سال ُم
اإل ْ
هللا
سالَ ِة ِ
ُر ْؤيَةٌ ِع ْل ِميَّةٌ ِل ِر َ
ِللبَش َِريَّ ِة
س ُع
الفَ ْ
ص ُل التَا ِ

سعادة ُ ،
س وال َّ
ُّ
الرو ُح و ْالع ْق ُل والنَّ ْف ُ
ِم ْن م ْن ُ
ور إ ْس ِ
ظ ٍ
المي ٍ
عو ُذ بِاللِ ِمن ال َّ
الر ِج ِيم
أ ُ
ان َّ
ش ْيط ِ
الر ِح ِيم
الرحْ م ِن َّ
بِ ْس ِم للاِ َّ
ُمقَ ِد َمةٌ
هناك عالقة وطيدة بين مفاهيم الروح والعقل والنفس والسعادة في
القرآن الكريم .ومن أهداف هذا الفصل تبيان بعض المعاني المتعلقة
بهذه المفاهيم  ،وإيضاح الصلة بينها  ،وعالقتها بالتعاليم اإلسالمية
بشكل عام.
كلما ذكرت كلمة "الروح" في القرآن الكريم  ،فإنها تشير إلى صفة
من صفات للا  ،عز وجل  ،وإلى جبريل  ،عليه السالم .وهذه الصفة
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هي مصدر صفات الروح اإلنسانية  ،التي تشتمل على مقدرات
الحياة (الوجود اإلنساني)  ،واكتساب المعرفة (العقل)  ،والميزان
األخالقي (النفس)  ،كما تم ذكره من قبل]1[ .
وبينما أصبح باستطاعتنا  ،كبشر  ،أن نفهم العالقة بين الدماغ
اإلنساني والعقل الذي يسكنه  ،فإننا ال نعرف عن الروح إال القليل ،
كما ذكر لنا ربنا  ،سبحانه وتعالى  ،في قوله " :ويسْألُونك ع ِن
الرو ُح ِم ْن أ ْم ِر ربِِّي وما أُوتِيتُم ِ ِّمن ْال ِع ْل ِم إِ َّال ق ِل ً
يال" (:17
وح ۖ قُ ِل ُّ
ُّ
الر ِ
]2[ .)85
وقد استطاع علماء الهندسة الوراثية في زماننا هذا استنساخ
سر على الناس أن يؤمنوا بأن الخالق العليم ،
الحيوانات  ،مما ي َّ
سبحانه وتعالى  ،قادر على بعث الجسد اإلنساني  ،في اليوم اآلخر.
كما أنه قادر على إعادة الروح اإلنسانية لجسدها  ،حتى تكون النفس
جاهزة للحساب والقضاء.
ودللت الثورة المعلوماتية الحالية على أن باإلمكان االحتفاظ
بالمعلومات في أقراص مضغوطة ومحركات حاسوبية متنقلة وثابتة
وفي العديد من األجهزة اإللكترونية األخرى  ،مثل الهواتف الذكية
وآالت التصوير .كما أصبح ممكنا ً إرسال المعلومات إلى األقمار
الصناعية التي تدور حول كوكبنا  ،ثم بثها من هناك لتصل إلى كل
بقاع األرض  ،ليتم التقاطها بوسائل مختلفة مثل أجهزة استقبال
المعلومات السمعية والبصرية (الراديو والتلفزيون) والهواتف
الذكية.
وبالرغم من هذا التقدم العلمي والتقني الكبير  ،فإننا ال زلنا غير
قادرين على الوصول إلى المعلومات المخزنة في الدماغ اإلنساني
 ،وال على نقل معلومات منه  ،وال إليه .لكن ذلك يسير على الخالق
 ،عز وجل  ،الذي يرسل المالئكة المكلفين عند الموت  ،ليقبضوا
أرواح الناس  ،المشتملة على الحياة والعقل والنفس  ،بأخذها من
الدماغ  ،ليتم االحتفاظ بها في البرزخ  ،حتى يأتي يوم البعث

 208اإلسْال ُمُ :رؤْ يةٌ ع ِْلمِ يَّةٌ ل ِِرسال ِة للاِ لِلبش ِريَّ ِة  ،تأليف حسن علي النجار

الموعود  ،الذي تعود فيه األرواح إلى أجسادها  ،كما أخبرنا ربنا ،
وس ُز ِّ ِوج ْ
ت" (]3[ .)7 :81
سبحانه وتعالى  ،في قوله " :و ِإذا النُّفُ ُ
شقَا ُء بِال ُك ْف ِر
ان َوال َّ
ع ََالقَةُ ال َّ
سعَا َد ِة بِاإلي َم ِ
المؤمنون سعداء في هذه الدنيا إليمانهم بالل واليوم اآلخر  ،األمر
الذي يشجعهم على القيام بأعمال الخير  ،والتحلي بالصبر  ،والتسليم
بقدر للا وقضائه .وهذه هي الحياة الطيبة  ،التي ذكرت في قوله ،
تبارك وتعالى" :م ْن ع ِمل صا ِل ًحا ِ ِّمن ذك ٍر أ ْو أُنث ٰى و ُهو ُمؤْ ِم ٌن
فلنُحْ ِيينَّهُ َحيَاةً َ
ط ِيبَةً ولنجْ ِزينَّ ُه ْم أجْ رهُم ِبأحْ س ِن ما كانُوا
ي ْعملُون" (النحل .)97 :16 ،
كما أن المؤمنين سيتمتعون بالسعادة األبدية في الجنة التي وعدهم
س ِع ُدوا ف ِفي ْالجنَّ ِة
بها ربهم  ،الذي بشرهم بذلك في قوله" :وأ َّما الَّذِين ُ
ض إِ َّال ما شاء ربُّك عطا ًء
خا ِلدِين فِيها ما دام ِ
ت السَّماواتُ و ْاأل ْر ُ
غيْر مجْ ُذو ٍذ" (هود .)108 :11 ،
أما الذين يكفرون بالل وبيوم الحساب  ،فال رادع لهم عن قيامهم
بأعمال الشر والخبائث .ولذلك  ،فإن عقابهم الشقاء والحرمان من
السعادة في هذه الدنيا  ،ونار جهنم في اآلخرة  ،كما تخبرنا اآليات
الكريمة  56 :3و  127-124 :20و .107-105 :11
شدِيدًا فِي ال ُّد ْنيَا َو ْاْل ِخ َر ِة وما ل ُهم
عذَابًا َ
ع ِذبُ ُه ْم َ
فأ َّما الَّذِين كف ُروا فَأ ُ َ
اص ِرين (آل عمران .)56 :3 ،
ِ ِّمن نَّ ِ
وم ْن أعْرض عن ِذ ْك ِري فإِ َّن لهُ َم ِعيشَةً ضَنكًا ونحْ ُ
ش ُرهُ ي ْوم ْال ِقيام ِة
يرا ﴿ ﴾١٢٥قال
ص ً
أعْم ٰى ﴿ ﴾١٢٤قال ر ِّ ِ
ب ِلم حش ْرتنِي أعْم ٰى وق ْد ُكنتُ ب ِ
ٰ
ك ٰذ ِلك أتتْك آياتُنا فن ِسيتها وك ٰذ ِلك ْالي ْوم تُنس ٰى ﴿ ﴾١٢٦وكذ ِلك نجْ ِزي منْ
اب ْ
اآل ِخرةِ أش ُّد وأبْق ٰى ﴿( ﴾١٢٧طه
أسْرف ول ْم يُؤْ ِمن بِآيا ِ
ت ربِِّ ِه ولعذ ُ
.)127-124 :20 ،
س ِعي ٌد ﴿ ﴾١٠٥فأ َّما الَّذِين
س ِإ َّال ِبإِ ْذنِ ِه ف ِم ْن ُه ْم َ
ي ْوم يأ ْ ِ
ي َو َ
ت ال تكلَّ ُم ن ْف ٌ
ش ِق ٌّ
ير وش ِه ٌ
ت
يق ﴿ ﴾١٠٦خا ِلدِين فِيها ما دام ِ
ار ل ُه ْم فِيها ز ِف ٌ
شقُوا ف ِفي النَّ ِ
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ض ِإ َّال ما شاء ربُّك ِإ َّن ربَّك فعَّا ٌ
ل ِلِّما ي ُِري ُد ﴿﴾١٠٧
السَّماواتُ و ْاأل ْر ُ
(هود .)107-105 :11 ،
ولو فكرنا فيما تهدف إليه أوامر للا  ،سبحانه وتعالى  ،لوجدناها
جميعا ً تهدف لخير الناس وسعادتهم في هذه الدنيا  ،قبل اآلخرة.
فأعمال الخير كافة والعبادات المفروضة  ،كالصالة والزكاة والصيام
 ،لها فوائد جمة تعود أوالً على المؤمن المتعبد  ،ثم على أسرته
ومجتمعه أيضا ً  ،كما سيتم تفصيله في الجزء الثاني من هذا الكتاب.
ولو تفحصنا نواهي للا  ،سبحانه وتعالى  ،لوجدنا أنها تهدف لتجنيب
العباد الوقوع في المعاصي  ،التي تؤدي إلى الشقاء والمعاناة واآلالم
 ،في هذه الدنيا  ،قبل اآلخرة .ومن أمثلة ذلك أنه قد أمر عباده
باإلنفاق في أوجه الخير وبالقيام باألعمال الصالحة وإتقانها  ،ونهاهم
بأال يلقوا بأيديهم إلى التهلكة  ،وذلك في قوله" :وأن ِفقُوا ِفي س ِبي ِل اللَّـ ِه
وال ت ُ ْلقُوا ِبأ ْيدِي ُك ْم ِإلى الت َّ ْهلُك ِة ۛ وأحْ ِسنُوا ۛ ِإ َّن اللَّـه ي ُِحبُّ ْال ُمحْ ِس ِنين"

