
1 

 و زيدبفضيلة الشيخ فوزي محمد أ 

 نجع الخشائلةـ  السهرةمن درس  الثانيجزء ال
 القرايا ـ مركز إسنا ـ محافظة األقصر

 ىـ 0342ربيع اآلخر  22موافق  6/2/2106يوم السبت 
 

 :حمن الرحيمبسم اهلل الر 
 سؤال:

 أنزل قول اهلل عز وجل:الحمد هلل الذي 
ٌر ِعْنَد رَبِّكَ " ٌر َأَمال َواْلَباِقَياُت الصَّاِلَحاُت َخيـْ  الكهف(.36) "ثـََوابًا َوَخيـْ

 :صلى اهلل عليو وسلَّم، فقال صلى اهلل عليو وسلَّمسألوا عنها حضرة النبي 
 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم(. )سبحان اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل

ء اسننبووا السادة العلماء األجالَّ إال  ،أجاب صلى اهلل عليو وسلَّمالنبي أن وىنا مع 
صلى اهلل ، أين؟ قال فيها غير ىؤالءخر  لحضرة النبي باقيات صالحات من األحاديث األ

 :عليو وسلَّم
صدقة جارية أو علم يُننفع بو، أو ولٌد )إذا مات بن آدم إنقوع عملو إال من ثالث: 
 صالح يدعو لو(.

حنى لو قلت سبحان اهلل والحمد هلل وال  وألنفهذه أيضاً أصبحت باقيات صالحات، 
لكن عندما أننقل إلى جوار اهلل سننوقف إلو إال اهلل واهلل أكبر، فسأقولها طالما أنا أعيش، 

 ، كيف؟صدقة جاريةعن العمل، لكن ىذه لم ال تنوقف؟ ألنني عملُت 
و مشروع لنحفيظ القرآن، أيعني شاركت في مشروع كهذا الذي عملو األحباب، 

وغير ذوي القدرة على العالج الوبي الغالي، أو أي  مشروع لعالج الفقراء والمساكين
مشروع خيري من ىذه المشاريع فقد أصبحت لي صدقة جارية يجر  لي أجرىا إلى يوم 

 القيامة.
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اً يُننفع بو إن كان في كنب أو في سيديهات أو في شرائط أو أو تركت علم 
 شغَّال عند الواحد المنعال عز وجل. فضائيات، فوالما ىذا العلم شغَّال فأجري
أو صيدلي أو مهندس ـ نحن نريده طبيب أو ولد ـ وىذا الحديث يقول: الولد صالح، 

دائماً سيقول: ربي اغفر ألنو  ما المانع، لكن أريده مع ىذه يكون أيضاً صالحاً، لماذا؟
 ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، سيذكرىم بالدعاء.

واحد يسأل رجاًل من الصالحين فيقول لو: كيف أعرف أنني من الصالحين، ولذلك 
فقال لو: إذا كنت تدعو لوالديك كل يوم فأنت إذن من الصالحين ألن حضرة النبي قال 

 ذلك:
 ؟ما ىي عالمة الصالحو ـ  لو( )أو ولد صالٌح يدعو

ت أباك وأمك وال تنذكرىم إال في كل سنة مرًة، فأين يأن يدعو لو، فإذا كنت قد نس
ين فدليل الصالح أنو دائماً على البال ذكرًا أباه وأمو، وىي ميزة صحبة الصالح الصالح؟

لها والمحافظة على مجالس الصالحين، مجالسنا الني نعملها أو المجالس الني يعم
 ؟حباب في البالد، في آخر المجلس ماذا يقولوناأل

الفاتحة لوالدينا وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، فندخلك في الدائرة 
فندخلك في الصالحين والصالحات ألنك تنذكرىم بالدعوة  قصدت أو لم تقصد،ـ 

المجلس، وىذا شيٌئ الصالحة ولو كل أسبوع مرة، فال مانع ولذلك نقول: إياك أن تقوع 
فُنوضع مع الصالحين ألنك تحضر الفواتح بسيط من األشياء الني تأخذىا من المجلس، 

 ومن ضمنها الفاتحة ألموات المؤمنين والمؤمنات ووالديك.
يومياً والديو وأمواتو وأموات المسلمين ويدعو لكن المفروض أن ينذكر الواحد منا 

 تيسر من كناب اهلل.لهم بالمغفرة والعفو ويقرأ لهم ما 
من أركان في مذىبو عنده  رضي اهلل عنوحنى أن األئمة الفقهاء كاإلمام الشافعي 

