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 الدرس الثاني...

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

 الم على أشرف األنبياء والمرسلينهلل رب العالمين والصالة والس   والحمد

 محمٍد وآل بيته الطيبين الطاهرين                 

 الحديث في إشراقات من سورة الواقعة **

سورة الواقعة من بين السور التي تتحدث عن لقاء هللا سبحانه وتعالى قلنا أن 

وتتحدث عن يوم القيامة وتتحدث عن المنطلق والمبدأ األول العلمي لإلنسان إذا أراد 

في التجريبيات \أن يعرف الحقائق, فاإلنسان يبحث عن الواقعيات في كل العلوم 

وفي االلهيات يبحث عن  ضاً,يبحث اإلنسان عن الواقعيات, وفي العقليات أي

مطلب اإلنسان وهي  عرفة الواقعة واألمور الواقعية  هيفمعرفة الواقع وم\الواقعيات

, ويطوى به الطريق العلمي المبدأ الذي ينطلق منه اإلنسان لكي يتمم بقية طريقه

, وانكشاف لية فإن مالمسة الواقع عمجهة والمعرفي, وإذا نظرنا إلى الواقع من 

والمسارعة تؤدي إلى  ,بالنسبة لإلنسان يؤدي بالنتيجة إلى المسارعة الواقع

والمسابقة تؤدي أن يصل اإلنسان في غاية األمر إلى مرحلة ومستوى  ,المسابقة

 اإلمامة وتطهير الناس وتطهير األرض والوالية التامة االلهية المطلقة.

يقع بالواقعة, نسمي  حرك, فال نسمي كل أمرر وم  الواقعة أيضاً فيها جانب مؤث   

نقول  ث توازنات وت حدث تغيرات أساسية, مثالً الواقعة لألمور والظروف التي ت حد  

واقعة الجمل أو واقعة صفين, لماذا نسميها هنا بالواقعة؟ ألنه عندما تحدث هذه 

, تَحرك القوى الواقعة تختل الموازين الموجودة, السياسية والعسكرية واالجتماعية

والنصر والهزيمة, له تأثيرات أساسية في تحديد  ين القوىر موازهذا وتَغي  

 اصطفافات الناس فلذلك نسميها بالواقعة.

ث القرآن عن الواقعة وتناول يوم القيامة الواقعة من هذه الجهة, فهنا له فعندما تحد  

و لذلك دي إلى تغير وانكشاف موازين القوى اهتزازات أساسية, هذه االهتزازات تؤ

 اإذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضةٌ رافعة إذا ُرّجت األرض رجّ يقول)

(فكل هذه األحداث فيها ارتجاجات, فيها اهتزازات وانقالبات, بّسا وبُّست الجبال  

ر موازين ي إلى اختالل وتغي  فألنها تؤد   وطبيعة االنقالبات تؤدي إلى هذه النتائج,

ألنها أسست  أيضاً نقول عن الحروب واقعة,ولهذا  القوى, لذلك تسمى بالواقعة,

 وغيرت في موازين الحق وموازين الباطل .
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 ليس لوقعتهاث عن الواقعة, ونعرف أنها انكشاف الواقع)اآلية الثانية عندما تتحد  

 ( اآلية لها معنين..كاذبة

 بمعنى ال يوجد في ذلك اليوم وفيها إذا قلنا هنا أن   \مصدر كاذبة:\  المعنى األول:

الواقعة, يعني هذه الجهة من القيامة وفي يوم القيامة غير قابلة للتكذيب, غير قابلة 

أن يكذب فيها أحد ,فمتى يستطيع اإلنسان أن يكذب؟ يستطيع أن يكذب في ظرف 

يمكن أن يكذب فيه, وأما الظرف المنكشف فيه كل الواقع يعني مثالً: أمامك ماء 

ال, فمن تراه, فتقول أن هذا الماء ليس سي  يسيل ,أنت تراه والناس حولك أيضاً 

 سيقبل منك هذا الكالم؟ يعني الظرف واألجواء والحدث ال يتحمل أن يكذب اإلنسان,

فاإلنسان يمكن أن يكذب إذا كان الواقع غير منكشف والحقيقة غير منكشفة ويوجد 

 مجال إلغراء اآلخر والكذب عليه.

