خمترص

ملسائل كتاب الروح البن
القيم –رمحه اهلل -
إعداد
سليمان بن صالح اخلرايش
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احلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم ىلع أرشف األنبياء واملرسلني  ،نبينا حممد وىلع آهل
وصحبه أمجعني.
أما بعد  :فهذا خمترص لطيف للمسائل اليت أجاب عنها العالمة ابن القيم ـ رمحه اهلل ـ يف
ً
كتاب ( الروح) مع أجوبتها  ،مقترصا يف ذلك ىلع ذكر اجلواب الصحيح .دون اتلعرض نلقل
اخلالفيات واألدلة املتشعبة ؛ ليك يسهل استحضارها لطالب العلم  ،ولعامة املسلمني.
وأسال اهلل أن ينفع بها اكتبها وقارئها … وصىل اهلل ىلع نبينا حممد.

املسألة األوىل  :هل تعرف األموات بزيارة األحياء وسالمهم عليهم أم ال ؟
اجلـــواب  :قال صىل اهلل عليه وسلم :
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" ما من مسلم يمر بقرب أخيه اكن يعرفه

َ
يف ادلنيا فيُ َسلم عليه  ،إال رد اهلل عليه روحه  ،حىت يرد عليه السالم" فهذا نص يف أنه يعرفه
بعينه ويرد عليه السالم.
وقد رشع انليب صىل اهلل عليه وسلم ألمته إذا سلموا ىلع أهل القبور أن يسلموا عليهم سالم
ّ
من خياطبونه فيقول املسلم  " :السالم عليكم دار قـومٍ مؤمنني" وقد تواترت اآلثار عن
السلف بأن امليت يعرف زيارة اليح هل  ،ويستبرش به.
ً
ً
ِّ
ويكيف يف هذا تسمية املسلم عليه زائرا  ،ولوال أنهم يشعرون به ملا صح تسميته زائرا  ،فإن

املزور إذا لم يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال  :زاره  ،هذا هو املعقول من الزيارة عند
ً
َ ِّ
باملسلم حمال
مجيع األمم .وكذلك السالم عليهم أيضا  ،فإن السالم ىلع من ال يشعر وال يعلم
 ،وقد ثبت يف الصحيح أن امليت يستأنس باملشيعني جلنازته بعد دفنه.

املسألة اثلانية :ويه أن أرواح املوىت هل تتالىق وتزتاور وتتذاكر أم ال ؟
اجلــــواب :األرواح قسمان :
 -1أرواح معذبة والعياذ باهلل  ،فيه يف شغل بما يه فيه من العذاب عن الزتاور واتلاليق.

 -2أرواح منعمة  ،ويه مرسلة غري حمبوسة  ،تتالىق وتزتاور وتتذاكر ما اكن منها يف ادلنيا ،
وما يكون من أهل ادلنيا .فتكون لك روح مع رفيقها اذلي هو ىلع مثل عملها  ،وروح نبينا
صىل اهلل عليه وسلم يف الرفيق األىلع .قال اهلل (ومن يطع اهلل والرسول فأوئلك مع اذلين أنعم
ً
اهلل عليهم من انلبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أوئلك رفيقا).
وهذه املعية ثابتة يف ادلنيا ويف دار الربزخ ويف دار اجلزاء .وقال تعاىل ( يا أيتها انلفس
املطمئنة ارجيع إىل ربك راضية مرضية فادخيل يف عبادي وادخيل جنيت) أي ادخيل يف مجلتهم

وكوين معهم .وهذا يقال للروح عند املوت.

وقد أخرب اهلل تعاىل عن الشهداء بأنهم ( أحياء عند ربهم يرزقون) وأنهم (يستبرشون باذلين
لم يلحقوا بهم من خلفهم) وأنهم ( يستبرشون بنعمة من اهلل وفضل) .وهذا يدل ىلع تالقيهم

من ثالثة أوجه :

 .1أنهم ( أحياء ) واألحياء يتالقون.
 .2إنهم إنما يستبرشون بإخوانهم لقدومهم عليهم ولقائهم هلم.
ً
 .3أن لفظ ( يستبرشون) يفيد أنهم يبرش بعضهم بعضا.
املسألة اثلاثلة :ويه هل تتالىق أرواح
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األحياء وأرواح األموات أم ال ؟

اجلــــواب :نعم  ،تلتيق أرواح األحياء واألموات  ،كما تلتيق أرواح األحياء قال تعاىل 
اهلل يتوىف األنفس حني موتها واليت لم تمت يف منامها فيمسك اليت ق ى عليها املوت ويرسل
األخرى إىل أجل مسىم إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون.

