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 الدرس الرابع

 عين الرجيم, بسم هللا الرحمن الرحيمميع العليم من الشيطان الل  أعوذ باهلل الس  

 نبياء والمرسلينمين والصالة والسالم على أشرف األالحمد هلل رب العال

 محمٍد وآل بيته الطيبين الطاهرين                    

 *ال يزال الحديث في إشراقات من سورة الواقعة*

 الحديث عن التقسيم الواقعي للمبدأ والُمنتهى لإلنسان واإلنسانية جمعاء -

النمرقة األولى هم المقربين, ولهم أحوال في الدنيا واقعية حقيقية ملكوتية فوق عالم 

 العقل والعمل والسلوك والمثال, وفي عالم الملكوت وعالم الغيب أيضا  

شيء, نهم بشيء وليسوا أصحاب فيتحدث عن أوصاف هؤالء باعتبار ال يمكن اقترا

مقامهم حتى يكونوا أصحابه, حتى الجنة هم ليسوا فليس هناك شيء يماثلهم وفي 

ك الجنة وأسيادها والمتحكمين بها.  أصحابها, بل هم مال 

فنحن مثال  ال نجعل الدار وصاحب الدار في مرتبة واحدة, الدار تحت سيطرة 

ال تُقرن معهم, ألن واألخالق والمعتقدات  وملكية وتدبير صاحب الدار, وكذلك القيم

قرن األخالق معهم يعني أنها ملكات تتحكم بهم , والحقيقة أنهم هم على هذه الملكات 

 كات واألخالق والفضائل.لٍق عظيم( فهم أعلى من المل  )وإنك لعلى خُ 

يوجد نكتة )للشيخ جوادي( في عدم إمكانية تعريف المقربون, ألنهم اندكوا في  

ف, وال ي عرفه أحد, ف دائما   \األسماء اإللهية , فكما أن هللا سبحانه ال يُعرَّ فالُمعر  

ف الخفي بما هو أخفى ف, و وجوده أقوى, فال نعر     \يكون أقوى من الُمعرَّ

ث أخذوا نفس الخصائص اإللهية, فال يعرفهم أحد, وهؤالء هم في القرب من هللا بحي

على ذاته بذاته, فهم ال  , وألن هللا قد دل  قال )ص(: )يا علي ال يعرفك إال هللا وأنا(

 تدل عليهم إال ذواتهم.

 فأما إن كان من المقربين فروٌح وريحاٌن وجنةوعال في وصف السابقين) قال جل  

 (.نعيم

حفرة عميقة غزيرة في األرض وتلتهب نيرانها,  نحن دائما  نتصور أن جهنم هي-

ويؤتى بالناس بالسالسل واألغالل ويلقى بهم في جهنم, بينما القرآن يؤكد أن جهنم 

هي من المنقوالت أي جهنم تُساق, فلو كانت حفرة, كيف ستكون من المنقوالت 

 ( المالئكة تسحب جهنم.وجيء يومئٍذ بجهنموالمحموالت, قال تعالى)
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نعرف أن جهنم هي من المتحركات وليست من الثوابت, سترتفع عن أذهاننا فعندما 

 إذا رأتهم من مكان بعيد سمعواصورة حفرة جهنم, وجهنم أيضا  تتحرك وتتفاعل)

وهي تغضب وتتقطع من الغيظ, فجهنم  (تكاد تميّز من الغيظ()لها تغيظاً وزفيرا

وتتحرك تتفاعل وتعطي, ترى وتسمع وتتحرك, والجنة أيضا  كذلك, الجنة تدرك 

 ث أنه )جيء يومئٍذ بجهنم( أيضا  يومئٍذ يُجاء بالجنة. فكما تحد  

فإذا أردنا أن نعرف حقيقة الروح والريحان وجنة النعيم, فلنتأمل الصورة األقرب 

 :إلى أذهاننا لجهنم

نحن نعلم أن ألي عملية احتراق نحتاج إلى ثالث  (,وقودها الناس والحجارة)فجهنم

الذي يحترق(فما الذي يؤسس لجهنم ويُشعل جهنم؟ هم الناس  -وقود -عناصر:)موقد

 والحجارة.

هم الوقود, فكلما الشياطين(-الظالمين-جهنم)الطغاة لناس هم الذين يزيدون اشتعالاف

 امتألت وبلعت تقول )هل من مزيد(. فمواد االشعال لجهنم هم الناس.

