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 اإلهداء
 

 

مً فً العابرٌن   إلى رة ق بل   د  رٌن   ، الُمصاد  لِ  ِمثل   والُمت حدِّ ش   الضوءِ  و 

ةِ  خلؾِ  من ٌّة نافِذ  د ر   الذي بؤن  .  دابًِما تذّكروا ، األب   فانٌاً  أصب ح   بِكم ف ك 

عد  "   " ! النجمة سدٌمِ  من ُتول دوا أن ب 
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  للمإلؾ اإلفتتاح قصٌدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       _______________________________ 

 الناس:  البرٌة - ٔ

 قلبً:  خافقً - ٕ

 الحكام:  الرعاة - ٖ

 وٌسٌل دُمه ٌتفجر:  ٌشخب - ٗ

 األسد:  الهزبر - ٘

  وٌمتزج ٌختلط ٌتؤشب و ، العقل:  الحجا - ٙ

 بالقفز ٌقوم:  ٌتوثب - 7

 اآلراء بمعنى هنا:  الرإى - 8

 

ق ــــــــــــــــبُ  بِل هف ة   الُعٌونِ  ُكل   ر  ت  ن ُرإٌاك            ت  ام  اك   فً ٌ  َُّأَعـــــــــــذ َّ هو   ب 

ٌّدي ٌا اك            ت رى فه ل الـــــجفاءُ  طال   س ةِ  فً ِمثلً لِِسو   ٌ ر ْرؼ   الب   ـبُ ــــــــٌ 
ٔ

 

ل ق د ع   و  ق ط  ٌِّؾ   فالـدٌنُ           أرى مّما خافقـــــــــــً ت  ةُ  ُز  ـ بُ ــــــــُتْنهـ والّشرٌع 
ٕ

 

ؽى ط  اةُ  و  س   الُرع  ارُ           صـالِــح   فٌِِهمْ  ف لٌ  ةِ  ق ْمحِ  فً والن   ٌ ــ الّرع ْله   ــبُ ـــــــت 
ٖ

 

رقواالُشُعوب   موا س  ًبا ف راك  ه  ـمْ  ذ  ك  ْعبِ           و  ِمٌق   ُجرح   ِمن للش  ْشخ   ع  بُ ــــــــٌ 
ٗ

 

ةُ   ٌ و انِ  وه  تْ  اإلِنس  اع  ـــــــا ض  م  عد  ْبرُ  ىـــــأضح          ب  ةِ  ِمن   الِهز  اد  ر  ٌ هُربُ  الج 
٘

 

قلِ  ُشُموسُ  ؼاب تْ  لؾ   الع  ة   خ  الـ  ة             جه  ٌ بُ  ــــول  ــــــالُعقُـــــــ أن   وُمِصٌب   ُتؽ 

فى طحِ  ف ط  ْضعِ  لِس  ِرؾ   الو  ما ُمْنح  طــــــــــ           و  جا ثقٌل   ـــفوــــٌ  ؤ ش بُ  بِالح  ت   ٌ
ٙ

 

انُ  وم ضى ـــُعد ل م حتى الُحبِّ  زم  اُؼضُ  إال           ٌ  ب  ث بُ  ـــناــــــــــــبٌنـــ الت  و  ت   ٌ
7

 

الحُ  ة   ق وم   ِعند   ق وم   فص  كُذبُ  ةِ ــــــــــــــالحقٌق   ِعند   وِكالُهما          ِكــــــــــــذب   ٌ 

ةُ  م  ه  دُ  فالُحر            الـــــــُرإى ت زوٌرُ  التؤرٌخِ  وم  بٌـــــــــــ ٌُبع  بُ  ـــدُ ــــوالع  ُتق ر 
8
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     ______________________________ 

  أدنى صورة الى صورة تحّول وهو.  المسخ من:  ممسوخة - ٔ

 ذباب:  أ ْذإبُ  - ٕ

 الجوع:  السؽب - ٖ

 الناس عوام:  الدهماء - ٗ

  الببر هو:  الُجب - ٘

 والُبؽٌة الؽاٌة:  المؤرب - ٙ

 الضوء:  السنا - 7

:  وعقدت ، الموعود المخلّص والد وهو البٌت أهل أبمة من عشر الحادي اإلمام هو:  والعسكري ، حماه أي حوله من حبا ٌُقال:  حبانا - 8

  تمت أي

ل تْ  آك  قاِبقِ  ُكل   ف ت  صر            ــدىـــــوابتـــــ الح  ؾ   بِهِ  ع  ةِ  ك  دٌع  ـ الخ  لع   بُ ــــــٌ 

تْ  الُحُروؾُ  حتى ر   ٌ ؽ  ـــ ت  ؤن  اـــــف ك  ة             ــه  ْمُسوخ  ع دون   أو م  ُتكت بُ  ً  ـــو 
ٔ

 

ن   م  اح   ز  ـــ اإلِنفِال ت   إن   للقولِ            ـىــــوانتهــــ دًٌنا الُعهر   أب  ب   ــــبُ ـــُمح 

رت جً هل نْ  الّصال ح   ِمنهُ  ن  م  قـ ِخرف ان             هِ ـــِ ب و  ةُ  ــــل  ــــح   ٌ ق أ ْذإبُ  والب 
ٕ

 

ل   او  ط  ت  بُ  و  ؽ  ك   دونِ  ِمنْ            هُ ـــفإن   الل ِعــــــــٌنُ  الس  جٌبِك   فً ش  ذه   م  بُ ـٌ 
ٖ 

ْتك   ف اْسِرع نْ  ٌا الن فسُ  ف د  ل ى إال           ـُرهُ ــأْمـ م  اءِ  ع  هم  اً  الد  ـ دوم  بُ ـــٌُحج 
ٗ

 

 

************ 

 

اف ة   قالوا ؾ  ــــُمت صـــ راِهب   ُخر  م   ُجب   أيّ  ِمنْ             ــ وِّ بُ  دــــــق ُمبه   ٌ٘ شر 

هديِّ )  ةُ قِص   ما ـ إال(  الم  عِض             ـة  ـــــبِدع  ة   فٌــها للب   ٌ ؤِربُ ـــــم أو ؼا
ٙ

 

بُتُهمْ  ة   فإن   كـــــــال ف ؤج  قٌد  هديِّ             ـــــالـ ع  ـ للوجودِ  ِسر   الم  كس   ـبُ ـــوم 

ةُ  هو    ٌ ْلقِ  ؼا رُ  أو ن هر   ٌنش قُ             اـــــأجلِه ِمنْ  التً الخ   ـــبُ ــــــكوك   ٌُف ج 

هو   ل   الموُعودُ  الّسنا و  بـــــ ظ  ب  الِ  أصالبِ  خٌرِ  فً            اً ُمخ  ل   الِرج  بُ ــــٌُق 
7

 

بانا حتى ري  ) ح  سك  تْ             ة  ـــــــِبُنْطف  ( الع  ؤ ُعقِد  ب  ّظــــــ مِ  ولِلن  بُ ـُتْنس   الُمع 
 8 
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 للمإلؾ                

 أحمد الجبوري        

____________________________________ 

  الشدٌدة الظلمة:  الؽٌهب - ٔ

 الصخور:  والجنادل ، القلب وهو فإاد جمع:  أفبدة - ٕ

  واحتقره ابتذله أي - الشًء امتهن ٌُقال:  ُتمت هن - ٖ

  تقطع أي:  وتجذ   ، السٌوؾ هً:  والبٌض ، حلقات أصبحت أي:  تحلّقت - ٗ

 خصبة تكون أي:  وتخصب ، الحٌاة من الخالٌة الٌابسة المقفرة أي:  والقفرى ، الصحراء:  والسبسب ، والؽم الحزن هو:  الكرب - ٘

  راهبة تصبح:  تترهب - ٙ

 الفناء بمعنى هنا:  التفانً - 7

تْ  ر  اش  ب  جٌبِــ الُهدى ُدنٌا ف ت  اْسُتل               ـهِ ـــِبم  ٌ الخلُودِ  ل وحِ  ِمنْ  و  ه بُ ـــــالؽ 
ٔ

 

لـــى ت  وتُ  للخالِص  ن شٌداً  و  ة   طال   إن             هُ ــف ص  ْطِربُ  اِدلِ ـــــنـــــالج   أفبِد  ت 
ٕ

 

ل   عام   ألؾِ  ِمــــــنْ  ا ظ  ًٌ ف اِدثِ  الظُهورِ  حٌنِ              إِلى ُمخت  و  رقُ  وللح   بُ ـــــــٌ 

ٌُتاِبعُ  اط   و سٌُرها كٌــــــؾ   األنم  ٌؾ   أو            م  ه نُ  ك  ُتْرك   الُشُعوبُ  ُتْمت  بُ ـــــو 
ٖ

 

انُ  آن   إذا حتى ل ق   اآلو  ح  ولِهِ  ِمنْ              تْ ــــــــــت  ُجــــ بٌِض   ح  وُترِعبُ  ـذ  ـــت 
ٗ

 

ّما ــــرب   ُكل   ق رٌب   ع  لْ  ك  نج  بُ              ًـــــٌ  ْبس  الس  فُورُ  الق فرى و  ُتخصِ  ت  بُ ــو 
٘

 

احُ  نز  تِؾِ  ِمنْ  ٌ  الِمِ  ك  و  ٌشُ              هاـــــُثقلُ  الع  ْعــــــــــد   فالع  ت بُ  واألُُمورُ  س   ُتر 

رِ  وُحوشُ  حتى عد   الب  اِده ب  ةً  الم  ـــالس   ُتفشــــــً             اــــف س  بُ  ورؼب  ه  ر  ت  ت 
ٙ

 

ٌّدي ٌا ل   ـاءُ ــــرجـــــ هذا س مِّ ذي فً جاء   ق دْ              ُمإ  ةِ  ه   ٌُعِربُ  الق ِصٌــــد 

ن ةِ  ع  عو  ن فاسِرع الت عجٌلِ  د  بُ ــُنســـــ وللتفانً الهالكِ  ن حو               اـــإن  ــح 
7 
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  المقدمة

 الرحٌم الرحمن هللا بسم

قِّهِ  الوفاءِ  عن ق ُصر   الذي للِ  الحمدُ  ِجز   ، الشاكرٌن بِح  ع  ُعد   ، الحامدٌن علٌهِ  الثناءِ  عن و  ِمهِ  إحصاءُ  وب   على نِع 

ٌن ْمداً  أحُمُدهُ  ، العادِّ دِ  ح  د  الِهِ  بِع  ابِهْ  أفض  نِعم  ابِهْ  ُحْكِمهِ  لطٌؾِ  على وأشُكُرهُ  ، و  قض  زٌد   وأسؤ لُهُ  ، و  ٌِرهِ  ِمن الم   خ 

أست عٌنُ  ، وآالبِهْ  ة   بِهِ  و  ن استِعان  ٌُرهْ  ل هُ  ناِصر   ال م  ِؽٌثُ  ، ؼ  ة   بِهِ  ِوأست  اث  ن استِؽ  هُ  فاض   م  ر  ر   ش  س  ُرهْ  واْنح  ٌْ  ، خ 

لُهُ  س  و  ل   وأت  س  ن ت و  ؾ   م  هُ  ج  م  هْ  وأْقف ر   ٌ  ر  ةً  ، هللا إال إله ال   أن وأشه دُ  ، ب  تِهْ  ُموقِن   ِمن شهاد   ٌ قاِطع   ، بِِوحدانِ  و 

تِهْ   ٌ اً  ، بِف ْردانِ لِّم  ُمس  تِهْ  و   ٌ خاِضعاً  ، بِرُبوبِ اِمِرهِ  و  اِمهْ  ألو  اً  ، وأحك  لِهِ  وآِخذ  ال  اً  بِح  انِب  ُمج  اِمهْ  و  ر  اً  أن   وأشه دُ  ، لِح  د  م   ُمح 

بُدهُ  ُسولُهْ  ع  ر  ث هُ  ، و  ع  اِهلْ  كافِر   بٌن   والّناسُ  ب  ج  ابِط   ، و  افِلْ  وه  ُمت س  ت ق   ، و  تِهِ  ف ر  ِرٌع  ل ػ   و   ، العٌوبْ  بِش  ر   عّما ب  ت   اْست 

لُ  بِهِ  ، الؽٌوبْ  فً ْنز  ةُ  ُتست  ك  ر  ماءْ  ِمن   الب  بُِنوِرهِ  ، الس  لّماءْ  فً الّتابُِهون   ٌ هت دي و  اتُ  ، الظ  ل و  ل ى علٌهِ  هللا ص  ع   آلهِ  و 

ٌ ةْ  أعالمُ  ةِ  على ،والقابِمون   البر رٌع  ةْ  الش   ٌ د م  ن ةُ  ، الُمح  د  ابِ  س  ؾُ  ، القُرآنْ  أبو  ا ، والجانْ  اإلْنسِ  وأشر  عدُ  أم   . . . ب 

 

ها المهدوٌة القضٌة تتناول   دراسة   فهذه   م   أن ألحد   اطبلعً حدِّ  على ٌَسب ق لم جدٌدة   وصورة   بهٌَبة   الكرام   للق ّراء   أ قدِّ

 . الدراسة هذه   فً الموجود   ب شكلها القضٌة هذه   عَرضَ 

ناكَ  أن   إلى أنتبه جعلتنً التً التحّوالت من جدٌد نمط أفكاري على طرأ السنة ٌ قارب ما ف منذ    بٌنَ  واسعة ثؽرة ه 

 فً ت سَتعمل التً فاللؽة ، الخاصة العلمٌة الحلقات فً تداوله   ٌتم ما وبٌنَ  العامة والشعبٌة اإلجتماعٌة القواعد

 الذي السور بمثابة ٌجعلها ما الناس عامة عقول ضد التحصٌن من تمتلك لؽة.  والثقافٌة والعلمٌة الفكرٌة األوساط

 وباألخص أروَقت ها فً ٌدور ما أهم على اإلطبلع من الفكرٌة أو العلمٌة أو الدٌنٌة المإسسة خارج أحد أي ٌمنع

 من تحتاج الناس عامة أن ذلك ، والفكرٌة العلمٌة لم ستَوٌات هم النظر دون الناس جمٌع بها ٌ عنى التً القضاٌا تلك

ؾ له   تسمح التً اإلمكانات ٌمتلك ال فؽالبهم أخرى جهة ومن القضاٌا لهذه عمٌق لفهم جهة  والوصول بالتعرُّ

عّقدة اللؽة تلك إال والحاجز المانع ذلك وما ، القضاٌا هذه لعمق  ! الفلسفة فً وخصوصا   الم 

 

 ضبابٌة عنها ٌتمخض الَعَقدي الطابع ذات األطارٌح فً والسٌما والعام الخاص بٌن التوجه انشطارات إن

 من تتشكل والتً العلمٌة األوساط فً تداوله ٌتم ما أول ه ما ، المعرفة من نوعٌن إٌجاد فً ٌ سه م مّما ، المدلول

ما ، إلٌهم بالنسبة حٌاة نظام وهً المعرفة هذه إال لهم شاؼل ش ؽل ال أشخاص  المنقوصة المعرفة تلك هً وثان ٌه 

 من عالً قدر على لئلستحواذ الكافً الشًء الوقت من ٌجدون ال من خصوصا   الناس عامة علٌها ٌتوافر التً

نتسبون معها ٌتعاطى التً الصٌؽة بذات المعارؾ هاتٌك مع للتعاطً مإهلٌن تجعلهم التً اإلمكانات  للطبقة الم 

ٌّنة ٌجعلها الذي باإلسلوب الدراسة هذه أضع أن ارتؤٌت ولذا ، األولى  التعقٌد عن الب عد كل وبعٌدة بسٌطة ل

 . . . العلمً البحث أروقة فً الموجود
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 نصطلح كما المهدوٌة القضٌة إن إذ!  الكل علٌه ٌختلؾ ولكن الكل علٌه ٌجتمع الذي الطراز من قضٌة أمام إننا

 النتاجات من قضٌة فهً ، الدٌنً حتى أو اإلسبلمً اإلطار وآفاق ها مَدٌات ها فً تتجاوز المسلمون نحن علٌها

زء إن بل بحتة دٌنٌة قضٌة لٌست و اإلنسانً للوجود الطبٌعٌة  ترتبط َكك ل القضٌة وأما دٌنً طابع له منها ج 

 هو الوعً وهذا ، بالعام الخاص ٌربط الذي الوعً ثمار من ثمرة وهً ، اإلنسانً بالوجود وتفصٌبل   جملة  

 وكٌؾ شًء كل بدأ وكٌؾ جبنا أٌن ومن والخلود البعث مثل قضاٌا إن إذ ، اإلنسانً الوجود عن الم ترجم

 الى واألكسٌلوجٌا واألبستملوجٌا واألنطلوجٌا والمٌتافٌزٌقا العالم ونهاٌة والعقاب الثواب ومبدأ شًء كل سٌنتهً

.  مثبل   والنباتات كالحٌوانات الموجودات فباقً ، اإلنسان ؼٌر ت هم ال المباحث هذه كل ؟ تطول التً القابمة آخر

 فهذه ، ؟ للماهٌة أم للوجود األصالة أن هل أو ال أم العالم هذا بعد عالما   هناك أن هل فً التفكٌر ٌعنٌها ال

رؾ انسانً عقلً انتاج هً اآلن بصددها نحن التً القضٌة فهذه ولذا اإلنسانً الوعً م ختصات من المباحث  ص 

 ! اإللهٌة القدرة دابرة عن ٌخرج ال العقلً اإلنتاج هذا ولكن

 

لً الم طلق عن إنسانً عقلً م نتج أي فصل نستطٌع ال أننا بمعنى  من فعالٌة أي أن ذلك ، األزلً العال م القادر الك 

ؾ أمكننا وإذا للؽاٌة مضافا   مصدر لها إنسان ن سمٌه الذي الكابن هذا فعالٌات ؾ ٌمكن فبل الؽاٌة على التعرُّ  التعرُّ

 و وبقوة الفلسفة فً وجودها فمع ، الدٌن فً ظهرت ما جملة   فً وظهرت القضٌة هذه تجل ت ولهذا المصدر على

 فً تتعدد كثٌرة شخصٌات وانتجت الدٌن فً كذلك ظهرت!  مخفً شبه بشكل لكن أٌضا   العلم فً وجودها

 ، األعلى واإلنسان ، وكرٌشنا ، اإلنسان وابن ، والماشٌح ، المهدي ، لهذا ت بعا   فوج د المفهوم وحدة مع مصادٌق ها

 ! واحدة وقضٌة واحد مفهوم عن ترجمة إال ماهً الشخصٌات هذه فكل وهكذا

 

 مظاهر على وٌقضً والضعؾ والفقر والَتَجبُّر الظلم أفكاك بٌن من البشرٌة ٌنتشل م خلِّص مجًء عقٌدة إن

ؽٌان الفساد  قاطع   بضرس   نقول أن ٌ مكننا بحٌث األهمٌة من وهً بحتة إنسانٌة عقٌدة.  واإلستكبار والتسلُّط والط 

لت أنها ذ لم عدمه من اإلله وجود قضٌة فحتى ، أ خرى قضٌة أي من أكثر اإلنسانً الوجدان فً تؤص   مثل تؤخ 

 أو قبولها ٌتم فردٌة قضٌة تبقى وجوده عدم أو اإلله وجود إثبات قضٌة أن ذلك ، اإلنسانً الفكر من المساحة هذه

جج وت بعا   فردي بشكل رفضها  بنظر األخذ مع القبول أو بالرفض األفراد عند القناعة تَول د التً والبراهٌن للح 

 أما ، والعلمً التؤرٌخً واإلثبات والم شاهدة الحس مدار خارج هو ههنا عنه الحدٌث ٌ مكن ما كل أن اإلعتبار

أ   ؼٌر َكك ل اإلنسانً المجتمع باتجاه لَتنَدف ع الفردانٌة تتجاوز فهً المهدوٌة القضٌة  نحو المجتمع ذلك تقود   و م جز 

 ألقصى لوصوله وتنتهً اإلنسان وجود معنى من بدأت تؤرٌخٌة بحركة إلٌها الوصول من مناص ال التً الؽاٌة

 اإلنتاج مفاصل أكثر فً القضٌة هذه تمظهرت هنا ومن ، الكمال مراتب من الوجود ذلك ٌوفِّره أن ٌ مكن ما

 بل ، والتارٌخ والدٌن والعلم والتصّوؾ والفلسفة والمثلوجٌا والفنون اآلداب فً حاضرة فتراها اإلنسانً الفكري

 القضٌة بهذه ٌرتبط ما وهناك إال اإلنسانً والعقلً والفكري اإلبداعً اإلنتاج فروع من فرع أي تجد أن ٌ مكن ال

 القضٌة هذه رافد فً تص ب هً الوجود هذا علٌها انطوى التً الفعالٌات من فعالٌة ك ل أن أعتقد شخصٌا   بل ال ،

 ! الفٌلسوؾ ؼٌر وبٌن الفٌلسوؾ بٌن الفرق عٌن وهذا األكثر عن بل الكثٌرٌن عن هذا ؼاب وإن باتجاهها تتجه و
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ر ما وهذا ، اإلنسانً الوجودي للهرم رصٌنة قواعد بناء هً باعتقادي األولى الفلسفة مهمة إن  كل حاجة ٌ فسِّ

م ما كل من ٌ ذكر لشًء الفلسفة حاجة دون للفلسفة اإلنسانٌة والفنون والمعارؾ العلوم  . تقد 

 قراءات من العالَم هذا ٌ عطٌه ل ما اإللتفات من والبد كان األحداث علٌه تتحرك الذي المسرح هو العالَم أن وبما

بَ  هنا ومن ، اإلنسانً الوجود مع اإلرتباطات من اللون ذلك وثاقة و ارتباطه طبٌعة ت حّدد ودالالت  على تَوج 

 بٌن المفقودة الوصل حلقة أنه ٌ فترض عّما المخفٌة وأزقته طٌاته بٌن والبحث العالَم هذا أؼوار سبر   الفلسفة

 هو التفكٌر إن إذ"  دٌكارت رٌنٌه"  لذلك ٌذهب كما موجود أنه ٌعنً ال ٌ فكِّر اإلنسان أن فواقع ، والواقع المعنى

 ، معنى شك   أو رٌب   دون له التفكٌر عملٌة على السابق الوجود وهذا علٌها سابق لوجود تحتاج عملٌة اآلخر

 ! آخر شًء وال التفكٌر هو ومعناه

 الفلسفً بالمنهج وعالجناه األ خرى الرإى عن وعزلناه[  ؟ العالَم وجود معنى ما]  التالً السإال طرحنا ما وإذا

رؾ مات من أكبر النتابج ستؤتً الص  قدِّ مات أن باعتبار الم  قدِّ بلصة هً الم   بكل سٌنتهً والذي الفردي البحث خ 

 التً الؽابٌة الرإٌة خبلل من أو النقدٌة األ طر وفق و نظرٌا   معه التعاطً خبلل من أما جمعً إلنتاج تؤكٌد

مها ٌ قدِّ  ! البحث ذلك س

 

 الفهم مسار وتصحٌح العالَم هذا وجود معنى خلؾ للبحث انطلقت التً الدراسة هذه جاءت األ س س هذه وعلى

لماء بعض عند بل الناس من الكثٌر عند لطبٌعته الخطؤ  هذا أجزاء بٌن الوحدة إلثبات وانتهت ، البالػ لؤلسؾ الع 

مات جمٌع لربط انتقلت ثم العالَم قدِّ ط استداللً منهج ب َفضل بؽاٌات ها الم  بس  تناول وفً ومفهوم م   أن وبما ، الجمٌع م 

 فكرة أي ٌرفض من التوجه فً ٌ عاك سه فٌما الدٌنٌة بالرإٌة ٌقبل من فمنهم واألٌدلوجٌا التوجه فً تتفاوت الناس

 له ك ل   الناس أن فبما ، الفلسفً العقلً البحث م قررات إال ٌقبل ال الذي داب ما   هناك كما ، العلمٌة البراهٌن دون

 الفكر علٌها ٌقوم التً األهم الثبلثة الركابز بٌن الجمع اإلمكان جهد حاولت ما فكرة رفض أو قبول فً طرٌق

 لم إن المبات هناك أن فمع ، ول ؽت ها اسلوبها فً جدٌدة قراءة تقدٌم فً ، الفلسفة ، العلم ، الدٌن ، وهً اإلنسانً

تبت التً الك تب من اآلالؾ ٌك ن لها أو أؼلبها أن إال الموضوع هذا فً ك   بتوجه القضٌة هذه تناولت َندر ما إال ك 

ٌّن ع ها هوَ  الحقٌقة قوتها القضٌة لهذه ٌ عطً ما أن إلى اإلنتباه دون م   الشٌوعً ٌ نكر فقد ، البحت اإلنسانً طاب ع 

لحد  مثل ٌ نكر فقد! "  الشعوب أفٌون" بؤنه وم عتقدا   قاب بل   ٌك ن لم إن الدٌن ةربضرو التسلٌم أو اإلله وجود مثبل   الم 

 هو األفضل نحو اإلرتقاء أن إنكار على قادر ؼٌر الوقت ذات فً لكنه للدٌن والحاجة اإلله وجود الشخص هذا

نة .  هذا ٌ نكر ال وهو قٌادة من له البد األفضل نحو ٌرتقً مجتمع أي أن وبما العام الكونً النظام هذا فً فعلٌة س 

 مع الم خلِّص بمجًء الدٌن ببشارة ٌإمن الذي ٌستوي فبهذا!  المجتمع لذلك األولى التحّوالت فً األقل على

 ! للدٌن الحاجة أو اإلله وجود فكرة ٌرفض الذي الشخص

 على رك زت أن بعد البشرٌة وفناء العالَم نهاٌة م شكلة وهً أ خرى م شكلة الدراسة وهذه الكتاب هذا عالج ثم

 األخرى األدٌان فً الموجودة المفاهٌم فً الم شكلة رفع خبلله من ٌ مكن والذي خاصة بصورة اإلسبلمً المفهوم

خ نظرٌة تتواجد مثبل   البوذٌة فً أن إذ ، منها اإلبراهٌمٌة وباألخص ل قد والتً التناس   اإلنسانً الفناء مشكلة تح 

 دٌنٌا   وال علمٌا   وال فلسفٌا   ال لئلثبات قابلة ؼٌر وهً العام الكونً للنظام الكاملة الصورة عن ت جٌب ال لكّنها

 . خلفها ٌقؾ الذي الجهوي المثلوجً الدٌنً اإلعتقاد باستثناء
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 الجمٌع ٌراها قد بصٌؽة الكتاب هذا فً األفكار طرحت فقد والفكري والمذهبً الدٌنً انتمابً عن النظر وبؽض

تبنٌاتهم عقاب دهم اختبلؾ وعلى ناسبة وم   أو علمٌة أو دٌنٌة ثوابت من لدٌهم ما مع اإلنسجام تمام وم نسجمة م 

ٌِّز ما وهذا فلسفٌة بت ها وقد ، الشخصً باعتقادي الدراسة هذه ٌ م  لؤلعلى إطرادي بشكل تتواتر فصول ثمان فً بو 

دٌة وبوتٌرة  . خلفها من المرجوة للنتٌجة لتنتهً تصاع 

 

 المعرفة سلطة ٌملكون من ٌنتهجه الذي الن خبوي الخطاب لؽة تؽٌٌر إلى ن سارع أن بضرورة أجزم بل أعتقد إننً

 على ت حتم بالذات األخٌرٌن العقدٌن وفً باألخص اإلسبلمً الشرق مجتمعات شهدتها التً التحّوالت أن ذلك ،

 ! الشرق هذا طبقات عرفتها التً الفكرٌة المنظومة كامل على ودٌنامٌكٌة حداثة أكثر تكتٌكات إدخال الجمٌع

 واإلجتماعً واألخبلقً الدٌنً للموروث الفعلٌة القٌمة على ت حافظ التً بالطرٌقة ٌحد ث أن ٌتوجب هذا وكل

هات أو اعتقادات من لدٌنا ما على الحداثوي الطابع إضفاء مع ، العالم من المنطقة لهذه والثقافً والفكري  توج 

 الحفاظ مسإولٌة الفكرٌة الن خب ٌ حمِّل وهذا لثقافتنا م ؽاٌرة ثقافات على اإلنفتاح من المزٌد ٌشهد فالوضع وإال

 ما ألهم الناقل الخطاب تطوٌر تم ما إذا البقاء مقومات كل وٌمتلك ناضج موروث أنه نعتقد الذي الموروث على

ه  . الموروث هذا ٌعرض 

 وأخبلقٌا   شرعٌا   واجبا   ٌكن لم إن أساسً أمر هو بل ال ، أبدا   سلبٌا   أمرا   لٌس الثقافات باقً على اإلطبلع إن

 فً البساطة من فٌها ٌجدون أخرى ثقافات على بالخصوص الشباب انفتاح هو الٌوم الحاصل لكن ، وفكرٌا  

ٌّعة وسهلة لٌنة ٌجعلها ما الطرح  فً أسهم وهذا ، العوامل هذه لمثل نحن ثقافتنا تفتقر فٌما للهضم وقابلة وط

 آمنا   مبلذا   ؼٌرها فً وجدوا فقد ولذا الثقافة هذه تفكٌك أدوات ٌمتلكون ال ألنهم األ م ثقافتهم عن منهم الكثٌر ابتعاد

 سلبٌا   ٌكون األخرى الثقافات على اإلنفتاح أن أي ، أخرى ثقافات على اإلنفتاح فً السلبً الجانب ٌكمن وهنا

 مفاده الصاعد للجٌل جدٌد خطاب إلٌصال م حاولة هً الدراسة وهذه ، األ م للثقافة فكري تحصٌن ٌتوفر ال حٌن

 أو العلمانً ٌعجز فقد ، آخر فكري موروث أي ٌمتلكه ال ما القوة من ٌمتلك فهو موروثكم عن تبتعدوا ال أن

 بٌنما ، الفلسفً أو العلمً أو الدٌنً الفكر منظومة داخل من بؤدلة نظرٌاته بعض إثبات عن الرأسمالً أو الملحد

 فً ما كل أن قاطع وبضرس القول ٌمكن بل ، اآلخرٌن مصادر من ٌدعٌه ما كل اثبات على قادر أنتم موروثكم

 ٌمتلك هو فٌما ، دٌنً ببرهان وال علمً ببرهان وال عقلً ببرهان ال رفضه أو دحضه ٌمكن ال الموروث هذا

قارعتها أو آراءه تفنٌد أو علٌه للرد قوة أدنى ٌكن من كابن أحد ٌمتلك وال والنجاح اإلثبات مقومات كل  على م 

 . العالمً الفكري الصراع حلبة

عقدة الخطاب لؽة هو الموروث هذا م شكلة لكن  جهات بٌد المعرفة سلطة جعلت معرفٌة طبقٌة أنتجت التً الم 

 ألن ٌدفعنا وهذا ، علمً أو دٌنً أو فلسفً بحث من ٌدور عّما بمعزل ظل ت المجتمع جهات باقً فٌما م عٌنة

 أسالٌب لتحسٌن ممكن جهد كل ٌ سّخرون والعلماء والفبلسفة المفكرٌن من جدٌد جٌل صعود ونرجو نتؤمل

نه والثقافً العقابدي موروثنا على ن حافظ وبهذا عموما   والفكري الدٌنً الخطاب  ٌ عتبر أن ٌمكن ما كل من ون حصِّ

 . علٌه خطرا  

 القصد وراء من وهللا

ر الباحث                                                                                           اإلسالمً والُمفكِّ

 الجبوري احمد                                                                                               
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  كفكرة العالم

 فٌه شًء كل إن والبد أنه بضرورة آمنا وطالما..  والفٌزٌابً الفلسفً وبمفهومٌه عرفناه طالما الذي العالم إن

 إننا أي ، العالم هذا فلسفة فً التوؼل بمجرد ٌنجلً التصّور هذا أن ٌبدو ، ندر ما إال للتفسٌر قابل ؼٌر ؼامض

 نتبناها التً الفكرٌة اإلعتقادات وبٌن الظواهر بٌن تربط وبنظرة بعمق العالم هذا فً العام النظام تتبعنا ما إذا

 وال ، علم بدون أو منا بعلم إطارها فً نسٌر وكلنا كبٌرة فكرة عن عبارة العالم هذا لنا سٌبدو توجهاتها وبمختلؾ

 ال المطاؾ نهاٌة فً أنها إال مصدرها فً اختلفنا وإن الفكرة وهذه.  فكرة كونه ٌعدو ال حقٌقته فً العالم أن شك

 من لنا النقٌض الطرؾ وأما.  المضمار هذا فً مشكلة لدٌنا ٌوجد ال المإمنٌن معاشر فنحن ، الوصؾ هذا تعدو

 عدم مع العالم هذا فكرة ابتدع من وهو ومبدع ومدبر خالق للعالم أن من به نعتقد الذي المبدأ رفضوا وإن البشر

 باب من هذا ولكن!..  إبداعه فٌها ٌتجلى موجودات من هأسماإ تقدست الحق ٌ ظهره لما( فكرة) مفهوم مبلبمة

 ٌمكننا وبما لنا بالنسبة فهً حركة تسمٌتها ٌمكننا ال التً الفعالٌة تلك تسمٌة فً اختلفنا فمهما ، الموضوع تقرٌب

 جانب ولٌس نحن جانبنا أي البحث علٌه ٌنصب ما وهذا طرفنا من فكرة مجرد ،تبقى وتحلٌله وإدراكه وعٌه

 مشكلة ال المإمنٌن معاشر فنحن ، اإلحاطة هذه مثل تحدث ولن به لنا إحاطة ال الجانب ذلك ألن سبحانه الحق

 سوى النهاٌة فً هً ما العالم عن تصوراتنا كل كون فً ٌ ناقش ال فهو مإمنا لٌس من وحتى المفهوم بهذا لدٌنا

 . فٌه جدل وال نقاش ال فكرة العالم بكون فقبوله وبالتالً األفكار من مجموعة

 

 هذه مؽزى فسٌكون اإلنسانً الفكر لكل الجامع هو ٌكون قالب فً ونضعها الفكرة هذه ن فكك أن أردنا ما وإذا

 . اآلتً هو الفكرة

ٌ ننا نصب نضعها أن ٌجب فكرة أهم تشكل لوحدها وحركته!(  ٌتحرك العالم إن)  الحركة هً الحركة هذه ألن أع

لها أن ٌجب التً  افتراض كان لو وحتى ، الحركة هذه من ٌتؤتى شًء وكل. شًء كل ٌكمن وفٌها شًء كل ن حمِّ

 ٌنفً ال فهذا ، الطرح هذا ٌتبنى فكري تٌار ٌوجد أنه بما. الذهن خارج العالم لهذا موضوعً واقع وجود عدم

 فحوى لنفهم ٌكفٌنا ما كل هً الحركة وهذه حركة ذاته بحد هو للعالم تصّور وجود مجرد ألن الحركة مفهوم

 . هذا بحثنا
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  الدٌنٌة النظر وجهة من العالم

 

 إال شًء ألي اإلحترام ٌ عطً وال ٌضع ال فهو هكذا أنه وبما ، اإلنسان إلنسانٌة األسمى المظهر هو الدٌن إن

ل الشًء ذلك تشكٌل فً لئلنسان أن لكون  ! ما نوع من َتَدخ 

 

 نظر وجهة من والعالم ، العالم منظومة كامل فً اإلنسان من أقدس أو أثمن ٌكون أن ٌمكن شًء هناك فلٌس

 عالمنا وما به اإلحاطة نستطٌع أن من وأكبر أعمق هو بل.  فحسب فٌه ونعٌش نراه الذي العالم هذا لٌس الدٌن

 أبدا قٌمته لٌؤخذ ٌك ن لم هذا عالمنا أي المحطة ،وهذه الدٌن عنه ٌتكلم الذي العالم ذلك محطات من محطة إال هذا

 . اإلفتراض هذا نفترض أن فعلٌنا ألذهاننا الدٌن فكرة ن قرب أن أردنا إذا أي ،!  فٌه اإلنسان وجود خبلل من إال

 !(  عطرها وشم جمالها رأى من هناك ٌكون أن دون بالعطر وفّواحة جمٌلة وردة وجود قٌمة وما معنى ما)

 لم إذا عطرها فابدة وما جمالها فابدة ما لكن جمٌلة بذاتها وهً أحد تدخل دون نابعا   جمالها كان وإن الوردة فهذه

 على العالم هذا خلق شاءت التً اإللهٌة الحكمة مقتضٌات أهم أحد هً الفكرة وهذه ، أحد وٌشمها لها ٌنظر

 . طوٌل تفصٌل

 

 اإلنسان وجود عدم مع له قٌمة ال العالم وهذا آخر لشًء ولٌس للكمال اإلنسان سبٌل ألنه قٌمته ٌؤخذ فالعالم وإذن

 أن اإلنسان وعلى األضداد وكل والقبح والجمال والشر الخٌر فٌها ٌتصارع كبٌرة حلبة مجرد أوضح بعبارة وهو

 سوى العالم هذا فلٌس أٌضا   ولهذا. اآلخر العالم فً مكانه ٌحدد هذا اختٌاره وعلى ٌكون المعسكرٌن أي فً ٌختار

 وٌرتقً المنشود للكمال ٌصل أن أجل من العالم هذا تسخٌر فً وٌجتهد ٌجهد أن اإلنسان وعلى ابتبلء محطة

 كل على منتصرا   جعبته فً أعماله ٌحمل وهو األخرى للمحطة لٌصل المستقٌم الصراط على وٌسٌر لؤلعلى

 ! المادي العالم م ؽرٌات
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 الفلسفٌة النظر وجهة من العالم 

 

تفق واضح تعرٌؾ إٌجاد ٌبقى تعّسرا   للعالم موحدة رإٌة على الفبلسفة قبل من علٌه وم   أن لسبب لٌس ،وذلك م 

