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يف املوت تنفصل النفس اردة عن اجلسد انفصاالً ائياً ، وخترج احلياة من اجلسد .. 
وتعود النفس إىل عاملٍ جمرد عن عامل املادة ، بعد أن .. الذي يتحلّل ويعود إىل التراب 

ىل على هذه األرض ، عرب اجلسد تكون قد اُمتحنت يف محلها لألمانة ، ويف خالفتها هللا تعا
 دة .. ...احليرما يعين انتقال النفس ال ال يعين الدخولَ يف حالة العدم ، إنفاملوت األو

وملّا كانت النفس جمردةً عن عامل املادة ..من عامل املادة واملكان والزمان إىل عامل الربزخ 
عامل (  مادي ، فإنّ النفس يف هذا العامل غري عالَماًعاملُ الربزخ كان واملكان والزمان ، و

  .. ال حتس بالزمان وال باملكان  )الربزخ 
 .. وقد أكّد القرآن الكرمي هذه احلقيقة بشكلٍ جلي..  
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 ) tΠ öθtƒ ã‡ xÿΖ ãƒ ’ Îû Í‘θ�Á9 $# 4 ç�à³øt wΥ uρ tÏΒÌ� ôfßϑø9 $# 7‹ Í× tΒöθ tƒ $]%ö‘ã— ∩⊇⊃⊄∪  šχθçGxÿ≈ y‚tG tƒ öΝæηuΖ ÷� t/ βÎ) 

öΝ çFø[Î6 ©9 �ωÎ) # Z�ô³ tã ∩⊇⊃⊂∪ ß øtªΥ ãΝ n=÷æ r& $ yϑÎ/ tβθä9θà) tƒ øŒÎ) ãΑθà) tƒ öΝßγ è=sW øΒr& ºπs)ƒÌ� sÛ βÎ) óΟ çFø[Î6 ©9 �ωÎ) $ YΒöθ tƒ (   
   ] ١٠٤  – ١٠٢: طه [ 
) Ÿ≅≈ s% öΝ x. óΟçF ø[Î6 s9 ’ Îû ÇÚö‘F{$# yŠ y‰ tã tÏΖ Å™ ∩⊇⊇⊄∪ (#θä9$s% $ uΖø[ Î7 s9 $ ·Βöθtƒ ÷ρ r& uÙ ÷è t/ 5Θöθ tƒ È≅ t↔ó¡sù 

tÏjŠ!$ yèø9 $# ∩⊇⊇⊂∪ Ÿ≅≈ s% βÎ) óΟçF ø[Î6 ©9 �ωÎ) Wξ‹ Î= s% ( öθ©9 öΝ ä3̄Ρ r& óΟ çFΖ ä. tβθßϑ n=÷è s? ( ]١١٤ – ١١٢: املؤمنون [   

) tΠöθ tƒuρ ãΠθà) s? èπtã$¡¡9$# ÞΟ Å¡ø) ãƒ tβθãΒÌ� ôfãΚø9 $# $ tΒ (#θèVÎ6 s9 u� ö� xî 7πtã$y™ 4 š� Ï9≡x‹ x. (#θçΡ%x. tβθä3 sù÷σ ãƒ 

   ] ٥٥ :الروم [  )
إىل عامل الربزخ يعين انقطاع صلتها بعامل الدنيا ،  –بعد موا  –ودخول النفس .. 

ها لإلطّالع وهذا طبيعي ألنّ اجلسد الذي كان آليت.. وانقطاع اطّالعها على هذا العامل 
، وخرجت احلياة منه ، وبدأ رحلة على عامل الدنيا ، قد انفصلت عنه انفصاالً ائياً 

  ..ته على التراب عود
) #̈L ym # sŒÎ) u !%ỳ ãΝèδ y‰ tn r& ßN öθ yϑø9$# tΑ$s% Éb> u‘ ÈβθãèÅ_ ö‘$# ∩∪ þ’ Ìj?yè s9 ã≅ yϑôã r& $ [sÎ=≈ |¹ $yϑŠÏù 

àM ø. t� s? 4 Hξ x. 4 $yγ ¯Ρ Î) îπyϑÎ= x. uθ èδ $ yγ è=Í←!$ s% ( ÏΒuρ ΝÎγ Í←!# u‘uρ îˆ y— ö� t/ 4’ n<Î) ÏΘöθ tƒ tβθèW yè ö7ãƒ (  ] ٩٩: املؤمنون 
– ١٠٠ [   

عن أحداث عامل الدنيا ومـا   –، وبعد موا بعد وفاا  –ومسألة انقطاع النفس .. 
تصويره لعـدم علـم    عرب، منها  مرات عديدةجيري فيها ، مسألةٌ أكّدها القرآن الكرمي 

  ..عيسى عليه السالم مبا جرى على األرض ، حينما توفّاه اهللا تعاىل 
) àMΖä. uρ öΝ Íκö� n= tã #Y‰‹ Íκy− $̈Β àM øΒßŠ öΝ Íκ� Ïù ( $ £ϑn=sù Í_tGøŠ©ù uθ s? |MΨ ä. |MΡ r& |=‹ Ï%§�9$# öΝ Íκ ö� n=tã 4 |MΡ r& uρ 

4’ n? tã Èe≅ ä. &ó x« î‰‹Íκ y− (   ] ١١٧: املائدة [   
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 .. ا  –وهذا الربزخ الذي حيجز النفسعن عامل الدنيا ، هو من مقتضيات  –بعد مو
فالنفس يف عامل الربزخ مل تعد تـدرك  .. انتهاء زمن امتحان هذه النفس يف محل األمانة 

 ا الدنيا عرب اجلسد احليدركها يف حياات كما كانت تاجلزئي..  
، وهي عدم مساع املـوتى  مغيبة ويف هذا السياق ال بد من التعرض حلقيقة قرآنية .. 

( عجزة الكُربى امل: وقد بينت يف كتاب .. ألي شيٍء مما يف عامل الدنيا اليت خرجوا منها 
مـن  تعين الذين خرجوا  )يف القرآن الكرمي  (، أنّ كلمةَ املوتى ) حوار أكثر من جريء 

سواٌء كانوا مؤمنني أم كانوا كافرين ، وبينـت أنّ كلمـة    عامل الدنيا إىل عامل الربزخ ،
املوتى  األموات تعين فاقدي الروح من البشر ، سواٌء كانوا على قيد احلياة ، أم كانوا من

..  
.. فاُهللا تعاىل يصف الذين يدعون من دونه ، وهم من أهل الدنيا ومل يغادروها بعد .. 

