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إىل املتشوِّف ملعرفة أسرار عامل الرّوح
والنَّفس والربزخ ضمن معاجلة سلفيَّة يف
ضوء الكتاب والسُّنَّة

2

مقدمة
وتشوف ال َّ
الروح باعتبارها
يف النَّفس البشريَّة تطلُّ ٌع ُّ
حد له ملعرفة شيء من أسرار ُّ
كل فرد منّا.
إىل جانب البدن؛ املكونان ال ّداخالن يف تركيبة ِّ
ِّحل واململل واملهاهب
وقد خاضت البشريّة على ِّ
مر العصور واختالف األديان والن َ
كل مههب.
يف ههه املسألة َّ
وشرقت َّ
وغربت ،وذهبت َّ
وختوضتَ ،
وخبَطت وختبَّطتّ ،

حل جيمع طريف معادلة التّوق لعلم صحيح يف مظ ِّل
ويف رحلة البحث عن ٍّ
"الروح" البن الييم 
كتاب ُّ
التخبط واخلبط مع اشرتاط معاجلة سلفيّة؛ طالعت َ
وفصل البحث فيها يف
(ت 751هـ) فوجدته ضالّيت املنشودة ،فيد أحاط باملسألةّ ،
اثنتني وعشرين مسألة جتمع شتاهتا( ،)1يف ٍ
كتاب نادر يف بابه ،بل هو الوحيد املوجود
السلف(.)2
من الكتب املصنفة يف بابه على منهج ّ

ٍ
معاجلة تتسم
وأل َّن الكتاب حوى مسائل يف أبواب العييدة وتزكية النَّفس ،يف
ٍ
مطوٍل ٍ
نفيس
السنّة ،خمتوما
مببحث َّ
بالشمول واإلحاطة والرتجيح يف ضوء الكتاب و ُّ
ط وختليط = هلها كله
مات ٍع عن الفروق ال ّدقيية بني كثري من األمور اليت حيصل فيها خل ٌ
كما ال حصر له من الفوائد والفرائد وال َيصص
أقبلت على قراءته ،ووجدت فيه ًّ
الرقائق وطرائق التزكية ورياضة النّفوس وغري ذلك.
واملواعظ والفيه واملعتيد و ّ

( )1يف بعض الطبعات  ،21بدمج مسألتني يف مسألة.
()2

هكذا قال حمقق الطبعة اليت اعتمدتها يف هذا املنتقى ،وهي طبعة دار عامل الفوائد (ط1432 /1هـ) ،ضمن

مشروع الشيخ العالمة بكر بن عبداهلل أبو زيد  ،بتحقيق حممد أمجل اإلصالحي ،وخرَّج أحاديثها كمال بن
حممد قاملي.
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و م
جر إليها
لطول الكتاب ،وما حوى من استطرادات خارج املباحث األساسيّة َّ
سعة علم املصنف  ،و م
لوجود مجلة من الردود واملناقشات اليت هتم املتخصصني
وورود ٍ
دون غريهم ،م
صح غنية عنها
عدد غري يسري من األحاديث الضعيفة اليت فيما َّ
أنتيي من حمتوى هها الكتاب الفريد ما حتصل به
وكفاية = لهلك كله أردت أن َ
فائدته ،وتطمئن النفس إىل صحة ما فيه من أحاديث ،معتمدا على جهد احمليق يف
طبعة عامل الفوائد جزاه اهلل خريا(.)1
نفع من يطلع عليه من إخواين.
نفع نفسي ،مث َ
وقد أردت به يف امليا األول َ
وليس يل فيه من عمل سوى استخالص زبدة املعلومة وتسهيل العرض ،راجيا به
أخ طالعه فحاز ما اسطاع من درره ،أن يهبين دعوة
ثواب ريب يو العرض ،مؤمال من ٍ
بظهر الغيب يؤمن عليها امللك وييول :ولك مبثل.
وللحق؛ فههه الصفحات ال يصح أن ييال عنها هتهيب أو اختصار ،إمنا هي
اختيارات من هنا وهناك ،مع احلهف واإلضافة والتّعديل وحسن العرض قدر اإلمكان،
يف حماو ٍلة لتيريب شيء من مثار الكتاب األصل لتكون يف متناول اجلميع ،فإن حتيق
امليصود كان غاية املىن ،وإال فحسي بهل اجلهد ،مع التأكيد اجلاز للرجوع لألصل.
الروح" نظرا ملا فيه من عل ٍم قد ال يطّلع عليه اال اليليل،
وقد أمسيته "أسرار ُّ
واقتباسا من اسم خمتصر البياعي ( ت 885هـ) الهي مساه م
الروح".
ر
"س
َّ
ّ
ّ
( )1للمحقق مقدمة باذخة أثبت فيها نسبة الكتاب البن القيم بتحقيق مفصَّل متني ،وكذا عنوانه وتاريخ تأليفه وسببه،
واستطرد يف بيان أهمية الكتاب وثناء العلماء عليه وتناوهلم له نقالً واختصاراً وتهذيباً ،مع بيان موارد الكتاب
وحمتوياته على وجه اإلمجال .يشار هنا إىل أنَّ احملقق أخرجه على مثان نسخ خطيّة.
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الرضوان.
ِّ
رب هبنا َّ
الرمحة واملغفرة و ِّ
الرحيان ،و ّ
الروح و ّ
رب أسألك مغفرتك ورمحتك أليب وألخي ياسر ،وأن جتعل قبورهم رياضا من
ِّ
رياض اجلنَّة ،وأن ترفع درجاهتم يف املهديني ،وأن جتعل أرواحهم يف معليِّني ،وأن جتمعين
هبم يف جنّات النعيم.
السراج املنري ،حممد بن عبداهلل
صل وسلم وبارك على البشري النهير ،و ِّ
اللهم ِّ
صلوات ريب وسالمه عليه.

الفيري إىل عفو ربه
ملجَمِّمِي
حممد بن موسى ا ُ
maktoob1427@gmail.com
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المسألة األولى
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هل يعرف األموات زيارة األحياء وسالمهم عليهم؟
 ثبت يف الصحيحني َّ
أن الني  أمر بيتلى بدر فأليوا يف قليب،
مث جاء حىت وقف عليهم وناداهم بأمسائهم( :يا فالن بن فالن ،ويا فالن بن
فإين قد وجدت ما وعد ريب ًّ
فالن ،هل وجدمت ما وعد ربكم ًّ
حيا) .فيال
حيا؟ ّ

له عمر " :يا رسول اهلل ما ختاطب من أقوا قد جيّفوا؟" فيال
( :والهي بعثين باحلق ما أنتم بأمسع ملا أقول منهم ولكنهم ال
يستطيعون جوابا).
 وثبت يف الصحيحني عنه َّ 
أن امليت يسمع قرع نعال املشيعني
له إذا انصرفوا عنه.

 وقد شرع الني  ألمته إذا سلّموا على أهل اليبور أن يسلموا
"السال عليكم دار قو مؤمنني"،
عليهم سال من خياطبونه ،فييول املسلِّمّ :

وهها خطاب ملن يسمع ويعيل ،ولوال ذلك لكان هها اخلطاب مبنزلة خطاب

املعدو واجلماد.
َّ
احلي له ويستبشر به.
و ّ
السلف جممعون على أن امليت يعرف زيارة ّ

َّ
احلي من أقاربه وإخوانه ،واآلثار يف هها
 وأبلغ من هها أن امليت يعلم بعمل ّ
الصحابة.
كثرية عن ّ
صح
 ويكفي يف هها تسمية املسلِّم عليهم "زائرا" ،ولوال أهنم يشعرون به ملا ّ
تسميته زائرا؛ َّ
يصح أن ييال زاره.
فإن املزور إذا مل يعلم بزيارة من زاره مل َّ
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السال عليهمَّ ،
السال على من ال يشعر وال يعلم باملسلِّم حمال،
فإن ّ
 وكهلك ّ
(السال عليكم
وقد علّم الني  أ َّمته إذا زاروا اليبور أن ييولواّ :
أهل الدِّيار من املؤمنني واملسلمني ،وإنّا إن شاء اهلل بكم الحيون ،يرحم اهلل
املستيدمني منّا ومنكم واملستأخرين ،نسأل اهلل لنا ولكم العافية)(.)1

الرجل قريبا منهم شاهدوه ،وعلموا بصالته ،وغبطوه عليها.
 وإذا صلّى ّ
 وقد ثبت عند مسلم من حديث عبدالرمحن بن م
اسة املهري أنّه حضر عمرو
ِش
َ
وحول وجهه إىل
بن العاص  وهو يف سياقة املوت ،وأنَّه بكى طويال ّ
اجلدار ،فجعل ابنه ييول" :ما يبكيك يا أبتاه؟" فهكر قصة إسالمه مث قال:

الرتاب
"فإذا أنا ُّ
علي ّ
مت فال تصحبين نائحة وال نار ،فإذا دفنتموين فسنُّوا َّ
َسنًّا( ،)2مث أقيموا حول قربي قدر ما تنحر جزور وييسم حلمها حىت أستأنس
بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ريب".

السلف أهنم أوصوا أن ييرأ عند قبورهم وقت ال ّدفن ،وكان
 ذكر عن مجاعة من ّ
اإلما أمحد ينكر ذلك أوال حيث مل يبلغه فيه أثر ،مث رجع عن ذلك .وفيه أثر

عن ابن عمر  أنَّه أمر أن تيرأ عند قربه سورة البيرة.

( )1رواه مسلم.
( )2أي :صُبُّوه صبًّا سهالً.
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الصعب بن جثّامة :
قصة ّ
الصعب بن جثّامة وعوف ابن مالك  متآخيني ،وتعاهدا أيهما
كان ّ

الصعب فرآه عوف بن مالك يف املنا فسأله عن
مات قبل اآلخر أن يرتايا له ،فمات ّ
حاله ،فيال :غفر لنا بعد املشايب.