 لو العامً للرأي أفكارهم من كثٌر فً ٌنحازون بدورهم الفبلسفة ألن بل ، فحسب فكري تناقض ولٌدة الفلسفة

 الحال بطبٌعة ٌإثر فهذا وهضمها األفكار استٌعاب على قابلٌاتهم فً ٌتفاوتون الناس أن وبما ، التعبٌر لنا صح

 . أعلم وهللا أعتقد فٌما.  اإلرباك ٌنشؤ هنا ومن لهم الفٌلسوؾ خطاب فً

 

 ت قدم ال هً وبالتالً. الفٌلسوؾ ٌهضمها كما هضمها قابلٌة حٌث من للجمٌع متاحة لٌست بطبٌعتها الفلسفة إن ثم

بهم الفضاء فً العالقة األسبلة من المزٌد سوى اجابة أراد لمن  الحٌرة زٌادة باستثناء شًء تفعل لن وبالتالً الم 

 ألنها السابل ٌعٌشها التً اإلبهام حالة ٌرفع ال فهذا علٌها المطروح السإال عن أجابت لو فحتى ، السابل لدى

 ! العلم عن ٌمٌزها ما وهذا أخرى ألسبلة أخرى آفاق ستفتتح

 

 شاء لمن سالكة التفلس ؾ مجاالت تبقى خبللها من والتً األبرز السمة هً الفلسفً الطرح فً البلمحدودٌة

 . البلمتناهً الفكر عالم فً اإلٌؽال

 

 أن. ومنها. للناس بالنسبة الفلسفً الطرح مجهولٌة وزٌادة النفور هذا زٌادة فً فعلها فعلت أ خرى عوامل هناك ثم

 فً للوقت وإضاعة مبرر ؼٌر وتعقٌد ، المتدٌنٌن من الكثٌر نظر فً زندقة عن عبارة الفلسفة العتبار مٌل هناك

لمابٌة لآلراء وال المتطرؾ للتدٌن ال مٌل له ٌكن لم من وحتى ، العلمً المٌل أصحاب من كثٌر نظر  الع 

 فً أسهم وهذا ، بامتٌاز ونخبوٌة نخبوٌة الفلسفة ظلت  ولهذا. تعرٌفاتها ول جة الفلسفة أمر فً ٌ حار.  المتطرفة

 . التعبٌر لنا صح أن الطبٌعً فوق الطابع ذات القضاٌا وباألخص الموارد من كثٌر فً كبٌر لؽط وجود

 

 الفبلسفة كلمات تقّصً حاولت ما إذا فؤنت ، للعالم الفلسفة نظر وجهة الحصر ال المثال سبٌل على ومنها

 هذه كل من مرجوة نتٌجة هناك تكون ولن األفكار من م تبلطم بحر فً تابها   ضابعا   نفسك ستجد للعالم وتعرٌفاتهم

 هً هذه الحال وبطبٌعة جدٌدة ألجوبة بدورها تحتاج التً واألسبلة التعرٌفات من والمزٌد المزٌد سوى الدوامة

 . عنها ٌفهموه أن الناس من الكثٌر ٌستطٌع ال ما هذا هو كما منهجها هو وهذا الفلسفة
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 . ٌسٌرة بطرٌقة ولكن فلسفٌا   العالم نقرأ دعنا تقدم ما على وبناء  

 عن النظر وبؽض.  فٌها أنت تراه التً الطرٌقة من أكثر لٌس أنه أي ،!  أنت ترٌده ما سوى لٌس العالم هذا

 لدٌك فؤنت األفكار تلك عن النظر فبؽض. أفكارهم فهم من وعلى علٌهم ح كرا   تبقى والتً الفبلسفة تعرٌفات

 أنت أساسها على كما ، العالم ترى أنت النظرة تلك أساس وعلى..  له بك خاصة ونظرة العالم عن معٌن تصّور

  …اخره الى واإلجتماعٌة والعلمٌة األخبلقٌة منظومتك كامل وتبنً الحٌاتٌة الفعالٌات مختلؾ تمارس

 

 كل ،ففً البحت العقلً لوجودك وظهور تجلًّ إال لٌست وجوهرها حقٌقتها فً تلك للعالم الخاصة ونظرتك

 الحدث بٌن الرابط الخٌط بجبلء ٌظهر لم وإن ذاتك فً العمٌق العقلً ب عدك عن معزوال   لست أنت بها تؤتً حركة

 ، الب عد ذلك وبٌن

 

 قٌمة وال لوحدك أنت عالمك هو بل ؼٌري أحد أي عالم وال أنا عالمً لٌس إذن معه وتتعامل تراه الذي العالم إن

 فً عنه تصوراتك ألن. العالم هذا وحٌثٌة وماهٌة كٌفٌة ٌ قرر أن علٌه من فؤنت أنت خبللك من إال العالم لهذا

 تلك علٌه وتضفً وتعطٌه متواجدا   أنت تكون أن دون له موضوعٌة وال موضوعٌة ٌ عطٌه ما لوحدها هً الحقٌقة

 رإٌة ؼٌرك للكل أن وبما ، أنت تراه ما إال لٌس وأبدا دابما فهو بانتفابك ٌنتفً ال كان وإن حتى ألنه الموضوعٌة

 من واحدا   كان وإن فهو ، واحد عالم فً تعٌشون وهم أنك اإلدعاء حقك من أو حقهم من فلٌس للعالم مخصوصة

 من هو اإلنسان أن فً الدٌن مع تتفق الفلسفة فإن وهكذا ، له النظرات بتعدد متعدد آخر وجه من أنه إال هو حٌث

 . العالم على وجوده وٌسحب ٌ ضفً
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 العلمٌة النظر وجهة من العالم 

 

 مثلها وحركة فابقة وبحرارة ، مضؽوطة كانت التً بالمادة دافعا   العظٌم اإلنفجار حدث السنٌن ملٌارات قبل

  …القابمة آخر الى وأبخرة ؼازات من الكونٌة العوالق انضمت

 

 الٌوم نسمٌها أنظمة تركٌب أتاحت الفتٌة نجومها تواجد خبلل من طاقة ولّدت والتً المجّرات إولى لتتكون

 والذي ، الشمسً نظامنا للوجود جاء بالزمن لشعورنا بالقٌاس طوٌل زمان مرور وبعد وهكذا شمسٌة مجموعات

 وهو معنى من للكلمة ما بكل أنٌق الروعة بالػ الحجم متوسط نجم حول تدور الكواكب من عدة عن عبارة هو

 . الحال بطبٌعة الماء وصول وبعد األرض هو الحال هذه وفً بالحٌاة مجموعته كواكب ثالث أمد   من

 

 الدهور وتعاقبت والمهٌب الرابع الكوكب هذا ظهر على سٌحصل الذي الكبٌر اإلنقبلب مظاهر إولى ظهرت

ٌُّرات بعد الكوكب هذا لٌتحول  لتظهر آنذاك الوحٌدة وقارته ببحاره خارطته وتبّدل جٌلوجٌا   فٌه حدثت التً التؽ

 . سطحه على الحٌاة النهاٌة فً

 

 ووتٌرته الخاص نظامه لدٌه ؼٌره أن كما به خاص وبنظام به مخصوصة وتٌرة على ٌسٌر وهو الحٌن ذلك وم ذ

عا   هادبا   ٌكون وأ خرى ٌضطرب فتارة   ، الكون كل وهكذا الخاصة  فعلً جحٌم عن عبارة ٌكون وثالثة   واد 

 . وهكذا الكلمة معنى بكل نعٌم عن عبارة ٌكون ورابعة

 

 . خلفها الكامن السر ماهو علمٌا   ن حدد أن ٌمكننا ال والتً الخاصة وطبٌعته الخاص نظامه له إذن فهو

 

 جلٌا   تراه والذي الحاصل اللؽط نتجنب كً العلم وظٌفة ماهً نفهم أن أوال   علٌنا علمٌا   العالم نقرأ أن نرٌد وحٌن

 . للنقاش مورد كل فً

 

م أن العلم وظٌفة من فلٌس  نهابً حكم تقدٌم ولٌس نطاقه خارج تقع التً القضاٌا من قضٌة أي فً نهابً حكم ٌ قدِّ

م أن له ٌجوز ال بل فحسب  الممكن وهذا.  الممكن مع التعامل تقتضً فوظٌفته ،!  مورد هكذا فً حكم مجّرد ٌ قدِّ

 هذا ٌ دخ ل األحٌان فبعض ، بها ٌصل التً الطرٌقة عن النظر بؽض معه وٌتعامل له ٌصل أن ٌستطٌع ما هو

عادلة خبلل من علٌه ٌتعّرؾ وبعضها للمختبر الممكن  خبلل من ورابعة اإلستقراء خبلل من وثالثة الرٌاضٌة الم 

 . دوالٌك وهكذا اإلستنباط
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 قراءات فً ٌتدخل أن وظٌفته من لٌس كما.  خالق للعالم لٌس أو خالق للعالم أن ٌّدعً أن العلم وظابؾ من فلٌس

 له ٌنسبه ما عن تام بمعزل ٌكون كٌانه فً المتؤصل الموقؾ بهذا وهو. م عتقداتهم فً وال العالم لطبٌعة الناس

تبنٌاتهم ٌ سقطون من هم العلماء بل القراءات تلك ٌ قدم من العلم فلٌس( العلماء)  العلم ٌقدمها التً النتابج على م 

 أقول أن أود وهنا. المحسوس نطاق عن خارج ما شًء ٌنفً أو ٌ ثبت العلم أن ٌّدعً أن ألحد ٌحق ال ولذلك.

ٌ ثبت ٌقول العلم أن المتبلحقة الكتاب هذا فصول فً ق لت إذا إننً م سبقا    للبٌانات أنا قراءتً فهذه وكذا كذا و

 بً الم فترض لٌس كما الكل معً ٌتفق أن الضروري من ولٌس العلمٌة للنتابج الخاص وتؤوٌلً أنا وفهمً العلمٌة

 ، حقٌقة   هذا ٌفعل العلم أن بمعنى ولٌس البحث فً االسترسال فبنحو ق لتها وإن العلم رأي هذا أن أّدعً أن

 . وبجدارة الم ستحق احترامه العلم وٌمنحون به ٌعترفوا أن العلماء بعض ٌ رٌد ال ما هذا ولؤلسؾ

 

 هو والعالم والفٌلسوؾ الدٌن رجل به ٌقوم أن ٌجب ما بل. دٌنً أو فلسفً تفسٌر أي العلم تحمٌل ٌجب ال لذلك

 مكفول حق وهذا آرابهم لخدمة والدلٌل وبالحجة بالمنطق وتسخٌرها العلمٌة الم قررات من اإلمكان قدر اإلستفادة

 . استثناء أي دون للجمٌع

 

 عام بنظام المحكومة المادة هذه عن عبارة هو!  أٌدلوجٌات أي عن الم جّرد العلم نظر وجهة من فالعالم:  إذن

 تحٌن وحتى نشوءه منذ الحركة دابم فهو ولهذا  آلخر وضع من ٌتبدل أنه النظام هذا خصوصٌات ومن وشامل

 ، ومساحته نسٌجه فً الم ستمر التسارع بفعل وٌنصهر ٌذوب أو نفسه الكون وٌمزق فٌها ٌتبلشى التً اللحظة

 ٌ عطً وال الصورة من جزء عن ٌتكلم أنه بسٌط فارق مع المٌدان هذا فً والدٌن الفلسفة مع ٌتفق أٌضا   والعلم

  ٌ ؽادر ال إنه نقول أن قاطع وبضرس لنا ٌمكن هنا ومن. العالم هذا وراء بما ٌتعلق فٌما اإلثبات أو بالنفً رأٌا  

 . والفلسفة الدٌن فٌها ٌتواجد التً الدابرة
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  نراه كما العالم 

 

 مختلفة للعالم النظرة هذه ٌجعل الذي هو بعض عن بعضنا اختبلفنا إن أي ، مختلفٌن ألننا تختلؾ للعالم ورإٌتنا

 ! فراجع بالتفصٌل البحث لهذا(  الفلسفً والضٌاع الضٌاع فلسفة) كتابنا فً تعرضنا ولقد.

 

 تفاوتنا عن ناشا هو بل ، أبدا العالم موضوعٌة فً اإلختبلؾ وجود منشؤه لٌس العالم مفهوم فً اإلختبلؾ هذا

 ٌتورع ال هنا من ، نتبناها التً واألٌدلوجٌا الساٌكلوجٌات وفً األدٌان وفً األذواق فً واختبلفنا له النظرة فً

 على ٌخلع من ٌوجد النقٌض وعلى. وضاعة   المعنوٌة األماكن أحقر فً العالم دس وكذاك أنفه دس عن البعض

ثل المبادئ كل العالم  . ؼٌره وبناه تبناه الذي العالم عن مختلفا راقٌا   عالما ٌ نتج بهذا وهو بها آمن التً والم 

 

 وحتى.  ذواتنا من قٌمته ٌستمد العالم هذا أن مفادها حقٌقة الى بنا تصل تفاوت من تحمله ما بكل للعالم نظرتنا إن

 ٌتحكم من نحن برمته الكون تارٌخ حتى أن ت ثبت نظرٌات ٌوجد الفٌزٌاء مجاالت ففً العلمً البحث صعٌد على

 ساذجة رإٌة مراتبها أول فً للعالم ورإٌتنا.  الدور هذا نلعب لكً مإهلٌن تجعلنا التً األدوات نمتلك ألننا فٌه

 . معنوٌا   ت فارقه ال أنها إال مادٌا   تتجاوزه كانت وإن اإلنسان طفولة ألن

 

لتفتٌن أو منتبهٌن لسنا ألننا فلٌس  من علٌه تنطوي وبما بعمقها جاهلٌن أننا هو كونٌة ظاهرة أي وراء لما م 

ج أو التطور من بمراحل مرورها أو كٌمٌابٌة تفاعبلت  هو الجهل فلٌس ، له وصلت لما وصلت أن الى التدر 

 موجودة ماهً على األشٌاء تصّور ألن تجنح طبٌعتنا ألن بل ، للعالم بها ننظر التً الساذجة الطرٌقة فً السبب

 للضوء ٌنظر سوؾ الفٌزٌابٌٌن أكبر فحتى ولهذا ، لها نظرنا كلما ذاتها الم دركات تلك تكون التً وبالطرٌقة علٌه

 . عمره من السادسة فً طفل بها ٌنظر التً الطرٌقة بنفس األولى وللوهلة المصباح عن الصادر

 

 فهم.  الفهم لضفة نعب ر لكً الممنهج التفكٌر مارسنا إذا إال المطلوب ودون قاصرة تبقى للعالم نظرتنا فإن وهكذا

 على ٌعتمد كله هنا موجودون أجله من نحن الذي والسبب ومصٌرنا ألنفسنا فهمنا ألن حقا   به ٌدور وما العالم

 ! للعالم فهمنا
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  نراه لم كما العالم  

 لكن وجوده ٌ ثبت ومن لوجوده م نكر الى ننقسم حٌث. العالم من اآلخر الجانب ذلك عن للسإال دابم طرح فً إننا

 ! فٌه األمور فٌها تتم التً والكٌفٌة حٌثٌاته على ٌتعّرؾ أن دون

 

 عاجز أنه كما.  ؼٌره قبل هو بها ٌشعر التً المسلّمات فوق ٌقفز فهو آخر عالم العالم هذا خلؾ أن ٌ نكر من أما

 الم نكر على ٌجب بل ٌّدعً من على فقط تقع ال الحجة ألن.  المعاكس الرأي تنقض منطقٌة قراءة تقدٌم عن تماما  

 ٌ ثبت أن اآلخر من بها أراد التً الطرٌقة ذات على ٌبتنً وتقدٌمها اإلدعاء لهذا رفضه على حجة ٌقدم أن أٌضا

 ومع.  بمجموعها العالم هذا ظواهر تفسٌر عن عاجز كذلك هو آخر جانب ومن.  جانب من هذا ، اإلدعاء ذاك له

 األمور عن األسبلة من نهابٌة ال دابرة فً نفسه ٌضع هو اإلعتراؾ فبهذا ٌعرفه شًء كل هو العالم أن اعترافه

 به ٌقبل فلن هو قبله إن وهذا بالجهل ٌرتضً أن األول:  طرٌقان أمامه ولهذا التفسٌر على قدرته عن الخارجة

 وخصوصا   النوع هذا من هم فاألكثر ولئلنصاؾ.  اآلخر العالم وجود فً شاك   أنه ٌقول أن:  والثانً ، ؼٌره أحد

 وجود ٌنفً ال المسؤلة فً وقاطع بات حكم اعطاء عن والتوقؾ الحٌاد على البقاء وهذا ذواتهم ٌحترمون من

نكر الراي وانحسار وتراجع لوجوده المإٌد الرأي بضمٌمة ٌ ثبته بل اآلخر العالم ثبتٌن أن ثم الم   تفسٌر ٌ قدمون الم 

 الشكاكٌن هإالء ٌقؾ وبالتالً المكان هذا فً تجعلهم من هً اآلخر العالم قوة أن وهو الشاك الطرؾ هذا لموقؾ

ثبتٌن ادعاء على رد دون  هو النظري البعد ألن ، نظرٌا   اإلثبات هذا كان وإن اإلثبات باتجاه الدفة تكون وبهذا الم 

 .! مورد هكذا فً علٌه اإلعتماد ٌ مكننا ما كل

 

 . العظٌم اإلنفجار حدث حٌن موجودٌن نكن فلم

 . األرض على اإلنسان ظهر حٌن موجودٌن نكن ولم

 التبلشً نقطة فهم فً لؽط هناك أن الحقا   وسٌؤتً ، الكون ٌتبلشى أو وٌذوب ٌضمحل حٌن موجودٌن نكون ولن

 ! هذه

 ( !لن) الـ هذه بوجوب تعتقد أن شبت إذا نراه ولن نراه لم كما العالم هو فهذا وبالتالً

 نحن بل بكامله العالم رأٌنا أننا القول نستطٌع ال فنحن كله سٌحدث وبما كله حدث بما معرفتنا لعدم وكنتٌجة وإذن

 ال األطراؾ م ترامً العالم لهذا رإٌة من التلسكوبات لنا توفره مما ألبعد نصل أن تماما   عاجزٌن ذاته اآلن فً

ات فهذه أٌدٌنا بٌن الماثل العالم نرى لم نحن بل  عاجزٌن نحن لآلن ، نعرفها التً المادة كل منها تتشكل التً الذر 

 نفهم ال والذي العالم هذا فً كثٌرة لظواهر تفسٌر نمتلك ال كما. بنابها وحدات ألصؽر والوصول معرفتها عن

 فً جهدا   تبذل أن دون الكبٌر بسره سٌبوح العالم هذا أن لك ٌقول من وكل نحن نفهمه أن نرٌد ما سوى منه لآلن

 .  علٌك كذب فلقد فٌه والتعمق قراءته
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 واإلنسان العالم

 لكن ، سواء حد على والعلمٌة والدٌنٌة الفلسفٌة النظر وجهة حٌث من ٌنفكان ال مترادفان - واإلنسان العالم

 أن أم اإلنسان ٌحتوي الذي هو العالم أن هل أي ، المظروؾ وأٌهما الظرؾ أٌهما تحدٌد فً ٌقع اإلختبلؾ

 . العالم ٌحتوي الذي هو اإلنسان

 

 حلبة سوى لٌس الدٌنٌة النظر وجهة حٌث من فالعالم ، اإلختبلؾ ٌ وج د تعقٌده بحجم التساإل هذا أن والحقٌقة

 وانعكاس تجلً سوى لٌس فهو وبالتالً موضوعٌته علٌه ٌخلع الذي هو واإلنسان. اإلنسان نضوج فٌها ٌتمربى

 المثالٌة وهذه.  المثالٌة ٌّدعً أروقتها داخل عرٌض تٌار وجود عن ففضبل   الفلسفة ،أما اإلنسان وجود لضرورة

 ،!  اإلنسان ذهن داخل إال ٌقبع ال موجوداته وكل محسوساته بكل العالم وأن الخارجً للعالم وجود ال أن تفترض

 أما ، وقٌمته موضوعٌته ٌ عطٌه من هو ألنه اإلنسان بوجود إال للعالم قٌمة ال أن ت ثبت الفلسفة تٌارات باقً وحتى

 . رسمٌا   الرأي هذا تبنً وإظهار إبداء عن بعٌدا   أسلفنا كما ظل فقد العلم

 

 وال جدا وجلً واضح أنه مع قاطع جواب دون ٌبقى التساإل أن كما. أش ده على فاإلختبلؾ األساس هذا وعلى

 . مظروؾ سوى لٌس والعالم الظرؾ هو اإلنسان أن فكرة البعض ٌرفض لماذا أعرؾ

 

 والتً الفكرة هذه على بناء   واضحة والنتٌجة اإلنسان وجود دون له قٌمة وال اإلنسان ٌراه ما سوى لٌس فالعالم

 مع.  فٌه منهما كل ٌ وضع أن ٌجب الذي المكان لتحدٌد واإلنسان العالم من كل عناصر بحث لتبنٌها تبعا   تفرض

 هً بما بل م شتركات هً بما ال الم شتركات وجوه نقصد بل المادٌة العناصر بالعناصر نقصد ال أننا إلى اإللتفات

 . لآلخر أحدهما جهة من

 

  اإلنسانً العالم

 لعوالم وجود وٌتجلى فٌه ٌتمظهر ب عد من أكثر هناك أن وواضحا   جلٌا   ٌبدو العالم الى بعمق نظرنا ما إذا نحن

 االنسان وكذلك به الخاص عالمه فله للحٌوان مثبل   نظرنا فلو ، العالم لهذا العام الكٌان داخل ملموسة أخرى

  …آخره الى و و و والنبات

 

ٌ دّعمه العلن فً وبقوة حاضر أنه إال عمٌقة بنظرة له نظرنا ما إذا وهمٌا   كان وإن التباٌن وهذا  بشكل الحس و

 أن اإلنسانً العالم هذا خصابص فمن.  مثبل والنبات الحٌوان عالم عن المختلؾ الخاص عالمه ولئلنسان. مباشر

 ال المادي العالم وروعة ودقة جمال إن إذ. اإلنسان وهو الكابن هذا وجود دون شًء ألي موضوعٌة قٌمة ال

 فهذا اإلنسان وجود عدم افترضنا اذا وعلٌه ، والروعة الدقة وتلكم الجمال لذلك اإلنسان تقٌٌم خبلل من إال تتؤتى

 عدم لمعرفة نستخدمها التً االمكانات ضمن تقادٌره أقل فً وهذا. تماما انتفت للعالم الفعلٌة القٌمة أن ٌعنً

 . الفكر صعٌد على اإلنسان بمستوى كابنات وجود
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 هو وؼالبا   م دّون تارٌخ له الذي الوحٌد الكابن هو االنسان ألن التارٌخ ٌ حدده الذي العالم هو اإلنسانً والعالم

 وبالتالً مجتمعاتهم عن ممثلٌن لٌكونوا البارزٌن األشخاص ظهور تفترض الفردٌة وهذه األفراد حول ٌتمحور

 التً واالحداث الفكر أساس على القابم العالم هو اإلنسانً ،فالعالم بالجملة اإلنسانً الفكر منظومة عن ممثلٌن

 من الناس لذهن ٌتبادر ما لٌس التارٌخ أن على ، التارٌخ عنه وٌنتج بعد فٌما ٌتكون بشكل الفكر ذلك مبلمح ترسم

 وفقا   ،وهذا والمستقبل والحاضر الماضً على ٌشتمل انه بل.  البشرٌة حٌاة من الماضٌة المرحلة على ٌشتمل أنه

 . شك ببل آخر رأي فلها الفلسفة أما ، علمٌا   الدارج للتعرٌؾ

 

 أعطٌنا ما إذا ولكن ، م ستهجنا   منهما لكل   العام الوجود على ن طلقه اإلنسانً العالم مثل تعرٌؾ إٌجاد ٌكون وربما

بتؽى عن التعرٌؾ فً حقها الفكرة  ن طلق متكاملة منظومة عن نتكلم فنحن ، اإلستهجان سٌرتفع نقصده الذي الم 

تعددات تلك أصل اختبلؾ ٌعنً ال والتعدد ، التعدد على ٌنطوي الوجود وهذا(  الوجود) إسم علٌها  وإنما الم 

 لكن. واحد لطرٌق تتجه وكلها واحدة حقٌقتها أن بمعنى ، ومتعددة مختلفة ظهورات الم تعددات لتلك أن. به ٌ قصد

 من علٌه السابق هو وإنما العالم هو الوجود فلٌس وانتبه ، تتعدد الوجود هذا فً بها تظهر التً والكٌفٌة الطرٌقة

 ! نعرفه الذي العالم منها انطلق التً القاعدة هو انه   فق ل شبت وإن المادة حٌث

 أخرجنا إذا إننا الواضح ومن اإلنسان وجود مع العالم به نرٌد فنحن اإلنسانً العالم لتعرٌؾ رجعنا ما وإذا

 إذا هذا ، كٌانه من أساسً جزء العالم سٌفقد فبذلك ، هو كما العالم ٌبقى ان ٌمكن فبل العالم معادلة من اإلنسان

 صٌؽة كل فً فالعالم وبالتالً متوفر ؼٌر اإلستقبلل هذا مثل انه ق لنا وقد اإلنسان عن م ستقل وجود له أن اعتبرنا

 اآلخر البعض بعضهما ٌ كمبلن أن الطرفٌن على ٌ حتم اإلرتباط وهذا باإلنسان مرتبط ستجده له بها نظرت

 م ختلؾ نوع من ارتباط هو بل! .  بالمعلول العلة ارتباط مثل نعرفها التً االرتباطات قبٌل من ارتباطهما ،ولٌس

 ! طولً ارتباط أنه فٌه اإلختبلؾ ووجه

لً اإلرتباط بنحو ال باإلنسان مرتبط العالم أن أي  الزجاج فإن الزجاج باتجاه الحجر أرمً حٌن! فمثبل   ، التسلس 

 ، للحجر برمًٌ الزجاج تهشٌم ارتبط فهنا الحجر علٌه رمٌت إنً هو والسبب سبب له الزجاج وتهشُّم ، ٌتهشم

 ! مثبل  .  مختلؾ نوع بل باإلنسان العالم ٌربط ما هو األحداث فً الحاصل التسلسل هذا فلٌس

 

 !! الحال بطبٌعة ظاهرٌا   عنها مختلؾ والسلك السلك عن مختلؾ شًء لكنها السلك خبلل من الكهرباء تمر

 هنا السلك فلٌس السلك على ٌعتمد ال هً وجودها ولكن السلك خبلل من إال المنزل فً جهاز ألي تصل لن فهً

 اإلرتباط من اللون وهذا.  السلك وجود دون وظٌفتها تإدي أن للكهرباء ٌمكن فبل هذا ومع أبدا   للكهرباء علة

 برمً مباشرة مرتبط كان الزجاج فتهشٌم الزجاج تهشٌم مثال فً ذكرناه الذي االرتباط من اللون ذلك عن ٌختلؾ

 ! تماما   مختلؾ هنا والمثال الحجر

 أو موجودا   العالم فلٌس وإذن ، االرتباطات من النوع هذا من قرٌب به وارتباطه باإلنسان العالم فعبلقة.  وإذن

 لٌس الحقٌقً الجانب ذلك لكن الخاصة حقٌقته منهما لكلِّ  أن مع اإلنسان خبلل من إال الظهور على القدرة ٌمتلك

 ابداع على ٌنطوي الذي الراقً الجمٌل العالم هو اإلنسانً العالم وهذا بٌنهما التكامل بنحو وإنما اإلستقبلل بنحو

 ونتعّرؾ نعرفه الذي هو كما.  الشمسٌة والمجموعات المجّرات ملٌارات على ٌحتوي ما كذلك وهو الدقة متناهً

 !!! نحن بنا علٌه



21 
 

  الالإنسانً العالم

 نعرفه وال عنه فكرة نملك ال أٌضا   وطبعا   اإلنسان من الخالً ،العالم طبعا   البلإنسانً العالم ونقصد ببساطة هو

 ! نقول ما على كمثال العدم شكل تتصّور أن ولك. األحٌان بعض فً نتخٌله أن نستطٌع إننا مع

 

 الدقٌق التوقّع على القادر الوحٌد الكابن هو اإلنسان كان ،فلما شًء ألي معنى ال حٌث هو البلإنسانً والعالم

 مع بالقٌاس متناهٌة وبدقة المواضٌع ومقارنة لدٌه المتوفرة المقدمات من سلفا   النتابج وحساب العمٌق والتفكٌر

 ٌظهر أن للعالم ٌكن لم. العالٌة والكفاءة والقدرة المواهب هذه كل ٌمتلك اإلنسان كان فلما!  الكابنات من ؼٌره

 بها المحٌطة البٌبة من أبعد تصّورات بناء لها ٌمكن ال األ خرى الكابنات ألن. اإلنسان هذا خبلل من إال بحقٌقته

 المخلوقات هذه ٌهم ما وأقصى ، العالم هذا من المجرد الجانب الى للنظر لهم قدرة ال واألسد والذبب مثبل فالنمر

َمنهج القتل عملٌات هو   …للقابمة األ خرى الؽرابزٌة احتٌاجاتها تلبٌة وأضؾ فقط الحاجة وعند الم 

 

 

 قوانٌن على تحتوي كبٌرة آلة كونه ٌعدو ال ذاته بحد البلإنسانً العالم وهذا. العالم لها ٌعنٌه أن ٌمكن ما كل فهذا

ترابط كك ل بذاته الشعور على لدٌه قدرة وال وباٌلوجٌة مٌكانٌكٌة  وٌقتصر العام لوجوده واع   لٌس أنه ،أي م 

 ،إال التام الوعً ألوان من لون هذا اعتبار ٌمكن ال ولذلك علٌها انطوى التً المخلوقات تعٌه ما على لدٌه الوعً

لًّ العام للنظام المخلوقات بإدراك تتمثل الوعً أنواع من نوع له   أن أنفً ال شخصٌا   إننً  الحاصلة والتؽٌرات الك 

 نوبات أو والمذنبات النٌازك وصول أو الكبٌرة العواصؾ مثل البارزة الطبٌعٌة بالظواهر إال ٌكون ال وهذا

 من نوع له بالنسبة تمثل فهً وعلٌه المخلوقات تلك فً ٌتجلى وعقله عقل له   الحً العالم فهذا.  الشدٌدة الحرارة

 ! الحال بطبٌعة المبدأ حٌث من وعً للعالم أن للقول كاؾ   الوعً وهذا البلمركزي الوعً

 

لٌا بمراتبه الوعً عن تكلمنا ما إذا العالم هذا فً للوعً الوحٌد المصدر هو اإلنسان وٌبقى  تحلٌل إمكانٌة ،أي الع 

لٌّة المفاهٌم إلدراك كافً وبعمق وعٌها بعد الم عطٌات  دون قٌمة العالم لهذا أن القول ٌسعنا ال النهاٌة وفً. الك 

 أن معنى فلٌس!  التنوٌه ٌفوتنً ال وحتى. وقٌمته موضوعٌته للعالم ٌ عطً الذي هو فاإلنسان اإلنسان وجود

 تبقى الناحٌة فتلك ، الرٌاضٌة أو الفٌزٌابٌة الناحٌة من قٌمة له لٌس العالم أن القٌمة للعالم ٌعطً من هو اإلنسان

 ! الرٌاضً وزنها تفقد ال أنها مع ، باإلنسان إال عنها الكشؾ ٌمكن ال أٌضا   لكن بقٌمتها محتفظة

 

قفر مكان حقٌقته فً اإلنسان وجود عدم مع العالم إن  عن الطرؾ نؽض أن حاولنا إذا ألنه جمال أي من خالً م 

 بالعقل إال جماله ٌ ظهر ال العالم ان كون عن الطرؾ نؽض أن ٌمكننا فبل. العالم فً ما أجمل هو اإلنسان كون

 كما العالم عن نتكلم مازلنا إننا تنسى وال. لوحده اإلنسان فً صورة بؤجلى ٌتمظهر واضح هو كما والعقل

 …نعرفه  
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 اإلنسان تعرٌؾ

 الفرٌد الكابن لهذا نظرة من تتبناه لما وفقا   القضٌة هذه تقرأ التً الفكرٌة بالنتاجات ملؽوما   باإلنسان التعرٌؾ ٌبقى

 فهناك . الكابن لهذا فهم من بؤكثر نرتطم فسوؾ الكابن لهذا دقٌقا   تعرٌفا   نجد أن أردنا ما إذا إننا أ خرى بعبارة ،

 وبضرس   القول ٌمكننا بل ال ، حرج وال فحدث الفبلسفة أما النفس لعلماء آخر تعرٌؾ وهناك للمناطقة تعرٌؾ

 ، باإلنسان ٌتعلق فٌما الخاص تعرٌفه إنسان لكل أن قاطع

 

 الكم هذا وجود فمجرد متعارضة تكن لم وإن اآلراء تلك بٌن الجمع صعوبة وواضحا   جلٌا   ٌبدو المنطلق هذا من

 جمع بعد موحدة لنتٌجة الخلوص أردنا إذا أكثر وتعسٌرها تعسٌرها فً كاؾ   ما قضٌة حول األفكار من الهابل

 . واألفكار اآلراء تلك كل

 ٌمكن ال ناطق حٌوان   اإلنسان أن المناطقة تعرٌؾ فمثبل  . الحقٌقً جوهره على باإلنسان التعرٌؾ ٌؤتً ما وؼالبا  

 التعرٌؾ استٌعاب عدم جهة من ٌقع الرفض بل التعرٌؾ خطؤ من نابعا   الرفض ولٌس الوجوه من بوجه قبوله

 هذا بها ٌتمتع التً الممٌزات من ٌسٌر نزر هو النطق هذا أن إال ناطقا   كان وإن فاإلنسان اإلنسان جهات لجمٌع

 الفرٌد إدراكه وكذلك الحس عن المختفٌة المفاهٌم هضم على قدرته وهناك اإلبداع على قدرته فهناك الكابن

  …آخره الى و و و أخرى مٌزة به ت قاَرن أن ٌمكن ال الذي خٌاله أٌضا   وهناك للكلٌات

 

 تعرٌفا   أتبنى وشخصٌا  . قبوله ٌمكن وال جدا   مجحؾ ناطق حٌوان   بؤنه لبلنسان تعرٌفنا ٌكون المنطلق هذا من

 والتعرٌؾ اإلنسان أن وهو قناعة عن أتبناه لكننً أحد ٌقبله ال قد بل الكثٌر ٌقبله لم وإن وهو هذا كل عن بعٌدا  

  …حصرا   بالنبوة مختصة فهً أرضٌة نسخة منه كانت وإذا لوحدها بالسماء مختص   علٌه ٌطلق أن ٌجب الذي

 

 مع اإلنسان هذا جوانب استٌعاب على القدرة ألحد أن قبول أستطٌع ال ألننً إال عندي الحاصلة القناعة هذه وما

 بل.  الجانب بهذا متعلق رأي أي قبول ٌمكن ال هذا ومع العقلٌة قوانا كامل نستخدم ال لآلن أننا الجمٌع تسلٌم

 ذاتها هً األشٌاء وحقابق ماهٌات عن الكشؾ فً علٌها نعّول التً األداة ألن آخر شًء أي قبول ٌمكن ال الحقٌقة

 المفاهٌم كشؾ على قدرة لئلنسان كٌؾ إذا تقول وقد. لمدٌاتها علٌه م جمعا   تعرٌفا   نمتلك وال لنا بالنسبة ؼامضة

 اإلستنباط عملٌة تستبق التً المعالجات لجزبٌة وفقا   جزبٌا   ٌبقى هذا أن فؤقول. الجزبٌات من واالستنتاج الكلٌة

 ... الؽالب فً والفكري العلمً

 

 األرضٌة نسخته فً المعصوم وبواسطة السماء من ٌتؤتى الذي التعرٌؾ هو بنظري األوفى التعرٌؾ ٌبقى ولهذا

... 
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 بالكٌفٌة حصوله امتناع عن الكبلم أسلفنا كما تعرٌفا   ٌكن لم وإن الكل علٌه ٌجتمع  شًء وجود ن عدم ال هذا مع

 من تتواجد أن ٌمكن ال جبارة طاقة اإلنسان أن هو مناقشة دون الكل علٌه ٌ جمع الذي وهذا. بقبوله لنا تسمح التً

 .. طرؾ كل ٌتبناها التً اإلعتقادات الختبلؾ وفقا   طبٌعً أو آنً هدؾ األقل فً.  هدؾ ؼٌر

 مدفوع فهو.  حتى ٌعرفه ٌكن لم وإن لتحقٌقه ٌسعى هدؾ اإلنسان لهذا أن إثبات فً كاؾ   لوحدة اإلنسان فوجود

 ... علٌه تمارسه الذي والضؽط القوة وٌستشعر هاٌستشعر لكنه ٌجهلها الكثٌر ؼاٌة نحو بقوة

 ٌعلم أنه وهو وحٌد فارق مع له ٌسعى هدؾ دوما   فهناك وللمواصلة لؤلمام مدفوع   دوما   أنه بوجدانه ٌستشعر فهو

 . تماما   ٌجهله أ خرى وأحٌانا   الهدؾ ذلك أحٌانا  

ها ٌخفت حٌنما حتى الدافعة القوة وهذه  اإلنسان فهذا. الباطن فً حاضرة تبقى الظاهر فً جذوتها وتفتر إوار 

 أن اعتقاده هذا ودلٌل خلفه ٌجري الباطن فً لكنه األمل مع طرٌقه لنهاٌة وصل الظاهر فً أنه مع ٌنتحر الذي

 وساق قدم على قابما   خلفها والجري بالراحة االمل ٌبقى باطنه ففً وضؽطها الحٌاة تعب من راحة الموت فً

  …أبدا   عنه ٌنفك وال

 

 فعلى عنا ؼاب مّما الكثٌر هناك أن فمها بملء لنا تقول اإلنسان وجود علٌها ٌنطوي التً الجبارة القوة هذه إن

 الفلسفً الصعٌد وعلى الفٌزٌابٌة القوانٌن بها تعمل التً الدٌنامٌة طبٌعة حتى نعرؾ ال لآلن نحن العلمً الصعٌد

 وعلى األسبلة من سبق ما على إجابات حصول دون للتفلسؾ جدٌدة أبواب ونفتتح التساإالت نطرح مازلنا لآلن

 الدٌن مفاهٌم طبق أنه ٌعتقد الكوكب سطح على أحد ٌوجد وال سطحً فهم للدٌن فهمنا لآلن الدٌنً الصعٌد

 ولهذا بالكامل الدٌن تطبقوا أن بعد إال حٌاتكم فً إٌجابً تؽٌٌر حصول ٌمكن ال أنه لنا الدٌن قول مع بحذافٌرها

 على مجتمعاتنا مشاكل زالت فما اإلجتماعً الصعٌد على وأما ، الدٌن هو البشرٌة حٌاة فً مهمل جانب أكثر

  …الفوضى هذه لكل المناسبة الحلول وجود دون تتفاقم اختبلفها

 

 والكل. البشرٌة آمال فً ماثبل   العقبات هذه كل بتجاوز الحلم ٌبقى ولهذا رداءة أكثر الى رديء من فالحال وعلٌه

 اثنان هذا فً ٌختلؾ وال الواعد البشرٌة ؼد فً قادمة واجتماعٌة ودٌنٌة وفلسفٌة علمٌة فتوحات هناك بؤن ٌعد

 ... البتة

 نقول ال إننا قلنا وإن علٌك مّرت التً الهواجس هذه بكل تعرٌفه فٌمكنك اإلنسان تعرٌؾ وهو للبدء رجعنا فإذا

 فً شًء وكل شًء كل هو اإلنسان أن نقول أن هو للواقع مطابقٌة التعارٌؾ أقرب لكن. له تعرٌؾ بوجود

 …سٌؤتً كما اإلنسان هو المحصلة
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  للعالم اإلنسان احتٌاج

 المفهوم وفق وإٌجاده بل وجوده خلؾ الحقٌقً المعنى تمثل التً وؼاٌاته ألهدافه ٌصل حتى اإلنسان أن جلٌا   ٌبدو

ٌّر وبالتالً احداثها فً وتصهره. به تمر التً األدوار تلك علٌها ٌلعب لحلبة احتٌاجه جلٌا   ،ٌبدو الدٌنً  من ت ؽ

 التقلبات تلك كل خلؾ من الٌه وٌسعى ٌتوخاه الذي التقدم ٌؤتً هذا لكل وكنتٌجة به حركته ٌمارس الذي النمط

  …أٌضا   والباٌلوجٌة والساٌكلوجٌة والعقدٌة الفكرٌة

 

 الحركة تلك تمظه رات اختبلؾ على الحركة بدء قبل علٌه كان الذي بالظرؾ مشروطا   ٌكون إنما التقدم وهذا

 الجمود أراضً وٌعبر ٌتقدم لكً لها ٌحتاج التً التحوالت لتلك كبٌرة حلبة العالم من ٌتخذ أنه الواضح ومن.

