رحمتك أر و فال»( بلفظ: 5090رواه أبو باوب ) ( 3) 

و ننححه ابن حبان . «أنيف إله إال إلى نفسنني طرفة عين، وأ ننلح لي شننأين كله، ال

  حيح ،نن أبي باوب(.)ن إ،نابه األلباين يف (، وحس  3/250)
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رج أعوذ بك من شننر نفسنني ومن شننر الشننيطان » :اوقال أيضننل 

 .(1)«وشركه

 .(2) «أعدى عدوك نفسك التي بين  نبيك»ا: وقال أيضل 

  

                                                           

عالم الغيب »( بلفظ: 5067رواه أبو باوب ) ( 1)  فاطر السننننموات واألرض،  قل الل م 

ش د أن ال شىء ومليكه، أ ش ابة، رج كل  سي  إله إال وال شر نف أنيف، أعوذ بك من 

 (.3392(، وال مذي )3/240و ححه ابن حبان ). «وشر الشيطان وشركه

انظر: ،ننننلسننننلة . «موضننننوع»(، قال األلباين: 2/29الألد الكبير )رواه البي قي يف  ( 2) 

  .(3/308األحابيث الضعيفة، )
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 ابع:الفصل السَّ 

كان أو  ايف أنه يجيء بمعنى مطلق الذات من المبلو ، إنسنننانل 

 :تعالى، قال اهلل اكان أو  مابل  ا، حيوانل اأو  نل  املكل 

 .[48]البقر : (   ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ)

 .[28]لقمان: (   يب جت حت خت مت ىت يت)

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ )

ن الجن واإلنس والملك، أي: وما تدري ذات م ،[34]لقمااان: (   ىئ

خمس من مفاتيح الغيب »عليه و،لم:  (1) لى اهلل تعالى ر،ول اهللقال 

عالى، وقرأ اآلية من قوله «اهلل الإ يعلم ن ال ائ ەئ ەئ وئ  ): ت

 .(2)إلى آخر السورة [34]لقمان: (   وئ

                                                           

 ع(.، )تعالى( ،اقطة من )سقوله:  ( 1) 

تمننة  ( 2)  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ )اآليننة: ت

. ]لقمان[(   ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب

مفاتح الغيب خمس: إن اهلل »بلفظ: (: 50يف ) ننننحيحه: والحديث رواه البباري 

ساعة، وينأل الغيث، ويعلم ما يف األرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب  عنده علم ال

 .«غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن اهلل عليم خبير
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 .[6]األحزاب: (   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)

ىب يب جت  مئ ىئ يئ جب حب خب مب )

 .]يس[(   حت خت

 .]ق[(   ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ)

أي: كل خلق محتبس يوم  ،]املدَّثر[(   جب حب خب مب ىب يب)

نه،  له، فيتبلص ب قل موازي بب الحسنننناج على أعما مة بسنننن القيا

 ويشقى ببفت ا.

أي: حجة وشننننالد  ،]القيااامااة[(   وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)

ش ابة  وارحه بما  العلى ذاته،  ش ابة عليه من غيره؛ ل حا ة يف ال

ۀ ۀ ہ ہ ہ )فعلن من المعننا نننني يف النندنيننا، 

 .]النور[(   ھ (1) ہ ھ ھ ھ

 ،]االنفطار[(   ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ)

 ا.يملك مبلو  لمبلو  شيئل  الأي: 

                                                           

 ، ولو خطأ.«بما كانوا يكسبون» (: ميع النسخ)يف  ( 1) 
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 الفصل الثامن:

 يف أنه يجيء بمعنى الجنس، قال اهلل تعالى :    

 ،[128]التوباااااااة: (   ھ ھ ے ے ۓ)

 أي: من  نسكم.

 .(1) [1]النساء: (   پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ)

 (2)،[21]الرو : (   ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک)

 أي: من  نسكم.

