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 *الدرس السادس*

 أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان اللّعين الرجيم, بسم هللا الرحمن الرحيم

 الة والّسالم على أشرف األنبياء والمرسلين هلل رِب العالمين والصّ  الحمد  

 محمٍد وآل بيته الطيبين الطاهرين                  

 *إشراقات من سورة الواقعة*

باركين, َمن س لبوا كل مالكالم عن أصحاب المشئمة غير ال وصل بنا الحديث إلى

أشكال الخير والبركة والسعادة في الحياة وفي الوفاة وفي البعث وفي الفكر والعقل 

 والوعي والمنطق, وفي الرؤية والعمل والمعاشرة, فهم أصحاب الشمال مطلقا  

 وال في عقائدهم نقطة من نور, ووصلوا إلى هذه النتيجة همال يوجد في أعمال

 لواقعيات إلنكارهم الواقع وعدم اعترافهم با

في سموم وحميم وظٍل من يحموم ال بارٍد وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال )

وال كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا 

األولين  تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون أَو آباؤنا األولون قل إن  يقولون أئذا متنا وكنا 

 واآلخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم(

 السموم: هو الهواء المتعفن المحترق الذي يؤدي إلى تسمم البدن

 الحميم: هو الماء المغلي الذي يشوي الوجوه

سوف نتصور المحيط تحدث هنا عن لوازم نار جهنم ,فعندما يقول أنهم في جهنم, 

 يعيشونه في نار جهنم, فلماذا قال في سموٍم وحميم؟الذي والمناخ 

 هنا نشير إلى نكتة من بالغة القرآن

يتحدث عن الجانب المخفي والالزم البعيد, لكي يوضح  القرآن في كثير من األحيان

  همية وال يمكن تصورهالملزوم واألصل شديد وهو أمر ذو ألنا أن 

 (بطائنها من استبرقمثال  عندما يتحدث القرآن عن فرش أهل الجنة يقول)فالحظوا 

كل فرش له ظاهر وباطن , والناس تنظر للظاهر وال تهتم للباطن, فهنا إذا كانت 

البطانة من حرير فكيف يمكن أن نتصور الظاهر!!, فهنا ال يتحدث عن الجمال 

 الظاهر
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 ن لوازم جهنم ولم يتكلم عن جهنم؟ ( فلماذا تكلم عموٍم وحميمفي سَ اآلن يقول )

اإلنسان إذا أراد أن يشفي غليله ويطفئ ظمأه فيلتجأ إلى الماء, وإذا خشي على نفسه 

فيلتجأ إلى الظل, فعندما يقول حتى الماء الذي يستعمل للتبريد من حر الشمس 

 سيكون سبب لإلحراق فكيف إذا جهنم نفسها 

 ر! ! وإذا كان هذا وصف األثر فكيف المؤثّ إذا كان هذا وصف الالزم فكيف الملزوم

 والمؤثر أقوى وأشد من األثر ألنه العلة, والعلة دائما  أشد من المعلول

( سنتصور كم هو قدر إحراق هذه النار, وال في سموٍم وحميمولهذا عندما قال )

 (وظٍل من يحموم ال بارٍد وال كريميمكن حتى أن نتصور مثل هذا, ثم يقول) 

 عادة  إما بارد يلجأ إليه اإلنسان ليتبرد فيه, فله أثر مادي, حيث يفر من حرّ الظل 

ظالل) مثال  ظالل الشجر الشمس إلى الظل ليتبرد, وأحيانا يكون جلوسه في أماكن ال

ة, فيجلس تحت الشجر يطالع هذه األماكن تعطي اإلنسان نوع من الكراموالعريش(

صارت تحت ظل الشجرة, حيث أمر رسول , وحتى بيعة أمير المؤمنين)ع( ويتأمل

 هللا بدوحة فقّمت, وجلس تحتها)بيعة الشجرة(

فما الذي أوصل  (وال كريم ال باردٍ فالمهم يقولون فيه ب عد كرامة, أما هنا يقول )

 أصحاب المشئمة إلى هذا الحد من السوء والشؤم وسلب كل أنواع الكرامة؟

د على العلة األساسية, وتبرر سبب عندما نتأمل في اآليات نجد أنها تضع الي

والقرآن عندما يعلل شيء فألنه يحترم عقل اإلنسان \وصولهم إلى هذه النتيجة, 

 \وعلمه ومداركه

 (ون على الحنث العظيمإنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصر  فيعلل ويقول) 