  ٌستشعره الذي األمل ذلك نحو به دافعة   ومشاعره باطنه وعلى علٌه تضؽط التً والؽاٌات أهدافه تحقٌق نحو

  …كٌانه بكل

 

 ومن به حركته ٌمارس كً جهة من ٌستؽله فهو.  للدراسة كبٌر صؾ عن عبارة العالم من ٌجعل فهو ، وإذن

 وصوله و تقدمه لعملٌة بعد فٌما تسخٌرها أجل من للدراسة كمادة نفسه العالم ٌستؽل أخرى جهة ومن. خبلله

زوا والفلسفة والدٌن العلم من كل أن ترى ولهذا. خلفها ٌجري التً لؤلهداؾ  الطبٌعانٌة بصورته العالم على رك 

 وبالتالً النظر وإمعان المعادالت إجراء على فٌها ٌتمرن كً للعقل خصبة وأرض مهمة مادة تمثل ألنها

 ٌ مؤل لم الذي اإلنسانٌة قالب فً وصّبها بعد فٌما تسخٌرها اجل من عنده ستتراكم التً الخبرة تلك كل استؽبلل

 … والعالم لئلنسان التامة الفهم شروط استٌفاء بعد إال نهابٌا   الخارجً الواقع فً ٌ مؤل ولن لآلن

 اإلنسان وجود حٌث من وأشَمل بكثٌر أوسع فهو. الفبلسفة بعض ٌقول كما إرادة أو حركة مجرد من أكثر فالعالم

 لهذا والروحٌة العقلٌة الحٌاة أن أخرى بعبارة ، العالم سلطة عن خارجا   الباطنً وجوده كان وإن واإلنسان.

 فهو.  العٌش هذا من كبٌر جزء تحقٌق تستطٌع الخٌال وبقوة بدونه العٌش على قادرة ألنها بالعالم توجد ال الكابن

 التً وبالنسخة العالم لهذا ٌحتاج وأهدافه أحبلمه وٌحقق الفعلً دوره ٌمارس أن أجل من أنه إال كذلك كان وإن

 تتوفر التً النسخة وهً الدٌنٌة النظرة وفق اإلبتبلء فٌها ٌوجد التً النسخة هً النسخة هذه ألن وأنت أنا نعرفها

 عن السإال توفر التً النسخة وهً العلمٌة النظرة وفق والكٌمٌابٌة الرٌاضٌة والمعادالت الفٌزٌاء قوانٌن فٌها

 والدٌن العلم وهً الثبلثة هذه فٌها تتوفر التً النسخة وهً بل للفلسفة بالنسبة شًء كل وراء ما وعن المٌتافٌزٌقا

 والواسطة.  بواسطة تتؤتى وهً. لئلنسان قٌمة ال وبؽٌرها اإلنسان إنسانٌة تمثل التً هً الثبلثة وهذه والفٌزٌاء

  …وأنت أنا نراه الذي العالم هو

 

 تبقى للعالم اإلنسان وحاجة المنشودة للؽاٌة به ونصل باإلنسان نتكامل أن اردنا إذا العالم هذا عن ؼنى ال ولذلك

 …سٌؤتً كما لئلنسان العالم حاجة من بكثٌر أقل
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  لإلنسان العالم احتٌاج

 ، المعانً من معنى على محتو   ذاك وجوده فً وٌكون اإلنسان وجود دون وجود للعالم أن تصّور لنا ٌمكن ال

 ال لكن ، السنٌن مبلٌٌن قبل بالفعل كان ما وهو اإلنسان من خالٌا   عالما   نتخٌل أن ٌمكن أننا.  أوضح بعبارة

 عن الكتاب هذا صفحات من مضى فٌما تكلمنا فقد تتذكر كنت وإن. باإلنسان ربطه دون معنى له نجد أن ٌمكننا

 خلؾ الكامن المعنى عن صورة نعطً أن نحاول وهنا هو كما العالم عن الكبلم كان وهناك(  البلإنسانً العالم)

لق العالم أن القول ٌمكننا واحدة وبكلمة. العالم وجود عدم أو وجود قٌمة  ! اإلنسان علٌه ٌتربع لكً وجد أو خ 

 

 تكونت العظٌم اإلنفجار بعد أن ٌقولون.  دقٌقا   اكون حتى منهم الكثٌر أو المادٌون ٌقول الدٌنٌة النظرة عن فبعٌدا  

 ال أو خارجها وجود لئلنسان هل ندري ال لآلن ألننا األرض ولماذا. األرض كانت ثم المجّرات ثم النجوم أولى

 وبفعل األرض تكونت المهم. الروحٌة بصورته بل الجسمانٌة بصورته الكابن هذا هو باإلنسان نقصد وال.

 مرحلة وهً جدٌدة لمرحلة انتقلت ثم السنٌن مبلٌٌن مدار على وتطورت الحٌاة وجودت الكٌمٌابٌة التفاعبلت

 ... فٌها اإلنسان ظهور

 

 كما اآلخر الطرؾ لدى بل لدٌنا لٌست والمشكلة البتة المتدٌنٌن نحن ثوابتنا مع ٌتعارض ال الفهم هذا وبالمناسبة

 ... األسؾ بالػ مع األ فق لضٌق ٌعود وهذا. دوما   كانت

 

 تثبت كٌؾ أما. المعنى عن نبحث كنا وإذا األقل على نظرٌا   اإلنسان أجل من وجد العالم أن تثبت النظرٌة فهذه

 : التفصٌل إلٌك فخذ ذلك

 

 تشّكل ثم العظٌم اإلنفجار حدوث معنى ما وإنه علٌها اإلنسان لعٌش األرض ومبلءمة مناسبة عن اآلن سؤلنا فلو

 ! انتهى ماذا والى. ؟ هذا كل معنى ما ، األرض على الحٌاة ظهور ثم والكواكب والمجرات النجوم

 كل للمادة أعطى ومن وكواكب ومجرات نجوم تشكلت وبعده عظٌم انفجار وجود إفترض األمر واقع فً ومن

ٌّن ومن. األحداث هذه  الكوازارات على المزدوج الشق لتجربة تطبٌقه بعد(  وٌلر جون) أثبت كما للكون عمرا   ٌ ع

 ! نظره وجهة وإثبات بعده مختصٌن ٌد على فعلٌا   بهذا القٌام ثم

 أو استطاع هذا كل هل. تفاصٌله بؤدق العالم اكتشؾ ومن. ٌكون أن ٌجب هكذا أو هكذا العالم أن قرر ومن

 أن ٌستحق الم عطً هذا ؼٌر ومن قٌمته للعالم أعطى فمن وإذن. ال أو ٌعرفه أن مادي عالم هو بما العالم ٌستطٌع

 ؟ هو فؤٌن ٌستحق ؼٌره كان فلو. له العالم ٌكون
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 من ٌمتلك بما فاإلنسان. ال المإكد من. آخر كوكب على العٌش ٌمكنها هل العالم هذا فً المخلوقات باقً ثم

 بٌبته عن المختلفة البٌبات فً للعٌش البلزم الهواء ٌصنع فهو آخر كوكب على العٌش اآلن ٌستطٌع معرفة

 م ؽاٌرة بٌبة فً عاشت إن المخلوقات وتلك. ابتكرها التً األدوات بمساعدة الماء تحت التنفس مثبل فٌستطٌع

لق كله فالكون وبالتالً. شك ببل اإلنسان ومساعدة بمساندة فهذا األصلٌة لبٌبتها  اإلنسان مع ٌتبلءم لكً وجد أو خ 

 تبدو قد وتفصٌبل   جملة   كلها المخلوقات وباقً مقاسه على مفّصبل وجد نهأل منه اإلستفادة على القادر الوحٌد وهو

  …اإلنسان وهو السٌد نفس تخدم الواقع فً لكنها أٌضا   العالم من تستفاد إنها الظاهر فً

 

 وعّرفه عرفه المعنى أن الواضحات ومن العالم هذا وجود خلؾ للمعنى إال تنظر أن لها ٌمكن فبل. الفلسفة وأما

 ٌكون شًء تعرٌؾ على قادرا   ٌكون ومن للعالم قٌمة ت عطً أن استطاعت زرافة أعرؾ ال شخصٌا   فؤنا اإلنسان

ل ق العالم بؤن واضحة فنظرته الدٌن وأما. واإلنسان العالم حال هو وهذا مرتبة منه أعلى  . اإلنسان أجل من خ 

 

 فبل وعلٌه اإلنسان وجود دون لوجوده معنى ال أنه أي. وجودٌة حاجة لئلنسان العالم حاجة فتكون لهذا وكنتٌجة

 …أوجدها من هو فاإلنسان األسماء على حتى ٌنسحب هذا بل اإلنسان لوجود إال العالم وجود ٌمكن

 

  وباطن ظاهر له اإلنسان

 حاضرا   ٌبقى الذي باطنه فً القٌمة تلك تكمن وإنما اإلطبلق على المادي وجوده من قٌمته تتؤتى ال اإلنسان إن

 ذلك إلدراك أقرب كان كلما الفكرٌة الفرد امكانات زادت فكلما.  الفرد لمستوى وفقا   الوقت ذات فً وؼاببا  

 وكل والمكاشفات وبالكوارث بالوقت الخارقة والشعورات واالحبلم الذاكرة ومركز المهمة راتافالقر ، الباطن

 أن ٌعتقد فبعضهم. وجوده مكان تحدٌد ٌمكننا ال الذي اإلنسان باطن من كلها.  الحس مدار عن خارجا   ٌكون ما

 فهناك ةاإلستزاد شاء لمن اإلختصاص أهل كتبه ما مراجعة وٌمكن فادح خطؤ وهذا المخ داخل ٌحصل هذا كل

  …مفّصبل   المبحث هذا شرحوا

 

 الذي الظرؾ هو ألنه واآلمال الؽاٌات فٌه تزرع الذي وهو التكلٌؾ علٌه ٌقع الذي هو اإلنسانً الباطن هذا

 ال بهذا وهو حوله من ٌدور ما كل ٌعقل الذي وهو نخاطبه الذي وهو الخارجً العالم من ٌؤتً شًء كل ٌحتوي

 له ن شٌر أن عن عاجزٌن أننا األمر فً ما ؼاٌة والتحق قً الفعلً وجوده ناحٌة من الخارجً العالم عن ٌختلؾ

ٌّا    . . . حس
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 وباطن ظاهر له العالم

 لها موجودات من نراه ما هو العالم فظاهر ،  باطن له كذلك ، ظاهر له نراها التً بالنسخة العالم أن كما

 الموجودات تلك علٌه أنطوت الذي الوعً ذلك فهو باطنه أما. وثقلها وعمقها وعرضها وطولها الخاصة احجامها

 عن مختفٌة ؼالبا   وهً العالم هذا تحكم التً الطبٌعٌة القوانٌن الى إضافة   العالم هذا باطن ت شّكل بمجموعها فهً

 ؟. السإال هذا نطرح أن أردنا فلو. المباشر الكشؾ

 لدى الموجود واإلدراك بالوعً ٌتمثل العالم هذا وإدراك فوعً ، نعم أنه فجوابه - ال؟ أم وإدراك وعً للعالم هل

 فكما العالم هذا وعً لتشكٌل اجتماعها ٌنفً ال فهذا الكابنات تلك تعدد فمع العالم هذا علٌها انطوى التً الكابنات

 وٌحلل الخدمات لنا ٌقدم الذي أن إال وطبٌعته خصابصه منها ولكل   األجزاء من الكثٌر الحاسوب لجهاز أن

 هذا كل أن إال ووعٌها إدراكاتها تنّوع وبالتالً العالم فً الكابنات تنّوع فمع. واحدة ككتلة الحاسوب هو البٌانات

 …ٌتجزأ ال نابض واحد جسد بمثابة فهو العالم بوعً للقول بنا ٌنتهً

 

  ظاهره ٌقود الذي هو اإلنسان باطن

 تحكم التً القوة هو والثانً ، الجسد وهو المادي بالبعد م تمثل األول.  مظهران لئلنسان أن تماما   ٌ درك الكل

 ما عنها عبر الكٌمٌابٌة التفاعبلت أو الروح أو النفس أو القوة فهذه.  الجسد ذلك على األحٌان أؼلب فً وتسٌطر

ك التً هً القوة هذه ،!  العتقاداتك ووفقا   شبت  ما شخص ٌ حاول حٌن فمثبل  . الجسد ذلك األحٌان اؼلب فً ت حرِّ

 الشروع وقررت ودرست خططت العقل نسمٌها قوة توجد العمل فً الشروع فقبل األعمال من عمل بؤي ٌقوم أن

 األمد طوٌلة مهمة بٌن فرق وال شًء كل فً داخل وهذا. المهمة إلتمام الجسد تحرك القوة لتلك وامتثاال   بالعمل

 فكبل. الشاي من كؤس لنفسه لٌجلب ٌقوم كؤن األمد قصٌرة مهمة وبٌن سحاب ناطحة لبناء اإلنسان ٌخطط كؤن

  …القرار ذلك تلبٌة سوى الجسد مهمة وما والتنفٌذ المباشرة قرار أخذ أجل من القوة لتلك احتاجت المهمتٌن

 

 القوة تلك عن بمعزل تكون الجسد عن تصدر التً الحركات بعض فؤلن. هذا ٌكون ؼالبا   بؤنه نقول لماذا أما

 صوت حدوث عند الهروب محاولة أو احتراقها عند بسرعة ٌدك سحب مثل فعل كردة تؤتً التً الحركات وهً

 . الحروؾ على النقاط نضع أن وجب التشخٌص فً دقٌقٌن نكون فحتى. هذا وامثال منك قرٌب قوي

 

 انعكاس إال األناقة تلك فلٌست أنٌق لرجل نظرت إذا فؤنت. ظاهره تحكم التً وهً اإلنسان باطن هً القوة وتلك

 ٌتبع الذوق أن تعلم فؤنت الرجل ذلك أناقة فً مدخلٌة للجسد أن ترى ال أنت الحال هذا وفً الرجل ذلك لذوق

 الرجل ذلك وثقافة وتحّضر رقً مدى عن أولٌة قراءة توفر أن تستطٌع األساس هذا وعلى نفسه الرجل توجهات

 القوة تلك إال لٌس باألناقة خٌاره الرجل هذا فٌه أتخذ الذي القرار مركز أن ٌقٌنا   تعلم منه تراه الذي هذا وكل ،

 وهكذا الرجال باقً عند الحال هو كما أخرى بصورة ولٌس الصورة بهذه لٌكون تدفعه والتً باطنه فً الكامنة 

! 
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 الظاهرٌة األمور تلك كل لكن. الظاهري الخارجً السلوك أو التصّرؾ أو الجسد ٌترجمه الذي هو الباطن فذلك

 أما. ظاهره ٌحكم الذي هو اإلنسان باطن ٌكون السبب ولهذا الباطن ذلك واتجاه وذوق لمٌول انعكاس إال لٌست

 ال فنحن. اإلنسان فً مجّرد جانب بوجود ٌإمن ال من خصوصا   البعض ٌعجب ال كان إذا بالباطن عنه تعبٌرنا

 واألخبلق والوجدان الضمٌر مثل الحس عن الؽاببة المفاهٌم إال. الشخص هذا مثل العتقاد وفقا   بالباطن نقصد

 !!! اللفظ هذا داللة استعملنا وكٌفما األحوال مطلق فً ظاهر ال باطن ٌبقى ألنه المخ فقل شبت وإن. والذوق

 

  ظاهره ٌقود الذي هو العالم باطن

 هذه فمثبل   ، ظاهره ٌحكم الذي هو أٌضا   العالم فباطن ظاهره ٌحكم الذي اإلنسان باطن عن الحدٌث سبق وكما

 ٌإدي طرٌق نعرؾ وال نعرفه ال مكان فً ونموها ظهورها شروط توفرت الطرٌق جانب على تنمو التً الوردة

 تلك تنمو لكً اجتمعت كلها والحر البرد وعوامل الجٌنٌة والموّرثات الجٌلوجٌا تحكم التً الطبٌعٌة فالقوانٌن. إلٌه

 وعلٌه تظهر لم تلك أما وكبرت وظهرت نمت هذه لكن أخرى لوردة بذرة الوردة تلك لجوار تكون فقد. الوردة

 تمثل والتً نراها ال التً القوانٌن هذه أحد اختبلل من نابع ونموها األخرى البذرة تلك ظهور عدم أن المإكد فمن

 ! العالم هذا باطن

 

 لقراراته وتجلًّ الباطن لذلك ترجمة إال ظاهره وما ببطانة محكوم أٌضا   وأنت أنا نراه الذي العالم فهذا وعلٌه

 …ظاهرة ٌحكم الذي هو العالم فباطن أٌضا   ولذلك وعٌها ال أو وعٌها عن النظر بؽض وإرادته

 

  األصل هو الباطن ٌكون أن ٌجب لماذا

مة الكونً النظام علٌها ٌقوم التً الث نابٌة إن  هذٌن أحد له ٌعود أصل وجود تفترض والباطن الظاهر بٌن والمقس 

 وهذا ، بعض عن مستقلٌن وجودٌن لهما أن ثبت أن بعد متساوٌٌن إنهما على قبولهما ٌمكن فبل ، البعدٌن

 تجعله التً خواصه منهما لكل   أن بمعنى ، الوجود على المحافظة بنحو هو بل اإلنفصال بنحو لٌس اإلستقبلل

ؽاٌرة هذه ومع. اإلنصهار تمام باآلخر ٌنصهر وال وجوده على محافظا   ٌبقى  اعتبار وَجب الجوهر فً بٌنهما الم 

 ماهٌته عن انفصاله عدم مع مظهر من بؤكثر والتمظهر للتبدل قابل عارض اآلخر فٌما األصل هو أحدهما

ٌُّر قابل ؼٌر منهما واألصٌل الثابت وذلك ، وطبٌعته ٌُّر قاببل   كان وإن خارجً ما طارئ دخول حٌث من للتؽ  للتؽ

 هو كما ٌبقى العام والنسق اإلطار ألن أبدا   خاصٌته فً تؽٌر ٌ عتبر وال أصالته ٌخدش ال الذاتً التؽٌر وهذا. ذاتٌا  

 ! علٌه

 

 كونه عن النظر بؽض الظاهر أن نعلم فنحن.  الباطن أم الظاهر أهو األصل أٌهما وندقق ننظر أن ٌجب هنا من

رَضة   ٌبقى مجردا   أو مادٌا    المجردة والمفاهٌم المفتعلة كاألخبلقٌات مجردا   ظاهرا   كان إن هذا وأبدا   دابما للتؽٌر ع 

 بل فحسب ٌتؽٌر لن فهو مادٌا   ظاهرا   كان لو أما. المثال سبٌل على السٌاسٌة أو العلمٌة بالمعادالت الخاصة

  …آخره الى الكواكب أو السماء أو األرض أو الحٌوان أو النبات أو اإلنسان جسد ومثاله سٌفنى
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 وهذه متبوع ولٌس تابع هو األساس ففً ، كان شًء   ألي أصبل   الظاهر هذا اعتبار المحال فمن المبدأ حٌث ومن

 هو الباطن ٌكون أن ٌجب نفسه السبب ولهذا. التابع منه ٌنطلق لكً األصل هو المتبوع ٌكون أن تستوجب التبعٌة

 هو ولٌس التكلٌؾ علٌه ٌقع وال المعلومات خزن إمكانٌة على ٌحتوي ال الظاهر ألن أخرى بعبارة ، األصل

 والتنوٌري المعرفً والكمال اإلرتقاء علٌه ٌتوجب الذي هو لٌس كما والعامة الشاملة الكونٌة بالرإٌة المعنً

 له الحقٌقة الوظٌفة هً بل الباطن فً متوافرة كلها فٌما اإلمكانات هذه مثل على ٌحتوي ال فؤلنه.  واألخبلقً

 درجات على الظاهر أن فكما.  نفسه الباطن ذلك فً بما شًء كل منه ٌنطلق الذي األصل هو الباطن كان.

 دور تؤخذ أخرى مرتبة من باطن ولكنه الباطن هو والظاهر الباطن فؤصل ومراتب درجات على كذلك فالباطن

 ... وهكذا أخرى ودرجة مرتبة من باطن وهو ثان   لمعلول العلة

 

 هدؾ هو ألنه علٌه ٌنصب شًء كل بل علٌه سٌنصب سٌؤتً ما فكل ولهذا األصل هو ٌكون أن ٌجب تقدم فل ما

 …شًء كل

 

  واحد شًء واإلنسان العالم

 لدرجة مقبوال   ٌبدو قد ، الكتاب هذا ورٌقات من مضى فٌما له عرضنا الذي الم قتضب العرض بعد اآلن ٌبدو قد

 بٌنهما ٌ ذَكر فرق ٌوجد ال والوجودي المعنوي التشابه ناحٌة فمن ، واحد شًء واإلنسان العالم أن قبول ، ما

 باطن هو بما الباطن عن الحدٌث ٌبقى ولكن. األصل هو باطنه وكبلهما وظاهر باطن له وكبلهما واع   فكبلهما

 واإلنسان العالم فٌها ٌتحد الباطن مراتب من معٌنة مرتبة هناك أن هل ، والسإال مراتب على الباطن أن قلنا وقد

 ؟ ال أم واحدا   شٌبا   فٌكونان

 حٌث من موجود ولكنه وجوده حٌث من معدوما   شًء كل كان األزلٌة من معٌنة نقطة ففً.  - نعم أنه والجواب

تكاملة الفكرة وهذه ، كفكرة المبدأ  مراحل من أخرى مرحلة إال تحقق ها وما والتحق ق للواقعٌة تخرج أن قبل م 

ها وتعددت باإلنفصال بدأت أكثر تطورت فلما. الوجود مدارج فً وترّقٌها تطورها  أشكال ها وتنّوعت مظاهر 

 علٌه ٌقع من فهو الفكرة هذه بكل المعنً هو اإلنسان أن وبما. العام إطارها فً ومتماسكة مترابطة بقٌت لكّنها

 واالنسان. المادٌة بصورته االنسان سٌفنى وكذلك سٌفنى المادٌة بصورته فالعالم ، خالدا   العالم إبقاء تكلٌؾ

 ! اإلنسان خلود خبلل من إال خالدا   ٌكون لكن العالم ولكن خالدا   سٌكون المعنوٌة بصورته

 

 من ضوبٌة إشارة أطلقت إن فؤنت. واقع علمً أمر هو بل ، البعض ٌتصوره كما مٌتافٌزٌقٌا   أمرا   لٌس والخلود

 المكان من أبعد مكان الى ثم والمكان الزمان قاطعة آخر مكان إلى اإلشارة هذا ستنتقل. فٌه تتواجد الذي المكان

 الزمن فً نهابً ال امتداد إال تعنً ال البلنهاٌة وهذه نهاٌة ال ما الى وخامس ورابع ثالث مكان الى ثم األول

 صدر التً النجمة تلك بؤن نعتقد ونحن ٌصل لنا الواصل النجوم ضوء من البعض أن نعلم فنحن ولهذا. وهكذا

 عندنا ٌقؾ لن النجمة تلك من لنا الواصل الضوء وهذا انفجارها بعد وتبلشت الوجود عن انمحت قد الضوء عنها

 ! عنه نتكلم الذي الخلود ألوان من لون وهذا والمكان الزمان قاطعا بالتقدم سٌستمر بل
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 هو ما المنطقٌة المقبوالت عن األنظار إبعاد الدٌن بها ٌحاول مٌتافٌزٌقا إنه من العوام ٌعتقده ما فؤؼلب وبالمناسبة

 لعدم العوام عن المنال بعٌدة تبقى ولكنها الكونً للنظام الدٌن فهم أساس على مبنٌة منطقٌة حقابق إال حقٌقته فً

 ٌكون أن ٌ حت م.  للعالم ٌصنعه أن اإلنسان عاتق على ٌقع الذي الخلود فهذا وإذن ، وهضمها فهمها من تمكنهم

  …بالتفصٌل سؤشرحها لذا الشًء بعض معقدة تبدو الفكرة أن وأعلم. اإلنسان من ٌتجزأ ال جزءا   العالم

 

 ، لئلنسان الحاجة دون المعنوي ببعده ٌوجد أن ٌمكن ال فهو وجودٌا   احتٌاجا   لئلنسان م حتاج العالم أن قلنا كما

 عنها تكلمنا التً النجمة تلك ضوء أن معنى ما إذن تسؤل وقد. اإلنسان خبلل من إال خالدا   البقاء ٌمكنه ال وكذلك

 ؼاب قد أنه والجواب. خالدة لتكون لئلنسان تحتاج ال فهً ضوءها خبلل من خالدة بقٌت أنها معنى ما ، قلٌل قبل

 من وخالٌا   فارؼا   الكون هذا كان فلو اإلنسان خبلل من إال النجمة تلك خلود على التعّرؾ ٌمكن ال أنه عنك

فت لما اإلنسان ر   ٌ ذَكر معنى   من حرارتها أو نورها أو خلودها أو تبلشٌها أو لوجودها كان ولما النجمة تلك ع 

  …أبدا

 

 من هنا والجواب. نفسه اإلنسان الفناء نال لو ماذا ،ولكن باإلنسان مرتبط وجوده هو كما العالم فخلود ولهذا

 تبلشى لو فحتى األساسٌة البناء ووحدة الكونً النظام فً بناء وحدة أصبح ألنه. الفناء اإلنسان ٌنال أن المحال

 مراحله من مرحلة فً الوجود وهذا للتجزءة قابل وال مركب ال هو حٌث من الوجود ٌبقى فسوؾ النظام هذا

 إلؽاء ٌمكن ال مادٌا   فحتى ، وعلٌه م طلقا   األنحاء من بنحو المرحلة تلك إلؽاء ٌمكن وال اإلنسان على انطوى

 واالدب والسٌاسٌة اإلجتماعٌة األنظمة ثم الشمسٌة المجموعات فٌها تكاملت التً السنٌن فمبلٌٌن. اإلنسان وجود

 ! للوجود البٌانً الخط من أبدا   إلؽاءها ٌمكن ال والعلم والفلسفة

 المعنى ما اآلن سؤلنا ،فلو واحد شًء شًء كل فٌها كان التً النقطة هً شًء كل منها بدأ التً النقطة فتلك. إذن

 لما موجودا   اإلنسان ٌكن لم فلو. اإلنسان إٌجاد هو المعنى شك ببل الجواب فسٌكون. النقطة تلك إنطبلق من

 كل ألن اإلنسان هو شًء كل أن لك ٌ ثبت وهذا. وجود من النقطة لتلك كان لما وبالتالى النقطة تلك أحد عرؾ

 على منصبا   سٌكون سٌؤتً فما ولذلك واحد شًء هما واإلنسان العالم أن أٌضا ٌعنً وهذا لئلنسان موجود شًء

 …شًء كل عن نتكلم إننا تعرؾ أن فعلٌك اإلنسان لفظة وردت وإذا اإلنسان
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 الثانً الفصل
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  دٌنٌاً  للمعصوم الحاجة

 : وجهٌن على ٌعمل أعلى لمتربة أدنى مرتبة من المجتمع نقل بمحاولته الدٌن إن

 

  الباطن - األّول

  الظاهر - الثانً

 انفتاحه فً ٌ سهم ما وهذا المتدٌن قلب فً والحب اإلٌمان وؼرس النفسٌة الملكات بإعداد المتمثل هو والباطن

 كونً تطور هناك ٌكون لن الذي والكمال لئلرتقاء الخلوص وبالتالً اآلخر هذا مع فكرٌا   والتبلقح اآلخر على

 واقتصادٌة وثقافٌة وفكرٌة اجتماعٌة أوضاع من الٌومٌة الناس حٌاة فهو الظاهر وأما ، دونه من النظام فً

 تنهض قٌمٌة منظومة هو بل.  الكثٌرٌن ٌعتقد كما فقط والعبادة الرهبنة هً الدٌن وظٌفة فلٌست. وسٌاسٌة

  …علٌه وتعّود عرفه لما تماما   م ؽاٌر شًء منه لتجعل الوجود سلّم به وتترّقى باإلنسان

 

 : شّقٌن فً والدٌن

 

  اإلبراهٌمٌة بنسخته الوحً أو القٌم أو التعالٌم هو -األّول

بلؽٌن هو - والثانً  خارج المفهوم هذا وجود مع أٌضا   اإلبراهٌمٌة بالنسخة األنبٌاء أو المرشدٌن أو الم 

 . اإلبراهٌمٌة

بلؽٌن ولبكأ على عملً الى وتحوٌله ترجمته عاتق ٌقع والذي الدٌن من النظري الشق فهو االول الشق فؤما  أو الم 

 ظاهره كان وإن الناس عامة باطن عن مختلفا   باطنه ٌكن لم إن المبلػ هذا أن ،والحاصل االنبٌاء أو المرشدٌن

 لذهنك ٌتبادر ال نظري أقول ،وحٌنما النظري الشق فً الموجودة االصول تلك لتعلٌم امتٌاز أي فقد لهم موافقا  

 لكً اآلخرٌن عن مختلفا   الشخص ذلك باطن ٌكون أن ٌجب األحوال كل فً ،! الدارج بمعناه النظري أقصد إننً

 الدٌن بٌن فرق فبل األمر هذا ودون الخطؤ أو اللبس تحتمل ال بصورة لنا ونقلها التعلٌمات لتلك تطبٌقه نضمن

 ! …وتفصٌبل   جملة   وضعٌة نظرٌة أي مع الروحً بمعناه
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 فلسفٌاً  للمعصوم الحاجة

 

 كؤشخاص إننا وبما الباطن ذلك كشؾ والفلسفة الوحً عاتق على وٌقع لئلختفاء باطنه ٌخضع العالم أن بما

 تكشؾ كً للفلسفة حتجناا!  طبعا   الظاهر فً النبوة فٌه تتواجد ال زمن فً للوحً مباشر طرٌق نملك ال عادٌٌن

 األشخاص أن وهو وحٌد فارق مع عادي شخص كونه ٌتعدى ال كان مهما والفٌلسوؾ. الباطن ذلك عن لنا

  مرتبة أعلى فً فهو المراتب تلك عرش على ٌتربع والفٌلسوؾ شًء كل فً الحال هو كما مراتب على العادٌٌن

 النهاٌة فً عادٌا   ٌبقى لكنه والعادي الطبٌعً الوضع عن ٌخرج لكً واحدة خطوة إال تفصله وال البشري للكمال

 مدلوالته فً إرباك ٌسبب هذا الفهم وعدم الباطن عالم من القادمة اإلشارات فهم لعدم معّرض فهو كذلك وألنه.

 عالم من القادمة اإلشارات قراءة تكون فحتى. اإلنسانٌة الفكرٌة المنظومة كامل فً إرباك وبالتالً الفلسفٌة

 مختلفة ألنها اإلشارات تلك معنى المعرفة تمام وعارؾ الخطؤ عن بعٌد فٌلسوؾ لوجود نحتاج صحٌحة الباطن

 عاش من إطبلع الباطن عالم على م طلعا   الفٌلسوؾ ذلك ٌكون أن ٌستوجب وهذا نحن نعرفه عّما اإلختبلؾ تمام

 لٌس بلػ ما بلػ والنظر والقٌاس والنظر بالقٌاس إال ٌؤتً ال الفهم مجرد ألن فحسب إشاراته ٌفهم من ال فٌه

 …رٌب أو شك ببل الفٌلسوؾ هذا لمثل الفلسفة تحتاج ولهذا. والمشاهدة كالعٌان
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 علمٌاً  للمعصوم الحاجة

برى أروقة فً ٌجري وما للعلم خاطفة بنظرة  الموجود التخبط مقدار واضحا   ٌبدو.  العالم فً األكادٌمٌات ك 

 معٌنة مادة دراسة أردنا إذا فمثبل  .  واحد موجود أو واحد نظام أو واحد لشًء دراستها مع العلوم بٌن والتعارض

 المادة تلك طبٌعة منهم واحد كل ٌفّسر الذٌن اإلختصاص أهل بعدد متباٌنة آراء لدٌنا فسٌكون للمختبر وإدخالها

 بسبب وذلك للقطع قابل وؼٌر وجوه ذو حّمال ٌظل المادة لتلك فتعرٌفنا وبالتالً تخصصه أدبٌات فً هً كما

 الفرقاء بٌن القوة مساحات وتوزٌع الجهد تشتٌت على ٌعمل هذا وبالتالً ، علومهم وتنّوع العلماء منهج إختبلؾ

 كل فً متخصص عالم لدٌنا كان لو لكن ، فابدة أي دون هباء   الطاقات أكثر بل الكثٌر ضٌاع هذا على وٌترتب

 ومن بٌنها فٌما تتكامل العلوم أن ٌعرؾ كما واحد شًء هو العلوم كل هدؾ أن تماما   ٌعرؾ فهو العلوم تلك

 العصمة بحكم للخطؤ قابل ؼٌر أنه اإلعتبار بنظر اآلخذ مع اآلراء تلك كل عن موحدة بنتٌجة سٌخرج أنه المإكد

 له الحاجة وتبقى وأصٌل أساسً شًء هو بل اإلنسان حٌاة فً ثانوي شًء مجرد لٌس والعلم ، ٌمتلكها التً

لحة  دخلت ما إذا مثبل   فؤنت. معارؾ من علٌنا اختفى ما كشؾ على قادر عالم وجود من فبلبد وعلٌه وأبدا   دابما   م 

 مثبل   فالتراكب ، االستٌعاب على عسٌرة حقابق بل الفهم على وعسٌرة ؼامضة نظرٌات ستجد الفٌزٌاء حقل الى

 تجربة مثل الواقعٌة التجارب بعض نتابج حتى أو المتوازٌة األكوان أو الفابقة األوتار نظرٌة مثل ونظرٌات

 اآلن علٌه هو ما على العلمً الواقع بقاء مع استٌعابها لنا ٌمكن ال األشٌاء هذه ، الكثٌر وؼٌرها المزدوج الشق

 لؽزا   هذا ٌبقى ؟ كٌؾ ولكن. اورانوس كوكب كتشفواا القدامى البابلٌٌن أن ٌعلم اطبلع لدٌه من وكل وأنت فؤنا.

