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 الدرس األول...

 أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم 

 هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين  الحمد

 آل بيته الطيبين الطاهرينو محمد                    

أشكر مبرة العروة الوثقى التي أتاحت لي هذه الفرصة لخدمة األخوات وخدمة  ء  بتداا

آيات هللا والقرآن الكريم كما أشد على يد األخوات الطالبات والمدرسات القيمين على 

في سبيل خدمة تثبيت وحفظ وتفسير وتالوة وتعليم آيات  هذا البرنامج لما يبذلونه

ن أهم وأعلى وأشرف الوظائف التي يقوم بها القرآن الكريم والشك أنها وظيفة م

اإلنسان المسلم المعتقد بأهمية هذا الكتاب وكونه كتاب من هللا سبحانه وتعالى وهو 

فالعامل العالم العارف الحافظ والمهتم بهذا  في المرتبة األولى أمام الكتب االلهية,

 .وجاهه في الدنيا واآلخرة  الكتاب الشك أن له مقام و

الذي اخترته والسورة التي اخترت الحديث عنها هي سورة الواقعة  الموضوع

(والسبب في ذلك أنني سوف ال أقف إشراقات من سورة الواقعةوأسميت البحث ب)

أحاول أن تكون هذه اإلشراقات في ثمان حلقات  على كلمة كلمة من هذه السورة,

السورة التي ربما ال  تقريبا ولهذا سوف أقف على النكات األساسية الموجودة في هذه

توجد في سورة غيرها أو توجد في بقية السور لكن ليس بهذه اإلضاءة وبهذا 

 الوضوح والبيان .

تفق على أنها تسمى بسورة علي )ع(وأبنائه وكل من المفسرين يقول هذه السورة م  

 سبب مبرر في ذلك.

ن وعناية هي قول وال تحتاج إلى تعم   لمبررات وأكثرها انطباقا  وبداهة  من أوضح ا

باعتبار ورود الحديث عن الشريحة األولى من المقربين من هللا (الشهيد المطهري)

السابقون يتحدث عن ) قال,هو ,ثم في وصفهمسبحانه وتعالى وهم السابقين 

(أي في ٌر موضونه متكئين عليها متقابلينعلى سر(قال)أولئك المقربون السابقون

والشك أن مكان السرر الموضونة ال تكون إال  الجنة هم على سرٌر موضونة,

 ألسياد الجنة ,وقد ورد عن كال الفريقين أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة .

الحديث الوارد عن رسول هللا )ص(الذي يرويه  إذا  باعتبار ورود هذا الوصف وضم  

هذا يجعلنا الشيعة والسنة بنفس النسبة في السند وبنفس العلو والصحة في السند و

 هذه السورة هي سورة علي وأبنائه. نقبل الرواية الثانية التي تقول أن
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 إشراقات أساسية في سورة الواقعة .ن كالمنا في اآل

الشك أن بادئ ذي بدء أول ما يتبادر في الذهن أن سورة الواقعة األولى:  المسألة

وأحوال الناس في من أولها إلى آخرها تتحدث عن يوم القيامة وتتحدث عن أوضاع 

,الشك أن الحديث عن اليوم اآلخر م أصناف من يعيش يوم القيامة يوم القيامة وتقس  

عد العلمي والعملي هو في ثقافتنا الدينية أصل تأسيسي ويؤثر بشكل كبير على الب  

 لإلنسان .

ئع ة واإليمان بكل هذه الوقااإليمان بيوم القيامة واإليمان بالواقعة واإليمان بالحاق  

والفلسفية للوجود ,لنفسه تتبدل رؤيته التكوينية \من جهة علمية\يجعل اإلنسان 

اإلنسان إذا  وبالدرجة األولى لما يجري حوله ,وطبعا  هذا بحد نفسه كمال,بالذات 

نفسه كمال ,حتى  زاد في علمه وزاد في معرفته وإدراكه وزاد في وعيه ,هذا بحد  

اإلنسان,وهذه تعالج لنا مسألة أساسية ,دائما نحن لو لم تؤثر هذه الزيادة على عمل 

نتصور أن العلم مالم يؤدي إلى نتيجة عملية فإن هذا العلم ال قيمة له ,هذا معناه أننا 

عد نفسي وروحي وعلمي ,له ب  اإلنسان موجود ذو بعدين  النفهم حقيقة اإلنسان,

نية ,يصبح هذا اإلنسان له كمال بالنظرة الصحيحة الواعية التكوي ب عدال,هذا وعقلي 

 أكمل من اإلنسان الجاهل الذي يجهل بهذه الحقيقة.

عمليا   فقط,اإلنسان  هناك أمور قيمتها في بعدها العملي ولكن اإلنسان ليس موجودا  

ود ليس فقط موجود له دافع ومحركية باتجاه األمور العملية,اإلنسان في الحقيقة موج

أدرك هذه الحقيقة وعرف اإلنسان حقيقة معينة وإذا  له ب عد نفسي وروحي وفكري ,

الشك أن نفس اإلنسان تكبر والشك أن روح اإلنسان تكبر وإدراكه أيضا يكبر وهذا 

 أصل أصيل في اإلنسان .