 لجمعة ـ وىذه األركان لو ترك الخويب منها ركناً فخوبة الجمعة تكون باطلةاخوبة 
 واألركان ىي:وال تصلح جمعة، وبولت معها الصالة فُنصلَّى ظهرًا، 
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 إال اهلل وأن محمداً رسول اهلل. شهادة أن ال إلوالركن األول: الشهادتين:  
 .صلى اهلل عليو وسلَّمالصالة على حضرة النبي  :الركن الثاني

ا لكي ال ينسى الخويب الركن الثالث: تالوة ولو آية من كناب اهلل، ولذلك قالو 
 :الخوبة وينلو قولو تعالىآخر فيأتي في 

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواال ِإنَّ اهللَ " ْحَساِن َوِإيَناِء ِذي اْلُقْرَبى َويـَنـْ
 النحل(.01) "َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 

 فيكون قد ذكر اآلية.
صلى اهلل عليو الركن الرابع والمهم: أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات، لماذا؟ قال 

 :وسلَّم
 المؤمنات أعواه اهلل بعدد في المقابر من األموات حسنات(.)من دعا للمؤمنين و 

ولذلك دائماً عند خوبة الجمعة يقول الخويب ونؤمن معو: اللهم اغفر للمؤمنين 
 والمؤمنات وىم يقولون ذلك، ولكن شيخنا علمنا أن نقول:

بذلك فاللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات ـ وذلك لنُخصُّ والدينا معهم ـ 
 نكون قد دعونا ألنفسنا وللوالدين ـ وىذه خصوصية ـ وبعدىا وللمؤمنين والمؤمنات.

فهذه الباقيات الصالحات، وىناك رواية في األحاديث النبوية في ىذا المجال توصِّل 
 ىذه األشياء إلى سبعة أشياء على األقل، فهناك حديث منهم يقول:

يوم اليقامة: من أجر  نهرًا أو حفر بئرًا يجري للمسلم أجرىن بعد الموت إلى )سبٌع 
 أو غرس غرساً أو ورَّث مصحفاً(.

 الني تدخل في الباقيات الصالحات. بعض األشياء ذكرىا رسول اهلل
 سؤال:

 نا أنك عملت شغاًل على النت، ويمكنإخوانوالني نحذِّر منو مشكلة النت الحالية 
في الصباح، فالبد وأن تحفظو في  يلغوه كلوأن السفلة المنحكمين في النت  لكفرةل

ـ وىذا وارد ألنهم ينربصون بنا الدوائر ـ فينرك الشر وىو  ، فإذا لم تحفظومكان آخر
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 فينرك الفسق والفجور شغَّال ويزيده، لكن الخير لن ينركو أبدًا.اليحب لنا الخير،  
خة تقول: أنا حافظ نسخة عنده، أيضاً سيضيِّعها لك، فالبد وأن تكون عندي نس

خاصة بي أنا وتكون على سي دي أو ىارد أو غيره، والبد أن أجددىا كل فنرة، محفوظة 
لن تعمل، فالبد من تجديدىا  فلنها ألنني حفظت نسخة على سي دي وتركنها فنرة فلو شغَّ 

 كل فنرة.
أفضل من الكناب وىو الشيئ الباقي الذي ال ىنا ولذلك دائماً نقول: ليس 

ىذا أيضاً موجود، ولكن يجب أن أحذر: خذوا حذركم، فأعمل يسنويعون اللعب فيو، و 
ىم الذين يشغلونو، ألم تعلموا النت لهذه األشياء، لماذا؟ ألن ىذا للحفظ دائرة أكثر من 

 أن النت حالياً أمريكا ىي الني تشغِّلو وليست أي دولة أخر ؟
الني ق للفر  ةمخصوصببرامج أمريكا لكي تصنع مشاكل للعالم العربي عملت نت 

 وشركاه، وال نسنويع الوصول إليها وال نسنويع إكنشافها ُتدمِّر في األمة العربية كداعش
 .وىم ينواصلون بها فيما بينم، ومن الذي صنعها لهم؟ أمريكا

لجماعة لفهل عملوا ذلك لعلماء الدين؟ ال ـ ليس لهم شأٌن بهم، ولكن عملوىا 
 ، ولهذا:لمين، وىم ينفرجون علينابأيديهم بيوت المسأصدقاؤىم الذين يخربون 