 على ٌنصب منها كبٌر جزء أو العلم ومهمة لؽزا   ذلك ٌبقى كٌؾ؟ لكن ٌعمل شًء كل أن نعرؾ إننا كما.  كبٌرا  

 التً بالحال العلماء ومادام. نتكامل لكً نحتاجها التً الخالصة المعرفة لبر وإٌصالنا الؽموض هذا عن الكشؾ

 التً المواصفات بتلك عال م لوجود الحاجة أصبحت ولهذا. ٌذكر تقدم ٌحصل أن المحال فمن الٌوم أنت تراها

 …أبدا   النقاش تقبل ال وجودٌة حاجة ذكرناها
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  الدٌن فلسفة

 ألقصى وإٌصاله باإلنسان اإلرتقاء وهو فقط واحد شًء فً مهمتها تتلخص الدٌن ظاهر خلؾ الكامنة الفلسفة إن

 والصٌام الصبلة وإنما بالفابدة صبلته أو اإلنسان عبادة علٌها تعود لن فالسماء. الكمال مراتب من ممكنة مرتبة

 من الدٌن ٌطلبه شًء وكل والتصرفات والنظرٌة العملٌة األخبلقٌة الفعالٌات وكل واألحكام والشعابر والطقوس

 ودون للكمال الدٌن به ٌصل لكً ٌعتنقه الدٌن ٌعتنق ومن المتدٌن مصلحة فً تصب استثناء دون كلها. المتدٌن

 مطلق ؼنً ألنه لك أو لً بحاجة لٌس هأسماإ تقدست فالحق.  شًء ألي معنى من هناك ٌعود لن الفهم هذا

 باإلنسان اإلرتقاء هً أسلفنا كما الدٌن ومهمة.  الفهم هذا أساس على إال الدٌنٌة التعالٌم فهم ٌمكن ال وبالتالً.

ر لكً روحٌة وطمبنٌنة ورفاهٌة بسعادة ٌعٌش وجعله  هللا وعده التً بالجنة ٌفوز وبالتالً شًء كل لنفسه ٌ َسخِّ

 كون من أكثر شًء من نابع للصبلة علٌك السماء فرض أن تصلً واقؾ وأنت تتخٌل أن علٌك فلٌس.  بها

 لئلرتقاء تمرٌن مجرد هً والصبلة الكونً النظام فً محورٌا   دورا   وتلعب لتإدي العالم هذا فً أوجدتك السماء

 لقٌاس أساسً مقٌاس وهً لؤلوامر امتثالك قوة ت َترجم فالصبلة أنت كمالك وهو وأهم مرتبة أعلى هو لما

 تنهى وألنها عنهما تنهى فهً تكاملك فً تإثر أمور والمنكر الفحشاء وألن سلوكك من والتحسٌن كانضباط

 بؤنك النفسٌة الثقة تمتلك فؤنت تصلً وألنك تصلً فؤنت منهما اإلنتهاء على قادر أنك تثبت أن تحاول فإنك عنهما

 لتكون علٌك اإلعتماد وٌمكن أكبر ثقة امتبلك على قادر فؤنت النفسٌة الثقة تمتلك وألنك منهما اإلنتهاء على قادر

 !(الدماء وٌسفك فٌها ٌفسد من فٌها تجعلأ) العظٌم خالقك ٌسؤلون وهم عنك قالوا أن بعد األرض على هللا خلٌفة

ل ق الذي العظٌم دوره ٌلعب لكً باإلنسان ترتقً انماط من أكثر لٌست الدٌن وتعالٌم فالدٌن لهذا  اجله من خ 

لق اإلنسان ولكن. جدا ساذج فهم الفهم فهذا الدٌنٌة الطقوس ٌمارس أو ٌصوم أو ٌصلً لكً ٌخلق لم فاإلنسان  خ 

 فٌها الثقة وزرع النفس واعداد والتدرٌب والمجاهدة للتمهٌد تحتاج المهمة وتلك الؽاٌة تلك لكن أعظم ومهمة لؽاٌة

 …الدٌن فلسفة هً وهذه الدٌنٌة الطقوس تمارس وأن تصوم وان تصلً أن ٌجب فؤنت هذا كل ٌكون وحتى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

  العلم فلسفة

 ظبلم من وإخراجه اإلنسان بمستوى اإلرتقاء هً العلم خلؾ الؽاٌة أن إثبات فً لئلسهاب مضطرا   لست أرانً

 من والفكرة الضخمة القضاٌا فً علٌه اإلعتماد ٌمكن ال أعمى إنسان الجاهل فاإلنسان.  المعرفة لنور الجهل

 تطورت فٌها العلم وجود خبلل من الحٌاة وهذه حٌاتنا عن الجهل شبح إبعاد إال ماهً للمدرسة دخولنا وراء

 والرفاه والسعادة بالراحة تنّعم وكلما والرفاه بالراحة ٌنعم لكً المنشودة لسعادته باإلنسان تصل حتى وستتطور

 ولعبه دوره ألخذ ٌإهله وهذا اإلنضباط من عالٌة بدرجة ٌتمتع انسانا   واصبح والعلمً الفكري انتاجه زاد كلما

 ثانٌة مرحلة الى مرحلة من اإلنسان بها ٌخرج أداة مجرد أنه من البعض ٌتخٌله كما لٌس فالعلم ، ممتاز بشكل

 فافترض. له معنى ال المراحل بٌن اإلنتقال فهذا. عالما   أصبح تعلم فإذا جاهل أنه القول ٌمكن ال أخرى وبعبارة.

 ؟ ماذا ثم عالما   أصبح انه

 

 نقول أن ٌمكننا ال مثبل   التارٌخ ٌدرسون الذٌن البشر بنً فمبلٌٌن األمر نهاٌة فً ثمرة هناك تكون أن ٌجب ولهذا

 إنهم نّدعً ان ٌمكننا ال كما.  وسطحً ساذج فهم الفهم فهذا الماضً فً حدث ما ٌعرفوا لكً التارٌخ درسوا إنهم

 األول الفهم من سطحٌة اكثر الفهم فهذا.  فقط المستقبل فً تفٌدهم التً العبر منه ٌستلهموا لكً التارٌخ درسوا

 ؟ ماذا ثم األخطاء ٌكرروا ال كً التارٌخ درسوا أنهم وافترض.

 

 هل للتارٌخ األشخاص إولبك كل دراسة بعد هل ، ؟ موجودة تعد لم الماضً أخطاء هل ، ؟ ال أم ذلك حققوا هل

 تلك حدوث الى وأدت الماضٌن بها ٌعمل كان التً العمل طرٌقة نفس باستبدال تامة لقناعة البشرٌة وصلت

 فبماذا نعم الجواب كان وإذا ، ؟ إذن التارٌخ دراسة فابدة فما ال الجواب كان وإذا ، ؟ ال أم التارٌخٌة األحداث

 ... ؟ الماضً أخطاء لذات تكراراها بنفس البشرٌة بقاء نفّسر

 

 .! جدا ندر ما إال العلم أبواب من باب كل على المثال هذا تطبق أن ولك

 ومهمته بكثٌر ذلك ٌتخطى هو بل اآلن حاله هو كما مادي طموح ٌخدم وجوهره حقٌقته فً لٌس فالعلم ولهذا

 كل معه ٌؽٌر سوؾ التؽٌر وهذا األساسات من حٌاته منهج لٌؽٌر باإلنسان اإلرتقاء الدٌن مهمة هً كما األصلٌة

 مجرد العلم سٌبقى الفهم هذا وبدون. األمر أول ولنفسه حوله من لؤلشٌاء اإلنسان نظرة هو شًء وأول شًء

 المادي بالبعد أحد ٌحصره أن من وأشرؾ وأجل أعظم وهو إطبلقا   المادي دوره ٌتجاوز ولن ورق على حبر

 الهدؾ لنفس باإلنسان الوصول وٌرٌدان اإلتجاه لنفس ٌتجهان فكبلهما الدٌن فلسفة ذاتها هً العلم ففلسفة ولهذا.

 …الؽاٌة وذات
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  الحٌاة فلسفة

 أن ٌمكن ال هذا مع ولكن. شك ببل كذلك هو بل الحقٌقً معناها إدراك عن قاصرا   فهما   للحٌاة فهمنا ٌكون ربما

 ٌولد أن معنى من ما ألنه. لها قٌمة ال حٌاة هً بما فالحٌاة. هً علٌها تركز التً كالمعانً لها معنى نتخٌل

 جاءنا التً الظاهراتٌة الفلسفة أو الفٌنومٌنولوجٌا إن ، شًء كل وٌنتهً ٌموت ثم وٌترقّى وٌعمل وٌتعلم اإلنسان

 حركات من حركة كل أن أي. هو به تتعلق بما الظواهر ٌدرس أن علٌه اإلنسان أن تقول(  هوسرل إدموند) بها

 وهنا.  به الظاهرة تلك تعلق مدى ٌعرؾ أن وعلٌه بالفرد خاصة كظاهرة ت درس أن ٌجب وظواهره العالم هذا

 ؟ الحٌاة من نستفٌده الذي هو ما:  األهم السإال لطرح نحتاج

 

 األساسً بمعناها الحٌاة فهل. جدا واضح وهذا واإلتجاهات األفكار فٌها تتصارع كبٌرة حلبة عن عبارة الحٌاة إن

 ! واألفكار الرإى بٌن الصراعات هذه هً

 الوتٌرة هذه نجد.  البوٌنػ طابرات الى الكهؾ من الخصوص وجه على اإلنسانٌة الحٌاة تطور الحظنا إذا إننا

 تزداد العٌش وسابل تطور ومع العٌش وسابل تتطور األفكار تطور فمع الحٌاة هذه مدلوالت كل فً التصاعدٌة

 أمر الصٌد على واإلرتزاق الكهوؾ فً للعٌش العودة فً التفكٌر مجرد أن درجة الى. وهكذا الظروؾ تعقٌدات

 هذا ومازال الحٌاة أنماط على طرأ الذي التعقٌد من نابع هذا وكل المنال عن وبعٌدا   مخٌفا   ٌبدو بل جدا   عسٌر

 على الوضع بقً ما إذا تعقٌدا   الفعالٌات ألكثر م حتاج الماء شرب فٌها ٌكون لمرحلة ٌصل أن الى ٌزداد التعقٌد

 . علٌه هو ما

 

 منها العكس على وطبقة أكثر ثرٌة طبقة هناك واصبحت الطبقً التفاوت ظهر كلما الحٌاة تعقٌدات ازدادت وكلما

 اإلنسانٌة ربوع على الحاكمة هً وستبقى كانت اإلجتماعٌة الهندسة وهذه. أمرها على مؽلوبة مقهورة مسحوقة

ٌّر مالم   …الحٌاة أجلها من وجدت التً للؽاٌة فهمنا نؽ

 فً الموجودة الشرور كل فً األصل هً الفردٌة وهذه الفردي الصعٌد على إال بالحٌاة نفكر ال نحن فلآلن

 وإزهاق باإلنتحار منها للتخلص الضؽط هذا بسبب الكثٌرٌن وٌندفع ٌ طاق ال شًء الحٌاة أصبحت حتى مجتمعاتنا

 السنوات آالؾ مدار فعلى.  لها الحقٌقٌة والقٌمة خلفها الكامنة الؽاٌة وفهم فهمها لعدم انعكاس هو وهذا. األرواح

 ٌمنح فهو المشكلة جذر ٌحل لم البشرٌة على أي علٌها طرأ الذي التطور وأما. للحٌاة الفهم بذات البشرٌة ظلت

 فهل ، أخرى مجموعة وتردي وشقاء بإس زٌادة فً ٌ معن فٌما والمال والنفوذ السلطة األشخاص من مجموعة

 ؟ النتٌجة بنفس ٌؤتً مرة كل فً لكنه شكل من أكثر ٌؤخذ الذي الدابم الصراع هذا هً الحٌاة

 وضد الجمال وضد الحق وضد الباطل وضد الحرٌة وضد الجهل وضد المرض وضد الفقر ضد الصراع فهناك

 وضد الفلسفة وضد العلم وضد الدٌن وضد االلحاد وضد التحزب وضد العولمة وضد اإلنفتاح وضد اإلنؽبلق

 فهل شًء كل مع شًء كل فً وبقوة حاضر والصراع ضد له شًء وكل شًء كل وضد. الرجل وضد ةأالمر

 !!! بالضبط ماذا أم شًء كل بٌن مداأل طوٌل صراع أنها الحٌاة حقٌقة هل ، الحٌاة حقٌقة هً هذه
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 ت عطٌه ما على اعتمادهم هو بنظري البلهوت ورجال والعلماء والمفكرٌن الفبلسفة من الكثٌر فٌه وقع الذي الخطؤ

 وبطبٌعة لها منطقً تفسٌر إعطاء فً للحٌاة الشخصٌة قراءته ٌعتمد مثبل   فالفٌلسوؾ ، نفسها الحٌاة لتفسٌر الحٌاة

 رأي مجرد من أكثر ٌحتاج وطرابقها الحٌاة أنماط فً التنّوع لكن.  كذلك ومنطقً وطبٌعً بدٌهً أمر هذا الحال

 ألنها واقعٌة قراءة قراءتها على وحرصنا( الفٌنومٌنولوجٌا)أو الظاهراتٌة على تؤكٌدنا فمع. لفهمها شخصً

 األشخاص اختبلؾ على واحدة بوتقة فً القراءات تلك نجمع أن ٌجب إننا إال. القبول حٌث من للنفوس األقرب

 فٌجب. لها توّصل التً قناعاته تمثل وهً الحٌاة من ٌستجلٌها التً الظواهر من له تنتهً نظرة لدٌه قارئ فكل.

 نفهم ال لآلن الواقع فً ألننا. لها الفعلٌة القٌمة وما. الحٌاة ماهً نفهم حتى واحد قالب فً القناعات تلك نجمع أن

 معنى ٌعطٌنا ال فهو. لوحده الدٌن رجل منظور من للحٌاة نظرنا ما إذا بمعنى.  الفردي التقدٌم وفق منها المؽزى

 وأما للنار أما وٌذهب ٌموت ثم الجنة أو النار سٌدخل بؤنه سلفا   العلم مع وامتحانه اإلنسان خلق من الفابدة فما لها

 الخالق وتدبٌر وقدرة لحكمة إهانة وهو الشخصً برأًٌ الدٌن رجال بعض قبل من السطحً الفهم هذا ، للجنة

قتدر الجبار المبدع الخالق هذا. العظٌم  عن منّزه   فهو منه طابل ال الذي العبث من اللون هذا ٌفعل أن حاشاه الم 

 على اطلعت إذا الذٌن التجرٌبٌٌن العلماء وكذلك للحٌاة ٌعطٌه الذي والتفسٌر الفٌلسوؾ ،وكذلك العبث هذا مثل

 ... لها عقلٌة مقبولٌة ال سطحٌة آراء الؽالب فً ألنها مذعورا منهم لولٌت الحٌاة معنى فً آرابهم

 وإذا وسٌلة فالمعرفة بذاتها المعرفة فابدة ما أدري وال الحٌاة خلؾ الفعلٌة القٌمة هً المعرفة ان ٌعتقد البعض

 امتحان مجرد الحٌاة أن ٌعتقد والبعض ، الهدؾ ٌتبلشى وبهذا نهابٌة ال ألنها أبدا لنهاٌة نصل فلن لؽاٌة تحولت

 هً الفعلٌة الحٌاة أن ٌعتقد الذي الفرٌق هذا من وأنا. النعٌم فً أو الجحٌم فً أما هللا عند هناك هً الفعلٌة والحٌاة

 والبعض.  أبدا   علٌها اوافق ال وأنا فردٌة قراءة ٌقدمون اإلتجاه هذا أصحاب من قومً لكن. خروٌةاأل   الحٌاة تلك

 فً ألنك اإلمكان قدر سعٌدا   تعٌش أن ٌجب وبالتالً اإلنسان بزوال وستزول مادي تطور مجرد الحٌاة أن ٌعتقد

 الواقع وأن وهم مجرد الفناء أن سبق فٌما أثبتنا وقد هإالء عند الفناء معنى ما أدري وال. تفنى سوؾ النهاٌة

 له لٌس البعض وهناك ، تعالى بإذنه المزٌد وسٌؤتً الصورة وانتقال الحركة بفعل خالدة تبقى األحداث كل ٌقول

  …الؽالبٌة وهم القضٌة فً رأي

 

 النعٌم فً أو الجحٌم فً أّما اآلخرة فً نعٌشها سوؾ التً تلك هً الفعلٌة الحٌاة بؤن الراسخ اعتقادي مع إننً

 بالضوابط ملتزما   تكون أن علٌك إن القابل الرأي على أوافق ال إننً بمعنى. الفردٌة القراءة على أوافق ال لكننً.

 كل وانتهى النار هللا أدخلك طالحا   كنت إذا أو الجنة هللا أدخلك متّ  فإذا حً وأنت صالحا   رجبل   وتكون الدٌنٌة

 المسؤلة تفّسر إنها إذ. وجل عز الباري وعظمة حكمة خبلؾ فهً السطحٌة القراءة هذه على أوافق ال أنا. شًء

 مواردها أؼلب فً والتً الدٌن مقررات أن الى النظر دون صالحٌن ٌكونوا لكً كؤفراد األفراد وتدفع بالفردٌة

 دخول أجل من وحتى بل اإلرتقاء أجل من الجماعً والعمل بٌنهم الوحدة على وتحض الناس بٌن للجمع تجنح

 البعض هذا فّسر أٌضا الفردٌة وبهذه ، ؼالبا   ٌلتفت أن دون شًء كل وٌخالؾ الفردٌة بهذه البعض ٌؤتً ثم. الجنة

 ! وتفصٌبل   جملة   نرفضه ما وهذا للحٌاة الفردي التفسٌر نفس اآلخرٌن شارك كما الحٌاة
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 مرتبة الى مرتبة من اإلنسان انتقال هً ، شك ببل القاصرة نظري وجهة من الحٌاة خلؾ من والؽاٌة الهدؾ إن

 الجملة هذه لخصته ما وهً العلٌا المرتبة الى ٌصل حتى أخرى وماهٌة طبٌعة الى وماهٌة طبٌعة من أي. أخرى

 (! فٌكون كن للشًء تقول مثلً تكن أطعنً عبدي)

 عن للسإال تدفعنا والتً نعٌشها التً الٌومٌة الوقابع خلؾ كامن معنى إلعطاء األقرب الفهم هو الفهم هذا إن

 بل اإلطبلق على التارٌخ أو العلم أو الفلسفة أو الدٌن فهم مع ٌتعارض ال الفهم وهذا وقٌمتها الحٌاة هذه مؽزى

 أن ٌجب فٌكون كن للشًء القول على قادرٌن فٌها نكون التً المرتبة لتلك نصل وحتى تقدم ما كل خبلصة هو

 تلك وبٌن بٌننا الحابل هً الفردانٌة ألن. ولؤلبد توجهاتنا من الفردانٌة وٌستؤصل كلنا ٌجمعنا قابد هناك ٌكون

 خطواتنا على الفردانٌة تلك بتؤثٌر نشعر أن دون واحدة خطوة ولو التحرك اآلن نستطٌع ال فنحن. المرتبة

 لم ولكنها للحٌاة التفسٌرات من الدابرة نفس فً تدور طوٌلة ولقرون البشرٌة كانت وعلٌه والمترنحة المتثاقلة

 الفردانٌة سلطة عن ناتج هذا البشرٌة وفشل الطرٌق ترسم أن استطاعت فذة أفكار وجود مع لنتٌجة تصل

 اإلنصهار و والذوبان الفردانٌة من التخلص أراد من منهم والناس ، للناس مخصوصة معالم رسم فً وتحكمها

 محاوالتهم كل فمع المثال سبٌل على األنبٌاء إلٌك وخذ أبدا   بذلك لهم ٌسمح لم المجتمع لكن المجتمع فً

 حالة بؤنهم عّرفهم بؤن هذا من منعهم وبالتالً حاله على ظلّ  المجتمع أن إال الفردانٌة ونبذ المجتمع فً لئلنصهار

 بنفس تمسك ألنه هذا رفض المجتمع لكن مثلهم الناس كل لٌجعلوا جاإوا أنهم والمفروض المجتمع فً خاصة

 أي فً وخاصة نادرة حالة فؤصبحوا المجتمع فً اإلنصهار من األنبٌاء منع وبالتالً علٌها كان التً الحٌاة نمط

  …فٌه وحلّوا نزلوا مجتمع

 

 مختلفة تكون أن ٌجب القابد ذلك صفات ولكن. بدٌهً أمر الفردانٌة من الخبلص طرٌق على ٌدلُّنا قابد ووجود

 الباطن على مّطلع أنه بمعنى!.  الظاهر عاش كما الباطن عاش أنه هو عّنا فٌه ٌختلؾ ما وأول أٌضا بدٌهً وهذا

 ذلك أن ٌعنً وهذا.  قرأت أن سلؾ كما األصل هو والباطن الباطن فً كامن المعنى ألن الظاهر على كاّطبلعه

 الفلسفة من كل إن بل الدٌن به جاء ما فقط لٌس هذا وبالمناسبة. فٌكون كن للشًء ٌقول أن لمرتبة وصل القابد

 أو للفلسفة أو للعلم العمٌق للهدؾ نظرت إذا فؤنت المرتبة لهذه ٌتجه اإلنسانً التراث ومجمل والتارٌخ والعلم

 متاحة مرتبة ألقصى باإلنسان الوصول هو المفاهٌم هذه كل خلؾ القصوى الؽاٌة أن ستجد للفن حتى أو للدٌن

 لكاتب فردي فهم أو بدعة لٌس الفهم هذا وبالتالً أجله من شًء كل وتسخٌر والكمال واإلبداع والجمال القوة من

 !!! فانتبه الكتاب هذا

 

 الفن أن متٌقنا   أقولها وفنان وكشاعر.  والفلسفة والعلم الدٌن من كل فً للمعصوم الحاجة وجه عرفنا أن وبعد

 . للمعصوم محتاج أٌضا  

 

 باإلنسان الوصول هً الحٌاة خلؾ الكامنة الفلسفة إن وعرفنا المفاهٌم تلك فً له الحاجة وجه عرفنا أن فبعد

 علٌنا كله هذا فبعد ، قابد هناك ٌكون أن ٌجب لماذا الحقا   وسنقول قابد وجود من البد وإنه(  فٌكون كن) لمرتبة

 ! أصبل   العصمة ماهً لنفهم أكثر نتوؼل أن

 



41 
 

  العصمة تعرٌؾ

م ، َعَصمَ ) القاموس فً جاء إذ اللؽوي فمنها معنى من أكثر للعصمة  والعصمة.. ،ووقى ،ومنع اكتسب: ٌَعص 

 [ عصم] مادة.212/ص-4/ج/ المحٌط القاموس المصدر( المنع:  بالكسر

 إجماع إن أي اإلجماع فً أو واالبمة كاألنبٌاء األشخاص فً إن العصمة بوجود ٌقول الدٌن فإن الدٌنً ومنها

 . الخطؤ عن معصوم األمة

 وتوما دٌكارت رٌنٌه ومنهم الخطؤ عن معصوم اإللهً العقل بؤن ٌعتقدون الفبلسفة من فكثٌر.  الفلسفً ومنها

 . األكثر ٌكن لم إن والكثٌر المتؤلهٌن وصدر اإلكوٌنً

 

  للخطؤ قابلة ؼٌر إنها إذ الرٌاضٌات لمعادالت العصمة ٌنسبون فالعلماء.  العلمً ومنها

 

 أشبع وقد حولها كثٌر كبلم ٌوجد الدٌنً الفهم فً وخصوصا   معنى من وأكثر مظهر من أكثر للعصمة وٌوجد

 فً أساسٌا   ٌ َعد   البحث فهذا ، الشٌعة المسلمٌن لدى وباألخص ونقاشا   دراسة   البحث هذا اإلختصاص أهل

 عصمة خصوصا   العصمة هو شٌعً ؼٌر أو شٌعً بؤنه الشخص قبول عدم أو قبول فً المحك بل اعتقاداتهم

 والسنة الكبلم علم وفً الفلسفة فً ذلك فً فّصلوا وقد.  أجمعٌن علٌهم ربً صلوات البٌت أهل من األبمة

  …به نتكلم أن من أوضح وهذا القرآنٌة والرإٌة الشرٌفة

 

 هذا فً واتخذناه ارتؤٌناه الذي النمط مع وتماشٌا   هنا لكننا ، للعصمة وتفسٌر معنى من أكثر ٌوجد العموم على

 وتوجه ومذهب ودٌن واعتقاد عقٌدة عن النظر بؽض للجمٌع موجها   بخطابه الكتاب ٌكون أن نرٌد وألننا الكتاب

ط بتعرٌؾ اإلتٌان اإلمكان قدر فسنحاول ، الكاتب َبس   ... نتبناه الذي الطرح مع ومنسجم للعصمة جدا   م 

 

 اإلطبلع له أتاح التحرر وهذا والحس المادة ضؽط من ٌتخلص أن استطاع إنسان وجود ببساطة تعنً العصمة

 وامطرت الطرٌق جانب على لوردتٌن بذرتٌن وقعت إذا لماذا أنه تماما   ٌفهم هو وبالتالً الباطن حقابق على

 بنفس وتمتعتا الشمس ضوء من الحصة نفس وأخذتا والرطوبة الحرارة درجة لنفس وتعّرضتا علٌهما الدنٌا

 الخطؤ احتمال عن بعٌد أنه وهو بسٌط لسبب تماما   هذا ٌعرؾ فهو. األخرى تنبت ولم إحداهما نبتت ولكن التربة

 ال هو بل. هللا مختّصات من الؽٌب ألن بالؽٌب عالما   لٌس فهو العلمٌة المعادلة ٌ قٌم لكً ٌتبعه الذي اإلسلوب فً

 تنبت البذرتٌن تلك إحدى جعل الذي السبب عن وسؤلناه العلماء بؤحد جبنا إذا إننا بمعنى.  المعادلة فً ٌؽلط

 وبٌن العالم هذا بٌن الفرق ولكن اإلجابة ٌعطٌنا لكً علمٌة بوسابل علمٌا   بحثا   سٌتخذ فهو األخرى دون وتعٌش

 هً المعرفة ألن للمعرفة الطرٌق فً وأقول للمعرفة الطرٌق فً ٌخطا قد العادي العالم أن هو المعصوم

 أما للجواب للوصول ٌتخذه الذي الطرٌق فً ٌخطا قد فهو الخطؤ تقبل ال ثابتة حقٌقة وهً دابما   المعرفة

 األصل هو ألنه للباطن ٌصل أن واستطاع المادة ضؽط من تحرر ببساطة ألنه الطرٌق ٌخطا فبل المعصوم

 خلؾ الكامنة باألسباب أحاط من معرفة ستكون للحٌاة البذرة خروج لعدم أدى الذي بالسبب فمعرفته وعلٌه
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 فً ٌعٌش أنه وجوهه من وجه فً ٌستلزم وهذا. نحن نعرفه كما ال هو كما الواقع ٌعرؾ أنه ٌعنً وهذا الطبٌعة

 للحقابق للوصول وسٌلة نملك ال إننا إذ. والماهٌة الطبٌعة حٌث من نحن نعٌشه الذي الزمن عن مختلؾ زمن

 فً تسمعنً وأنت الماضً فً أكلمك أنا أكون مثبل   أكلمك فحٌنما. أبدا للواقع نصل ال ولهذا مباشرة الخارجٌة

 جهازك فً الواردة المعلومات تحلل كً لوقت تحتاج أنت وكذلك ٌتقل كً لوقت ٌحتاج الصوت ألن المستقبل

 ذلك على قادر فهو المعصوم أما ومبلمسته للواقع الوصول على قادرٌن ؼٌر كبلنا وأنا فؤنت وبالتالً العصبً

ٌ عاصر ٌ بلمس أنه ٌعنً وهذا ٌ عاٌش و  الحقٌقة عن واقعٌة رإٌة ٌمتلك هو لهذا وكنتٌجة وقوعه أثناء الحدث و

 ! وعندك عندي للحقابق بالقٌاس كاملة حقٌقة وهً

 

 ، أشكاله بكل والحدّ  المحدودٌة حٌث من علٌه ت مارسه الذي الضؽط من أي ، المادة من م تحرر أنه ومعنى

نا نعرفه عّما م ختلفة لدٌه األبعاد تكون لهذا فتبعا   ولذا ، والمكانً ، الزمنً  فقط المعصوم فً لٌس وهذا ، بحواسِّ

 الخوارق هذه مثل عن بالتفصٌل(  شٌلدرٌك روبرت) الدكتور تكلم فقد.  العصمة مفهوم خارج متوافر إنه بل

 !  الطبٌعة لنوامٌس خرقا   لٌست المعجزة أن الحقا   سٌؤتً إذ خوارق لٌست أنها علما   ، كثٌرٌن أشخاص لدى

 

 فنحن ، فبل!  المعصوم أي هو أما وماضً ومستقبل لحاضر الوقت عندنا ٌنقسم وأنت فؤنا:  وأبسط أسهل وبمثال

 للشًء ٌقول أن مرتبة العلم من بلػ فؤلنه هو أما المستقبل فً سٌؤتً ما معرفة ٌمكننا ال ولهذا الزمن بهذا مقٌدٌن

 أسباب ٌعرؾ فهو هكذا والنه واحد آن فً والمستقبل والماضً الحاضر فً العٌش على قادر فهو فٌكون كن

 ٌكون تارة اإلطبلع هذا أن وهو وحٌد فارق مع علٌها ومطلعا   العلل تلك وجدت حٌن حاضرا   كان هو بل العلل

 ... الوحً مهمة وهذه بالنقل وتارة شخصٌا   هو بوجوده

لً العلم ببساطة تعنً فالعصمة تقدم ما على وبناء    بحثت ما ذاته هو العلم وهذا اإلحاطة وهذه التامة واإلحاطة الك 

 وهو. له الناس إٌصال والعلم والفلسفة الدٌن من كل ٌرٌد ما أٌضا وهو السنٌن آالؾ مدار على اإلنسانٌة عنه

 . . .  اإلطبلق على شًء ألي معنى ال ودونه وجودها خلؾ الكامن والمعنى الحٌاة خلؾ من الؽاٌة كذلك

 

 لئلستزادة الكبلم علم مباحث فً المراجعة فٌمكن بكثٌر هذا من أعمق فهً وإال للفكرة تبسٌط فهذا الحال وبطبٌعة

! 

 العصمة فلسفة 

فعة   شًء كل فهم عن قاصرا   اإلنسان كان لما  الدراسة من طوٌلة فترة للكمال ٌصل حتى وٌحتاج. واحدة د 

 وجود البلزم من كان ، وتنوعها اختبلفها على الحٌاة أنماط فٌها تسٌر التً الطرابقٌة وفهم والمجاهدة والتؤمل

ب ل التً اإلنسان فطبٌعة.  دابما   له المبلزم الهاجس ذلك نحو تدفعه وؼاٌة هدؾ  هوادة دون ٌسعى أنه علٌها ج 

 بمرتبة فوقه هو لمن دابما ٌنظر فهو المعرفة متوسط كان فإن. فٌها هو التً المرتبة من أعلى مرتبة فً لٌكون

 ، تلك لمرتبته للوصول وٌسعى فوقه هو لمن ٌنظر فهو معٌن مادي وضع فً كان وإن له مساو   لٌكون وٌسعى

 أعلى هو من ٌوجد ودابما شًء كل فً قدوة لوجود بحاجة فنحن آخر شًء وال القدوة وجود من الفابدة هً وهذه

 ٌوجد شًء كل وفً كذلك والمتدٌن كذلك والؽنً. منه علم أكثر هو من دابما ٌوجد علم من بلػ مهما فالعال م مّنا
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 بلػ مهما لكنه اإلنسان ٌتسافل فقد. القانون بذات محكوم التسافل فحتى ،  وعام شامل وجودي قانون وهذا األعلى

 ... إطبلقا   تعالٌه أو تسافله فً فرق وال شًء كل منها ٌبدأ معٌنة لنقطة ٌصل حتى منه أسفل هو من ٌوجد تسافله

 

 كما العصمة وألن!  الحقا   بالتفصٌل له سنتعرض ما وهذا. مرتبة واألعلى األفضل وجود من فبلبد هنا من

لً العلم بؤنها قلٌل قبل عّرفناها  خلؾ الكامنة الفلسفة ذاته هو التعرٌؾ فهذا الخطؤ ٌقبل ال الذي الشامل الك 

 لمرتبة للوصول علم بؽٌر أو مّنا بعلم نسعى فنحن. المعصوم اإلنسان هذا مثل لوجود محتاجون وألننا وجودها

 هو ومن القدوة وجود خبلل من إال ٌؤتً ال واألمل الدافع وهذا أفضل لمستقبل باألمل مدفوعون ألننا اإلنسان ذلك

 أعلى مرتبة فً لنكون نسعى لكً معنى من هناك عاد لما واحدة مرتبة فً الكل تساوى لو وإال مّنا أفضل

 ذلك سٌتوقؾ وهكذا ، أفضل هو من ٌوجد ال أنه بدلٌل ممكنة مرتبة أقصى وصلنا أننا سنعتقد حٌنها ألننا وأفضل

 وهذا. لؤلعلى لئلرتقاء سنسعى القدوة وجود ومع القدوة ستتواجد األفضل وجود مع ،لكن شًء كل وٌتجمد األمل

ل فمبدأ شًء كل فً القمة هو إلنسان ٌنتهً أن ٌجب لؤلعلى السفر  وإن النتٌجة هذه لمثل الخلوص ٌحتم التفاض 

 فً الشعور ذلك وضع على قادرٌن ؼٌر ولكنهم به ٌشعرون أدق بعبارة أو بهذا ٌشعرون ال الناس أؼلب كان

  …ومنهجً مقبول تعرٌؾ تعرٌفه ثم ومن منطقً إطار

 

 محّطات تعبر وان الحٌاة تتقدم أن ٌمكن فبل اإلنسانٌة الكمالٌة القمة وهو المعصوم وجود عدم مع إنه ٌعنً وهذا

 أو الرد أو للنقاش قاببل   أمرا   لٌس المعصوم فوجود ولهذا. تماما   شًء كل وسٌتوقؾ التعالى محّطات الى التدنً

 من القصوى الؽاٌة وهً اإلنسانٌة الفكرٌة المنظومة كامل فً آثارها نستشعر ثابتة وجودٌة حقٌقة هو بل الم داولة

 ! العصمة فلسفة هً وهذه. األصل فً اإلنسان وجود

 

  معصوماً  القابد ٌكون أن ٌجب لماذا

 كتابه سقراط أ ستاذه لسان عن كتب الذي افبلطون رأسهم وعلى جمهورٌاتهم فً الفبلسفة لم جمل نظرنا إذا

 وقد. فٌها فرٌق كل وصفات الدولة مرتكزات وقّسم العدالة فكرة عن تكلم وكٌؾ مإلفاته أشهر وهو الجمهورٌة

 وكٌؾ األنبٌاء الى نظرنا إذا كما ، فٌلسوفا   القابد أو الربٌس أو الحاكم أو الملك ٌكون أن ضرورة على أكد

هم قٌادتهم مارسوا  أن وعرفنا فٌه الحاصل التردي ورأٌنا مباشرة   واقعنا الى نظرنا إذا أو ، الحكمة اسلوب واتِّباع 

  …معصوم قابد لوجود الحاجة وجه نفهم فسوؾ ، فذ قابد وجود عدم مباشرة   خلفه السبب

 

 إدبان أممهم ازدهرت ناجحٌن قادة وجود اإلنسانٌة تارٌخ فً ثبت وقد ناجح قابد هناك ٌوجد أن الممكن فمن

 من الدإوب والعمل والنزاهة اإلنضباط فً به ٌحتذى مثاال   وكانوا ببلدهم ربوع على والرفاه العدل وعم   حكمهم

 أرض على بالفعل حصل بل ممكن هذا كل. الشعوب تلك تعٌشها التً الرخاء حالة ودٌمومة شعوبهم حفظ أجل

 قٌادتهم تخرج ولم شعوبها من وشعب األرض أصقاع من صقع ٌخدمون كانوا القادة إولبك كل ،لكن الواقع

 اإلنسانٌة هو دوعوتهم صلب ٌكون الذٌن اإلنبٌاء فحتى اإلنسانٌة قٌادة فً صؽٌرا   دورا   ولو تؤخذ ولم للعالمٌة

 تشل والتً لحركاتهم المناهضة التٌارات وجود بفعل العالمٌة تلك بتطبٌق الظروؾ لهم تسمح لم والعالمٌة
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 هناك أن قابل ٌقول فبل ولهذا. البحت اإلنسانً الطابع ذات العالمٌة الوحدوٌة أفكارهم قبول عن اإلنسانً المجتمع

 هو بل جمعاء اإلنسانٌة قٌادة فً نجاحا   ٌكن لم القادة اولبك نجاح ألن. معصومٌن ؼٌر وهم نجاحهم أثبتوا قادة

  …الحالً بحثنا محل هو هذا ولٌس محلًّ جزبً نجاح

 

دا   وعالما   فٌلسوفا   ٌكون قابد وجود ففكرة  ٌ  اإلنسانً الفكر قدم قدٌمة ،فكرة عادال   شجاعا   وحكٌما   السماء من ومإ

 الحٌاة تلك قٌمة ٌمثل الذي لئلنسان أو للحٌاة قٌمة هناك كانت لما لوالها فكرة هً الفكرة هذه بؤن أسلفنا وكما

 الذي المانع ماهو إذن فالسإال. مجتمعاتهم قٌادة فً نجحوا الذٌن القادة بعض هناك كان أنه متؤكدٌن كّنا وإذا.

 ؟ اإلنسانٌة قٌادة فً النجاح وهً الكبٌرة بالخطوة وٌقومون ٌتقدمون ال القادة إولبك مثل جعل

 : مستوٌٌن على هنا فالجواب

 عالم هناك وأن العالمٌة والقٌادة العصمة فٌها ٌفهم لمرتبة بعد وصل قد ٌكن لم اإلنسانً المجتمع أن  …األّول

 وجنسه نوعه من الكتب وعشرات الكتاب هذا فً عنها ونتكلم الٌوم نحن األمور هذه نفهم كما ظاهر وعالم باطن

 لظهور مإهلة تكن لم فهً المراهقة مرحلة تتجاوز لم أعتقد كما لآلن وهً طفولتها تعٌش كانت اإلنسانٌة وألن. 