                                                           

ڎ ڈ  )نسنننبة البلق إلى نفس واحدة تكرر يف القرآن يف أربعة مواضنننع، ثاني ا:  ( 1) 

ڦ ڄ ڄ ڄ  )، وثال  ا: [98]األنعا : (   ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

ٱ  )ورابع ننا: ، [189]األعراف: (   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

 .[6 ]الزَُّمر:(   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ

حئ مئ ىئ يئ  )نسنننبة األزواج إلى أنفسننننا يف القرآن يف ثالثة مواضنننع، ثاني ا:  ( 2) 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  )، ثال  ا: [72]النحل: (   جب حب

 .[11]الشورى: (   پ
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ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )

ڳ ڳ   (1)ک ک ک گ گ گ گ

أي: ضنننرج اهلل لكم معاشنننر األحرار الذين  ،[28]الرو : (   ڳ

من أنفسنننكم، أي من أ نا،نننكم أي ا  اليملكون عبيدا و واري م 

األحرار، لل لكم شننننركاء فيما تملكون من األموال من ما ملكيف 

أيمانكم تبافوهنم؛ أي أتبافون مماليككم يف تصرفكم يف أموالكم 

كبيفتكم أنفسنننكم، أي: كبوفكم من أ نا،نننكم شنننركاء أحرار، 

 تقطعون أمرا بون مشورمم! الحيث 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )

ليس الجنس المستعمل ل نا بمعنى  [11]الشورى: (   ڀ ڀ

بالحقائق (2)الجنس المنطيقي ، ولو المقول على ك يرين  مبتلفين 

                                                           

 .( ميع النسخليس يف )(   ک ک گ گ گ گ)قوله:  ( 1) 

الجنس لو المقول يف ك يرين »يعني الجنس يف المنطق، ول ننذا قننال ابن ،ننننينننا:  ( 2) 

 (.1/416المعجم الفلسفي )انظر:  .«مبتلفين باألنواع
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يف  واج ما لو؛ بل بمعنى النوع والصنننننف اللذين لما أخص من 

 .(1)الجنس المنطيقي

  

                                                           

)ليس الجنس المسننننتعمل ل نا( إلى قوله )أخص من الجنس المنطيقي( من قوله  ( 1) 

 ع(.، ،اقن من )س
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 ففيها فوائد:

 األولى: 

ستعمل عند العرج بمعنى الجسد وبمعنى أن  لفظ النفس قد ي

الدم؛ كما يقال: ما له نفس ،نننائلة وما ليس له نفس ،نننائلة أي بم، 

وبمعنى الماء؛ لفرط حا ت ا إليه، وبمعنى الرأي، يقال فالن يؤامر 

يدري على  الإذا تربب يف األمر، واتحد له رأيان وباعيان  (1)نفسننننيه

باعيي النفس ولننا سنننني النفس،  (2)واأي مننا يعرج، كننأهنم أراب

فسنننمولما نفسنننين. وبمعنى العين الضنننارة، يقال: أ نننابيف فالنا 

                                                           

 : فالن يؤامر نفسيه إذا اتجه له رأيان.(2/293 أ،اس البالغة)قال الأمبشري يف  ( 1) 

لهلمأة بدون  «رابوا»يف نسبة )س(:  ( 2)   .يف أو 
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نفس، أي أ ننابته عين، ونفسننتك بنفس إذا أ ننبته بعين، والنافس 

 .(1)العائن

 والثانية:

أنه يطلق على المالئكة وأرواح البشننننر من المؤمنين و ننننلحاء 

الأكيننة، والنفوس  الجن، فيقننال ل م: النفوس البيرة، والنفوس

القد،ننننية. ويطلق على الشننننياطين وأرواح الكفرة من البشننننر ومربة 

الجن، ويقننال ل م: النفوس الغويننة، والنفوس الشننننريرة، والنفوس 

 .(2)الشقية

 

 

 

 

                                                           

مابة نفس ( 1)  قاقي المؤ نننننل 2/940) انظر: المعجم الو،ننننين،  (، المعجم االشننننت

(4/2240.) 

 (1/124لن)1415( انظر: روح المعاين لش اج الدين اآللو،ي، بار الكتب العلمية2) 
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 .(1)والثالثة

، ويراب «نفس فلكي»:  (2)أنه يقال يف عرف الحكماء والفال،فة

يقبننل التحيأ يف األحينناز والج ننات،  البننه أمر مجرب عن المننابة، 

قال:  تدبير والتصننننرف. وي لك تعلق ال بالف  «نفس إنسنننناين»يتعلق 

كذلك يتعلق باإلنسننننان تعلق التدبير  (3)ألمر مجرب «نفس ناطقة»و

والتصرف. وإثبات م ل لذا األمر المجرب، الذي يمتنع عليه التحيأ 

ما اخ  ية، م طار والج ات وقبول اإلشنننننارات الحسنننن عه يف األق

الحكماء والفال،ننننفة بجرائ م الفا،نننندة. وكتب األنبياء األقدمين 

وأ،ننفار األنبياء وكلمامم كل ا ناطقة ببالفه، كما يظ ر بالمرا عة 

نا  تاب يه، ولذا ك له و ل  الله  -إل قائ بالحق:  -عأ  نا  ينطق علي

ل  } ن أ  ة   ي  الئألك  وحأل  اْلم  هأل  مألنْ  بألالر  ل ى أ ْمرأل نْ  ع  اء   م  ش  ب ابألهأل  مألنْ  ي 
: النحل] {عأل