 آل عمران(.24) "َوال تـُْؤِمُنوا ِإال ِلَمْن تَِبَع ِديَنُكمْ "
منا أكثر من دائرة حفظ لهذه الكنوز حنى  واحدٍ كل فلذلك يجب أن يكون ل

 لكافرين الذين ال يحبون الخير لعباد اهلل المسلمين أبداً.االتنناوشها أيدي ىؤالء 
 

 ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،؟الروح والجسد، بعدسؤال: مالفرق بين 
ربنا لو عوالم غيبية ال يحيط بها أحٌد من أىل ىذه الحياة إال إذا عرَّفو اهلل جل في 

 عاله:
 الجن(.26) "َعاِلُم اْلَغْيِب َفال ُيْظِهُر َعَلى َغْيِبِو َأَحًدا"

ويسكن معنا ويذىب  نحن في نفس الكون الذي نحن فيو في ىذه الدنيا، يعيش معنا



5 

ـ الصالحين منهم ـ موجودين معنا في المسجد معنا ويأتي معنا عالم اسمو عالم الجن،  
 :وموجودين في المساكن، فهل يراىم أحٌد منا؟ ال ـ لماذا؟ ألنهم كما قال ربنا

 األعراف(.22) "ِإنَُّو يـََراُكْم ُىَو َوقَِبيُلُو ِمْن َحْيُث ال تـََرْونـَُهمْ "
 نا:نمعنا أيضاً حفظة ربنا خصَّصهم لنا يحفظو  هم بها اهلل عز وجل،خاصية خصَّ 

 الرعد(.00) "َلُو ُمَعقَِّباٌت ِمْن بـَْيِن َيَدْيِو َوِمْن َخْلِفِو َيْحَفُظونَُو ِمْن َأْمِر اهللِ "
فظنا عند منهم من يحفظنا من أمامانا، ومنهم من يحفظنا من خلفنا، ومنهم من يح

 ق لنا الرزق ومنهم من يأتي لنا بالهواء، ىؤالء الحفظة كم عددىم؟النوم، ومنهم من يسو 
عشرون ال يقلون عن عددىم أقل المؤمنين أو أقل الناس شأناً الحفظة الذين معو 

ومناسبين لنا، فأنت تنام والحفظة يقف عند الرأس واآلخر يقف عند القدمين، فهل ذلك، 
 يقول فيهم:و يراىم أحٌد منا؟ ال ـ إال من يكرمهم ربنا 

 فصلت(.41) "ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَبُـَّنا اهلل ثُمَّ اْسنَـَقاُموا تـَنَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكةُ "
 فئة أخر  وليس لهم شأٌن بالحفظة، وىي عوالم موجودة.وىم ؤالء المالئكة ى

فهناك عالم آخر اسمو عالم  وعالم الدنيا الذي نحن فيو عالم محسوس وملموس،
 البرزخ:

َعُثونَ "  المؤمنون(.011) "َوِمْن َورَاِئِهْم بـَْرزٌَخ ِإَلى يـَْوِم يـُبـْ
 فأيهما أكبر؟ عالم الدنيا أم عالم البرزخ؟

يوجد عالم البرزخ، لماذا؟ ألن كل ما ظهر على وجو الدنيا إلى وقننا ىذا أين يوجد؟ 
لكن  تسُعهم الدنيا؟ ال ـ  ، فهؤالء لو موجودين في عالم الدنيا اآلن فهلعالم البرزخ في

 كلهم في عالم البرزخ.
 وعالم البزخ ىذا عالٌم واسع، وما معنى البرزخ؟

الحاجز الذي بيننا وبين البرزخ وبينو، و معناه الحاجز بين شيئين، فهناك حاجٌز بيننا 
ىي تخرج كل ليلة و عندما تخرج الروح والنفس من ىذا الجسم نهائياً ـ فىذا الجسم، 

ما تخرج يكون على حسب فنح اهلل، فإذا كانت روٌح صالحة يقولون لها تعالي عند ولكن
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المنامية اإللهية ـ وإذا كانت روٌح بعيده عن اهلل  وانظري فُنصبح وقد رأت الرؤيات الصادق 
فيأتيها فال تُفنَّح لها أبواب السماء فنظل مرتبوة بالجسم ورغبات الجسم وعوالم الجسم 