(البقرة .)195 :2 ،

فعندما ينفق األغنياء على الفقراء والموسرون على المعسرين ،
ابتداء باألقربين منهم  ،فإنهم ينشرون الحب والتكاتف والتعاطف
بين األقارب والجيران وأفراد المجتمع بصفة عامة .وال يتوقف
شعور أكبر
الشعور بالسعادة على المستفيد فقط  ،وإنما يغمر المانح
ٌ
بالسعادة  ،لقدرته على العطاء والمنفعة لآلخرين  ،و ِلما يتلقاه من
إحساس بالحب والشكر واالمتنان من المستفيدين من إنفاقه.
َّللا كأ َّنك تراهُ  ،فإِ ْن ل ْم ت ُك ْن تراهُ  ،فإِنَّهُ
واإلحسان هو " أ ْن ت ْعبُد َّ
يراك"  ،كما علَّمنا رسول للا  ،صلى للا عليه وسلم .ومن ضمن
ذلك :القيام باألعمال الخيرة مع إتقانها  ،وقول الكالم الطيب ،
واالبتسامة في وجه أخيك  ،والنصيحة  ،والتطوع في مساعدة
المحتاجين  ،والمعاملة الطيبة .وعندما يسود ذلك بين الناس  ،ينتشر
األمن واألمان والمحبة والسعادة بينهم]4[ .
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كذلك ينهانا ربنا عن القيام باألعمال التي تؤدي إلى هالكنا بأيدينا ،
ألنه الرحمن الرحيم  ،الذي ال يريد لنا إال السعادة في هذه الدنيا ،
قبل اآلخرة .ومن أمثلة ما يفعله بعض الناس إهالكا ً ألنفسهم بأيديهم
قيامهم بالتدخين وشرب الخمر ولعب القمار(الميسر)  ،وممارسة
الزنا والقبول به .وتؤدي هذه األفعال إلى الشقاء والمعاناة واآلالم
واألمراض المميتة في أحيان كثيرة .وبالتالي  ،فإنها تحرم مرتكبيها
من السعادة التي كان بإمكانهم أن ينعموا بها لو أنهم أطاعوا ربهم
بابتعادهم عنها  ،وعملوا بما جاءهم من النصح واإلرشاد الذي
تضمنه قول للا  ،سبحانه وتعالى:
س
يا أيُّها الَّذِين آمنُوا إِ َّنما ْالخ ْم ُر و ْالم ْي ِس ُر و ْاألنص ُ
اب و ْاأل ْزال ُم ِرجْ ٌ
ِ ِّم ْن عم ِل ال َّ
ان فاجْتنِبُوهُ لعلَّ ُك ْم ت ُ ْف ِل ُحون (المائدة .)90 :5 ،
شيْط ِ
احشةً وساء س ِب ً
وال ت ْقربُوا ِ ِّ
يال (اإلسراء .)32 :17 ،
الزن ٰى ۖ ِإنَّهُ كان ف ِ
ففي الواليات المتحدة وحدها  ،على سبيل المثال  ،يموت حوالي
 480,000إنسان سنويا ً نتيجة للتدخين  ،وحوالي  88,000آخرين
نتيجة لتعاطي المشروبات الكحولية (الخمور)  ،ناهيك عن اآلالم
التي يسببها المدمنون ألنفسهم وألفراد عائالتهم  ،نتيجة لتصرفاتهم
أثناء سكرهم  ،من قسوة وسوء تصرف واعتداءات جسدية وجنسية.
وفي الحالتين  ،فإن مرضى التدخين والمشروبات الكحولية يشكلون
العبء األكبر على نظام العناية الصحية  ،الذي يكلف المجتمع
األميركي مئات المليارات من الدوالرات سنوياً .وبالنسبة للعب
القمار واإلدمان عليه  ،فإنه مدمر للنفس ومقدراتها  ،وخسارة للوقت
والطاقة واإلنتاج  ،أي أنه ضار للفرد واألسرة والمجتمع  ،على ح ٍد
سواء]5[ .
أما انتشار الزنا  ،أي العالقات الجنسية قبل الزواج وخارجه ،
والقبول بذلك اجتماعيا ً  ،فقد عاد على الفرد واألسرة والمجتمع
بمصائب كبيرة وأنواع عديدة من المعاناة واآلالم .ومن بين ذلك أن
الخيانة الزوجية هي السبب الرئيس للطالق  ،الذي أصبح مصير
نصف عدد الزيجات  ،في الواليات المتحدة سنوياً .ويتبع ذلك التفكك
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األسري  ،وحرمان األطفال من العيش مع أحد األبوين  ،مما ينتج
عنه من مشاكل نفسية وسلوكية لهم في المدارس وفي المجتمع بشكل
عام  ،بعد ذلك .كما أدى القبول بالعالقات الجنسية قبل الزواج  ،إلى
نسبة عالية من حمل المرا ِهقات  ،الذي يؤدي إلى اإلجهاض أو إلى
الفقر في حالة استمراره حتى الوالدة  ،وذلك آلن المرا ِهقة الحامل
تترك الدراسة في معظم األحوال  ،وتضطر للعمل بأجور زهيدة
لتنفق على نفسها وطفلها  ،مما يؤدي بهما إلى الفقر .أخيرا ً  ،فإن
العالقات الجنسية المتعددة قبل الزواج وخارجه تؤدي إلى انتشار
ضها إلى العُقم أو إلى
األمراض الجنسية المختلفة  ،التي يؤدي بع ُ
الموت  ،وتؤدي كلُّها إلى المعاناة واآلالم للفرد واألسرة  ،وإلى
الخسارة للمجتمع]6[ .
وهكذا  ،فإن طاعة للا بالعمل بما أمر به عباده يؤدي إلى استمتاعهم
بالحياة الطيبة  ،أي بالسعادة .وأما معصيته  ،عز وجل  ،فإنها تؤدي
إلى الشقاء والمعاناة واآلالم .وتذكر اآلية الكريمة التالية بعض
أعمال البر والتقوى  ،التي تجلب السعادة في الدنيا والنعيم المقيم في
اآلخرة:
ب ول ٰـ ِك َّن ْالبِ َّر م ْن
ق و ْالم ْغ ِر ِ
ليْس ْالبِ َّر أن تُولُّوا ُو ُجوه ُك ْم قِبل ْالم ْش ِر ِ
ب والنَّبِيِِّين وآتى ْالمال عل ٰى
آمن بِاللَّـ ِه و ْالي ْو ِم ْاآل ِخ ِر و ْالمالئِك ِة و ْال ِكتا ِ
سبِي ِل والسَّائِ ِلين وفِي
ُحبِِّ ِه ذ ِوي ْالقُ ْرب ٰى و ْاليتام ٰى و ْالمسا ِكين وابْن ال َّ
صالة وآتى َّ
الزكاة و ْال ُموفُون بِع ْه ِد ِه ْم إِذا عاهدُوا ۖ
ب وأقام ال َّ
ِ ِّ
الرقا ِ
ْ
ْ
ُ
ْ
ْ
َّ
ُ
اء و ِحين البأ ِس ۗ أول ٰـئِك الذِين صدقوا ۖ
اء والض ََّّر ِ
صابِ ِرين فِي البأس ِ
وال َّ
ْ
ُ
َّ
وأُول ٰـئِك ُه ُم ال ُمتقون (البقرة .)177 :2 ،
ب
ِ
س ْم ِعيَّةُ َوا ْلبَ ً
ص ِريَّةُ فِي يَ ْو ِم ا ْل ِح َ
الس ِج َّالتُ ال َّ
سا ِ
عندما يقف الناس أمام ربهم في يوم الحساب  ،فإنهم يتسلمون كتبهم
التي كتبها المالئكة لهم  ،والتي تحصي أقوالهم وأفعالهم في الدنيا ،
صغيرها وكبيرها  ،كما تخبرنا اآليات الكريمة التالية:
ِإن ُك ُّل ن ْف ٍس لَّ َّما عليْها حافِ ٌ
ظ (الطارق .)4 :86 ،
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فمن ي ْعم ْل ِمثْقال ذ َّرةٍ خي ًْرا يرهُ ﴿ ﴾٧ومن ي ْعم ْل ِمثْقال ذ َّرةٍ ش ًّرا يرهُ
﴿( ﴾٨الزلزلة .)8-7 :99 ،