 منح تتخٌل أن فلك(  فٌكون كن) للشًء ٌقولوا أن ودرجة لمرتبة الناس إٌصال فً مهمته تتلخص الذي القابد هذا

 بل تناقض فهذا. علٌهما الحفاط وضرورة العالمً والسبلم األمن عن تتكلم ثم نووٌا   سبلحا   أرعن أحمق جاهل

  …صورها بؤجلى والسخافة بعٌنه الجنون هو

 . القادة اولبك مثل قٌادة لتقبل وقاببل   االمر هذا لمثل مإهبل   المجتمع ٌكون أن ٌجب إذن

 

 عسكرٌا   ناجحٌن ٌكونون قد أنهم أدق بعبارة. أنفسهم القادة اولبك فً خلل هناك ٌكون األحٌان فبعض:  الثانً أما

 رجال لٌسوا لكنهم فنانٌن ٌكونوا أن أو علماء لٌسوا لكنهم فبلسفة ٌكونون أنهم أو مثبل   اإلقتصاد فً فاشلٌن لكن

 وبما رتبة منها أعلى هو بمن تقتدي البشرٌة أن وبما لدٌهم المعرفة منظومة فً ما خلل فهناك وهكذا. الهوت

 األوصاؾ هذه بكل مّتصفا   القابد ٌكون أن فٌجب والفنان والعالم والفٌلسوؾ البلهوت رجل على تحتوي أنها

 تمرد نشهد فسوؾ وإال الجمٌع له ٌخضع لكً األمور تلك كل فً القدوة هو ٌكون أن ٌجب بل فحسب ذلك ولٌس

  …ٌقودها سوؾ التً الحركة لتلك فشل وبالتالً قٌادته على

 

 ألننا مختلفة المقارنة إن لك فؤقول. عالمٌة بقٌادة نجاحاتهم نشهد لم لكن معصومون اإلنبٌاء بعض أن. تقول وقد

 وحتى. الحركة تنجح كً القابد فً الصفات تلك واجتماع الرشد سن اإلنسانٌة بلوغ شرط ٌتوفر أن ٌجب أنه قلنا

 ظهوره عهد حتى. المطهرٌن بٌته أهل وعلى علٌه هللا صلوات هللا عبد ابن محمد وهو اإلنبٌاء آخر ظهور عهد

 وللٌوم وأسخفها األسباب ألتفه بعض بعضها وٌقتل أحٌاء ابناءها تدفن البشرٌة كانت زمنٌا   األنبٌاء آخر وهو

 وألتفه البعض بعضها تقتل البشرٌة مازالت الفداء له روحً ظهوره على سنة وأربعمابه ألؾ مرور وبعد

 ! المنطق أو اإلعراب من له محل ال فكبلمك. األشٌاء وأسخؾ
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 قٌادته ٌمارس لكً اإلنسانً الكمال عرش على متربعا   ٌكون معصوم لقابد اإلنسانٌة احتٌاج جلٌا   فٌبدو. وإذن

 من ذلك نعرؾ كما واإلضهاد للقهر الناس إخضاعه منشؤه   لٌس له معارض وجود وعدم. له معارض وجود دون

 . قادة من حٌاتنا فً عاصرناهم من سٌرة

 تصرؾ أي ٌتصرؾ ال وأنه شًء كل فً القدوة هو القابد هذا أن ستدرك اإلنسانٌة أن هو الخضوع ذلك منشؤ بل

 وأنه ذاك أو الفعل هذا صحة عدم أو بصحة الناس أعلم وأنه جوانبه كل من الموضوع درس قد ٌكون أن دون

 له تنساق فسوؾ األساس هذا وعلى ٌ خطا ال أنه هذا لكل وأضؾ ظاهرها ٌعرؾ كما األمور باطن ٌعرؾ

 مثله الجمٌع جعل وهً المنشودة للؽاٌة باإلنسانٌة وٌصل بالنجاح حركته تتكلل سوؾ اٌضا ولهذا طوعا   اإلنسانٌة

 !!! هو

 

 المعصوم للقابد الحاجة وجه

 ٌكون أن الممكن فمن.  معصوما   ٌكون أن ٌجب ولماذا معصوم لقابد الحاجة بوجه ٌتعلق سإال للذهن ٌتبادر قد

 ٌكون أن البد أنه القول فلماذا المعصوم وجود من المرجوة النتٌجة نفس وٌحقق معصوم ؼٌر القابد ذلك

 من تؤكدهم مع والمصلحٌن القادة نفوس فً حاضرا   اإلحباط ٌجعل معصوما   كونه على فاإلصرار  .معصوما  

ٌ كتب وبالتالً معصومٌن لٌسوا أنهم  ٌكون أن ٌجب القابد أن وجوب على اإلصرار فلماذا. لحركاتهم الفشل س

 ؟ معصوما  

 

 وقد الباطن فً الفحوى من فارغ أنه إال ظاهره فً المنطقٌة من الكثٌر ٌحمل أنه رؼم السإال هذا أن والحقٌقة

 . الظاهر على ال الباطن على ٌنصب أنه بمعنى الفرع على ال األصل على ٌنصب كله كبلمنا أن قلنا

.  عقب على رأسا   الموازٌن قلب على قادرا   ٌكون أن ٌمكن ال عظٌما   كان مهما المعصوم ؼٌر ٌحققه أن ٌمكن فما

ًَ  ما استبٌان على قادرا   لٌس المعصوم ؼٌر ألن  ال لمن فكٌؾ. البذرتٌن لمثال نعود وهنا الباطن عمق فً خف

 ظهور وعن الثانٌة البذرة ظهور عدم حول تساإلنا عن ٌجٌبنا أن للشك قابل ؼٌر قطعً بحكم المجًء ٌستطٌع

 ومداركه وقٌوده الزمن تجاوز على قادر عالم إنسان وجود ٌستوجب فهذا.  ؟ لهما الظروؾ كل توفر مع األولى

 منشؤها التً اإلمكانات فً المؽاٌرة بل األصل فً المؽاٌرة معناها لٌس الفوقٌة وهذه اإلنسان بنً مدارك فوق

 من أكثر العصمة تعنً وماذا. لك فؤقول معصوما   لٌس لكنه المواصفات بهذه إنسان ٌوجد ربما قلت فإن. العلم

 !!! رٌب أو شك دون معصوم فهو هذا

 الخطؤ عن معصوما   القابد ذلك ٌكون أن فٌجب األعلى والمثل القدوة لتقلٌد ٌجنح بطبٌعته اإلنسان أن قلنا وألننا

 اإلنسانً المجتمع أفراد من فرد وكل الناس كل أن بمعنى.  معصومة أفرادها بكل اإلنسانٌة لجعل نخطط ألننا

 ؟ ال أم األمر هذا ورهبة عظمة الكل ٌستوعب هل أدري وال معصوما   سٌكون

 العادٌٌن البشر أن فكما أعظم العصمة بعد ما ألن. متاحة درجة اقصى هو للعصمة الوصول أن تعتقد ال ثم

 بٌن تفاضل هناك أن بمعنى العصمة مابعد كمال فهناك الكمال مرتبة الى للوصول وٌتنافسون ٌتبارون

 وفً الطب وفً الفٌزٌاء وفً موجود هو الرٌاضٌات ففً شًء كل فً شامل عام الفهم وهذا. المعصومٌن
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 الحٌوانات وبٌن الناس وبٌن الدٌن وفً الفن وفً الحرب وفً االقتصاد وفً السٌاسة وفً الفلسفة وفً التارٌخ

  …اٌضا   األنبٌاء وبٌن المجرمٌن وبٌن والسماء واالرض والنار الماء مثل والمواد العناصر وبٌن

 ؼٌر ألن الفردانٌة ٌنبذ وهو. معرفة من لدٌه بما طبٌعتنا عن مختلؾ شخص القابد ٌكون أن ٌجب كان ولهذا

 أصبح واذا. معصوما   أصبح ظهره خلؾ والقاها نبذها فإذا الفردانٌة طابلة تحت سٌبقى بلػ مهما المعصوم

 معصوما   ٌكون أن فٌجب اإلنسانٌة وطموحات آمال محط ٌكون أن ٌجب وألنه. تماما   اإلشكال انتفى معصوما  

 لكنهم ملهمٌن وعباقرة بارعٌن وساسة أفذاد علماء فهناك. والنابؽة العبقري انتاج عن قاصرة لٌست اإلنسانٌة ألن

 كان ولهذا مثلهم ٌخطا وقد ٌصٌب قد لرجل واإلذعان اإلنسٌاق لهم ٌمكن وال للخطؤ معّرضٌن استثناء دون كلهم

 البعض عن ٌؽٌب ما وهذا له معارضة وجود ومسببات أسباب تنتفً حتى معصوما   القابد ذلك ٌكون أن والبد

 ! البالػ لؤلسؾ

 

 ؟ معصوم ؼٌر القابد كان لو ماذا

 اإللهً اإلنسان ووجود النضوج لحقبة وطفولتها مراهقتها حقبة من البشرٌة لنقل الجبارة الخطوة بتلك القٌام إن

(  تعلمون ال ما اعلم)بؤنه الجواب فجاءهم( الدماء ٌسفك) بؤنه اتهموه أن بعد األرض على الخلٌفة هو ٌكون لكً

ٌّز عدم عاتقنا على أخذنا إننا ولوال التعمق من لمزٌد ٌحتاجان أمران العلم وعدم ما الـ فهذه  معٌن لدٌن التح

 ! سواه عن ٌؽنً تفصٌبل   هذا فً لفّصلنا األذواق كل مع البحث ٌنسجم لكً ودٌنه الكاتب عقٌدة عن واإلبتعاد

 

 سٌنارٌو من أكثر ٌوجد أنه والحقٌقة. معصوم ؼٌر القابد كان لو ماذا. الفكرة على التركٌز هو اآلن ٌهمنً وما

 : اآلتً هو أقربها ولكن هذا على ستترتب التً للنتٌجة

 وفقا   الكمال من مرتبة الى باإلنسانٌة ٌعبر أن واستطاع عظٌما مبلؽا   العلم من بلػ قابد على حصلنا إننا إفترض

 الكواكب استعمار على مثبل   قادر فهو مختلفا أمرا   الحٌاة من ٌجعل أن بها استطاع علمٌة فتوحات من له توفر لما

 أنواع وانتاج والهواء الماء لصناعة بٌنها فٌما الكٌمٌابٌة العناصر دمج على قادر وهو فٌها المعادن وتسخٌر

 أبدا   ببعٌد لٌس اإلفتراض وهذا اإلنسانٌة لخدمة إمكانات من العالم مافً كل وتدجٌن والفواكه النباتات من جدٌدة

!  محال ال اآلتً السٌنارٌو سنجد الظاهر خلؾ ما فً ٌبحث من باحترافٌة الموضوع فحصنا إذا لكننا. الواقع فً

 ذات المجتمع أفراد جمٌع ٌمنح لن هو وبالتالً( األنا) و الفردانٌة نزعة من ٌتخلص لن المعصوم ؼٌر القابد فهذا

 قواعد تتؽٌر فلن. المبدأ حٌث من قابما   الحالً النظام ٌبقى فسوؾ لهذا وكنتٌجة بها ٌتمتع التً العلمٌة السلطة

 بل مرتبته بمثل الجمٌع جعل على ٌرّكز حركته فً المعصوم القابد بٌنما ومرإسٌن رإساء هناك وسٌبقى اللعبة

 به الفردانٌة النزعة تحّكم عدم ؼٌر شًء من ٌتؤتى لٌس منه الصادر الفعل وهذا قوة بكل ذلك أجل من ٌعمل

 سلطته ضد تمرد ونشهد كله البناء سٌنهار ما وسرعان جدٌد لفرعون ٌتحول فسوؾ المعصوم ؼٌر وأما.

 روٌدا   ثم القوة الستخدام المطاؾ به وسٌنتهً اسلوب من بؤكثر التمرد هذا على للرد مضطرا   سٌكون وبالتالً

 صعوبة أكثر المعصوم القابد مهمة ستكون وبعدها الصفر لنقطة جدٌد من فنعود المفرطة القوة الستخدام روٌدا  

 لكن القابد ذلك ظهور فً معنا ٌتفقون أٌضا   أنهم إذ مثبل   الماركسٌٌن عن فٌه نختلؾ الذي األصل هو هذا ولعل.

 فً االؼرٌق فبلسفة وكل افبلطون مع أٌضا   كذلك والحال بها ٌتمتع التً الملكات وصؾ فً عنا ٌختلفون

 …أعبله لؤلسباب المعصوم ؼٌر القابد فكرة تماما   نرفض ولهذا جمهورٌاتهم
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 وقادة معصومون الناس كل ٌكون ال لماذا

 مستقبل فً المجتمع كل عند وقوعها و العصمة ننفً أن نرٌد ال إننا الكرٌم القارئ ٌستوعب أن ٌجب نبدأ أن قبل

 وفق آخر لمعصوم معصوم قسنا لو فحتى وٌنمتسا المعصومٌن كل أن فكرة ننفً أن نرٌد نحن ولكن البشرٌة

 العصمة أن مع للثانً بالقٌاس معصوم وؼٌر عادي انسان األول المعصوم أن النسبة تكون فقد التفاضل قاعدة

 لجعل التؤسٌسٌة المرحلة عن نتكلم فنحن التقادٌر أقل على أو ، هنا المقصود هو فهذا اإلثنٌن بٌن مشترك قاسم

تساوٌة العصمة  الدولة إتمام قبل القصٌرة الفترة الى وستبقى اإلنسانٌة وجود منذ بدأت المرحلة وهذه الكل عند م 

 ! نفسها العصمة إمكانات ذلك فً بما اإلمكانات فً متساو   الكل بجعل مهمتها العالمٌة

 بل النبوة أو العصمة أو القٌادة مسؤلة فً متساوون الناس كل لٌس لماذا أنه وهً الفكرة هذه تفكٌك أردنا وإذا

 الفكرة هذه تفكٌك أردنا فإذا. نٌوالروابٌ والرسامٌن كالشعراء فنانٌن الناس جمٌع لٌس فلماذا مثبل   اإلبداع حتى

 السإال نسؤل أن علٌنا ٌحتم وهذا(  بؤضدادها تعرؾ االشٌاء) قاعدة استخدام فعلٌنا منقوص ؼٌر كامل فهم لفهمها

 ؟" الفهم عن وعاجزٌن ومتخلفٌن جهلة الناس جمٌع لٌس لماذا"  فنقول المعاكس اإلتجاه فً

 النتٌجة فهذه!  ومتخلفٌن جهلة الناس جمٌع أن نتٌجة على ٌترتب ما أهمٌة بقدر مهما   لٌس السإال هذا وجواب

 هناك ٌكون فلن ومتخلفٌن جهلة الجمٌع أن وبما اإلنسانٌة تارٌخ فً ٌذكر انجاز أي هناك ٌكون ال أن تستوجب

  …شًء كل وٌنتهً الحركة عن الحٌاة عجلة ستتوقؾ وعلٌه به ٌعٌشون الذي الجمود ٌحرك شًء

 

 والنتٌجة. ومعصومون قادة الجمٌع ٌكون ال لماذا وهو األساسً التساإل على اإلجابة ٌمكننا المعنى بذات

 ومعصومٌن قادة الجمٌع أصبح إذا ستتوقؾ هً فكذلك جهلة الجمٌع كان إذا ستتوقؾ الحٌاة أن فكما واضحة

 هناك ٌعود فلن لوجوده الحاجة انتفت قدوة أنه ٌ فترض الذي والمعصوم تتبلشى سوؾ المحكومة الطبقة ألن.

 ! لكن  …شًء ألي معنى

 

 معصومون الجمٌع جعل هً المعصوم القابد ذلك مهمة أن وهو السابق الطرح مع هذا ٌنسجم كٌؾ. تتسابل قد

 ؟ الحٌاة لتوقفت المرتبة بنفس الجمٌع كان لو أنه تقول واآلن مثله

 

 القابد مهمة أن وهو احترازي قٌد هناك لكن الحٌاة توقفت واحدة بمرتبة الكل كان إذا ، نعم أنه. لك فؤقول

 تمام مختلفان أمران فهذان! . قادة الجمٌع جعل مهمته صلب من لٌس ولكن معصومون الجمٌع جعل المعصوم

 محل ال وبالتالً بٌنهم فٌما ٌتفاضلون المعصومٌن أن أي العصمة بعد ما تكامل هناك أن قلنا إننا ثم اإلختبلؾ

 الجمٌع جعل وهً مهمته فً للنجاح القابد ٌصل أن بعد ثم. اإلعراب من وتفصٌبل   جملة   المطروحة للشبهة

 الجمٌع وسٌشترك عندها القانون سٌخالؾ أحد ال ألن قٌادة ٌسمى شًء لوجود حاجة هناك ٌكون لن معصومٌن

 هناك تعود وال الحرب به ستنتهً ظرؾ فً نتكلم ألننا. جدا   محدودة القرارات تلك كانت وإن القرارات اتخاذ فً

 من بل التراث من سٌكون هذا وكل متعددة لؽات وال دولٌة منظمات وال صراع وال حدود وال العالم فً حروب

لنا لو فحتى. اإلنسانٌة حٌاة فً تماما   مختلفة حقبة  نتكلم ال فنحن وقادة معصومون الكل ٌكون أن بإمكانٌة وقلنا تنز 

 لئلنسانٌة وقفزة اإلختبلؾ تمامَ  مختلؾ آخر عالم عن نتكلم بل نعٌشها التً الدنٌوٌة المرحلة مثل مرحلة عن
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 المتخلؾ البدابً لئلنسان الٌوم نحن ننظر فكما. صوتها بؤعلى لتضحك علٌه كانت ما لترى للوراء تنظر تجعلها

 الذي اإلنسان لذلك اإلحترام ملإها البدابً لبلنسان نظرتنا أن مع الحالً لوضعنا عصومالم المجمع ذلك سٌنظر

 هو والسبب خبلصه انتظار طال الذي الضحٌة نظرة ستكون لنا المعصوم المجتمع نظرت أما تقدمنا فً أسهم

 المجتمع ذلك عجلة انطبلق ٌ عّطل وبهذا متحضرا   راقٌا   مجتمعا   ٌكون أن وبشدة ٌرفض الذي الحالً مجتمعنا

 …  الموعود

 

 األدنى تسافل األعلى انتفى ما ومتى لقدوة بحاجة وأبدا   دابما   اإلنسان أن أخبرناك فقد أخرى ومن.  جهة من هذا

 من لكل بإمعان نظرت فلو. واألنا الفردانٌة نٌر تحت مازالوا لآلن وهم واحدة مرتبة فً الجمٌع جعل ٌمكن فبل.

 لوجدت واالقسام المراتب هذه من كل ودرست فروٌد به جاء الذي التقسٌم على(  العلٌا االنا)و(  األنا) و(  الهو)

 حل وال معصوما   اإلنسان هذا نجعل بؤن إال ٌكون ال اإلنسان لدى الشخصٌة واألنانٌة الفردٌة من الخبلص أن

 لمستواه ٌرتقوا لكً به ٌتؤثرون قدوة هناك ٌكون أن فٌجب معصومون وهم للحٌاة ٌؤتوا لم أنهم وبما. إطبلقا   آخر

 علم أبواب فً اإلختصاص أهل كتبه ما تراجع أن لك فجوابً. ال أم معصوما   اإلنسان ٌولد وهل سؤلت إذا أما.

 …الكتاب هذا فً اتخذته الذي النهج عن سٌخرجنً له تعرضت اذا بحث فهذا اإلسبلمً الكبلم

 السادس الصؾ طبلب تجعل أن ٌمكن فبل ولهذا لمستواه ٌرتقً لكً القدوة لوجود دابما   بحاجة اإلنسان أن المهم

 آخر هو اإلبتدابً السادس الصؾ كان فلو منهم أعلى صؾ وجود عدم مع أكثر باإلرتقاء ٌطمحون اإلبتدابً

 ألنه سٌتوقؾ هو وبالتالً ممكنة دراسٌة مرتبة ألعلى وصل قد الصؾ لهذا وصل من لكان الدراسة فً صؾ

 فاإلنسان ولهذا. كذلك شًء كل وسٌتوقؾ مرتبته لذات ٌصل كً وٌدرس ٌ ثابر لكً منه اعلى هو من الٌوجد

 سٌعمل التً الطرٌقة أما. وقادة معصومٌن ٌكونون أن للجمٌع ٌمكن ال اٌضا ولهذا اعلى هو من لوجود بحاجة

ٌّن أنه هً معصومٌن الجمٌع لجعل المعصوم القابد ذلك بها  ! الكونً للنظام فهمهم فً الخلل مواقع علمٌا   لهم سٌب

 عشرون الدالفٌن استخدمت وحٌن. الذهنٌة قدراتنا من بالمابة عشرة ٌقارب ما إال نستخدم ال لآلن إننا بمعنى

 بل عالٌة باحترافٌة تستخدمه وهً أدمؽتها فً الموجود الرادار نظام تشّؽل أن استطاعت عقولها قدرة من بالمابة

 عشرون الدالفٌن استخدمت عندما حصل هذا فكل المرات بؤضعاؾ عسكرٌة سونار أجهزة من لدٌنا مما أدق

 وفلسفٌة وتكنلوجٌة علمٌة انجازات من الٌوم نحن أنجزناه لما تنظر أن وعلٌك. عقولها قدرة من فقط بالمابة

ر واجتماعٌة  للتسعٌن أو للثمانٌن وصلنا لو فماذا عقولنا قدرة من فقط بالمابة عشرة مع حصل هذا كل أن وَتَذك 

!!! 

 المنطق وخبلؾ الفهم على عصٌة نراها الناس بعض لدى ظواهر عن ٌخبرنا(  باراساٌكلوجً) الـ العلم إن

 فً وحتى. تتؽٌر ال الخارجً الواقع فً الحقابق ألن نتبعهما اللذٌن المنطق وفً الفهم فً الخطؤ من نابع وهذا.

زيء فهذا الفٌزٌاء  العامة شرودنجر معادلة وفً كبٌرا   لؽزا   ٌبقى له الراصد وجود مع إسلوبه من ٌؽٌر الذي الج 

 أحدهما وتحرك الكوكب جهات من جهة فً القسمٌن من قسم كل وجعلنا ذري جزيء قسمنا فلو الذهول ٌثٌر ما

 الشمال ومن للشمال الٌمٌن من تتحرك األجسام بعض أن ثم. بٌنهما الشاسعة المسافة رؼم معه اآلخر تحرك

 ! الوقت نفس فً هذا وكل لؤلعلى األسفل ومن لؤلسفل فوق ومن للٌمٌن

 

 لك ٌمكن فكٌؾ. الوقت بنفس وللخلؾ لؤلمام تسٌر سٌارة هناك أن أخبرتك فلو اللؽر هذا مثل نحل أن لنا فكٌؾ

 !!! منطقٌا   األمر هذا تعتبر أن
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 مثال تتذكر كنت لو ثم ت حصى أن من أكثر األحٌاء وعلم الفلك وعلم الفلكٌة والفٌزٌاء الكٌمٌاء فً واألمثلة

 ! الفلسفً السإال حدّ  فٌه تعمقت إذا الحركة عن ذهنك شل فً كاؾ   لوحده فهذا لك به جبنا الذي البذرتٌن

 بعد النفسً باإلحباط ٌصاب اإلنسان أن حتى اإلجابة عن العجز تمام عاجز لدٌنا الموجودة الحالٌة بالنسخة فالعلم

 أبحث وأنا جسمً نهش المرض إن لدرجة هذا من عانٌت إننً لك أقول فشخصٌا  . ٌجد وال أجوبة عن ٌبحث أن

 أي دون. كلها المصابب أم وهً الفلسفة عن فضبل   واألحٌاء والكٌمٌاء الفٌزٌاء مسابل عن األجوبة خلؾ الهثا  

 ! نتٌجة

 

 إٌجاد عن العجز تمام عاجز وهو األلؽاز تلك كل ٌرى حٌن نفسه ٌحتقر تجعله أمل بخٌبة اإلنسان ٌصاب أال

 أمام ثم عال م أنه لٌقول جدا كافٌة أنها اعتقد طالما والتً ٌمتلكها التً العلمٌة القدرة كل مع الظواهر لتك تفسٌر

 تلك عن أجوبة على الحصول مقابل كثمن كلها الحٌاة دفع أن أعتقد وشخصٌا   كبرٌاءه ٌتبلشى األسبلة بعض

 ! الصفقة تلك مثل أجرى لمن وهنٌبا   جدا رابحة صفقة األسبلة

 

 القابد أن المإكد فمن ، العلم هو العصمة منشؤ أن والعقابد األذواق كل مع تماشٌا   فترضناا أن بعد المإكد فمن

 لكن. العصمة مرتبة ٌصلوا لكً اإلنسانً المجتمع ألفراد العلمً المستوى رفع على ٌعمل سوؾ المعصوم

 ألن. مختلؾ علم أنه أم بؤٌدٌنا الموجود العلم لهذا تطوٌر عن عبارة سٌكون المستوى لذلك رفعه هل السإال

 من لون ٌستلزم وهذا بالمابة العشرة نسبة ونتجاوز عقولنا فً الموجودة العقلٌة القدرة باقً ن َفّعل أن المفروض

 سرٌعة بنظرة وأقسامه للعلم ننظر أن فعلٌنا جٌد بشكل ذلك نفهم وحتى حالٌا   لدٌنا موجود لما تماما   م ؽاٌر العلم

 من محله فً مشروح هو لما ٌتوسع أن اراد لمن التفصٌل ونترك باختصار ولو قسم كل معرفة لنا ت تٌح

 ! المعرفة نظرٌة أو األبستملوجٌا

 

 العلم أقسام

ل أن نستطٌع ال إننا الواضح من  األبستملوجٌا أبواب وفً الفلسفة فً موجود مكانه ألن هنا البحث هذا فً ن َفصِّ

 العلم وهو بحثنا بموضوع ٌرتبط الذي وبالقدر العلم أقسام بعض على بسرعة ولو نمرّ  أن إلى بحاجة ولكننا.

 . المعصوم عند الحاصل

 

  ، حصرا   اثنٌن طرٌقٌن له.  ما شًء وإدراك ومعرفة العلم إن

 : فقط طرٌقٌن لها شًء أي الشًء ذلك بها ٌتمتع التً والخصوصٌة ما بشًء فمعرفتنا

 

ّطلعا   العال م فٌكون. آخر شًء وساطة دون العالم عند وحقٌقته بذاته المعلوم حضور:  األّول  المعلوم حقٌقة على م 

 الطبً للفحص ٌحتاج ما جسد فً مٌتة خلٌة وجود األحٌاء عالم ٌكتشؾ حتى فمثبل   ، واسطة ألي حاجته دون
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 المختبر لدخول مإهبل   ٌكون حتى طوٌلة ولسنوات للدراسة ٌحتاج شًء كل قبل ثم السونار وألجهزة وللمجهر

 مٌتة خلٌة بوجود ٌعرؾ مثبل   أحٌاء عالم عن نتكلم فنحن تماما   مختلؾ هنا عنه نتكلم وما ، الفحوصات وإجراء

 هو بل ، الفحوصات وإجراء المجهر واستخدام الدراسة علٌه تفرض والتً التقلٌدٌة بالطرٌقة ال ما كابن جسد فً

 آخر شًء وساطة دون مٌتة خلٌة هناك أن تقول التً الحقٌقة تلك واستحضار الحقٌقة الى الوصول على قادر

 ! الحضوري بالعلم عنه ٌ عب ر ما وهذا لدٌه حاضرا   ٌكون الباطن أن أي. ذلك ونحو والسونار المجهر مثل

 

 بالذات ٌحضر ال فهو ، حقٌقته عن والكاشفة عنه الحاكٌة صورته خبلل من العال م عند المعلوم حضور:  الثانً

 البصر حاسة خبلل من إال لها الوصول العال م ٌستطٌع ال المربٌة فاألشٌاء األّول خبلؾ وهذا وسٌط خبلل من بل

 دور ٌلعبان هنا والبصر والسمع السمع حاسة خبلل من إال لها الوصول العالم ٌستطٌع ال المسموعة واألشٌاء

ها وإنما العال م عند الحاضرة هً األشٌاء حقابق لٌست وبالتالً الوسٌط  ماهٌات ها ت حاكً التً وهٌبات ها صور 

 هً الرٌح أن فتعرؾ تتحرك الشجرة وترى النافذة من تنظر أنت - للتقرٌب مثال ولنؤخذ الحاضرة هً وحقاب قها

 بوجودها تعرؾ إنك مع الرٌح لحقٌقة الوصول تستطٌع ال وأنت. موجودة الرٌح أن تعلم ولهذا الشجرة ٌ حّرك من

 قد والوسطاء لك العلم ذلك نقل فً الوسٌط دور لعبت والشجرة الرٌح وجود على تبرهن الشجرة حركة لكن

 . البصر بجارحة انتهاء   ولٌس بالرٌح ابتداء   وسٌط من أكثر ٌوجد هذا مثالنا مثل ففً ٌتعددون

عب ر هو وهذا  ! الحصولً بالعلم عنه الم 

 

 فمثبل  . النوع بهذا مشمولة المادٌة ؼٌر األشٌاء حتى بل المادٌة باألشٌاء محصورا   لٌس العلم من النوع وهذا

 النتٌجة لهذه أوصلتك عقلٌة براهٌن فهناك النفس وبٌن المعلوم بٌن أٌضا   بواسطة جاء ، 4=2+  2 أن إدراكك

 . التحصٌلٌة العلوم نوع من هذا وكل النفس وبٌن المعلوم بٌن واسطة تمثل وهً

 عن النظر بؽض اإلنسانٌة والنفس المعلوم بٌن وسٌط عبر اإلنسان علٌه ٌحصل الذي العلم هو الحصولً فالعلم

 عند حاضرا   لٌس األمر حقٌقة فً والمعلوم وسٌط دابما   هناك أن المهم عقلٌة براهٌن أو حواسّ  أهوَ  الوسٌط ذلك

 للجدار تنظر كنت إذا فؤنت. إطبلقا   الموجود نفس هو المعلوم ولٌس عنه حاكٌة بصورة بل أبدا   بحقٌقته العال م

 صورة هو عندك معلوم ما بل الخارجٌة بحقٌقته الجدار ذاته هو البصر حاسة بواسطة تراه الذي الجدار فلٌس

 ! أبدا   الجدار حقٌقة ولٌس عنه الحاكٌة الجدار

 

 ذلك حقٌقة خبلل من ٌكون بالموجود فٌه العلم فإن الحضوري العلم وهو العلم من األّول النوع خبلؾ وهذا

 ال فؤنت بالجوع تشعر حٌن -  فمثبل   شًء أي من وساطة ودون مباشرة الحقٌقة تلك على النفس وشهود الموجود

 الحاجة دون جابع إنك ستعرؾ أنت الجوع حصول بمجرد بل جابع إنك تعرؾ لكً بها تستعٌن لواسطة تحتاج

 واسطة دون لدٌك حَضرت الجوع وهو المعلوم هذا حقٌقة ، الجوع وهو الموجود هذا حقٌقة بل ٌ ذكر وسٌط ألي

 ! الحصولً وهو الثانً عن الحضوري العلم فرق هو وهذا
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 الحضوري العلم فً الخطؤ إمكانٌة عدم

 تلك أن باعتبار الخطؤ ٌحتمل وهو للعال م المعلوم إٌصال فً الواسطة على ٌعتمد الحصولً العلم أن أسلفنا كما

 لذلك نقلها فً البصر واسطة دقة عدم من نابع ماء انه على السراب رإٌة فمثبل   النقل فً دقٌقة لٌست الواسطة

 على اإلعتماد ٌمكن ال األحوال كل ففً اإلنسان على العقل ٌ مارسه الذي الخداع وكذلك للعال م المعلوم الم دَرك

 ... التامة الحقٌقة عن ٌكشؾ ٌقٌنً علم الى الوصول فً الوسابط هذه

 

 ت صٌب جارحة على ٌعتمد لن فٌه العال م ألن ، اإلختبلؾ تمام م ختلفا   الوضع ٌكون الحضوري العلم فً لكن

 حاضرا   ٌكون المعلوم فذات أخرى جهة ومن جهة من معا   ستعمل والحّسٌة النفسٌة حواسه كل بل ابدا   وت خطا

ك فهً ولهذا تتجزأ وال مادٌة لٌست والنفس النفس أمام  ٌعنً وهذا للتجزإ قابلة ولٌست مادٌة لٌست حقٌقة ست در 

 أن من تحدثنا فقد تتذكر كنت وإن المعلوم بذلك واإلحاطة علمها خبلل من والواقعٌة الحقٌقة على ستتعرؾ أنها

 ودون شًء كل حدوث خلؾ العلة هً وما شًء كل ٌحدث كٌؾ ٌعلم وهو الباطن عالم على مّطلع المعصوم

 بالخوؾ شعرت إن أنت فمثبل  . الحصولً العلم الؽالب فً نستخدم الذٌن نحن عندنا حاصل هو كما للزمن الحاجة

 وبٌن الخوؾ وقوع بٌن زمنً فاصل هناك لٌس أخرى بعبارة به ستشعر الذي الوقت ذات فً به ستشعر فؤنت

 من ٌنتقل كً لوقت ٌحتاج الحواس فٌه تزودك الذي فهذا الحواس به تزودك آخر شًء أي عكس على به الشعور

 ذلك ٌكون وقد ٌحصل ما أنت ستعرؾ ثم الصورة تلك بتحلٌل الدماغ ٌقوم ثم الذهن الى الم دركة الصورة خبلل

 علمها حاضر   تراها التً الموجودات فهذه ولهذا وقوعه أنت أدركت حٌن انتهى قد الخارج فً وقع الذي الحدث

 فبمجرد الخوؾ مثال فً أما. إطبلقا وذواتها حقابقها هً ولٌست حقابقها ت حاكً التً صورها خبلل من عندك

 مباشرة   وقوعه عند للمعلوم الوصول استطاعت اإلنسانٌة النفس ألن واسطة ودون به ستشعر الخوؾ وقوع

 سٌكون وقوعها بمجرد ألنه األمور بواطن معرفة من المعصوم ٌتمكن كٌؾ نعرؾ أن نستطٌع المثال هذا وبمثل.