فير  ما رآه ويعيش  لدنيا وىو في عالم اليقظة،افي المنام، فُنشهده في المنام ما رآه في 
الهم الذي كان يعيشو، ولذلك تجد من يقول: أنا كل ليلة أر  كوابيس، أو أر  كل ليلة 

من كل جهة، أو كل ليلة أر  ثعبان يجري ورائي، ألنو يعيش ويحبس نفسو نار من حولي 
 ا.في الدني

م البرزخ عالم وعاليخرج إلى عالم البرزخ ـ الخروج النهائي يخرج اإلنسان فعندما 
ذي عرفنا أن فيو حياة؟ كناب اهلل، ىخر فيو حياة، ولكنها حياة غير حياتنا ىذه اآلن، مالآ

 في آخر سورة الفجر: اآليات الني تنكلم عن الموتفيو فكناب اهلل عندما نر  
( 23) "يـَُقوُل يَا َلْيَنِني َقدَّْمُت ِلَحَياِتي( 24) االْنَساُن َوَأنَّى َلُو الذِّْكَر  يـَْوَمِئٍذ يـََنذَكَّرُ "

 )الفجر(.
إذن ىو ذاىٌب لحياة ُأخر ، ولكنها ولكن قال: لحياتي، لمماتي، قدمُت لم يقل: 

طُهر ونقاء وصفاء فال يحناج فيها ألكل وال حياٌة ليست كالحياة لني نحن فيها، حياة 
 ىذه الحياة.مخنلفة تماماً عن اب وال نوم، ولكنها حياٌة ُأخر  ُشر 

وٍم صالحين فيجد الصالحين قد عاش في الدنيا مع قفيخرج اإلنسان، وإذا كان 
يهنئوه بسالمة ويقولون لو: الحمد الذين سبقوه مننظرينو على باب البرزخ عند الدخول، 

 على السالمة، ولذلك ربنا يقول:
َقِلُب إِ "  اإلنشقاق(.0) "َلى َأْىِلِو َمْسُرورًاَويـَنـْ

 ذىب لمن؟ ألىلو، ومن أىلو؟ الصالحين الذين كان يعيش معهم ىنا في الدنيا.
 وإذا كان من القوم اآلخرين يقول فيهم:

 األنعام(.03" )َوَلَقْد ِجْئُنُمونَا فـَُراَد  َكَما َخَلْقَناُكْم َأوََّل َمرَّةٍ "
آخر؟ ال ـ ولكن كل واحد في زنازنة مفردة،  مع واحدىل يوجد من يدخل السجن 

 فيقولون لو: ُأدخل، فيسأل: أين فالن وعالن؟ فيقولون لو:
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 اإلنشقاق(.04) "ِإنَُّو َكاَن ِفي َأْىِلِو َمْسُرورًا" 
 لكن ىناك: بعائلنو ونسبو في الدنيا، اً ر مسرو كان 

 الزخرف(.62) "ُمنَِّقينَ ِخالُء يـَْوَمِئٍذ بـَْعُضُهْم ِلبَـْعٍض َعُدوٌّ ِإال الْ األَ "
 ىؤالء يقول لهم ربنا:

ُنْم َتْحَزنُونَ "  )الزخرف(.( 66) يَا ِعَباِد ال َخْوٌف َعَلْيُكُم اْليَـْوَم َوال َأنـْ
ال ـ ولذلك فهل فينا من يدخل الجنة ويسعد فيها وينهنَّى فيها وأوالده ليسوا معو؟ 

 يقول:
ُنْم َوَأْزَوا"أُ   الزخرف(.21) "ُجُكْم ُتْحبَـُرونَ ْدُخُلوا اْلَجنََّة َأنـْ

 وأوالده؟ سينبعوه: الجنة،  معاً يدخالو كل واحد يأخذ زوجنو في يده 
ُهْم ُذرِّيَـّنُـُهْم بِِإيَماٍن َأْلَحْقَنا ِبِهْم ُذرِّيَـّنَـُهمْ "  الوور(.20" )َواتَـّبَـَعنـْ

ب فلما يخرج اإلنسان من ىنا من عالم الدنيا يذى ك فال تقلق،قادمين خلفعيالك 
والصالحين فيجدىم عالم البرزخ إذا كان ىو مع الصادقين في ىناك إلى عالم البرزخ، و 

 مننظرينو ىناك.
 ربما تعجبوا من ذلك:ـ و وأذكر في ىذا المجال 

واحد من إخواننا الصالحين إننقل إلى جوار اهلل عز وجل، وكان شيخنا موجود الشيخ 
في  وو، وبعد سنة أشهر قال: أنا رأينمحمد علي سالمة رضوان اهلل تبارك وتعالى علي

قبل ذلك؟ قال لو: أنا اآلن فقط  ن كنت في ىذه الفنرة ولم تأتني من، فقلت لو: أيالمنام
قد إننهيت من السالم على المسنقبلين لي في عالم البرزخ، مكث يسلم على المسنقبلين 

ين فقط، ولكن سنة أشهر على حسب عمرنا نحن، لماذا؟ ألن الصالحين ليسوا المعاصر 
ومعو الصحابة من  ،يكون إمام األنبياء والمرسلين، ومعو الخلفاء الراشدينأول المسنقبلين 

أجمعين، كلهم األنصار والمهاجرين، ومعو النابعين وتابع النابعين، ومعو العلماء العاملين 
 جاىزين السنقبالو.

 ل:أعوانا المثل في ذلك فقا صلى اهلل عليو وسلَّموحضرة النبي 
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 )سينكلم رجٌل من أمني بعد الموت(. 
النبي اسمو الربيع بن خراش  عصر سيدنا عمر كان يوجد رجٌل من أصحابوفي 

الكفن ويجهِّزوا المدفن ويجهِّزوا الُغسل وغووه بمالءة لو ا و وذىب إخوتو ليجهِّز  ومات،
 حنى يعودوا.

وتي عجِّلوا ُغسلي فإذا بو يكشف المالءة ويجلس ويقول: يا إخ رجعوا فوجئوا،ولما 
 قد حضر للصالة عليَّ. صلى اهلل عليو وسلَّموتكفيني فإن رسول اهلل 
في كنب  وىي رواية تاريخية وموجود في السنة لحالنو،وبعدىا عاد مرًة ُأخر  
 لماذا؟ ألن ربنا قال لحضرة النبي:، األحاديث

 (.النوبة014) "َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصالَتَك َسَكٌن َلُهمْ "
وما من كان في زمانو فقط؟ ُيصلي على ؟ ىل النبي عليهمالذين ُيصلِّي فمن ُيصلي 

ا إال والصادقين إلى يوم الدين، والكيفية ال يعلمهذنبنا؟ وعلى من ُيصلي؟ على الصالحين 
 على الجميع. رب البرية، لكن اآلية القرآنية تُثبت أنو ُيصلي

ن من أخميم وذىب فعاش في الجيزة بجوار كا  رضي اهلل عنوسيدنا ذا النون المصري 
ومنوقنو اسمها: "أبو قناتة" واسمو أبو قنادة وضريحو موجود ىناك وقد زرتو وىو قنادة، 

الدال في إسمو وأرضاه ـ والناس حوَّلوا  رضي اهلل عنوعلى منوقة عالية كقمة جبل صغير ـ 
 إلى تاء، ولكن ىو اسمو أبو قنادة.

فنرة وبعدىا جاءه األجل، ولم يكن ىناك بالوبع تليفونات ن عاش ىناك سيدنا ذا النو 
كانت وسائل اإلتصاالت  وال تلغرافات وال أي وسائل إتصاالن الني نراىا في ىذا العصر، و 

، وكل و برؤيا مناميةقلوب النقية النقية إما مشافهًة أكلها قلبية، فالناس تعرف من ال
 والموجودة.تصاالت الفعالة اإلاإلتصاالت كانت ىكذا، فكانت ىي وسيلة 
وجد يعرفونها؟ كان في كل منوقة ربنا يُ حنى أن الناس في رؤية رمضان كيف كانوا 

ر اليوم ويأتي بالخبر من القاىرة وغداً من الصالحين ويقول لهم: أن الهالل ظهرجاًل 
 قبل ىذه الوسائل العصرية الحديثة. صالت وال شيءاىناك مو تكن الصيام ـ ولم 
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من الصالحين في الديار المصرية رأوا في الليلة الني إننقل فيها ذا رجاًل  فسبعين 
 تيت يا رسول اهلل؟ فقال لهم:: لم أالنون حضرة النبي قادم، فسألوه

يريد المجيئ إلينا فجئُت السنقبالو، أنا جئت لكي أسنقبل ذا إن حبيب اهلل ذا النون 
وذىبوا واحد أصبح وأخذ معو المريدين  النون، فلم يبقى أحٌد منهم في مكانو، ولكن كل

شرَّفها ودعاه  صلى اهلل عليو وسلَّمعلى الجيزة ليحضر جنازة ذا النون ألن حضرة النبي 
 إلى الحضور.