العلمي,تؤسس لكمال اإلنسان إذا  معرفة اليوم اآلخر تؤسس لكمال اإلنسان 

هو حوله نظرة إلهيه,نظرة  المعرفي,تجعل النظرة الفلسفية لنفسه وللموجودات ولما

ذات ب عد غائي ونتيجة غائية وهذه من أهم المسائل التي ي بحث عنها في الفلسفة 

 الوجودية لإلنسان.

جريات ذلك إن لإليمان باليوم اآلخر ومعرفة أحداث اليوم اآلخر وم   المسألة الثانية:

أحداث هذا اليوم اليوم الذي لم يتكلم عنه كتاب إلهي كما تكلم عنه القرآن,معرفة 

 اآلخر لها أثر عملي على اإلنسان .

والنتيجة اآلخروية الشك أن اإلنسان عندما يصدر عمله وهو ناظر للغاية اآلخروية 

للعمل قيمة تختلف عن العمل الذي يكون مبتور في نظرته لليوم اآلخر,وسبب ذلك 
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لى إلى الغاية من فهو ينظر بالدرجة األو,أن اإلنسان عندما يريد أن يقوم بعمل ما 

 عندما تريد أن تشرب ماء فأنت تريد الغاية األساسية وهي أن ت روى, فمثال   العمل,

ومثال عندما تريد أن تأكل فأنت تريد أن تشبع,وعندما تريد أن تزور فالن فأنت 

 تنظر للغاية التي تريد من أجلها زيارته..

دما ترفعها لألعلى فإنها تسقط اإلنسان عمله ليس عامال  قسريا  مثل الحجرة التي عن

تلقائيا  ألن صعودها لألعلى ليس غاية لها ,فأعمال اإلنسان في الحقيقة هي أعمال 

غائية ,وكذلك المعرفة واإليمان والتأسيس لليوم اآلخر يجعل عمل اإلنسان عمل 

تفكير اإلنسان يصبح أبدي وعمل  وأبدي, ويجعل عمل اإلنسان عمل آخروي غائي,

يز حتى في الفعل الذي يَظهر لنا أنه فعل وهذا يجعلنا نمي   يصبح أبدي,اإلنسان 

لكن  اآلداب والسلوكيات التي نرتضيها, ظهر لنا أنه نوع منأو الذي يَ  أخالقي مثال ,

هذا العمل ال يتعلق بالغاية النهائية, اليتعلق باإليمان بالميعاد وال بالقرب االلهي 

فإن هذا العمل مهما كان مشحون من  بحانه وتعالى,واليتعلق باإليمان بلقاء هللا س

ه نحن بالعمل صف  شحنات شعورية وإحساسية وعاطفية أو ربما يكون عمل نَ

األخالقي ,لكن هذا العمل باعتباره غير متعلق بتلك النهاية والغاية فال بد أن يكون 

ضاء وإرأله غايات في الدنيا ,إما أن تكون مصلحة اجتماعية أو مصلحة ذاتية 

فإن إرضاء الضمير ليس هو المطلوب ,إرضاء الضمير هذه  للضميرأو أو..الخ,

 .مرحلة أولى وليست الغاية النهائية التي هي القرب من هللا سبحانه وتعالى

إذا  المعرفة والتأسيس لليوم اآلخر ومعرفة أحداث اليوم اآلخر تجعل عمل اإلنسان 

وأما إذا كان عمل  دى في عالم الغيب,عمال  له نهاية ونتيجة وص عمال  أبديا ,

اإلنسان لمرحلة مقطعية ولفائدة مقطعية )كإرضاء ضميره وراحة وجدانه وكل ما 

هذا العمل في ثقافتنا مالم يكن معبأ بلقاء  جاء في النظريات الفلسفية واألخالقية (فإن  

ء هللا سبحانه التي نسميها نحن بشكل تلقائي )النية(القصد وجه هللا ولقا هللا سبحانه,

فهذا العمل ال يعتبر قيمي بالمعنى الديني وبالمعنى األخالقي والفلسفي الذي  وتعالى,

 نعتقده في صحة العمل وعدم صحته.

كات لماذا نفس ر ونتحدث عن الن   سوف أبرر لماذا اخترنا بالذات سورة الوقعة؟*

 األساسية لسورة الواقعة؟

ولتأسيس نظرة صحيحة واقعية ت طابق بشكل سوف نرى أنها هي المبدأ لمعرفة 

م عن يوم القيامة في أمور كثيرة,بأسماء القرآن تكل   االحظو كامل الواقع الخارجي,

 ال أقسم بيوم القيامةسماه يوم القيامة ) وسمى يوم القيامة بأسماء كثيرة مثال   كثيرة,
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 تة الموجودة في التعبير(لماذا التعبير بيوم القيامة وما النكوال أقسم بالنفس اللوامة

 بوصف اليوم اآلخر بيوم القيامة؟

سوف  طبعا  نحن إذا جمعنا كل اآليات التي تتحدث عن يوم القيامة وتلك النشأة,

,هذه اآليات واألسماء سوف تتعاضد لبيان تكتمل عندنا الصورة التي هي غائبة عنا 

 شخصية وهوية وسمات ذلك اليوم.

 ذلك اليوم والذي استخدمه القرآن والروايات ونحن أيضا   يوم القيامة هو أحد أسماء*

 نستخدمه لكن ما النكتة في اسم ذلك اليوم بيوم القيامة؟ 

اإلنسان مثال  عندما يدخل في الحياة الدنيا,هو يدخل بشكل تدريجي أوال   االحظو

ع ضغة ثم بعد ذلك يبدأ يتحرك وبعد الحركة يستطياإلنسان يبدأ نطفة ثم علقة ثم م  

أن يجلس وأن يقف,فقيام اإلنسان في هذا العالم مر  بمراحل سابقة حتى يستطيع أن 

 تأتيهم بغتةً فتبهتهم فال يستطيعونيقوم ,ولكن في ذلك العالم الذي يأتي بغتة )

 (يعني ذلك العالم دفعي ,فإن أقوى حال يكون عليه اإلنسان عندما يكون قائم,هارد  

قوى اإلنسان تصبح في  اإلنسان تصبح يقظة ومنتبهة,عندما يقوم اإلنسان فكل قوى 

في ذلك العالم الذي الوجود فيه دفعي ,لذلك يصبح حال اإلنسان  حالة تحفز شديد,

 فإذا هم قيامٌ يقول جل وعال) فاآليات تحدثنا لماذا يقوم اإلنسان؟ حال قائم,

ي يعي ن له يريد أن يعرف مصيره النهائي الذ اإلنسان عندما ت عرض عليه,(ينظرون

 ماسوف يعيش فيه خالدا .

فعندما ي علن عن  ن مثال  اإلنسان الطالب يقدم رسالة ماجستير أو دكتوراه,لو أ

شخص يصبح قائم ومنتبه عندما يريد  ولكن أكثر النتيجة كل الموجودين يقومون,

 سماع النتيجة هو ذلك الطالب ألن المسألة مصيرية بالنسبة له.

فاإلنسان أصال  ال يقدر  نه مصيري وألنه يعي ن مصير اإلنسان,فكذلك يوم القيامة أل

ألنه  لماذا؟ وجود اإلنسان في ذلك اليوم ال يقدر أن يمارس إال عملية القيام, أن يقعد,

 (.فإذا هم قياٌم ينتظرونينتظر)

أمامه عظيم  أحد أسباب تسمية يوم القيامة بيوم القيامة,ألن اإلنسان إذا مر   *وأيضا  

مثال  عندما يمر أمامنا أستاذ نحترمه ونقدره فإننا  ارأى عظيما  فإنه يقف, الحظوأو 

لكن إذا ظهر لنا اإلمام المعصوم  نقف ,وإذا يمر أمامنا السيد القائد مثال  تلقائيا  نقف,

 حتما  يقف. هنا الشخص تماما  ال يقدر على القعود,
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 اولذلك الحظو ملة فإنه سوف يقف,إذا  اإلنسان يمر أمامه ويظهر له ربوبية هللا كا

ألن رب العالمين ظهر )لرب العالمين( (لمنيوم يقوم الناسهللا سبحانه ماذا يقول)

 لهم.

ذلك يوم القيامة ألن حالة الجلوس في ذلك اليوم غير متصورة وغير محتملة وغير 

نظرية  الشقي والسعيد كلهم في حالة قيام ألنه هذه حالة ألن الفاسق والتقي, متوقعة,

 حالة أصيلة في اإلنسان . وأساسية,

ال تقع وال يمكن  ففي ذلك اليوم, حالة عدم القيام ,حالة مستبعدة من اإلنسان,

والكل سوف  لتحفز هذا اإلنسان واهتمامه وتعيين مصيره, تصورها من اإلنسان,

 لى,الحق هو هللا سبحانه وتعا يقوم لرب العالمين ,ألن في ذلك اليوم سوف يرون أن  

 عنهم في ذلك العالم. كشف لهم ما كان محجوبٌ سوف ي  

هذا ب عد في تسمية يوم القيامة بيوم القيامة ونحن في سورة الواقعة ال  إذا  هذا حيثية,

ال نريد أن نقول يوم الواقعة هو يوم القيامة,هذا أمر آخر  نريد أن نناقش هذا الب عد,

 نتحدث عنه في سورة القيامة إن شاء هللا..

*وأحد أسماء يوم القيامة هو )يوم الحق( والقرآن أيضا  يسمي يوم القيامة ب)يوم 

 إذن(ويسميه ب)اليوم(.

ساعة ,يوم السبت أو األحد أو... نقصد بها 24نحن في عرفنا نسمي اليوم ال االحظو

ساعة,هذه المرحلة الزمانية نسميها يوم أو أننا نسمي اليوم ب)النهار( مقابل 24ال

 أيام في مسألة اإلقامة,10ذلك تالحظون مثال  أن الفقهاء عندما يقسمون الالليل, ول

ساعة أم 24وفي مثال  مسألة أحكام المرأة,فإنه يوجد اختالف,ماهو اليوم؟,هل هو ال

 النهارات فقط , والكثير يذهب على أن الليالي غير داخلة .

غير أحوال نظام الكون ألن باعتبار تت ساعة المضيئة المنيرة,24طلق على الاليوم ي  

فما الذي يحدد لنا هذا سبت \الشمس والقمر تحدد لنا أحوال اليوم أي تحدد لنا األيام\

أحول األفالك هي التي تحدد لنا أوضاع وأحوال  وهذا أحد هذا رجب وهذا شعبان؟

ولكن إذا  ساعة أو النهارات,24نقصد فيه إما ال األيام ,وغالبا  نتحدث عن اليوم,

ألن  لماذا؟ ساعة والنريد النهارات أيضا ,24عن يوم القيامة فنحن ال نريد التكلمنا 

والسماء كشطت والنجوم تناثرت  يوم تجمع فيه الشمس والقمر وتندك, يوم القيامة

,فال وجود ألسباب التقسيم التي نقسم بها األيام ,ودليل ذلك ,مثال  لو كان الناس 

 فالجميع سوف يستفيد من هذا النور, ,مجموعين في مكان واحد وكان هناك نور

وهللا سبحانه  يعني لو أشرقت الشمس فكل الموجودين سيستفيدون من الشمس,
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 قل إن األولين واآلخرينوتعالى يؤكد على أنه في ذلك اليوم كل الناس مجتمعين)

 (إذا  كلهم مع بعض مجموعون لميقات يوم معلوم,لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم

أن اليوم هنا ال يراد به  االحظو تماعه من نور أحد,يوجد أحد يستفيد الج مع ذلك ال

راد به أمر وال يراد النهارات من شروق الشمس إلى مغيبها ,وإنما ي  ساعة 24ال

 آخر.

باعتبار المؤمنون \أيضا  أن في ذلك اليوم المنافقون يخاطبون المؤمنون  اوالحظو

 فإذا كانت صيحةً واحدة فإذا هم جميعٌ ن )وكل الناس مجتمعي\يكونون في حالة نور

أي كل الناس حاضرين وموجودين مع بعضهم البعض ومع ذلك ال لدينا محضرون(

يعني لو كان اثنين متجاورين وقريبين إلى بعض  يستفيد إنسان من نور غيره أبدا ,

مع ذلك ال يمكن أن  ولكن هذا مع أنه يعيش حالة نور ويرى نور وبين يديه نور,

 )يومالحظو ماذا يقول المؤمنون وال يمكن أن يؤثر على من حوله, ي قبسا ,يعط

 وبأيمانهم بشراكم اليوم جناتٌ ترى المؤمنون والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم 

)يوم يقول (ثم يقولتجري من تحتها األنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم

 فالمؤمنون يقولون(من نوركمذين آمنو انظرونا نقتبس والمنافقات لل المنافقون

النور كان ورائكم في  إلى الدنيا, ايعني ارجعونوراً( اوراءكم فالتمسو اقيل ارجعو)

 يوم الدنيا.

فكيف اليستفيد  فلو كان اثنين متجاورين واحد عنده نور مادي والثاني مظلم,

 المظلم؟

فيه نظام  ليس نور نظامي ,وليس نور رف أن هذا النور هو نور غير مادي,هنا نع

هذا النور \معت الشمس والقمرألنه في ذلك اليوم ج  \الطبيعة وال نور في حالة الكون 

روحه إدراكه  نفسه نور, معرفته نور, هو نور وجودي ,هذا ألن وجوده علمه نور,

ألن عنده الجهل  الطرف اآلخر ال يمكن أن يستفيد منه,فلذلك  أخالقه نور,

سباب الشقاء ,حتى لو أراد أو أيا  كان من أ ظالم, ألنه والظلمات بعضها فوق بعض,

 هذا المؤمن أن يعطيه نور ال يمكن أن يعطيه ,ال يمكن أن يضيف عليه من النور,

مسألة حركة اشتدادية وجودية ,وقد انتهت مسألة  ألن المسألة مسألة وجودية,

ءكم ورا ا)قيل ارجعوالحركة االشتدادية الوجودية ,كانت الفرصة في الدنيا 

 .\سورة الحديد\نوراً فضرب بينهم بسور( افالتمسو

ألن أحوال ذلك اليوم أحوال ساعة وال النهارات  24ذلك اليوم ال نريد به ال  إذا  

 وجودية.
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نعبر بعض األحيان عن اليوم فنريد به حادثة أو واقعة  عندنا تعبير آخر, وأيضا  

أقول رحت الكويت  كذا, حادثة أقول أنا رحت الكويت وصار معي مهمة مثال  

ذلك األمر الذي  ذلك المهم الذي وقع, لكن أقصد باليوم ذلك الحدث, أسبوع أو شهر,

أو الذي حدثت فيه هذه المسألة المهمة لذلك نسميه  أخذ مأخذ مني أو من اآلخرين,

 باليوم.

هنا ألن ما سوف يحدث هو تعيين للموجودات وتشخيص للمرتبة الوجودية لكل 

 أحد ذلك اليوم هو يوٌم له. لكل أحد,

أحد أسماء هذه الظاهرة الوجودية هو الواقعة ,أحد أسماء يوم القيامة وأحد أسماء 

ولماذا اخترنا  لماذا تسمى بالواقعة؟ ,األحداث وأحد األسماء الوجودية هي الواقعة

قة مع أن الحا\لماذا لم نتكلم عن الحاقة أو عن الزلزلة؟ الحديث عن الواقعة بالذات؟

 \تشبه الواقعة

 وانكشاف الواقع لإلنسان, إلنسان,سورة الواقعة لها مرتبة في علوم ومعرفة ا

ذكر سببين جديرين بانتخاب سورة الواقعة مقابل بقية السور التي تتحدث عن سن

 أحول يوم القيامة

ث عن األمر أول سبب يجعلنا نبحث في سورة الواقعة هي أن الواقعة تتناول وتتحد  -

عقله بالتفكير ,أول شيء  الوجودي ,فاإلنسان أول ما ينتبه وتتسع مداركه ويبدأ

في الفلسفة الوجودية يبحثون عنها أو في طبيعة اإلنسان ء  اوهذا سو\يبحث عنه 

أن يعرف الواقعيات من  فأول ما يبحث عنه اإلنسان هو أنه يريد\ووجدان اإلنسان

ة من األمور الوهمية ية من األمور الظني  يريد أن يعرف األمور الواقع الموهومات,

والخيالية ,اإلنسان في عالقاته ال يريد أن يتهم أحد أو يبهت أحد بال دليل واقعي 

فماذا يفيدك  حقيقي ,يريد أن يكون اعتقاده تجاه هذا اإلنسان مطابق للواقع وللحقيقة ,

,أنت ال  أن تحب أحد أو تبغضه أو تبيع شيء أو تشتري شيء وأنت خيال ووهم

أنت تريد الوصول للحقيقة وهذه أول مسألة )اذا طالعتم كتاب  تريد الخيال والوهم,

بداية الحكمة(,وصاحب الميزان يقول حتى الطفل الرضيع أول ما يفتح عينيه ويريد 

أن يأخذ الحليب من أمه ,أول ما يبحث عنه هو مصدر الحليب يحاول مسكه حتى 

 ,يريد شيء حقيقي وواقعي.ألنه اليريد شيء وهمي  يتأكد,

 غشه,تاألمور التي فاإلنسان في الحقيقة أكثر شيء ينفر منه هو الوهم والخيال و

وأهم وأول شيء يبحث عنه اإلنسان في  وتسبب له اغتشاش عن معرفة الواقع,

 معرفته للكائنات التي حوله ومعرفته لنفسه ومعرفته لظرفه هو الواقع.
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يعرف ما يجري حوله وماذا يوجد في الخارج ,ليس  اإلنسان إذا جهل الواقع ولم

علة  سوف ال يعرف أصال   فقط سوف ال يعرف المبدأ والميعاد وهللا ويوم القيامة,

ألن هذه المسائل تترتب على معرفة الواقع  ومعلول وناقص وزائد وكبير وصغير,

 والموجودة في الواقع ,فهو يهرب من الوهم والخيال. وعلى معرفة األمور المتقررة

ألنه يسبب  هنا نفسر لماذا الكذب حرام؟ لو أن إنسان أوهمك بحقيقة ومسألة معينة,

 ويصبح مركب وهم على وهم, ألن البناء االجتماعي يتخلخل, إيهام لآلخرين,

نجد ات كلها ,ألنه كذلك ,فإذا بحثا عن أصول المحرم لماذا االفتراء حرام؟ وأيضا  

ا عن الواجبات سواء الواجبات العلمية أو نوإذا بحث اإلنسان إلى الخيال, أنها تجر  

فالحكمة هي مطابقة الواقع  \ماذا يجب أن يعملماذا يجب أن يتعلم اإلنسان و\عمليةال

 وأن يعرف اإلنسان الواقع.

مة الواقعة ال سورة الواقعة تتكلم في األصل عن األمور الواقعية ولذلك يقولون كل

فال يوجد عبارة ممكن أن تساوي أو ترادف (إذا وقعت الواقعة)تفسرها كلمة ثانية 

 متقررالوجود الموجود, ممكن أن تكون كلمة الوجود, أو تفسر معنى الواقعة,

 قريبة منها وممكن أن ترادفها.\بالكالم الفلسفي\

يجب على  الواقعة هو سبب علمي ,أن أول شيء, السبب الذي يجعلنا نبدأ بسورة-

ويعرف ماذا يريد  ن الوهم والخيال ويشخص الواقعيات,اإلنسان أن يعرف الواقع م

وهذا  ومن ماذا يهرب وإلى ماذا يميل ,فال يعرف هذه األمور إال إذا عرف الواقعة,

العلماء  ,سبب عملي وهناك أيضا   ,لنا نقدم الواقعة على سائر السورسبب علمي يجع

مون المراحل في القرب االلهي وفي وأصحاب السلوك والسير وعلماء األخالق يقس  

 هناك خمس منازل للتكامل. االرتباط باهلل سبحانه وتعالى إلى خمس مراحل,

 أما التكامل العملي يبدأ عمال  باالتصال بالواقع, التكامل السابق هو تكامل علمي,

نضرب مثال:كلنا  يعرف اإلنسان الواقع شعوره يتسع,فعندما  معرفة الواقع كما هو,

أي كل إنسان يخاف!لكن نخاف من الثعلب نخاف من الثعبان , نخاف من الحريق,

نحن نخاف ألننا نعرف مثال  أن األسد سيفترسنا فمن  هذا الخوف من أين ياتي؟

نا ذا رأي,يعني إخوفنا هذا يجعلنا نرتب عليه شيء عملي الطبيعي أن نخاف منه,

نحن في الحالة العادية نستطيع أن نركض في الساعة مثال   األسد نهرب بسرعة,

 \كم\ونستطيع الركض مثال  ثالثة ,لكن إذا لحق بنا األسد فعمليا  نسرع,\كم\واحد

نحن نفسنا لم نتغير وقوتنا  ,فإذا يطاردنا أحد تصبح لدينا سرعة مضاعفة وزائدة,

ا لهذا الواقع بسبب إدراكنا ومعرفتنا واكتشافنولكن تظهر عندنا قوة  هي ذاتها,

 ونهرب.فنتحرك بسرعة أكبر
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لكن  ألننا نحن نعيش في عالم الحس والمادة نخاف من هذه األشياء ونهرب منها,

يعرف مضار أن  !!اإلنسان لو يعرف مثال  مضار الكذب ومضار البهتان,االحظو

ا مضار واقعية,ليس فقط لو يعرف أنه مضار المفاسد, يوغل صدر أحد على أحد,

هذه أيضا  تلتهم روحه ونفسه وتلتهم أخالقه وعمله الصالح الذي أجهد  األسد يلتهم,

فلو أنه  كم سيبتعد عنها ويهرب منها, لو يعرف اإلنسان مضار الغيبة, نفسه فيه,

من  سوف يتحرك أكثر بكثير\واقع المفاسد األخالقية والدينية\اكتشف هذا الواقع

الفارق هنا هو أننا نخاف من التجريبيين,وجربنا  ذي يجهل هذا الواقع,اإلنسان ال

 لكن الغيبة المحرقة لم نعيشها ولم نجربها. األسد يفترس,

عند ذلك فإن  الواقع أكثر, عندما يعرف اإلنسان إذا   المرحلة األولى:

المعمول في الخارج  ,بواعثه للعمل,حركته باتجاه العملدوافعه,أحاسيسهمشاعره,

ثرت عواطفه,واإلنسان عندما ثرت معارفه كَ ن كَ ,تصبح مليئة بالقيم أكثر,ألنه مَ 

ويعرف أن هذه المحسوسات هي السلم األول  يدرك الواقع ويخرج من عالم الحس,

تحتاج إلى  حيث أمامه للمعرفة مراحل كثيرة, التي يصل فيها اإلنسان إلى معرفته,

فهناك أمر يجب أن يخاف منه اإلنسان ويخشاه  طي وتنكشف له حقائق أعمق,

يف اإلنسان االسد أو ما يخ فمثال   .ويرجوه خوفا  عقالئيا  وخوفا  علميا  وخوفا  معرفيا  

األسد هو الذي يحتاج فهنا  السماوات واألرض, من األمور المادية التي تقوم لها

وأيضا  سائر \رعدا   ألن السماء ممكن أن ت نزل على األسد مثال مطرا  برقا   إليه,

,ولكن هناك ما ال تقوم له السماوات واألرض, \الكائنات التي نعتقد أننا نخاف منها

 هو الخوف العقلي والرجاء العقلي.

له انعكاس فإذا  تعريف الواقعة وتعريف الواقع ومعرفة الواقع على الصعيد العملي 

ال هذه الواقعيات ويعبأ وجود اإلنسان بأمور كثيرة لو ر,قوي وأساسي ومغي  

 بها. نكشاف ومعرفة الواقع سوف ال يتعبأوا

التي يتحدث عنها أصحاب السير والسلوك هي مرحلة الهجرة,  المرحلة الثانية:

( ليست مسألة الهجرة هي )والرجس فاهجرويقولون الهجرة من الباطل إلى الحق 

وع الهجرة في والسيد اإلمام باألخص تكلم في موض الهجرة من مكة إلى المدينة,

الهجرة هي أن اإلنسان كلما كانت دائرة معرفته  )األربعون حديثا ( بشكل كافي,

كلما أصبح يهرب من الجهل إلى العلم ومن  أوسع وفعالة أكثر وحاضره عنده أكثر,

 الباطل إلى الحق ومن البخل إلى الغنى وهكذا....
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إذا عرف أكثر سوف  هي مرحلة المسارعة ,الشك أن اإلنسان المرحلة الثالثة:

 هذه كلها مثل حركات التعبئة, تصبح طاقته وقدرته وامكانياته على التحرك أسرع,

 فالحركات التعبوية والخطابات التعبوية تعتمد على تعبئة اإلنسان بالمسارعة, 

فالمعرفة تسبب الهجرة  )سارعوا إلى مغفرٍة من ربكم(لذلك هللا سبحانه وتعالى يقول

,الهجرة تجعل اإلنسان ينتقل في المراحل والمراتب األخالقية والميل للهجرة 

بخالف اإلنسان الذي يعمل بكسل  والمراحل والمراتب المعرفية بشكل سريع,

 فإن الثغرة األساسية تأتي من ضيق معرفة الواقع وضيق مالمسة الواقع, ,وتباطؤ

ه فيه واقعيات جزء من عقل هو خيالي وهمي,\ألنه ال يدرك الواقع وهو غير واقعي

ك اإلنسان الذي يعرف أن هذا أمرا  \وجزء آخر فيه وهميات ولذلك فإن الوهم ال يحر 

 ولهذا فإن الخطوة الثالثة هي خطوة المسارعة كما يقولون أهل العرفان . وهميا ,

الحظوا أن كل تأخر عن عمل معروف أو عمل خير هو مذموم ,فاهلل سبحانه 

وون الذين ينفقون (ال يستمن أنفق من قبل الفتح وقاتل)ال يستوي منكم وتعالى يقول

 من بعد الفتح ومن بعد ثروات المشروع, ,النصرمن قبل مع الذين ينفقون من بعد 

الواقع والحقيقة واألمر الموجود في الخارج ,لم  اهؤالء ال يتساوون ألنهم لم يدركو

وليس ألنهم  األمور العينية المتحققة في الخارج ,من هذا الباب ال يتساوون, ايدركو

الذي له قمية  السبق والتأخر الزماني ليس له قيمة, هذا سبق زمانه وهذا تأخر عنه,

لذلك فإن الفارق بين الذين أنفقوا من  هو التقدم في معرفة الواقع ومطابقة الواقع,

د الفتح ,فالسابقون هم الذين أزالوا الموانع وحققوا قبل الفتح والذين أنفقوا من بع

 مطابقة المشروع لهذا الفعل الخارجي . اأصل المشروع ,هم الذين أدركو

 والتي تفيد عمليا  في معرفة الواقع وإدراك الواقع. وهي المسابقة, المرحلة الرابعة:

في األمور نحن نعرف أن الدين واإلسالم والوصايا الدينية نهتنا عن التسابق 

ن رأسا (يعني مثال  شخص ك  نبا  وال تَ ن ذَ الدنيوية لذلك ورد عندنا في الرواية)ك  

في هذه األمور  ,فهذا مذموم, يتسابق لشراء أحدث األجهزة أو يشتري أفضل بيت

فال تكن أنت من يفتتح \كن ذنبا  \أنا أسويها أنتظر حتى المجتمع كله يأخدها وبعد ذلك 

 ليس فيها إال جانب دنيوي فقط, مشاريع الدنيا التي

 سارعون في الخيرات وهم لهاالذين ي  أما المسارعة في الخيرات ,فقال تعالى)

سارع ,وبعد أن فالذي يكتشف الواقع ويالمس الواقع هو في الحقيقة ي  (سابقون

قتناء المادة لمسابقة من أجل اا دائما  مذمومة, المسابقة ليست يسارع يصبح يسابق,

 .مذموم لكن المسابقة من أجل الحصول على الخيرات هو المطلوب 



 الدرس األول  11 
 

 

قوله تعالى)يسارعون في الخيرات(ثم قال)وهم لها سابقون(,ألن تعريف  االحظو

أما المسابقة هي أن  المسارعة هو أن اثنين يتسارعون ,يالحقون بعضهم البعض,

 يغلب أحدهما اآلخر.

 هي مرحلة اإلمامة  المرحلة الخامسة:

يعني بعد أن يكون قد أدرك الواقع وعرف  سابق اإلنسان,سارع اإلنسان وي  بعد أن ي  

ثم انتقل من حالة  الواقع وحقيقة الواقعيات ,وعرف أن الواقع أوسع من عالم الحس,

ثم إلى المسابقة ثم تأتي المرحلة  ,ثم إلى المسارعة, معرفة الواقع إلى الهجرة

وهنا المراد باإلمامة أن يكون اإلنسان وجعلنا للمتقين إماما(اإلمامة )األخيرة وهي 

ف لآلخرين, نظ ِّ ليست هي بمعنى التقدم االجتماعي أو التقدم السياسي فقط,نعم فيها  م 

فكيف أن إمام الجماعة هو الذي يقرأ  تقدم سياسي لكن مصحوب بتصفية اآلخرين,

مامة في الشأن السياسي وفي الشأن كذلك أيضا  اإل السورة نيابة عن المأموم,

فهي في الحقيقة تطهير وتصفية وتنظيف ,وهذه  االجتماعي وفي الشأن األخالقي,

 الروايات واآليات مليئة بهذا المعنى.

تنوير  أول ما ت حدث, إذا  معرفة الواقع والواقعة ومعرفة الواقعية كما هي عليه,

القيامة من زاوية يوم القيامة وال من زاوية بالنسبة لإلنسان ,الواقعة هنا ال تتكلم عن 

هذه كلها عدة زوايا لهذه \وال من زاوية يوم ت بلى السرائر أنه الحاقة ويوم النشور,

,من جهة معرفة هي تتكلم عن الواقع من جهة الواقع \السورة وهذا المشهد المتكامل

نسان النظرة وهي المطلب األولي الذي يعطي لإل وبيان وانكشاف الواقع لإلنسان,

 الوجودية الصحيحة.

إذا وقفنا على كلمة )الواقعة (وأردنا أن نعرف ماذا تحمل هذه الكلمة في داخلها من 

 ثقل معنوي وثقل معرفي.

فنقول)الحادثة(على األمر المسبوق بالعدم أي لم يكن  الواقعة الشك ليست كالحادثة,

 هو أمر متحقق وأمر موجود, بالعدم,هو أمر لم ي سبق  أما الواقع والواقعة ثم كان,

إذا لم نعلم بالواقع ليس دليل على أنه غير \وليس له دخل علمنا به أو لم نعلم به 

فهمتها  فنقول له قبلتها أم لم تقبلها, فمثال  نقول لشخص قضية معينة فال يقبلها, \واقع

وال  يه أو عدم علمنا,فالواقع ال يتعلق بعلمنا ف هذا هو الواقع والحقيقة. ,أم لم تفهمها

 وهذا الواقع لم ي سبق بعدم, الواقع هو واقع وحقيقة, يتعلق بانتباهنا أو عدم انتباهنا,

هناك أكثر من قرينة \أن الواقعة أمر متحقق وموجود\واآليات التي تقصد هذا المعنى

فإذا فس رنا معنى قوله)إذا وقعت الواقعة(وفس رنا معنى  تدل على هذا المعنى,

فهذا المعنى  اقعة(بأنها األمر الضروري والواقع والحادث وال تردد في ذلك,)الو
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مقبول, لكن المعنى الذي تنتهي إليه أكثر اآليات ومؤك د في الروايات هو)الواقعة( 

 بمعنى األمر الموجود اآلن.

أنهما  سلدينا في الروايات )ليس منا من أنكر أن النار والجنة موجودتين(,أي لي

الذي ي نكر أن من يكون في الجنة هو اآلن في  أنهما موجودتان فعال , ن,سوف توجدا

 هذا ليس من أهل البيت في شيء, ومن يكون في النار هو اآلن في النار, الجنة,

األمور الواقعية موجودة اآلن بغض النظر عن علمنا أو عدمه والواقعة موجودة ف

تنكشف لنا يوم القيامة ,فبعد ما يدخل ومتحققة التي منها الواقعة يوم القيامة ,التي 

( غطاءك أنت الذي فكشفنا عنك غطاءكاإلنسان ذلك العالم يقول سبحانه وتعالى )

هذا الجهل الذي عملته ,هذا الخيال والوهم, اليوم  وجعلته بين عينيك,حكته وصنعته 

أن الواقعة \اآليات التي تساعد على هذا المعنى اهللا سوف يكشفه عنك ,الحظو

قال \بمعنى األمر الخارجي المتحقق في الخارج وأنها اإليمان بالقيامة وأنها فعلية

(لم يقل أولئك الذين سيقربون ,بل هم )السابقون السابقون أولئك المقربونجل وعال

م الضمير هنا فعندما وضع تقد  \متهم أنهم مقربون,هؤالء السابقون سِّ  اآلن مقربون,

ألن المقربون اسم مشتق عرفنا أن األمر واقعي ضمير أولئك وحصر القربى فيهم 

 )وأصحابتفيد الواقع والثبوت وتفيد البقاء أيضا (.واألوضح منها قول جل وعال

الشمال ما أصحاب الشمال في َسموٍم وحميم وظٍل من يحموم ال بارٍد وال كريم إنهم 

 م اآلن مترفين,ه يعني ال يقال لهم يوم القيامة كنتم مترفين, كانوا قبل ذلك مترفين(

 )وكانوا\يتكلم عنهم اآلن في الدنيا بمعنى الفعل التام ألنهوكانوا هنا \وجدوا مترفين,

ون على الحنث العظيم يصرون :فعل \(يعني في الدنيا أصروا على الكفري صر 

ولقد علمتم النشأة األولى وقوله في خطاب أهل الدنيا) \مضارع يفيد االستمرار

لقد رأيتم كيف لم تكونوا ثم كنتم  نيا اآلن,دأنه يخاطب أهل الالحظوا تكذبون( فلوال

 فكيف تكذبون.

يجب أن يدركه  إذا  الكالم عن الواقعة بما هي أمر متحقق موجود اآلن وفعلي,

وأيضا  تكامل سان يتكامل من جهة روحية ونفسية فإذا عرفه اإلن ويعرفه اإلنسان,

ق\يه عمل علمي وواقعي وأخالقي حتى إذا لم يترتب عل  الصرف هذا, \يجب أن نفر 

ولهذا  نعم بعمل الصالحات يصبح الشقين متكاملين, المعتقد هذا بحد ذاته كمال,

 ن األبرارإ)الحظوا عندما يتكلم هللا عن أصحاب اليقين في سورة)هل أتى(يقول

هم اآلن  (يعني األبرار ليس سوف يشربون,يشربون من كأٍس كان مزاجها كافورا

 (يعني يوفون في الدنيا وليس في يوم القيامة.يوفون بالنذرألنه بعدها قال )يشربون 

وأول  قال) يشربون يوفون يخافون ...وهكذا(فالكالم يكون عن الواقع بما هو واقع,

 معرفة الموجود بما هو موجود, مرتبة عملية اإلنسان يتحقق بها هي معرفة الواقع,
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وأيضا  أول سلوك هو  لمتقرر بما هو متقرر,معرفة ا معرفة الحقيقة بما هي حقيقة,

 ترتيب اآلثار بهجرة وبسرعة وبمسابقة وإمامة تجاه هذه الواقعيات.

 

 