, بل  فالمسألة ليست صرف مسألة أعمالهم, ليست مسألة السيئات التي صدرت منهم

هي رؤيتهم بالدرجة األولى ومنطقهم ,وقراءتهم للواقع لم تكن قراءة منطقية حقيقية 

 ومن أوتيولم تكن مطابقة للواقع, في عبّر عن هؤالء أن هللا يعطيهم كتابهم بشمالهم )

ومن أوتي كتابه وراء ( )ومن أوتي كتابة بيمينه( ويقول أيضا )كتابه بشماله

  (ظهره

أن اإلنسان يملك يمين وشمال, ويعطيه كتابه بالشمال, فليس  ليس المقصود منها

لديه يمين وال شمال, يقول اإلمام الكاظم)ع() كلتا يدي المؤمن يمين(أي كلها يمن 

 وبركة وخير
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وأصحاب الشمال يعطون كتابهم في شمالهم, ألنهم دائما  في شمال وأسفل ودون 

الواقع, فصاحب المشئمة كلتا يديه  الواقع, ولم يصلوا إلى حد الصفر حتى في إدراك

 .( فكلتا يدي هللا سبحانه يمينخلقت بيديوكما عندنا في وصف هللا سبحانه)  ,شمال

ما الدليل على أنهم وصلوا إلى أدنى درجات الشمال وأدنى درجات التسافل 

وأصبحوا أصحاب المشئمة, بحيث قرنوا مع المشئمة قرن واقعي وحقيقي, فكل 

 لى المشئمة ,فما هو سبب ذلك؟وجودهم ممتد ع

الكبيرة والصغيرة  السبب أن هناك كتاب ال يغادر كبيرة وال صغيرة إال أحصاها,

سنا أعمال اإلنسان بالقياس لعقائده, أعمال فإذا قِ  تصدر من اإلنسان وتسمى األعمال,

ا , وإذا قسناإلنسان بالقياس إلى ما يؤمن به وما ال يؤمن به وما يصدقه وما ينكره 

 المعتقدات, فالكبيرة تصبح هي العقائد والمنطق وإلى األعمال بالقياس إلى العقائد و

 المتبنيات.

أصحاب الشمال لم ي ذكر عددهم, لكن أصحاب اليمين قال عنهم ثلةٌ من األولين ومن 

أما أصحاب الشمال غير مقصودين , \أي عدد كبير من األولين واآلخرين\اآلخرين

 عدوا ولم يحصوا ولم يرادوا.في الخلقة فهم لم ي

إذا  العلة والجوهر والسبب األساسي لتصنيف هؤالء من أصحاب الشمال هو تكذيب 

الواقع وعدم اإليمان بالواقع, ولهذا عندنا أربع أدلة من داخل السورة وأدلة أخرى 

 من خارجها.

هم إن  أوال : القرآن يتكلم عنهم وعن مبرر وصولهم لهذه الدرجة المشؤمة ويقول)

تبار حالة الترف (, بشكل عام عندما يذم حالة الترف, باعقبل ذلك مترفين كانوا

غالبا  تؤدي إلى عدم نظرة اإلنسان لألمور بجدية وواقعية, ثم قال ليبين أن المسألة 

 ثم إنكمهي مسألة إنكار وتكذيب وليست مسألة نوع من أعمال أو معاصي قاموا بها)

فالتكذيب يعتمد على قضية ون من شجٍر من زقوم(أيها المكذبون الضالون آلكل

فقضية الحكم معينة, هي قضية حكم,) القضية: محمول وموضوع ونتيجة |حكم|(, 

منطق اإلنسان ورأي اإلنسان,  وعلى الواقعيات وعلى اآلخرين, هيعلى القضايا 

 فاإلنسان إما أن يكذّب بقضية أو يصّدق بها.

والكذب الذي هو في الكالم ووصف الفعل,  التصديق والتكذيب يختلف عن الصدق

ب ق هذه الحقيقة أو تكذّ أما التصديق والتكذيب متعلق بوقائع خارجية, فإما أن تصدّ 

 بها.
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( إنكم أيها المكذبون الضالون آلكلون من شجٍر من زقومإذا  أول آية الفتنة هي قوله)

 والكذب كما نعلم هو مسألة عقائدية ورؤية وكراهة.

هو الحنث العظيم:  ) وكانوا يصرون على الحنث العظيم(المسألة الثانية يقولثانيا : 

باألقسام المغّلظة, وربما معنى اآلية هو العهد الذي أخذ منهم عندما قال هللا  الجحود

فكذبوا بهذا القسم العظيم وهذا نا على أنفسنا()ألست بربكم قالوا بلى شهدسبحانه

 \واإلنكار ليس أمر عملي \هم إلى الدنيااالعتراف, وأنكروا ذلك عند مجيئ

فأن ي حسب اإلنسان من أصحاب الشمال, المسألة األولى واألساسية هي مسألة 

عقائدية ومعرفتية, ومسألة إيمان بالواقع ورؤية وانكشاف الواقع أو هي انكار 

 الواقعيات وتكذيب الواقعيات بال دليل.