ز فيها الكذب, إنما يجوز إذا كان هذا عندنا كذب شرعي, يعني الموارد التي يجو

ر ويؤدي إلى مصلحة, ووارد في مجال اإلصالح يجوز لإلنسان أن الكذب مؤث  

يكذب, فمثالً إذا أردنا اإلصالح بين شخصين  يجوز الكذب لكن بشرط أن اآلخر 

يصدق, هنا  أن ق هذا الكذب, وإذا اآلخر يعلم أن هذا الكالم كذب ومستحيليصد  

 الكذب ليس جائز.

من  ينقذ  إنسانأن جوز مثالً إذا فالن وي ويجوز الكذب حتى في األحكام الفقهية,

وأما الكذب فهو في \طاغية, فهنا يجوز الكذب ألنه ينجي هذا اإلنسان,  ظالم أو

, إذاً في ظرف معين عندما تحدث الواقعة وكل الوقائع تصبح منكشفة \أصله مذموم

 يومٌ )نسان أن يكذب؟ ولذلك هللا سبحانه وتعالى يتكلم عن يوم القيامة ويقولفكيف لإل

وعه. الريب فيه يعني ق بوقصد  (ليس معناه أنه ال أحد يرتاب فيه وال ي  فيه ال ريب  

يضرب مثال الشيخ جوادي هذا اليوم ال يوجد فيه شيء للريبة,  ,غير قابل لالرتياب

 :يقول

عندما تقع عيننا ف ,من الكتب ونحن نبحث عن كتاب معين كتبة فيها الكثيرم إذا دخلنا

لكن  فهنا نشك ونرتاب, على كتاب نقول, يمكن هذا هو الكتاب الذي نبحث عنه,

ال يوجد إال نهج البالغة مثال, فلو أن المكتبة ال يوجد فيها إال كتاب واحد  اافترضو

 ً , ال نرتاب أن هذا فيهاأنه نهج البالغة, هنا ريب  عيننا وقعت على أي كتاب فقطعا

ويوم القيامة أيضاً, إذا كانت الواقعة وانكشف الواقع  نهج البالغة أو ليس هو.هو 

وشاهد اإلنسان الواقع, عند ذلك)ليس لوقعتها كاذبة(فال يمكن لإلنسان أن يكذب بما 

 يقع .
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ألن  القرآن الكريم يتكلم عن أناس يكذبون يوم القيامة ,يستطيعون أن يكذبوا, لكن ال

ه قد الظرف في يوم القيامة يساعدهم  على الكذب, وال ألن النشأة تتحمل الكذب, ألن  

شاكلة من ورسخت فيهم ملكة الكذب ,ألن الكذب أصبح سجيه من سجاياهم, 

ا هللا ( يعني يوم القيامة لم  انظر كيف كذبوا على هللاشواكلهم, ولذلك يقول القرآن )

 هم مشركين,(وهللا ربنا ما كنا مشركينيقولون ) ,يرهن لهم أنهم كانوا يعبدون غيبي  

ويوم القيامة انكشفت لهم حقيقة الربوبية وانكشف لهم اآلخرين الذين اتبعوهم, وأنهم 

 وهللا ربنا ما كنا)اد , وبعدها يحلفون باهلل قائلينال يستحقون الطاعة واالنقي

 فكيف يكذبون (لى أنفسهمانظر كيف كذبوا ع)ثم يقول هللا سبحانه وتعالىمشركين(

( ذلك اليوم مختوم على لسانهم يوم نختم على ألسنتهم, )مع انكشاف هذه الوقائع ؟

ث ,فمن كان يكذب في الدنيا هي التي تتحد   ,سجاياهم طبائعهم شمائلهم خصائصهم,

سوف يكذب أيضاً في اآلخرة, يعني يوجد اناس يكذبون ولكن هي الواقعة ليس 

 ,وهذا أحد معاني )ليس لوقعتها كاذبة(.لوقعتها كاذبة 

ث عن ظرف يوم القيامة وإنما يتحدث عن مسألة لهذه اآلية ال يتحد  المعنى الثاني: 

 علمية وحقيقة علمية.