 على واقفا   بها عارفا   سٌكون فهو نحن عّنا م ختفٌة لكنها ثابتة وقوانٌنها موجودة األمور كل وألن. بها عارفا  

 بملٌارات المعصوم والدة قبل وج د ٌكون قد الذي السحٌق الماضً ،فحتى أدق وبعبارة. بها تعمل التً الطرابقٌة

تناهٌة ال مساحات عبر كصورة ٌنتقل لآلن مازال السحٌق الماضً هذا ألن المعصوم عن م ختفٌا   لٌس السنٌن  م 

 كان ما ٌعرؾ فهو النفس إدراك بقوة المفاهٌم لتلك الوصول على قادر المعصوم وبالتالً والمكان الزمان من

 ال التً وقراءته الباطن عالم على إّطبلعه باعتبار سٌكون ما وٌعرؾ له م عاصرته بحكم كابن هو ما وٌعرؾ

 موجود السماء دور أن له فؤقول. السماء دور هو أٌن إذن المإمنٌن من قابل ٌقول وقد. ولتعاقبها لؤلحداث تخطا

 ألننا ولكن. اإللهٌة العناٌة تدخل دون هذا من ٌحدث شًء ال ألنه. عنه وسنتحدث عنه تحدثنا الذي هذا كل فً

 وأن هذا من وأكبر أوسع المسؤلة أن نبرهن لكً الدٌنً المصطلح نستعمل فلم األذواق كل ن خاطب أن ارتؤٌنا

 الذي الهراء أو للشك مجال مشكك ألي ٌترك لن الذي هو وهذا المعادلة هذه على قابم برمته الكونً النظام

ٌّنه واضحة كمتدٌنٌن نحن لدٌنا الدٌنٌة فالرإٌة للواقع رجعت ولو. علٌه اعتادوا   …أدلة أو براهٌن ألي تحتاج ال ب

 فلن فٌه للوقوع أو للخطؤ قابل ؼٌر العلم هذا وألن حركته فً العلم من اللون هذا المعصوم سٌستعمل العموم على

 بمجرد بل الخطؤ األمر هذا ٌحتمل ال ما ألمر ٌخطط حٌنما فهو حركته خلؾ من ٌبتؽٌها التً النتابج ت خطا

 فاعبل   سٌكون(  فٌكون كن) قانون أن باعتبار الواقع أرض على وحقٌقة نافذا   القرار ذلك سٌصبح ما لقرار اتخاذه

 بعٌد شٌبا   ٌكون لن لك قدمناه الذي كل بعد(  فٌكون كن) قانون أي القانون وهذا. الفاعلٌة درجات أقصى فً بل

 وحقابق بماهٌات عارفٌن سٌكونون فهم للقرارات اختٌارهم فً الحضوري العلم سٌستعملون الناس أن فبما المنال
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 لدٌهم ألن(  فٌكون كن) للشًء قولهم من مشكلة فبل وبالتالً العناصر تتحد وكٌؾ األمور تجري وكٌؾ األشٌاء

 !!! بكثٌر أكثر بل لهذا ٌإهلهم ما المعرفة من

 

س التً الطرٌقة ماهً السإال ٌبقى ولكن ٌ َدرِّ  ! الحضوري العلم ٌستخدموا كً الناس المعصوم القابد بها َس

 

 المعصومة القٌادة ظل تحت التعلٌم مناهج

 فً التعلٌم دور عن التؽاضً ٌمكننا ال ولهذا اإلنسان حٌاة فً التعلٌم أهمٌة على أ َبره نَ  لكً للكثٌر أحتاج ال

 الكونٌة الحكومة علٌه ترتكز سوؾ الذي األصل أن قاطع وبضرس القول ٌمكننا بل.  للبشرٌة الواعد المستقبل

 قبل ما بشًء تإمن أن ٌمكن فبل العلم فرع اإلٌمان ألن. اإلٌمان الحقة مرتبة فً ثم لوحده التعلٌم هو حركتها فً

 ٌمكن ال فمثبل  . به إٌمانك درجة ستحدد التً هً المعرفة تلك وعمق الشًء لذلك ومعرفتك الشًء ذلك تعرؾ أن

 ٌ ذكر شًء عراقٌله وعن الشعر عن ٌعرؾ ال وهو النفس فً القصٌدة ت حدثه الذي التؤثٌر ٌعرؾ أن الشاعر لؽٌر

 تؤثٌرها بقوة إٌمانه سٌكون وبالتالً الفنٌة قٌمتها تماما   ٌعرؾ فهو جٌدة قصٌدة قرأ فإذا الم تمرس الشاعر أما

 إٌمانه زاد كلما ما بنظرٌة اإلنسان معرفة زادت فكلما اإلٌمان مسؤلة على م نسحب المثال هذا ونفس جدا   كبٌرا  

  …النظرٌة بتلك

 

 ٌحتاجون الحكومة بتلك وٌإمنوا المعصوم قٌادة ظل تحت الكونٌة الحكومة وجود قٌمة الناس ٌعرؾ حتى ولهذا

  …وهكذا( ب) األمر من أفضل( أ)  األمر أن على وأدلتها براهٌنها وقوة بخصوصٌاتها للعلم

 فٌه درسنا الذي الحالً النظام فهذا. اآلن لدٌنا القابم النظام عن مختلؾ للتعلٌم نظام هناك ٌكون أن فٌجب وعلٌه

 بالحكومة الخاص التعلٌم نظام فً ولكن. به نقتنع أن أنفسنا نحن نرٌد مما بؤكثر ٌقنعنا أن ٌستطٌع ال وأنت أنا

 سٌذهبون ألنهم الثبلثاء ٌوم مساء فً سفرهم حقابب إعداد الناس من ٌ طلب قد إذ.  مختلفا   األمر سٌكون الكونٌة

 ٌوم صباح فً البعٌد الكوكب لذلك وسٌصلون األرض عن ضوبٌة سنة ملٌون تبعد مجّرة الى ترفٌهٌة رحلة فً

 !! مثبل   األربعاء

 

 تلك لمثل السفر ألن التعلٌم فً الحالً لنظامنا وفقا   والسخافة الهذٌان من ضربا   ٌعد األمر هذا بمثل التصدٌق

 بهذه م تحّصبل   ٌكون أن ٌمكن ال ٌقطعها كً سنة ملٌون الى ٌوجد ما أسرع وهو الضوء ٌحتاج التً المسافة

 سفاري رحلة فً ستذهب ؼد بعد صباح فً ألنك ؼد مساء حقاببك إحزم لً وٌقول أحدهم ٌؤتً كً البساطة

 ! هراء بعده لٌس هراء فهذا موطنك عن ضوبٌة سنة ملٌون ٌبعد لكوكب

 

 خطوته التعلٌم ٌخطو عندما كذلك ٌكون لن هراء اآلن اعتباره فً محّقٌن ونحن هراء اآلن نعتبره الذي هذا لكن

 .! واسطة دون لنفوسنا بذواتها المعلومات فٌه تنتقل كامل تام حضوري علم نحو األولى
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 طبٌعة عن نتكلم حٌن البحث لهذا سنتعرض وقت لدٌنا كان وإذا سٌنارٌو من أكثر فهناك ذلك ٌكون كٌؾ أما

  …الكتاب هذا من الحقة مرحلة فً الممكن وؼٌر والممكن المعجزة

 

 مباٌنة خصابص له سٌكون العالمٌة الحكومة ظل فً قابما   سٌكون الذي التعلٌم نظام أن واضحا   ٌبدو العموم على

 لكل نحتاج فلن ولهذا األمور لبواطن ٌنظروا أن كٌفٌة الناس فٌه وسٌتعلم الحالً نظامنا خصابص عن ومختلفة

 تعرض أن فٌكفً النظري للجانب نحتاج لن ألننا األكادٌمٌة الحالٌة بصٌؽتها اآلن لدٌنا الموجودة العلوم هذه

 الوقت من للكثٌر ٌحتاج هذا الحال وبطبٌعة الوقت إضاعة دون ل حلّها العلمً للتطبٌق نذهب حتى المشكلة

 لجعل(  بالسحبات) ٌسمى ما ٌستخدمون الذٌن المؽناطٌسً التنوٌم بؤساتذة الحال فكما األساتذة عدادال خصوصا  

 اعداد فً الطوٌل للوقت الحاجة فكذلك طوٌل لوقت ٌحتاج األساتذة هإالء واعداد الؽٌبٌات عن ٌتكلم الوسٌط

 فارق مع أٌضا   طوٌل لوقت محتاجا   سٌكون الحضوري للعلم استعمالهم كٌفٌة الناس تدرٌس فً متمرسٌن اساتذة

 ! البشرٌة ب عمر ٌقاس الكونٌة الحكومة ظل تحت الوقت أما الفرد لعمر ٌ قاس الحالً نظامنا فً الوقت أن
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 هوأسماإ المعصوم القابد صفات

 لمعنى كان فهم بؤي معصوما   ٌكون أن وٌجب والبد أنه قلنا والذي. البشرٌة تنتظره الذي المعصوم القابد ذلك إن

 للجمٌع واضحة الصفات وهذه. العالم لقٌادة مإهبل   منه تجعل صفات على ٌتوافر.  األفراد العتقاد تبعا   العصمة

 خبلل من الصفات تلك على تتعرؾ وبالتالً التفكٌر فً جهدا   تبذل التً القلة عن إال الجمٌع عن مختفٌة لكنها

 . الجسمانً وحتى والشخصً والعلمً الفكري كٌانها فً الموجودة للنواقص إدراكها

 

 نقص لدٌه ٌكون أن المعقول ؼٌر من ألنه إنسانً كمال كل قمة فً سٌكون المعصوم القابد ذلك أن المإكد فمن

 دوما   فهناك واألزمنة الدهور كل فً بالفعل موجودة الشخصٌة هذه مثل ألن الجوانب من جانب أي فً ما

 أحوالهم فً فتشت إذا كلهم هإالء لكن. ومضحٌن شجعان وأبطال وعباقرة وقادة ومفكرٌن وفبلسفة مصلحٌن

 نشهد لم ولهذا عدٌدة جهات من نقوصات لدٌهم أن والحقٌقة األقل على واحدة جهة من نقص لدٌهم أن ستجد

 كما عالمً ال كونً قابد عن نتكلم فإنما المعصوم القابد عن نتكلم حٌنما ونحن. اإلنسانٌة ٌوحد عالمً قابد وجود

ؾ ٌّله مجرد حتى لنا ٌمكن ما تتعدى مهمته بل العالم نحن ن َعرِّ  القابد ذلك أن واضحا   ٌبدو هنا ومن ، بكثٌر تخ

.  الكمال مطلق ال اإلمكانً الكمال هو هنا الكمال من فالمقصود المعنى علٌك ٌختلط ال حتى لكن.  بالكمال ٌتمتع

 ال وحده هلل المطلق فالكمال وإال زمنه فً األكمل هو سٌكون المخلوقات لباقً قسناه إذا القابد ذلك أن بمعنى

 الحق هو المطلق والقهار والقوي والؽنً وقاصرا   وضعٌفا   محتاجا   ٌبقى بلػ ما بلػ المخلوق ألن. له شرٌك

 ! األمر علٌك ٌختلط فبل هأسماإ تقدست

 

 

 

 هذه ،!  البحث داخل( المهدوٌة) لفظ الكتاب هذا فً أذكر األولى للمرة إننً وانتبه عام بشكل المهدوٌة وفكرة

 هذه تتواجد بالمادٌة المرتبطة النظرٌات فً حتى بل.  اإللهٌة وؼٌر اإللهٌة األدٌان من الكثٌر فً موجودة الفكرة

 على الدٌانات معتنقً عند فٌها تتواجد التً تلك من أعمق بصورة الملحدٌن عند تتواجد هً ولربما الفكرة

 نتكلم ما بقدر الشخص عن نتكلم ال فنحن. الحقٌقة هً هذه ولكن الكبلم هذا من تستؽرب وقد. دٌاناتهم اختبلؾ

 اإلقتصادي الجانب أن باعتبار المادٌة الفلسفات به ت بّشر ما أول من للبشرٌة واعد مستقبل ووجود ، الهدؾ عن

 سوؾ وهكذا الضبط من عالٌة درجة الى لٌصل ٌتطور سوؾ اعتقادهم فً اإلنسانٌة السعادة شرٌان هو الذي

 حكٌمة قٌادة ظل وتحت األعلى الشٌوعً الطور ظل تحت برفاهٌة لتعٌش وتعبها قهرها من اإلنسانٌة تتخلص

 ٌؽض أن ٌمكن وال محال ال آتٌة البشرٌة تارٌخ من المرحلة وهذه الطور هذا وأن بعد فٌما لها الحاجة ستنتفً

نة ألنها عنها الطرؾ أحد  أنه مع الكبلم هذا مثل الحال وبطبٌعة ، الطبٌعة إشارات كل علٌها تإكد حتمٌة س 

 رأٌت وأنت. بالؽٌبٌات ٌإمنون ال أنهم على عموما   والمادٌٌن المبلحدة دعوى كذب على ٌإشر أنه إال منطقً

 الؽٌبٌات عن اإلسبلمٌون نحن نتكلم عندما لكن. ؼٌبً بشًء ٌبشرون فهم للرأس القدم من بالؽٌبٌات ؼارقون أنهم

 ال جزء الؽٌبٌات أن والحقٌقة. طابل ببل كبلم هذا أن الحضارة ٌّدعون الذٌن اولبك وكل والمادٌن العلمانٌون ٌقول

 نحن إننا أخرى حقٌقة توجد وكذلك. محال ال واقعة ألنها منها الخبلص ٌمكن وال اإلنسان فكر من ٌتجزأ

 رؼم اإلسبلمٌون فنحن!  ودب هب من كل ال اإلختصاص وأهل العلماء هنا باإلسبلمٌٌن وأقصد اإلسبلمٌون
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 المٌدان وهناك اإلنسان ٌخوضه أن ٌجب الذي العلمً المٌدان فهناك علٌه شًء كل نرتب ال لكننا بالؽٌب إٌماننا

 فؤي وبهذا.  والعمل والعلم الدعاء على بل فقط الدعاء على نعتمد ال ولهذا. التطبٌقً المٌدان وهناك الفكري

 حدّ  الؽٌبٌات فً ؼارقٌن تراهم وأنت نحن مّنا علمٌة أكثر وفلسفاتهم المادٌٌن أن ٌّدعً أن له ٌمكن منصؾ

 ! ببعٌد عنهم هذا ولٌس والتهرٌج التخرٌؾ

 

 أنك المإكد فمن نفسك فً فكرت إذا ألنك. واضح وهذا سواه عّمن بها ٌختلؾ مواصفات القابد لذلك كل   على

 إن المهم ،!  عٌوب ببل نفسك فسترى تعٌسا   ؼبٌا   جاهبل   كنت إن أما عاقبل   كنت إن هذا وعٌوب نواقص ستجد

 بؤجلى موجودة فهً فضابل من نفسك فً ما فكل وفضابل مزاٌا وستجد نفسك فً عٌوبا   فستجد عاقبل   كنت

 القابد ذلك شخصٌة فً موجودة ؼٌر نواقص من نفسك فً ما وكل القابد ذلك شخصٌة فً صورها وأوضح

 ! الشرح فً أكثر أ سهب أن ودون ءاستثنا أي دون القابد ذلك مواصفات ٌعرؾ فالكل وبهذا

 مع ذلك عن نبذة وإلٌك. الثبلثة اإلبراهٌمٌة أدٌاننا عن ناهٌك أرضٌة دٌانة من أكثر فً القابد ذلك إسم ورد وقد

 ! المعصوم للقابد وتسمٌتها الدٌانات تلك من دٌانة كل العتقاد قصٌر ملخص

 : الزرادشتٌة.  ٔ

 الشمس وإن زرادشت نسل من وكلهم(  سوشٌانت) إسم ٌحملون مخلّصٌن ثبلثة بظهور الزرادشتٌة تإمن

 تمهٌدا   الثانً والمخلص األول المخلص ظهور فترة فً اللحم أكل عن الناس وٌتوقؾ الحركة عن ستتوقؾ

نقذ سوشٌانت) وهو الثالث المخلص لظهور نتصر ساوشٌانت) أو( الم   (…  الم 

  : البوذٌة.  ٕ

ف عَ  وأنه هللا إبن هو(  بوذا) بإن اإلعتقاد على البوذٌة قامت  البركة الٌها ٌعٌد أن أجل من سٌعود وأنه السماء الى ر 

   (...الخامس بوذا) وأسمه.  والسبلم

 : الهندوسٌة.  ٖ

د هو الكالكً وهذا كالكن أو كالكً  األخٌار وٌجزي األشرار لٌعاقب ٌؤتً وسوؾ(  الحافظ لفٌشنو) العاشر التجس 

 صهوة ٌمتطً فارس أو حصان برأس إنسان أنه على أساطٌرهم فً وٌمّثلوه. وبالعدل بالقسط األرض وٌحكم

 ... النار فٌه تلتهب سٌؾ وبٌده أبٌض حصان

 :  الكونفوسوشٌة.  ٗ

 معاناة رحم من سٌولد فهو القابد هذا هوٌة تحدد ال لكنها للسعادة البشرٌة وٌقود ٌظهر سوؾ قابد هناك أن وتإمن

 المسلّمات تفرضه الذي للواقع هذه دعواها فً تستند فهً لدٌانة تحولت فلسفة الكونفوسوشٌة وألن البشرٌة

  …العقلٌة

 : التابوٌة.  ٘

 البشرٌة وٌوحد األرض وتهتز الشمس تنكسؾ ٌظهر وحٌنما الناس بٌن(  كٌشنو) ٌظهر الصٌنٌة المعتقدات فً

 . والخٌر السبلم على
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 : الٌهودٌة.  ٙ

 به بّشرت الذي وهو والظلم القهر من الٌهود سٌخلص الذي هو الماشٌح وهذا(  الماشٌح) هو الٌهود عند إسمه إن

 والعٌاذ زنا أبن واعتبروه علٌه ربً صلوات المسٌح بالسٌد كفروا فالٌهود. مرٌم ابن المسٌح السٌد ولٌس األنبٌاء

  …السابقٌن األنبٌاء به بّشر الذي هو هذا ومخلصهم باهلل

 : المسٌحٌة.  7

 علٌه هللا صلوات المسٌح السٌد نفسه وهو(  آدم بنا) أو( اإلنسان أبن) اإلنجٌل فً ورد كما إسمه المسٌحٌة فً

  …عودته بعد هللا وعبادة الحب على البشرٌة سٌجمع الذي وهو العذراء أ ّمه وعلى

 

 

 : اإلسالم.  8

 وٌعٌش مولود وهو. وجورا ظلما   ملبت أن بعد وعدال قسطا   اإلرض سٌمؤل الذي وهو( المهدي) إسمه اإلسبلم فً

 اإلسبلم رسول ولد من أنه المإكد لكن. لظهوره المحدد الوقت فً سٌولد أنه أو أحد ٌعرفه أن دون الناس بٌن

 من أم طالب ابً بن علً بن الحسن اوالد من انه هل فً االقوال اختبلؾ على فاطمة ابنته ولد من وبالتحدٌد.

 فاطمة وأمه هللا رسول ذرٌة من أنه المهم أجمعٌن علٌهم هللا صلوات طالب ابً بن علً بن الحسٌن أوالد

  …الزهراء

 

 المخلص فكرة أي. الفكرة فهذه سماوٌة أم كانت أأرضٌة اختبلفها على الدٌانات فً محصورا   األمر ولٌس هذا

(   تموز) اإلله فهناك أٌضا   السحٌقة األزمان فً موجودة كانت والقهر والعوز الظلم من الناس لتخلٌص ٌعود الذي

ب كً ربٌع كل بداٌة األموات عالم من عودته ٌنتظرون فكانوا. القدامى العراقٌٌن عند  وٌجلب(  عشتار) ٌ خصِّ

نقذ(  إٌلٌا) ،وهو والزرع الخٌر لهم  نٌاألشورٌ عند(  دوموسٌن) ،وهو السومرٌٌن عند الرافدٌن وادي م 

 ومجرد. األكبر اإلسكندر أنه اعتقد والبعض ، القدامى المصرٌٌن عند( أوزورٌس) أو(  النٌل) ،وهو نٌوالبابلٌ

 التارٌخ فً متجّذرة الفكرة ألن الكتاب هذا فً مقصودنا عن سٌخرجنا التارٌخ فً وجذورها الفكرة لهذه تتبعنا

 فً لها العلمٌة القٌمة فً وجوده عدم من هللا وجود عن للبحث أهمٌتها فً مساوٌة أنها درجة الى اإلنسانً

 !!! اإلنسانً الفكري الموروث

 

 العلمً منهجنا مع وتماشٌا  . أٌضا   الطوابؾ بعض اعتقادات وهناك األدٌان هذه اعتقادات عن وبعٌدا   ٌكن ومهما

 كل من كامبل   ٌكون أن والبد إنه وقلنا صفاته عرفنا أن بعد القابد هذا هوٌة على نتعرؾ أن فٌجب والفلسفً

 فً الهابل التطور هذا مع انسجامها ٌجب التً المواصفات تنطبق من وعلى القابد هذا هو من ترى فٌا ، جوانبه

 هو السنٌن آلالؾ اإلنسانً الفكر ٌؽازل ظلّ  الذي المعصوم القابد هذا أن اعتقادنا وفً ، المعاصر اإلنسانٌة فكر

 وألننا عقل صاحب كل ٌقبلها التً الفلسفة بلؽة ذلك على نبرهن أن فعلٌنا ؟ لماذا أما السبلم علٌه( المهدي)

 !!! أساسا   الخطاب ٌستحق ؼٌره أحد فبل العقل ؼٌر لنخاطب وقت لدٌنا ولٌس ، فحسب العقول نخاطب
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 ؟ المهدي لماذا

 . لنقطتٌن نتطرق أن علٌنا( المهدي لماذا) وهو السإال هذا عن لئلجابة

 

 والجزم اإلدعاء ٌمكنه أحد فبل ، الشرٌؾ فرجه هللا عجل المهدي لٌس بؤنه للقول مبرر الٌوجد أنه وهً:  االولى

 من كابن أو الخامس بوذا أو الماشٌح بمجًء ٌإمنون من أو المسٌح السٌد بعودة ٌإمنون من وحتى هو لٌس أنه

 نحن عقٌدتنا فً المهدي ألن المهدي لٌس ٌظهر سوؾ الذي القابد ذلك أن إثبات ٌمكنهم ال هإالء فكل. ٌكن

 صاحب فهو البشرٌة لكل بل فحسب المسلمٌن أجل من ٌؤتً لن أنه بمعنى.  إنسانٌة رسالة صاحب المسلمٌن

 مخصوص وبشكل ونحلة ملة كل عند مختلفة وصور بؤسماء ٌظهر المهدي هذا لكن شًء كل قبل إنسانٌة دعوى

 شخص أنه والحقٌقة واحدة بهوٌة شخص هو ٌؤتٌهم سوؾ الذي أن الدٌانات تلك أتباع ٌعتقد ولهذا. دٌانة كل عند

 وفً الٌهود عند الماشٌح نفسه وهو المسٌحٌٌن عند المسٌح سٌكون إنه بمعنى واحدة لٌست هوٌته ولكن نعم واحد

 المسٌحٌة ففً األخرى الدٌانات فً النسب على تشدٌد ٌوجد ال أنه لذلك أضؾ.  المسلمٌن عند المهدي هو النهاٌة

كر مثبل    السٌد رجوع ٌنفً هذا أن أبدا   ٌعنً وال  عام شامل اإلنسان ابن أي العنوان وهذا اإلنسان ابن أنه على ذ 

 العربً بنسبه هو ٌكون أن فً إشكال ٌوجد فبل وللدانً للقاصً معروؾ نسب له فهو اإلسبلم فً أما!  المسٌح

 وصاحب العربً اإلسبلمً المهدي كان ولذا وذاك هذا بٌن تعارض ال إذ االنسان ابن أٌضا   هو ثم المعروؾ

 ؼٌره من أكبر حظوة ٌمتلك الذي الوحٌد ألنه الهوٌات تلك كل ٌمثل أنه نّدعً الذي هو العراقٌة الوطنٌة الهوٌة

 واحد فالشخص. والهوٌات الشخصٌات تلك لكل ومبلءمة حظا   األوفر العراقً العربً اإلسبلمً المهدي أي وهو

 لكن اآلن مترابطا   ؼٌر هذا ٌبدو وقد. بها والمإمنٌن األفكار وأصحاب الدٌانات اتباع بتعدد متعددة هوٌته لكن

 ! قلٌل بعد سٌرتفع

 

تجدد ألنه الفكرة هذه مثل تحّمل على قابلٌة فٌها التً الوحٌدة والنظرٌة الدٌن هو اإلسبلم فؤلن : ثانٌا  دابما   م 

 ٌستند بل ٌقبل وألنه اإلنسانٌة باسم نادى األولى لحظاته منذ وألنه األصل ثبات مع دابما   تتؽٌر وفروعه

 فً والتحبٌب العلم تعظٌم على قابمة التنظٌمٌة أ سسه من كبٌر جزء بل ال النظٌر منقطع بشكل العلمٌة للمدلوالت

 ؼٌر عالمٌة رسالة الجملة فً وهو مكان وكل زمان كل مع للتؤقلم وقابلة لٌنه أحكامه ألن وكذلك. أخذه

 مع وال الفلسفة مع وال العلم مع ال مفاصلة من مفصل أي فً ٌتعارض ال وألنه آخرٌن قوم دون بقوم مخصوصة

 بدٌهً أمر وهذا عدوا   اتخذه من باستثناء أحد من موقؾ أو عداء له ولٌس التقدم مع وال االنفتاح مع وال التطور

 وأفكاره مبانٌه على واقفا   ؼٌر الموعود المعصوم القابد ذلك ٌكون أن ٌمكن فبل المواصفات هذه كل ٌحتمل فؤلنه.

 ألن المسلم معنى فهم فً لؽط هناك ثم. مسلما   ٌكون الموعود القابد ذات أن أكثرها فً أما!  التقادٌر أقل فً

 بحت فكري دٌن أنه والحقٌقة. وحج وصٌام صبلة من العبادٌة المنظومة تلك هو اإلسبلم أن ٌعتقد البعض

 اإلنسان مصلحة ت قّدم النص أحكام مع اإلنسان مصلحة تعارضت وإذا باإلنسان تإمن متكاملة فلسفٌة ونظرٌة

 القابد ذلك ٌكون ال أن المبرر هو فما. تباعا   شًء كل ٌؤتً ذلك بعد ثم األولى المرتبة فً لئلنسان القداسة ألن.

 اإلسبلم رسمه الذي الطرٌق إال اإلصبلحٌة حركته فً سٌتخذه آخر طرٌق فبل مسلما   ٌكن لم لو حتى ثم.  مسلما  

 المسلمٌن أن أقل وال نقص جهات فٌها الموعود القابد ظهور عن تكلمت التً األخرى النظرٌات فكل. بالذات

 نحن نقل فلم. أفكارهم من أي ت هّمش ال المسلمٌن ٌقّدمها التً النظرٌة أما نقصها فً كاؾ   لوحده وهذا ٌرفضونها

 أنه نّدعً ولهذا العام والبعد واألصل المبدأ حٌث من صحتها على نإكد نحن بل كذب النظرٌات تلك كل أن مثبل  
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 كل أن ٌّدعون ال كلهم وهم علٌه معتقداتهم كل انطباق عدم مع ٌعتقدونه بما ونحلة ملة اتباع كل عند سٌظهر

 ٌعنً وهذا. ذاك العام تصّورهم على نوافقهم ونحن عام تصّور لدٌهم بل الموعود القابد ٌطبقها سوؾ معتقداتهم

 اإلسبلم بها ٌنفرد خاصٌة وهذه.  كلها المشكلة لنا ٌحل وهذا. هنا بها نؤتً التً الفكرة لرفض لهم مبرر ال أن

 بّشرت التً والدٌانات النظرٌات تلك كل أن ثم. العالم لقٌادة ٌتصدى بؤن جدٌر فهو كذلك وألنه جامعة كنظرٌة

 وضٌقة تصوراتها فً محدودة ظلّت تقرٌبا   كلها وبالسبلم بالبركة الناس فٌه ٌنعم والذي السعٌد المستقبل بذلك

 بالعالم أو المادي بالعالم خاصة فكرة المهدوٌة الفكرة أن نعتقد ال ألننا المسؤلة فً توّسع واإلسبلم. ما لحد   األفق

 الفكرة هذه دون ألنه الكونً النظام كامل باتجاهها ٌسٌر كونٌة حركة المهدوٌة إن بل ، أخرى بعبارة.  نعرفه كما

 ! اإلطبلق على شًء ألي معنى ال

 

 . القاعدة هذه من استثناء لٌسوا المسلمٌن الحال وبطبٌعة

تعارؾ المهدي فهذا منهم أنه رؼم المهدي حركة فهم فً تشوٌش لدٌهم أٌضا   المسلمٌن أن ، أوضح بعبارة  الم 

 بفعله ٌطابق الذي العظٌم القابد ذلك هو ٌكون أن ٌمكن ال علماء ال(  عامة) وأقول المسلمٌن عامة بٌن علٌه

 …  محمد القاسم أبا هللا رسول وهو!  المسلمٌن عند هللا خلقه مخلوق أعظم وعمل فعل وعمله

 

 ٌقاتل أن أو المساجد بعض ٌوّسع وأن الجدران بعض ٌهدم أن سوى له هم   ال الذي المهدي لهذا امتٌاز أيُّ  فبربك

 شك ببل فهً حدثت وإن تحدث ال أو ستحدث األمور هذه مثل نعم ، واألفعال األمور هذه أشباه أو دجال أعور

 اإلسبلم وهذا اإلسبلم هو الدٌن وهذا(  كله الدٌن على لٌظهره) الدٌن إظهار هً االولى مهمته ألن ثانوٌة ستكون

  …أبدا   آخر شًء وال اإلنسانٌة هو

 

 فً وصهرته ما ، الروحً التكام ل ب معٌة  .  الم طلقة   المعرفة   عن البحث بكارةَ  افتّضت التً اإلسبلم رسالةَ  إن  

ها تسامى نظرٌة   ك   على إعجاز  ًَ .  اإلنسانً الف كر جهاب ذة   َمدار  ٌِّرَ  أن من معنى   وأكَمل   شؤَوا   أبَعد   لَه  ت ص

حَ  قلّبَ  كالذي دهالٌزٌها من القنوط   واستدرارَ  الفكرة   استحبلبَ  لقصوره   أباحَ  الذي ب صٌرورة    الساب لة   مبلم 

كَفهّرة    فهذا ، مناوبٌه بعنَصَرة   الموبوءة   قارعته   وجه النواجذ   على كاّظا   وٌتملّى نقصه جلبابَ  به   ٌ رقِّع   عّما بحثا   الم 

دا   اإلسبلم زت م ب ما أقب لوا أن ذراعٌه   فار  نق ب   م رادَ  تنالوا فلن علَم أو علم   من لدٌك م وما ح  ٌَةَ  ،وال الزلّة عن الم  ن  م 

م   التً المؤَدَبة   وإنه   ، الخ لّة خلؾَ  الساعً  رداءة   من باإلحتراز   ،ومقروَنة   بالعقل   مطبوَخة   الحضارة   فٌها ت قد 

ٌّة   الشكِّ  رقٌم   على المابرٌن نبوءات   ٌّم الدٌن   هذا بؤحق  وكٌنوَنت ها كونٌت ها فً اإلسبلمٌة   المهدوٌة   القضٌة   ،وما الق

عبِّر   ، الفكرٌة الدٌن   هذا منظومة   فً اإلح كام   لتناهً َتجل   إال ،  وتَكّون ها ر عن والم   فً لئلسبلم   األنطلوجً التجذُّ

 ! الكونً النظام  

 

ٌّتها فً نرتاب ال التً وقناعت نا الراسخ اعتقادنا هو هذا أن فمع  فرع من به أتٌنا لما الكمال نّدعً ال هذا فمع.  أحق

 أن المإكد من بل قصور هناك ٌكون ولربما ولكن صحٌحة أنها شكّ  ال هً حٌث من فالنظرٌة. ثابت هو ألصل

ه فٌما قصور هناك  الكّتاب نحن علٌنا بل اإلسبلم على الضعؾ ٌ حسب ال وهنا النظرٌة لتلك قراءة من نحن نقّدم 
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 ٌتٌح لمبرر وجود ال أسلفنا وكما األحوال كل وفً.  ؼٌرنا وبٌن بٌننا الفارق وهذا. اإلسبلمٌٌن والمفكرٌن

 هذا على المتؤسلمٌن بعض ٌ شكل وقد.  األولى المرتبة فً هو اعتقاداته تلّبً باعتبارها الفكرة هذه رفض ألحدهم

 بل عشرات فهناك وإال بالخصوص هً حٌث من نوعها من األولى هً علمً حدّ  على التً الفكرة وهذه الطرح

 أٌما اإلسبلمٌٌن الكّتاب أبدع وقد الفكرة هذه حاكت قد مشاربهم اختبلؾ على اإلسبلمٌٌن للكّتاب النظرٌات مبات

 خبلل من رفعه سنحاول ما وهذا النظرٌة هذه على المتؤسلمٌن بعض ٌ شكل قد فالمهم. نظرٌاتهم تقدٌم فً إبداع

 …المستعان وهللا أنفسنا عند فمن أخطؤنا وإن هللا عند فمن فٌها أصبنا فإن األفكار بعض إٌراد

 

 ؟ المهدي اإلمام هو من

 هو األّول الطرٌق ، للجواب طرٌقٌن فهناك السإال هذا عن والتامة الشافٌة اإلجابة على الحصول أردنا إذا إننا

 األّول أما الفعلٌة وقٌمتها فحواها حٌث من بالنظرٌة ٌ عنى الثانً وهذا. العام الطرٌق هو والثانً الخاص الطرٌق

 هناك ٌكون أن دون والمحققٌن العلماء كبار فٌها كتب وقد فٌها الخوض من طابل ال متاهات فً ٌ دخل نا فسوؾ

 مإلفات من الكفاٌة فٌه ما فهناك الجانب لذلك نتقّرب لن وبالتالً العصبٌة تملكتهم من نفوس فً لكتاباتهم أثر

 الفعلٌة قٌمتها حٌث من النظرٌة على التركٌز هو ٌهمنا وما. مراجعتها فٌمكن الجانب لهذا تعّرضت ومصنفات

 العقدي موروثنا قوة على ونبرهن خبللها من لنحافظ العولمة عصر أٌدلوجٌات مع م نسجمة قراءة وتقدٌم

 . اإلسبلمً

 

 شامبل   كبلمنا ٌكون أن ألنفسنا وضعناه الذي الشرط عن خرجنا إننا ٌعنً ال هنا اإلسبلم بلسان نتكلم فكوننا وانتبه

 من ٌفهمها التً المحلٌة بنسخته اإلسبلم عن نتكلم ال هنا فنحن ، اإلسبلمٌة ؼٌر فٌها بما األذواق لكل وملبٌا   عاما  

 لكل عام والثانً بالمسلمٌن خاص األول ب عدٌن فٌها عالمٌة كرسالة اإلسبلم عن نتكلم بل.  حدوده خارج هم

 ! التنبٌه من البد وكان ابدا االنسانً بالخطاب التزامنا عن نخرج لم لآلن نحن ولذا. اإلنسانٌة

 

 ؟ المهدي اإلمام هو من إذن

 فٌه سٌظهر الذي الزمان فً المرتبة تلك بلػ من ٌوجد ال أنه درجة الى رفٌعة علمٌة مرتبة بلػ إنسان هو

ٌَش. ٌَر وعا  فعرؾ اإلنسانٌة رحلة واجهت التً والمعضبلت القٌم ألواح ودرس اإلنسانٌة الحضارة موكب وسا

 واستطاع قوتها ونقاط ضعفها ونقاط اإلنسانٌة الطبٌعة نواقص كذلك وعرؾ الخبلص بها ٌكون التً الطرابق

 وحاز له حصل هذا وكل القوانٌن تلك باطن على واّطلع الكون تحكم التً القوانٌن على ٌقفز أن لدٌه الذي بالعلم

 : اثنٌن أمرٌن خبلل من هذا كل على

 ! االلهٌة العناٌة هو األّول

 ! الطوٌل العمر هو والثانً

 لكننا. اإللهٌة العناٌة مظاهر من مظهر شك ببل وهو الطوٌل العمر وأما ، بحثنا خارج فهذا اإللهٌة العناٌة أما

  …فحسب الفلسفة وبلؽة العلم بلؽة عنه سنتكلم
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 فٌها وٌتخصص المعارؾ تلك كل أؼوار وٌسبر المعرفة تلك كل على ٌحصل أن إلنسان ٌتسنى كٌؾ نفهم فحتى

 تتخصص فحتى. والمعارؾ العلوم هذه كل لدراسة الكافً الوقت له ٌوفر ال اإلنسان عمر أن تماما   ندرك إننا مع

 فؤنت الطب فً تتخصص وحتى. التقادٌر أقل فً عمرك من بالمابة عشرة إلنفاق تحتاج فؤنت مثبل   الفلسفة فً

 مستقطع وقت كله فهذا. آخره الى واإلجتماع والفقه واإلقتصاد الهندسة فً الحال وكذلك النسبة هذه لمثل تحتاج

 فً ومجاهدتهم مثابرتهم بفعل تخصصات عدة لدٌهم أشخاص ٌوجد الطبٌعً الوضع فً نعم ، اإلنسان عمر من

 تلك لدراستهم الزمن من حقبة مّرت فإذا الوقت نفس فً لدراستها علوم أربع أو ثبلث ٌدمجون أنهم إذ الدراسة

 فتراهم.  وهكذا فٌها وتخصصوا واحد وقت فً متعددة أخرى علوم بدراسة بدأوا فٌها وتخصصهم العلوم

 أما. اإلنسان لعمر قٌاسا   طبٌعٌا   ٌبقى وهذا علم مابة من أكثر فً ٌتخصص وبعضهم تخصصات بعدة ٌتمتعون

 ذلك أن المإكد فمن الطبٌعً اإلنسان عمر مع محال فهذا شًء كل فً ومتخصص شًء كل ٌعرؾ إنسان وجود

 المرتبة تلك الى وٌصل العلوم كل ٌدرس أن له المتوفر بالوقت استطاع أنه لدرجة كثٌرا   عمره طال اإلنسان

  …الرفٌعة العلمٌة

 

 تسعمابه عاش وأنه آدم عن ٌ حدث نا الدٌنً فالتارٌخ. ال أم الطوٌلة الم دد لهذه اإلنسان عمر ٌطول أن ٌمكن فهل

 ! آخر رأي لهما أم هذا فً محذور ال أن ٌإكدان والفلسفة العلم فهل سنة وخمسون

 

 هً وظٌفته أن وعرفنا( التٌلومٌراز) أنزٌم عن عامة فكرة أخذنا فلو.  واضحة أصبحت مسؤلة فهذه ، علمٌا   أما

. الشٌخوخة حتى فؤقصر أقصر جدٌدة لمرحلة الدخول على مرة كل الخبلٌا وتنبٌه( DNA)الـ خٌوط نهاٌة ربط

 بعد تكون الخبلٌا وهذه( باٌلوجٌة) بساعة بالموت محكومة خلٌة فكل.  الخبلٌا تلفت اإلنزٌم ذلك تلؾ ما ومتى

 أطراؾ على الحفاظ ٌمكن(  التٌلومٌراز) أنزٌم مع لكن ذلك بعد منها البعض وٌموت اإلنقسام عن عاجزة هرمها

 وبالتالً الخبلٌا لتك الباٌلوجٌة الساعة تؤخٌر على ٌعمل وهذا فٌها تنقسم مرة كل بعد(  الكروموسومات) تلك

 لقهر نحتاج بهذا نقوم حتى أننا فٌه ٌقول( كاكو مٌتشو) للدكتور كبلم ٌوجد وهنا. الباٌلوجً عمرها أمد سٌطول

 مٌتشو الدكتور فكبلم الحال وبطبٌعة المهمة تنفٌذ على قادرٌن نكون ثم خالدة خبلٌا ألنها( السرطانٌة) الخبلٌا

 ! نرٌدها التً النظر وجهة إثبات فً كاؾ   هو الحد ولهذا األصل ٌنفً لم كاكو

 . علمً نظري كبلم مجرد السابق الكبلم كان فإذا بكثٌر هذا من أكثر بل

( هارفرد) جامعة فً الوراثة علم فً األستاذ استطاع فقد ، الواقع أرض على ثبوتٌة حقابق فهناك

 برمجة إلعادة جدٌدة تقنٌة بتطوٌر( وٌلز ساوث) جامعة فً باحثٌن مع بالتعاون(  سٌنكلٌر دٌفٌد)البروفٌسور

 إٌقاؾ استطاع أنه سٌنكلٌر دٌفٌد البروفٌسور ،وٌقول تماما   بالشلل المصابٌن وشفاء األعضاء وتجدٌد الخبلٌا

 ذلك وكل الخصوبة لها عادت زوجته شقٌقة وأن الرٌاضة لممارسة عاد والده وأن سنة 42لـ الباٌلوجٌة ساعته

 تتوفر أن الباحثون وٌؤمل البشر على نجاحها واثبتت فعلٌا   الفبران عمر إطالة فً نجحت التً التقنٌة هذه بفضل

 الم كتشؾ والدواء. قهوة فنجان كلفة تعادل منخفضة وبكلفة سنوات خمسة ؼضون فً األسواق فً األقراص هذه

 ( !باركنسون) الـ داء عبلج مكمبلت من
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 أساسً سبب ٌ عد الذي(P62) بروتٌن أن تثبت وهً الباحثٌن من لمجموعة علٌها أطلعت أخرى دراسة وهناك

 تم إذا اإلنسان عمر زٌادة سر هو ٌكون أن أي الشٌخوخة لعكس المفتاح هو ٌكون أن ٌمكن بالسرطان لئلصابة