فال عزِّة إال الجنازة كانت في ىذا اليوم وفي ىذا الزمن حوالي مليون شخص، ولذلك 
وال األمراء ٍة أبدًا، ال عزِّة الملوك وال الرؤساء عزِّ  عزِّة رجال اهلل، وعزِّة رجال اهلل ال تساويها

 وال غيره.
صلى فسيدنا رسول اهلل ُيصلي على كل مؤمٍن تقيٍّ نقيٍّ إلى يوم القيامة، لماذا؟ قال 

 :اهلل عليو وسلَّم
 (.)صالتي عليكم أماٌن لكم من العذاب

 .نعم ـ إذا صلى عليك حضرة النبي فقد أمنت من العذاب
عالٌم واسع فيو كل السابقين أحياء عند ربهم يرزقون، وما األرزاق الني فعالم البرزخ 

 يرزقون بها؟
األنوار اإللهية والعلوم الربانية والحكم القرآنية، ولذلك ىم ىناك يجلسون مع 

ومجالس  في مجالس الذكر، وفي مجالس العلم،نحن ىنا نجلس كما نحن بعضهم  
في ىذه المجالس إلى يوم الدين، فال يوجد أحدىم ون القرآن، وكلها مجالس نورانية ويظل
 ىناك.إلى يذىب إلى ىنا أو منهم 

من الحبس، أما الجماعة اآلخرين فُيحبسون في سجِّين إلى أن يخرجهم الزبانية 
بأمر رب ويخرجوىم للمحكمة اإللهية، وإذا أخذ حكماً يأخذوه إلى السجون الجهنمية 

 البرية عز وجل.
 لذي ال يموت:انها من نور الحي فالروح ال تموت، أل
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ُنُو َونـََفْخُت ِفيِو ِمْن ُروِحي"   الحجر(.20) "فَِإَذا َسوَّيـْ
ال تموت ألنها من روح ـ و فاهلل عز وجل حيٌّ ال يموت، وكذلك الروح حيٌَّة ال تموت 

لذي ال يموت، فما الذي يموت؟ النفس، فنحن نقول أن روح فالن خرجت، أجل االحي 
 : ماتت، ألننا لو سألنا القرآن: من الذي يموت يا رب؟ولكن ال نقول
 الزمر(.32) "يـَنَـَوفَّى االنـُْفَس ِحيَن َمْوِتَها اهللُ "

 ليست الروح.فهي النفس و 
" َوَلْو تـََر  ِإِذ الظَّاِلُموَن ِفي َغَمَراِت اْلَمْوِت َواْلَمالِئَكُة بَاِسُوو َأْيِديِهْم َأْخرُِجوا َأنـُْفَسُكمُ "

 عام(.األن04)
 وليست الروح ىنا.

 كل روٌح ذائقة الموت أو كل نفٍس ذائقة الموت؟ اآلية تقول:ىل  
 األنبياء(.43) "ُكلُّ نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوتِ "

لى عالم ال تموت وال تفوت وىي الني تصعد إ، ولذلك أما الروح فهي من أمر اهلل
منولية ىي والني ىذا الجسم، البرزخ، والذي يموت ىي النفس، والنفس ىي الني ُتحرِّك 

 دارة ىذا الجسم، وىي بالمعني الدارك: حكومة ىذا الجسم.إل
أو بارد تبحث عن طلباتو إن كان الجسم يريد طعاماً ُتحضره لو، أو شراباً تحضره لو، 

أو تولب مالبس ثقيلة، أو يشعر بحرارة فنولب لو مروحة، وىذه كلها تولب لو غواء، 
 طلبات النفس.

مر اهلل عز وجل من أ تنوقف النفس ينوقف الجسم عن الحركة، لكن الروح فعندما
 وحزبو. صلى اهلل عليو وسلَّمفنرجع إلى عالم البرزخ وعيش في جوار األحبة محمد 

نها من نور الملك وىي ال تموت وال تنام وال يحدث لها ما يحدث لألجسام أل
 العالم عز وجل.

ويكفي ىذا الكالم على قدرنا إن  واسع ا البابرسولو أعلم والكالم في ىذواهلل و 
 شاء اهلل وبارك اهلل فيكم أجمعين.
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 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم 