ورأى ملعة سوداء يف عنيه فسأله عنها فيال" :عشرة دنانري استلفتها من فالن
اليهودي ،وهي يف كنانيت فأعطه إيّاها ،واعلم أنه ال يكون شيء يف أهلي إال أعلم به،
حىت مهّرة لنا ماتت قبل أيّا  ،وأن ابنيت متوت إىل ستة أيّا ( )1فاستوصوا هبا خريا".
ّ
فلما أصبح عوف ذهب إىل دار الصعب ،ووجد األمور اليت أخربه هبا قد
حتييت ،وماتت البنت بعد ستة أيّا .
شماس :
قصة ثابت بن قيس بن ّ
قال له الني ( :أما ترضى يا ثابت أن تعيش محيدا وتيتل
شهيدا وتدخل اجلنّة).
وملا كان يو اليمامة خرج ليتال املرتدين ،وملا رأى انكشاف بعض املسلمني
فمر
أنكر عليهم وحفر لنفسه حفرة وثبت فيها وقاتل ّ
حىت قتل ،وكان عليه درع نفيسة ّ
رجل من املسلمني فأخهها.
عليه ٌ
( )1يف نفسي شيء من هذا اال أن يكون كرامة خاصّةً هلذا الصحابي يف هذه املسألة خاصّة.
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ٍ
بوصية
فبينما رجل من املسلمني نائم أتاه ثابت يف املنا وقال له" :أوصيك
مر يب رجل من املسلمني فأخه
فاحهر أن تيول هها حلم فتضيعه! إين ملا قتلت أمس َّ
درعي ،ومنزله يف أقصى النّاس ،وعند م
يسنت يف مط َولمه ،وقد كفأ على الدِّرع
بائه
خ
فرس ّ
ٌ
برمة وفوقها رحل ،م
قدمت املدينة
فأت خالدا فمره أن يبعث إىل درعي فيأخهها ،وإذا
َ
َ
الصدِّيق  -فيل له َّ
إن
على خليفة رسول اهلل - يعين أبا بكر ِّ

علي من الدَّين كها وكها ،وفالن من رقييي عتيق وفالن".
َّ
فأتى الرجل خالدا فأخربه ،فوجدوا الدِّرع على الوصف الهي ذكر ثابت ،مث
ح ّدثوا أبا بكر  بوصيته فأجازها ،وال يعلم أح ٌد أجيزت وصيته بعد موته غري

ثابت بن قيس  وأرضاه.

 قال ابن الييم" :وامليصود َّ
أن امليت إذا عرف مثل ههه اجلزئيات – ييصد ما
احلي له وسالمه عليه
يف قصة عوف بن مالك وثابت بن قيس -فمعرفته بزيارة ّ

ودعائه له أوىل وأحرى".
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المسألة الثانية
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هل تتالىق أرواح املوىت وتزتاور؟
 ههه مسألة كبريةٌ شريفة اليدر.
 األرواح قسمان:
 .1أرواح معذبة :ههه يف شغل عن التزاور والتالقي مبا هي فيه من عهاب.
 .2أرواح منعَّمة :ههه تتالقى وتتزاور وتتهاكر ما كان منها يف الدُّنيا ،وما يكون
الصنف الهي كانت معه كما يف قوله تعاىل:
من أهل الدُّنيا ،وتكون مع ِّ
ﱡﭐﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ

ﱷ ﱹ ﱺ ﱻ ﱠ ،فههه املعيّة
ﱸ
ﱵﱶ
ثابتة يف الدُّنيا والربزخ واآلخرة.
 يف تفسري الطربي جاء بيان سبب نزول ههه اآلية ،وهو َّ
الصحابة شكوا إىل
أن ّ
رسول اهلل  أنه إذا مات رفع فوق درجاهتم فال ميكنهم لياؤه
ورؤيته ،فأنزل اهلل تعاىل ههه اآلية.
 وفيه َّ
أن رجال من األنصار جاء إىل الني  يبكي لنفس
السبب ،فنزلت اآلية.
ّ
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 وفيه يف قوله تعاىل:

ﱡﭐﱜﱝﱞﱟﱠ ﱡﱢﱣﱤ

ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱠ أ ّن املعىن :ادخلي يف مجلتهم وكوين
معهم" ،وهها ييال للروح عند املوت ،وقيل عند البعث ،وقيل عندمها معا.
 ويف قصة اإلسراء من حديث عبداهلل بن مسعود َّ 
أن الني
 ملا أسري به ليي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السال
الساعة ،وأن عيسى  ذكر ال ّد ّجال ويأجوج ومأجوج
وأهنم تهاكروا ّ
()1
نص يف تهاكر
الساعة  .قال ابن الييم" :وهها ٌّ
والعالمات اليت تكون قبل ّ
العلم".
األرو ماح َ

وأخرب اهلل  عن الشهداء أهنم أحياء عند رهبم يرزقون ،واألحياء
يتالقون ،وأهنم يستبشرون بالهين مل يلحيوا هبم من خلفهم ليدومهم عليهم
ٍ
بنعمة من اهلل وفضل ،واالستبشار معناه َّ
أن
وليائهم هبم ،وأنه يستبشرون
بعضهم يبشر بعضا .وقد تواترت املرائي بهلك فمنها:
الزّهاد.
 رأى صاحل بن بشري عطاء السلمي وهو أحد التّابعني ُّ

 رأى عبداهلل بن املبارك سفيان الثوري فيال :ما فعل اهلل بك؟ قال :لييت
حممدا وحزبه.
 رأى صخر بن راشد عبداهلل بن املبارك فأخربه مبغفرة اهلل له وبرفعة
درجات سفيان الثوري.
()1رواه احلاكم والبيهقي وابن ماجه وابن أبي شيبة وأبو يعلى ،وصححه احلاكم والبوصريي يف مصباح الزّجاجة.
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السنّة صرحية بتالقي األرواح وتعارفها ،ومن ذلك:
وجاءت ُّ

 ملا مات بشر بن الرباء بن معرور  وجدت عليه أ ُّمه وجدا
شديدا ،فيالت :يا رسول اهلل ،ال يزال ميوت رجال يف بين سلمة فهل

السال ؟ قال( :نعم يا أ بشر ،إهنم
تتعارف املوتى فأمحل إىل بشر ّ
ليتعارفون كما يتعارف الطّري) .فكانت إذا احتضر أح ٌد من بين سلمة
السال (.)1
جاءت إليه فيالت :أقرئ بشرا ّ

 ذكر ابن أيب الدُّنيا ،وأبو نعيم يف احللية ،والبيهيي يف الشُّعب َّ
أن عبيد بن عمري
 ذكر َّ
أن أهل اليبور يتوّكفون األخبار ،أي ينتظروهنا ويسألون عنها،
فإذا جاءهم ميّت سألوه عن فالن وفالن ،فرمبا قالوا صاحل ،ورمبا قالوا مل يأتنا،

فتكون عالمة على أنه من أهل النّار.
الرجل استيبله
 ذكر ابن أيب الدُّنيا عن سعيد بن جبري  :أنه إذا مات َّ
ولده أو قال والده أو قال أهله كما يستيبل الغائب.
 وذكر ابن أيب الدُّنيا يف املنامات ،وابن رجب يف أهوال اليبور َّ
أن ممسمع بن
عاصم رأى عاصما اجلحدري يف منامه بعد موته بسنتني فسأله فيال له" :أنا
واهلل يف روضة من رياض اجلنّة أنا ونفر من أصحايب جنتمع كل ليلة مجعة
وصبيحتها إىل بكر بن عبداهلل املزين فنتليى أخباركم" ،فسأله :أجسامكم أ
أرواحكم؟ فيال" :هيهات! بليت األجسا  ،وإمنا تتالقى األرواح".
( )1قال ابن حجر :له شاهد قوي.
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المسألة الثالثة
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هل تتالىق أرواح األحياء وأرواح املوىت؟
أرواح األحياء واألموات تتالقى كما تتالقى أرواح األحياء.
س والواقع من أعدل
شواهد ههه املسألة وأدلتها أكثر من أن حتصى ،واحلم ُّ
الشهود هبا.

قال اهلل :

ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ

ﱫﱭﱮ
ﱬ
ﱠ ﱢﱣﱤﱥﱦ ﱧﱨ ﱩﱪ
ﱡ

ﱯﱰﱱﱲﱠ.
قال ابن عبّاس  يف تفسري ههه اآلية" :بلغين َّ
أن أرواح األحياء
واألموات تلتيي يف املنا  ،فيتساءلون بينهم ،فيمسك اهلل أرواح املوتى ،ويرسل
أرواح األحياء إىل أجسادها"(.)1
السدِّي يف ههه اآلية قوله" :يتوفاها يف
ويف تفسري ابن أيب حامت والطربي عن ُّ
احلي إىل
منامها فتلتيي روح احلي وروح امليت فيتهاكران ويتعارفان ،فرتجع روح ّ
جسده يف ال ّدنيا إىل بيية أجلها ،وتريد روح امليت أن ترجع إىل جسده
فتحبس".

( )1أخرجه الطرباني يف األوسط ،وابن مندة ،وبقي بن خملد.
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ورجحه شيخ اإلسال َّ
املمسكة
وهها أحد اليولني يف اآلية ،واليول الثاين ّ
أن َ
املرسلة كلتامها توفيت وفاة النّو  ،فمن استكملت أجلها أمسكها عنده فال
و َ
ردها إىل جسدها لتستكمله.
يردها إىل جسدها ،ومن مل تستكمل أجلها ّ

ورجح ابن الييم اليول األول.
َّ
َّ
احلي يرى امليّت يف منامه فيستخربه،
دل على التياء أرواح األحياء واألموات أن ّ
احلي ،مث يكون خربه حييية.
وخيربه امليّت مبا ال يعلمه ّ

وأبلغ من ذلك أنه خيربه مبا عمله من عمل مل يطلع عليه أحد.
وأبلغ من ذلك أنه خيربه أنك تأتينا وقت كها وكها ،فيكون كما أخرب.
أورد ابن الييم  شواهد كثرية من ههه املنامات ،ويف غالبها يهكر
الصاحلون من املوتى منازهلم يف اجلنة ومنازل غريهم ،ويهكرون أرجى األعمال
ّ
الصاحلة اليت رمحهم اهلل هبا ،ومن ههه األعمال اليت ذكروها:
 .1التوكل على اهلل.
 .2االستغفار.
 .3قصر األمل.
 .4حسن الظن باهلل.
 .5طول احلزن.
 .6الصرب على أقدار اهلل.
 .7الرضى مبا قسم اهلل من رزق.
 .8كثرة ذكر اهلل تعاىل.
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 .9كثرة السجود هلل.
 .11حمبة اهلل تعاىل.
 .11حضور جمالس الهكر.
 .12قيا الليل.
 .13البكاء من خشية اهلل.
 .14اإلخالص هلل تعاىل وإرادة وجهه.
 .15كثرة نوافل الصالة والصو .
 .16الصدقة.
 .17الورع.
 .18الصرب على األذى يف الدعوة.
 .19الصرب على الفير.
 .21الييا حبيوق اهلل واملبادرة ملراضيه.

الرؤيا الصحيحة أقسام ،منها التياء أرواح األحياء واملوتى ،ومنها إهلا يلييه اهلل
الروح
مثل يضربه له َملَك الرؤيا املوكل هبا ،ومنها عروج ُّ
يف قلب العبد ،ومنها ٌ
الروح اجلنة ومشاهدة ما فيها.
إىل اهلل وخطاهبا له ،ومنها دخول ُّ

كم ممن كانت توبته وصالحه وزهده وإقباله على اآلخرة بسبب منا رآه أو
رئي له.

18

وكم ممن استغنى وأصاب كنزا بسبب منا  ،ومن ذلك:
 .1عبداملطلب د َّل يف املنا على زمز  ،وأصاب الكنز الهي هناك.
مال ألبيك ،فحفر
 .2عمري بن وهب رأى يف املنا أنه يف موضع كها من دارك ٌ
ووجد عشرة آالف درهم.

 .3روى املعتمر بن سليمان عن رجل رأى يف املنا ما دلَّه على كن ٍز يف غار.

واحلكايات فيمن حصل له الشفاء بسبب دواء وصف له يف املنا كثرية.
قال ابن الييم" :وحدثين غري واحد ممن كان غري مائل إىل شيخ اإلسال ابن
تيمية أنه رآه بعد موته وسأله عن شيء كان يشكل عليه من مسائل الفرائض
بالصواب".
وغريها فأجابه ّ

قال ابن الييم يف ختا ههه املسألة" :وبالجملة فهذا أمر ال ينكره إال َم ْن هم
ِمن أجهل النّاس باألرواح وأحكامها وشأنها".
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المسألة الرابعة

20

هل تموت ال ُّروح؟
 اختلفوا يف هها على قولني:
األول :أهنا متوت:
كل نفس ذائية املوت،
 ألهنا نفس ،و ُّ
 وألنَّه ال يبيى إال اهلل تعاىل،
 وألن املالئكة أيضا متوت.
الثاني :أهنا ال متوت:
 ألهنا خليت للبياء،
 ولألحاديث الدالّة على نعيم األرواح وعهاهبا حىت يرجعها اهلل يف
األجساد.
 والصواب أن ييال:
 إن أريد مبوهتا مفارقتها األجساد فنعم هي تهوق املوت.
 وإن أريد أهنا تعد وتضمحل؛ فهي ال متوت هبها االعتبار بل تبيى يف
نعيم أو عهاب.
 فإن قيل :عند النفخ يف الصور هل تبيى األرواح حيّة؟

21

فالجواب :يف قوله تعاىل:

ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ

ﱎﱠ استثناء من الصعق.
ﱊ ﱋﱌﱍ ﱏ
قيل :هم الشهداء.
وقيل :جربائيل وميكائيل وإسرافيل وملك املوت.
وقيل :احلور العني والولدان يف اجلنّة ،ومن يف النّار من خزنتها وحنوهم.
وقيل :األنبياء يكون صعيهم غشية ال موتا.
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المسألة الخامسة

23

كيف يكون شكل ال ُّروح إذا فارقت البدن؟
 ههه مسألة ال تكاد جتد من تكلَّم فيها.
 ومن النّاس من خاض فيها بغري احلق.

السنّة واآلثار
السنّة من أدلة الكتاب و ّ
 وال ميكن جواهبا إال على أصول أهل ّ
واالعتبار والعيل.
ذات قائمة بنفسها تصعد وتنزل ،وتتصل وتنفصل ،وخترج وتههب
ُّ 
الروح ٌ
وجتيء ،وتتحرك وتسكن .وعلى هها أكثر من مائة دليل.
الروح بالدخول واخلروج ،واليبض و ِّ
التويف ،والرجوع
 جاء يف اليرآن وصف ُّ
والصعود إىل السماء ،وفتح أبواهبا هلا وغليها عنها.
الروح من بدهنا صورة تتميز هبا عن غريها.
 تأخه ُّ

وتفاعل وتأثر ،فإذا كان البدن طيّبا كانت
وتناسب
ط
الروح والبدن ارتبا ٌ
 بني ُّ
ٌ
ٌ
الروح خبيثة.
الروح طيبة ،وإذا كان البدن خبيثا كانت ُّ
ُّ
صح عن الني  أمور يف هها الشأن ،منها:
َّ 
َّ 
أن بصر امليت يتبع روحه إذا قبضت.

الروح فتأخهها املالئكة من يده ،ويوجد هلا كأطيب م
َّ 
نفحة
أن امللك ييبض ُّ
يح ٍ
ٍ
مسك وجدت على وجه األرض ،أو كأن م
جيفة وجدت على وجه
نت ر م
األرض.
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َّ 
الروح تصعد إىل السماء ،ويصلي عليها كل ملك بني السماء واألرض،
أن ُّ
وتفتح هلا أبواب السماء حىت تنتهي إىل السماء اليت فيها اهلل 
فتوقف بني يديه ويأمر بكتابة اسم صاحبها يف ديو مان م
أهل عليني أو ديو مان
م
أهل مس ِّجني ،مث ترد إىل األرض.

َّ 
أن روح الكافر تطرح طرحا.

َّ 
الروح تدخل مع البدن يف اليرب للسؤال.
أن ُّ

َّ 
طائر يَـعلق( )1يف شجر اجلنة حىت يردها اهلل إىل جسدها.
أن روح املؤمن ٌ
أن أرواح الشهداء يف حو م
َّ 
اصل ط ٍري خض ٍر تَ مرد أهنار اجلنّة وتأكل من مثارها،
وتأوي إىل قناديل من ٍ
ذهب يف ظل العرش.
َ
الروح ت َّنعم وت َّ
َّ 
عهب يف الربزخ إىل يو الييامة.
أن ُّ
َّ 
أن أرواح قو فرعون تعرض على النار غد ًّوا وعشيًّا حىت تيو الساعة.
َّ 
أن الشهداء أحياءٌ عند رهبم يرزقون ،وههه احلياة ألرواحهم.

أن أرواح الشهداء تتكلم َّ
َّ 
ألن اهلل  اطّلع عليهم اطِّالعة فيال:
(هل تشتهون شيئا؟) قالوا :أي شيء نشتهي وحنن نسرح من اجلنّة حيث
شئنا؟ فلما كرر اهلل عليهم السؤال ثالثا ورأوا أهنم لن يرتكوا من السؤال
قالوا :نريد أن ترد أرواحنا يف أجسادنا حىت نيتل يف سبيلك مرة أخرى.

()1يعلُقُ :أي يأكل العلقة وهي الشيء اليسري.
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 خالصة هذا المبحثَّ :
ثابت ومؤكد ،بل
أن متيز األرواح بعد مفارقتها األبدان ٌ
هو أشد من متيز األبدانَّ ،
فإن األبدان تشتبه كثريا ،أما األرواح فيلَّما تشتبه .أال
ترى إىل بدن املؤمن والكافر قد يشتبهان كثريا وبني روحيهما أعظم التباين
والتميز؟!

26


المسألة السادسة

27

هل تعاد ال ُّروح إىل امليت  ي قهر وقت الؤاا؟؟
 قد كفانا الني  أمر ههه املسألة ،وأغنانا عن أقوال النّاس،
الروح إليه ،كما يف حديث الرباء بن عازب 
صرح بإعادة ُّ
حيث ّ

الطويل ،وفيه قوله ( :فتعاد روحه يف جسده فيأتيه ملكان

فيجلسانه )..احلديث(.)1
 وقد ذهب إىل اليول مبوجب هها احلديث مجيع أهل السنة واجلماعة وأهل
احلديث.
 للروح مع البدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة األحكا :
 .1تعليها به يف بطن األ جنينا.
 .2تعليها به بعد خروجه إىل وجه األرض.
 .3تعليها به يف حال النو (تعلُّ ٌق من وجه ومفارقةٌ من وجه).
 .4تعليها به يف الربزخ (تفارقه ولكن ليس بشكل كلِّي).
 .5تعليها به يو بعث األجساد (أكمل أنواع التعلق).

( )1رواه أبو داوود والطيالسي وعبدالرزاق وأمحد وأبو عوانة واحلاكم والبيهقي ،وأخرج بعضه النسائي وابن ماجه
وابن خزمية يف التوحيد ،وصحح إسناده البوصريي يف إحتاف اخلرية ،والبيهقي ،واحلاكم ،وابن القيم ،وأبو نعيم،
وحسّنه املديين.
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 روح الني يف الرفيق األعلى ،يف أعلى عليني ،مع أرواح األنبياء،
طري مطََّرى ،ووّكل اهلل بيربه مالئكة يبلغونه عن أمته
وجسده يف األرض ٌّ
السال .
ّ

صح عن الني  أنَّه رأى موسى  قائما يصلي يف قربه
َّ 
السابعة.
السادسة أو ّ
السماء ّ
ليلة اإلسراء ،ورآه يف ّ
 شأن األرواح غري م
شأن األبدان ،ومن ذلك أهنا تصعد إىل فوق السماوات مث
هتبط إىل األرض يف الفرتة من موت امليت إىل وضعه يف قربه ،وهي فرتة يسرية.
 قال شيخ اإلسال " :األحاديث الصحيحة املتواترة تدل على عودة
الروح إىل البدن وقت السؤال .وسؤال البدن بال روح قاله طائفة من الناس
ُّ
وأنكره اجلمهور .وقابلهم آخرون فيالوا السؤال للروح بال بدن ،وهها ما قاله ابن
مسرة وابن حز  ،وكالمها غلط ،واألحاديث الصحيحة ترده ،ولو كان ذلك على
ّ
بالروح اختصاص".
الروح فيط مل يكن لليرب ُّ
ُّ
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المسألة السابعة

30

هل نعيم القهر وعذابه للبدن أم للروح أم لكليهما؟
الروح والبدن مجيعا باتفاق أهل السنة واجلماعة.
 العهاب والنعيم على ُّ
عهب منفردة عن البدن ،وتنعَّم وت َّ
 تنعَّم النفس وت َّ
عهب متصلة بالبدن ،وأما
السنَّة.
البدن هل ينعم ويعهب منفصال عن ُّ
الروح ففيه قوالن مشهوران ألهل ُّ
 مذهب سلف األأَّمة:

َّ 
أن امليت إذا مات يكون يف نعيم أو عهاب،
 و َّ
أن ذلك حيصل لروحه وبدنه،
 و َّ
الروح تبيى بعد مفارقة البدن منعمة أو معهبة،
أن ُّ

 وأهنا تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العهاب،
 مث إذا كان يو الييامة أعيدت األرواح إىل األجساد وقا النّاس من قبورهم
لرب العاملني.
ِّ
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 أحاديث عهاب اليرب وسؤال منكر ونكري كثرية متواترة ،ومنها:
الرجلَني املعهبَني لعد استتار أحدمها من البول ،وملشي اآلخر
 حديث َّ
بالنميمة ،واحلديث رواه الشيخان.
أن الني  مَّر ٍ
 عند مسل ٍم َّ
حبائط لبين النّ ّجار فكادت بغلته
َ
تلييه َّ
كني مسع الني  عهاهبم ،مثَّ أمر
ألن فيه قبورا ملشر َ
الصحابة أن يتعوذوا من عهاب اليرب.
 عند مسل ٍم َّ
أن الني  أمر املصلِّي أن يستعيه بعد التشهد من
إحداهن عهاب اليرب.
أرب ٍع
َّ

 يف الصحيحني إخبار الني َّ 
أن يهود تعهب يف قبورها.
 يف الصحيحني تصديق الني  خرب العجوز اليهودية بعهاب
اليرب ،وقوله( :إهنم يعهبون عهابا تسمعه البهائم كلها)(.)1
 ويف حديث أيب هريرة  عند الرتمهي وأيب حامت والبيهيي وغريهم
بسند صحيح َّ
أن املنافق تؤمر األرض أن تلتئم عليه ،فتلتئم عليه حىت ختتلف
فيها أضالعه ،وهها صريح يف عهاب اليرب.
 وحديث عائشة َّ 
أن لليرب ضغطة لو جنا أحد منها جنا سعد بن
معاذ؛ وهو صريح يف عهاب البدن.
()1

قال بعض أهل العلم :وهلذا السبب يذهب النّاس بدوابهم إذا مغلت –أي أصابها إمساك شديد  -إىل قبور

اليهود والنصارى واملنافقني كاإلمساعيليّة والنصرييّة والقرامطة يف أرض الشّام ،فإذا مسعت اخليل عذاب القرب فزعت
وأحدث هلا ذلك إسهاالً يذهب باملغل!
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 قال ابن أيب مليكة " :ما أجري من ضغطة اليرب أحد ،وال سعد بن
منديل من مناديله خريٌ من الدنيا وما فيها".
معاذ الهي
ٌ

ضال م م
حق ال ينكره إال ٌّ
ل".
ضّ
 قال املروذي " :عهاب اليرب ٌّ

 قال اإلما أمحد " :نؤمن بعهاب اليرب ،ومبنكر ونكريَّ ،
وبأن العبد
يسأل يف قربه".
 ومما ينبغي أن يعلم َّ
كل من مات وهو
أن عهاب اليرب هو عهاب الربزخ ،يناله ُّ
السباع أو أحرق أو أغرق أو غري
مستحق له ،قرب أو مل ييرب ،فحىت لو أكلته ِّ
ذلك فإنه يصل روحه وبدنه من العهاب ما يصل إىل امليبور املستحق للعهاب.
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المسألة الثامنة

34

ً
لو كشفنا القهر لم نجد فيه أثرا لنعيم أو عذاب
الضالل املبتدعة الهين ييدمون العيل على النص،
 ههه شبهةٌ قال هبا بعض ُّ
وخالصة ههه الشبهة أننا لو كشفنا اليبور مل جند فيها أثرا لنعيم وال عهاب ،وال
سعة وال ضيق ،وال حيَّات وال نريان وال غري ذلك.

 واجلواب على هؤالء من وجوه:

َّ .1
أن الرسل مل خيربوا مبا تيطع العيول باستحالته ،ولكنهم خيربون مبا تشهد له
العيول و م
الفطَر ،ومبا ال تدركه العيول من أمور الغيب.
 .2جيب أن يفهم عن الرسول  مراده من غري غلو أو تيصري.
َّ .3
أن اهلل جعل ُّ
لكل واحدة أحكامها:
الدور ثالثا ،و ِّ
 فالدنيا أحكامها على األبدان ،واألرواح تَـبَع.
 والبرزخ أحكامه على األرواح ،واألبدان تَـبَع.
 واآلخرة أحكامها على األبدان واألرواح معا.

 وقد ضرب اهلل لهلك مثال يف الدنيا هو حال النّائم فإنَّه جيري على
روحه من النّعيم أو العهاب شيءٌ كثري قد يتأثر البدن منه يف بعض
األحيان.

َّ .4
أن اهلل  جعل أمور اآلخرة غيبية ،ال يدركها املكلفون يف الدنيا
حلكم عظيمة ،منها أن يتميز املؤمنون بالغيب من غريهم .ومن تلك األمور
احملتضر ،وجلوسهم قريبا منه ،وحديثهم عنده،
الغيبيّة :نزول املالئكة على
َ
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ومعهم األكفان واحلنوط إما من اجلنّة أو النّار ،وتأمينهم على دعاء
ٍ
احملتضر ،ورده عليهم بلفظه أو
شر ،وسالمهم على
َ
احلاضرين خبري أو ّ

بإشارته أو بيلبه ،ومشاهدته هلم.

َّ .5
أن نعيم اليرب وعهابه ليس من جنس نعيم الدنيا وعهاهبا حىت يدرك،
واألدلة على ذلك كثرية ،منها:
 عند مسلم قوله ( :لوال أن ال تدافنوا لدعوت اهلل أن
يسمعكم من عهاب اليرب ما أمسع).
اجلن؛ تيع أحيانا ملن شاء اهلل أن يريه
 رؤية النّار يف اليرب كرؤية املالئكة و ِّ
ذلك.

 من ذلك َّ
أن رجال قال للني  :مررت ببد ٍر فرأيت رجال
رجل مبيمعة حىت يغيب يف األرض ،مث خيرج
خيرج من األرض فيضربه ٌ
فيفعل به ذلك ،فيال رسول اهلل ( :ذلك أبو جهل بن
هشا يعهب إىل يو الييامة)(.)1
ومر أبو الدرداء  بني اليبور فيال" :ما أسكن ظواهرك ،ويف
َّ 
دواخلك ال ّدواهي".

( )1رواه البيهقي وابن أبي شيبة والطرباني يف األوسط والاللكائي يف أصول االعتقاد ،وقال احملقق القاملي :احلديث
مبجموع طرقه حسن لغريه.
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 وذكر ابن أيب الدنيا َّ
أن أناسا مروا بيرب فسمعوا منه هنيق محار ،فسألوا
عاق لوالدته ،كانت كلما كلّمته قال هلا اهنيي هنييك،
فإذا هو شاب ّ
فأصبح يسمع من قربه كل ليلة هنيق.
ٍ
حلاجة فوجدوه مشتعال نارا ،فلما سألوا عن
 وذكر عن امرأة نبش قربها
حاهلا أخربوا أهنا تؤخر الصالة وتتجسس على اجلريان وتفتش أسرارهم.
 وذكر عن نبّاش تائب أنه كان ينبش بعض اليبور فيجد أقواما ح ِّولت
وجوههم عن اليبلة ،وذكر غريه أنه رأى َمن مسِّر جسده باملسامري ،ومن

الرصاص.
ص َّ
ب يف رأسه ّ
ٍ
صاحب هلم
 وذكر قصة اليو الهين سألوا ابن عبّاس  عن
مات فكانوا كلما حفروا له قربا وجدوا فيه ثعبانا أسود عظيما ،فيال ابن
عبّاس" :ذاك عمله الهي كان يعمل فادفنوه يف بعضها فإنكم لو حفرمت
األرض كلها وجدمتوه" ،فسألوا أهله فأخربوهم أنه كان يبيع الطعا

ويغش فيه.
الصحابة.
 وآخر مثله كان ُّ
يسب ّ

َّ .6
أن اهلل  أحدث يف الدنيا ما هو أعجب من هها ،ومن ذلك:
 جبريل ؛ ينزل على الني  يف هيئة ٍ
رجل
ويكلمه.
ومن
 وأحيانا ينزل على الني  فرياه ويكلمه ويسمع منهَ ،
حوله ال يرونه وال يسمعون كالمه.
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 املالئكة الهين تنزلوا يو بدر يضربون الكفار بالسياط والسيوف،
واملسلمون والكفار ال يروهنم وال يسمعوهنم.
 جربيل  كان يدارس الني  اليرآن،
واحلاضرون ال يسمعونه.
 .7سر المسألة َّ
أن التَّوسعة والضيق ،والنَّعيم والعهاب؛ ليس من جنس املعهود
يف الدُّنيا.
الروح إىل املصلوب والغريق واحملرتق ،وحنن ال نشعر بهلك.
 .8من الوارد أن تـَرَّد ُّ
ومن الوارد أن جيعل اهلل بني من تفرقت أجزاؤه وبني روحه نوع اتصال .وقد

جعل اهلل  يف بعض اجلمادات شعورا ،ومن ذلك:
 تسبيح احلصى واملياه والنّبات.
 سيوط احلجارة من خشية اهلل.
 سجود اجلبال والشجر له.
 تسبيح الطعا وهو يؤكل بني يدي الني .
 حنني اجلهع اليابس للني .
وقد أشهد اهلل  عباده يف ههه الدار إعادة احلياة الكاملة إىل بعض
األبدان ،ومن ذلك:
ألوف َح َه َر املوت.
 الهين خرجوا من ديارهم وهم ٌ
مر على قرية وهي خاوية على عروشها.
 الهي َّ
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 قتيل بين إسرائيل.
 الهين قالوا ملوسى لن نؤمن لك حىت نرى اهلل جهرة.
 أصحاب الكهف.
 طيور إبراهيم األربعة.
َّ .9
أن عناصر العامل ومواده منيادة لرهبا وفاطرها وخاليها يصرفها كيف يشاء،
ال يستعصي عليه منها شيء ،ومن أنكر هها فيد كفر باهلل رب العاملني.
َّ .11
أن الربزخ أول دار اجلزاء ،ويظهر فيها ما يليق هبا من النعيم والعهاب،
حىت إذا كان يو الييامة ظهر النعيم الكامل والعهاب الكامل.
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المسألة التاسعة

40

ملاذا لم يُذكر عذاب القهر  ي القرآن؟
 اجلواب على هها مجمل ومفصل.
 مجمل بأن ييال َّ
إن اهلل  أنزل على عبده وحيني مها الكتاب
السنّة وثبت؛ وجب تصدييه واإلميان به ،متاما كما جاء يف
السنّة ،وما جاء يف ُّ
و ُّ
اليرآن الكرمي ،امتثاال ليوله ( :إين أوتيت الكتاب ومثله معه).

 ومفصل بأن ييالَّ :
إن نعيم الربزخ وعهابه مهكور يف اليرآن الكرمي يف أكثر من
موضع ،ومن ذلك:
 .1قوله تعاىل:

ﱡﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ

ﲮﲰ ﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺ
ﲯ
ﲭ

ﲻ ﲼ ﲽﲾ ﱠ .
 .2قوله تعاىل:

ﲆﲈﲉﲊﲋﲌ
ﲇ
ﱡﭐ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ

ﲒﲔﲕﲖﲗ ﲘ
ﲓ
ﲍﲎ ﲏﲐﲑ

ﲙﲚﲛﱠ ،وهي صرحية يف عهاب اليرب.
 .3قوله تعاىل:

ﱡﭐ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ

ﲽﲾﲿﳀﳁﱠ ،وفيها وعيد بعهاهبم يف الدنيا واآلخرة.
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 .4قوله تعاىل:

ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ

ﱉﱠ ،وقد احتج هبا ابن عبّاس وغريه على عهاب اليرب.

 .5قوله تعاىل:

ﱡﭐ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ

ﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲ ﱳﱴﱵﱶ
ﱷﱸ ﱹﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆ
ﲇﲈ ﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔ ﲕ
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ

ﲦﲧﲨﱠ.
 .6قوله تعاىل:

ﱡﭐ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ

ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱠ  ،وظاهر اللفظ َّ
أن ذلك ييال هلا عند
املوت.
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المسألة العاشرة

43

ما أسباب عذاب القهر؟
 اجلواب من وجهني :مجمل ومفصل.
 مجمل بأن ييال :إهنم َّ
يعهبون على جهلهم باهلل ،وإضاعتهم ألوامره،
وارتكاهبم معاصيه.
 مفصل بأن ييال :جاءت النصوص ببيان بعض األسباب املوجبة لعهاب
اليرب ،ومنها:
 .1املشي بالنميمة بني النّاس ،و ُّ
أشد منه إيياع العداوة بينهم بالكهب
والبهتان.
 .2ترك االسترباء من البول ،و ُّ
أشد منه ترك الصالة اليت الطهارة من
شروطها.

 .3الهي يَك مهب ال َكهبة فتبلغ اآلفاق.
 .4الهي ييرأ اليرآن وال يعمل به.
 .5الزنا واللواط.
السبع.
 .6ارتكاب إحدى املوبيات ّ
 .7منع الزكاة.

 .8أكل أموال اليتامى.
 .9الغيبة.
 .11الغلول ،و ُّ
حق غريه ظلما.
أشد منه أخه ِّ
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 .11اليول على اهلل وعلى رسوله بال علم.
 .12ال ّدعوة إىل البدع.
 .13أكل احلرا .

 .14شرب اخلمر.
السرقة.
ّ .15

 .16أذية املسلمني.
 .17النياحة.
 .18الغناء.

 .19إعانة الظَّلمة.
 .21بناء اليبور على املساجد.
 .21اجملاهرة باملعاصي.
شره.
 .22من تركه النّاس اتياء ِّ
 .23الهي يؤخر الصالة عن وقتها.
الرمحم.
 .24قاطع َّ
 .25احلالف بغري اهلل.
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المسألة
الحادية عشرة

46

ما أسباب النجاة من عذاب القهر؟
 اجلواب مجمل ومفصل.
 مجمل بأن ييال :جتنب األسباب اليت تيتضي عهاب اليرب.
كل يو قبل
اسب املرء نفسه َّ
ومن أنفع األسباب املنجية من عهاب اليرب أن حي َ
جيدد التوبة النصوح ،وينا َ على تلك التوبة؛ فإن مات مات على
أن َ
خيلد للنو  ،مث َ
توبة ،وإن استييظ استيبل العمل مسرورا بتأخري أجله ليستدرك ما فات.

ومفصل بأن ييال :جاءت األحاديث ببيان بعض األسباب املنجية من اليرب،
ومنها:
(صح َّ
أن املرابط يأمن من فتنة اليرب).
ِّ .1
الرباط يف سبيل اهلل َّ

 .2الشهادة يف سبيل اهلل (صح َّ
أن الشهيد ال يفنت يف قربه اكتفاء بفتنة بارقة
السيوف على رأسه).
 .3قراءة سورة الملك (يف احلديث أهنا املانعة املنجية من عهاب اليرب).
 .4من مات بمرض البطن (صح قوله ( :من ييتله بطنه مل
يعهب يف قربه)).
حسنه حميق الكتاب).
 .5من مات يوم الجمعة أو ليلتها (ورد فيها
حديث َّ
ٌ
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المسألة
الثانية عشرة
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من الذي يُؤأ؟  ي قهر ؟
ذهب بعض العلماء إىل َّ
أن السؤال يكون للمؤمن واملنافق دون الكافر ،والصحيح
َّ
أن السؤال للمؤمن واملنافق والكافر بدليل:
 قوله تعاىل:

ﱨ
ﱧ
ﱡﭐ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ

ﱫ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱠ  ،ثبت يف الصحيح أهنا يف عهاب
ﱬ
ﱩﱪ
اليرب.
 ما يف الصحيحني من حديث أنس بن مالك  ،وفيه َّ
أن السؤال يكون
للمؤمن واملنافق والكافر ،ورواية البخاري جاءت بلفظ( :وأما املنافق والكافر)
بالعطف بالواو.
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المسألة
الثالثة عشرة
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هل ساا؟ منكر ونكري خاص بهذ األمة؟
قيل خاص ،وقيل عا  ،وقيل بالتوقف.
والظاهر – واهلل أعلمَّ -
كل األمم ،فيعهب الكافر يف قربه بعد
أن ذلك يشمل َّ
سؤاله عن نبيه الهي أرسل إليه ،وإقامة احلجة عليه.
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المسألة
الرابعة عشرة

52

هل يُمتحن األطفا؟  ي قبورهم؟
 قيل :ميتحنون استنادا ملا روي عن أيب هريرة وعائشة  أهنما كانا
يدعوان للصغري أن يييه اهلل عهاب اليرب.
 وقيل :ال يسألون وال ميتحنون:

الرسول و م
َّ 
املرسل؛ فيسأل هل آمن
ألن السؤال ال يكون إال ملن َع َي َل
َ
بالرسول واتبعه أ ال.
وألن اهلل تعاىل ال ي ِّ
َّ 
عهب أحدا بال ذنب عمله.
َّ 
وألن امليصود بعهاب اليرب بالنسبة للطفل األمل الهي قد حيصل له مما ال
يكون من باب العيوبة لكن من باب تعهيب امليت ببكاء أهله عليه.
َّ 
(الس َفر قطعةٌ من
وألن
العهاب ُّ
أعم من العيوبة ،كما يف حديثَّ :
َ
العهاب).
 وعليه؛ فالعهاب الهي نَسأل اهلل أن ييي الطفل منه هو ما يف اليرب من
آال ومهو وحسرات قد يسري أثرها إليه فيتأمل به.
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المسألة
الخامسة عشرة
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هل عذاب القهر دائم أم منقطع؟
 اجلواب :عهاب اليرب نوعان:
دل عليه:
النوع األول :نوع دائمّ ،
 قوله  :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ.
 ما رواه البخاري من حديث مسرة بن جندب  ،وفيه قوله
( :فهو يفعل به ذلك إىل يو الييامة).
 حديث ابن عبّاس  يف قصة اجلريدتني ،وفيه قوله
( :لعله خيفف عنهما ما مل ييبسا) فجعل التخفيف مييَّدا
مبدة رطوبتهما.
 حديث الهي لبس بردين يتبخرت هبما ،وفيه قوله :
(فخسف اهلل به األرض فهو يتجلجل فيها إىل يو الييامة).
 حديث الرباء بن عازب  ،وفيه قوله( :مث يفتح له
الساعة).
باب إىل النّار فينظر إىل ميعده فيها ّ
حىت تيو ّ
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النوع الثاني :عذاب منقطع ،وهو عهاب بعض العصاة الهين خ ّفت

جرائمهم ،فينيطع عنهم العهاب بأمور تصلهم من قرابتهم أو من غريهم ،منها:
 ا ُّلدعاء.
الصدقة.
َّ 
 االستغفار.
 ثواب احل ّج.

 ثواب اليراءة.

ذكر ابن أيب الدنيا قصصا يف هها:
ٍ
َّ
رجل
 كالهي رؤي يعهب ،مث رؤي بعد مثان يف نعيم ،فسئل فيال :دفن معنا ٌ
صاحلٌ َش َف َع يف أربعني كنت منهم.
 وآخر رئي فيال :كنت سأعهب لوال َّ
أن داعيا دعا يل.

ك إىل اليرب فيال:
 قال عمرو بن جرير" :إذا دعا العبد ألخيه امليت أتاه هبا َملَ ٌ
يا صاحب اليرب الغريب؛ هدية من أخ عليك شفيق".
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المسألة
السادسة عشرة
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أين مؤتقر األرواح ما بني املوت إىل القيامة؟
يف املسألة خالف طويل ،والراجح والصحيح َّ
أن األرواح متفاوتة في مستقرها يف
الربزخ أعظم تفاوت:
اح يف أعلى ِعلِّيين يف املأل األعلى ،وهي أرواح األنبياء ،وهم متفاوتون
 )1فمنها أرو ٌ
يف منازهلم كما رآهم الني  ليلة اإلسراء.

ِ
حواصل طير خضر تسرح يف اجلنّة حيث شاءت ،وهي أرواح
اح يف
 )2ومنها أرو ٌ
بعض الشهداء ال كلهمَّ ،
ألن منهم من حتبس روحه عن دخول اجلنّة بسبب
الدَّين أو غريه.

 )3ومنها ما يكون محبوساً على باب الجنّة ،كما يف قوله :
(رأيت صاحبكم حمبوسا على باب اجلنّة).
م
الشملة اليت غلّها
 )4ومنها ما يكون محبوساً في قبره ،ومن ذلك حديث
صاحب ّ
مث قتل يف املعركة.

 )5ومنها ما يكون محبوساً في األرض ،وهي األنفس اليت مل تكتسب يف الدُّنيا
ب إليه.
األنس به والت ُّ
َّير َ
معرفةَ رِّهبا وحمبَّتَه َ
وذكره و َ

ميره بباب الجنَّة.
 )6ومنها ما يكون ُّ

والزواني.
اح تكون يف تنور الزناة ّ
 )7ومنها أرو ٌ

اح تسبح يف نهر ال ّدم وتليم احلجارة.
 )8ومنها أرو ٌ
58

نص نفيس ًّ
جدا:
قال ابن الييم  يف ٍّ
"فللروح املطلَية من أس مر م
اليوة والنفاذ
البدن وعالئيه وعوائيه من التصرف و َّ
للروح املهينة احملبوسة يف عالئق البدن
اهلمة وسرعة ُّ
و َّ
الصعود إىل اهلل والتعلّق به ما ليس ُّ

وعوائيه.

جتردت وفارقته واجتمعت فيها
فإذا كان هها وهي حمبوسةٌ يف بدهنا فكيف إذا ّ
قواها ،وكانت يف م
أصل شأهنا روحا عليَّة زكيَّة كبرية ذات مهَّة عالية ،فههه هلا بعد مفارقة
وفعل آخر".
البدن شأ ٌن آخر ٌ

59


المسألة
السابعة عشرة
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هل ينتفع املوىت بيشء من سعي األحياء؟
 ينتفعون بأمرين مجمع عليهما:
 )1ما تسبَّب به امليِّت يف حياته.

الصدقة واحلج عنهم.
 )2دعاء املسلمني هلم ،واستغفارهم هلم ،و َّ
الصالة وقراءة اليرآن و ِّ
الهكر على
كالصو و ّ
 واختلفوا يف العبادات البدنيّة ّ
قولين:
 )1اجلمهور على وصوهلا.

الشافعي َّأهنا ال تصل.
 )2املشهور من مههب مالك و ّ
 الدليل على وصول ما تسبَّب به الميِّت في حياته:

 )1ما رواه مسلم  من حديث أيب هريرة َّ 
أن رسول اهلل
 قال( :إذا مات اإلنسان انيطع عنه عمله إال من ثالث:
إال من صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صاحل يدعو له).
 )2ما رواه مسلم من حديث جرير بن عبداهلل البجلي  قال :قال
رسول اهلل ( :من َس َّن يف اإلسال سنَّة حسنة فله أجرها
وأجر من عمل هبا بعده من غري أن ينيص من أجورهم شيء.)..
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 والدليل على وصول الدعاء:
 )1قول اهلل :

ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ

ﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐ ﱑﱒﱓﱔ
ﱕ ﱖ ﱗﱠ

السنن من حديث أيب هريرة َّ 
الني
 )2ما رواه أصحاب ُّ
أن َّ
 قال( :إذا صليتم على امليت فأخلصوا له الدُّعاء).
 )3األحاديث الواردة يف دعائه  على اجلنائز.
 )4األحاديث يف الدُّعاء للموتى عند زيارة اليبور.

الصدقة:
 والدليل على وصول ثواب ّ

َّ
ي
 )1ما يف الصحيحني من حديث عائشة  أن رجال أتى النّ ّ
فيال" :يا رسول اهللَّ ،
إن أمي افتلتت نفسها ومل توص
وأظنها لو تكلمت تصدقت ،أفلها أجر إن تص ّدقت عنها؟" قال( :نعم).

 )2ما رواه البخاري من حديث ابن عبّاس َّ 
أن سعد بن عبادة
 توفيت أمه وهو غائب ،فأتى الني  فيال" :يا
رسول اهللَّ ،
إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟"
قال( :نعم) ،قال" :فإين أشهدك َّ
أن حائطي املخراف صدقة عنها".
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 والدليل على وصول ثواب الصوم ما يف الصحيحني من حديث ابن عبّاس
أن رجال جاء إىل الني  فيالَّ :
َّ 
"إن أمي ماتت
أحق أن ييضى).
وعليها صو شهر أفأقضيه عنها؟" قال( :نعم ،فدين اهلل ّ
فدل عليه:
 وأما وصول ثواب الحج ّ
 )1ما رواه البخاري عن ابن عبّاس َّ 
أن امرأة من جهينة جاءت إىل
الني  فيالتَّ :
"إن أمي نهرت أن حتج فلم حتج حىت ماتت

ين أكنت
أفأحج عنها؟" قال( :حجي عنها ،أرأيت لو كان على أمك َد ٌ
قاضيته؟ اقضوا فاهلل أحق باليضاء).
 )2وعند النسائي بسند صحيح َّ
أن امرأة سألت عن أمها اليت ماتت ومل حتج؛
هل جيزئ احلج عنها؟ فيال الني ( :نعم).
أن امرأة سألت عن ٍ
 )3وعنده أيضا َّ
أب هلا مات ومل حيج ،فيال هلا الني
( :حجي عن أبيك).
أن قضاءه يسيطه من مذ َّم مة امليِّ م
الدين فيد أمجع املسلمون على َّ
 و ّأما َّ
ت ولو كان
أجني أو من غري تركتهَّ ،
ودل عليه حديث أيب قتادة  حني ضمن
من ٍّ
الدينارين عن امليت ،فلما قضاها قال الني ( :اآلن بردت عليه

جلدته).
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 وأمجع املسلمون على َّ
حق فأسيطه برئت مذ َّمة
احلي إذا كان له على امليِّت ٌّ
أن َّ
امليِّت.
 قال ابن الييِّم " :وإذا انتفع باإلبراء واإلسياط فكهلك ينتفع باهلبة
واإلهداء وال فرق".

احلي عنه
 النصوص متظاهرة على وصول ثواب األعمال إىل امليّت إذا فعلها ُّ
َّ
حق للعامل ،له أن يهبه ألخيه املسلم.
ألن الثواب ٌّ
 اليرآن الكرمي مل م
الرجل بسعي غريه ،وإمنا نفى ملكه لغري سعيه،
ينف انتفاع َّ
وبينهما فرق ،فاإلنسان ال ميلك إال سعيه ،وأما سعي غريه فهو ملك لساعيه إن

صح ،وكان شيخ اإلسال  يرجح هها.
شاء أن يهبه لغريه َّ

 وقد تواطأت رؤيا املؤمنني وتواترت على إخبار املوتى هلم بوصول ما يهدونه
إليهم من قراءة وصالة وصدقة وحج وغريه.
 وال يشرتط يف وصول الثواب التلفظ بإهدائه للميت ،بل يكفي جمرد النيّة.
 وأفضل ما يهدى للميت ما كان أنفع يف نفسه؛ فالعتق عنه والصدقة عنه
أفضل من الصيا عنه.
 وأفضل الصدقة:
 ما صادفت حاجة عند املسكني.
 وكانت دائمة مستمرة.

64

 وباجلملة؛ فأفضل ما يهدى للميت:
 العتق.
 الصدقة.
 االستغفار له.
 الدعاء له.
 احلج عنه.
 أما قراءة اليرآن وإهداؤها له تطوعا بغري أجرة فهها يصل إليه كما يصل
ثواب الصو واحلج.
 سر المسألةَّ :
تربع به وأهداه إىل أخيه املسلم
ك للعامل ،فإذا َّ
أن الثواب ممل ٌ
أوصله اهلل إليه.
 أما اإلهداء إىل الني  فالصواب امليطوع به أنّه بدعة ،وقد
نص شيخ اإلسال  على هها.
َّ
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المسألة
الثامنة عشرة
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هل ال ُّروح قديمة أم محدثة مخلوقة؟
الرسل على َّ
الروح حمدثة خملوقة مصنوعة مربوبة مدبَّرة.
أن ُّ
 أمجعت ُّ
الصحابة والتابعني وتابعيهم ،وهم اليرون
 مل حيدث يف هها خالف زمن ّ
املفضلة.

الروح يف اليرآن على ٍ
معان مخسة:
 جاءت ُّ
 )1الوحي ،كما يف قوله تعاىل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭼ.
 )2اليوة والثبات والنصر ،كما يف قوله تعاىل :ﭽ ﭬ ﭭ

ﭮﭯﭼ.
 )3جربيل  ،كما يف قوله تعاىل :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ.
أمر من أمر اهلل ،كما يف قوله تعاىل :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ.
ٌ )4

 )5عيسى  ،كما يف قوله تعاىل :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ.
 أما أرواح بين آد فلم ت َس َّم يف اليرآن إال بالنَّفس ،كما يف قوله تعاىل :ﭽ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﭼ  ،وقوله تعاىل :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ.
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المسألة
التاسعة عشرة
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أيهما خلق ً
أوال :الروح أم الجؤد؟
أن اجلسد خلق أوال ،وذلك َّ
 يف املسألة قوالن ،أرجحهما َّ
أن اهلل 
الروح.
خلق آد  ،مث نفخ فيه من روحه ،ومن تلك النفخة حدثت فيه ُّ
 ويف الصحيحني من حديث عبداهلل بن مسعود  قال :حدثين رسول
الصادق املصدوقَّ :
(إن خلق ابن آد جيمع يف بطن
اهلل  وهو ّ

أمه أربعني يوما نطفة ،مث يكون علية مثل ذلك ،مث يكون مضغة مثل ذلك ،مث
الروح).
يرسل إليه امللك فينفخ فيه ُّ
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المسألة العشرون
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ما حقيقة النّفس؟
ههه املسألة فيها خالف عريض ،والهي عليه جمهور العقالء:
َّ 
الروح معا.
أن اإلنسان هو البدن و ُّ

 و َّ
متحرك ينفه يف جوهر األعضاء،
خفيف
لوي
أن النَّفس
ٌ
جسم نوراينٌّ ع ٌّ
ٌ
ٌ
الزيتون ،وسريان النّار يف
ويسري فيها سريان املاء يف الورد ،وسريان الدُّهن يف َّ
الفحم.
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المسألة
الحادية والعشرون

72

هل النّفس وال ُّروح يشء واحد؟
فرق
فرق ِّ
بالصفات ،ال ٌ
 اجلمهور على َّأهنما شيء واحد ،والفرق بينهما ٌ
َّ
بالهات:
 من ذلك َّ
الروح فال تطلق على
أن النَّفس تطلق على ال ّهات جبملتهاّ ،أما ّ
البدن؛ ال بانفراده وال مع النّفس.
 واليرآن الكرمي مسِّي روحا باعتبار ما حيصل به من احلياة النّافعة.
 ومسيت الروح روحا َّ
ألن هبا حياة البدن.

 ومسيت النفس نفسا لنفاستها وشرفها ،أو لكثرة دخوهلا وخروجها يف البدن؛
ممن َّ
تنفس الشيء إذا خرج ،ومنه النَّـ َفس.

 ومسي الد نفسا َّ
ألن خروجه مع املوت يالز خروج النّفس ،واحلياة ال تتم
حد قول الشاعر:
إال به على ِّ

وليس على غري الظُّبَامت تسيل

حد الظُّبَامت نفوسنا
تسيل على ِّ

 وتطلق الروح على قوى النفس فييال :الروح الباصر ،والروح السامع ،والروح
الشا ّ.

 وتطلق الروح على قوة املعرفة باهلل ،فللعلم روح ،ولإلحسان روح،
ولإلخالص روح ،وللمحبة روح ،ولإلنابة روح ،وللتوكل روح ،وللصدق
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روح ،وهكها .والنّاس متفاوتون يف ههه األرواح أعظم تفاوت ،فمنهم من
تغلب عليه ههه األرواح فيصري روحانيًّا ،ومنهم من يفيدها أو أكثرها
فيصري أرضيًّا بهيميًّا ،واهلل املستعان.
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المسألة
الثانية والعشرون
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هل النّفس واحدة أم ثالث؟
 التحييق أهنا نفس واحدة ولكن هلا ثالث صفات:
 )1مطمئنة :باعتبار طمأنينتها إىل رِّهبا بعبوديّته وحمبّته.
التلو وهو الرتدد ،ألهنا ال تثبت على حال واحدة ،وقيل:
ّ )2لوامة :قيل :من ُّ
من اللو  ،فتكون ّلوامة ملومة إذا كانت جاهلة ظاملة يلومها اهلل ومالئكته،
غير ملومة إذا كانت مؤمنة تلو صاحبها على تيصريه يف
وتكون ّلوامةً َ
طاعة ربه.

بكل سوء.
نفس مهمومةٌ تأمر ِّ
َّ )3أمارة بالسوء :وهي ٌ
الصفات:
 األدلة على ههه ّ

 قوله  :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ.
 قوله  :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ.
 قوله  :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ .
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 أشرف النفوس من المت نفسها يف طاعة اهلل ،واحتملت مال الالئمني يف
مرضاته فال تأخهها يف اهلل لومة الئم.
اللوامة ،وأكرمه باملطمئنة.
 امتحن اهلل اإلنسان بالنفس َّ
األمارة و َّ
 أيَّد اهلل النّفس املطمئنَّة بجنود ،منها:

 )1امللك قرينها وصاحبها الهي يليها ويسددها.
م
الرب.
 )2اليرآن واألذكار وأعمال ّ
 )3اإلميان والييني.
 )4وباجلملة :ما كان هلل وباهلل.

 وللنفس األمارة بالسوء جنود كهلك ،وهم:
 )1إبليس قرينها وصاحبها الهي يليها.
 )2اهلوى.
بالسوء.
 النفس املطمئنة يف صراع دائم مع النَّفس َّ
األمارة ُّ

أقل النُّفوس
 أكثر النَّاس الغالب عليهم النَّفس َّ
األمارةَّ ،أما املطمئنَّة فهي ُّ
البشريَّة عددا ،وأعظمها عند اهلل قدرا.
األمارة بالسوء تصور احلق يف هيئة باطل(.)1
النفس َّ

( )1من هنا احتاج ابن القيم  إىل توضيح الفروق فعقد باباً رائعاً جدًّا يف بيانها ،وهو مبحث من الطِّراز العالي
الذي ال حيسنه إال ابن القيم ومَن كان يف مثل منزلته العلميَّة.
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الفروق
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مبحث الفروق
الرفق والتّواني
الفرق بين ِّ
الرفق
ف يف حتصيل املصلحة حسب
تلطّ ٌ
اإلمكان مع االجتهاد

التّواني
تثاقل يف حتصيل املصلحة بعد إمكاهنا
ٌ

الفرق بين المداراة والمداهنة
المداراة

ف مع الشخص الستخراج احلق
تلطُّ ٌ
منه أو ِّرده عن الباطل

المداهنة
ف مع الشخص إلقراره على باطله
تلطُّ ٌ

الفرق بين خشوع اإليمان وخشوع النفاق
خشوع اإليمان

خشوع النفاق

خشوع اليلب هلل ،مث يتبعه خشوع
اجلوارح

عد خشوع اليلب ،مع تصنع اجلوارح
اخلشوع رياء
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الفرق بين شرف النّفس والتِّيه
شرف النَّفس

التِّيه

صيانتها عن الدَّنايا والرذائل واملطامع

اب بالنَّفس وإزراءٌ بالغري
إعج ٌ

الح ِميَّة والجفاء
الفرق بين َ
الح ِميَّة
َ
فمطا النّفس عن اللؤ والرذائل وال ّدنايا

الجفاء
غلظة يف النَّفس ،وقسوة يف اليلب،
وكثافة يف الطَّبع

الفرق بين التَّواضع والمهانة
التَّواضع
انكسار اليلب هلل ،وخفض جناح
الرمحة لعباده
َّ

المهانة

دناءةٌ م
وبهل للنَّفس يف نيل
وخ َّسةٌ ٌ
شهواهتا
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الفرق بين القوة في أمر اهلل والعلو في األرض
القوة في أمر اهلل

العلو في األرض

تعظيمه وتعظيم أوامره 

تعظيم النَّفس وطلب علوها وتفردها
عز أمر اهلل أ هان.
بالرياسة سواء َّ
وعالمتها :أنَّه اذا تعارض أمر اهلل مع
قد َّ
أمر نفسه؛ َّ
حظ نفسه.

الفرق بين الحميَّة هلل والحميَّة للنفس
الحميَّة هلل
َ

الغضب إذا انتهكت حيوق اهلل

الحميَّة للنَّفس
َ

الغضب إذا انتهكت حيوق الشَّخص

والسرف
الجود َّ
الفرق بين أ
الجود
حلق اهلل
وضع العطاء مواضعه مراعاة ِّ
وشرعه

السرف
َّ

وضع العطاء يف غري مواضعه مراعاة
هلوى النَّفس وشهواهتا
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الفرق بين المهابة والكِ ْبر
المهابة

أثَـٌر من آثار امتالء اليلب بتعظيم اهلل
وحمبته وإجالله ،فيحصل لإلنسان
مهابة يف نفوس اآلخرين.

ِ
الك ْبر

أثَـر من آثار العجب والبغي يف ٍ
قلب
ٌ
ٍ
مليء بالظُّلم واجلهل.
رد
بالسال  ،وإذا َّ
وعالمته :عد البدء َّ
على م َسلِّ ٍم رأى أنه بالغ يف اإلنعا
عليه ،وعد بشاشة الوجه ،وضيق
اخللق ،وأن يرى له حيوقا على النّاس،
وال يرى ألحد عليه ًّ
حيا ،ويرى فضله
على النّاس ،وال يرى فضلهم عليه.

الفرق بين الصيانة والتّكبر
التَّكبر

الصيانة
ِّ

جتُّنب آثار الهنوب على اليلب
باالحرتاس من اخلَلق والتباعد عن
جتَنّب خمالطة النَّاس بيصد العلو عليهم
خمالطتهم خمافة تلويث قلبه بشيء من
األدران
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الفرق بين َّ
الشجاعة والجراءة
شجاعة
ال ّ

ثبات اليلب واستيراره عند املخاوف
نتيجة للصرب وحسن الظَّ ّن

الجراءة
إقدا ٌ سببه قلة املباالة وعد النظر يف
العواقب

والج ْبن
الح ْزم أ
الفرق بين َ
الج ْبن
أ

الحزم
َ

اإلقدا يف موضع اإلقدا  ،واإلحجا
يف موضع اإلحجا

اإلحجا يف موضع اإلقدا

الفرق بين االقتصاد والش ّح
الش ّح
االقتصاد
املنع يف موضع البهل.
ُّح حىت يصل إىل اهلَلَع،
البهل يف موضع البهل ،واملنع يف موضع وقد يزداد الش ُّ
واهلَلَع شدَّة احلرص على الشيء مع منع
املنع
بهله واجلزع لفيده.
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الفرق بين االحتراز وسوء الظَّ ّن
االحتراز
خمالطة النَّاس مع التأهب واالستعداد
وأخه األسباب املنجية من املكروه

سوء الظَّ ّن
جتنب النَّاس مع امتالء اليلب بالظنون
السيئة هبم حىت يظهر أثر ذلك على
لسانه وجوارحه مهزا وملزا وطعنا وعيبا
وبغضا ولعنا وحهرا وجتنبا

الفرق بين الفراسة والظَّ ّن
الظَّ ّن
الفراسة
قلب طاه ٍر ،فيخطر خاطر خيطئ ويصيب ،يكون من ٍ
نور ييهفه اهلل يف ٍ
قلب
ٌ
ٌ
مظلم أو منري ،طاه ٍر أو جنس
له الشيء فيكون كما خطر له
الفرق بين النصيحة والغيبة
الغيبة

النصيحة

قول اليصد منه ذ ُّ املسلم ومتزيق عرضه
مبتدع ٌ
ٌ
قول اليصد منه حتهير املسلم من ٍ
أو فت ٍ
و ُّ
احلط من منزلته
غاش أو مفسد
َّان أو ٍّ
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والرشوة
الفرق بين الهديَّة ِّ
الهديَّة
اليصد منها استجالب املودة واملعرفة
واإلحسان

الرشوة
ِّ

حق أو
اليصد منها التوصل إلبطال ٍّ
إحياق باطل

الصبر والقسوة
الفرق بين َّ
القسوة

الصبر
َّ

مغلظة اليلب ويبسه املانع له من
االنفعال والتأثر بالنوازل

ثبات اليلب على األحكا اليدريَّة
والشرعيَّة
الفرق بين العفو والذل
العفو

الذل

إسياط حيك جودا وكرما مع قدرتك
على االنتيا

إسياط حيك عجزا وخوفا ومهانةَ
نفس
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الفرق بين سالمة القلب والبَ لَه والتغفل
سالمة القلب
جناة اليلب من إرادة الشَِّّر بعد معرفته

البَ لَه والتغفل

جناة اليلب من إرادة الشَِّّر مع اجلهل
به وعد معرفته

الفرق بين الثِّقة ِ
والغ َّرة
ِ
الغ َّرة
الثقة
سكون اليلب إىل من ال يسكن إليه
كالنفس والشيطان واهلوى واآلمال
سكون اليلب املستند إىل أدلة وأمارات
حمل ال يأيت
من
َّفع
ن
ال
ورجاء
الكاذبة،
ٍّ
منه نفع
الفرق بين الرجاء والتمني
التَّمنِّي

الرجاء
َّ

حديث النَّفس بالظَّفر والفوز مع بهل اجلهد
حديث النَّفس حبصول الظَّفر والفوز مع
واستفراغ الطّاقة يف فمعل األسباب.
وعالمته :ترك ما ختاف أن حيول بينك وبني
عد فعل األسباب
أهدافك.
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الفرق بين التحدث بنعم اهلل والفخر بها
التحدث بنعم اهلل

الفخر بالنِّعم

إخبار بالنِّعم بيصد إظهار صفات اهلل
ٌ
ومدحه والثناء عليه حىت تنبعث النفوس
على حمبته ورجائه وطلب احلاجات منه
وحده

إخبار بالنِّعم بيصد االستطالة على
ٌ
النَّاس واستعباد قلوهبم

الفرق بين ِرقَّة القلب والجزع
ِرقَّة القلب

الجزع

رمحةٌ ورأفةٌ بكل ذي قرىب ومسلم ،بل
حىت بالبهائم
ّ

ضعف يف النَّفس واليلب بسبب شدة
ٌ
الطمع واحلرص وضعف اإلميان باليدر

الفرق بين الوجد ِ
والحقد
ْ
الحقد

الوجد

كل ٍ
وقت فيمن
للشر ،وتوقُّ ٌع له َّ
ٌ
إضمار ّ
وسعي لدفعه
وعلم به،
إحساس باألمل،
ٌ
ٌ
ٌ
وجدت عليه
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الفرق بين المنافسة والحسد
الحسد

المنافسة
مبادرةٌ إىل ٍ
كمال رأيته من غريك يف
حماو ٍلة للحاق به أو جتاوزه ،بداف ٍع من

متين زوال النِّعم عن اآلخرين ،ومتين
احنطاط أقدراهم ،مع عد احلرص على
علو اهلمة وشرف النفس.
اخلري أو التسابق لنيل احملامد
عالمتها :حث اآلخرين على التنافس
يف اخلري ،والفرح باشرتاكهم يف ذلك.

الفرق بين حب الرياسة وحب اإلمامة في الدِّين
ب اإلمامة في الدِّين
أح ّ

ب الرياسة
أح ّ

باعثها تعظيم أمر اهلل والنصح له

باعثها تعظيم النفس والسعي يف حظها
الفرق بين التوكل والعجز
التوكل

العجز

عبادة قلبية باعثها الثية باهلل ،مع فعل
األسباب

تعطيل السبب بزعم التوكل على اهلل،
أو فعل السبب معتمدا عليه غافال
معرضا عن املسبِّب

88

والحب مع اهلل
ب في اهلل
الفرق بين أ
ّ
الح ّ
ب في اهلل
أ
الح ّ
ب تابع حملبة اهلل ،حبيث حيب ما
ح ٌّ
أحب اهلل ،ويبغض ما أبغض اهلل.
عالمته :أن ال ينيلب بغضه لبغيض اهلل
حبًّا مىت أحسن إليه وقضى حوائجه،
وأن ال ينيلب حبه حلبيب اهلل بغضا إذا
وصل إليه من جهته ما يكره خطأ أو
عمدا أو غري ذلك.

الحب مع اهلل
أ

أن حيب مع اهلل شيئا كما حيب اهلل،
فيصرف له التأله واملواالة واخلوف
والرجاء والعبادة والدعاء كما يصنع
ب
املشركون مع أوثاهنم ،وأن يـ َي ِّد ح َّ
ما زينه اهلل للنفوس من الشهوات من
النساء والبنني والههب والفضة واألنعا
واحلرث واخليل املسومة وغريها على
مراضي اهلل اتباعا هلواه(.)1

الفرق بين االحتياط والوسوسة
االحتياط

الوسوسة

السنَّة من غري
االستيصاء يف اتباع ُّ
إفراط وال تفريط

السنّة
ابتداع ما مل تأت به ُّ

()1هذه األمور اليت زينها اهلل للنفوس :إن أحبها استعانة بها على مرضاة اهلل أثيب على ذلك وكان حُبًّا هلل ،وإن أحبها
موافقة هلواه دون إيثار هلا على مراضي اهلل كان ذلك من باب املباحات.
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الملَك وإلقاء الشيطان
الفرق بين إلهام َ
إلقاء الشيطان

إلهام الملك

يكون مبا خيالف مرضاة اهلل والشرع
يكون مبا يوافق مرضاة اهلل والشرع الهي
الهي جاء به نبيه ،ويثمر صدًّا عن اهلل،
جاء به نبيه ،ويثمر إقباال على اهلل،
ويورث وحشة اليلب وضيق الصدر
ويورث أنس اليلب وانشراح الصدر
واليلق واالضطراب واالنزعاج ،ويكثر
والسكينة والطمأنينة ،ويكثر يف اليلوب
يف اليلوب املظلمة املسودة بدخان
الطاهرة املستنرية بنور اهلل.
الشَّهوات والشُّبهات.
الفرق بين االقتصاد والتقصير
االقتصاد

التقصير

ط بني اإلفراط والتفريط
توس ٌ

ميل إىل التفريط(.)1
ٌ

الفرق بين المبادرة والعجلة
المبادرة

العجلة

انتهاز الفرصة يف وقتها

طلب الشيء قبل وقته

( )1إن مال إىل اإلفراط فهو الغلو ،وإن اقتصر على موافقة املأمور فهو االجتهاد.
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الفرق بين النصيحة والتأنيب
التأنيب

النصيحة

التعيري واإلهانة واله والشتم ،مع
إخراج ذلك يف قالب النُّصح!
إحسا ٌن إىل املنصوح ،دافمعه الرمحة
والشفية والغرية عليه ،مع التلطف يف عالمته :لو رأى من حيب على مثل
شر منه مل ييل له شيء،
األسلوب واحتمال أذى املنصوح ،هها العمل أو ٍّ
بل تطلب له املعاذير! فإن مل جيد قال:
ومعاملته معاملة الطبيب املشفق
وأينا املعصو ؟ وكل بين آد خطّاء،
للمريض.
واهلل غفور رحيم!
الفرق بين الناصح والمؤنِّب
الناصح

المؤنب

شخص ال يعاديك إذا مل تيبل
ٌ
نصيحته ،بل يرى َّ
أن أجره وقع على
اهلل ،سواء قبلت نصيحته أ رَّدت،
ويدعو لك بظهر الغيب ،وال يبث
عيوبك بني النّاس.

شخص يعاديك إذا مل تظهر قبول
كالمه ،وينشر مس ِّجل فضائحك بني
اخلالئق ،وال حتلم بدعوة منه بظهر
الغيب ،بل امحد ربَّك إن سلمت من
دعائه عليك!
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الفرق بين اإلخبار بالحال َّ
والشكوى
َّ
الشكوى

اإلخبار بالحال
إخبار للخلق ميرت ٌن ٍ
بيصد صحيح؛
ٌ
مثل احلمل على الصرب ،أو التأسي به،
ٍ
ٍ
إخبار للخلق عار عن قصد صحيح،
ٌ
أو التحهير من الوقوع يف مثل ما وقع
بل جملرد التسخط.
فيه ،أو االعتهار من أخيه إذا طلب منه
شيئا.
الفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين
توحيد المرسلين

توحيد المعطلين

إثبات صفات الكمال هلل 
على وجه التفصيل

نفي حيائق األمساء والصفات وتعطيلها

الفرق بين اإلثبات والتشبيه والتمثيل
التشبيه والتمثيل

اإلثبات

ومسع كسمعي،
أن تثبت ما أثبته اهلل لنفسه مع اعتياد أن تيول :هلل ي ٌد كيديٌ ،
وبصر كبصري ،وحنو ذلك.
عد املماثل له
ٌ
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الفرق بين تنزيه المرسلين وتنزيه المعطلين
تنزيه المعطلين

تنزيه المرسلين

تنزيه اهلل عما وصف به نفسه من
الكمال ،ومن ذلك تنزيهه عن أن
تنزيه اهلل عن النيائص والعيوب املنافية
يتكلم أو يستوي على عرشه أو يكون
كالسنَة والنّو والغفلة واملوت
لكماله ِّ
فوق مجيع خملوقاته أو يكون له وجه أو
واللغوب والظلم والشريك والصاحبة
يراه املؤمنون بأبصارهم يف اجلنَّة أو ينزل
والولد وغري ذلك
كل ليلة أو تكون
إىل السماء الدنيا َّ
ألفعاله مح َكم أو غري ذلك
الفرق بين تجريد التوحيد وهضم جانب اإللهية
هضم جانب اإللهية

تجريد التوحيد

حق اخلالق
أن ال يعطى املخلوق شيئا من ِّ
حق اخلالق أن يعطى املخلوق شيئا من ِّ
ِ
ِ
ِ
والحكم جائ ِز االتباع
واجب االتباع
الحكم
الفرق بين
الحكم واجب االتباع

الحكم جائز االتباع

وح َك َم
حك ٌم أنزله اهلل على رسوله َ ،
به بني عباده ،وال حكم له سواه.

قول جمتهد
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الفرق بين تجريد المتابعة وإهدار أقوال العلماء
تجريد المتابعة

إهدار أقوال العلماء

أن ال تـ َي ِّد على ما جاء به املعصو
قول أحد أو رأيه ،مع حفظ مراتب
العلماء ،ومواالهتم واعتياد اجتهادهم
وأمانتهم.

االستهانة بالعلماء مطليا ،ونبه
جهودهم ،واعتياد عد إمامتهم
وأمانتهم.

الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان
أولياء الشيطان

أولياء الرحمن

السنَّة،
أناس أعرضوا عن الكتاب و ُّ
ٌ
الهين آمنوا وكانوا يتيون .أخلصوا لرهبم
واختهوا الشيطان وليًّا حيبونه ويطيعونه
َّ
بالسنَّة واتبعوا
وحكموا رسوله وأخهوا ُّ
ويدعون إىل سبيله من الشرك والبدع
مرضاة اهلل يف الدَّقيق واجلليل.
والفجور.
الفرق بين الحال اإليماني والحال الشيطاني
الحال اإليماني

الحال الشيطاني

هو مثرة اإلخالص هلل  واملتابعة لرسوله
 ،ونتيجته منفعة املسلمني يف
دينهم ودنياهم.

سببه الشرك أو الفجور ،وينشأ من
االتصال بالشياطني ومشاهبتهم.
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اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة إليك،
ً
عاكفة بهمتها عليك،
ً
راهبة منك،
ً
راغبة فيما لديك.
اللهم أعذنا ُمن شرور أنفسنا ،ومن سيئات أعمالنا.
قلبه َعن ذكرك واتبع هواه وكان أمره
اللهم ال تجعلنا ممن أغفل
ُُ
فرطا.
ً
اللهم ال تجعلنا من األخسرين أعماال ﱡﭐﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏ
ﲐ ﲑ ﲒﲓﱠ.
ُّ
اللهم إنك سميع الدعاء،
َّ
وأهل الرجاء،
وأنت حسبنا ونعم الوكيل.
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