 ! الفكرة هذه مع ٌنسجم بشكل استخدامه

 ذهب بعضهم بل ال الفكرة من ٌتؤكد كً الجهد من الكثٌر ٌبذل أن علٌه لٌس البحث هذا فً التوّسع ٌشاء ومن

 متخصص بارنٌا سام والدكتور(  الموت محو) بـ سماه( بارنٌا سام) للدكتور كتاب فهناك.  بكثٌر هذا من ألبعد

 بحضور الموضوع هذا عن كندا فً الكبٌرة العلمٌة المراكز أحد فً محاضرة قدم وقد. اإلنعاش عملٌات فً

 . العلماء مبات

 التً الشخصٌة قناعتنا عن النظر وبؽض أصبل   الموت محو الى اإلنسان حٌاة إطالة فكرة تجاوزت فالمسؤلة

 فً ثابت األمر وهذا تعالى هللا بؤمر مرتبط عدمه من اإلنسان عمر وطول والموت الحٌاة بؤن مواربة دون نقولها

 هذا عن تنّزلنا لو وحتى فعلٌا   بها معمول القضٌة هذه أن والجلً الواضح من أصبح عنه النظر فبؽض.  عقٌدتنا

 من هناك أن إنكار على دلٌل ٌوجد فبل نظرٌا   موجودة ومادامت. بها ومعترؾ موجودة االقل على نظرٌا   فهً

رق أوَجد كلما معرفة ازداد وكلما معرفة   ازداد كلما عمره طال وكلما طوٌلة لفترة العٌش واستطاع طّبقها  ط 

 من الكثٌر على الحصول بمقدوره كان وهكذا العمر من أطول بفترة والتمتع الشباب لدٌمومة جدٌدة عبلجٌة

 قٌادة فً الكبٌر الدور ذلك لعب له ٌبٌح وهذا شًء كل ٌتعلم أن استطاع أنه لدرجة فٌها والتخصص العلوم

  …حاله هو كما العصمة لمقام وإٌصالها والطمبنٌنة والسبلم الرفاه لحٌاة اإلنسانٌة

 ب ب عده ٌعٌش وأنه الجسمانً الوجود هذا هو لٌس اإلنسان أن عرفنا فلو المقام هذا فً ٌ ذكر محذور فبل:  فلسفٌا   أما

ن ٌتلقاها التً المعرفة وأن الجسمانً المادي ب عده من أكثر الروحً  من أحد وال المجرد الجانب ذلك فً ت خز 

 عن نتكلم وهنا لئلنسان المادي البعد وجود بواسطة إال التعلم على قادر ؼٌر الجانب ذلك أن ٌّدعً الفبلسفة

 الم شترك للحس اللجوء دون المعرفة تلقً على قادر المجرد الجانب فذلك ، باألمبٌرٌقٌة ٌإمنون ال الذٌن الفبلسفة

 هو بل.  حال فً التناسخ ٌشبه ال وهذا قالبها فً شاء متى إلحبلله المادة اعتبارٌة عن ذاته تجرٌد فبإمكاننا وعلٌه

 أبدان حال ذلك فً حاله األمد طوٌلة قٌلولة فً ابقاءه مع الجسد عن الروح انفصال جهة من مختلؾ شًء

 هذا كل عن بعٌدا   ثم ، واألعضاء الخبلٌا تجدٌد عن قلٌل قبل عنها تكلمنا التً الطرابقٌة وبذات. الكهؾ أصحاب

 آٌنشتاٌن آلبرت ربطها التً العبلقة أن فنرى اإلنسان عمر طول على الفٌزٌابً البحث من ن تؾ إلقاء حاولنا لو

ع بٌن ع بٌن عكسٌة عبلقة وت قرر علمٌا   الشك تقبل ال ثابتة وهً الخاصة نسبٌته فً والزمن التسار   التسار 

إ وبٌن الحركً  الخاص زمانه فإن الضوء س رعة من قرٌبا   سرعته تصل جسم كل أن بمعنى ،!  الزمن تباط 

 وإن خصوصا   المهدي اإلمام حٌاة طول على الفٌزٌاء كشوفات إسقاط من علمً محذور فبل وعلٌه بطٌبا   ٌصبح

 أن ٌعنً وهذا ، شاب مظهر فً كبٌر شٌخ وهو سٌظهر بؤنه القول لنا نقلت الدٌنً الموروث فً المروٌات بعض

 ٌمكن ال بل ههنا إٌراده ٌمكن آخر وجه فهذا السرٌعة حركته بفعل تباطا أنه الممكن ومن قد به الخاص الزمن

 . . . الحجة إلتمام هذا ولكن بكثٌر ذلك من أبسط األمر أن مع نهابٌا   دحضه

 المدة هذه لكل وبقاءه طوٌلة لفترة عاش قد ٌكون أن والعلم المعرفة من القدر هذا كل جمع النسان فبلبد إذن

 فمن. ومزاٌاه األخرى جهاته من وأما عمره جهة من هذا. واقع أمر هو بل بعٌدا   أمرا   لٌس اوضحنا كما الطوٌلة

 النقص هذا لكان جهاته من جهة فً نقص لدٌه كان لو ألنه شًء كل فً الكمال مرتبة بلػ قد أنه قلنا كما المإكد

 من ٌساوٌه من هناك ألن الموعود القابد هو هذا أن للقول معنى فبل المنافس وجود ومع. له منافس بإٌجاد جدٌرا  

 . االعتبار عن النظرٌة كامل تسقط وبالتالً والمقدرة الملكات حٌث
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 وفً علمه وفً أخبلقه وفً البدنٌة قوته وتمام وسامته فً اإلنسان بنً أكمل علٌه هللا سبلم المهدي سٌكون فإذن

 ببساطة ألنه اإلطبلق على شًء كل وفً التزامه وفً طهارته وفً إخبلصه وفً تفانٌه وفً ذكاءه وفً حكمته

 بتلك والقٌام اإلنسانٌة حٌاة فً الموازٌن قلب بمقدوره سٌكون ولهذا ت ذكر نقوصات دون كامل إنسان سٌكون

ر التً الكونٌة الحركة ٌ َسخِّ  ! المهدي اإلمام هو فهذا ،  اإلنسان بنً لخدمة بؤسره الكون فٌها س

 

 ؟ بها الكون كل وتؤث ر المهدي اإلمام حركة كونٌة على الفلسفً البرهان هو ما

تعلق الجانب ذكرنا أن بعد  واإلنسان العالم اتحاد عن تحّدثنا هذا كتابنا بداٌة ففً تتذكر كنت وإذا باإلنسانٌة الم 

 ، هذه إطروحتً فً الكونً الجانب على سرٌعة وقفة ولو الوقوؾ هنا الضروري من أرى. واحد شًء وأنهما

ٌّات بٌن قدمته ما على المترتبة النتابج استنباط فً القارئ وفطنة ذكاء على أعتمد أن بً ٌفترض أننً فمع  ط

لزما   نفسً أرى لكننً.  الواضح إٌضاح فً اإلسهاب دون النظرٌة  اختبلؾ على للجمٌع الفكرة إلٌصال م 

جالة الفكرة سؤشرح ولهذا. وإمكاناتهم الثقافٌة وتوجهاتهم وأذواقهم العلمٌة مستوٌاتهم  فً للقارئ المجال تاركا   بع 

ٌ نجز ٌ كمل كً الخٌط بداٌة إعطاءه فً دوري وسؤحصر النتابج فً والتفكُّر عقله إعمال   …الباقً هو و

 

 التعلٌمً نظامنا وفق اآلن نستطٌع ال علمٌة لمراتب ٌصل سوؾ المعصوم القابد حكم ظل تحت المجتمع أن قلنا

ٌّل مجرد على حتى قادرٌن نكون أن فٌه درسنا الذي  علوم هناك أن المإكد فمن. المعرفٌة وقدراتها إمكاناتها تخ

 هناك أن المهم. فروعا   فتصبح أخرى علوم فً تنصهر أو تتطور سوؾ الحالٌة والعلوم. تظهر سوؾ جدٌدة

 بذاته حاضرا   سٌكون المعلوم أن أي الحضوري العلم مقتضٌات خبلل من العمل فٌها ٌتم ستحصل معرفٌة ثورة

 ونظرٌات الفلكٌة والفٌزٌاء والفٌزٌاء الفلك علم مثل علوم لدٌنا واآلن. أنت وقرأته ذلك فً فّصلنا كما العال م عند

 عرفناها التً األبعاد ؼٌر أبعاد هناك بؤن القول تتبنى التً الفابقة األوتار ونظرٌة المتعددة األكوان نظرٌة مثل

(  الكوازار) النجم شبٌه ضوء على(  وٌلر جون) تطبٌقات هناك ثم ، عّنا مختفٌة األبعاد وهذه الرٌاضٌات فً

 خبللها من الباحثٌن بعض وأثبت الفٌزٌاء درس من كل ٌعرفها التً المزدوج الشق تجربة نفس علٌه طّبق والذي

 العلوم وهذه النظرٌات هذه كل ، التشكٌك تقبل ال علمٌة حقٌقة واصبحت للكون تارٌخ ٌضع من هو اإلنسان أن

 من جزء كل فً ٌوجد ماذا لمعرفة وبقوة مشدودٌن كّنا األرض هذه على وج دنا أن ومنذ ونحن ، تتطور سوؾ

 والدٌنً والعلمً الفلسفً إرثنا فً واضحا   ٌبدو المعرفة لتلك والفضول الشوق وهذا الشاسع الكون هذا أجزاء

  …آخره الى والشعوذة والسحر المثلوجٌا صعٌد على وحتى

 

 هذا فً ٌوجد ما حقٌقة عن األقل على حٌاته فً واحدة لمرة ولو ٌتسابل لم الكوكب سطح على إنسان تجد ولن

 ؟ بالضبط سٌحصل الذي هو فما. الشاسع الكون

 المعادلة له أوصلتنا ما خبلل من فقط الورق على تتواجد والتً الكون من الم كتشفة ؼٌر المساحة هذه إن : أوالً 

 مساحات بوجود نعلم أننا ، أبسط بعبارة! .  للفعل تخرج وسوؾ بالقوة اآلن موجودة المساحة هذه. الرٌاضٌة

 ومسحها المساحات لتلك الوصول على قادرٌن لسنا عملٌا   ألننا نظرٌة معرفة المعرفة تلك لكن الكون فً شاسعة

    ؟ أخرى أكوان توجد هل - ؟ الكون نهاٌة تقع أٌن - ؟ نهاٌة للكون هل ، مثل األسبلة بعض عن األجوبة وإٌجاد

 حٌاة لنا ٌوفر آخر كوكبا   وجدنا ألننا ما ٌوما كوكبنا سنترك هل - ؟ أخرى مجّرة فً أخرى حضارة توجد هل -
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   ؟ هذا لكوننا موازي كون فً آخر ب عد فً أنهما أم ما مكان فً موجودان مكانان والنعٌم الجحٌم هل - ؟ أفضل

     ؟ نعرفها التً الحٌاة مثل هً فهل حٌاة هناك كانت وإذا - ؟ حٌاة فٌها هل هذا لكوننا الموازٌة األكوان تلك -

 الحٌاة بدأت كٌؾ - ؟ فحسب مجرد وجوده أم مادي وجود له الزمن هل - ؟ ٌتوقؾ الزمن نجعل أن ٌمكن هل -

 ولماذا شًء كل بدأ كٌؾ بل - ؟ ستنتهً وكٌؾ - ؟ تتجه أٌن والى - ؟ بدأت وأٌن - ؟ الحٌاة بدأت ولماذا - ؟

  ؟ ومتى وأٌن

 

 التً الهابلة المعرفة خبلل من استطعنا أننا باعتبار مختلفا   الكون سٌكون األجوبة تلك على حصولنا بعد : ثانٌاً 

ها  قادرٌن سنكون أننا أي.  الكون هذا من شبر كل مسح لنا ست تٌح والتً الفضابً النقل وسابل تطوٌر من سنمتلك 

 واحدة حضارة ظل تحت!  وجدت إن علٌها نعثر سوؾ التً والحضارات األمم وتوحٌد كونٌة خرٌطة رسم على

 من اإلستفادة على قادرٌن سنكون أننا اآلن منه متؤكدٌن نحن ما وهذا األقل فعلى الحضارات تلك توجد لم وإن

 التً حضارتنا متطلبات تلبٌة على قادرة تكون لن شمسنا ألن الشموس طاقات وتسخٌر األخرى الكواكب موارد

 مسارات تؽٌٌر ٌشمل وهذا الطبٌعٌة الظواهر فً التحكم من وببساطة وسنتمكن. بؤسره الكون لتستعمر ستمتد

 الحرارة بكمٌة التحكم خبلل من بالمناخ التحكم وكذلك كوكبنا على خطر تشكل ربما التً والمذنبات الكوٌكٌبات

 نقل على قادرٌن سنكون بل ال.  الشمس وبٌن بٌننا الفاصلة المساحة فً ٌقع هذا كل ومفتاح والضوء والرطوبة

 للعٌش صالحة أنها نعتقد كواكب عدة اكتشفنا نمتلكها التً البسٌطة وبمعرفتنا اآلن فحتى أخرى لكواكب الحٌاة

 هذا ظهور حتمٌة على البرهان أقمنا أن وبعد. حقٌقة   والمرعبة الهابلة المعرفة تلك كل نمتلك حٌن بالك فما

 . بحوث من علٌنا مرّ  ما فً المعرفة من العالً المستوى

 الكون استعمار عدم ألن بؤسره الكون نستعمر ال أن ٌمكن وال اآلن عنه تكلمنا الذي هذا ٌحصل ال أن ٌمكن  فبل

 الفرق هو وهذا مطلقة ستكون المعرفة أن تكلمنا ونحن منقوصة لدٌنا المعرفة سٌترك واكتشافه فٌه القواعد وفهم

 .! الدول باقً عن المعصوم القابد أو المهدي االمام دولة بٌن أصبل  

 

 تلك فستوجد عنها وسنكشؾ م كتشفة ؼٌر الكون من مساحات هناك كانت أن بعد إننا أي.  الكون سنوج د أننا وبما

 لم ما معدوما   ٌبقى فهو. بنفسه التعرٌؾ على قادر ؼٌر بذاته الموجود ألن موجودة تكن لم أن بعد المساحات

 . اإلمكانٌة الحقابق مفاصل كل ٌشمل قانون وهذا أحد ٌعرفه لم ما لوجوده قٌمة وال أحد ٌعرفه

 

تعددة األكوان أو الكون وإدخال الكونٌة فالرإٌة ولهذا  النقاش ٌقبل ال حتمً أمر الكونٌة الحكومة معادلة ضمن الم 

 وحقول السود والثقوب الكهرومؽناطٌسً الجذب مناطق مثل الكون فً توتر تشهد التً المناطق فبعض ولهذا.

.  العلماء بعض لذلك ٌذهب كما الوعً منها لٌستخرج المخ فٌها ٌنّقب التً المظلمة المادة ومساحات الطاقة

 مناسٌب وخفض شًء كل وإصبلح شًء كل تدوٌر سٌتم.  األخرى والمعادن المواد من والكثٌر الم ضادة والمادة

 لتستمر تقادٌر أقل فً أو علٌها الحٌاة لتلقً استعدادا   والترّقً باإلزدهار لمحٌطها ٌبٌح بما المناطق تلك فً التوتر

 أمر عنه الكبلم مجرد سٌكون. عنه تكلمنا الذي هذا كل حدوث وعدم. عرفناه عّما مختلفة بطرٌقة نحن حٌاتنا

 وال للنقاش قابل ؼٌر حتمً أمر وهذا الكونٌة الحكومة معادلة فً داخبل   سٌكون برمته فالكون. منه طابل ال عبثً

 . بامتٌاز مجنونا   سٌكون ألنه بوقوعه ٌشكّ  أن أساسا   ألحد ٌمكن



64 
 

 العلمٌة وبالنظرٌات بالكون إهتمام ٌوجد بالتحدٌد الكرٌم القرآن وفً الدٌنً المسلمٌن موروث ففً وبالمناسبة

 الوعد وأن المسؤلة عمق لٌرى الكرٌم القرآن آٌات على سرٌعة نظرة إلقاء الباحث وٌكفً للنظر ملفت بشكل

 لفظ الكرٌم القرآن ذكر لقد ، الوقوع حتمً أمر والكواكب المجّرات بٌن والسفر وتسخٌره الكون باكتشاؾ

ٌّارة والكواكب مّرات( 9) السبع السماوات وذكر مرة( 191) السماوات  تسعة وعطارد الزهرة إضافة بعد الس

نَ ) الداللة واضح القرآنً والتعبٌر جوي بؽبلؾ الم حاطة الكواكب وهً ثلَه ن   األرض   َوم   تفسٌر فً ورد وما( م 

 البلدان ومعجم المعارؾ دابرة وفً( الدنٌا أحدها عالم ألؾ عشر ثمانٌة هلل إن) قوله النبً عن آشوب شهر ابن

نَ )  معنى فً علٌه هللا صلوات النبً عن ثلَه ن   األرض   َوم   مثل ونوح آدمكم مثل آدم أرض كل وفً:) قال(  م 

 وكذلك) الوضوح تمام واضح اإلسبلمٌة الرسالة فً الكونً للبعد واإلشارة(  إبراهٌمكم مثل وإبراهٌم نوحكم

 … 75 اآلٌة األنعام سورة( الموقنٌن من ولٌكونَ  واألرض السماوات ملكوت إبراهٌم ن ري

 

 . اإلسبلمً العقابدي الموروث وفً السنة وفً القرآن فً الكون عن تحدثت التً المواضع مبات بل وعشرات

 ظلت القضٌة هذه ألن. اإلنسانً الفكري الموروث كل فً بل ال ، أٌضا   والٌهودي المسٌحً الموروث فً بل

 . السنٌن آالؾ مدار على اإلنسانً الفكر من كبٌرة مساحة تشؽل

 أجل من تتحرك وال العالٌة المراتب تلك لكل لئلنسانٌة والعلمٌة المعرفٌة الحٌاة تصل أن الممكن ؼٌر فمن

 ! منه طابل ال الذي العبث ضروب من ضربا   ٌ عد فهذا منه اإلستفادة أجل من الكون وتسخٌر اكتشاؾ

 

 للؽازات ٌمكن كٌؾ تسؤل أن حقك ومن تتسابل وقد المعصوم القابد لذلك إنتظار حالة فً الكون كل والكون

 احجار عن عبارة إال هو ما النهاٌة فً والكون وعً لها ٌكون أن ٌستوجب فهذا تنتظر أن وللمعادن وللصخور

 ؟ …تكلٌؾ علٌها ٌقع وال واعٌة ؼٌر أساسا وهً القابد تنتظر الجمادات هذه أن فهل ومعادن ومٌاه وؼازات

 كل أن ٌقولون حٌن واقعٌٌن لٌسوا أنهم المسلمٌن ٌتهم البعض كان طوٌلة فترات فخبلل. واهم إنك لك فؤقول

زٌبات أن نثبت أن أحد بها ٌشكك ال التً العلمٌة التجربة خبلل من استطعنا حتى. وعٌا   ٌمتلك شًء  مادون الج 

ٌّر الذرٌة  على الخارجً للواقع إدراك للجزٌبات أن ٌعنً وهذا ٌراقبها من بوجود تعرؾ حٌن سلوكها من تؽ

زيء تؽٌٌر عن الكم فٌزٌاء فً المتخصصٌن الفٌزٌابٌن كتبه ما مراجعة فٌمكنك طوٌل تفصٌل  فً لسلوكه الج 

 وكما بالضبط اإلنسان مثل كله الكون أن فً الشك عنك سٌرتفع ثم واقرأ فاذهب الراقب لوجود اكتشافه حالة

 مثل كله الكون أن ٌعنً ،وهذا واحد شًء واإلنسان العالم أي أنهما من الكتاب هذا بداٌة فً هذا على لك برهنت

 !!! القابد لهذا إنتظار حالة فً اإلنسان

 

 دٌنٌاً ( ع) المهدي

 لنا ٌرسم ، تشاء كما عنه عبر الم خلّص أو المعصوم القابد أو المهدي اإلمام لشخصٌة مبلمح لنا ٌرسم الدٌن إن

 األساسً الهدؾ مع تنسجم التً الرإٌة تلك هً بٌنها أهمٌة األكثر لعل زواٌا عدة من الشخصٌة تلك مبلمح الدٌن

 من اعَوج   ما وتقوٌم الحمٌدة لؤلخبلق وهداٌته المجتمع مسار تصحٌح وظٌفتها حٌوٌة كمنظومة فالدٌن ، للدٌن

 النهوض الحقة مرحلة وفً ، اإلنسان بنً أفراد بٌن واأل لفة المحبة وزرع منها الفكرٌة وباألخص بناءاته
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 المعادلة تلك وقٌام ، األصعدة جمٌع وعلى اإلزدهار الى واإلنهٌار للتفكك معّرض ؼٌر مترابط ككل بالحضارة

فعة ٌستهدؾ األول نحوٌن على برمتها فعة ٌستهدؾ والثانً اإلنسان ر  فعة هو األول لكن أٌضا   اإلنسان ر   ر 

ٌ حققه بما اإلنسان فعة وكبلهما لوحدها بالسماء خاص والثانً له السماء بمساعدة اإلنسان هذا س  لكنهما ر 

 ! آخر وجه من الشًء ذات وهما وجه من مختلفتٌن

 

 نفسه الدٌن عنه ٌ حدثنا ما  أبرز من هو. فٌه األصٌل واألصل الفكرٌة الدٌن منظومة فً األساسً الهدؾ هذا إن

 الدٌن وٌحاول حاول الذي الهدؾ هذا من أسمى هدؾ له ٌكون لن الموعود القابد فذلك ، الموعود القابد ذلك عن

ٌ حققه له ٌصل أن ه و ٌ نج ز   الؽاٌة وهو اإلنسانٌة الحضارة ركب لها انتهى التً الخبلصة هو المهدي إن. و

دها خبلل من ٌؤمل التً القصوى  اإلنسان ٌوهب وأن السماء عدالة تتحقق أن العالم فً المظلومٌن مبلٌٌن تجس 

 كله كرامتها لئلنسانٌة ٌحققوا أن أجل من اإلنبٌاء بذله ما فكل.  علٌها الحصول أجل من قاتل طالما التً حرٌته

 تجوٌؾ الى لجؤ فبعضهم بحق عظٌما   كان الهدؾ هذا أجل من األنبٌاء بذله فما ، الموعود القابد هذا فً سٌتجسد

ًَ  وبعضهم نهشا   لحمه ونهشوا بالمناشٌر الشجرة فنشروا شجرة م ًَ  وبعضهم ، الوالدة حدٌث وهو الماء فً ر  م  ر 

 ٌجد ٌكن لم وبعضهم ، المهمة بتلك القٌام أجل من وابتبلبه اختباره ٌتم كً طفبل   مازال وهو مظلم جب قعر فً

 أو منه ٌعتاش جهد أو وقت هو له ٌبقى فبل اإلنسان لحرٌة الدعوة فً جهد من لدٌه ما ٌبذل ألنه وأمه هو ٌؤكله ما

 وظلمة البحر قعر وظلمة اللٌل ظلمة علٌه فؤطبقت الحوت ابتلعه وبعضهم ، األسمى الهدؾ أجل من هذا كل علٌه

 وهو مرة ذات قال وبعضهم ، عٌناه ابٌَضت حتى بكى وبعضهم ، وبالسحر بالزنا اتهموه وبعضهم ، الحوت بطن

 ! إذن عاناه ما هول تتخٌل أن ولك.  أ وذٌت كما نبً أوذيَ  ما األمٌن الصادق

 من وتحملوها علٌهم مّرت التً المآسً تلك من نحتمل أن ٌمكننا وكم عانوه ما ذكرنا إن الحدٌث بنا سٌطول وكم

 بل ألنفسهم شًء هناك ٌكن لم له تعّرضوا ما كل فً إنهم ، وكرامتنا حرٌتنا أجل ومن الحق لطرٌق هداٌتنا أجل

 ذاقووه فما خاصة حٌاة حتى ٌمتلكون ال علٌهم ربً صلوات فهم ، اآلثمٌن نحن لنا ثم هللا لوجه خالصا   كان كله

 إٌذابهم أو المهمة بتلك القٌام أجل من لئلبتبلء تعّرضهم بٌن فرق وال الهدؾ نفس فً ٌصب كان كله وٌبلت من

  …واحد رافد فً ٌصب كان منه عانوا ما وكل واحد الهدؾ المحصلة فً ألنه أقوامهم من

 فٌه أنت تقرأ الذي الوقت وحتى البشرٌة وجدت أن منذ واألولٌاء المصلحٌن جانبهم والى األنبٌاء هإالء دعوة إن

 مكان أي ففً اإلنسان وسعادة وحرٌة كرامة أجل من وستبقى كانت دعوتهم إن. ٌدٌك بٌن الماثلة الكلمات هذه

 ؼافل   لكنك ، ألمرك وٌهتم وٌرعاك لك ٌ خطط ومن أجلك من ضحى ومن فٌك فّكرَ  من هناك أن فاعلم أنت كنت

 . برعاٌتها تحف ك التً األنامل تلك استشعار على قادر ؼٌر فؤنت عنه ؼافل   وألنك هذا عن

 

 تقؾ ال بل اهتمام أي ت عٌرها ال وأنت سبق فٌما علٌك ومّرت اآلن علٌك تمرُّ  التً التضحٌات تلك كل أن واعلم

 كالدواب تكون ال وأن الحق نور ٌصلك أن أجل من شًء كل قّدم لمن وإعظام وإجبلل احترام وقفة قلٌبل   ولو

ٌ ضحً أجلك من ٌعمل من فهناك وقت كل وفً بالذات الوقت هذا ففً تنتهً لم إنها اعلم ، والبهابم والحٌوانات  و

ٌ خطط  الكرامة توجد حٌث الى لك وٌؤخذ ٌدك من وٌمسكك الٌك سٌؤتً البلبق بالمستوى أنت أصبحت ما ومتى و

 ؟ فاعل أنت فما.  والحرٌة والسعادة
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 هدفه الدٌن سٌحقق الموعود القابد ،وبهذا الموعود القابد شخصٌة عن الدٌن لنا ٌرسمها التً الصورة هً هذه إن

لقت فلما ، اإلنسانٌة ربوع فً  والبحار والجبال والحٌوان والنبات واألكوان والمجّرات واألرض السماوات خ 

 . شًء وكل

لق لما لق خ   لكً مددها السماء ت رسل إن أوجب وانحرافه انحرؾ اإلنسان لكن ولئلنسان اإلنسان أجل من خ 

 عاث حتى ورحلوا فوج بعد فوجا   واألولٌاء والمصلحٌن األنبٌاء وجاء الدهور وتعاقبت تخرٌبه تم ما ت صلح

بد القلوب وتدنست النفوس وخربت البحر وفً البر فً فسادا اإلنسان  والشهرة والمنصب والجنس المال وع 

 السارق وأصبح األخبلق وتؽٌرت بالفطرة المتاجرة وتمت الحب وتلّوث الحناجر القلوب ووصلت هللا دون والجاه

بِّقت براؼماتٌا   والكاذب ذكٌا   والم خادع ناجحا    والدعارة المخدرات وانتشرت بالعولمة وب شِّرَ  الرأسمالٌة وط 

د فلم المراقب على األمر واختلط حشمة ببل والنساء حٌاء ببل أصبحوا ،والرجال واألوببة  ؼٌرة وال حمٌة هناك ٌع 

ٌّر فقد ، ماء الظمآن ٌحسبه وهناك هنا شتات إال ٌ ذكر شًء وال شهامة وال نبل وال  جنته ودّمر طبٌعته اإلنسان ؼ

 الوقت وٌبذل وٌكدح البدن هذا أجل من ٌعمل فهو. بدنه فً ؼارقا   فؤصبح هللا لؽٌر العبودٌة بؤؼبلل نفسه وأوثقَ 

 وٌفعل البدن هذا رؼبات ٌلبً كً وٌتزوج البدن لهذا وٌسرق البدن بهذا اعتناء أٌما وٌعتنً البدن هذا أجل من

 بالقلق محّمبل   سخٌفا   تافها   عاجزا   جاهبل   خانعا   وضٌعا   ذلٌبل   عبدا   ٌجعله البدن وهذا البدن هذا أجل من شًء كل

 البابهم عن ٌفرق ال ولؤلسؾ فؤصبح الساطع نورها والى للحقٌقة النظر عن أعماه هذا ،وكل والرعب والخوؾ

 والتً السلٌمة لفطرته ٌعود حٌنما إال األوببة هذه كل من ٌتخلّص ولن ، البهابم بعض من قٌمة أدنى أنه بل بشًء

 والتحلً بالمعرفة وعقله روحه وتؽذٌة الموبقات عن واإلبتعاد العلم أهل وتوقٌر الكبٌر إحترام علٌه تحتم

 القدرة ٌمتلك أحد ال أن المنقوص ؼٌر الكامل والتصدٌق هللا على والتوكل شهواته مجاهدة فً والمثابرة بالمروءة

 والكراهٌة الحقد من قلبه وٌطهر المٌزان هو ضمٌره ٌجعل وأن وحده هللا دون من نفعه أو به اإلضرار على

 بعٌد الذوق عالً الحس مرهؾ ٌكون وأن آذوه إن حتى بالحب الكل وٌعامل الكل ٌ حب وأن ، والتباؼض والحسد

 الشراسة موضع فً شرسا   القلب شجاع هللا ذات فً متنمرا   الحق فً عنٌدا   الرأس شامخ النفس عزٌز الهمة

 الموعود القابد ذلك السماء أرسلت هذا على العزم عقد فمتى ، المإمنٌن من قومه بٌن ودودا   أنٌقا   لطٌفا   ووادعا  

 أن لدرجة مهم بل مهم أنت قاطع وبضرس لك ٌقول فالدٌن. البشرٌة ربوع فً العدالة تحقٌق على ٌساعده لكً

 ؟ تعرؾ ال أم قٌمتك تعرؾ فهل أنت قرارك هو النهاٌة فً القرار وأن ، أنت علٌك تعتمد القضٌة كل

 

 حتى تدرٌجٌا   ستتصاعد الحركة هذه ووتٌرة. الحركة ٌبدأ أن محٌطه فً فاعلٌة له كفرد منك ٌرٌد فالدٌن ، وهكذا

 ؼٌر القابد هذا ٌكون ولن قابد ظهور الحتمً من سٌكون وهناك اإلنحراؾ ضد الصراع فً ذروتها تصل

 سوى علٌنا فلٌس الموعود القابد شخصٌة عن الدٌن لنا ٌعطٌها التً الصورة نعرؾ أن أردنا فإذا وعلٌه ، المهدي

 …الموعود القابد لهوٌة الرسمً الدٌن تعرٌؾ هو وهذا. اإلنحراؾ ضد وصراعه األساسً الدٌن لهدؾ ننظر أن

  فلسفٌاً ( ع) المهدي

 جموحه ٌفّسر وهو وجدانه على الحقٌقة تلك لضؽط وم ستشعرا   المطلقة للحقٌقة متوجها   أجزاءه بكل العالم كان لما

 على الحقٌقة فٌه تتجلى مكان   وجود من والبد كان ، األحداث لبواطن بقراءته إلٌها ونزوعه وجنوحه نحوها

 والفهم. وأشمل أكبر حركة وجود على جهاتها بعض من دلٌل ،فالحركة الحال بطبٌعة اإلمكانً وجودها صعٌد

 ٌ نكران ال والفطنة النبوغ معالم ظهور أن وبما. ؼورا   وأكثر أعمق فهم وجود على دلٌل جهاته بعض من العمٌق

ما بكمال ٌتكامبلن أنهما كما. الفبلسفة من أحد عند  من مستوى   على ٌتوفر إنسان وجود المإكد من كان.  حامله 
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 على ٌتوقؾ لم الكامل الفهم خلؾ الجري ألن ، الفلسفً البحث معضبلت عن اإلجابة من النهاٌة فً ٌ َمكنه النبوغ

 فهذه ، لؤلعلى العروج ذلك فً معناه بل اعتباره لفقد وإال عال   لفهم   ٌنتهً شك ببل ومإداه البحث هذا صعٌد

تجّذرة النزعة  اإلنسان بنً أفراد بعض أن نلحظ ألننا فحسب باطنٌا   وجودها منشؤ لٌس للفهم اإلنسان فً الم 

 من بنحو فبلسفة اإلنسان بنً كل بؤن ن قر إننا ومع الحقابق أبسط لمعرفة ٌهتمون ال أنهم لدرجة الذهن متبلدي

 أن وحتى البهابمٌة تتجاوز ال وأفكارهم الهمة خاملً الجنس هذا أبناء بعض أخرى جهة من نشهد أننا إال األنحاء

 موجود فهو للفهم باطنً نزوع لدٌهم أن ٌنفً ال حقٌقته فً فهذا األسبلة بعض طرح فً فطنة   منهم أكثر األطفال

 ٌضعؾ وقد باطنً األول مستوٌٌن على للفهم النزوع أن ٌحتم وهذا. عنه وتؽاضوا عّطلوه لكنهم شك أدنى دون

 السإال بمقومات ورفده ، األّول تحفٌز فً تتلخص ومهمته قوي دابما   هو الذي الخارجً وهو للثانً تبعا   وٌقوى

 ذلك مركز نفسها وهً السإال علٌها ٌقع التً هً الجهة وهذه ما جهة من المجهول عن ٌقع ؼالبا   السإال إن إذ. 