ل  }، [2 ن أ  ة   ت  ك  الئأل وح   اْلم  الر  ا و  ي  
إألْذنأل  فأل ب  ألمْ  بأل ل   مألنْ  ر  : القدر] {أ ْمر   ك 

                                                           

 يف نسبة )س(: وال الث.( 1) 

، 63لننننننن،ص1375( انظر: النفس من كتاج الشنننفا البن ،نننينا، نشنننر حسنننن اآلملي2) 

سفي لجميل  ليبا، بار الكتاج اللبناين  (، ور،الة 2/480م)1982والمعجم الفل

 7،ص2017معرفة النفس الناطقة وأحوال ا البن ،ينا، بار لنداوي

 مجرب. ( يف نسبة )س( و)ع(: ال3) 
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لألي}، [4 اْبخ  ابألي فألي فنن  بنن 
لألي( 29) عأل اْبخ  تألي و  ن   ،29: الفجر] {  

ق  }. أي: فابخلي يف أبدان عبابي وابخلي مع ا  نتي. [30 ت ْأل   و 

مْ  س    مْ  أ ْنف  ل  ون   و  ر 
افأل لأل }، [55: التوبة] {ك  اعأل ةأل     ئألك  ال  ،   اْلم   أ ولألي الر 

ة   ح 
ْ ن ى أ ْ نأل إل   م  ث ال  ب اع   و  ر  ب ن   الو  }، [1: فاطر] {و  ين   ت ْحسنن 

ذأل تألل وا ال   ق 

يلأل  فألي بأل   ،نننن 
أل
ا اهلل تل ا ْل  (1)أ ْمو  اءٌ  ب  ي  ْند   أ ْح ب  ألمْ  عأل ق ون   ر  ْرز  : عمران آل] {ي 

169]. 

عليه وعلى إخوانه المر،ننلين  ننلوات  -قال ،ننيد العارفين   

سليماته  سرح ": -اهلل وت ش داء يف حوا ل طير خضر، ت أرواح ال

 .(2)"يف رياض الجنة، وتأكل من ثمارلا

                                                           

 يف  ميع النسخ )أموات(. ( 1) 

سلم ) ( 2)  ،ألنا عبد اهلل (: 1887أ ل الحديث رواه م عن لذه اآلية عن مسرو  قال: 

ما إنا تحسبن الذين قتلوا يف ،بيل اهلل أمواتا بل أحياء عند رهبم يرزقون(. قال: أ )وال

أرواح م يف  وف طير خضر، ل ا قنابيل معلقة بالعرش، »قد ،ألنا عن ذلك، فقال: 

فاطلع إلي م رهبم  نابيل،  لك الق تأوي إلى ت تسننننرح من الجنة حيث شنننناءت، ثم 

 ون شننيئا؟ قالوا: أي شننيء نشننت ي ونحن نسننرح من الجنة اطالعة، فقال: لل تشننت

حيث شننننئنا؟ ففعل ذلك هبم ثالإل مرات. فلما رأوا أهنم لن ي كوا من أن يسننننألوا 

قالوا: يا رج، نريد أن ترب أرواحنا يف أ سابنا حتى نقتل يف ،بيلك مرة أخرى. فلما 

 . «رأى أن ليس ل م حا ة تركوا
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وإخراج كل من لذه النصوص الشريفة عن ظوالرلا بتكلفات 