عقائدي في اإليمان باليوم اآلخر في مسألة أما الحجارة, فنحن نعرف أن هناك أصل 

الواقعي  \تجسيم األعمال, فاألعمال لها وجه ظاهري ووجه واقعي والناس أيضا ,

 فكل عمل وكل شخص له وجه ظاهري يقابلنا به وله حقيقة\يشمل الظاهر والباطن

 واقعية وجودية.

األمس هو في م )أي العمل الذي قمنا به بنحن نتوقع أن االشياء تنتهي وتتصر  

الماضي(وهذا العمل انتهى ونحن اليوم نستقبل يوم جديد, بينما القرآن ال يقس م 

األفعال إلى أفعال صدرت في الماضي وأفعال على نحو المضارع أو األمر, فكل 

 فوجدوا ما عملوا حاضراً وال يظلم ربكأفعال اإلنسان هي حاضر وليس ماضي)

أمر حقيقي ثابت موجود ومتقرر, فنحن دائما  نتوهم (, ألن الواقع ال يغيب, فهو أحداً 

أن األفعال الماضية انتهت, لكن الحقيقة هو أن الذي قمنا به باألمس يكون أكثر 

 حضور وواقعية وثبات, ولذا فإن األعمال واألفراد في ذواتهم يُقسمون إلى قسمين:

 أمر واقعي  تحقق وأُنجز في الخارج فهذا أمر حاضر-1

أخالقهم وملكاتهم التي تصدر عنها أفعالهم, هي وة موجود فيهم وهي أمر بالق -2

موجود ومتقررة بالقوة, لكنها بالفعل وباألقوال والممارسات والسلوكيات تتقرر في 

 الخارج. إذا  ليس هناك فعل ماضي.

 ا قوله الحجارة لها معنين:هم وقود جهنم ,أمفالناس 
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ن فؤاده كالحجارة بل البعض قال ألن النار )تتطلع على  األفئدة( ومن المجرمين م 

هو أشد, فهي تتطلع على األبدان والقلوب التي هي كالحجارة, فوقودها هذه القلوب, 

اهرهم وأبدانهم وجوارحهم التي فما يحرق النار هو ليس فقط ظاهر الناس, بل ظ

لحجارة فهم ت بهذا الفعل, وكذلك نواياهم وأفئدتهم, وألن نواياهم وأفئدتهم كاقام

 في سلسلة ذرعها سبعون, ولذلك يجيء بها مغلولة)وقود النار وسبب الشتعال النار

 (فجهنم هي هؤالء الذين تسحبهم المالئكة هم وأفئدتهم.ذراعا

المعنى الثاني للحجارة: هي األصنام التي عبدوها أو األشياء التي تعلقوا بها, 

عطيه موقع اجتماعي أو يعطيه سمة أو ي هفاإلنسان حين يعبد صنم ويتعلق بصنم, ألن

مرتبة, فليس المراد باألصنام هي فقط المجسمات, الصنم هو ما يميل إليه اإلنسان, 

فأحيانا  يكون صنم اإلنسان هو بيته أو أمالكه, فإذا مات اإلنسان وهو متعلق بهذه 

جهنم , فبعد مماته يصبح جزء من األصنام واألمالك, فالتعلق والحب لها ال ينقطع

ويراها تحترق, ويرى هذه األحجار)أي ما عبده( يحترق, فهذه العالقة باألصنام 

 موجودة وال تنقطع.

إذا  الحجارة هي ما يتعلق به اإلنسان, فالذي يؤسس لجهنم ويوقد جهنم هو الناس 

 وهذه المتعلقات.

ذا ودية, همدينة جميلة فيها قصور وأنهار وأ وكذلك بالنسبة للجنة, فالجنة ليست

جزء منها لكنه ليس األهم واألساس, وليس هذا الذي يجعل من الجنة جنة, ألن 

اإلنسان لو وضعوه بين أشجار وأنهار عسل وفواكه ولحم طير مما يشتهي وكل 

هذا, فلو لم يوجد المؤسس األصيل للجنة, هذه الجنة ليس لها قيمة وال طعم وليست 

 سبب السعادة المطلقة.

هؤالء, فالجنة أيضا  يؤسس لها هؤالء, ويعطيها النعيم والجمال  فمثل ما أن النار هم

 \النعيم هي أعلى درجة في الجنة\هؤالء. 

 جهنم ين مجازاة السابقين ومجازاة أصحابفالفارق كبير ب

نحن عندما نقول أن جمال الجنة بهؤالء, يخالطنا التصور الذي نأخذه من الدنيا, 

 هذه اللذة وهذا الجمال لذلك نحن ال نستطيع أن نفهم حقيقة

الجنة هم لجنة, كما قال أمير المؤمنين)ع()فعندما ال نشعر في أنفسنا أننا نشتاق ل

ر صحيح للجنة, رآها وتكاد أنفسهم تذوب إليها شوقا ( فنحن ليس لدينا تصو    كمن

فعندما نقول أن الجنة فيها حالة الشهود, لكن نحن دائما  لدينا حالة الشهود والسلوك 

 مقرونة بالتعب والمعاناة والصالة والصيام وضبط النفس وعدم فلتان الذهن و ..
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 فنقرن حالة الكشف والشهود ونقرن هذه اللذائذ مع مقدماتها الصعبة,

فباعتبار أن اإلنسان مجرور إلى بدنه ومتشبث بشهواته, فلذلك هو يتصور مقدمات 

 تخفف من لذة الشهود.

ألتعاب؟ ُمثمن بال ث من وعطاء وفير بال أتعاب وبال لكن تصوروا الشهود بال هذه ا

 مقدمات تسبق هذا العطاء!!

ه, فهو اإلنسان إذا أراد أن يستلذ بعبادة هللا وبالعمل الصالح, فهناك أشياء كثيرة تجر  

يحاول التخلص منها, حالة الصراع والتخلص منها فيها ألم وتعب ومعالجة وتطهير 

الرغبة, لكن ماذا لو كان الُمثمن ُمعطى لإلنسان بال  للذهن, فهذه كلها معوقات عن

هذه المقدمات واألتعاب ,عند ذلك سيكون معنى الشهود واالنكشاف والتعقل والجنة 

 خة تماما  لمطلوب اإلنسان ومراده.واللذائذ العقلية ستكون ُمسان

م في هللا سبحانه لهالقرآن الكريم قارن بين السابقين وبين أصحاب اليمين وعطاء 

 الواقع والحقيقة , وبين األشقياء أصحاب الشمال

من  السابقون السابقون  أولئك المقربون في جنات النعيم ثلةيقول جل وعال)

يطوف  على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين وقليل من اآلخرين األولين

 (مخلدون بأكواٍب وأباريق وكأٍس من معينعليهم ولدان 

يعني أن هللا يعطيهم  (جزاًء بما كانوا يعملونالسابقين فيقول)يتحدث القرآن عن 

عطايا كثيرة ولكن ليس لصرف عملهم, يعطيهم جزاء  بما كانوا يعملون وأيضا  عند 

, بينما عندما يتكلم عن أصحاب الشقاء واالنحراف \فليس هناك حصر\هللا مزيد 

وهنا فيها \في مورد العذاب ( فدائما  اآليات تأتيإنما تجزون ما كنتم تعملون)يقول

 يا( ويقول جل وعال)جزاًء وفاقافاإلنسان ال يأخذ إال ما هو موافق لعمله) \حصر

 \إنما أداة حصر\( ما تجزون ما كنتم تعملونأيها الذين كفروا ال تعتذروا اليوم إنّ 

 اصلوها اليوم فاصبروا أو ال تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتمويقول )

تحدث عن فالجزاء موافق ومطابق ألعمالكم و ليس فيه زيادة, بينما عندما ي(تعملون

 (جزاًء بما كانوا يعملونيقول )السابقين وأصحاب اليمين 

فهناك فارق إلهي بين حساب هللا ألهل الشقاء والشؤم وبين السابقين واألبرار, ألن 

 ال تعلم نفٌس ماوال عين رأت وال أذن سمعت, قال تعالى) هؤالء هللا سيعطيهم ما

سيعطيهم هللا بما كانوا يعملون, ألن اإلنسان ال يستلذ بعطية (أخفي لهم من قرة أعين

مجانية لم يسعى من أجلها, فإذا أعطي شيء ال يستحقه ال يكون لديه الشعور 
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( هللا حذف أداة الحصر فلم ولدينا مزيدباستحقاقه وإدراكه, فال يستلذ به, قال تعالى)

 أي  آية فيها أداة حصريقل للمتقين 

تعملون: فعل مضارع يفيد \(بما كنتم تعملونقال تعالى للمؤمنين والمتقين)

,فمثال  : لو نقول فالن كان يفعل كذا, \االستمرار لكن إذا جاءت معها كان تفيد الملكة

فال نقصد أنه كان يفعل هذا الفعل مرة أو مرتين, نقصد أن هذا الفعل هو ملكته 

 توكيد على رسوخ العادات الطيبة فيهم., فهذا وصفته

هناك فارق بين السابقين وأصحاب اليمين, فأصحاب اليمين خلطوا عمل صالح 

وآخر سيء, حيث يصدر عنهم بعض اللمم ,لكن هناك أمور وثوابت كانوا عليها, 

, فبسبب هذه الثوابت التي كانوا ال يتركون الصالة وال صيام شهر رمضان مثال  

 هذا يضمن لهم سعادتهم ويضمن لهم عطاء هللا سبحانه لهم. كانوا عليها,

 وأيضا  هناك فرق بين السابقين وأصحاب اليمين وبين أهل جهنم

 من وأباريق وكأٍس  مخلدون بأكوابٍ  يطوف عليهم ولدانٌ )يقولبالنسبة للسابقين, 

 فمن الذي يطوف على اآلخر؟ \ولدان: أي دائما  في حالة شباب\ (معين

المخلدون واللذائذ واإلمكانيات هي التي تطوف عليهم, فهم المركز واألصل  الولدان

 وهم الكعبة والُمراد.

الزهراء)ع( عندما خطبت في شأن الرسول, قالت:) فمحمٌد عن تعب هذه الدار في 

الغفار ومجاورة اإلله الجبار(,  بالمالئكة األبرار ورضوان الرب   راحة, قد ُحف  

و المركز, وهو الذي تطوف عليه المالئكة ورضوان هللا فدائما  هو محفوف, وه

 والولدان, والجنة أيضا  تطوف عليه.

يطوفون بينها وبين  بينما في المقابل أهل جهنم وأهل الشقاء يقول تعالى عنهم)

هم يطوفون ألنهم ( هم الذين يطوفون على النار, فهم ليسوا مركز لشيء, آن حميمٍ 

 قة, وليسوا هدف للخلقة, وجودهم وجود عرضي.ليسوا مقصودين في أصل الخل

 وال يزالون مختلفين إال منولتقريب هذا الغرض يقول صاحب الميزان في تفسير)

فيقول أن أصل الخلقة والمخلوقين, أنهم مخلوقين من  (رحم ربك ولذلك خلقهم

 رحمة 

 المختلفين.الناس مختلفين فيما بينهم, ولهؤالء الذين رحمهم هللا , لذلك ُخلق هؤالء 

مثال: إذا أراد نجار أن يصنع سرير, فيأتي باألخشاب وينتخب منها ما يصنع به هذا 

السرير, وما تبقى من األخشاب هي قرادة, فهم ليسوا هدف له, ألن هدفه صنع 
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ض وليس  لسرير , فهذه النشارات ال قيمة لهاا ,وحتى لو كان لها وجود فهو بالع ر 

 لها قيمة بالذات.

م كذلك, هم قرادة, وجهنم أشرف منهم, فهم يطوفون على جهنم وال وأهل جهن

 تطوف عليهم.

صحيح هم الذين أسسوا لإلثم والجور لكن في الوجود في عالم الواقع والواقعيات 

 ليسوا هدفا , فلماذا إذا  وجودهم؟

ض, موجودين ألن دار الدنيا دار بالء وامتحان وتزاحم واختبار,  هم وجودهم بالع ر 

 ظهور وبروز ملكات وخصائص, فال بد من وجودهم. دار

يقول السيد اإلمام في األربعون حديث في مقام الحديث عن العدل اإللهي, في  

 حسنة فمن هللا وما أصابك من سيئة فمن نفسك قل كٌل منأصابك من ا مشرح)

 كل هذا من عند هللا , لكن السيئة ليست من عند هللا سبحانه (هللا عند

هذه الحياة, عندما يتحرك الحق وينتصر, فينزعج الباطل ويتحرك, الحق  مثال: في

صدر صخب وفوضى, أهل الباطل يبرز وينتصر, وبالمقابل الباطل يرتفع صوته ويُ 

في الحقيقة ظهر ضعفهم, فوضتهم جاءت من جهلهم وظلمهم و صفاتهم الشريرة, 

ا مركزا  لشيء , فهم فهذا الظلم ليس ذاتي, وغير ُمراد في الكون, فهؤالء ليسو

ا المقربين وأصحاب اليمين فهؤالء لهم مركزية, يطوفون بينها وبين حميم آن, أم  

 والمالئكة هي التي تطوف عليهم.

هذا المعنى في سورة الواقعة هو تمايز بين واقع وجود السابقين وأصحاب اليمين  

بالذات ويُطاف والواقع الوجودي ألصحاب الشمال والمشئمة, أولئك مقصودين 

عليهم بكأس من فضة وأباريق وولدان مخلدون , بينما هؤالء ال أحد يطوف عليهم, 

 .هم الذين يطوفون

  (وفاكهٍة مما يتخيرون ولحم طيٍر مما يشتهونثم يقول)

القرآن لم يتكأ على البعد المادي في اللذائذ الحسية والمادية, إنما يوضح الجانب 

 العقلي منها.