عن ابن عباس يف تفسري اآلية  :بلغين أن أرواح األحياء واألموات تلتيق يف املنام ،فيتساءلون

بينهم  ،فيمسك اهلل أرواح املوىت ويرسل أرواح األحياء إىل أجسادها.
وقد دل ىلع اتلقاء أرواح األحياء واألموات أن اليح يرى امليت يف منامه فيستخربه  ،وخيربه
امليت بما ال يعلمه اليح  ،فيصادف خربه كما أخرب يف املايض واملستقبل.

ويف هذا حاكيات متواترة.
وهذا األمر ال ينكره إال من هو أجهل انلاس باألرواح وأحاكمها وشأنها.

املسألة الرابعة :ويه أن الروح هل تموت أم يموت ابلدن وحده ؟

اجلــواب :أن يقال  :موت انلفوس هو مفارقتها ألجسادها وخروجها منها ،فإن أريد بموتها
ً
ً
هذا القدر فيه ذائقة املوت بال شك  ،وإن أريد أنها تعدم وتضمحل وتصري عدما حمضا  ،فيه

ال تموت بهذا االعتبار  ،بل يه باقية بعد خروجها من ابلدن يف نعيم أو يف عذاب.
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املسألة اخلامسة :كيف تتعارف األرواح بعد مفارقة األبدان ؟
اجلـــــواب :أنها بعد مفارقتها اجلسد تأخذ من بدنها صورة تتمزي بها عن غريها  ،فإنها تتأثر
 ،وتنتقل عن ابلدن  ،كما يتأثر ابلدن وينتقل عنها  ،فيكتسب ابلدن الطيب واخلبث من
طيب انلفس وخبثها  ،وتكتسب انلفس الطيب واخلبث من طيب ابلدن وخبثه.

املسألة السادسة :ويه  :أن الروح هل تعاد إىل امليت يف قربه وقت السؤال أم ال تعاد؟
ُ َّ
اجلــــواب :قد جاء يف احلديث الصحيح :قال الرباء بن اعزب ( :كنا يف جنازةٍ يف بقيع الغرقـد
َّ
كأن ىلع رؤوسنا َّ
الطري  ،وهو يلحد هل  ،فقال " :أعوذ باهلل
 ،فأتانا انليب  فقعد  ،وقعدنا حوهل
إقبال من اآلخرة ،
من عذاب القرب" – ثالث مرات – ثم قال " :إن العبد املؤمن إذا اكن يف
ٍ
ُ
َّ
َّ
ُ
ٍ
الشمس  ،فيجلسون منه مد ابلرص ،
مالئكة  ،كأن وجوههم
ُ
وانقطاع من ادلنيا نزلت إيله
ُ
ثم ييجء ملك املوت حىت جيلس عند رأسه فيقول :أيتها انلفس الطيبة  ،أخريج إىل مغفر ٍة
من اهلل ورضوان.