دم اإليمان بالواقع, هو سبب ضعف الدليل اآلخر على أن اإليمان بالواقع أو ع

اإليمان وقوة اإليمان وهو سبب علو الدرجات وسبب دنوها أيضا , فاهلل سبحانه 

 لذين إذا تُليت عليهم آياتنا زادتهم إيماناً وعلى ربهموتعالى يصف أقواما  فيقول)ا

تالوة اآليات ليس فيها أمر عملي, يعني عندما تتلى آيات هللا ال تزيد في  يتوكلون(

ز على اإليمان, واإليمان هو اآلية ت ركّ  وال أخالقه,صالة اإلنسان وال في صيامه 

 وصف للمعتقد ووضوح المعتقد ونورانية المعتقد

للواقع إذا  زيادة ضعف اإليمان هي بصرف سماع الحقائق واإليمان بها, والتسليم 

والقبول به, وهذا البحث كله يصلح لبيان أن من أكبر المشاكل والتحديات التي 

نعيشها هو التشكيك في المعتقدات والتشكيك في األمور الواقعية, فنظرية اإلنسان 

في اكتشاف األمور الواقعية والحقيقية تكون مختلّة, ولذلك تركز اآليات على هذا 

 المعنى.

المعرفة, حيث طرق المعرفة واكتشاف الواقع هي  تتحدث عن طرقاآليات 

الوحي(فاإلنسان حتى يعرف شيء يجب أن يمر بأحد هذه  -العقل -ثالثة)الحس

 الطرق الثالث

إما أن يجرب اإلنسان ويحدث عنده تكذيب لواقعه أو تصديق فيه, أو أن القضية ال 

لك الجسم الكبير  تدخل تحت عالم الحس والتجربة, فتكون قضية عقلية, فالعقل يقول

ال يدخل في الجسم الصغير, والعقل ال يقبل اجتماع النقيضين, فهذا الطريق الثاني 

لتكذيب واقع أو تصديقه, أما الطريق الثالث هو الوحي, فهناك أمور ال نصل لها 

 عبر العقل وهناك واقعيات ال ندركها عبر العقل والحس, الوحي هو من يدلنا عليها.
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د عليها الوحي هي ويؤمن بها الحس, ويثبتها العقل والبرهان , ويؤكّ  أهم قضية يقرّ ف

أصل المسألة  قضية تقدم العلة على المعلول, وحاجة المعلول إلى علة, فهؤالء

هذه القضية يقول بها التجريبيين وحتى الطفل يقول بها وال يقبل عندهم هذه القضية, 

 معلول بال علة.

عيات هو الوحي, فالمفتاح لقبول الواقعيات أو رد الطريق الثالث الكتشاف الواق 

أحد وهي قضية بسيطة غير مركبة, هي أن  االواقعيات والقضية التي ال يشك فيه

 كل معلول قائم بعلته

ب بالواقع)يوم القيامة(ويحنث بالحقائق الغيبية التي ال يعلم عنها شيء, فالذي يكذّ 

ب بيوم والبرهان, فهذا ليس فقط سوف يكذّ والذي يكذّب بالواقع الذي هو نتاج الحس 

 القيامة, وليس فقط يشكك بواقعية يوم القيامة, هو باألصل يكذّب بالمبدأ.

فالذي ال يؤمن بالمعاد ليست مشكلته فقط مع المعاد, هو ال يعرف المبدأ, والذي 

ل يقول أنه ال يوجد يوم آخر, هذا يقصد المبدأ, ومعناه أن هللا سبحانه وتعالى وأص

والعلم وحسن التدبير, وقائم على اللعب قانون هذا الوجود غير قائم على الحكمة 

 واللهو. 