دائماً يحتاج إلى التكذيب بالشيء أو التصديق به, ودائماً يحتاج الصدق  الكذب أو

بال دليل, فال يمكن ذلك, فكما أن إلى دليل, فإذا كذب األنسان بشيء بال دليل وأنكر 

رفض يحتاج إلى دليل من جهة القبول يحتاج إلى دليل من جهة علمية, أيضاً ال

علمية, بمعنى الواقعة الواقع والحقيقة جزء كبير منه غيب وغير مكشوف إال ألهله, 

 تعالى, فهؤالء الذين يكذبون هل لديهممكشوف إال لمن كشف لهم هللا سبحانه و غير

فإذا كانت أمور هي فوق إقامة الدليل , !ل غير الكذب يحتاج إلى برهان ودليلدلي

وإذا كانت  ,\العقلياتعلى يعني األمور التي تقيم األدلة على المسائل العقلية و\

هو  (فتكذبونه على ما يرىأمثل قوله جل وعال)أي انكشاف الحقائق  المسألة كشفية 

هنا  ()فليس لوقعتها كاذبةو منكشف له الواقع,يرى فكيف تكذبونه ,أنتم ال ترون وه

يحدث هناك كذب, بل ال يمكن  ال يريد منها أن يوم القيامة ليس ظرف كذب وما

 إقامة دليل على كذبها .

)كيف أهل  نعم يمكن لإلنسان أن يشكك في لوازم يوم القيامة, أي يمكن أن يقول 

الجنة مخلدون فيها ولماذا, ماذا فعلوا حتى يخلدوا فيها, وأهل النار لماذا مخلدون في 

عام(فالتشكيك والشبهات في لوازم يوم  60عام أو  50النار وهم لم يعصوا هللا إال 

القيامة ممكن, وهذه الشبهات تحتاج إلى حلول عقلية وي جاب عليها, لكن أصل يوم 

نك أن تقييم الدليل على كذبها؟ ألن الدليل والبرهان له مقدمات القيامة, كيف يمك

عقلية وهذه الواقعة أي المتقرر في الخارج الذي هو)أن أهل النار يتعذبون وأهل من 
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قال ال إله إال هللا بنت له المالئكة حائطاً في الجنة و من قال سبحان هللا زرعت له 

ن يأتي بالدليل قدر على تكذيبها !!ومَ يَ  نفهذه األمور مَ المالئكة شجرة في الجنة( 

 على عكسها! ال أحد يقدر طبعاً, إال الذي تنكشف له كل الواقعيات .

كل من قال ال إله إال هللا وكل من قال سبحان هللا وكل من  الواقعة هي أن   وألن  

 (ذبةليس لوقعتها كا), إذاً استغفر هللا وكل من الذ باهلل ,بنى له هللا بيتاً في الجنة

يحتاج إلى بعض النكات ن وأيضاً بهذا المعنى, وإن كان هذا المعنى يحتاج إلى تعم  

 ه في حد نفسه صحيح .نقبله, لكن   النهوية حتى

( هنا نكتة دقيقة موجودة في سورة الواقعة, فنحن سوف رافعة خافضةٌ ثم تقول )

 بما تكون منحصرة في سورة الواقعة.نقف على اآليات التي ر  

معنى خافضة رافعة؟ يوم القيامة يحدث تغيير وبروز وظهور للواقعيات, فيتبين ما 

ها قوة وجبروت ووقار ,فعندما لإلنسان أن كثيراً من األمور التي كانت تبدو له أن  

 تسقط هذه القشور, تنخفض,  وعندما تنخفض سوف يظهر الواقع .

إنما  يوجد نكتة أساسية, خافضة, مع أن النتيجة واحدة ! لكن لماذا لم يقل رافعة  

عندما يصبح الباطن هو الحاكم, أما في دار ظهر القيم وتبين القيم في دار اآلخرة تَ 

 الدنيا الظاهر هو الحاكم .

 في الوقائع المهمة )كما يقول صدر المتألهين (الناس ال ترى الباطن لسببن :

والناس ظلماتيين فال ونورانيتها ا لقوة الواقع واألمور الواقعية السبب األول: إم

ينظر في الوحل اني :ألن الناظر على عينه غبار ,الناظر يرونها , أو سبب ث

, يعني في كثير نراها مرفوعة كنا  , لكن يبدو لنا أننا,وعندما تنخفض هذه األوحال 

من األحيان, اإلنسان باطنه مليء بالتكبر والغرور, وحتى ال يكسر هذا الغرور 

الحقيقة تكبر وغرور وليس وقار ,فرسول هللا)ص(كان وقور  ي ظهر توقر ,هو في

 بال سلطان, كان هيبة بال تسلط وبال إظهار قوة وجبروت.

ظهرون خالف الباطن, في عالم الدنيا من الطبيعي أن تتحكم الناس في باطنها, في  

فعندما  ة, هذا العالم يمكن لإلنسان أن يكذب فيه,هذا العالم ليس عالم األلباب والحاق  

ع والثقل فالذي يظهر للناس هو الوقائ ي ظهر اإلنسان المغرور نوع من الثقل مثالً,

من الذي يرتفع؟ يرتفع ذلك الذي يبدو حليم فولما يسقط )خافضة(  واالقتدار والقوة,

,الذي حلمه يوهمنا أنه ضعف, ذاك الحكيم الصبور الذي صبره ي شعرنا أنه إنسان 

عيشون نكرات, ليس لديهم إمكانيات مالية حتى يبرزون نكرة, وكثير من الناس ي

بها, هذه القشور ال يستطيعون أن يبرزون فيها ,وليس لديهم إمكانيات اجتماعية وال 
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لكن ال يبدو  وجاهة يبرزون بها, لكن داخلهم في الحقيقة حكماء وعلماء وعرفاء

  .عليهم ذلك

الوقار, ماذا يظهر؟ أوالً تنخفض فلما يسقط هؤالء المدعين للحكمة المدعين للعلم و

( عند ذلك سوف يبدو لنا أن هذا الحليم الذي رافعة خافضةٌ هذه, ثم أولئك يرتفعون)

, واإلنسان الحكيم \كاد الحليم أن يكون نبيا\قوة الحقيقة نحسب حلمه ضعف,  هي في

اإلنسان  فهذه اقتدار, أما \وكثير من الناس من يسلك التقي ة المداراتية\الحليم الصابر

في قلبه, ودائماً ينفعل ويغضب, فهذا ضعف في داخله, فألي  الذي يقول كل ما

 شيء يسلك اإلنسان هذه األخالقيات!

لوا لنا قشور, الذين ولذلك أوالً يجب أن تكون خافضة وينزل ويسقط هؤالء الذين مث  

يسقطون, عند وا لنا الواقع وجعلوا بيننا وبين الواقع حاجز ومانع ,هؤالء عندما غط  

رافعة( ال أنها فقط رافعة خافضة, وإن كانت النتيجة  ذلك, أولئك يرتفعون )خافضة  

واحدة ,ألنه ذاك العالَم هو عالم الحقيقة, عالم الباطن, لهذا سوف ال يستطيع اإلنسان 

بلى السرائر, أي الموجود في السريرة أن يتحكم في ظاهره, ذاك اليوم يوم ت  

 ك تكون األمور واقع تماماً ومطابقة للواقع على نحو تام .والباطن يظهر, لذل

ل عن نفسه ومستقبله, ن أهم األمور, دائماً اإلنسان يسأصن ف, وهذه مثم بدأ القرآن ي  

يعرف الواقع في وال يوجد أحد ال يهتم لواقعه ومستقبله, فاإلنسان الذي يهتم بأن 

, ويعرف الواقع من الوهم في العملية الرياضية, و يعرف الواقع في التجريبيات

صنف هو؟ أال يهمه أن  أي األمور العقلية, أال يهمه أن يعرف نفسه؟ ويعرف من

 يعرف ما هو واقعه؟

بالبداهة.. أول شيء يهم اإلنسان هو أن يعرف واقعه وما هو عليه, فيبدأ القرآن 

 يصن ف ويقس م الناس إلى ثالثة أقسام

 ا,ت األرض رجّ رافعة, إذا رجّ  كاذبة, خافضةٌ إذا وقعت الواقعة, ليس لوقعتها )

(لن نبحث في اآليات الثالث األخيرة ألنه تكلم ا, فكانت هباًء منبثات الجبال بسّ وبسّ 

 عنها في سورة الزلزلة وفي بقية السور بشكل مفصل.

القرآن له تصنيفات وتقسيمات للناس مع اختالف المقَسم, يعني ( فكنتم أزواجاً ثالثة)

ة يكون المقسم ومالك القسمة على حساب القرب والبعد من الواقعة في كل مر

والحقيقة, أي أن أصل المقسم هو مدى قرب هؤالء من الحقيقة وسبقهم وتماسهم 

م هنا هو الواقع والحقيقة للحقيقة ومعرفتهم بالواقع ومدى بعدهم عن الواقع, فالمقسَ 

 البناء فهم ثالث تقسيمات. والوجود المتقرر في الخارج, فإذا  قس منا على هذا
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م, فال يكون هو القرب والبعد من الحقيقة ومن الواقع  وال لكن أحياناً يختلف المقسَ 

 في الخارج. الم الوجود أو الموجودات المتقررهالقرب والحقيقة من ع

لى حساب القرب والبعد من الوالية, م واألساس والمالك فيه عفأحياناً يكون المقسَ 

فاق األساسي هنا هو بناًء على الكذب مع الوالية أو الصدق مع الوالية, الن  م فالمقسَ 

ب في الصدق والقرب مع الوالية, فيكون المقسم هنا هو الموقف مع الوالية أو التقل  

عندما يتكلم القرآن عن النفاق أو يفضح جماعة ما ,فهو بناًء على  غالباالسياسي, و

م القرآن الناس ال تقسيم ثنائي وال مثالً ال يقس   الموقف السياسي, ففي سورة التوبة

فالتقسيم الخماسي هو بناًء على  \القرآن فيه تقسيم ثنائي وثالثي وخماسي\ثالثي 

المواقف السياسية, فبقدر ما يكون الناس صادقين مع الوالية وثابتين مع الوالية, 

م متغيرة أو أعداء أو فين ومذبذبين ومواقفهمهم القرآن, وبقدر ما يكونوا متخل  يقس  

, يعني المقسم هنا هو وضع الحكومة اإلسالمية خونه أو منافقين أو يسيئون للوالية

والولي, فقربك وبعدك من الوالية وصدقك معها أو عدم صدقك, تذبذبك, سالمة 

قلبك وتسليمك للوالية هو المؤث  ر, ولذا فالواقعة عندنا في الروايات تسمى 

 )الفاضحة(.

وبة التي هي آخر سورة نزلت على رسول هللا)ص(, والوارد في رواياتنا  سورة الت

 أنها تسمى )بالفاضحة(, وخطبة الزهراء هي شرح مفصل لسورة التوبة.

فأولها آية براءة, وبعدها كشف وتوضيح وتصنيف, وتوضيح االصطفافات 

اإلسالمية صاحبة في تعاملها مع والية رسول هللا والحكومة الخارجية السياسية الم  

 وهي والية أمير المؤمنين.

مهم إلى اثنين, أما التوبة م الناس إلى ثالثة, وسورة المطففين تقس  سورة الواقعة تقس  

 مهم إلى خمسة بناًء على موقع الولي .تقس  

 ابقون األولون من المهاجرينالسّ ابقون األولون يقول )يتحدث عن الس  القسم األول: 

هم دائماً سابقون, دائماً مع الولي ال يتخلفون, لم يتخلفوا من هؤالء الذين (واألنصار

 أول إسالمهم وال بعد أن أسلموا, وال شيء يجعلهم يتراجعون, فهم دائماً سابقون.

هؤالء الناس يتبعون رسول هللا ليس فقط في االنتصارات, بل في كل شيء, فهم من 

في تفكيرهم في فهمهم, سابقون  البداية كانوا معه في الفكر والموقف, هؤالء سابقون

الشك أن منهم أمير المؤمنين من \في صدقهم وإيمانهم, هم سابقون مطلقاً...

 \المهاجرين  وأيضاً بعض أصحاب الرسول
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( ليس فقط األوائل هم الذين يشخصون والذين اتبعوهم بإحسان)القسم الثاني: 

 الموقف السياسي وإنما هؤالء التابعين أيضاً.

( أي في لى النفاق, ال تعلمهم نحن نعلمهممن أهل المدينة مردوا ع)ثالث: القسم ال

قلبهم نفاق, وعندما يقول هللا ال تعلمهم نحن نعلمهم, ليس المعنى أن رسول هللا ال 

يعلمهم, ألن هللا يقول )وإن ك لتعرفن هم في لحن القول(, وإنما المعنى هو أنهم غير 

 اهرة للناس, وموقفهم من الوالية غير ظاهر.منكشفين للناس, سرائرهم ليست ظ

فهناك أناس تخلفوا عن الوالية لكن في   (وآخرون اعترفوا بذنوبهم) القسم الرابع:

قرارة أنفسهم اعترفوا بذنبهم, يعني بدا عليهم الندم ولكن لم يقولوا, ربما بفعلهم 

فمرةً كانوا مع كانوا يقرون أنهم كانوا متخلفين, هم خلطوا عمل صالح وآخر سيء, 

 الوالية وكانوا صادقين ومرات لم يكونوا كذلك.

 (.ا يتوب عليهما يعذبهم وإمّ وآخرون مرجون ألمر هللا إمّ ) القسم الخامس: 

*هنا في سورة التوبة, نحن لسنا بصدد مواقف هؤالء والوالية, نحن بصدد الكالم 

عن تقسيم وتصنيف الناس في القرآن, فكان التصنيف على أساس الموقع السياسي 

 .والموقف والوعي السياسي, وعلى أساس الوعي من الوالية 

حقائق الوجودية, أما التقسيم في سورة الواقعة, فهو على أساس القرب والبعد من ال

القرب والبعد من الواقع والحقيقة, ألن أكثر شيء ممكن أن يرادف الواقعة هو 

الواقع والحقيقة, وإن كانت أي كلمة مقابل الواقع ال تطابقها مئة في المئة لكن 

 نفترضه الحقيقة أو األمر الموجود.

حاب الميمنة ما فأصفالواقعة تقسم الناس إلى ثالثة حسب قربهم وبعدهم من الواقع.)

أصحاب الميمنة وأصحاب المشئمة ما أصحاب المشئمة والسابقون السابقون 

أصحاب اليمين يعني أصحاب اليمن والبركة والتوفيق, وأصحاب  (المقربون أولئك

شؤم وعسر وحرج وضيق وضنك وإيذاء, لكن علينا أن  الشمال هم المتشائمين

يوم القيامة األرض كلها )قاعاً ين وال شمال, نلتفت إلى أن في يوم القيامة ال يوجد يم

 صفصفا, ال ترى فيها عوجاً وال أمتا( أي كلها متساوية .

في المصطلح السياسي, أول من عبر باليمينين واليساريين, أو االصالحيين 

هيجل فيلسوف أوروبي لديه نظريات جيدة في األبحاث \واليساريين, هو )هيجل(,

يجل ينقسمون إلى قسمين, طريقة تفكيرهم تقسمهم إلى الفلسفية(, كانوا طالب ه

قسمين, فأول قسم كانوا أناس محافظين ومتثبتين ويبحثون عن الحقيقة بدقة, هؤالء 
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يعني مثالً: أنت إذا دخلت مجلس فإنك تجلس بجانب  \كانت كراسيهم على اليمين,

 الفكري.جاورون بناًء على اتحادهم يعني الناس يت\الشخص الذي يشبه تفكيرك

م الناس, فالذين يجلسون على يمينه, هؤالء يتأملون, محافظين فهيجل هو الذي قس  

وغير انفعاليين وغير عجولين وغير ثوريين على كل شيء, وإلى اآلن اسمهم 

 اليمينين أو المحافظين .

 أما اليساريين, فهم حادين متعصبين وال يتقيدون.

 ب عد فكري..هذه تقسيمات سياسية واجتماعية لكن لها 

فسورة الواقعة ال تقسم عل أساس البعد الفكري وال تقسم أصحاب اليمين والشمال 

رب على أساس البعد السياسي, التقسيم هنا بناًء على إدراك الواقع, مماسة الواقع, الق  

 من الحقيقة وطلب الحقيقة.

 يعالم علوي وعالم سفلإلى: والوجود مون العالم العرفاء والفالسفة يقس  

فالذين هم في المرتبة األولى هؤالء سابقين, سابقين بالقياس إلى أصحاب اليمين, 

والذين في حالة تدن ي, هؤالء هم أصحاب الشمال أو أصحاب المشئمة, فالقرآن 

 أصحاب المشئمة ما)أحياناً يقول أصحاب المشئمة,يسميهم أصحاب الشمال و

وال موقع من المواقع في العالم ( القضية هنا ليست قضية جانب أصحاب المشئمة

الجغرافي, وإنما هو موقع من عالم الحقيقة واتخاذ الموقع تجاه الحقيقة, فالحظوا في 

 اقالوا إنّ سورة )يس( هللا يتكلم على من بعثهم ألقوام معينين ثم لم يقبلوا منهم )

 ا عذابٌ منّ  وليمسنّكمكم إلن  لم تنتهوا لنرجمنّ )(تطيرنا يعني تشاءمنا تطيرنا بكم

يعني شؤمكم معكم , أي شمالكم  (ركم معكمقالوا طائ  سل )(فرد وا عليهم الر  أليم

 معكم, فأصحاب الشمال هم أصحاب المشئمة, فالشمال والمشئمة شيء واحد .

أصحاب المشئمة عادةً يتشاءمون من األشياء, يتشاءمون من األنبياء, والقرآن يريد 

وغير صحيح, فال يوجد تشاؤم من األشياء أن يقول أن هذا منطق غير حقيقي 

 الخارجية, والشؤم في الحقيقة هو نفس اإلنسان )قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم(

فتتعصب  إذا أتى إليك أحد وذكرك بالحقيقة وذكرك بالواقع, وأنت ليس لديك دليل,ف 

 وتنفعل, وترفض هذا الواقع وال تقبل به .

ولون )إن ا تطيرنا بكم( وتشاءمنا منكم, فاهلل سبحانه همون األنبياء ويقوهنا عندما يت  

وتعالى يقول لهم )طائركم معكم( شؤمكم معكم, وأسباب شؤمكم معكم. فاإلنسان 

 الذي يتشاءم من االشياء التي حوله, هذا منطق يرفضه القرآن



 الدرس الثاني  9

 

فمثالً عندنا من الناس المؤمنين والمتدينين, من أرادوا الزواج, فيقولون بأن نعقد 

كن واجنا في ليلة مستحبة, نعم وارد في الروايات الليالي المباركة والمستحبة, لز

 العقد في حد نفسه مستحب مؤكد في كل ليلة, وال يوجد شيء من هذا الكالم!!!

فأصحاب الشمال وأصحاب المشئمة يجمع بينهم شؤمهم الذاتي, ولذلك ينقل القرآن 

( أي إذا جاءتهم حسنةٌ قالوا لنا هذه)في حديثهم عن موسى, في كالم بني اسرائيل 

إذا جاءت حسنة قالوا بسببنا, نحن فينا بركة, وأينما ذهبنا تحل علينا الحسنات, 

المنطق غير هذا (فالقرآن هنا يقول أن بموسى ومن معه يطيّرواجاءتهم سيئةٌ  وإذا)

 صحيح.

المنطق الصحيح, أن أصحاب المشئمة هم ذاتهم ذات شؤم, وأصحاب الشمال فكرهم 

شمال, وهم دائماً في حالة اقتراب من أسباب الشؤم والنفور والعصبية واألنانية 

ماتوا أينما يكونوا فطائرهم معهم, وماذا لو طبيعي أن هؤالء من الواالنفعال, لذلك 

 عدين عن الواقع !!!معهم وهم مبت وطائرهم معهم وعقائدهم

 