ُ
َ
ُ
يف ّ
القطرة ِمن ِ ِّ
السقاء  ،فيأخذها  ،فإذا أخذها لم يَدعوها
قال :فتخرج تسيل كما تسيل
َ
يف يده طرفة عني حىت يأخذوها  ،فيجعلوها يف ذلك الكفن ويف ذلك احلنو ،،وخيرج منها
َ
مسك ُو ِجدت ىلع وجه األرض.
كأطيب نفح ِة
ٍ
َ
َ
قال :فيصعدون بها فال ي ُم ُّرون بها – يعين ىلع مأل من املالئكة – إال قالوا :ما هذا
ُ
الطيِّ ُ
الروح َّ
ب ؟ فيقولون :فالن بن فالن  ،بأحسن أسمائه اليت اكنوا يسمونه بها يف ادلنيا ،
ِّ
ٌَ
ّ
فيشيعه ِمن لك سما ٍء مق َّر ُبوها
حىت ينتهوا بها إىل السماء ادلنيا  ،فيستفتحون هل  ،فيفتح هل ،
ّ ّ
عز وجل:
إىل السماء اليت تليها  ،حىت يُنتىه بها إىل السماء اليت فيها اهلل تعاىل  ،فيقول اهلل
ُ
ِّ
اكتبوا كتاب عبدي يف ِعليِّني  ،وأعيدوه إىل األرض  ،فإين منها خلقتهم  ،وفيها أعيدهم ،
ُ
ومنها أخرجهم تارة أخرى.
قال :فتُعاد ُ
روحه يف جسده  ،فيأتيه ملاكن فيجلسانه  ،فيقوالن هل َمن ُّ
ربك ؟ فيقول :
ُ
ريب اهلل ؛ فيقوالن هل :ما دينك ؟ فيقول :ديين اإلسالم  ،فيقوالن هل :ما هذا الرجل اذلي بُعث
ُ
َ
كتاب اهلل  ،فآمنت به ،
فيكم ؟ فيقول رسول اهلل  ، فيقوالن هل :وما ِعل ُمك ؟ فيقول :قرأت
ً
َّ
وصد ُ
قت  ،فينادي منا ٍد من السماء :أن صدق عبدي فأفرشوه من اجلنة  ،وافتحوا هل بابا من
ّ
اجلنة ؛ قال :فيأتيه من رحيها وطيبها ُ ،
ويفسح هل يف قربه مد برصه.
ُ
رجل َح َس ُن الوجه ،
ُ
قال :ويأتيه
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َح َس ُن اثلياب َ ،طيِّ ُ
ب ِّ
الريح  ،فيقول:

ُ
أبرش باذلي ُّ
فوجهك الوجه اذلي
يرس َك هذا يومك اذلي كنت توعد  ،فيقول هلَ :من أنت ؟
ُ
َّ َ
ّ
َّ
َ
ُ
أرجع إىل أهيل ومايل.
الساعة حىت
أقم
ييجء باخلري  ،فيقول :أنا عملك الصالح  ،فيقول :رب ِ
َ
َ
ٍ
وانقطاع من اآلخرة  ،نزل إيله من
إقبال من ادلنيا
الاكفر إذا اكن يف
قال :وإن العبد
ٍ
ُ
ُ
السماء مالئكةُ سود الوجه  ،معهم املسوح  ،فيجلسون منه مد ابلرص  ،ثم ييجء ملك املوت
سخط من اهلل وغضب.
حىت جيلس عند رأسه فيقول :أيتها انلفس اخلبيثة  ،أخريج إىل
ٍ
َ ُّ
َّ
السفود من الصوف املبلول  ،فيأخذها ،
فتتفرق يف جسده فينزتعها كما يُنزتع
قال:

َ
فإذا أخذها لم يَد ُعوها يف يده طرفة عني  ،حىت جيعلوها يف تلك املسوح ،وخيرج منها كأننت
َ
َ ُ
ريح جيف ٍة ُو ِجدت ىلع وجه األرض  ،فيصعدون بها  ،فال ي ُم ُّرون بها ىلع مأل من املالئكة إال
ِ
قالوا :ما هذا الريح اخلبيث ؟ فيقولون :فالن بن فالن  ،بأقبح أسمائه اليت اكن يسىم بها يف
ادلنيا  ،حىت يُنتىه به إىل السماء ادلنيا ،فيستفتح هل فال يفتح.
ُ َ َّ ُ َ َ
ُ
َ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ َّ َ ُ َ َ ُ
ُ
َّ
َ
ثم قرأ رسول اهلل  :ال تفتح هلم أبواب السما ِء وال يدخلون اجلنة حىت ي ِلج اجلمل ِيف
ّ
َس ِّم َ
ا( ،األعراف )44 :فيقول اهلل ّ
عز وجل :اكتبوا كتابه يف ِس ّجني يف األرض السفىل ،
ِ
اخلي ِ
َّ َ َ َّ َ َّ َ َّ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ
ً
ََ ُ
ُ
ُ
اَّلل فكأنما خـر ِمن السما ِء فتخطفه الطري أو
رشك ِب ِ
فتطرح روحه طرحا  ،ثم قرأ  :ومن ي ِ
َ
يح يف َم َاكن َ
ّ ُ
يق( احلج.)31 :
ح
س
ِ
ته ِوي بِ ِه الر ِ
ٍ
ٍ
ُ ُ
عاد ُ
روحه يف جسده  ،ويأتيه ملاكن فيجلسانه  ،فيقوالن هلَ :من ربك ؟ فيقـول :هاه هاه ال
فت