فيومئذ يفرح المؤمنون لرؤيتهم ألعمال الخير التي قاموا بها ،
مسجلة لهم .وكذلك  ،فإن المجرمين سيجدون أعمالهم السيئة كلها
مسجلة لهم في كتبهم  ،فيندمون عليها عندما ال ينفع الندم  ،كما
تخبرنا اآليتان الكريمتان التاليتان:
ت ِم ْن خي ٍْر ُّمحْض ًرا وما ع ِمل ْ
ي ْوم ت ِج ُد ُك ُّل ن ْف ٍس َّما ع ِمل ْ
سوءٍ
ت ِمن ُ
تو ُّد ل ْو أ َّن بيْنها وبيْنهُ أمدًا ب ِعيدًا ۗ (آل عمران .)30 :3 ،
اب فترى ْال ُمجْ ِر ِمين ُم ْش ِف ِقين ِم َّما فِي ِه ويقُولُون يا ويْلتنا
ضع ْال ِكت ُ
و ُو ِ
ْ
َّ
ب ال يُغاد ُِر ص ِغيرة ً وال كبِيرة ً إِال أحْ صاها ووجدُوا ما
ما ِل ه ٰـذا ال ِكتا ِ
ْ
اض ًرا وال يظ ِل ُم ربُّك أحدًا (الكهف .)49 :18 ،
ع ِملُوا ح ِ
فإذا أنكر المجرمون ما فعلوه  ،فإن للا  ،سبحانه وتعالى  ،يُشهد
عليهم أيديهم وأرجلهم وسمعهم وأبصارهم وجلودهم  ،كما تخبرنا
اآليتان الكريمتان التاليتان:
ْالي ْوم ن ْختِ ُم عل ٰى أ ْفوا ِه ِه ْم وتُك ِلِّ ُمنا أ ْيدِي ِه ْم وت ْشه ُد أ ْر ُجلُ ُهم بِما كانُوا
ي ْك ِسبُون (يس .)65 :36 ،
ار ُه ْم و ُجلُو ُدهُم ِبما كانُوا
حت َّ ٰى ِإذا ما جا ُءوها ش ِهد عل ْي ِه ْم س ْمعُ ُه ْم وأبْص ُ
ي ْعملُون ﴿( ﴾٢٠فصلت .)20 :41 ،
وربما كان من العسير على الناس  ،في القرون الماضية  ،أن
يتصوروا كيف يمكن تسجيل أصوات الناس وصورهم  ،وحفظها
في كتاب يقدَّم لهم عند الحساب .لكن ذلك أصبح من األمور العادية
ابتداء من القرن العشرين للميالد  ،الذي بدأ فيه البث اإلذاعي
الناس وأفعا ِلهم ،
والمرئي (التلفزيوني) .فقد أصبح تسجيل أقوا ِل
ِ
بالصوت والصورة  ،وبث ذلك  ،من صميم عمل أجهزة اإلعالم ،
على مدار الساعة .كما أصبح متاحا ً للشخص العادي أن يفعل ذلك
باستخدام األجهزة المختلفة  ،مثل آالت التصوير واألقراص
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المضغوطة والحاسوب والهواتف الذكية .فإذا كان باستطاعة البشر
القيام بذلك اآلن  ،فمن المسلم به أن يكون ذلك يسيرا ً على الخالق ،
عز وجل  ،فيتيح لخلقه رؤية سجالتهم المكتوبة والمسموعة والمرئية
في يوم الحساب  ،الذي ال يظلم للا فيه أحدا.
كما أن الموجات الكهرومغناطيسية الناتجة عن أقوال الناس وأفعالهم
وأحداث هذه الدنيا  ،صغيرها وكبيرها  ،ستبقى موجودة في الفضاء
إلى أن يشاء للا .وسيكون باإلمكان التقاطها  ،كأدلة على ما حدث
في الحياة الدنيا .وبالتالي  ،فهي سجالت دائمة ألقوال الناس
وأفعالهم .والدليل على هذه الحقيقة العلمية أننا عندما نرى النجوم
في موقع معين في السماء  ،فإن ذلك ال يعني أنها ال زالت في ذلك
الموقع .فقد تركت مواقعها منذ زمن طويل َّ ،
لكن بُعد المسافة بيننا
وبينها هو الذي أتاح لنا رؤيتها في تلك المواقع اآلن .وذلك يعني أن
للا  ،سبحانه وتعالى  ،قادر على أن يرينا أفعالنا وأن يسمعنا أقوالنا
 ،التي يمكن التقاطها من مواقع معينة في كونه الفسيح .وقد ذكر لنا
الخالق  ،عز وجل  ،هذه الحقيقة العلمية  ،عندما أقسم بمواقع النجوم
 ،في اآليتين الكريمتين التاليتين]7[ :
ظي ٌم ﴿﴾٧٦
وم ﴿ ﴾٧٥وإِنَّهُ لقس ٌم لَّ ْو ت ْعل ُمون ع ِ
فال أ ُ ْق ِس ُم بِمواقِ ِع النُّ ُج ِ
(الواقعة .)76-75 :56 ،

وهكذا  ،فالمالئكة الكرام يسجلون أقوال الناس وأفعالهم  ،مهما
صغرت .ثم إن تلك السجالت ستستقر للحفظ في موقع معين  ،بعد
الموت  ،كما تخبرنا اآلية الكريمة  .67 :6وفي اليوم اآلخر  ،تتزاوج
األرواح  ،بما في ذلك النفوس  ،مع أجسادها  ،أي تعود إليها  ،كما
تخبرنا اآلية الكريمة  .7 :81ثم يتسلم الناس سجالتهم  ،توطئة
للحساب.
ِلِّ ُك ِِّل نب ٍ۬إ ٍ ُّم ۡستق ٍ۬روس ۡوف تعۡ ل ُمون (األنعام .)67 :6 ،
وس ُز ِّ ِوج ْ
ت (التكوير .)7 :81 ،
و ِإذا النُّفُ ُ
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وتؤكد لنا اآلية الكريمة  67 :6أننا سنعلم عن إمكانية حدوث ذلك
يوما ً ما .وهذا ما تحقق في زماننا  ،حيث أصبح بإمكاننا تسجيل
أنبائنا وأحداثنا  ،بما في ذلك أقوالنا وأفعالنا  ،بالصوت والصورة.
كما أصبحنا قادرين على حفظ تلك السجالت في مستقرات متعددة ،
واالطالع عليها في أي وقت نشاء .كما أصبح بإمكاننا بث األنباء
إلى الفضاء الخارجي وإعادة استقبالها باستخدام األجهزة اإللكترونية
المختلفة.
اس ال َّ
هللا أو َم ْع ِصيَتِهَا
طا َ
اب َ
ام ِر ِ
ألو ِ
ِ
علَى أَ َ
الح َ
س ِ
ع ِة َ
س ُ
يعرفوا ما هو الخير وما هو الشر  ،فلن يتفقوا
لو تُرك للناس أن ِ ِّ
على تعريفهما أبداً .لذلك  ،فإن للا  ،سبحانه وتعالى  ،قد أنزل تعاليمه
للبشر  ،من خالل رساالته التي أرسلها لهدايتهم  ،فجنبهم التيه في
االختالف على ذلك .وقد وصلت رساالت للا للناس عن طريق رسله
من البشر  ،الذين أخبرنا عن بعضهم  ،ولم يخبرنا عن آخرين  ،كما
نعلم من اآليتين الكريمتين  164 :4و  .78 :40وقد ذكر القرآن الكريم
أسماء خمسة وعشرين من رسل للا وأنبيائه  ،الذين أرسلهم لهداية
الناس وتعليمهم]8[ .
والرسول هو من أعطاه للا  ،سبحانه وتعالى  ،رسالة ليبلغها للناس.
ومن أمثال هؤالء أولي العزم من الرسل  ،وهم نوح وإبراهيم
وموسى وعيسى ومحمد  ،عليهم صلوات للا وسالمه أجمعين .أما
األنبياء  ،فهم الذين كانوا يأتون بعد الرسل لتعليم الناس برساالت
للا وتذكيرهم بها .ومن أمثال هؤالء سليمان وإلياس واليسع وذا
الكفل ويونس وزكريا ويحيى  ،الذين أتوا في الفترة ما بين موسى
وعيسى  ،عليهم السالم أجمعين .وقد أيد للا رسله وأنبياءه بنبوءات
ومعجزات  ،حتى يصدقهم الناس  ،ويتبعون تعاليمهم ونصائحهم ،
والحق الذي جاءوا به.
وتشتمل رساالت للا للبشرية على أوامره  ،التي تهدف إلى نشر
الخير بين الناس  ،ونواهيه التي تجنبهم الشر وعواقبه .أي أن طاعة
للا تؤدي إلى خير الناس وسعادتهم في الدنيا واآلخرة  ،كما أن
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معصيته تلحق الضرر بهم في الدنيا وتسبب لهم العقاب في اآلخرة.
ولخص للا  ،سبحانه وتعالى  ،ذلك في اآلية الكريمة ، .90 :16
التي تبين أنه يأمر بالخير وينهى عن الشر]9[ .
اء
اء ذِي ْالقُ ْرب ٰى وي ْنه ٰى ع ِن ْالفحْ ش ِ
ان وإِيت ِ
إِ َّن اللَّـه يأ ْ ُم ُر بِ ْالع ْد ِل و ْ ِ
اإلحْ س ِ
و ْال ُمنك ِر و ْالب ْغي ِ ۚ ي ِع ُ
ظ ُك ْم لعلَّ ُك ْم تذ َّك ُرون (النحل .)90 :16 ،
وقد ُذكر االرتباط ما بين طاعة للا والسعادة في الدنيا واآلخرة  ،في
خمس آيات من القرآن الكريم .كما ُذكر االرتباط ما بين معصيته
والشقاء في الدارين  ،في أربع آيات من الذكر الحكيم.
فبشرت اآلية الكريمة  13 :4الطائعين بالحياة األبدية في الجنة ،
وبشرتهم اآلية  69 :4بخير الصحبة في الجنة .وأخبرتهم اآلية :24
 52بأنهم الفائزون  ،ووصفت اآلية  71 :33فوزهم بالفوز العظيم.
كما وعدتهم اآلية  17 :48بدخول جنات للا التي تجري من تحتها
األنهار.
وأنذرت اآلية الكريمة  17 :48العُصاة بالعذاب األليم في اآلخرة ،
وأنذرتهم اآلية  14 :4بالعذاب المهين .وأخبرتهم اآلية  36 :33بأنهم
ضالون  ،وتوعدتهم اآلية  23 :72بالعذاب األبدي في نار جهنم.
[]10

ح
الرو ُ
ُّ
الروح صفة من صفات للا  ،عز وجل  ،نفخ منها في الخلية األولى
 ،فمنح الحياة للكائنات .كما أنه نفخ منها في البشر تخصيصا ً  ،فم َّكن
الروح اإلنسانية من أن تشتمل على ميزانها األخالقي (النفس) ،
باإلضافة إلى اشتمالها على مقدرات الوجود (الحياة)  ،واكتساب
المعرفة (العقل)  ،وهما صفتان تشترك فيهما الروح اإلنسانية مع
أرواح الكائنات الحية األخرى بدرجات متفاوتة.
الروح"  21مرة في  20آية من القرآن الكريم ،
وقد ُذكرت كلمة " ُّ
على إنها من صفات وأوامر للا  ،سبحانه وتعالى  ،التي يحملها