 ما ومتى لؤلعلى ٌتجه بهذا فهو ٌتوقؾ وال الحركة مستمر وأبدا   دابما   الخارجً هذا كان ولما ، الخارجً التحفٌز

 المحفز هذا ٌبقى األفهام كل ومع. أبعد شوطا   ٌصل آخر إنسان فهناك معه لؤلعلى اإلرتقاء عن اإلنسان توقؾ

 عن نتكلم وهنا والمطلق، المحدود بٌن الفاصل الحدّ  هو عنده ٌقؾ الذي والحدّ  حركته فً مستمرا   الخارجً

 جهاته إحدى من البلمحدود على ومحتو   متوفر الممكنات عالم ألن الوجوبً المطلق ال اإلمكانً المطلق

 الخارج فً ٌكون ال أن عقبل   ممتنعا   فلٌس ، المثال سبٌل على كاألعداد األخرى جهاته إحدى من ومحدودٌته

 النزعة تثبتها ضرورة ألنه الموجود ذلك وجود الضروري من بل اإلمكان لعالم المطلق الفهم مرتبة وصل إنسان

 ! المطلقة اإلمكانٌة المعرفة نحو

 

 ومقومات شرابط كل فٌه توفرت الذي الكامل اإلنسان هو الموعود القابد ٌكون الفلسفً اإلثبات صعٌد فعلى ولهذا

 الدٌنً اإلعتقاد عن ٌختلؾ ال وهو اإلعتقاد هذا بمثل التسلٌم من مفرّ  ال أن جلٌا   وٌبدو المهمة هذه لمثل التصّدي

 بها ٌقرّ  فلسفٌة ضرورة كذلك فهو دٌنٌة ضرورة أنه كما المهدي فاإلمام ،وإذن الموجود هذا وجود بضرورة

 ؟ ال أم الرأي ذات والفلسفة الدٌن ٌ شارك العلم أن هل نرى أن وبقً.  بوجودها م طلقا   تسلٌما   وٌسلم العقل

 

 علمٌاً ( ع) المهدي

 المادٌة الؽربٌة الحضارة خبلله من ت ؽلق أن تستطٌع طرٌق هناك أن هل نرى لكً بحت مادي بلسان سنتكلم هنا

 ! ٌدعونها التً البداٌة من ولنبدأ.  ال أم بالضرورة والفلسفٌة األساس فً الدٌنٌة المهدوٌة فكرة أمام األبواب

 

 فالزمن ، الكون كل فً للتوازن عامل ذلك بعد سٌكون ما وهذا والمكان الزمان وانطلق:  العظٌم اإلنفجار حصل

 المجّرات تتشّكل بدأت ثم تظهر النجوم إولى مبلمح بدأت ، وهكذا بالمكان محكومة والحركة بالحركة محكوم

 هل ندري وال الحٌاة الستقبال قابلة بٌبات هناك أصبحت النهاٌة فً الكٌمٌابٌة التفاعبلت وبفعل الشمسٌة واألنظمة

 كانت األرض أن منه متؤكدٌن ونحن نعرفه ما كل.  ال أم موجودة هً هل أو قرٌبة أم عّنا بعٌدة البٌبات هذه مثل

 وكوٌكبات نٌازك من الكونٌة المخلفات على وتؽّذت السنٌن مبلٌٌن بفعل تكّونت أن بعد الحٌاة لظهور مناسبة بٌبة

 أو نٌزك خبلل من الماء استقطبت النهاٌة وفً فٌها الجذب قوة زادت كلما كتلتها تكاثفت أي حجمها زاد وكلما

ٌّار كوٌكب  على تحافظ ٌجعلها مما لها جوي ؼبلؾ نشوء أهمهما عوامل لعدة علٌها نشؤ الماء أن أو ما س
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.  الماء ضمنها من ولعل العناصر من أنواع عدة ظهور فً أسهم وهذا والحرارة الرطوبة من معٌنة مستوٌات

 ما قبل وهذا علٌها الحٌاة ظهرت إنذار سابق ودون فجؤة ثم الحٌاة من خالٌة األمر بادئ فً األرض كانت المهم

 مبلٌٌن وبؽضون ، بعد فٌما لٌتطور الخلٌة أ حادي بكابن الماء من الحٌاة تلك وبدأت سنة ملٌون( 65) ٌقارب

 سماءها وتحتل تحتلها الداٌنصورات تسمى عمالقة وهناك بالنباتات م ستعمرة األرض أصبحت األخرى السنٌن

 فً جاء حتى متقدمة لمراحل وقفزت والترّقً باإلزدهار الحٌاة واستمرت ، أٌضا   صؽٌرة كابنات هناك أن كما

 األتربة انبعثت ثم تحتلها كانت التً العمالقة تلك فؤهلَك والٌابس األخضر أحرق نٌزك السعٌدة أٌامها من ٌوم

 التً الضوبً التركٌب عملٌة توقؾ الى أّدى وهذا الشمس أشعة وحجبت لؤلعلى مترات الكٌلو لمبات والؽازات

 البتة توقفت الحٌاة أن أبدا   ٌعنً ولن لم هذا لكن. الحٌاة فً لتستمر وبالتالً تتؽّذى أن أجل من النباتات بها تقوم

 ذلك وصول نعمة هً األرض على حلت التً النعم أكبر من كانت ولربما البقاء أجل من نضال أٌما ناضلت بل

 عمق فً وهناك األرضٌة والصدوع الشقوق الى لجؤت الصؽٌرة الكابنات فبعض بالموت المحّمل النٌزك

 روٌدا   وروٌدا   والوعً بالذاكرة المعنٌة ذلك بعد ستكون التً هً دماؼٌة قشرة لدٌها تتشكل بدأت جحورها

 تتساقط كانت التً البذور وبعض جدٌد من األرض تعانق الشمس ورجعت األرض سماء من الؽبار تبلشى

فنت  جدٌد من لتظهر عادت بها النٌزك ذلك ارتطام بفعل األرض ضربت التً التسونامً أمواج سٌول تحت ود 

 هذه لكّنها الجماعً اإلنقراض قبل علٌه كانت مما أقوى عادت حتى السنٌن من آالؾ عدة إال الحٌاة تلبث لم ثم

 إنجاز إنبثاق نشهد الحٌاة ووجود العظٌم اإلنفجار بعد األولى وللمرة المرّكز الوعً على تحتوي كانت المرة

 المشهد اختتام تم النهاٌة وفً! .  نحن نعرفه كما الحقة حقبة فً والعقل والذكاء الوعً وهو أال للطبٌعة هابل

 والذي منازع دون األرض ملك هو هذا الجبللة وصاحب لمملكته الجبللة صاحب وصول وهو األعظم بالحدث

  …اإلنسان هو الجدٌد الملك وهذا ولوحده له ملكا   األرض كل االرض واصبحت علٌها وحاز سّخرها

 

 بدأت ثم. اإلنسان لظهور وصلت حتى تصاعدٌا   األولى مرحلتها اختتمت والتً الحٌاة من الثانٌة المرحلة وبدأت

 حٌنما عمبلقة بل نوعٌة نقلة انتقل ثم الصٌد على ٌعتاش األمر بادئ فً فكان الثانٌة مرحلتها اإلنسان ظهور بعد

 هذا شعر حتى هكذا الوضع واستمر الصٌد أجل من ٌصنعها كان التً واآلالت األشٌاء ٌ سمً فؤصبح اللؽة اوَجدَ 

مقا   أكثر أشٌاء له بؤن اإلنسان  وبكوابٌسه بؤحبلمه ٌفّكر فبدأ ، وللنوم وللشرب وللجنس لؤلكل حاجته مجرد من ع 

 عظٌم إنجاز ظهور من والبد فكان. آخره الى وكراهٌة وحب وحزن وسعادة ؼضب من تنتابه التً وبالشعورات

 ! الدٌن وهو أعمق شًء وجد المرة هذه لكنه اللؽة إٌجاد وهو األول إنجازه بعد آخر

 

 عن ٌعجز التً واأل خرى العالم فً ٌراها التً الطبٌعٌة الظواهر تلك كل وأسند( الطوطم)بـ ٌسمى ما لدٌه فظهر

ها تفسٌرها  األضاحً لها وٌقدم لها ٌلجؤ ؼٌبٌة لقوة كلها أسندها. والحزن والهواجس كاالحبلم هو ذاته عمق ومنبع 

 . والعواصؾ والزالزل كالفٌضانات الطبٌعٌة الظواهر شرّ  من تحمٌه أن أجل من

 أهم بٌن من فكانت النار اكتشؾ أن بعد العشٌرة تحكم التً المحدودة األنظمة بواكٌر ونشؤة العابلة نشؤة وهكذا

 إعداد أصبح فقد والهضم األكل فً طوٌلة ساعات ٌقضً كان أن بعد التفكٌر فرصة له وّفرت التً اكتشافاته

 وظهر الحرب وظهرت ، األهم الحدث كانت أكله وسرعة سهولة أكثر وهضمه النار وجود مع سرٌعا   الطعام

 أنه بل الكابنات باقً عن مختلؾ أنه فرأى لنفسه اإلنسان نظر أن بعد اإلدراك معه وظهر اإلختبلؾ مفهوم

 وجود معنى اكتمل أن بعد عابلته أفراد عن مختلؾ أنه حتى بل األخرى القبابل من جنسه أبناء عن مختلؾ

 بها ٌقوم مهمة مجتمعه أفراد من فرد لكل وأسند الحرب أمور ونظم معتقداته باختبلؾ الزواج ونّظم. العابلة
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 الزراعة وهو خرآ عظٌم إنجاز فجاء مسبقة معرفة وفق الحٌوانات ٌ دّجن وبدأ مرة ألول التجارة ظهرت وهكذا.

 من تؤتً التً المخاطر زادت استقر ولما الحركة دابم كان أن بعد ٌستقر أن له والبد كان الزراعة كانت فلما ،

 حدث ما وهً جدا   كبٌرة قفزة قفز ثم ، والعبٌد والمواشً والنساء المإن عن بحثا   الؽارات ٌشنون الذٌن األعداء

 ألّول الحضارة مفهوم ظهر ومعها الدولة وظهرت اإلعتداء ٌمنع الذي القانون ش ّرع إذ النهرٌن بٌن ما ببلد فً

فر اختطّ  من أول العراقٌٌن ق دامى فكان مرة  الكابن ذلك فمنذ.  هنا التطور ٌتوقؾ ولم ، للبشرٌة الحضارة س 

 واألنظمة القوانٌن ووجود بابل فً المعلقة الجنابن فٌه ب نٌت الذي الوقت وحتى الماء من خرج الذي الخلٌة أ حادي

 واألهم المعرفة من كبٌر شوط وقطع النهرٌن بٌن ما ببلد فً التفلس ؾ بداٌات وظهور والدولة الدٌن ومفاهٌم

 والموسٌقى واألدب والرٌاضٌات والهندسة الكٌمٌاء حقول فً والعمل العلمٌة الطرابق حفظت التً الكتابة اختراع

 المنظومة فبدأت آخر ومنهج حركة اتخذ بل التطور ٌتوقؾ لم الوقت ذلك فحتى ، قصوى أهمٌة للشعر وكان

 على ٌطرأ الذي التطور أن أخرى جهة ومن جهة من هذا.  تتطور اإلنسان لدى والعلمٌة والعقدٌة الفكرٌة

 واضحة عبلماته تظهر كً أطول لفترات ٌحتاج هو بل سنة ألؾ عشرٌن أو عشرة بفترة ٌكون ال األجناس

 فعلٌة حاجة لهذا ٌحتاج فهو عٌون أربعة لدٌه لتكون مثبل   اإلنسان ٌتطور لم لماذا اآلن سؤلنا فإذا ولهذا وجلٌة

 على عاشها التً هذه من أطول لفترة ٌحتاج اإلنسان ٌتطور وحتى صؽٌرا   مازال البشرٌة عمر أن فالجواب

 ذروتها فشهدنا البشر عند تتطور والعلمٌة واإلعتقادٌة الفكرٌة المنظومة تلك بدأت فقد العموم وعلى ، األرض

 الدنٌا قلبت التً الفلسفٌة والمذاهب المتعددة الثقافات ونشؤة الدولٌة المعاهدات وتمت اإلمبراطورٌات قامت حٌن

 وكان عظٌمة ودول رهٌبة جٌوش هناك واصبح(  إثٌنا) مثل عواصم بها تعج للعقل ثورة فكانت رأسها على

 من وؼٌرها الزرادشتٌة فظهرت أدٌان شكل على تتبلور بدأت األفكار وهذه أوّجه على الحضارات بٌن الصراع

 ثم الٌهودٌة فظهرت سبق ما كل من تعقٌدا   وأكثر أعمق ٌكون لدٌن بحاجة أنه اإلنسان أدرك ثم البدابٌة الدٌانات

 تستعر كانت اإلنسانً الفكر ثورة أن فكما أخرى وجولة صولة له كان الذي اإلسبلم ظهر ثم المسٌحٌة ظهرت

 حٌاة فً فكرٌة صدمة أحدث اإلسبلم جاء فحٌنما علٌابها أعلى الى الفلسفة ووصلت اإلؼرٌق ببلد فً نارها

 حتى مرعبة نقلة المعارؾ هذه ونقل والفن والعلم الفلسفة حّول فقد لئلمام هابلة بخطوات تتقدم جعلها اإلنسانٌة

 اإلنسانً الفكر تطور استمر وهكذا ، آخر شًء اإلسبلم وبعد شًء اإلسبلم قبل اإلنسانٌة أن القول ٌمكننا إننا

 وبدأ وللحٌاة للعالم فهمنا ؼٌرت التً بقوانٌنه نٌوتن علٌنا فظهر العلمٌة والفتوحات. النهضة لعصر وصلنا حتى

 الى إبداعه وصؾ عن اللسان ٌعجز الذي الصناعً التطور هذا وبرفقة وصلنا أن الى وتطور الصناعة عصر

 ولن لآلن التطور ٌتوقؾ ولم الكوانتومٌة والحواسٌب الفضاء واكتشاؾ اإلتصاالت وعصر اآلٌفون هواتؾ

 !!! البتة ٌتوقؾ

 لون هناك أن.  الجزم بل القول فٌمكننا الم عطٌات لهذه ووفقا  . وطرٌق وجه من أكثر أخذ التطور فهذا أسلفنا وكما

 وكما أكثر عقله ٌ َمّرن أطول لفترات الحر التفكٌر ٌمارس أن ٌستطٌع الذي اإلنسان أن أي التراكمً التطور من

نجز هذا كل ومع لآلن أن سبق فٌما علٌك مرّ   طاقات من بالمابة عشرة سوى نستخدم لم حققناه الذي المعرفً الم 

 من بالمابة مابة نستخدم حٌن سنبلؽه الذي والفكري والعلمً المعرفً المستوى هو ما تتخٌل أن فلك عقولنا

 العلم مقررات وفق فٌها الشك مجّرد بل فٌها النقاش ٌمكن وال التطور ومراحل أطوار لكل حتمٌة وهذه عقولنا

 ! الهذٌان من ضربا   ٌ عد العلمٌة التطور نظرٌة ووفق الحدٌث

 

 التشكٌك تقبل ال حتمٌة وهو السنٌن مبلٌٌن مدار على الحٌاة لتطور نتٌجة هو المعصوم القابد أو فالمهدي وإذن

 . نطرحه أن ٌجب مهم سإال ٌبقى لكن ، أبدا  
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 لوحده لٌس لكن والفكري العقلً التطور ذروة وصل قد سٌكون الموعود القابد فٌه سٌظهر الذي الوقت فً وهو

 من هناك ٌعود لن وبالتالً والفكرٌة العقلٌة وق دراته إمكاناته بذات سٌكونون عصره فً اإلنسان بنً كل هناك بل

 المنطقً اإلشكال هذا ندفع فكٌؾ اإلنسانٌة لقٌادة مإهبل   تجعله التً والمٌزة خاصٌته فقد إنه إذ قابدا   لقبوله مبرر

 ؟

 

 عمر إطالة إمكانٌة من الكتاب هذا فً عنه حّدثناك لما العودة هو تفعله أن علٌك ما كل وٌسٌر سهل وجوابه

 من هناك بل الباٌلوجً عمره إطالة فً نجح من وهناك التنفٌذ قٌد علمً حقٌقة أصبح األمر هذا وأن اإلنسان

 العقاقٌر تلك ستخدما المعصوم القابد ٌكون أن عقلً أو علمً مانع فبل ، وتفصٌبل   جملة   الموت محو عن تحّدث

 قد إنه وبما اإلنسانٌة حٌاة من جدا   مبكر وقت فً هذا استخدم ولعله الشٌخوخة عن وٌبتعد بالشباب ٌتمتع بقاءه فً

 كلما اإلنسان حٌاة زادت فكلما التراكمً التطور هو الوجوه هذه أهم واحد وجوه عده له التطور أن لدٌنا ثبت

 فاق قد سٌكون الموعود القابد فٌه سٌظهر الذي الوقت ففً وهكذا ، أكثر المعرفة على للحصول فرصته زادت

 والتً اإلنسانٌة لقٌادة تماما   مإهبل   سٌكون ولهذا والعقلٌة الفكرٌة المراحل من المّرات بآالؾ له المعاصرٌن

 ارتباطا   المترابطة العوامل هذه لكل وكنتٌجة والفكرٌة والعلمٌة العقلٌة إمكاناتها لدٌها تطورت قد بدورها ستكون

 بهذا أخبرناك كما الحضوري العلم على مبنً تعلٌم نظام ٌ قٌم أن المعصوم القابد على السهل من سٌكون جوهرٌا  

 !!! النظرٌة هذه أمام عقبة آخر رفعنا نكون وبهذا ، جدا   كبٌرة بدرجة مهمته ٌ سّهل سوؾ ،وهذا

 

 الكتاب ولهذا النظرٌة لهذه والدٌنٌة والفلسفٌة العلمٌة القٌمة

 بؤهمٌة فكرة لئلنسانٌة السعادة ٌدٌه على ٌ حقق م خلص ومجًء المهدوٌة القضٌة أن ق لت إن أ ؼالً لست   ربما

 الفكر وشؽلت جدا   واسعة مساحة أخذت الكون لهذا خالق وجود فكرة أن وكما.  الكون لهذا خالق وجود فكرة

 فلسفٌة ونتٌجة جهة من بحتة إنسانٌة فكرة باعتبارها المهدوٌة فكذلك الٌوم ولهذا اإلنسان وجد أن منذ اإلنسانً

 .جدا   كبٌرة مساحة أخذت. بخاؾ   لٌس وهذا دٌنً مشروع ثالثة ومن أخرى جهة من

 

 تتخلؾ ال أنها أي.  حٌن كل الخاص جّوها صناعة على قادرة أنها هً الفكرة هذه فً للنظر البلفتة والظاهرة

 اإلنسان وجد فبحٌث ، حٌثٌاتها عن النظر بؽض إنسانٌة ضرورة األولى بالدرجة ألنها زمن دون زمن عن

 اإلنسان عن ٌنفصل أن أبدا   ٌمكن ال لها العام المفهوم بل موجودة وماهٌتها ببناءاتها هً تكن لم وإن.  هً وجدت

 والمهدوٌة وأعماقه اإلنسان ذات فً م تجّذرة ضرورة للتؽٌٌر الحاجة ضرورة ألن وزمانا   مكانا   وجد ما وأٌن

 اإلنسانٌة المجتمعات أكثر فً حتى ناشطة فهً وعلٌه وجوهها إحدى من الوصؾ هذا تتجاوز ال عامة كفكرة

 منفبلبد  فاعلة الفردانٌة ومادامت أفراده متبنٌات وفق ٌسٌر بطبٌعته المجتمع أن ذلك ، ورخاء   وترفُّها   استقرارا  

ٌ ز وجود ٌ ن عن ٌنشؤ وهذا فكري حتى بل عرقً أو طبقً تما  أبدا   والفردانٌة وطبابعهم إمكاناتهم فً األفراد تبا

 لؤلفراد النفسً الصعٌد على ولو للتؽٌٌر توجه هناك ٌكون أن هذا والوضع المحتم فمن ولذلك باألنا ت عنى ودابما  

 الفكرة هذه تبرز وهنا اإلجتماعٌة والوجاهات والوظابؾ لؤلماكن التدوٌر إعادة طٌاته فً ٌحمل التؽٌٌر ألن

ها بؤجلى  التخلص ٌجب الطرٌق فً عقبة ٌ مثل ؼالبا   الذي اآلخر من ٌ حرره من بمجًء ٌؤمل م عتنقها ألن صور 

 ! الفكرة هذه فً السلبً الخط ٌ مثل هذا الحال وبطبٌعة.  فحسب اإلستبدال صعٌد على كان وإن منها
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 النظرٌة لهذه اإلٌجابً الجانب على فقط التركٌز منهم وأرى الكّتاب لبعض أقرأ حٌن البالػ باألسؾ أشعر إننً

 بحٌاة المرتبطة القضاٌا من قضٌة وأي المهدوٌة القضٌة إن ، الكتابة تستلزمها التً الموضوعٌة خبلؾ وهذا

 ٌمكن وال.  اإلنسان فٌها ٌتواجد التً الدابرة عن دوابرها انفكاك ٌمكن ال بحٌث عضوٌا   ارتباطا   اإلنسان

زمة السلسلة تلك عن التؽاضً  أو اقتصادي أو علمً أو فلسفً أو دٌنً طابع ذات قضٌة فؤي المفاهٌم من والح 

 وإن اإلنسان بحٌاة هذا العضوي وارتباطها ، السلسلة وتلك الدوابر تلك خارج تتكون أن لها أبدا   ٌمكن ال سٌاسً

 التً الحركات أبسط فً حتى صورة بؤجلى موجود أنه إال األحاٌٌن من كثٌر فً واضحا   للعلن ٌظهر ٌكن لم

 سلبا   اإلنسان فً تإثر المذكورة الطوابع من طابع لها قضٌة ،فؤيُّ  أخرى كثٌرة أحاٌٌن فً اإلنسان بها ٌؤتً

 إال بالكامل إٌجابٌة تكون فلربما اإلٌجاب أو السلب على منطوٌة الفكرة ذات تكون أن بالضرورة ولٌس وإٌجابا  

 ، اإلٌجاب على منطو   وفهمها تطبٌقاتها لكن بالكامل سلبٌة تكون وربما السلب على منطو   وفهمها تطبٌقاتها أن

 الذي هو فهمها بل والسلب اإلٌجاب عن المسإولة هً لٌست أو ، واحد آن فً وإٌجابٌة سلبٌة تكون وربما

  …وهكذا علٌها تكون التً الكٌفٌة ٌعطٌها

 

 معّرضة تكون ولربما القانون هذا من استثناء   لٌست طابع من وأكثر ب عد من أكثر على تحتوي كقضٌة والمهدوٌة

 وما برمتها اإلنسانٌة الحٌاة مدار هو مدارها أن باعتبار وهذا ؼٌرها من أكثر القانون هذا على والتوفر لئلشتمال

رافة لزراعة مناسبة وبٌبة شاسعة مساحة توفر وهً!  إلٌه ستإول  والشعوذة والدجل واإلستؽبلل واإلحباط الخ 

 عمٌقا   فهما   ٌفهمها أن ٌستطٌع ال دٌنٌة قضٌة أي لتحوٌل النظٌر منقطع إصرار لدٌه لؤلسؾ المجتمع ألن ، حتى

 . والمٌتافٌزٌقا العاطفة عن وبعٌدا   العقل إلمبلءات ووفقا  

 

 والمفهوم الفكرة تحوٌل وبالتالً الطبٌعة لقوانٌن والخرق اإلعجاز على مفاصلها من كثٌر فً تتمحور قضٌة الى

زعببلت من بإرة الى الدٌنً  الدجالون ٌظهر لهذا وكنتٌجة ، التهرٌج حدّ  األحٌان بعض فً تصل التً الخ 

خ وهذا وٌكَثرون العكر بالماء والمتصٌدون والمنتفعون رافً بثوبها الفكرة ٌ رسِّ  علٌها الدخٌل الطارئ الوهمً الخ 

 هذه اصرار مع ٌتبناها التً ولقضاٌاه للدٌن المهاجمٌن لبعض مبررا   ٌ عطً ثانٌة ومن جهة من العامة عقول فً

 أهل ٌ قدمه والذي للفكرة الحقٌقً الجانب عن تماما   الطرؾ وؼض الجانب بهذا التشبث على األخٌرة ةالمجموع

 التً الفكرة أن اإلدراك تمام ٌدركون للدٌن المهاجمٌن فهإالء والمحققٌن والمفكرٌن العلماء من اإلختصاص

 هذا ومع الناس عوام بها وٌعتقد ٌعتنقها التً العامٌة نسختها عن اإلختبلؾ تمام ومختلفة مباٌنة الدٌن ٌقدمها

ق دون للدٌن العوام فكرة ٌنسبون تراهم  فً تراه ما أؼلب وهذا الدٌن ٌقدمها التً األصلٌة للفكرة التطر 

 خصومه مهاجمة وهو العكس أو الدٌن لمهاجمة خصبة أرض تكون ألنها سٌاسٌا   اضطرابا   تشهد التً المجتمعات

 األفكار بعض ٌزورون أٌضا   بدورهم فهم للحقابق وتشوٌها   تزوٌرا   المتدٌنٌن ؼٌر من بؤقل لٌسوا المتدٌنٌن ألن

 لٌس هذا ألن والدهماء العوام من هم دابما   بل العوام من ٌكونون المتدٌنٌن هإالء وؼالبا   دٌنً منشؤ لها لٌس التً

  …تماما   هذا من العكس على ٌشهد الواقع بل هذا من الدٌن ومفكري علماء وحاشا العلماء وأخبلق شٌم من
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 مرتبطة آنٌة حلول تقدم ال فهً المجتمع فً والخمول الركود تكرس أنها المهدوٌة القضٌة على اتاخذالمإ ومن

 ت سند هً بل المنفعة وتجلب المفسدة تدفع لكً األحداث مع تفاعلٌة حركة إٌجاد على تعمل وال مباشرة بالواقع

 ٌبقى للمهدوٌة وتبنٌه اعتقاده وطؤة تحت فالفرد.  راٌتها معه حامبل   ٌؤتً متى ندري ال الذي للمستقبل هذا كل

 : سببٌن من ٌنبع وهذا لنفسه والسعادة والكرامة الحرٌة لتحقٌق ٌسعى وال نفسه عن ٌ دافع ال جامدا  

 ! له العدالة بتحقٌق األمل على شًء لكل تعلٌقه هو -األّول

ه هو - والثانً  ! المهدوٌة فجر ٌبزغ حتى والخراب الفساد شٌاع لضرورة العملً للتطبٌق إٌجاد 

 ٌسلبه فهذا سٌؤتً الؽد هذا وألن الواعد بالؽد آمبل   النضالٌة الحركة عن وٌتوقؾ ٌستكٌن تارة هو أبسط بعبارة

 . اإلنحراؾ بوجه الوقوؾ على له م شجعا   عامبل   ٌكون أن ٌجب الذي الزخم من الكثٌر

 ألخذ تإهله التً الكافٌة القوة ٌملك وال الحركة عن عاجز ألنه لٌس شًء ٌفعل وال ٌتحرك ال هو.  أخرى وتارة

 جاءت وإن عنه الظلم لرفع ستإدي التً الحركة أن اعتقاده بسبب الحركة عن وممتنع ساكن هو بل.  حقوقه

 إبعادها خبلل من وذلك البعٌد المستوى على سلبٌة بنتٌجة تؤتً سوؾ أنها إال القرٌب المدى على إٌجابٌة بنتٌجة

 ! المهدوٌة به ستنطلق الذي الوقت ٌإخر سوؾ بدوره وهذا جزبٌا   ولو العام والظلم الفساد لشبح

 

عتقدا   اإلفساد الى هو ٌلجؤ قد اإلعتقاد هذا من متقدمة مرحلة فً بل .  تلك وسٌلته له بررت التً الؽاٌة بصحة م 

 أن القول على دلٌل نملك وال بها ٌتمظهر التً الوجوه من الكثٌر له الفساد هذا أن كما. كثٌرٌن على ٌنطبق وهذا

  …حصرا   السبب ولذات العامل من مرتبة أعلى العال م كان ولهذا!  السوء ٌ بطن اإلنسان هذا مثل

 

 مفهومها هنا بالمهدوٌة أقصد وال)  المدقق الفاحص بنظرة لهم نظرت إذا زمان كل فً المهدوٌة أدعٌاء إن

 لم الفكرة هذه أدعٌاء إن!( الفكرة هذه ٌتبنى من معتقدات اختبلؾ على لها األشمل الصورة بل فقط اإلسبلمً

 مثبل   للنبوة أدعٌاء هناك لٌس أٌضا   ٌقول من هناك أن إذ ، فاشلون هم بل!  أحدهم تعبٌر حدّ  على كاذبٌن ٌكونوا

 هم منهم فالناجحٌن فاشلٌن وأخرٌن ناجحٌن أنبٌاء هناك أخرى بعبارة ، فاشل هو بل كاذبا   لٌس الكذاب فمسٌلمة.

 تحقق ولم النجاح كاتهملحر ٌكتب لم الذٌن فهم الفاشلون أما بصمة وتركوا لهم قواعد بإٌجاد إنجازا   حققوا الذٌن

 (  !!!البعض ٌقول هكذا) ، هذا مع المضمون حٌث من ٌختلؾ ال للمهدوٌة المّدعٌن وحال.  ت ذكر مهمة إنجازات

 بضرورة ٌعتقد الملحد أن معنى فلٌس المتناقضٌن بٌن تجمع ألنها منطقٌة لٌست عامة بصورة الفكرة هذه ثم

 إٌجاد أو حل إٌجاد أو قابد إٌجاد فً ستنجح أخرى سٌاسٌة فكرة أي أو الشٌوعٌة وأن للبشرٌة السعٌد المستقبل

 ! واحدة كفة فً والمسلم والمسٌحً هو ٌكون أن هذا اعتقاده معنى لٌس.  األشكال من شكل وبؤي طرٌقة

 المسلم مع وال وكذا كذا سٌكون بؤنه المسٌحً مع ٌتفق أنه دلٌل بهذا اعتقاده ٌكون أن الضرورة من لٌس ٌعنً

 أحمد ٌدعٌه الذي الرأي قبول ٌمكن وال آخر شًء اإلعتقاد وهذا شًء اإلعتقاد فذاك وكذا كذا سٌكون بؤنه

 !!! واحدة فكرة هً حقٌقتها فً األفكار تلك كل أن من الجبوري أحمد وأمثال الجبوري

 ...…آخره والى وهكذا
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 قضٌة عن نتكلم إننا تماما   ٌنسى المنطق بهذا ٌتكلم بمن المشكلة لكن منطقً وجه له قرأت الذي هذا إن والحقٌقة

 ونحن ، لدٌنا المتوفرة المنطقٌة بالوسابل فهمها ٌمكن ال قضٌة عن نتكلم نحن أدق وبعبارة ، أصبل   المنطق فوق

 منافرة وال منافٌة لٌست الفكرة هذه أن نبرهن ولكً نحن لفهمنا وفقا   المهدوٌة خصوصٌات بعض نستعرض

 !  الحالً المستوى هذا سٌطرة إدبان ستؤتً إنها عن نتكلم ولن لم إننا مع. لئلنسانٌة الحالً الفكري للمستوى

 العقلٌة الحٌاة تطور حتمٌة ٌ نكر أن ألحد لٌس أن أي ، وقوعا   الفكرة هذه حتمٌة ٌنكر أن ألحد لٌس أنه.  واألهم

 ونلحظ نشهد ٌوم كل ففً الم عاش الواقع ن كران ضروب من ضربا   ٌ عد القضٌة هذه إنكار ألن اإلنسانٌة والفكرٌة

رعته وتٌرة   تزداد ٌوم بعد وٌوما   مستمرة وإطرادٌة ت صاعدٌة وتٌرة فً وهو. التطور هذا  كلها السرعة وهذه س 

 لم وبالتالً وجوهها من وجه فً للمهدوٌة تشٌر كلها المستقبل ذلك ومبلمح ومعالم للمستقبل واضحة قراءة ت قدم

 بل.  المثلوجٌا رؾ فً مكانها تؤخذ أن ٌجب إسطورة أو.  ما لكاتب جامح خٌال باعتبارها المهدوٌة عن نتكلم

 سوؾ الذي السٌنارٌو من التام الٌقٌن عدم وهو وحٌد بفارق لكن الوقوع حتمٌة حقٌقة عن ونتكلم تكلمنا نحن

 ! حاضرٌن نكون لن األؼلب على الحٌن ذلك فً ألننا الواقع فً لها ٌكون

 على وشاهدٌن حاضرٌن نكون أن نؤمل فنحن الدٌنً صعٌدها على أما والعلمً الفلسفً صعٌدها على هذا

 !  تطبٌقها

 بؤن تإمن وال. كٌفٌة من بؤكثر المهدوٌة الفكرة تطبٌقات ت حاكً أنها باعتبار جدا مرتفعة قٌمة النظرٌة هذه وقٌمة

 فكرة بالتالً ألنها المناهج كل على متوفرة تكون أن ٌجب بل واحد سٌاق أو بمفهوم اختزالها ٌمكن المهدوٌة

 أو بشكل قابمة هذا وبشكلها بدورها وهً والمفكرٌن الكّتاب فٌها أبدع مبات من واحدة هً النظرٌة وهذه.  كونٌة

 أو قٌمة ٌدٌك بٌن الماثل الكتاب لهذا ولٌس. أذهانهم فً األقل على أو آخرٌن كّتاب ولدى أخرى أمكنة فً آخر

 وللفكرة النظرٌة لتلك تبعا   تؤتً والكتاب الكاتب وقٌمة للنظرٌة فهً فعبل   قٌمة من هناك كان وإذا ت ذكر قٌمة لكاتبه

 الحتمٌة أمام البشري العقل تضع ألنها الكبٌر الشًء التمامٌة من لها النظرٌة وهذه. النظرٌة تلك علٌها قامت التً

 لٌس أن واإلدعاء الفراغ لمواجهة الخلؾ من الدوران أو حوله اإللتفاؾ ٌ حاول أو وقوعها ٌفند أن ٌمكن ال التً

 بل وللتشكٌك ولئلنكار للدحض قابلة ؼٌر األخرى النظرٌات من العكس على النظرٌة فهذه ، هناك شًء ثمة

 كبٌرة معنوٌة دفعة توفر أنها اعتقد ، هنا ومن المنطقٌة مراتب أدنى عن خروج ٌ عتبر علٌها اإلعتراض مجرد

 ٌقول أن إال المهدوٌة فكرة على ٌعترض من وَجد إن علٌه فلٌس الدٌنٌة بنسختها المهدوٌة الفكرة ٌعتنق لمن جدا  

ذ له  ! الكتاب هذا واقرأ خ 

 لٌست األساس فً وألنها.  قّدمناه الذي المنظور بهذا ومتانة قوة وأكثر أكبر المهدوٌة القضٌة أن نعتقد إننا

 أو فلسفً أو عقدي ثابت أي مع ٌتعارض ال به جبنا الذي بالشكل تعرٌفها أن كما آخر فهم دون بفهم محصورة

 الذي الضٌق للفهم وعابرة اإلتجاهات لكل جامعة حقٌقتها فً ألنها اإلتجاهات لكل جامعة تكون وبهذا علمً

 فً حصرها المنطقً ؼٌر من وبالتالً نحوها كله الوجود ٌتجه كونٌة فكرة إنها.  رادءه إلباسها البعض ٌحاول

 أو الفهم ذلك صحة عن النظر بؽض ما لفهم   وفقا   معٌنة زاوٌة فً توضع أن من وأكبر أشمل ألنها معٌنة زاوٌة

 والدٌن والعلم الفلسفة قٌمة الحقٌقة فً هً ودٌنٌا   وعلمٌا   فلسفٌا   النظرٌة هذه فقٌمة ،ولهذا الفهم ذلك وقصر خطؤ

 ! والمسالك المناهج هذه مقررات عن تخرج لم ألنها اإلنسان حٌاة فً
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  الممكن وؼٌر الممكن

 شخصٌة وإمكانات ق درات فً خصوصا   المهدوٌة بالقضٌة المتعلقة اإلشكاالت بعض واضح هو وكما تواجه نا

 الدٌن فً البعض ٌعتقده بما أدق وبعبارة. لشخصٌته الدٌنً الطرح فً عام وبشكل.  بالذات المهدي اإلمام

ٌّاها واعتباره  الدٌن ومتبنٌات  ! منطقٌة ؼٌر أمور إ

 بهذا متواجدة ؼٌر أنها العلم مع الدٌن ضد الفت وبشكل حاضرة دابما   أنها بمعنى.  جدٌدة قدٌمة المشكلة وهذه

 ٌطرحها التً القضاٌا بعض فً الحال هو كما المنطق فوق تقفز العلمٌة النظرٌات فبعض!  مثبل   العلم ضد الشكل

 من نابعة كانت لو فٌما الوضع من العكس على والرفض النقد من الهابل الكم هذا تواجه ال هناك أنها إال الدٌن

 من كثٌر فً التسخٌؾ حتى بل والتضعٌؾ النقد من الكثٌر للكثٌر تتعرض سوؾ فإنها دٌنٌة فكرة أو توجه

  …األحٌان

 

 كل أن ٌعنً ال هذا لكن ، وٌقٌنا   قطعا   عقله ٌحترم من لها ٌجنح وال أبدا   مبررة ؼٌر ازدواجٌة هذه الحال وبطبٌعة

 منها الكثٌر هناك أن تجد الموضوعً الباحث بنظرة التصّورات هذه فحصت إذا ألنك!  مقبولة الدٌنٌة التصّورات

رفة ت ستعمل ألن ترقى ال وترهات وهراء سخافات محض إال هو ما  لٌس وهذا ، علٌها للضحك لطٌفة أو كط 

 من األحٌان بعض فً بقصد المتدٌنٌن بعض وتهرٌج تخرٌؾ عن ناشا هو بل الحال بطبٌعة الدٌن من ناشبا  

 ، الدٌن ظهور من متقدمة حقب فً جاء منها الكثٌر ٌوجد والتً الدٌنً الطابع ذات واألخبار األحادٌث دسّ  خبلل

 ما أبعد فالدٌن وإال ، والتهرٌج الخرافة نحو جامحة ؼرٌزة لدٌهم الذٌن الناس عوام بفعل األحٌان بعض وفً

 ضمن داخلة فلٌست اإلسطوري المثلوجً الطابع ذات الدٌانات بعض عن وأما حقٌقته فً األمر هذا عن ٌكون

 ! األرضٌة تلك ال السماوٌة الشرابع عن نتكلم فنحن.  عنه نتحدث الذي الدٌن قابمة

 

تعددة قنواته من قناة فً الدٌن ٌتبناها والتً للطبٌعة الخارقة واألمور العقابد هذه مثل فً الشكّ  ٌرتفع وحتى  الم 

ؾ هذا أن هل بالتالً نحكم كً الطبٌعً ؼٌر واألمر الطبٌعً األمر هو ما نفهم أن ٌجب والكثٌرة  الذي التصرُّ

ؾ هذا هل سٌقع أو وقع بؤنه الدٌن عنه أخبرنا  وال هذا ال أنه أم منطقً ؼٌر أم منطقً األمر أو الفعل أو التصرُّ

 ! أصبل   المنطق فوق هو بل ذاك

 أن أو لطودٌن فانفلق البحر بعصاه ضرب رجل هناك أن ٌ صدق أن عقله ٌحترم إلنسان ٌمكن ال أنه والحقٌقة

 األمور هذه مثل ٌ صّدق أن عقله ٌحترم لشخص ٌمكن ال ، األمور هذه ٌ شابه ما أو الموتى ٌ حًٌ كان رجل هناك

 أو لدلٌل الحاجة دون األمور بهذه ٌإمن من هناك نعم.  شًء كل فً والحجة الدلٌل عن الباحثٌن ولبكأ من وهو

 هذه مثل ٌقبل ال عّمن كبلمنا معرض فً لكننا ، الحال بطبٌعة محترم وهو والتسلٌم اإلٌمان هو وهذا حجة

 طبٌعانٌة فً ثوابت من سواها ما مع المقاٌسة دون قبولها ٌتم أن الممكن من فلٌس العقلً بالبرهان إال الخوارق

 ... المنحى
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 نعتبره أن ٌمكن ما العالم هذا حركات من حركة كل فً فستجد حولك من الموجودات تفحصت ما إذا إنك

 أقام اإلؼرٌق فبلسفة من وهو( األٌلً زٌنون) أن إذ معجزة ت عد نفسها الحركة فحتى ، معجزة أنه قاطع وبضرس

 من مرحلة كل فً السهم فإن.  ما هدؾ ٌ صٌب حتى بسهم رمٌت ما إذا أنك وافترض. حقٌقتها عدم على أدلة

 السهم ٌقطعها التً المسافة تلك تقلٌص حاولنا وكلما. متوقفا   سٌكون معٌنة فترة وفً المسافة لتلك قطعه مراحل

 بٌنهما شًء ٌوجد ال أنه ٌعنً وهذا العالم فً مسافتٌن أقصر هما مسافتٌن إلى محالة ال المطاؾ بنا ٌنتهً فسوؾ

 ببلنك بطول المعروؾ طوله لنا واخترع(  ببلنك ماكس) جاء هذا على وبناء  ! .  كذلك ٌكون أن المفترض وما

 طول أقصر هو ببلنك طول أي الطول وهذا. ببلنك بزمن ٌ عرؾ ما فظهر الضوء بسرعة الطول هذا ضرب ثم

 من كمٌات إال وأنت أنا نراها التً الحركة وما. العالم فً زمن أقصر هو ببلنك زمن أي الزمن وهذا العالم فً

!  موجات إال ماهً تتحرك التً األجساد إن ثم. البتة حقٌقة الحركة ولٌست والمكان الزمان من كل فً الصور

 كلما ٌتؽٌر السلك لون أن فوجدوا العلماء لها ونظر الكهربابٌة اللمبة(  أدٌسون) لنا اخترع أن بعد جاء الفهم وهذا

ٌّرت  بعد ثم حرارته درجة ارتفاع بفعل األبٌض ثم األصفر الى األحمر من ٌتدرج فهو له القادمة الطاقة كمٌة تؽ

م والتً له الواصلة الطاقة نسبة زدنا وإن آخر لون الى ٌتحول ال األبٌض للّون ٌصل أن  حرارته زٌادة فً ت سه 

 من انتقل كفاٌته وحقق الطاقة من معٌن مقدار أخذ إذا األلكترون أن إكتشفنا الطوