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  ؟وهل املؤمن الصاحل يرجع إىل الدنيا، مالفرق بني الروح والنفس: سؤال

  :ربنا له عوامل غيبية ال حييط �ا أحٌد من أهل هذه احلياة إال إذا عرَّفه هللا جل يف عاله
  ).اجلن٢٦( "َعاِملُ اْلَغْيِب َفال ُيْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحًدا"

ه الدنيا، يعيش معنا ويسكن معنا ويذهب معنا حنن يف نفس الكون الذي حنن فيه يف هذ
و�يت معنا عامل امسه عامل اجلن، موجودين معنا يف املسجد ـ الصاحلني منهم ـ وموجودين يف 

  :املساكن، فهل يراهم أحٌد منا؟ ال ـ ملاذا؟ أل�م كما قال ربنا
  ).األعراف٢٧" (ِإنَُّه يـََراُكْم ُهَو َوقَِبيُلُه ِمْن َحْيُث ال تـََرْونـَُهمْ "

  :خاصية خصَّهم �ا هللا عز وجل، معنا أيضاً حفظة ربنا خصَّصهم لنا حيفظوننا
  ).الرعد١١( "َلُه ُمَعقَِّباٌت ِمْن بـَْنيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َحيَْفُظونَُه ِمْن َأْمِر هللاِ "

النوم، منهم من حيفظنا من أماما�، ومنهم من حيفظنا من خلفنا، ومنهم من حيفظنا عند 
  ومنهم من يسوق لنا الرزق ومنهم من �يت لنا �هلواء، هؤالء احلفظة كم عددهم؟ 

أقل املؤمنني أو أقل الناس شأً� احلفظة الذين معه عددهم عشرون ال يقلون عن ذلك، 
ومناسبني لنا، فأنت تنام واحلفظة يقف عند الرأس واآلخر يقف عند القدمني، فهل يراهم أحٌد 

  :ال من يكرمهم ربنا ويقول فيهممنا؟ ال ـ إ
  ).فصلت٣٠( "ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَبـَُّنا هللا مثَُّ اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكةُ "

  .هؤالء املالئكة وهم فئة أخرى وليس هلم شأٌن �حلفظة، وهي عوامل موجودة
  :عامل آخر امسه عامل الربزخوعامل الدنيا الذي حنن فيه عامل حمسوس وملموس، فهناك 

َعُثونَ "   ).املؤمنون١٠٠( "َوِمْن َورَائِِهْم بـَْرزٌَخ ِإَىل يـَْوِم يـُبـْ
  فأيهما أكرب؟ عامل الدنيا أم عامل الربزخ؟  

عامل الربزخ، ملاذا؟ ألن كل ما ظهر على وجه الدنيا إىل وقتنا هذا أين يوجد؟ يوجد يف عامل 
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امل الدنيا اآلن فهل تسُعهم الدنيا؟ ال ـ لكن كلهم يف عامل الربزخ، فهؤالء لو موجودين يف ع
  .الربزخ

  وعامل البزخ هذا عاملٌ واسع، وما معىن الربزخ؟ 
معناه احلاجز بني شيئني، فهناك حاجٌز بيننا وبينه، واحلاجز الذي بيننا وبني الربزخ هذا 

رج كل ليلة ولكن عندما خترج اجلسم، فعندما خترج الروح والنفس من هذا اجلسم �ائياً ـ وهي خت
يكون على حسب فتح هللا، فإذا كانت روٌح صاحلة يقولون هلا تعايل وانظري فُتصبح وقد رأت 
الرؤ�ت الصادق املنامية اإلهلية ـ وإذا كانت روٌح بعيده عن هللا فال تُفتَّح هلا أبواب السماء فتظل 

 املنام، فُتشهده يف املنام ما رآه يف الدنيا مرتبطة �جلسم ورغبات اجلسم وعوامل اجلسم فيأتيها يف
أ� كل : وهو يف عامل اليقظة، فريى ما رآه ويعيش اهلم الذي كان يعيشه، ولذلك جتد من يقول

ليلة أرى كوابيس، أو أرى كل ليلة �ر من حويل من كل جهة، أو كل ليلة أرى ثعبان جيري 
  .ورائي، ألنه يعيش وحيبس نفسه يف الدنيا

خيرج اإلنسان اخلروج النهائي خيرج إىل عامل الربزخ ـ وعامل الربزخ عامل آىخر فيه حياة،  فعندما
ولكنها حياة غري حياتنا هذه اآلن، مالذي عرفنا أن فيه حياة؟ كتاب هللا، فكتاب هللا عندما 

  :نرى فيه اآل�ت اليت تتكلم عن املوت يف آخر سورة الفجر
َتِين َقدَّْمُت ِحلََياِيت ) ٢٣( اُن َوَأىنَّ َلُه الذِّْكَرىيـَْوَمِئٍذ يـََتذَكَُّر االْنسَ " َ� لَيـْ ) ٢٤( "يـَُقوُل 

  ).الفجر(
حليايت، إذن هو ذاهٌب حلياة ُأخرى، ولكنها حياٌة : قدمُت ملمايت، ولكن قال: مل يقل

م، ليست كاحلياة ليت حنن فيها، حياة طُهر ونقاء وصفاء فال حيتاج فيها ألكل وال ُشراب وال نو 
  .ولكنها حياٌة ُأخرى خمتلفة متاماً عن هذه احلياة

فيخرج اإلنسان، وإذا كان قد عاش يف الدنيا مع قوٍم صاحلني فيجد الصاحلني الذين سبقوه 
احلمد على السالمة، : منتظرينه على �ب الربزخ عند الدخول، يهنئوه بسالمة ويقولون له
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  :ولذلك ربنا يقول
َقِلُب ِإَىل َأْهلِ "   ).اإلنشقاق٩( "ِه َمْسُرورًاَويـَنـْ

  .ذهب ملن؟ ألهله، ومن أهله؟ الصاحلني الذين كان يعيش معهم هنا يف الدنيا
  :وإذا كان من القوم اآلخرين يقول فيهم

ُتُموَ� فـَُراَدى َكَما َخَلْقَناُكْم َأوََّل َمرَّةٍ "   ).األنعام٩٤" (َوَلَقْد ِجئـْ
ـ ولكن كل واحد يف ز�زنة مفردة، هل يوجد من يدخل السجن مع واحد آخر؟ ال 

  : أين فالن وعالن؟ فيقولون له: أُدخل، فيسأل: فيقولون له
   ).اإلنشقاق١٣( "ِإنَُّه َكاَن ِيف َأْهِلِه َمْسُرورًا"

  :كان مسروراً بعائلته ونسبه يف الدنيا، لكن هناك
  ).الزخرف٦٧( "ِخالُء يـَْوَمِئٍذ بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ ِإال اْلُمتَِّقنيَ األَ "

  :هؤالء يقول هلم ربنا
ُتْم َحتَْزنُونَ "   ).الزخرف() ٦٨( َ� ِعَباِد ال َخْوٌف َعَلْيُكُم اْليَـْوَم َوال أَنـْ

  :فهل فينا من يدخل اجلنة ويسعد فيها ويتهىنَّ فيها وأوالده ليسوا معه؟ ال ـ ولذلك يقول
ُتْم َوَأْزَواُجُكْم حتُْ أُ "   ).الزخرف٧٠( "بَـُرونَ ْدُخُلوا اْجلَنََّة أَنـْ

  :كل واحد �خذ زوجته يف يده ويدخال معاً اجلنة، وأوالده؟ سيتبعوه
ِ�ِْم ُذرِّيـَّتَـُهمْ " �ِِميَاٍن َأْحلَْقَنا  ُهْم ُذرِّيـَّتُـُهْم    ).الطور٢١" (َواتـَّبَـَعتـْ

عيالك قادمني خلفك فال تقلق، فلما خيرج اإلنسان من هنا من عامل الدنيا يذهب هناك 
  . عامل الربزخ، ويف عامل الربزخ إذا كان هو مع الصادقني والصاحلني فيجدهم منتظرينه هناكإىل

  :وأذكر يف هذا ا�ال ـ ورمبا تعجبوا من ذلك
واحد من إخواننا الصاحلني إنتقل إىل جوار هللا عز وجل، وكان شيخنا موجود الشيخ دمحم 

: أ� رأيته يف املنام، فقلت له: تة أشهر قالعلي سالمة رضوان هللا تبارك وتعاىل عليه، وبعد س
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أ� اآلن فقط قد إنتهيت من السالم : أين كنت يف هذه الفرتة ومل �تين من قبل ذلك؟ قال له
على املستقبلني يل يف عامل الربزخ، مكث يسلم على املستقبلني ستة أشهر على حسب عمر� 

لكن أول املستقبلني يكون إمام األنبياء حنن، ملاذا؟ ألن الصاحلني ليسوا املعاصرين فقط، و 
واملرسلني، ومعه اخللفاء الراشدين، ومعه الصحابة من األنصار واملهاجرين، ومعه التابعني و�بع 

  .التابعني، ومعه العلماء العاملني أمجعني، كلهم جاهزين الستقباله
  :أعطا� املثل يف ذلك فقال صلى هللا عليه وسلَّموحضرة النيب 

  ).سيتكلم رجٌل من أميت بعد املوت(
ويف عصر سيد� عمر كان يوجد رجٌل من أصحاب النيب امسه الربيع بن خراش ومات، 

زوا املدفن وجيهِّزوا الُغسل وغطوه مبالءة حىت يعودوا زوا له الكفن وجيهِّ   .وذهب إخوته ليجهِّ
لوا ُغسلي وتكفيين  � إخويت: وملا رجعوا فوجئوا، فإذا به يكشف املالءة وجيلس ويقول عجِّ

  .قد حضر للصالة عليَّ  صلى هللا عليه وسلَّمفإن رسول هللا 
وبعدها عاد مرًة ُأخرى حلالته، وهي رواية �رخيية وموجود يف السنة يف كتب األحاديث، 

  :ملاذا؟ ألن ربنا قال حلضرة النيب
  ).التوبة١٠٣( "َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصالَتَك َسَكٌن َهلُمْ "

فمن ُيصلي الذين ُيصلِّي عليهم النيب؟ هل ُيصلي على من كان يف زمانه فقط؟ وما ذنبنا؟ 
وعلى من ُيصلي؟ على الصاحلني والصادقني إىل يوم الدين، والكيفية ال يعلمها إال رب الربية، 

  .لكن اآلية القرآنية تُثبت أنه ُيصلي على اجلميع
ن أمخيم وذهب فعاش يف اجليزة جبوار قتادة، ومنطقته كان م  �سيد� ذا النون املصري 

وامسه أبو قتادة وضرحيه موجود هناك وقد زرته وهو على منطقة عالية كقمة " أبو قتاتة: "امسها
  .وأرضاه ـ والناس حوَّلوا يف إمسه الدال إىل �ء، ولكن هو امسه أبو قتادة �جبل صغري ـ 

رتة وبعدها جاءه األجل، ومل يكن هناك �لطبع تليفو�ت وال عاش هناك سيد� ذا النون ف
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تلغرافات وال أي وسائل إتصاالن اليت نراها يف هذا العصر، وكانت وسائل اإلتصاالت كلها 
قلبية، فالناس تعرف من القلوب التقية النقية إما مشافهًة أو برؤ� منامية، وكل اإلتصاالت كانت 

  .الت الفعالة واملوجودةهكذا، فكانت هي وسيلة اإلتصا
حىت أن الناس يف رؤية رمضان كيف كانوا يعرفو�ا؟ كان يف كل منطقة ربنا يُوجد رجًال من 

أن اهلالل ظهر اليوم و�يت �خلرب من القاهرة وغداً الصيام ـ ومل تكن هناك : الصاحلني ويقول هلم
  .مواصالت وال شيء قبل هذه الوسائل العصرية احلديثة

ًال من الصاحلني يف الد�ر املصرية رأوا يف الليلة اليت إنتقل فيها ذا النون حضرة فسبعني رج
  :مل أتيت � رسول هللا؟ فقال هلم: النيب قادم، فسألوه

إن حبيب هللا ذا النون يريد ا�يئ إلينا فجئُت الستقباله، أ� جئت لكي أستقبل ذا النون، 
حد أصبح وأخذ معه املريدين وذهبوا على اجليزة فلم يبقى أحٌد منهم يف مكانه، ولكن كل وا

  .شرَّفها ودعاه إىل احلضور صلى هللا عليه وسلَّمليحضر جنازة ذا النون ألن حضرة النيب 
ولذلك اجلنازة كانت يف هذا اليوم ويف هذا الزمن حوايل مليون شخص، فال عّزِة إال عّزِة 

  .أبداً، ال عّزِة امللوك وال الرؤساء وال األمراء وال غريهرجال هللا، وعّزِة رجال هللا ال تساويها عّزٍِة 
صلى هللا عليه فسيد� رسول هللا ُيصلي على كل مؤمٍن تقيٍّ نقيٍّ إىل يوم القيامة، ملاذا؟ قال 

  :وسلَّم
  ).صاليت عليكم أماٌن لكم من العذاب(

  .نعم ـ إذا صلى عليك حضرة النيب فقد أمنت من العذاب
 واسع فيه كل السابقني أحياء عند ر�م يرزقون، وما األرزاق اليت يرزقون فعامل الربزخ عاملٌ 

  �ا؟ 
األنوار اإلهلية والعلوم الر�نية واحلكم القرآنية، ولذلك هم هناك جيلسون مع بعضهم كما 
حنن جنلس حنن هنا يف جمالس الذكر، ويف جمالس العلم، وجمالس القرآن، وكلها جمالس نورانية 
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  .هذه ا�الس إىل يوم الدين، فال يوجد أحدهم منهم يذهب إىل هنا أو إىل هناكويظلون يف 
ني إىل أن خيرجهم الز�نية من احلبس، وخيرجوهم  أما اجلماعة اآلخرين فُيحبسون يف سجِّ

  .للمحكمة اإلهلية، وإذا أخذ حكماً �خذوه إىل السجون اجلهنمية �مر رب الربية عز وجل
  :ا من نور احلي الذي ال ميوتفالروح ال متوت، أل�

ُتُه َونـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي"   ).احلجر٢٩( "فَِإَذا َسوَّيـْ
فا� عز وجل حيٌّ ال ميوت، وكذلك الروح حيٌَّة ال متوت ـ وال متوت أل�ا من روح احلي 
الذي ال ميوت، فما الذي ميوت؟ النفس، فنحن نقول أن روح فالن خرجت، أجل ولكن ال 

  من الذي ميوت � رب؟: اتت، ألننا لو سألنا القرآنم: نقول
ِ�َا هللاُ "   ).الزمر٤٢" (يـَتَـَوىفَّ االنـُْفَس ِحَني َمْو

  .فهي النفس وليست الروح
َ�ِسُطو َأْيِديِهْم َأْخرُِجوا أَنـُْفَسُكمُ " " َوَلْو تـََرى ِإِذ الظَّاِلُموَن ِيف َغَمَراِت اْلَمْوِت َواْلَمالِئَكُة 

  ).األنعام٩٣(
  .وليست الروح هنا

  :هل كل روٌح ذائقة املوت أو كل نفٍس ذائقة املوت؟ اآلية تقول
  ).األنبياء٣٥( "ُكلُّ نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوتِ "

أما الروح فهي من أمر هللا، ولذلك ال متوت وال تفوت وهي اليت تصعد إىل عامل الربزخ، 
اجلسم، واليت هي متولية إلدارة هذا اجلسم،  والذي ميوت هي النفس، والنفس هي اليت ُحتّرِك هذا

  .حكومة هذا اجلسم: وهي �ملعين الدارك
تبحث عن طلباته إن كان اجلسم يريد طعاماً ُحتضره له، أو شرا�ً حتضره له، أو �رد تطلب 
له غطاء، أو تطلب مالبس ثقيلة، أو يشعر حبرارة فتطلب له مروحة، وهذه كلها طلبات 

  .النفس



�ت شافية                               فضيلة الشيخ فوزي دمحم أيو زيد                  أسئلة حائرة وإجا

� ـ مركز إسنا ـ حمافظة األقصر درس السهرة ـ جن   هـ ١٤٣٧ربيع اآلخر  ٢٧موافق  ٦/٢/٢٠١٦يوم السبت  ع اخلشائلة  القرا
                          

وقف النفس يتوقف اجلسم عن احلركة، لكن الروح من أمر هللا عز وجل فرتجع إىل فعندما تت
  .وحزبه صلى هللا عليه وسلَّمعامل الربزخ وعيش يف جوار األحبة دمحم 

وهي ال متوت وال تنام وال حيدث هلا ما حيدث لألجسام أل�ا من نور امللك العالم عز 
  . وجل

لباب واسع ويكفي هذا الكالم على قدر� إن شاء هللا وهللا ورسوله أعلم والكالم يف هذا ا
  .      و�رك هللا فيكم أمجعني

� دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم  وصلى هللا على سيد
  