  ..يصفهم باألموات 
) šÏ%©!$# uρ tβθ ããô‰ tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# Ÿω tβθà)è=øƒ s† $\↔ø‹ x© öΝ èδ uρ šχθà)n=øƒä† ∩⊄⊃∪ ìN≡uθøΒ r& ç� ö� xî 

& !$uŠ ômr& ( $tΒuρ šχρã� ãèô±o„ tβ$−ƒ r& šχθèWyè ö7ãƒ (  ] ٢١ – ٢٠: النحل  [  
هو البشر الذين يدعون من دون اهللا تعـاىل   –هنا  –وكنا قد بينا أنّ املعين باألموات 

š (ومن الرباهني على ذلك هو ورود كلمة ..  Ï% ©! $# uρ (  ،   يف بداية هـذه الصـورة

tβθ (ومن الرباهني على ذلك هو العبارة  ) ..وما ( القرآنية دون كلمة  ãã ô‰ tƒ  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# 

( ..  
) أي بعـض املـوتى   ( ويف الوقت ذاته يصف اُهللا تعاىل بعض الذين غادروا الدنيا .. 

  ..بأنهم ليسوا أمواتاً 
) Ÿωuρ (#θä9θà) s? yϑÏ9 ã≅ tF ø)ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6y™ «! $# 7N≡ uθøΒr& 4 ö≅ t/ Ö !$u‹ ôm r& Å3≈ s9uρ �ω šχρã� ãèô± n@ (   ]
  ]  ١٥٤: البقرة 
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) Ÿω uρ ¨t |¡øtrB tÏ%©!$# (#θè=ÏFè% ’Îû È≅‹Î6 y™ «! $# $O?≡ uθøΒr& 4 ö≅ t/ í !$uŠ ômr& y‰ΨÏã óΟ ÎγÎn/ u‘ tβθ è%y— ö�ãƒ (     ]
  ]  ١٦٩: آل عمران 

y7 (: إذاً حينما يقول لنا اهللا تعاىل   ¨ΡÎ) Ÿω ßì Ïϑó¡è@ 4’ tAöθ yϑø9$# (  يف اآليتني التاليتني:  

) y7 ¨Ρ Î) Ÿω ßìÏϑó¡è@ 4’ tAöθ yϑø9 $# Ÿω uρ ßìÏϑó¡è@ §Μ �Á9 $# u !%tæ‘$!$# #sŒ Î) (#öθ ©9 uρ tÌ� Î/ô‰ ãΒ  ( ]٨٠:  النمل  [  

) y7 ¯Ρ Î* sù Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 $# Ÿω uρ ßì Ïϑ ó¡ è@ ¢Ο �Á9 $# u !% tæ ‘$! $# # sŒ Î) (# öθ ©9 uρ t Ì� Î/ ô‰ ãΒ (  ] ٥٢: الروم [   
، سواء كانوا وا عاملَ الربزخ فإنه جلّ وعال يعين عدم إمساع الذين غادروا الدنيا ودخل

املُدبرين عن منهج اهللا وزعمهم بأنَّ كلمة املوتى تعين الكفّار  ...مؤمنني أم كانوا كفاراً 
من األحياء املُدبرين عن منهج اهللا تعاىل الكفّار  ، فمن جهة.. هو قولٌ غري سليم  تعاىل ،

والعبارة القرآنية الـيت   ،وتى وليس باملباألموات  –كما رأينا  –يصفهم كتاب اهللا تعاىل 
y7 (حنن بصدد تفسريها تتعلّق باملوتى وليس باألموات  ¨Ρ Î) Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 ومـن   .. ) #$

Ÿω (فإنِّ العبارة  ، جهة أُخرى uρ ßì Ïϑ ó¡ è@ §Μ �Á9 $# u !% tæ ‘$! $# # sŒ Î) (# öθ ©9 uρ t Ì� Î/ ô‰ ãΒ  ( ، هي اليت تعين

y7 (على العبـارة   –معطوفة  –كما نرى  –وهي  ،املدبرين عن منهج اهللا تعاىل  ¨Ρ Î) Ÿω 
ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 y7 ( وعلى العبارة ، ) #$ ¯Ρ Î* sù Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 يفند زعمهم  وكلُّ ذلك .. ) #$

y7 ( بأنَّ العبارة القرآنية ¨Ρ Î) Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 تتعلق باألحياء املعرضني عن منـهج اهللا   ) #$
    ..تعاىل 
النفس يف حياة الربزخ ال متلك أي آلية جسدية لإلحساس باألمل أو باللذّة ،  .. اًإذ.. 

ألنها خارج اجلسد ، ويف عامل عاملٍ جمرد عن املادة واملكان والزمان ، وهي باألصل جمردةٌ 
و إحساس نفسي وأي إحساسٍ هلا سواٌء باألمل أم باللذّة ، ه.. عن املادة واملكان والزمان 

  ..، جمرد عن أي آلية جسدية مادية 



) %s$9äθ#( ‘u/−Ζu$! &rΒtF−Ψo$ #$Oø⊥tFt÷È (   ٥                  

 .. هي اليت حتس وحىت يف احلياة الدنيا ، أثناء وجود النفس يف اجلسد ، فإنّ النفس
حتس بآلية اجلسد عرب أعضائه ،  –يف حياا الدنيا  –ولكنها .. باألمل واللذّة ، ال اجلسد 

   ..ساسها فاجلسد ليس أكثر من آلية إلح
هي اليت نشهدها يف هذه الدنيا  –كما يبين القرآنُ الكرمي  –املوتة األوىل ..  اًإذ.. 

حني خروج النفس من اجلسد خروجاً ائياً ، يعقبه تفسخ اجلسد وعودته إىل أصله الذي 
ناء وهذه املوتة متر منها األنفس كلّها ، مؤمنة وكافرة دون استث.. نشأ منه وهو التراب 

..  
نشهدها أمام أعيننا ، فلم ينكرها الكافرون ، ) املوتة األوىل ( ومبا أنّ هذه املوتة .. 

  ..إنما ينكرون املوتة الثانية اليت تسبق البعث يف اآلخرة كما سنرى 
) ¨βÎ) Ï Iω àσ̄≈ yδ tβθä9θà) u‹ s9 ∩⊂⊆∪ ÷βÎ) }‘Ïδ �ω Î) $oΨ èK s?öθ tΒ 4’ n<ρW{$# $ tΒuρ ß øtwΥ tÎ� |³Ζ ßϑÎ/ ∩⊂∈∪   (#θè? ù' sù 

!$ oΨ Í←!$ t/$t↔Î/ β Î) óΟ çFΖ ä. tÏ%Ï‰≈    ] ٣٦ – ٣٤: الدخان [  ) ¹|
ولذلك نرى أنّ أحد أهل اجلنة ، حينما يطّلع ويرى يف سواء اجلحيم قريناً له يف الدنيا 

β÷ (، يذكر مقولة قرينه الكافر املطابقة ملقولة الكافرين  Î) }‘ Ïδ �ω Î) $ oΨ èK s? öθ tΒ 4’ n<ρ W{ $# $ tΒ uρ ß øt wΥ 

t Î� |³Ζ ßϑ Î/ ( وإنكار البعث والعذاب  االعتراف إالّ باملوتة اُألوىل ، وهي عدم..  

