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 عامل الربزخ

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

ــ  ال    الربزِخ؟ عامُل هو ما ـــ ــ وال ِّاليعـ ـــ  يوِم ِّقبَل الدُّن ا احل اِة ب َد ما عامُل هل هو كما تقوُل السُّـ

 ؟(ع)حممود بن ُنَصري س عدنا الق امِا يف داخِل القرِب؟ أم أنو الربزخ له م  ى آخر يف نهِج 

 

 ال ي العلويُّ النُّصرييُّ نهُجنايف مواجهِة قياِس رجاالِت السُّنَِّة واجتهاِد رجاالِت الشِّيعِة كان 

ر و. وِمن عصييومَ  عرار و وا يياَدالوارِد عن اْل ُيؤكُِّد على التزاِم النَّصِّ (ع)قاَدُه سيييِّدنا َّدَّد بن ُنصيَيري 

نا العلويُّ النُّصرييُّ َفَصحََّحها نهُج اخَلَوَنِة َنيرتدِّاْلُدُدقصَِّرِ  واْلواحلشيويَِّة  فاهيِم اليت اْخَتَلَطْت على َداْل

 مفهوُم الَرْرَزِخ.

َقدوا أنَّ  ُيَدِِّّ ُُ مفهوُم الربزِخ حَ  اعَت اخَلَوَنِةُدتشيييِّعَ  ُدقصييَِّرِ  واْلاْلفقد اْلَتَرَس على الشييِّيعِة 

لينا عُمسييَتِنديَن اق قوا اامام جعفر الصيياد    الئكِةَداْل ومعاينِة َوُمسيَياَلَلِة عنَد حسيياِ  القرِب مرحلَة

عن (، مع أنَّ   ىفُيلَه ِسَوى ذلك وأمَّا َمْحًضا، والكفَر اامياَن َمَحَض َمن قرِبِه يف ُيسأُا )انَّدا سيالُمُ : 

 كر كلديَة الَرْرَزِخ يف كي ُِّ احليديِ ، لكنَّهم َُّنُّوا أنَّ حياَ  القرِب هل الربزُخ اعتداًدا على رواياِت    مل ييَ 

 َقرلل ِمتَّ اْن: لصاحِرِ  أحُدهدا اْذ قاَا سيالم  بن وعرِد اهلِل سيلدان  َدْجِلسيل كروايِة التقالِ الُكَليين واْل

: سييالم بن عرد اهلل فأخَرْرُتَك، فقاا َلِقيُتَك َقرَلَك أنا ِمتُّ واْن َربَُّك، بَك صيَيَنَع ما فأخربِنل َفاْلَقِنل

 َلْت، يَيا حي  َت هُب األرِض من َبرزٍخ يف ؤمنَ ُداْل أرواَح انَّ نعم،: قاا! ه ا؟ يكوُن أَو ه ا؟ كيَف

 .سجِّ  يف الكافِر ونفُس

(: قصوُد من قوِا رسوِا اهلِل )صَدألنَّهم مل َيفهدوا ما هو اْلاحلشويَِّة وك لَك األمُر عنَد السيُّنَِّة  

)انَّ العرَد اذا ُوضيييِيَع يف قرِبِه وَتَولنى عن  أصييييحاُبُ ، وانَُّ  َلَيسييييَدُع قرَع ِنَعاِلهم أتاُه َمَلَكاِن فُيقِعداِنِ  

رسيوُلُ .  أ يهُد أنَُّ  عرُد اهلِل و  ؤمُن فيقوُا:ُدفيقوالن: ما كنَت تقوُا يف ه ا الرَّج ُِ؛ أي َّدَّد؟ فأمَّا اْل

فيقاُا: انظْر اق مقَعِدَك من النَّاِر، قد َأْبَدَلَك اهلُل ب  مقعًدا من اجلنَِّة، َفَيراُهدا َجديًعا وُيفَسُح يف قرِبِه. 

ُُ الكيافُر فُيقاا ل : ما كنَت تقوُا يف ه ا الرَّج ُِ؟ فيقوُا: ال أدري، كنُت أقوُا ما   ُدوأميَّا الْ  قوُا ينياف

 النَّاُس. فيقاُا: ال َدَريَت وال َتَليَت، وُيضَرُ  ِبَدَطاِرَ  من َحديٍد َضرَبةو َفَيصيُح َصيحةو َيْسَدُعها َمن َيليِ 
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ِد ِخ أه ُِ السُّنَِّة واجلداعِة أنَّ الع اَ  والنَّعيَم يف القرِب يقُع على جسيقل (، واعترَب أغلُب مشايَّغرَي الِّ

ُر اجلسييُد بالع اِ  فتتألنُم الرُّوُح منُ ، كدا لو كاَن َحي،ا، ولكنَّ ه ا غري صييحيٍح ألنَّ ييييييَّأثيِِّت، َفَيَتَداْل

 أربعِة على اجلسييُد َل)ُبِن علينا سييالُمُ :الع اَ  واقٌع بالنَّفِس ال باجلسييِد بدلي ُِ قوِا اامام الصييَّادِ  

 علي  حفَظُ  يًئا  الرُّوُح رأى فإذا العق ُُ، َعُ ِيَتر الرُّوُح خرَج والنَّفُس، فإذا والدَُّم والعق ُُ الرُّوُح: أ ياٍل

يف قول  تعاق:  (ؤمنونُداْل) كوِر يف سييييور  َدوالنَّفُس(، فالرُّوُح والعق ُُ يف الربزِخ اْل الدَُّم وبقَل العق ُُ،

ُيْرَعُِّوَن(، والدَُّم  َيْوِم ِاَلى َبْرَزٌخ َوَراِئِهم َوِمن اَقاِئُلَه ُهَو َكِلَدٌة ِانََّها َكالن َتَرْكُت ِفيَدا صيَياِلًحا َأْعَد ُُ )َلَعلِّل

 فُس يف القرب، وُيقَصُد بالنَّفِس النَّفُس احليوانيَُّة الشَّهوانيَُّة.والنَّ

لطنرِع َوعاَلِم ُهَو الَفاصيييِي ُُ ما َبَ  عاَلِم ا فهوَم األوََّا للَررَزِخ يف َنهِجنا العلويِّ النُّصييييرييَِّدانَّ اْل

ُدُِّي ُِ، وَِِّّل َبرَزخًيا ِلَكونِيِ  َبَ  اليدُّنييا َواِِخرِ ، فَياليدُّنيا داُر ابِتالٍل َوامِتحاٍن، َواِِخَرُ  داُر راحٍة        اْل

اِل )ع(: )انَّ عاَلَم الَررَزِخ َدأثوُر َعِن األنِريَواْل ،(ُيْرَعُِّوَن َيْوِم ِاَلى َبْرَزٌخ َوَراِئِهم َوِمنَوَقراٍر، ِلَقوِلِ  َتعاق: )

 عاَلٌم َتَتَخلنُص فيِ  النُّفوُس ِمن َ واِئِرها الَغريرة(.

ُُ أيًضا من ذلَك، فقد ورَدْت كلدُة الَررَزِخ   وحنن كعلويِّ  ُنصَيرييِّ  نفهُم أنَّ معنى الربزِخ أعد

 َوَجَع َُ ُأَجاٌج ْلٌحِم َوَهَ ا ُفَراٌت َعْ ٌ  َهَ ا اْلَرْحَرْيِن َمَرَج النِ ي يف قول  تعاق: )َوُهَو )الفرقان(يف سييور  

 ِنوهم بأحَسدَُّس): )م( ه ا بقول اامام علل  املؤمنَ  أمرُيمَّْحُجوًرا(، وقد َ َرَح  َوِحْجًرا َبْرَزًخا َبْيَنُهَدا

، َوالَررَزُخ وا(ُرِنَتاْجف ُأَجاٌج" ِمْلٌح "َوَهَ اوا ُبفا ييَر ُفَراٌت" َعْ ٌ  "َهَ ا -يبِّالنَّ َ َرْتيعين ِع -القرآِن أمِّاِا

ُُ الدِّيِن اْلُدسَتِقيَماْلالصَِّراَط اهِدَناُدسَتقيُم يف َقوِلِ  َتعاق: )بينهدا ُهَو الصِّراُط اْل يييلوُك َدس(، َوالصِّراُط َطري

ِِ َواعِوجاِج الشِّرِك الر َدعِرَفِة َواجَلنَِّة، َوه ا الصيِّراُط ُهَو  اق اْل ِّ ِضدَّ احِنرا اِط ُِ، اسيِتقاَمُة التَّوحيِد احَل

ؤِمَن َيرقى ُدؤمنوَن، وسييِيْتًرا َمدُنوًعا على الكافرين، ألنَّ اْلُدل لك كاَن ِحْجًرا َمْحُجوًرا أن َيسييْيُلَكُ  االن اْل

ِم، َوُهَو الَرحُر الَع ُ  ِباهلِل الَِّّاِبتاِن ِمن ُدوِن َتَغيُِّر الطنع َدعِرَفُةعلى الِفْطَرِ  األصيْيِليَِّة النيت ِهَل اامياُن َواْل

ٌَ  يييَيراُبُ  َيروي قُلوَ  الْ  انل احَلقيقيَُّة َدعُدؤِمنَ  اليت اذا َوَرَدت عليها الرَّموُز َواْلَماُؤُه الُفراُت سيييَياِئ

 ه ِه الُقلوَ  : )انَّ)ع( )م( لُكَدي ُِ بن زيادام علل اامَتْقَرُلها َوَتزداُد ا راقوا َوُسروًرا لقوِا أمري املؤمن  

َ  ُتقَر ُُ ُدؤِمنْلا(، َفِرَقْدِر َصفاِل ُقلوِ  َقْلَرُ َيْهِدِباللنِ ُيْؤِمنَوَمنأوِعَيٌة َفَخرُيها َأْوَعاها(، وقد قاَا َتعاق: )

ُِ ااهِليَُّة َوالُعلوُم الرَّبَّاِنيَُّةاالسيييِتناَرُ  َواْل ؤِمِن الرَّاَن َوَيهديِ  اق ُد، َفاهلُل َعزَّ َوَج َُّ ُيزي ُُ َعن َقلِب اْلَدعاِر

ُِ الَقويِم َوالصِّراِط اْل َع ييييِيشِرُك ال ي َ رُدُدسَتقيِم ِبالُررهاِن القاِطِع َوالدَّلي ُِ السَّاِطِع، أمَّا الكاِفُر َواْلالطنري

رِّ اامياِن ُدنِكَرُ  ِللَحقيقِة، َواِن اطنَلَعْت على سيييِياالن الَقلوُ  اْلجياِج ال ي ال َتقَرُلُ   اِلِح اأُلديَ ِمَن الَرحِر اْل
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سَتِقرُّ ُفُ  اق َغرِي َموِقِعِ ، ألنَّ َهِ ِه الُقلوَ  َمريضَيٌة َمحجوَبٌة ِبالشيَّكِّ َوالشيِّرِك َوالرَّيِب، ال يَ   ِرْحُتَؤوُِّلُ  َوَت

ْت َعليها الشييييَّقاَوُ  َدواِعِظ، اْذ َغَلَرِد اهلِل، فهل ال َتنَتِفُع باْلِبها َتلويٌح َوال َتصييييريٌح، خاِلَيٌة ِمن َتوحي

 َوالَغراَوُ .

ور  َددِّوِا يف قول  تعاق يف سييييَدَِّ َُ دليالو على اْلفيالرياري سييييرحاَنُ  مرَج الرحريِن وأُّهَر الْ  

وحيدي،ا يكوُن من حيُ  َيْرِغَياِن(، فالتقاُل الرحريِن ت الن َبْرَزٌخ َيْلَتِقَياِن، َبْيَنُهَدا اْلَرْحَرْيِن الرَّمحن: )َمَرَج

النَّيبِّ يدنا ساِِ  اثراًتا، لكنَّ اَِ  غرُي االبِن َتحقيقوا، بدلي ُِ قوِا  ِمَنؤمِن على أنَّ االبَن ُد يهادُ  الْ 

يزاَن عدَم الرغل ألنَّ موه ا التَّوحيُد ميِِّّ ُُ (، الك ُِّ َنِم أعظُم هَو ، ولكْنواحٌد ُ : )أنا واِ(ع)املسيح 

ِّ يتَّصِيُف بالَعْدِا ال بالَرغل، لكنَّ الكاِفَر َنَسَب الرغَل للديزاِن ألنَُّ  أنكَر اَِ  َبعَد أْن َرَأى االبَن،   احل

َمهدا أجَرْيَت ِس دا َكَدَِّ ُِ النَّراِت اليابُلُهييييَيُدشيِرُك َفَع َُ ألنَُّ  زعَم أنَّ االبَن ماِهيٌَّة لبِ ، َفَدِّ َوك لَك اْل

م َيسييييَدعا قوَا َدنِّوِر الن ي َت روُه الرِّياُح، ألنَّهدا َلاِل الَع ِ  ال َينَتِفُع ِبِ ، وُهَو َكاهَلراِل اْلَدَعَلييِ  ِمَن الْ 

ِ ي لنِت. َب ُِ ااَوَداسَّلا َيا َر ُّ َيْدُخ ُُ َمَلُكوَت  ُُّ َمْن َيُقوُا ِلل: َيا َر ُُّكاملسيح )ع(: )َلْيَس النَّيبِّ سيِّدنا 

 اِت(.َوسََّدالل اِفِ ي لنْفَع ُُ ِاَراَدَ  َأِبل اَي

 

 نكتفل لعدم ااطالة واهلل أعلم

 الراح  الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