ولذلك يركز القرآن على هذه القضية ويثبت أن هذا الخالق ليس بالعب, و هذا 

النظام الكامل ال ينتهي إلى العب, وال ينتهي إلى أن يكون الظالم والمظلوم 

 لو أردنا أنوقال )واألرض وما بينهما العبين(ما خلقنا السماوات مصيرهم واحد)

يعني هللا ليس بالعب, فلو أن نتيجة اً التخذناه من لدنا إن كنا فاعلين(نتخذه لهو

خلق السماوات واألرض  في النهاية إلى لهو وباطل, فالفاعل يكون الغي وغير 

 حكيم, ويكون المبدأ خطأ 

فهو باألصل ال يكذب فقط بيوم م الدين(وكنا نكذب بيو)ب بيوم الدينفالذي ينكر ويكذّ 

الدين, هو يكذب بالمبدأ ويكذب بالصفات واألسماء الحسنى والجاللية للمبدأ, ولذلك 

 .ب بيوم الدينهو يكذّ 

فالعالَم مستحيل أن يتحول إلى ألعوبة, فله هدف في النهاية وفي المعاد سوف يظهر 

 لكل واحد

م مخلوق إلى هدف والموضوع, أن العالَ هذه هي ضرورة الربط بين المحمول و

وغاية حكيمة, هذا االرتباط هو ارتباط جوهري وضروري ولذلك إذا قال أن يوم 

القيامة)ال ريب فيه( هو بنفس قولنا في القضية المنطقية أن اإلنسان حيوان ناطق, 
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وكذلك يوم القيامة  \يعني بالضرورة هو كذلك\هذا بالضرورة ال ريب في ذلك

 ة)ال ريب فيه( فالذي يكذب فيه, كيف استطاع أن يكذب؟بالضرور

 جرب فالمكذب لم يدخل تجربةبالتجربة: لم ي

 دليل عقلي: ليس لديه دليل عقلي لديه

 الوحي: أباليس وشياطين أوحوا إليه وليس وحي إلهي

فالقرآن عندما يتكلم عن يوم الدين يبين علة هؤالء, وأنهم ال يعتمدون أصال  على 

عقلي وال منطقي, المشكلة والشوش في عقولهم ومنطقهم ومنهجهم ورؤيتهم, دليل 

 ويؤكد القرآن سبب ذلك )أو آباؤنا األولون(

إذا  علة إنكار المعاد تعود إلى إنكار المبدأ وعدم التصور الصحيح للمبدأ وهلل سبحانه 

 والعود وتعالى, فالقرآن يوضح أن من أنكر المعاد ولم يقبل ضرورة االرتباط باهلل

 إليه, سبب ذلك هو التصور الخاطئ للمبدأ وهلل سبحانه وتعالى

فعندما يتصور اإلنسان أن هللا غير حكيم وغير هادف فسوف ال يرى واقع 

( ثم ما خلقنا السموات واألرض إال بالحق وما كنا العبينالسماوات واألرضين)

هذه اآلية فيها إشارة  فاعلين(أن نتخذ لهواً التخذناه من لدنا إن كنا  )لو أردنايقول

إلى حقيقة وواقعية المبدأ, فمثال : نحن عندما نريد أن نلهو أو نلعب أو ننشغل بشيء 

فنستفيد من أمور خارجنا حتى نلعب, أما إذا كان المبدأ غني بذاته وفيه كل أسباب 

 ذلتذاللذة والمتعة فكيف يستمتع بغيره, ولذلك يقول العرفاء هللا سبحانه وتعالى م

بذاته, ونقول في دعاء الجوشن)يا مفتاح يا مرتاح( فالمرتاح هو المنبسط, فنحن 

نلعب بأشياء غيرنا حتى ننبسط أو نلعب مع أناس حولنا حتى تنشرح صدورنا, أما 

هللا )مرتاح(يعني مطلق وال يضيّق عليه شيء, وأيضا  ورد في دعاء عرفة)إلهي 

عني( وورد في أحد األدعية)يا من غناه في أنت الغني بذاتك فكيف ال تكون غنيا  

 ذاته( فاهلل غني بذاته فكيف ال يكون غنيا  عن غيره

, عند ذلك ال فالذي يعرف هذا الغنى واالنبساط وهذا االلتذاذ بالخصائص اإللهية

  يتصور أن هللا يخلق كونا   حتى يلهو أو يلعب أو يتمتع

دأ هو برهان الحركة, كل متحرك في هذا مر معنا في العقائد أن أحد األدلة على المب

الكون ال بد من وجود محرك له, والمحرك ال يكون متحرك أي وجوده ذاتي وغناه 

 , فاألشياء التي تتحرك, هللا هو الذي أعطاها الفاعلية\ال يحتاج ألحد أن يحركه\ذاتي

 فهذا دليل على وجود المبدأ وهو وجود محرك لهذا الكون
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يضا  يدل على المعاد, فحقيقة الحركة أنها يجب أن تتوقف, وال أ الحركة نفس برهان

)يسألونك عن الساعة أيان يوجد حركة بقاؤها أزلي وال تتوقف, ولذلك يقول

أي متى ستتوقف, وال بد لها أن تتوقف, والساعة هنا بمعنى هذه الحركة مرساها(

 التي لها نظام وقانون فال بد لها أن ترسوا وتتوقف

برهان الذي استدلينا به على وجود المبدأ, نستدل به على المعاد, وأيضا  إذا  نفس ال

ثبت المعاد فهو يثبت المبدأ, وأما الذي يكذب بالمعاد فهو ال يصدق أي برهان ي  

 المبدأ أصال  

هناك ثالثة أسباب ذكرها القرآن وجعلها مبررات عقلية إلنكار اإلنسان, وأن يصبح 

 الشمالمصيره في النهاية من أصحاب 

السبب األول هو)إنهم كانوا قبل ذلك مترفين( المترف: هل هو اإلنسان الذي يملك 

 المال أو الوجاهة!!

اللهم أو كفاءة فأصل هذا ممدوح ومطلوب) أن يكون عند اإلنسان مال أو وجاهة

طاعة هللا وِنعم اجعلني وجيها  عندك في الدنيا واآلخرة( والمال هو ِنعم العون على 

يكون عند اإلنسان أن لى اآلخرة, فليس األصل هو امتالك المال أو العون ع

إمكانيات, األصل إذا حولت هذه اإلمكانيات اإلنسان من واقعي إلى وهمي, فالمال 

واإلمكانيات إذا حولت اإلنسان من شخص يعرف قدره إلى شخص يكون مقداره 

ع احترام الناس له , بحجم ما لديه من أموال, فيصبح بقدر ما لديه من أموال يتوق

 فهذه مشكلة في مجتمعنا, وهي مسـألة تحتاج إلى عالج اجتماعي

فالناس ينظرون لآلخر بمقدار ما لديه من أرصده, وهذا يجلب لإلنسان حالة وهمية 

ويجلب له الكبرياء)من تكبر فقد نازع هللا سبحانه وتعالى رداءه( ويوصل به إلى 

ن ماليا  والناس تعامله بناء  على اقتداره المادي, الشرك والكفر, فمثال  إنسان متمك

هذا اإلنسان لم يتغير في واقعه  وفجأة يخسر ماله, فالناس تنزل في تعاملها معه,

وحقيقته شيء, لكن الذي تغير هو الشيء الذي تعتبره الناس مركز ثقله ووجاهته, 

  لترف والرفاهيةوهي في الحقيقة ليست واقعية, هذه الوجاهة التي انتسبت له هي ا

فنقول أن أصل االمتالك غير مذموم, لكن المرفّه مذموم, فالمرفه هو المتوسع أكثر 

من حقيقته  والمنتفخ أكثر من واقعه ,هذا اإلنسان مذموم من جهة االنتفاخ وليس من 

 جهة االمتالك

زيل فاإلنسان كل ما كان لديه إمكانيات أكثر وينفقها أكثر, هو بذلك يقطع مسافات وي

 عقبات من طريقه ويصل هلل أسرع, فهذا هو االنفاق في سبيل هللا
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عل اإلنفاق والزكاة في مقابل الصالة, فمثل ما أن الصالة معراج ولهذا السبب ج  

 المؤمن أيضا  الزكاة وانفاق المال معراج المؤمن .

رفين وكانوا قبل ذلك متال يكذبون بالواقع وبيوم الدين )ما الذي يجعل أصحاب الشم

 وكانوا يصرون على الحنث العظيم(فهل عند هؤالء شبهة علمية؟

هذا اإلنسان الواهم ليست شبهة علمية المسألة في الحقيقة هي مسألة شبهة نفسية, 

وهؤالء المتشبثين باألوهام, هؤالء مترفين ويكذبون بالحنث  \الواهم ضد الواقعي\

 أإنا لمبعوثون(,وعظاماً كنا تراباً أئذا متنا والعظيم وينكرون أصل المعاد فيقولون)

أيحسب اإلنسان أل ن نجمع عظامه يرد على هذه المسألة في سورة القيامة ويقول)

الفرق بين البنان وهي )البصمة( والتوقيع, توقيع  على أن نسوي بنانه( بلى قادرين

ه وي غش, لكن يوجد شيء تكويني غير قابل للغش, فالناس اإلنسان يمكن أن ي شبّ 

 تتشابه في كثير من األمور إال البصمة

 ومثل ما أن اإلنسان له بصمة في يده كذلك له بصمة باطنية, وقلبه هو بصمة إلهية.

 إذا  سبب تكذيب هؤالء هو هذا التوهم, توهم الكبر والضخامة....

 

 

 

 