ُ
َ
أدري  ،فيقوالن هل :ما هذا الرجل اذلي بُ ِعث فيكم ؟ فيقول هاه هاه ال أدري  " ،سمعت
ً
انلاس يقولون شيئا فقلته " فينادي منا ٍد من السماء :أن كذب عبدي فأفرشوه من انلار ،
َ
وافتحوا هل بابا ً إىل انلار  ،فيأته من ِّ
حرها وسمومها  ،ويضيق عليه قربه حىت ختتلف فيه
ُ
أضالعه.

ُ
رجل قبيح الوجه  ،قبيح اثلياب  ،مننت الريح  ،فيقول :أبرش باذلي يسؤوك  ،هذا ُ
يومك
ُ
ويأتيه
ُ
اذلي كنت ُ
فوجهك الوجه اذلي ييجء بالرش  ،فيقول :أنا عملك
توعد  ،فيقولَ :من أنت ؟

ِّ
اخلبيث فيقول :رب ال تقم الساعة ) رواه اإلمام أمحد وأبو داود  ،وروى النسايئ وابن ماجة
أوهل  ،ورواه أبو عوانة اإلسفراييين يف صحيحه.
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وذهب إىل القول بموجب هذا احلديث مجيع أهل السنة واحلديث من سائر الطوائف.
املسألة السابعة :هل عذاب القرب يكون ىلع انلفس ؟ أو ىلع ابلدن ؟ أو ىلع انلفس دون
ابلدن؟ أو ىلع ابلدن دون انلفس ؟ وهل يشارك ابلدن انلفس يف انلعيم والعذاب أم ال؟

اجلــــواب :مذهب سلف األمة وأئمتها أن امليت إذا مات يكون يف نعيم أو عذاب  ،وأن
ذلك حيصل لروحه وبدنه  ،وأن الروح تبىق بعد مفارقة ابلدن منعمة أو معذبة  ،وأنها تتصل
ً
بابلدن أحيانا  ،وحيصل هل معها انلعيم أو العذاب .ثم إذا اكن يوم القيامة أعيدت األرواح إىل
األجساد  ،وقاموا من قبورهم لرب العاملني.

ً
وعذاب القرب ثابت بالكتاب والسنة  ،ومن اكن مستحقا هل ناهل نصيبه من العذاب سواء قرب أو
ً ُ
لم يقرب  ،فسواء أكلته السباع أو أحرق حىت صار رمادا ونسف يف اهلواء  ،أو صلب  ،أو غرق
يف ابلحر  ،وصل إىل روحه وبدنه من العذاب ما يصل إىل القبور  ،بقدرة اهلل عز وجل.

املسألة اثلامنة :ويه  :ما احلكمة يف كون عذاب القرب لم يذكر يف القرآن مع شدة احلاجة إىل
معرفته واإليمان به يلحذر ويتىق ؟

اجلــــواب  :جممل ومفصل :

اجلواب املجمل :هو أن اهلل أنزل ىلع رسوهل صىل اهلل عليه وسلم وحيني  ،وأوجب ىلع عباده
اإليمان بهما والعمل بما فيهما  ،وهما الكتاب واحلكمة .قال تعاىل (وأنزل اهلل عليك الكتاب
واحلكمة) والكتاب هو القرآن  ،واحلكمة يه السنة باتفاق السلف .فما أخرب به الرسول صىل
اهلل عليه وسلم جيب تصديقه واإليمان به.
أما اجلواب املفصل  :فهو أن عذاب القرب مذكور يف القرآن يف عدة آيات ؛ منها:

 -1قوهل تعاىل   :ولو ترى إذ الظاملون يف غمرات املوت واملالئكة باسطو أيديهم أخرجوا
أنفسكم ايلوم جتزون عذاب اهلون بما كنتم تقولون ىلع اهلل غري احلق وكنتم عن آياته
تستكربون

وعذاب اهلون هو عذاب القرب  ،قبل العذاب العظيم يف انلار.