) Ÿ≅ t7ø%r' sù öΝ åκ ÝÕ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ tβθä9 u !$|¡ tFtƒ ∩∈⊃∪ tΑ$s% ×≅ Í← !$s% öΝ åκ÷] ÏiΒ ’ ÎoΤ Î) tβ%x. ’ Í< ÖƒÌ� s% ∩∈⊇∪ 

ãΑθà) tƒ y7 ¯Ρ Ï r& zÏϑs9 tÏ%Ïd‰ |Áßϑø9 $# ∩∈⊄∪ #sŒÏ r& $ oΨ ÷FÏΒ $ ¨Ζ ä. uρ $\/#t� è? $ ¸ϑ≈ sà Ïã uρ $̄Ρ Ï r& tβθãΖƒÏ‰ yϑs9 ∩∈⊂∪ tΑ$s% 

ö≅ yδ Ο çFΡ r& tβθãè Î=©Ü•Β ∩∈⊆∪ yìn=©Û $$ sù çν# u t� sù ’ Îû Ï !# uθy™ ÉΟŠÅs pgø:$# ∩∈∈∪ tΑ$s% «! $$ s? βÎ) £N‰Ï. ÈÏŠ÷� ä)s! 

∩∈∉∪ Ÿωöθ s9 uρ èπ yϑ÷èÏΡ ’ În1u‘ àMΖ ä3 s9 zÏΒ tÎ� |Ø ós ßϑø9$# ∩∈∠∪ $ yϑsù r& ßøt wΥ tÏF Íh‹ yϑÎ/ ∩∈∇∪ �ωÎ) $ oΨ oKs? öθ tΒ 

4’ n<ρW{$# $tΒ uρ ßøtwΥ tÎ/ ¤‹ yèßϑÎ/ (    ] ٥٩ – ٥٠: الصافات [   
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$ (تان فاآليتان األخري..  yϑ sù r& ß øt wΥ t ÏF Íh‹ yϑ Î/ ∩∈∇∪ �ω Î) $ oΨ oK s? öθ tΒ 4’ n<ρ W{ $# $ tΒ uρ ß øt wΥ t Î/ ¤‹ yè ßϑ Î/ 

تصوران كّم الرجل املؤمن يف اجلنة على قول قرينه الكافر أثناء احلياة الدنيا ، هـذا   )
β÷ ( الـدخان ة القول املُطابق لقول الكافرين يف سـور  Î) }‘ Ïδ �ω Î) $ oΨ èK s? öθ tΒ 4’ n<ρ W{ $# $ tΒ uρ ß øt wΥ 

t Î� |³Ζ ßϑ Î/ ( ..  
ال يمكن أن تشريا إىل قول الرجل املؤمن عن حـال   )األخريتان (  وهاتان اآليتان ..

وتوا أنهم لن مي –مبجرد دخوهلم اجلنة  –هل اجلنة يعلمون علماً تاماً أاملؤمنني يف اجلنة ، ف
، ولن يعذَّبوا ، ولن خيرجوا منها ، والقرآن الكرمي أكّد هذه احلقيقة يف الكثري مـن   فيها

وبالتايل فإنّ سحب هاتني اآليتني على قول الرجل املؤمن عن حال أهل اجلنـة ،  .. آياته 
سيؤدي إىل وصف أهل اجلنة بأنهم ال يعلمون خبلودهم فيها ، وبأنهم ال يعلمون مبفازم 

  ..اب ، وهذا يناقض صريح القرآن الكرمي من العذ
بذنوم املترتبة على  –يف جهنم  –والكافرون املنكرون للموتة الثانية ، سيعترفون .. 

هذا اإلنكار ، حيث قادهم هذا اإلنكار إىل إنكار البعث ، وإىل الكفر مبنهج اهللا تعـاىل ،  
  ..وإىل اقتراف الذنوب اليت أدت م إىل جهنم 

) (#θä9$s% !$uΖ −/ u‘ $ oΨ −FtΒr& È÷tF t⊥ øO$# $ uΖ tG÷� u‹ ôm r&uρ È÷tF t⊥ øO$# $ oΨ øùu� tIôã $$ sù $ oΨ Î/θ çΡä‹ Î/ ö≅ yγ sù 4’ n<Î) 8lρã� äz ÏiΒ 

9≅ŠÎ6 y™ (   ] ١١: غافر [   

$ (إنّ قوهلم ..  oΨ −F tΒ r& È ÷ tF t⊥ øO يعين نقلتنا من حالة احلياة إىل حالة  املوت يف  نقلـتني   ) #$
لة احليـاة  يوجد بينهما فاصلٌ من الزمان واملكان ، وال يعين ذلك نقلتنا من حااثنتني ، ال 

، فلو كان األمر كذلك ) حياة يتبعها موت مثّ حياة يتبعها موت (  إىل حالة املوت مرتني
  ) ..أمتنا مرتني ( ألتت العبارة القرآنية على الشكل 

$ (وقوهلم  uΖ tG ÷� u‹ ôm r& uρ È ÷ tF t⊥ øO نقلتنا من حالة املوت إىل حالة احليـاة يف نقلـتني   يعين  ) #$
اثنتني ، ال يوجد بينهما فاصلٌ من الزمان واملكان ، وال يعين نقلتنا من حالة املـوت إىل  
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، فلو كان ذلك ألتت العبارة ) موت تتبعه حياة مثّ موت تتبعه حياة ( حالة احلياة مرتني 
  ..) وأحييتنا مرتني ( القرآنية على الشكل 

 –، ال يوجد بينهما ) احلياة الثانية ( واحلياة اآلخرة ) احلياة األوىل ( فاحلياة الدنيا .. 
أي زمان ، ألنّ   –من منظار عامل الربزخ الذي يفصلهما عن بعضهما وبالنسبة لإلنسان 

 من هذا –وبالتايل فاحلياتان .. خارج ساحة الزمان واملكان  –كما رأينا  –عامل الربزخ 
  ..كأنهما متصلتان  –املنظار 
≈,ß (وقوله تعاىل ..  n=©Ü9$# Èβ$s? §� s∆ ( (   ] يؤكّد حقيقة ما نذهب إليه ، ،  ] ٢٢٩: البقرة

فهو يعين وقوع الطالق مثّ عودة للحياة الزوجية ، مثّ بعد ذلك وقوع الطالق مرة أُخرى 
تكرار عبارة الطالق يف حالة  لكان ذلك يشمل) الطالق اثنتان ( ولو قال اهللا تعاىل .. 

  ..دون عودة إىل احلياة الزوجية بني عبارة الطالق األوىل والثانية ) مرة واحدة ( واحدة 
وهناك موتتان ، كما رأينا يف .. هناك حياتان ، مها احلياة الدنيا واحلياة اآلخرة  اًإذ.. 