يقول, لماذا يركز القرآن على الجانب المادي والحسي واللذائذ المادية فالبعض 

 والحسية؟

 الكثير ماألعم األغلب من الناس, اللذائذ المادية والحسية تعني له -أوال  
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 سقاهم)القرآن دائما  عندما يتكلم عن اللذائذ المادية يقول عطاء  من هللا سبحانه -ثانيا  

عطى اإلنسان شيء قليل, لكن العطية تأتي من لو يُ  فحتى (هذا من ربهم( )ربهم

 وجود رفيع.

منا درهما ,  مثال يضربه الشيخ جوادي, يقول: لو أن اإلمام المعصوم أعطى لواحدٍ 

 هذا الدرهم سنمسح به وجوهنا, ونحتفظ به وال نصرفه, ألن الدرهم من اإلمام,

 ليست القيمة مادية, بل قيمته عظيمة جدا  

وتعالى عندما يتكلم عن اللذائذ المادية, ينسب هذه اللذائذ له, هللا هو فاهلل سبحانه 

ل اللذة من لذة مادية إلى لذة   الذي أعطى, فالقيمة واللذة تصبح مضاعفة, ألنها تحو 

 مادية عقلية.

 فال يوجد لذة يتلذذ بها اإلنسان تكون صرف لذة  بدنية, فالروح تدرك هذه اللذة.

ي عطي أطيب األغذية ال يشعر وال يستلذ بها, فالروح هي التاإلنسان الُمبنج لو أُ 

 نسان عطاء روحي وله بُعد حسي!!تشعر وتستلذ, فماذا لو أعطي اإل

فالمسألة هنا تتوقف على أنك إذا اشتهيت اللحم ورغبت  (ولحم طيٍر مما يشتهون)

 فيه وإذا نفسك مالت إليه, فلست مجبر أن تأكل اللحم

ر اللذة ناقص, فلو اشتهوا هذا  األمر وهو ليس بموجود, فتكون اللذة ناقصة, تصو 

موضونة ومتقابلين  ومدينة اللذة تصبح غرفة ناقصة فيها , فال يكونون على سررٍ 

 عند ذلك, وال يكونون أسياد )فاألسياد كل اإلمكانيات تحت أيديهم(

 \فلو أننا نعيش مع الفقراء نعرف هذه العطايا ومعناها \

ايا مقرونة باللذائذ العقلية, فال يوجد لذة جسدية وال عاطفية صرفة في العطفهذه 

ث عنها القرآن إن كان فيها بُعد جسدي فيكون فيها بُعد عاطفي الجنة, كل لذة تحد  

 وبُعد عقلي كذلك

 .وألن الجنة هي عالم العقالء والجنة هي النشأة الوجودية للعقالء

 ماهي عالقة السابقين بأهل اليمين؟-

 إن كتاب األبرار لفيلسابقين هم الذين ينظرون ويشهدون أعمال أصحاب اليمين )ا

 (مرقوم يشهده المقربون عليين وما أدراك ما عليون كتابٌ 
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فالمقربون يشهدون كتب وأعمال وأحوال وواقعيات أصحاب اليمين ومتوسطي 

 اإليمان.

حائل بينهم وبين يشهدون كتبهم حتى يستغفرون لهم, ويشفعوا لهم , وحتى يكونون 

المعاصي والشياطين, وحتى يعرف أصحاب اليمين أنهم دائما  محاطين بعناية 

 ولطف وفيض وفضل وجود المقربين

وهذه مسألة واقعية وليست مسألة وهمية خيالية, وليس القرآن فقط هو من يدل 

 عليها, فهم دائما  محاطين باهتمام وعناية السابقين المقربين

لوا تاريخ ويذهبوا, وينتهي هذا الوجود التاريخي, ال , هؤالء السابقين لم يسج

وجودهم حاضر وناظر , ودائما  يشهدون , هم شفعاء دائما  ويهبون ويعطون دائما , 

ن يفتح لهم  ولذلك أعمال األبرار في عليين, وتصعد لألعلى, فال بد من وجود م 

 (شهده المقربونكتاب مرقوم يالطريق الملكوتي لصعودهم وصعود أعمالهم )

 وهؤالء المقربون هذه وظيفتهم األساسية واألصيلة.

 

 

  هللا في الدنيا معرفتهم                                                                                   ابقين , وأن يرزقنا ك بحجة المقربين الس  نسأل هللا التمس  *

 وزيارتهم وفي اآلخرة شفاعتهم *

 

 

 

 

 

 

 

 