تأبى عن ا الطباع السليمة، وتعسفات تنبو عن ا القرائح المستقيمة، 

لمجرب التوفيق والتطبيق على قواعد الفال،فة، التي أك رلا نواقين 

ية  لدين من ال فوات البشننننر عد اإل،ننننالم، ولوابم أ،ننننناس ا قوا

إذا مننا قلننيف  علىومننا »لمي والكبوات الجوابيننة على رأيي وع

يه ضننننرورة «معتقدي ما بعيف إل نه  ، مع أن العجب كل العجب أ

مسيف إليه حا ة شرعية. وإن مذلب  م ور المتكلمين  البينية، و

وألل الحديث على أن المالئكة واألرواح البشنننرية أ سنننام لطيفة 

 .(1)نورانية

له  على أمر -اأيضننل -ثم إن الفال،ننفة يطلقون النفس الفلكية    

حلول يف  ميع أ أاء الفلك، ولو يف الفلك عندلم بمنألة خيال 

غه، ويطلقون النفس  ما على  -أيضنننننا  -اإلنسنننننان المتحقق يف ب

له  باتات، ويقولون  بايت»المأاج ال ابيف يف الن على  (2)، و«النفس الن

 .«النفس الحيواين»المأاج ال ابيف يف الحيوانات، ويقولون له 

                                                           

 .«عد خراج أبداهنا إلى ما شاء اهلل تعالىبقى ب»ع( زيابة: ، يف )س (1) 

له»قوله:  ( 2)  تات ويقولون  با بيف يف الن بايت :على المأاج ال ا ،ننننقن من  «و .النفس الن

 )س(.
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عبنند اهلل بن ع مننان بن مو،ننننى تم وكمننل على ينند  ننامعننه 

 المعروف بمستجي زابه.

كان اهلل ل م، وأويت كتاهبم بيمين م. يف رابع ش ر محرم الحرام 

  ،نة ثالإل وثالثين ومائة وألف.
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 اخيـــرً أ
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بعد لذه التطوافة التي شننرفنا في ا بصننحبة لذا الج د العلمي، 

و،نننة، والتم ب اث ا، واشننتغل  اخ  نصننوص الوحي كتابل من عالم 

بقضننية تمس النفس اإلنسننانية يف وقيف مبكر من القرن ال اين عشننر 

ال جري، بأ،لوبه العلمي األ يل، الذي قدم به مابة علمية ب،مة 

مة  هبا منظو حديث الشننننريف، وكون  يات القرآن الكريم وال من آ

ا لفظ النفس يف القرآن مف وميننة أللم المعنناين التي ينندور علي نن

 الكريم والحديث الشريف.

قدميف  ننورة شنناملة حول النفس  -على و ازما -والر،ننالة 

يف القرآن الكريم والحندينث الشننننريف،  نديرة بنالعنناينة، خليقنة 

بننااللتمننام من قبننل البنناح ين والمشننننتغلين بننالعلوم النفسننننيننة 

 والدرا،ات القرآنية.
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ني يف االشنننتغال على لذا على ما وفق -تعالى-ولنا أحمد اهلل 

،أله القبول والنفع، وأن يجعله  سي األ يل، وأ النص ال اثي النف

 من البير الذي يمكث يف األرض لنفع الناس.

 واهلل أعلم، وإ،ناب العلم له أ،لم.      
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 مراجع العناية بالمخطوط
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نا، بار  -9 ناطقة وأحوال ا البن ،نننني فة النفس ال لة معر ر،نننننا

 .2017 لنداوي
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 -المطبعننة األميريننة ببوال  البن منظور، لسنننننان العرج،  -24
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يداين النيسننننابوري، بار  مجمع -26 األم ال، ألبي الفضننننل الم

 لبنان.  -المعرفة، بيروت 

المسالك يف البالفيات بين المتكلمين والحكماء، لعبد اهلل  -27

،ننننينند  ب. :المعروف بمسننننتجي زابه، تحقيق ،بن ع مننان
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مقا نننند الشننننريعة بأبعاب  ديدة، لعبد المجيد النجار، بار  -32

  .2008الغرج اإل،المي، 

مقا ننند القرآن من تشنننريع األحكام، لعبد الكريم حامدي،  -33

  .2008 بار ابن حأم،

 النفس من كتاج الشننننفا البن ،ننننينا، نشننننر حسننننن اآلملي -34

 .لن1375
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 تعالى تم بحمد اهلل

 



موضــوع الكتــاب هــو النفــس، والنفــس 
بهــا...  مايتعلــق  معرفــة  إىل  تشــتاق 
وجــوه:  مــن  شــائق  الكتــاب  موضــوع 

قدمهــا  ي  الــ�ق الدراســة  حســن  منهــا 

المحقــق واليكــون ذلــك إال عــن جــودة 
تصــّور.

تركيــب  ي 
�ف المصنــف  براعــة  ومنهــا: 

األســلوب. وجمــال  العبــارة، 

وبحثــه  عملــه  "للمحقــق"  هللا  شــكر 
ودأبــه!

ي          أ.د.عبد العزيز الحر�ج