›Ÿω šχθè%ρä (إضافة إىل أنّ قول اهللا تعاىل .. إقرار أهل النار  tƒ $ yγŠÏù šV öθyϑø9 $# �ω Î) 

sπ s? öθyϑø9 $# 4’ n<ρW{ $# ( óΟ ßγ9 s%uρ uρ z># x‹ tã ÉΟŠÅs pgø:$# (  ] شري إىل أنّ هناك موتة ،  ] ٥٦: الدخاني
  ..ثانية ال ميوا أهل اجلنة 

واملوتة األوىل معلومة ، وهي اليت خترج ا أنفسنا من أجسادنا خروجـاً ائيـاً ،   .. 
ومىت تكون ؟ .. ما هي املوتة الثانية ؟ .. ولكن .. يا وندخل عاملَ الربزخ حيث نترك الدن

  ..مجيع البشر أم بعضهم ؟  مير منهاوهل .. 
#y (إنّ اآلية الكرمية ..  ø‹ x. šχρã�àÿ õ3s? «! $$Î/ öΝçGΨ à2 uρ $ Y?≡uθ øΒr& öΝà6≈ uŠômr' sù ( §ΝèO öΝ ä3çG‹ Ïϑãƒ 

§Ν èO öΝä3‹ Í‹ øtä† §ΝèO ÏµøŠs9 Î) šχθãè y_ ö�è? (  ] ن لنا املوتة الثانية  ] ٢٨: البقرةبيال ت ، ) كما ذهب
  :وذلك لألسباب التالية  ،) بعضهم 
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öΝ (قوله تعاىل  –]  ١[  çGΨ à2 uρ $ Y?≡ uθ øΒ r& ( حصلت إماتة بعد حياة ، فلـو   هال يعين أن
اليت قبـل الـدنيا ،   ) املفترضة ( كان ذلك لكان هناك ثالث حيوات ، هي هذه احلياة 

$ ( احلياة الدنيا ، واحلياة اآلخرة ، ولتناقض ذلك مع العبارة القرآنيةو uΖ tG ÷� u‹ ôm r& uρ È ÷ tF t⊥ øO $# (  
احليـاة   –كما يؤكِّد القرآن الكرمي يف العديد من آياته  –اليت حتصر احلياة حبياتني ، مها 

  ..الدنيا واحلياة اآلخرة 
öΝ (فقوله تعاىل ..  çGΨ à2 uρ $ Y?≡ uθ øΒ r& ( يه كلمة نرى ف) $ Y?≡ uθ øΒ r& (  وليس كلمة ) موتى (

öΝ (ولذلك فهذه العبارة القرآنية ..  çGΨ à2 uρ $ Y?≡ uθ øΒ r& (    ه قبل جميئنـا إىل الـدنيان لنا أنبيت
الصلة والقرىب والفطرة ( فالروح .. ووالدتنا من أرحام أمهاتنا ، كانت أنفسنا دون روح 

  ..الدتنا ينفخ فينا حني و) النقية الطاهرة 
) ü“Ï%©!$# z |¡ôm r& ¨≅ ä. >ó x« … çµs) n=yz ( r& y‰ t/ uρ t,ù=yz Ç≈ |¡ΣM} $# ÏΒ &ÏÛ ∩∠∪ ¢Ο èO Ÿ≅ yè y_ …ã& s# ó¡nΣ 

ÏΒ 7's#≈ n=ß™  ÏiΒ & !$̈Β &Îγ ¨Β ∩∇∪ ¢Ο èO çµ1§θy™ y‡ xÿ tΡ uρ ÏµŠÏù ÏΒ Ïµ Ïmρ•‘ ( Ÿ≅ yè y_ uρ ãΝä3 s9 yì ôϑ¡¡9 $# 

t�≈ |Á ö/F{$# uρ nοy‰ Ï↔øùF{$# uρ 4 Wξ‹ Î=s% $ ¨Β šχρã�à6ô± n@ (   ] ٩ – ٧: السجدة [   

öΝ (قوله تعاىل .. إذاً ..  çGΨ à2 uρ $ Y?≡ uθ øΒ r& ( ما  ..حصلت إماتة بعد حياة  هال يعين أنإن
وبالتايل فاالستشـهاد  .. يعين أنّ أنفسنا قبل والدتنا يف هذا العالَم ، مل ينفَخ فيها الروح 

  ..  ة األوىل هي قبل جميئنا إىل الدنيا ليس سليماً ذه االية الكرمية على أنّ املوت
 .. ه ال حياة يف عامل الربزخ ، أي ال عـودة   –يف هذا السياق  –وال بدأن نذكر أن

 )كاليت يف احلياة الدنيا (  آلية مادية وبالتايل ليس هناكللنفس إىل جسدها يف هذا العامل ، 
فلو كان ذلك لكانت هناك ثالث .. م باللذّة يف القرب ، سواء بالعذاب أإلحساس النفس 

  ..حيوات ، ولتناقض ذلك مع صريح القرآن الكرمي 
املوتة األوىل هي اليت تعقب حياتنا الدنيا هذه ، بدليل إقرار الكفّار ا كما  –]  ٢[ 

öΝ ( بينما قوله.. يؤكّد القرآن الكرمي دون أن ينكر عليهم ذلك  çGΨ à2 uρ $ Y?≡ uθ øΒ r& (  خيص 
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ما قبل احلياة الدنيا ، أي مرحلة األنفس اردة قبل هبوطها إىل الدنيا بغيـة امتحاـا يف   
الدنيا إىل عـامل   احلياة املوتة اليت تنقلنا من  –حصراً  –فاملوتة األوىل هي .. محل األمانة 

  ..الربزخ 
öΝ (قوله تعاىل  –]  ٣[  çGΨ à2 uρ $ Y?≡ uθ øΒ r& (  دة ، عامل األ –كما قلنا  –يصفرنفس ا

قبل والدتنا يف الدنيا ، ويف هذا العامل وجِدت مجيع األنفس ، املؤمنة والكـافرة ، فلـو   
كانت هذه املرحلة هي املوتة األوىل ، واملوتة الثانية هي خروجنا مـن الـدنيا إىل عـامل    

تني لو كان ذلك لذاق أهل اجلنة موت.. الربزخ ، حيث خترج مجيع األنفس مؤمنة وكافرة 
، ولتناىف ذلك مع صريح القرآن الكرمي ، الذي يؤكِّد ) املوتة األوىل ( ، بدل موتة واحدة 

  ..أنّ أهل اجلنة ال يذوقون إالّ املوتة األوىل 
öΝ (لو كانت العبارة القرآنية  –]  ٤[  çGΨ à2 uρ $ Y?≡ uθ øΒ r& (  تعين املوتة األوىل ، لكانت

من الزمان واملكان هو حياتنا الدنيا ،  فاصلٌكان بينهما املوتة الثانية هي اليت نشهدها ، ول
$ ( وبالتايل لكان املوت يقع مرتني وليس اثنتني ، وهذا يناقض العبارة القرآنية oΨ −F tΒ r& È ÷ tF t⊥ øO $# 

( ..  
Ν§ (املوتتان األوىل والثانية ، مها داخل العبارة القرآنية  اًإذ..  èO öΝ ä3 çG‹ Ïϑ ãƒ (  يف الصورة

öΝ ( :آنية القر çGΨ à2 uρ $ Y?≡ uθ øΒ r& öΝ à6≈ uŠ ôm r' sù ( §Ν èO öΝ ä3 çG‹ Ïϑ ãƒ §Ν èO öΝ ä3‹ Í‹ øt ä† §Ν èO Ïµ øŠ s9 Î) šχθ ãè y_ ö� è? ( 
  ..  ] ٢٨: البقرة [ 

كما سنرى   –املوتة األوىل تفصل بني عامل الدنيا وعامل الربزخ ، واملوتة الثانية تفصل 
تني عامل الربزخ ، وهو عامل ما وراء املـادة  فبني املوت.. بني عامل الربزخ وعامل اآلخرة  –

$ ( واملكان والزمان ، ولذلك رأينا كيف أنّ النص القرآين أتى oΨ −F tΒ r& È ÷ tF t⊥ øO ( ومل يأت  ) #$
.. أي ال زمان وال مكان بني املوتتني ، وذلك من منظار عامل الـربزخ  ) .. أمتنا مرتني 

من املنظار ذاته  –ني احلياتني الدنيا واآلخرة ال زمان وال مكان ب –كما قلنا  –وكذلك 
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$ ( ولذلك رأينا أنّ العبارة القرآنية هي – uΖ tG ÷� u‹ ôm r& uρ È ÷ tF t⊥ øO $# (  ومل تأت ، ) تنيوأحييتنا مر
.. (  

ولو عدنا إىل القرآن الكرمي لرأينا أنّ النفخة األوىل يف الصور تؤدي إىل مسـألتني  .. 
  ..الفزع والصعقة  متالزمتني متاماً ، مها

) tΠöθ tƒuρ ã‡ xÿΖãƒ ’ Îû Í‘θ�Á9 $# tíÌ“ xÿ sù  tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# tΒuρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# �ω Î) tΒ u!$ x© ª! $# 4 
<≅ ä. uρ çνöθs? r& tÌ� Åz≡yŠ (   ] ٨٧: النمل [   

) y‡ Ïÿ çΡ uρ ’ Îû Í‘θ�Á9 $# t,Ïè |Á sù tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $#  tΒuρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# �ωÎ) tΒ u !$ x© ª! $# ( §Ν èO 

y‡ ÏÿçΡ ÏµŠÏù 3“t� ÷zé& # sŒÎ* sù öΝ èδ ×Π$uŠÏ% tβρ ã�ÝàΖ tƒ (  ] ٦٨: الزمر [   
فالفزع والصعقة ، مسألةٌ تشمل كلَّ من يف السماوات واألرض ، إالّ من شاء اهللا .. 
اليت  –األنفس  كلَّله أالّ يفزع وال يصعق ، كما يؤكِّد القرآن الكرمي ، أي تشمل  تعاىل

Ν§ (من عصر آدم عليه السالم حىت قيام الساعة ، بدليل قوله تعاىل  –ستصعق  èO y‡ Ïÿ çΡ ÏµŠ Ïù 

3“ t� ÷z é& # sŒ Î* sù öΝ èδ ×Π$ uŠ Ï% tβρ ã� ÝàΖ tƒ (  ..  فالذين يقومون ينظرون بعد النفخة الثانية هم مجيـع
ام البشر من آدم عليه السالم إىل آخر إنسان يف احلياة الدنيا ، وليس فقط األحياء أثناء قي

,t (وبالتايل فالعبارة القرآنية .. الساعة  Ïè |Á sù  tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $#  tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# �ω Î)  tΒ 

u !$ x© ª! البشرية مجعاء ، من آدم عليه السالم إىل آخر إنسان  –فيما تشمل  –تشمل  ) ) #$
  ..يف احلياة الدنيا 

öΝèδ (.. واهللا تعاىل يتوعد الكافرين ، ذه الصعقة  ö‘x‹ sù 4®L ym (#θà)≈ n=ãƒ ãΝ ßγ tΒöθtƒ “Ï%©! $# ÏµŠÏù 

tβθà) yèóÁ ãƒ ∩⊆∈∪ tΠöθ tƒ Ÿω Í_øó ãƒ öΝåκ ÷] tã öΝ èδ ß‰ø‹ x. $ \↔ø‹ x© Ÿω uρ öΝ èδ tβρç� |ÇΖ ãƒ (  ] ٤٦ – ٤٥: الطور [ 
وبالتايل .. الذين يتوعدهم اهللا تعاىل ذه الصعقة موجودون يف كلِّ العصور  فالكافرون.. 
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ن للنفس اردة ، وليس لإلنسان اجلسد ، فمعظم الكافرين الذين ستصعق فالصعقة ستكو
  ..قبل قيام الساعة  –عرب املوت  –أنفسهم غادروا الدنيا 

ويف الوقت ذاته يؤكِّد لنا القرآن الكرمي أنّ املؤمنني الذين سيدخلون اجلنة ، آمنون .. 
  ..نتج عن النفخة اُألوىل ، وبالتايل آمنون من الصعقة اليت ستاألكرب من الفزع 
) Ÿω ãΝ ßγçΡ â“øts† äí t“xÿø9 $# ç� y9ò2F{$# ÞΟßγ9 ¤)n= tGs? uρ èπ x6Í× ¯≈ n=yϑø9 $# # x‹≈ yδ ãΝä3ãΒöθ tƒ “Ï%©!$# óΟ çGΨ à2 

šχρß‰tãθè? ∩⊇⊃⊂∪ tΠ öθtƒ “ÈθôÜ tΡ u !$yϑ¡¡9 $# Çc‘sÜ Ÿ2 Èe≅ Éf Åb¡9$# É= çGà6ù=Ï9 4 $ yϑx. !$tΡ ù&y‰ t/ tΑ ¨ρr& 9, ù=yz 

… çνß‰‹ÏèœΡ 4 # ´‰ôã uρ !$ oΨ øŠn=tã 4 $ ¯Ρ Î) $̈Ζ ä. šÎ=Ïè≈ sù (  ] ١٠٤  - ١٠٣: األنبياء [   

املؤمنون الذين سيدخلون اجلنة ال يفزعون وال يصعقون ، ويدخلون ضمن إطار  اًإذ.. 
�ω (االستثناء  Î)  tΒ u !$ x© ª!   ..يف الصورتني القرآنيتني التاليتني  ) 4 #$

) tΠöθ tƒuρ ã‡ xÿΖãƒ ’ Îû Í‘θ�Á9 $# tíÌ“ xÿ sù  tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# tΒuρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# �ω Î) tΒ u!$ x© ª! $# 4 
<≅ ä. uρ çνöθs? r& tÌ� Åz≡yŠ (   ] ٨٧: النمل [   

) y‡ Ïÿ çΡ uρ ’ Îû Í‘θ�Á9 $# t,Ïè |Á sù tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $#  tΒuρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# �ωÎ) tΒ u !$ x© ª! $# ( §Ν èO 

y‡ ÏÿçΡ ÏµŠÏù 3“t� ÷zé& # sŒÎ* sù öΝ èδ ×Π$uŠÏ% tβρ ã�ÝàΖ tƒ (  ] ٦٨: الزمر [   
 (مساه اُهللا تعاىل  [[هذه الصعقة الناجتة عن النفخة اُألوىل وما يرافقها من فزعٍ .. 

äí t“xÿ ø9$# ç� y9ò2 F{$# ( [[  دةرها تنال .. هي املوتة الثانية اليت تنال جوهر النفس اونرى أن
نّ أهلَ النار يكونون قد ماتوا موتتني ، وبالتايل فإ.. فقط أنفس الذين سيدخلون النار 

املوتة األوىل هي اليت يشتركون فيها مع أهل اجلنة ، وهي اليت تنفصل فيها النفس عن 
اجلسد انفصاالً كامالً لتدخل يف عامل الربزخ ، واملوتة الثانية اليت ينفردون ا ، هي 

θä9$#) (:  قولونولذلك ي.. الصعقة اليت تنال أنفسهم نتيجة النفخة األوىل  s% !$ uΖ−/ u‘ $oΨ −F tΒr& 

È÷ tFt⊥ øO $# $uΖ tG÷� u‹ ôm r&uρ È÷ tFt⊥ øO $# $oΨ øù u� tIôã $$ sù $ oΨ Î/θçΡ ä‹Î/ ö≅ yγ sù 4’ n<Î) 8lρã� äz ÏiΒ 9≅ŠÎ6y™ (  ]١١: غافر [   
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بينما أهل اجلنة مستثنون من الصعقة وما يصحبها من فزعٍ ، وبالتايل ال ميوتون .. 
Ÿω šχθè%ρ (..  ميوا من سيدخلون النار املوتة الثانية اليت ä‹tƒ $yγŠÏù šVöθ yϑø9$# �ωÎ) sπs? öθ yϑø9 $# 

4’ n<ρW{$# ( óΟ ßγ9 s%uρuρ z># x‹ tã ÉΟŠÅs pgø:$# (  ] ٥٦: الدخان [   
، ومفهـوم  ) ص ، و ، ر ( ومفهوم الصور يف القرآن الكرمي من اجلذر اللغـوي  .. 

والتفسري التارخيي للصـور  .. من حالٍ إىل حال  النفخ فيه ، حيمالن داللةَ تغيري النواميس
  .. بأنه بوق وأداةٌ  للنفخ ، ليس سليماً 

Í‘θ�Á9 (وحىت لو أغمضنا أعيننا عن كون كلمة ..  ( من مشتقّات اجلذر اللغوي  ) #$
 (، وبالتايل تعلّقها بدالالت هذا اجلذر اللغوي ، فإنّ العبارة القرآنية ) ص ، و ، ر 

y‡ ÏÿçΡ uρ ’ Îû Í‘θ�Á9 حيث ترد هذه  [[اليت ترد يف مجيع مرات ورودها ذه الصيغة  ) #$

’ (الصيغة  Îû Í‘θ�Á9 ،  تؤكّد أنَّ الصور  ]])) بِالصورِ (( عشر مرات ، دون الصيغة  ) #$
 ما النفخة  –ليس أداةً للنفخ يف شيٍء آخر ، إنيف هذه العبارة القرآني هو يف  –املعين

‡y ( فساحةُ النفخ هي يف ذات الصور..  الصورِ ذاته ÏÿçΡ uρ ’ Îû Í‘θ�Á9 $# (  .. فلو كان الصور
  ) ..ونفخ بالصورِ : ( بوقاً ينفَخ فيه ، لكانت العبارة القرآنية على الشكل 

  ..صورة الشيء هي هيئته وشكلُه وناموسه .. يف كتاب اهللا تعاىل .. 
) þ’ Îû Äd“ r& ;οu‘θß¹ $ ¨Β u !$ x© š�t7 ©. u‘ (  ]  ٨: االنفطار [   

  ..وتصوير الشيء هو إعطاؤه شكلَه وماهيته وناموسه الذي يميزه .. 
) uθ èδ “Ï%©!$# óΟ à2 â‘Èhθ|Á ãƒ ’Îû ÏΘ%tn ö‘F{$# y# ø‹ x. â!$ t±o„ 4 (   ] ٦: آل عمران [   

Í‘θ (وكلمة ..  �Á9 ف ، لتصـور  ، مل ترد يف كتاب اهللا تعاىل إالّ معرفةً بأل التعري ) #$
وبالتايل فإنّ الـنفخ يف  .. لنا املاهية والناموس الذي حيكم شكل الكون وماهيته وقوانينه 

الصور ، هو النفخ يف هذا الناموس ، وبالتايل سيؤدي هذ النفخ إىل اية نـاموس الـدنيا   
 ويف.. من هنا ينتج الفزع ، وتنج الصعقة ، وتبـدل األرض والسـماوات   .. وقوانينها 
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النفخة الثانية يف هذا الناموس يعاد تشكيل العامل اآلخر بناموس جديد له هيئته وماهيتـه  
  .. املختلفة عن ناموس عامل الدنيا 

 –يف احلقيقـة   –املوتة األوىل اليت تؤدي إىل دخول النفس يف عامل الربزخ ، هي و.. 
فارقتها للدنيا تدخل مرحلة فالنفس املؤمنة مبجرد م.. الدرجة األوىل من درجات اآلخرة 

والنفس الكافرة مبجرد مفارقتها للدنيا تدخل .. مصريها وهو اجلنة  فتعرفعني اليقني ، 
  ..مصريها وهو النار  فتعرفمرحلة عني اليقني 

.. وأهل اجلنة يطّلعون على اجلنة منذ موتتهم األوىل ، ودخوهلم مرحلة عني اليقني .. 
، يكونون قد عرفوها سابقاً ) يف مرحلة حق اليقني ( ا يف اآلخرة وبالتايل حينما يدخلو

 ..) ãΝßγ è=Åzô‰ãƒ uρ sπ ¨Ψ pgø:$# $ yγsù §� tã öΝ çλm; (   ] ٦: حممد [   
 ..ويف حال حن أنّ الشهداء والصاحلني يـدخلون   لِمبية اليت تبعض النصوص القرآني

وفق هذا املذهب من  –، فإنّ اجلنة املعنية اجلنة ، على الدخول املباشر بعد املوت مباشرةً 
كمرحلة عني يقني ، وليس كمرحلة حق يقني ) ال احلسية ( هي اجلنة الروحية  –التفسري 

  ..وكذلك األمر بالنسبة ألهل النار .. 
) Ÿ≅ŠÏ% È≅ äz÷Š$# sπ̈Ψ pg ø:$# ( tΑ$s% |M ø‹ n=≈ tƒ ’ÍΓ öθ s% tβθßϑn=ôè tƒ ∩⊄∉∪ $ yϑÎ/ t� xÿ xî ’ Í< ’ În1 u‘ Í_n= yèy_ uρ zÏΒ 

tÏΒt� õ3ßϑø9    ] ٢٧ – ٢٦: يس [    ) #$

) $£ϑÏiΒ öΝÍκ ÉJ≈ t↔ÿ‹ÏÜ yz (#θè%Í� øî é& (#θè=Åz÷Šé' sù #Y‘$tΡ  (   ] ٢٥: نوح [  

) $ pκ çJ−ƒ r' ¯≈ tƒ ß§øÿ ¨Ζ9$# èπ̈Ζ Í× yϑôÜ ßϑø9$# ∩⊄∠∪ ûÉë Å_ ö‘$# 4’ n<Î) Å7 În/ u‘ ZπuŠÅÊ# u‘ Zπ̈ŠÅÊ ó� £∆ ∩⊄∇∪ ’ Í?ä{ ÷Š$$sù ’ Îû 

“Ï‰≈ t6Ïã ∩⊄∪ ’ Í?ä{÷Š$# uρ ÉL̈Ζ y_ (   ] ٣٠ – ٢٧: الفجر [   
  ..هذه احلقيقة  تبينوالصورة القرآنية التالية ، 

) Ÿω uρ ¨t |¡øtrB tÏ%©! $# (#θè=ÏFè% ’ Îû È≅‹Î6 y™ «! $# $O?≡ uθøΒr& 4 ö≅ t/ í !$ uŠômr& y‰ΨÏã óΟ ÎγÎn/ u‘ tβθè%y— ö� ãƒ ∩⊇∉∪ 

tÏmÌ� sù !$yϑÎ/ ãΝ ßγ9 s?# u ª! $# ÏΒ Ï& Î#ôÒ sù tβρç� Å³ö; tGó¡ o„uρ tÏ%©!$$Î/ öΝ s9 (#θà) ysù=tƒ Ν ÍκÍ5 ôÏiΒ öΝ ÎγÏÿ ù=yz �ω r& 
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ì∃öθ yz öΝ Íκ ö� n=tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθçΡ t“ós tƒ ∩⊇∠⊃∪ * tβρ ç�Å³ ö;tGó¡ o„ 7π yϑ÷èÏΖ Î/ zÏiΒ «! $# 9≅ ôÒsù uρ ¨βr& uρ ©! $# Ÿω 
ßìŠÅÒ ãƒ t� ô_r& tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9   ]  ١٧١ – ١٦٩: آل عمران [   ) #$

tβρ * ( الصورة القرآنيةف ç� Å³ ö; tG ó¡ o„ 7π yϑ ÷è ÏΖ Î/ z ÏiΒ «! $# 9≅ ôÒ sù uρ (  ةهم مل يدخلوا اجلنتؤكّد أن
أي أنهم يأملون بعد دخوهلم اجلنة .. احلسية بعد ، فاالستبشار هو طلب البشر والسرور 

  ..املزيد من نعمة اهللا تعاىل وثوابه  –اليت مل يدخلوها بعد  –احلسية 
هي سعادة روحية يرزقـون   –يف مرحلة عني اليقني هذه  –عادة احلاصلة هلؤالء والس

≅ö (فيها رضوان اهللا تعاىل وغفرانه ، وحياةً إميانية تصلهم باهللا تعاىل  t/ í !$ uŠ ôm r& y‰Ψ Ïã óΟ Îγ În/ u‘ 

tβθ è% y— ö� ãƒ (  .. همماثل حال املالئكة الذين عند ربفهي ت..  

) ¨β Î) tÏ%©!$# y‰ΖÏã š�În/ u‘ Ÿω tβρ ç�É9õ3 tGó¡o„ ô tã Ïµ Ï? yŠ$ t7Ïã …çµ tΡθßs Îm6|¡ ç„uρ … ã&s! uρ šχρß‰àf ó¡o„ ) 
   ] ٢٠٦: األعراف   [  )
) …ã& s!uρ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ 4 ôtΒ uρ … çνy‰ΖÏã Ÿω tβρç� É9õ3tGó¡ o„ ôtã  ÏµÏ? yŠ$ t7Ïã Ÿω uρ 

tβρç� Å£ós tGó¡tƒ ∩⊇∪ tβθßsÎm7 |¡ç„ Ÿ≅ ø‹ ©9$# u‘$pκ ¨]9 $#uρ Ÿω tβρç� äIøÿ tƒ (    ]٢٠ – ١٩ : األنبياء [   

) ÈβÎ*sù (#ρç� y9ò6tFó™ $# tÏ%©!$$ sù y‰Ψ Ïã y7 În/ u‘ tβθßs Îm7 |¡ç„ … çµ s9 È≅ øŠ©9 $$ Î/ Í‘$pκ̈]9 $# uρ öΝ èδ uρ Ÿω tβθ ßϑt↔ó¡o„ ) 
   ] ٣٨: فصلت [   )

ار ، فهو دخولٌ أما الدخول احلسي ألهل اجلنة إىل اجلنة ، وألهل النار إىل الن.. 
 ية والنار اإلنشاء احلسال يكون إالّ بعد النفخة الثانية ، وبعد إنشاء اجلن ، يحس ، مجاعي

 وبعد أن يقضي اهللا تعاىل بني العباد باحلق ،..  
) y‡ Ïÿ çΡ uρ ’ Îû Í‘θ�Á9 $# t,Ïè |Á sù tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $#  tΒuρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# �ωÎ) tΒ u !$ x© ª! $# ( §Ν èO 

y‡ ÏÿçΡ ÏµŠÏù 3“t� ÷zé& # sŒÎ* sù öΝ èδ ×Π$uŠÏ% tβρ ã�ÝàΖ tƒ ∩∉∇∪ ÏM s%u� õ°r& uρ ÞÚö‘F{$# Í‘θãΖÎ/ $ pκ Íh5u‘ yìÅÊ ãρuρ Ü=≈ tFÅ3 ø9$# 

u ü“(%É` uρ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$$ Î/ Ï!# y‰ pκ ’¶9 $# uρ z ÅÓè%uρ Ν æηuΖ ÷� t/ Èd,ys ø9$$ Î/ öΝ èδ uρ Ÿω tβθßϑ n=ôàãƒ ∩∉∪ ôM u‹ Ïjùãρ uρ ‘≅ ä. 
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<§øÿ tΡ $ ¨Β ôM n=Ïϑtã uθ èδ uρ ãΝ n=÷æ r& $yϑÎ/ tβθè= yèøÿ tƒ ∩∠⊃∪ t,‹ Å™ uρ tÏ%©!$# (# ÿρã� xÿ Ÿ2 4’ n<Î) tΛ © yγ y_ #·� tΒã— ( #̈L ym 

# sŒÎ) $ yδρâ !%ỳ ôM ys ÏGèù $ yγç/≡uθ ö/r& tΑ$s% uρ öΝßγ s9 !$ pκ çJtΡ t“yz öΝ s9 r& öΝä3Ï? ù' tƒ ×≅ ß™â‘ ö/ä3Ζ ÏiΒ tβθè=÷Gtƒ öΝä3ø‹ n=tæ 

ÏM≈ tƒ# u öΝ ä3În/ u‘ öΝä3 tΡρâ‘É‹Ζãƒ uρ u !$s) Ï9 öΝä3 ÏΒöθtƒ # x‹≈yδ 4 (#θä9$s% 4’ n? t/ ô Å3≈ s9 uρ ôM¤) ym èπ yϑÎ=x. É># x‹ yèø9 $# ’ n?tã 

tÍ� Ïÿ≈s3 ø9$# ∩∠⊇∪ Ÿ≅ŠÏ% (# þθè=äz÷Š$# z>≡uθ ö/ r& zΟ ¨Ψ yγ y_ tÏ$Î#≈yz $ yγŠÏù ( }§ ø♥ Î7sù “uθ ÷W tΒ šÎ� Éi9x6tGßϑø9 $# 

∩∠⊄∪ t,‹ Å™ uρ šÏ%©!$# (#öθ s) ¨?$# öΝ åκ ®5u‘ ’ n<Î) Ïπ̈Ζ yf ø9 $# # ·� tΒã— ( #̈Lym # sŒÎ) $ yδρâ !%ỳ ôM ysÏGèù uρ $ yγ ç/≡uθö/ r& tΑ$s%uρ 

óΟ çλm; $pκ çJ tΡ t“yz íΝ≈ n=y™ öΝ à6ø‹ n=tæ óΟçFö7 ÏÛ $yδθè=äz÷Š$$ sù tÏ$Î#≈ yz (   ] ٧٣ – ٦٨: الزمر [   
وكنا قد رأينا أنّ الفزع األكرب يكون حني النفخة األوىل ، حيثُ يتغير النـاموس  .. 

  ..حىت تلك اللحظة  عامل الدنياالذي كان حيكم 
) Ÿω ãΝ ßγçΡ â“øts† äí t“xÿø9 $# ç� y9ò2F{$# ÞΟßγ9 ¤)n= tGs? uρ èπ x6Í× ¯≈ n=yϑø9 $# # x‹≈ yδ ãΝä3ãΒöθ tƒ “Ï%©!$# óΟ çGΨ à2 

šχρß‰tãθè? ∩⊇⊃⊂∪ tΠ öθtƒ “ÈθôÜ tΡ u !$yϑ¡¡9 $# Çc‘sÜ Ÿ2 Èe≅ Éf Åb¡9$# É= çGà6ù=Ï9 4 $ yϑx. !$tΡ ù&y‰ t/ tΑ ¨ρr& 9, ù=yz 

… çνß‰‹ÏèœΡ 4 # ´‰ôã uρ !$ oΨ øŠn=tã 4 $ ¯Ρ Î) $̈Ζ ä. šÎ=Ïè≈ sù (  ] ١٠٤  - ١٠٣: األنبياء [   

  :ين يف النار وهناك فزع آخر يكونُ بعد النفخة الثانية ، حني تكَب وجوه الكافر
) tΒ u !%ỳ Ïπ oΨ |¡ys ø9 $$Î/ … ã&s# sù ×� ö� yz $pκ ÷] ÏiΒ Νèδ uρ  ÏiΒ 8í t“sù >‹ Í× tΒöθ tƒ tβθãΖ ÏΒ# u ∩∇∪  tΒuρ u !%ỳ 

Ïπ y∞ÍhŠ¡¡9 $$ Î/ ôM ¬7ä3 sù öΝ ßγ èδθã_ ãρ ’Îû Í‘$̈Ζ9$# ö≅ yδ šχ÷ρt“øg éB �ωÎ) $ tΒ óΟçFΖ ä. tβθè= yϑ÷ès? (   ] ٨٩: النمل 
– ٩٠ [   

 الربزخ جمردة عن عامل املادة ، وبالتايل ال تدرك اجلزئيـات ، ومـا   والنفوس يف عامل
أشبه ما تكون باحلالة  –يف عامل الربزخ  –فالنفوس املؤمنة تكون  ..تدركه هو الكليات 

 –تكون الكافرة والنفوس .. املالئكية ، فقد عملت يف حياا الدنيا وفق منهج اهللا تعاىل 
، مرهونةً بعملها املنـاقض ملنـهج اهللا    ما تكون باحلالة الشيطانية أشبه –يف عامل الربزخ 

  ..تعاىل ، الذي عملته يف حياا الدنيا 
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يف مرحلة  –يف عامل الربزخ  –وعلى الرغم من أنّ النفوس املؤمنة والكافرة تكون .. 
 ، وعـدم  فإنّ عدم إدراكها للجزئيات يف ذلك العامل ..عني اليقني بالنسبة للجنة والنار 

غري مدركة حلقيقة تفاعلـها  ) وهي يف عامل الربزخ ( إحساسها بالزمان واملكان ، جيعلها 
احلسي مع اجلنة والنار ، هذا التفاعل احلسي الذي ال يكون إالّ بعد تزاوج هذه النفـوس  

،  )بعد النفخة الثانيـة  ( ولذلك بعد هذا التزاوج .. مع أجسادها اليت ستخلَق يف اآلخرة 
وبعد إدراكها للجزئيات ، إضافة إلدراكها للكليات ، تدرك حقيقة العامل اآلخـر إدراك  

  ..حق يقني 
) y‡ Ïÿ çΡuρ ’Îû Í‘θ�Á9 $# # sŒÎ*sù Ν èδ zÏiΒ Ï^# y‰÷` F{$# 4’ n<Î) öΝ ÎγÎn/ u‘ šχθè=Å¡Ψ tƒ ∩∈⊇∪ (#θä9$s% $ uΖ n=÷ƒuθ≈ tƒ 

.tΒ $uΖ sV yèt/ ÏΒ 2$ tΡÏ‰ s%ö� ¨Β 3 #x‹≈ yδ $ tΒ y‰ tã uρ ß≈ oΗ÷q §�9$# šXy‰ |¹uρ šχθè=y™ö� ßϑø9  – ٥١: يس  [  ) #$
٥٢ [   

  

 
 