 -2قوهل تعاىل عن آل فرعون   :انلار
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ً
ً
يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم

الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. 
املسألة اتلاسعة  :ويه  :ما األسباب اليت يعذب بها أصحاب القبور؟
اجلـــواب  :جممل ومفصل

اجلواب املجمل  :أنه يعذبون ىلع جهلهم باهلل وإضاعتهم ألمره وارتكابهم ملعاصيه.
واجلواب املفصل  :أن الرسول صىل اهلل عليه وسلم قد أخرب عن أناس بأنهم يعذبون يف القرب ،

منهم ىلع سبيل املثال:
 -1انلمام.

 -2اذلي ال يستربئ من بوهل.
 -3الكذاب .
 -4الزناة.

 -5آكل الربا.
وغريهم كثري … أاعذنا اهلل وإياكم من عذاب القرب.

املسألة العارشة :ما يه األسباب املنجية من عذاب القرب؟
اجلــــواب  :جممل ومفصل

اجلواب املجمل  :جتنب تلك األسباب اليت تقتيض عذاب القرب  ،ومن أنفعها أن يتوب اإلنسان
ً
توبة نصوحا  ،وحياسب نفسه.
اجلواب املفصل  :ما ورد يف أحاديث كثرية صحيحة  ،منها :
 -1الربا ،يف سبيل اهلل.

 -2الشهادة يف سبيل اهلل.
 -3قراءة سورة ( تبارك).
 -4املوت يف يللة اجلمعة أو يومها.

املسألة احلادية عرشة :ويه  :أن السؤال يف القرب هل هو اعم يف حق املسلمني واملنافقني
والكفار  ،أو خيتص باملسلم واملنافق؟

اجلــــواب  :أن السؤال يكون للجميع  ،فقد جاء يف حديث الرباء ـ ريض اهلل عنه ـ " فإذا
ً
اكن اكفرا جاءه ملك املوت فجلس عند رأسه  ..فذكر احلديث وفيه ـ ويأتيه ملاكن شديدا
االنتهار  ،فيجلسانه وينتهرانه ،
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فيقوالن  :من ربك؟ …احلديث" وقد

أخرب اهلل تعاىل يف كتابه أنه يسأل الكفار يوم القيامة  ،قال سبحانه ( ويوم يناديهم فيقول ماذا
أجبتم املرسلني) وقال ( فوربك لنسأنلهم أمجعني عما اكنوا يعملون) فإذا سئلوا يوم القيامة
فكيف ال يسألون يف قبورهم؟

املسألة اثلانية عرشة  :ويه أن سؤال منكر ونكري هل هو خمتص بهذه األمة أو يكون هلا

ولغريها؟
اجلــواب :واهلل أعلم ـ أن لك أمة من األمم تسأل عن نبيها  ،وأنهم معذبون يف قبورهم بعد
السؤال هلم وإقامة احلجة عليهم  ،كما يعذبون يف اآلخرة بعد السؤال وإقامة احلجة.

املسألة اثلاثلة عرشة :ويه أن األطفال هل يمتحنون يف قبورهم؟
اجلــواب :أنهم ال يمتحنون  ،ألن السؤال يكون ملن عقل الرسول واملرسل  ،فيسأل :هل آمن
بالرسول وأطاعه  ،أم ال؟ فأما الطفل اذلي ال تميزي هل فكيف يسأل هذا السؤال؟

وأما حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه :أنه صىل اهلل عليه وسلم صىل ىلع جنازة صيب

ُ
فسمع من داعئه" :امهلل قه عذاب القرب" رواه مالك  ،فليس املراد بعذاب القرب فيه عقوبة
ً
ً
الطفل ىلع ترك طاعة أو فعل معصية قطعا؟ فإن اهلل ال يعذب أحدا بال ذنب عمله  ،بل
عذاب القرب قد يراد به األلم اذلي حيصل للميت بسبب غريه  ،وإن لم يكن عقوبة ىلع عمل
عمله.
ومنه قوهل صىل اهلل عليه وسلم" :إن امليت يلعذب بباكء أهله عليه" .أي يتألم بذلك
ويتوجع منه ال أنه يعاقب بذنب اليح (وال تزر وازرة وزر أخرى).
وهذا كقوهل صىل اهلل عليه وسلم" :السفر قطعة من العذاب"  ،فالعذاب أعم من

العقوبة .وال ريب أن يف القرب من اآلالم واهلموم واحلرسات ما قد يرسي أثره إىل الطفل فيتألم
به  ،فيرشع للمصيل عليه أن يسأل اهلل تعاىل أن يقيه ذلك العذاب  ،واهلل أعلم.
املسألة الرابعة عرشة :ويه :هل عذاب القرب دائم أو منقطع؟

اجلــواب :أن عذاب القرب نواعن:

ً
ً
 -1نوع دائم :يدل عليه قوهل تعاىل( :انلار يعرضون عليها غدوا وعشيا)  ،وقوهل صىل اهلل
عليه وسلم يف اذلي يعذب" :فهو يُفعل به ذلك إىل يوم القيامة" رواه ابلخاري .وقوهل صىل اهلل
ُ
عليه وسلم يف قصة اجلريدتني اللتني وضعهما ىلع قربي من يعذبان" :لعله خيفف عنهما ما لم
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ً
ييبسا" فجعل اتلخفيف مقيدا بمدة رطوبتها فقط .فاألصل أن عذابهما دائم.
إال أنه قد رويت بعض األحاديث تفيد أن العذاب خيفف عنهم ما بني انلفختني ،فإذا
قاموا من قبورهم قالوا( :يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا).

 -2نوع يبىق إىل مدة ثم ينقطع  ،وهو عذاب بعض العصاة اذلين خفت جرائمهم ،فيعذب
حبسب جرمه ثم خيفف عنه.
املسألة اخلامسة عرشة :ويه :أين مستقر األرواح ما بني املوت إىل يوم القيامة؟
ً
ً
اجلــواب :قد اختلف العلماء يف هذا اختالفا كثريا  ،وللك واحد حجته  ،فمنهم من قال :يه
يف اجلنة  ،ومنهم من قال :يه عند باب اجلنة  ،ومنهم من قال :يه ىلع أفنية قبورها  ،ومنهم
من قال :يه مرسلة تذهب حيث شاءت  ،ومنهم من قال :يه عند اهلل  ،ومنهم من قال :أرواح
املؤمنني عن يمني آدم – عليه السالم – وأرواح الكفار عن شماهل.

والصواب :أن ( األرواح متفاوتة يف مستقرها يف الربزخ أعظم تفاوت فمنها :أرواح يف أىلع
ِّ
ُ
أرواح األنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني  ،وهم متفاوتون
عليني يف املأل األىلع ويه
اإلرساء.
يف منازهلم كما رآهم انليب يف يللة ِ

ُ
أرواح بعض
ومنها :أرواح يف حواصل طري خرض ترسح يف اجلنة حيث شاءت ويه
بس ُ
الشهداء ال مجيعهم  ،بل من الشهداء من ُُتَ ُ
روحه عن دخول اجلنة َدلين عليه أو ىلع غريه
ً
ُ
َّ
 ،كما يف املسند أن رجال جاء إىل انليب فقال :يا رسول اهلل  ،ما يل إن قتلت يف سبيل اهلل ؟
َّ
ً
ُ
إال َّ
ادلين  ،سارين به جربيل آنفا)).
قال " اجلنة "  ،فلما وىل قال(( :
ً
ً
ُ
صاحبكم حمبوسا
رأيت
ومنهم :من يكون حمبوسا ىلع باب اجلنة كما يف احلديث اآلخر(( :
ِ

ىلع باب اجلنة)).

ً
ومنهم :من يكون حمبوسا يف قربه  ،كحديث صاحب الشملة اليت غلها ثم استشهد ،
ً
َّ
َّ
فقال انلاس :هنيئا هل اجلنة  ،فقال انليب(( : واذلي نفيس بيده إن الشملة اليت غلها لتشتعل
ً
عليه نارا يف قربه)).
ومنهم :من يكون مقره باب اجلنة كما يف حديث ابن عباس (( :الشه ُ
داء ىلع بارق –
ُ
ً
نهر بباب اجلنة – يف قبة خرضاء  ،خيرج عليهم رزقهم من اجلنة بكرة وعشية))  .رواه أمحد .

وهذا خبالف جعفر بن أيب طالب – ريض اهلل عنه – حيث أبدهل اهلل من يديه جناحني يطري
بهما يف اجلنة حيث يشاء.
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ومنهم :من يكون حمبوسا ً يف األرض  ،لم َتع ُل ُ
روحه إىل املأل األىلع فإنها اكنت ُروحا
َّ َ
َّ
ُ
َ
جتامع األنفس السماوية  ،كما ال جتامعها يف ادلنيا ،
األرضية ال
األنفس
سفلية أرضية  ،فإن
َ
معرفة ِّ
ُّ
واتلقرب إيله  ،بل
ربها  ،وحمبته و ِذكره واألنس به ،
وانلفس اليت لم تكتسب يف ادلنيا

يه أرضية سفلية  ،ال تكون بعد املفارقة بلدنها إال هناك.
ً
ّ
َّ
َّ
َ
اعكفة ىلع حمبة اهلل ّ
عز وجل وذكره ،
العلوية اليت اكنت يف ادلنيا
انلفس
كما أن
ُ
ُ
فاملرء مع َمن
واتلقرب إيله واألنس به تكون بعد املفارقة مع األرواح العلوية املناسبة هلا،

َّ
أحب يف الربزخ  ،ويوم القيامة  ،واهلل تعاىل يُ ِّ
زو ُج انلفوس بعضها ببعض يف الربزخ ويـوم
َّ
املعاد كما تقدم يف احلديث  ،وجيعل روحه – يعين املؤمن – مع النسيم الطيب ؛ أي األرواح
ُ
َّ
فالروح بعد املفارقة تلحق بأشاكهلا وأخواتها وأصحاب عملها فتكون معهم
الطيبة املشالكة ،
هناك.

ّ
ُ
تنور ُّ
الزناة والزواين  ،وأرواح يف نهر ادلم تسبح فيه وتلقم
ومنها :أرواح تكون يف
ّ
وشقيها مستقر واحد  ،بل روح يف أىلع عليني  ،وروح
احلجارة  ،فليس لألرواح سعيدها
أرضية سفلية ال تصعد عن األرض).

املسألة السادسة عرشة :ويه :هل تنتفع أرواح املوىت بيشء من سيع األحياء  ،أم ال؟
اجلــواب :أنها تنتفع من سيع األحياء بأمرين جممع عليهما بني أهل السنة.
أحدهما :ما تسبب إيله امليت يف حياته.
اثلاين :داعء املسلمني هل  ،واستغفارهم هل  ،والصدقة واحلج.
أما بقية العبادات ابلدنية :اكلصوم والصالة وقراءة القرآن واذلكر فقد اختلفوا يف

وصول ثوابها إيله .وقد اختار ابن القيم  -رمحه اهلل – وصول ثواب ذلك لكه للميت .وقال:

"اذلي أوصل ثواب احلج والصدقة والعتق هو بعينه اذلي يوصل ثواب الصيام والصالة والقراءة
واالعتاكف  ،وهو إسالم املهدى إيله  ،وتربع املهدي وإحسانه" (ص .)334
ثم قال رمحه اهلل (( :وباجلملة فأفضل ما يُهدى إىل امليت :العتق  ،والصدقة  ،واالستغفار هل ،
وادلاعء هل  ،واحلج عنه)) " ص ." 345
املسألة السابعة عرشة :ويه :هل الروح قديمة أو حمدثة خملوقة؟

اجلــواب :أمجعت الرسل صلوات اهلل وسالمه عليهم ىلع أنها حمدثة خملوقة مصنوعة مربوبة
َ
دينهم  ،وقد انطوى عرص الصحابة
ُمدبَّ َرة .وهذا معلوم باالضطرار من
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ً

واتلابعني وتابعيهم ويه القرون املفضلة ىلع ذلك  ،من غري اختالف بينهم  ،حىت نبغت نابغة
من أهل الضالل فزعمت أنها قديمة غري خملوقة!!
املسألة اثلامنة عرشة :ويه :تقدم خلق األرواح ىلع األجساد أو تأخر خلقها عنها؟

اجلــواب :قد اختلف العلماء يف هذا:

 -1فقال قوم :األرواح خملوقة قبل األجساد.
 -2وقال آخرون :بل األجساد خملوقة قبل األرواح.

ً
ُ
والصواب هو القول اثلاين :وهو أن األجساد خلقت أوال  ،ثم األرواح  ،وديلل هذا أن

اهلل خلق آدم – عليه السالم – من تراب (ثم) نفخ فيه الروح .قال ابن القيم – رمحه
اهلل " :-والقرآن واحلديث واآلثار تدل ىلع أن اهلل سبحانه نفخ فيه من روحه بعد خلق

جسده" (ص.)414

املسألة اتلاسعة عرشة :ويه :حقيقة انلفس.
اجلــواب :أن هذه من املسائل اليت تكلم فيها انلاس من سائر الطوائف  ،واضطربت فيها
أقواهلم  ،وكرث فيها خطؤهم  ،وهدى اهلل أتباع الرسول صىل اهلل عليه وسلم وأهل سنته ملا

اختلفوا فيه من احلق بإذنه  ،واهلل يهدي من يشاء إىل رصا ،مستقيم.
فالصواب أن يقال :بأن الروح جسم خمالف باملاهية هلذا اجلسم املحسوس ،ويه  -أي
الروح – جسم نوراين علوي خفيف يح متحرك  ،ينفذ يف جوهر األعضاء ويرسي فيها رسيان
املاء يف الورد  ،ورسيان ادلهن يف الزيتون  ،وانلار يف الفحم .فما دامت هذه األعضاء صاحلة
ً
لقبول اآلثار الفائضة عليها من هذا اجلسم اللطيف بيق ذلك اجلسم اللطيف مشابكا هلذه
األعضاء  ،وأفادها هذه اآلثار من احلس واحلركة اإلرادية .وإذا فسدت هذه األعضاء بسبب

استيالء األخال ،الغليظة عليها  ،وخرجت عن قبول تلك اآلثار  ،فارق الروح ابلدن ،
وانفصل إىل اعلم األرواح.

املسألة العرشون :ويه :هل انلفس والروح يشء واحد أو شيئان متغايران؟
ُ
اجلــواب :أن انلفس يف القرآن تطلق ىلع اذلات جبملتها  ،كقوهل تعاىل( :فسلموا ىلع
أنفسكم)  ،وقوهل( :وال تقتلوا أنفسكم)  ،وقوهل( :يوم تأت لك نفس جتادل عن نفسها) ،
وقوهل( :لك نفس بما كسبت رهينة) .وتطلق انلفس ىلع الروح وحدها  ،كقوهل تعاىل( :يا أيتها
ُ
أنفسكم) .أما (الروح) فال تطلق ىلع
انلفس املطمئنة)  ،وقوهل( :أخرجوا
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ٌ
ٌ
ابلدن  ،ال بانفراده وال مع انلفس .فالفرق بني انلفس والروح فرق بالصفات ال فرق باذلات.
املسألة احلادية والعرشون :ويه :هل انلفس واحدة أم ثالث؟
ألن اهلل يقول( :يا أيتها انلفس املطمئنة) ويقول( :وال أقسم بانلفس اللوامة)  ،ويقول( :إن
ّ
انلفس ألمارة بالسوء)  ،فيه مطمئنة  ،ولوامة  ،وأمارة.
اجلــواب :أنها نفس واحدة  ،ولكن هلا صفات  ،فتسىم باعتبار لك صفة باسم ،فتسىم
ُ
(مطمئنة) باعتبار طمأنينتها لربها بعبوديته وحمبته  ،وتسىم (لوامة) ألنها تلوم صاحبها ىلع
ُ
ّ
اتلفريط  ،وتسىم (أمارة) ألنها تأمره بالسوء  ،وهذا من طبيعتها إال ما وفقها اهلل وثبتها
وأاعنها.

نسأل اهلل أن جيعل نفوسنا مطمئنة  ،وأن يُدخلنا يف عباده ويف جنته  ،آمني
وصىل اهلل ىلع نبينا حممد وآهل وصحبه أمجعني
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