 216اإلسْال ُمُ :رؤْ يةٌ ع ِْلمِ يَّةٌ ل ِِرسال ِة للاِ لِلبش ِريَّ ِة  ،تأليف حسن علي النجار

جبريل والمالئكة  ،عليهم السالم  ،لتنفيذ مشيئة للا في البشر .وال
نعرف عنها إال القليل  ،كما تذكر لنا اآلية الكريمة  ، 85 :17السالفة
الذكر.
الروح
يشير القرآنُ الكري ُم نصا ً إلى أن جبريل  ،عليه السالم  ،هو ُّ
و ُ
وروح القدُس  ،كما جاء في اآليات الكريمة التالية.
ُّ
والروح األمين ُ
ً
وتذكر اآلية الكريمة  2 :16إلى أن المالئكة أيضا تتنزل بالروح من
أمر للا على من يشاء ِمن عباده]11[ .
الرحْ م ٰـنُ
الرو ُ
ح و ْالمالئِكةُ صفًّا ۖ َّال يتكلَّ ُمون ِإ َّال م ْن أذِن لهُ َّ
ي ْوم يقُو ُم ُّ
وقال صوابًا (النبأ .)38 :78 ،
ح أٱأل َ ِمينُ (الشورى .)193 :26 ،
ٱلرو ُ
نزل بِ ِه ُّ

ق (النحل .)102 :16 ،
قُ ۡل ن َّزلهُ ۥ ُرو ُ
ح أٱلقُد ِ
ُس ِمن َّر ِبِّك ِب ۡٱلح ِّ ِ
وح ِم ْن أ ْم ِر ِه عل ٰى من يشا ُء ِم ْن ِعبا ِد ِه أ ْن أنذ ُِروا
يُن ِ ِّز ُل ْالمالئِكة بِ ُّ
الر ِ
ون (النحل .)2 :16 ،
أنَّهُ ال إِل ٰـه إِ َّال أنا فاتَّقُ ِ
ال َع ْق ُل
العق ُل هو المكون الثاني للروح  ،بعد الوجود الحي  ،وهو البرمجية
اإللهية التي تمكن الكائنات الحية من جمع المعلومات المفيدة لها.
وبذلك  ،فهو يحتوي على المعرفة التي يحصل عليها الكائن الحي
في حياته كلها  ،من خالل الحواس  ،وكذلك نتيجة للتحليل الداخلي
المكونة لتلك المعرفة.
للمعلومات
ِّ ِ
ويتميز العقل اإلنساني في أن الدماغ الذي يسكنه هو األكبر نسبيا ً
في الثدييات  ،أي بالمقارنة مع حجم الجسم  .كما أنه األكثر كثافة
وتعقيدا ً في مكوناته بالمقارنة مع باقي الكائنات الحية على األرض.
فهو يحتوي على هياكل عصبية  ،وشبكة اتصاالت معززة  ،وأشكال
أخرى من االتصال بين الخاليا العصبية غير موجودة في أي
حيوان .وهذا يعني أن هناك توافقا ً بين العقل ومكونات الدماغ  ،أي
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أن اإلدراك العقلي هو انعكاس للقدرات المادية للدماغ .وقد أدى ذلك
إلى أن يكون اإلنسانُ أكثر إدراكا ً لما حوله  ،وأكثر قدرة على تخزين
المعلومات  ،وأكثر سرعة في تذكرها والتفكير بها وتحليلها
مر في الفصل الرابع من هذا الكتاب.
واستعمالها  ،كما َّ
والعقل في اللغة هو االسم المشتق من الفعل "عقل"  ،الذي يعني
"ف ِهم وأدْرك وميَّز"  ،كما يعنى "ربط"  ،ومن ذلك ِعقا ُل بعير أي
ربا ُ
طه  ،وال ِعقا ُل الذي يربط الكوفية (المعروفة أيضا ً بِ ْالحط ِة أو
الغُتْرةِ) فيتحكم فيها ويحدد مكانها فوق الرأس .وهكذا  ،فالعق ُل هو
البرمجية التي تمكنُ اإلنسان من الفهم واإلدراك والوعي والتمييز
والتحكم والتحديد .ويتب ُع ذلك أن التعقل يعني إخضاع التفكير
للضوابط واألحكام والقواعد والقوانين  ،حتى يتحلى السلوكُ بالعلم
واألمن والحكمة والذكاء.
وقد ُذكر هذا الفعل  ،عقل  ،في القرآن الكريم  49مرة  ،على خمسة
أشكال هي :عقلُوهُ (في اآلية الكريمة  ، )75 :2نعۡ ِق ُل (، )10 :67
ي ْع ِقلُها ( ، )43 :29تعۡ ِقلُون ( 44 :2وفي  23آية أخرى) ،
وي ْع ِقلُون ( 68 :36وفي  21آية أخرى)  ،كما في األمثلة التالية]12[ :
أفت ۡطمعُون أن ي ُۡؤ ِمنُواْ ل ُك ۡم وق ۡد كان ف ِر ٍ۬ ٌ
يق ِ ِّم ۡن ُه ۡم ي ۡسمعُون ڪل ٰـم َّ ِ
ٱَّلل ث ُ َّم
عقَلُوهُ وه ُۡم يعۡ ل ُمون (البقرة .)75 :2 ،
يُح ِ ِّرفُونهُ ۥ ِم ۢن بعۡ ِد ما َ
ير (ال ُملك :67 ،
ب ٱل َّ
ى أصۡ ح ٰـ ِ
س ِع ِ
وقالُواْ ل ۡو ُكنَّا ن ۡسم ُع أ ۡو نَ أع ِق ُل ما ُكنَّا فِ ٓ
.)10

اس ۖ وما يَ ْع ِقلُهَا ِإ َّال ْالعا ِل ُمون (العنكبوت ،
و ِت ْلك ْاأل ْمثا ُل نض ِْربُها ِللنَّ ِ

.)43 :29

ب أفال تَ أع ِقلُونَ
أت ۡأ ُم ُرون ٱلنَّاس ِب ۡٱل ِب ِ ِّر وتنس ۡون أنفُس ُك ۡم وأنت ُ ۡم ت ۡتلُون ۡٱل ِكت ٰـ ۚ
(البقرة .)44 :2 ،
ق أَفَ َال يَ ْع ِقلُونَ (يس .)68 :36 ،
ومن نُّع ِ ِّم ْرهُ نُن ِ ِّك ْسهُ فِي ْالخ ْل ِ
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ويشير القرآنُ الكري ُم إلى العقل باستعمال صفته على أنه لُبُّ اإلنسان
ُ
أ
ُ
أ
َ
ُ
ب" أي
 ،أي جوهره  ،وذلك في وصفه للمؤمنين بأنهم "أ ْولواْ ٱأللبَ ٰـ ِ
أصحاب العقول  ،المتحلون باإلدراك والوعي والتمييز والحكمة
ي ِ الذكر
والتحكم .وقد ورد هذا المديح بالمؤمنين في  16آية من آ ِّ
الحكيم  ،منها اآليات الكريمة  197 :2و  269 :2و ]13[ .190 :3
ب (البقرة .)197 :2 ،
ون ي ٰـٓأ ُ ْو ِلى أٱأل َ ألبَ ٰـ ِ
وٱتَّقُ ِ

وما ي َّذڪ َُّر ِإ َّ ٓ
ب (البقرة .)269 :2
ال أ ُ ْولُواْ أٱأل َ ألبَ ٰـ ِ
ضو ۡ
ار ألي ٰـ ٍ۬ ٍ
ت ِ ِّأل ُ ْو ِلى
ق ٱلسَّم ٰـوٲ ِ
ٱختِل ٰـ ِ
ت و ۡٱأل ۡر ِ
ف ٱلَّ ۡي ِل وٱلنَّہ ِ
إِ َّن فِى خ ۡل ِ
ب (آل عمران .)190 :3 ،
أٱأل َ ألبَ ٰـ ِ
س
النَّ ْف ُ
ُ
النفس هي ْال ُمك ِّ ِونُ
الثالث للروح اإلنسانية  ،وهي البرمجية األخالقية
التي بثها للا  ،سبحانه وتعالى  ،من روحه في البشر  ،ليميزهم عن
الكائنات العضوية األخرى  ،تكريما ً وتفضيالً لهم على الكثير من
مخلوقاته  ،كما ذكر لنا في اآلية الكريمة  .70 :17وتعمل هذه
البرمجية بمثابة ميزان أخالقي يُم ِ ِّكنُ اإلنسان من تكوين نفسه
(شخصيته) وتنميتها .ويتم ذلك من خالل التفاعل مع اآلخرين من
حوله  ،واتخاذ القرارات  ،ثم تقييمها  ،ومن التحليل المستمر ،
المبني على المعرفة المكتسبة عقلياً.
ومنذ آالف السنين  ،تم التعرف على نمطين متضادين للنفس
اإلنسانية  ،هما النفس الخيِِّرةِ والنفس الشريرة .لكن من المنطقي أن
نذكر بأن هناك أطيافا ً من أنماط النفس  ،تقع بين هذين النمطين
المتضادين  ،منها ما هو أكثر ميالً للخير  ،ومنها من هو أكثر ميالً
للشر.
ويخبرنا القرآن الكريم أن للا  ،سبحانه وتعالى  ،قد منح اإلنسان
حرية اإلختيار  ،من خالل قدرته الذاتية على التمييز ما بين خير
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األعمال وشرها  ،وبالتالي على اإلختيار فيما بين تلك األعمال ،
وذلك في قوله تعالى" :وهد ۡين ٰـهُ ٱلنَّ ۡجد ۡي ِن" (البلد .)10 :90 ،
وتصف اآليات الكريمة  10-7 :91من القرآن الكريم  ،وبدقة شديدة
 ،الفرق بين الخيارين وعواقبهما  ،حيث يقول للا ،عز وجل  ،بأنه
قد سوى النفس (بنفخه من روحه في الروح اإلنسانية)  ،فأعطاها
القدرة على اإلختيار ما بين الفجور والتقوى  ،أي بين القيام بأعمال
الشر وأعمال الخير .ويتبع ذلك أن النجاح والفالح هما من نصيب
الذي يزكي النفس بأعمال الخير  ،كما أن الخيبة والفشل هما من
نصيب من يدسها  ،أي يدنسها بأعمال الشر.
ون ْف ٍس وما س َّواها ﴿ ﴾٧فأ ْلهمها فُ ُجورها وت ْقواها ﴿ ﴾٨ق ْد أ ْفلح من ز َّكاها
﴿ ﴾٩وق ْد خاب من دسَّاها ﴿( ﴾١٠الشمس .)10-7 :91 ،
ومن الجدير بالذكر أن العلوم االجتماعية الحديثة قد توصلت لهذه
الحقيقة عن النفس البشرية  ،والتي ذكرت في القرآن الكريم  ،منذ
أكثر من أربعة عشر قرنا ً من الزمان .ففي أوائل القرن العشرين ،
استنتج الباحثون في علمي النفس واالجتماع أن هناك مكونين للنفس
اإلنسانية .يتمثل أولهما في قيم المجتمع ومعاييره  ،بما في ذلك
التعاليم الدينية .ويتمثل الثاني في مصالح الجسد والنفس وحدهما ،
بمعزل عن المجتمع .ويتبع ذلك أن اإلنسان السوي هو الذي يسعى
إلشباع حاجات الجسد ورغبات النفس بطريقة ال تتناقض مع القيم
والمعايير السائدة في المجتمع .ومن خالل التفاعل المستمر بين
اإلنسان ومن حوله  ،وبين مكوني النفس  ،فإنها تنمو وتتطور ،
ويزداد إدراكها لذاتها ولآلخرين من حولها]14[ .
والوفَاةُ
ال َم ْوتُ
َ
يُع ِلِّ ُمنا ربُّنا  ،عز وجل  ،أن هناك فرقا ً بين مفهومي الموت والوفاة.
فالموت هو توقف برمجية الحياة نتيجة لتوقف الدماغ والقلب عن
العمل  ،أي أن الموت يعني نهاية الحياة في الجسد مع استيفاء سجل
أعمال النفس في الحياة الدنيا .أما الوفاة  ،فإنها تعني توقف المالئكة
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عن تسجيل أعمال النفس  ،سواء أثناء حياة الجسد  ،عند النوم  ،أو
عند موته  ،كما تخبرنا اآليات الكريمة التالية:
س ِحين َم ْوتِهَا والَّتِي ل ْم ت ُم ْ
امها ۖ في ُْم ِسكُ
ت فِي من ِ
اللَّـهُ يَتَ َوفَّى ْاألَنفُ َ
الَّتِي قض ٰى عليْها ْالم ْوت وي ُْر ِس ُل ْاأل ُ ْخر ٰى إِل ٰى أج ٍل ُّمس ًّمى ۚ إِ َّن فِي
ٰذ ِلك آليا ٍ
ت ِلِّق ْو ٍم يتف َّك ُرون (الزمر .)42 :39 ،
ار ث ُ َّم يبْعث ُ ُك ْم فِي ِه
وهُو ا َّلذِي يَتَ َو َّفاكُم ِبال َّل ْي ِل وي ْعل ُم ما جرحْ تُم ِبال َّنه ِ
ِليُ ْقض ٰى أج ٌ
ل ُّمس ًّمى ث ُ َّم ِإل ْي ِه م ْر ِجعُ ُك ْم ث ُ َّم يُن ِِّبئ ُ ُكم ِبما ُكنت ُ ْم ت ْعملُون ﴿﴾٦٠
وهُو ْالقاه ُِر ف ْوق ِعبا ِد ِه وي ُْر ِس ُل عل ْي ُك ْم حفظةً حت َّ ٰى إِذا جاء أحد ُك ُم
سلُنا و ُه ْم ال يُف ِ ِّر ُ
طون ﴿( ﴾٦١األنعام .)61-60 :6 ،
ا ْل َم ْوتُ تَ َوفَّتْهُ ُر ُ
وعندما يحدث موت الجسد وت ُتوفى النفس  ،باستيفاء سجل أعمالها
في الحياة الدنيا  ،فإن المالئكة ينقلون ذلك السجل إلى المستقر الذي
أعده الخالق  ،عز وجل  ،لذلك الغرض  ،كما تخبرنا اآلية الكريمة:
" ِلِّ ُك ِِّل نب ٍ۬إٍ ُّم ۡستق ٍ۬روس ۡوف تعۡ ل ُمون" (األنعام .)67 :6 ،
والفعل العربي "وفَّى" الشيء  ،يعني أتمه  ،أي أكمله واستوفاه.
وهكذا  ،فإن ذكره بصيغة "توفَّى" في هذه اآليات الكريمة يدل على
وتوقف المآلئك ِة الكرام
أن الوفاة هي تما ُم واكتما ُل أعما ِل اإلنسان ،
ُ
ُ
ويحدث ذلك عند النوم  ،ولكنه يستأنف عند اليقظة
عن تسجيلها.
مرة أخرى .أما عند الموت  ،فإن سج َّل أعما ِل اإلنسان يكتم ُل تماما ً
فيتوقف المالئكةُ عن تسجيل أعماله نهائياً.
،
ُ
ومن األمثلة التي توضح الفرق بين مفهومي الموت والوفاة في
القرآن الكريم  ،ما حدث لبعض الرسل .فقد رفع للا  ،سبحانه وتعالى
بعضهم إلى السماء  ،لينقذهم من الموت .وأدى ذلك إلى اكتمال
سجالت أعمالهم في الحياة الدنيا على األرض  ،أي إلى وفاتهم  ،مع
أنهم لم يموتوا جسدياً .وهذا ما حدث لعيسى  ،عليه السالم  ،الذي
توفاه للا  ،برفعه إلى السماء  ،إنقاذا ً له من الموت .وهذا أيضا ً ما
حدث إلدريس  ،عليه السالم  ،من قبل  ،وما يحدث للشهداء  ،الذين
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هم أحياء عند ربهم يرزقون  ،مع أنهم قد توفوا  ،أي قد استوفيت
سجالت أعمالهم على األرض  ،كما تخبرنا اآليات الكريمة التالية:
ي و ُمط ِ ِّه ُرك ِمن الَّذِين
إِ ْذ قال اللَّـهُ يا ِعيس ٰى إِنِِّي ُمتَ َوفِيكَ ورافِعُك إِل َّ
كف ُروا وجا ِع ُل الَّذِين اتَّبعُوك ف ْوق الَّذِين كف ُروا إِل ٰى ي ْو ِم ْال ِقيام ِة ۖ ث ُ َّم
ي م ْر ِجعُ ُك ْم فأحْ ُك ُم بيْن ُك ْم فِيما ُكنت ُ ْم فِي ِه ت ْخت ِلفُون (آل عمران .)55 :3 ،
إِل َّ
سول ال َّلـ ِه وما قتلُوهُ وما
وق ْو ِل ِه ْم ِإ َّنا قت ْلنا ْالم ِسيح ِعيسى ابْن م ْريم ر ُ
ش ِبِّه ل ُه ْم و ِإ َّن الَّذِين ْ
صلبُوهُ ول ٰـ ِكن ُ
اختلفُوا فِي ِه ل ِفي ش ٍِّك ِ ِّم ْنهُ ما ل ُهم ِب ِه
ِم ْن ِع ْل ٍم ِإ َّال اتِِّباع َّ
الظ ِِّن وما قتلُوهُ ي ِقينًا (النساء .)157 :4 ،
ص ِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿ ﴾٥٦ورف ْعناهُ مكانًا
وا ْذ ُك ْر فِي ْال ِكتا ِ
ب إِد ِْريس إِنَّهُ كان ِ
ع ِليًّا ﴿( ﴾٥٧مريم .)57-56 :19 ،
وال تحْ سب َّن ا َّلذِين قُ ِتلُوا ِفي س ِبي ِل اللَّـ ِه أ ْمواتًا ۚ ب ْل أحْ يا ٌء ِعند ر ِِّب ِه ْم
ي ُْرزقُون (آل عمران .)169 :3 ،
س ِد
ع َْو َدةُ النَّ ْف ِس إلى ا ْل َج َ
تكمنُ أهميةُ
والحفاظ علي ِه  ،في أنه
النفس
تدوين سج ِِّل أعما ِل
ِ
ِ
ِ
سيكون أساس محاسب ِتها على أعمالها في الحياة الدنيا  ،كما تخبرنا
اآليتان الكريمتان التاليتان:
ُك ُّل نَ أف ِس بِما كسب ۡ
ت رهِينةٌ (المدثر .)38 :74 ،
س َّما ٓ أ ۡحضر ۡ
ت (التكوير .)14 :81 ،
ع ِلم ۡت نَ أف ٌ
ففي اليوم اآلخر  ،يبعث للا  ،سبحانه وتعالى  ،األجساد  ،كما نعلم
من اآلية الكريمة" :ث ُ َّم ِإنَّ ُك ْم ي ْوم ْال ِقيام ِة تُبْعثُون" (المؤمنون )16 :23 ،
ب"  ،كما أخبرنا بذلك رسول للا
ب ال َّذن ِ
 ،وذلك باستنساخها من "عجْ ِ
 ،صلى للا عليه وسلم]15[ .
ثم إنه  ،تبارك وتعالى  ،يأذن لألنفس أن تتزاوج مع أجسادها" :وإِذا
وس ُز ِو َجتْ " (التكوير  ، )7 :81 ،أي أن تعود إليها  ،حتى يتسنى
النُّفُ ُ
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لها أن تكلم خالقها  ،أثناء الحساب .وختام ذلك أن النفس إما أن تكافأ
أساس اختياراتِها وأعما ِلها في الحياة الدنيا  ،كما
أو تعذب  ،على
ِ
تصف لنا اآليات الكريمة التالية]16[ :
ت َّ
اإلنسانُ ما سع ٰى ﴿﴾٣٥
فإِذا جاء ِ
الطا َّمةُ ْال ُكبْر ٰى ﴿ ﴾٣٤ي ْوم يتذ َّك ُر ْ ِ
ت ْالج ِحي ُم ِلمن ير ٰى ﴿ ﴾٣٦فأ َّما من طغ ٰى ﴿ ﴾٣٧وآثر ْالحياة ال ُّد ْنيا
وب ِ ُِّرز ِ
ْ
﴿ ﴾٣٨فإِ َّن ْالج ِحيم هِي ْالمأو ٰى ﴿ ﴾٣٩وأ َّما م ْن خاف مقام ر ِِّب ِه ونهى
النَّ ْفس ع ِن ْالهو ٰى ﴿ ﴾٤٠فإِ َّن ْالجنَّة هِي ْالمأْو ٰى ﴿( ﴾٤١النازعات ،
.)41-34 :79

ال ُخالصَةُ
يبين لنا القرآن الكريم أن هناك عالقة وطيدة بين مفاهيم الروح
والعقل والنفس والسعادة  ،بمعنى أن فهم كل منها على حدة ال يتأتى
فروح للا  ،سبحانه وتعالى ،
إال بفهم العالقة وتسلسلها بينها جميعاًُ .
هي المصدر األساس للروح اإلنسانية  ،التي تشتمل على برمجية
الحياة والوجود اإلنساني  ،وعلى القدرة على اكتساب المعرفة
(العقل)  ،وعلى الميزان األخالقي (النفس) .وعلى األخص  ،فإن
كرم اإلنسان على الكثير من مخلوقاته ،
للا  ،تبارك وتعالى  ،قد َّ
لقدرته على جمع المعلومات وتخزينها والتفكير فيها  ،ثم استعمالها
في طرق الخير  ،اختيارا ً  ،ال جبراً .وتوعد  ،جل وعال  ،من
يستعملونها في طرق الشر بالعقاب في اليوم اآلخر.
والجس ُد اإلنساني ما هو إال أداة ٌ إلسكان وتغذية وخدمة الدماغ
والمحافظة عليه  ،وذلك ألنه بيت العقل  ،الذي تولد فيه النفس وتنمو
وتتطور  ،مع النمو الجسدي لإلنسان  ،أثناء حياته الدنيا على
األرض .وقد ظهر اإلنسان العاقل الحكيم عندما نفخ الخالق العظيم
 ،عز وجل  ،فيه من روحه  ،مما أدى إلى نشوء النفس التي أصبحت
بمثابة الميزان األخالقي  ،الذي يحلل المعلومات التي يجمعها العقل
ت بشأنها  ،مع القدرة على التمييز بين الخير والشر.
 ،ويتخذ القرارا ِ

س والسَّعادة ُ  ،مِ ْن م ْن ُ
ور إسْالمِ ي
ُّ ,9
الرو ُح و ْالع ْق ُل والنَّ ْف ُ
ظ ٍ

223

وعندما يموت الجسد  ،نتيجة لكبر السن أو المرض أو الحوادث
العارضة  ،تحدث الوفاة أيضاً .فيتوقف المالئكة الكرام عن التدوين
في سجل النفس اإلنسانية  ،خاصة فيما يتعلق بقراراتها وأعمالها.
ثم يتم استحضار ذلك السجل في اليوم اآلخر  ،وذلك ألن محاسبة
النفس آنذاك ستتم بناء على ما هو مدون فيه .فإن كانت مطيعة
لخالقها  ،عز وجل  ،في أعمالها الدنيوية  ،فإنها ستتمتع بالسعادة في
هذه الدنيا وفي اآلخرة .أما إن كانت عاصية له  ،فستكون شقية
ومعذبة في الدارين أيضاً .وهكذا  ،فإن السعادة تكمن في طاعة للا
 ،والشقاء يكمن في معصيته.
وعلى ذلك  ،فإنه مهما يحدث للناس في حياتهم الدنيا  ،فإنه سيكون
خيرا ً لهم في اآلخرة  ،طالما كانوا من الطائعين لخالقهم  ،عز وجل
 ،ولو امتحنهم بالفقر أو المرض أو حتى إن قُتلوا ظلما ً وعدواناً .هو
خير لهم ألنهم سيعيشون في سعادة أبدية  ،في جنة للا التي أعدت
لهم  ،مكافأة لهم على صبرهم وطاعتهم .لكن ذلك ال يعني االستكانة
 ،بل على العكس  ،فإن للا  ،سبحانه وتعالى  ،يحث عباده على
العمل الدؤوب لكسب رزقهم بالطرق الحالل  ،ولتحقيق ما يسعدهم
 ،خالل حياتهم الدنيا  ،لكن ذلك ينبغي أن يكون بمراقبة للا في كل
ما يقولون ويفعلون.
وربما يتمكن المرء من تحقيق بعض أو كل ما يصبو إليه في الحياة
الدنيا  ،من مال وسلطان وعزوة وهيبة وفخار  ،وما يتوق إليه من
ملذات وممتلكاتَّ .
لكن االحتمال األكبر َّأال يتمكن من الوصول إلى
ما يسعى إليه  ،بسبب الظروف الخارجة عن إرادته  ،في معظم
األحيان.
ولذلك  ،فإن النجاح أو الفشل  ،من منظور إسالمي  ،ال يقاس بتحقيق
األهداف والوصول إلى الغايات  ،أو بعدم الوصول إليها .وإنما يقاس
على أساس كيفية التصرف  ،أثناء السعي لتحقيقها والوصول إليها.
===============================================

ستِ ْط َرا ِديَّةٌ َوتَ ْوثِي ِقيَّةٌ
ُمال َح َ
ظاتٌ ا ْ
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[ ]1تم تبيان الفروق بين مفاهيم الروح والعقل والنفس في الفصل
الثامن من هذا الكتاب  ،وقبل ذلك في الفصل الرابع  ،وخاصة في
المالحظات االستطرادية .8 ، 7 ، 6
[ ]2في تفسيره لآلية  ، 85 :17يجمل ابن كثير فهمه للروح  ،برأيه
اصل ما نقُول  ،إِ َّن
الذي يوافقه فيه هذا المؤلف  ،فيقول" :فح ِ
صل النَّ ْفس ومادَّتها  ،والنَّ ْفس ُمر َّكبة ِم ْنها و ِمنْ
الروح هِي أ ْ
ُّ
ْ
اِ ِت ِّصالها بِالبد ِن".
[ ]3لمزيد من التفصيل  ،عن الحساب في اليوم اآلخر  ،أنظر الفصل
اآلخ ُر وأحْ داثُهُ األ ْربعةُ ْال ُكبْرى :السَّاعةُ ،
الرابع والعشرين" :اليو ُم ِ
والب ْع ُ
ب ".أما ذكر البرزخ
الحس ُ
ث،و ِ
ب أو ِبال ِعقا ِ
اب  ،وال ُح ْك ُم ِبالثَّوا ِ
 ،فقد جاء في القرآن الكريم والحديث الشريف كما يلي:
ون ﴿ ﴾٩٩لع ِلِّي أعْم ُل
ب ْ
حت َّ ٰى إِذا جاء أحد ُه ُم ْالم ْوتُ قال ر ِّ ِ
ار ِجعُ ِ
صا ِل ًحا فِيما تر ْكتُ ۚ ك َّال ۚ إِنَّها ك ِلمةٌ هُو قائِلُها ۖ و ِمن ورائِ ِهم ب ْرز ٌخ
ِإل ٰى ي ْو ِم يُبْعثُون ﴿( ﴾١٠٠المؤمنون .)100-99 :23 ،
عن كعب بن مالك األنصاري  ،رضي للا عنه  ،أنه قال  ،قال
رسول للا  ،صلى للا عليه وسلم" :إنَّما نسمةُ
طائر يُعل ُق
المؤمن
ٌ
ِ
شجر الجنَّ ِة  ،حتَّى يرجع إلى جس ِد ِه يوم يُبع ُ
ث" (صححه األلباني
في
ِ

 ،عن ابن ماجه.)3465 :

[ ]4في الحديث الذي رواه عبد للا بن عمر  ،عن أبيه  ،رضي للا
عنهما  ،والذي ذكر فيه حضور جبريل  ،عليه السالم  ،إلى المسجد
 ،وسؤاله لرسول للا  ،صلى للا عليه وسلم  ،عن المسائل األربع ،
سأله عن معنى اإلحسان:
َّللا كأنَّك تراهُ  ،فإِ ْن ل ْم
ان؟ قال :أ ْن ت ْعبُد َّ
قال :فأ ْخ ِب ْرنِي ع ْن ْ ِ
اإلحْ س ِ
ت ُك ْن تراهُ  ،فإِنَّهُ يراك.
هذا الحديث الشريف هو السابع عشر من "األربعين" النووية ،
والستون في "رياض الصالحين"  ،لإلمام النووي  ،رحمه للا.
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وأخرجه مسلم ، 8 :وأبو داود ، 4695 :والترمذي، 2610 :
والنسائي ، 4990 :وابن ماجه ، 63 :وأحمد ، 367 :باختالف يسير،
وابن منده في اإليمان.2 :
https://dorar.net/hadith
رياض_الصالحين/الصفحة_السابعة https://ar.wikisource.org/wiki/

[ ]5يؤدي تدخين لفافات التبغ إلى موت  480,000من المدخنين سنويا ً
 ،في الواليات المتحدة  ،بما في ذلك موت أكثر من  41,000من
غير المدخنين  ،من جراء التعرض الثاني للتدخين.
https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/fast_fact
s/index.htm

وتصل تكلفة عالج المرضى المصابين باألمراض الناتجة عن
التدخين والعناية بهم إلى حوالي  170مليار دوالر سنوياً.
https://www.cdc.gov/chronicdisease/about/costs/index.htm

ويؤدي اإلفراط في استعمال المشروبات الكحولية (الخمور) إلى
موت حوالي  88,000إنسان في الواليات المتحدة سنويا ً  ،وذلك بناء
على إحصائيات جمعت في األعوام  .2010-2006وتشير أعمار
هؤالء إلى أن تعاطي الخمور يقصر عمر اإلنسان بحوالي  30سنة
في المتوسط  ،مما يمثل ضياعا ً هائالً في إنتاجية المجتمع ككل تقدر
بحوالي  2.5مليون سنه .وقد بلغت التكاليف اإلقتصادية لالستهالك
المفرط للمشروبات الكحولية إلى حوالي  249مليار دوالر في عام
 ، 2010على سبيل المثال.
https://www.cdc.gov/alcohol/fact-sheets/alcohol-use.htm

و يؤدي اإلدمان على لعب القمار (الميسر) إلى عواقب وخيمة على
الصحة النفسية والجسدية  ،فتصيب المقامرين حالة من الكآبة
( ، )depressionالناتجة عن مشاعر الحزن وانخفاض الروح
المعنوية وفقدان األمل والشجاعة.
https://www.medicalnewstoday.com/articles/15929.php
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[ ]6لتفصيل أكثر عن الطالق عموما ً  ،وعن العالقة ما بين الخيانة
الزوجية والطالق  ،في الواليات المتحدة  ،أنظر مقالتي المؤلف
المنشورتين على الرابطين التاليين:
https://digitalcommons.kennesaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article
=1120&context=jpps
https://digitalcommons.kennesaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article
=1097&context=jpps

فيما يلي بعض اإلحصائيات عن الحمل السفاح واإلجهاض
واألمراض الجنسية  ،في الواليات المتحدة  ،نتيجة للزنا  ،قبل
الزواج وخارجه:
في عام  ، 2016بلغ عدد المواليد للنساء غير المتزوجات
 .1,569,796وقد مثل ذلك معدالً بمقدار  42.4مولود لكل ألف من
أعمارهن بين  15و  44سنة .كما أنه قد مثل
النساء  ،الالتي تتراوح
ُ
 %39.8من مجموع المواليد.
https://www.cdc.gov/nchs/fastats/unmarried-childbearing.htm

وفي عام  ، 2014بلغ عدد عمليات اإلجهاض المرخص لها  ،والتي
تم العلم بها  652,639 ،عملية .وقد مثل ذلك معدالً بمقدار 12.1
عملية لكل ألف من النساء  ،الالتي تتراوح أعمارهن بين  15و 44
سنة .كما مثل ذلك أيضا ً ما نسبته  186حالة إجهاض في مقابل كل
ألف من المواليد األحياء .وكانت معظم عمليات اإلجهاض في نفس
العام للنساء الالتي ُك َّن في العشرينيات من أعمارهن.
https://www.cdc.gov/reproductivehealth/data_stats/abortion.htm

وفي عام  ، 2015وصل عدد المواليد األحياء للمراهقات األميركيات
 ،الالتي تتراوح أعمارهن بين  15و  19سنة  ،إلى  229,715مولود
 ،أي بمعدل قدره  22.3مولود لكل ألف منهن.
https://www.cdc.gov/teenpregnancy/about/index.htm
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واإلحصائيات التالية مأخوذة من التقرير السنوي لعام  ، 2017الذي
نشرته مراكز التحكم باألمراض ( ، )CDCالتابعة للحكومة
األميركية  ،عن األمراض الجنسية المنقولة (المعدية) الثالثة ،
األكثر انتشارا ً في الواليات المتحدة  ،أال وهي :الحراشف البرعمية
(الكالميديا) والسيالن والزهري (.)chlamydia, gonorrhea, syphilis
فقد بلغ عدد حاالت العدوى من الحراشف البرعمية (، )chlamydia
التي تم العلم بها  1,708,569 ،حالة .وكان ذلك يمثل معدالً مقداره
 528.8حالة لكل مائة ألف من السكان  ،وبزيادة مقدارها % 6.9
بالمقارنة مع المعدل المحسوب في عام .2016
وبلغ عدد حاالت العدوى من السيالن ( ، )gonorrheaفي المرحلتين
األولى والثانية  ،والتي تم العلم بها  30,644 ،حالة .وقد مثل ذلك
زيادة مقدارها  %75.2بالمقارنة مع المعدل المحسوب في عام
 ، 2009وبزيادة مقدارها  %18.6بالمقارنة مع معدل عام .2016
وبلغ عدد حاالت العدوى من الزهري ( ، )syphilisالتي تم العلم بها
 555,608 ،حالة .ومثل ذلك معدالً مقداره  9.5حالة لكل مائة ألف
من السكان  ،وبزيادة مقدارها  %10.5بالمقارنة مع المعدل
المحسوب في عام .2001
https://www.cdc.gov/std/stats17/2017-STD-SurveillanceReport_CDC-clearance-9.10.18.pdf

وبينما تؤثر األمراض الجنسية عموما ً في األميركيين من جميع
األعمار  ،إال إنها تؤثر أكثر في الشباب والشابات منهم  ،بشكل
خاص .وتقدر مراكز التحكم باألمراض ( ، )CDCالتابعة للحكومة
األميركية  ،أن هناك حوالي عشرين مليون حالة عدوى من
األمراض المنقولة جنسيا ً في الواليات المتحدة  ،في كل عام.
ويصاب من تتراوح أعمارهم بين  15إلى  24عاما ً بحوالي نصف
هذه الحاالت  ،مع أنهم يشكلون حوالي ربع من هم نشيطون جنسيا ً
من السكان.
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[ ]7لمزيد من المعلومات عن الحقيقة العلمية التي مؤداها أننا نرى
النجوم في مواقعها الماضية  ،ال الحالية  ،كما أشارت إليه اآلية
الكريمة  ، 75 :56أنظر الروابط التالية (الثالث منها لمحمد زغلول
النجار  ،باللغة العربية).
https://physics.weber.edu/schroeder/ua/StarMotion.html
http://curious.astro.cornell.edu/physics/133-physics/generalphysics/general-questions/835-why-is-looking-out-into-spacethe-same-as-looking-back-in-time-beginner
https://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/79Number-twenty-one/663-(-I-swear-by-the-locations-of-the-stars)and-that-oath,-if-you-know-a-great-

ص اآليتين الكريمتين المشار إليهما  ،كما يلي:
[ ]8ن ُّ
ص ُه ْم عليْك ۚ
ص ْ
صنا ُه ْم عليْك ِمن ق ْب ُل و ُر ُ
س ًال ق ْد قص ْ
و ُر ُ
س ًال لَّ ْم ن ْق ُ

(النساء .)164 :4 ،

صنا عليْك و ِم ْن ُهم َّمن لَّ ْم
س ًال ِ ِّمن ق ْب ِلك ِم ْن ُهم َّمن قص ْ
ولق ْد أ ْرس ْلنا ُر ُ
ص عليْك ۗ (غافر .)78 :40 ،
ص ْ
ن ْق ُ
وقد ذكر القرآن الكريم أسماء خمسة وعشرين رسوالً ونبيا ً  ،هم:
آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق
ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون وداوود وسليمان
وإلياس واليسع وذا الكفل ويونس وزكريا ويحيى وعيسى ومحمد ،
عليهم صلوات للا وسالمه أجمعين.
[ ]9أوامر للا  ،سبحانه وتعالى  ،ونواهيه هي موضوع كتاب آخر
للمؤلف  ،باللغة اإلنكليزية  ،بعنوان" :مدْخ ٌل ِإلى ال َّ
ش ِريع ِة
آن الك ِر ِيم".
اإلس ِ
ْالمي ِة :ال ُج ْز ُء َّ
ي ِ فِي القُ ْر ِ
األولُ :أو ِام ُر التَّحْ ِر ِيم والنَّ ْه ِّ
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"Introduction to Islamic Law, Shari'a, Part I: Prohibition and Don't
"Do Commands in the Holy Quran.
http://www.ccun.org/Introduction-to-Islamic-Law,Shari'a,Part-I

[ ]10وردت أرقام اآليات الكريمة عن الطاعة والمعصية في وسيلة
البحث في كلمات القرآن الكريم  ،الموجودة على موقع
 ، www.tanzil.netوكذلك في "المعجم المفهرس إللفاظ القرآن
الكريم" من تأليف محمد فؤاد عبد الباقي  ،الذي نشرته دار الفكر ،
في عام  1406هجرية ( 1986ميالدية)  ،وهي كما يلي:
سولهُ يُد ِْخ ْلهُ َجنَّات تجْ ِري ِمن
ِت ْلك ُحدُو ُد اللَّـ ِه ۚ ومن يُ ِط ِع اللَّـه ور ُ
ظي ُم (النساء .)13 :4 ،
ار خا ِلدِين ِفيها ۚ و ٰذ ِلك ْالف ْو ُز ْالع ِ
تحْ ِتها ْاأل ْنه ُ
سول فأُول ٰـئِك مع الَّذِين أَ ْنعَ َم اللَّـهُ عل ْي ِهم ِ ِّمن النَّبِيِِّين
الر ُ
ومن يُ ِط ِع اللَّـه و َّ
الص ِدِّي ِقين وال ُّ
سن أُول ٰـئِك رفِيقًا (النساء :4 ،
شهد ِ
صا ِل ِحين ۚ وح ُ
اء وال َّ
و ِ ِّ

.)69

سولهُ وي ْخش اللَّـه ويت َّ ْق ِه فأُول ٰـئِك ُه ُم ا ْلفَائِ ُزونَ
ومن يُ ِط ِع اللَّـه ور ُ

(النور .)52 :24 ،

سولهُ ۥ فق ۡد فَ َ
ظي ًما (األحزاب .)71 :33 ،
از ف ۡو ًزا ع ِ
ومن يُ ِط ِع َّ
ٱَّلل ور ُ
ار ۖ ومن
ومن يُ ِط ِع اللَّـه ور ُ
سولهُ يُد ِْخ ْلهُ َجنَّات تجْ ِري ِمن تحْ ِتها ْاأل ْنه ُ
عذَا ًبا أ ِلي ًما (الفتح .)17 :48 ،
َيتَ َو َّل يُع ِ ِّذ ْبهُ َ
ارا خ ٰـ ِل ٍ۬ ًدا فِيها ولهُ ۥ
ص َّ
ٱَّلل ور ُ
ومن يَ أع ِ
سولهُ ۥ ويتع َّد ُحدُودهُ ۥ ي ُۡد ِخ ۡلهُ ن ً
ٍ۬
اب ُّم ِه ٌ
ين (النساء .)14 :4 ،
َ
عذَ ٌ
سولُهُ ۥۤ أمۡ ًرا أن ي ُكون
وما كان ِل ُم ۡؤ ِم ٍ۬ ٍن وال ُم ۡؤ ِمن ٍة إِذا قضى َّ
ٱَّللُ ور ُ
ض َّل ضلـالًٍ۬
سولهُ ۥ فق ۡد َ
ص َّ
ٱَّلل ور ُ
ل ُه ُم ۡٱل ِخيرة ُ ِم ۡن أمۡ ِر ِه ۡ ۗم ومن يَ أع ِ
ٰ
ُّمبِي ٍ۬نًا (األحزاب .)36 :33 ،
ِإ َّال بال ً
سولهُ فإِ َّن لهُ نار
ص اللَّـه ور ُ
غا ِ ِّمن اللَّـ ِه و ِرساالتِ ِه ۚ ومن يَ ْع ِ
ج َهنَّ َم خا ِلدِين فِيها أبدًا (الجن .)23 :72 ،
َ
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الروح مرتين في اآلية  ، 85 :17وفي أنها
[ ]11تمت اإلشارة إلى َّ
نفخت في آدم في اآليتين  29 :15و  ، 72 :38وفي اإلنسان في اآلية
 ، 9 :32وفي عيسى في اآلية  ، 171 :4وفي مريم في اآلية 12 :66
 ،وكتأييد للمؤمنين في اآلية  ، 22 :58وعلى أنها أمر من أوامره
لمن يشاء من عباده في اآليات  2 :16و  15 :40و .52 :42
ُس
كما تمت اإلشارة إلى جبريل  ،عليه السالم  ،على أنه ُرو ُ
ح أٱلقُد ِ
في اآليات  87 :2و  253 :2و  110 :5و  .102 :16وتم وصفه
على انه روح للا (روحنا) في اآليتين  17 :19و  .91 :21ووصف
ح في اآليات  4 :70و  38 :78و  .4 :97كذلك مدحه ربه
الرو ُ
بأنه ُّ
أ
َ
ح ٱأل ِمينُ في اآلية .193 :26
ٱلرو ُ
 ،جل وعال  ،بنعته بأنه ُّ
[ُ ]12ذكر الفعل "تَ أع ِقلُونَ " في القرآن الكريم  24مرة  ،في اآليات
الكريمة التالية118 :3 ، 65 :3 ، 242 :2 ، 76 :2 ، 73 :2 ، 44 :2 :
:12 ، 2 :12 ، 51 :11 ، 16 :10 ، 169 :7 ، 151 :6 ، 32 :6 ،
، 60 :28 ، 28 :26 ، 61 :24 ، 80 :23 ، 67 :21 ، 10 :21 ، 109
.17 :57 ، 3 :43 ، 67 :40 ، 138 :37 ، 62 :36

و ُذكر الفعل "يَ ْع ِقلُونَ " في القرآن الكريم  22مرة  ،في اآليات الكريمة
التالية، 22 :8 ، 103 :5 ، 58 :5 ، 171 :2 ، 170 :2 ، 164 :2 :
:25 ، 46 :22 ، 67 :16 ، 12 :16 ، 4 :13 ، 100 :10 ، 42 :10
، 43 :39 ، 68 :36 ، 28 :30 ، 24 :30 ، 63 :29 ، 35 :29 ، 44
.14 :59 ، 4 :49 ، 5 :45

ب"
[ ]13ورد مديح للا  ،سبحانه وتعالى  ،للمؤمنين بأنهم "أ ُ ْولُواْ أٱأل َ ألبَ ٰـ ِ
في  16آية من الذكر الحكيم  ،هي، 269 :2 ، 197 :2 ، 179 :2 :
، 29 :38 ، 52 :14 ، 19 :13 ، 111 :12 ، 100 :5 ، 19 :3 ، 7 :3
.10 :65 ، 54 :40 ، 21 :39 ، 18 :39 ، 9 :39 ، 43 :38

[ ]14كان ُجورج ه ِْرب ْرت ِميد من أوائل علماء اإلجتماع األميركيين
الذين بحثوا في نشوء النفس اإلنسانية وتطورها  ،وذلك من خالل
تفاعالت اإلنسان مع من حوله من البشر  ،خاصة ما يكتسبه من
معرفة وخبرات أثناء لعب األدوار المختلفة في مراحل نموه

س والسَّعادة ُ  ،مِ ْن م ْن ُ
ور إسْالمِ ي
ُّ ,9
الرو ُح و ْالع ْق ُل والنَّ ْف ُ
ظ ٍ
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المتعاقبة .كما أنه قد تطرق إلى مكونات النفس اإلنسانية  ،فقال إنها
تتكون من ُمك ِّ ِوني ِْن رئيسين  ،أولهما يتمثل في األنا ( ، )Iالتي تمثل
مصالح الجسد والنفس وحدهما  ،بمعزل عن المجتمع (مثل إشباع
رغبات النفس والحاجات المادية للجسد) .أما ال ُمك ِّ ِونُ الثاني للنفس
فهو األنا العليا ( ، )Meالتي تمثل قيم المجتمع ومعاييره  ،بما في
ذلك التعاليم الدينية.
Mead, George H. 1934. “Mind, Self and Society,” edited by C. W.
Morris. Chicago: University of Chicago Press.

وقد توصل عالم النفس الفرنسي ِسغموند فرويد إلى نتائج مشابهة
لتلك التي توصل إليها ُجورج ه ِْرب ْرت ِميد .فذكر أن تطور النفس
(الشخصية) هو نتيجة للتفاعل ما بين مكونيها الرئيسين  ،أي ما بين
األنا السفلى ( )Idالساعية للذة أبدا ً  ،واألنا العليا ( )Superegoالتي
تمثل الضمير المعبر عن قيم المجتمع .وأضاف فرويد بأن هناك
مكون ثالث للنفس ( )Egoيتوسط باستمرار ما بين المكونين الرئيسين
 ،حتى ال يطغى أحدهما على اآلخر بشدة .وبغير ذلك  ،تميل النفس
إلى أحدهما على حساب اآلخر.
Freud, Sigmund. 2010. “The Ego and the Id.” Pacific Publishing
Studio (pacps).

ب
الشريف عن
ث
نص الحدي ِ
ِ
[ُّ ]15
استنساخ أجسا ِد الناس من عجْ ِ
ِ
ب  ،كما يلي:
ال َّذن ِ
عن أبي هريرة  ،رضي للا عنه  ،أنه قال  ،قال رسول للا ،
سان ع ْ
صلى للا عليه وسلمَّ " :
ض أبدًا ،
ظ ًما ال تأ ْ ُكلُهُ ْ
األر ُ
إن في اإل ْن ِ
يع ْ
ظ ٍم هُو  ،يا رسول للاِ؟ قال:
فيه يُر َّك ُ
ب يوم ال ِقيام ِة .قالُوا أ ُّ
ب" (مسلم.)2955 :
عجْ ُ
ب ال َّذن ِ
[ ]16جاء في الحديث الشريف أن أرواح المؤمنين تصعد إلى الجنة
بعد الموت  ،حيث تعلق في شجر الجنة إلى يوم القيامة  ،عندما يأذن
لها الخالق العظيم بالعودة إلى أجسادها  ،حتى تتهيأ للحساب .أما
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أرواح الشهداء  ،فإنها حية ترزق  ،حيث تكون في جوف طيور تأكل
من ثمار الجنة  ،ثم تأوي إلى قناديل من ذهب  ،معلقة في ظل العرش.
فعن كعب األنصاري  ،رضي للا عنهما  ،أن النبي  ،عليه الصالة
والسالم  ،قال" :إنَّما نسمةُ
شجر الجنَّ ِة  ،حتَّى
طائر يُعل ُق في
المؤمن
ٌ
ِ
ِ
يرجع إلى جس ِد ِه يوم يُبع ُ
ث" (صححه األلباني عن ابن ماجه.)3465 :
وعن عبد للا بن عباس  ،رضي للا عنهما  ،أن النبي  ،عليه الصالة
صيب إخوانُكم يوم أ ُ ُح ٍد  ،جعل للاُ أرواحهم
والسالم  ،قال" :إنه ل َّما أ ُ ِ
ثمارها  ،وتأ ْ ِوي
في ج ْو ِ
ف طي ٍْر ُخض ٍْر  ،ت ِر ُد أنهار الجن ِة  ،تأك ُل من ِ
َّ
ِّ
العرش" (حسنه األلباني  ،في
ب ُمعلق ٍة في ِظ ِل
إلى قناديل من ذه ٍ
ِ
تخريج مشكاة المصابيح.)3776 :
لمزيد من التفصيل عن البعث وعودة النفس (كأحد مكونات الروح)
إلى الجسد  ،أنظر الفصل الرابع والعشرين من هذا الكتاب " ،اليو ُم
اآلخ ُر وأحْ داثُهُ األ ْربعةُ ْال ُكبْرى :السَّاعةُ  ،والب ْع ُ
اب ،
الحس ُ
ث  ،و ِ
ِ
َّ
ب".
ب أو بِال ِعقا ِ
وال ُح ْك ُم بِالثوا ِ

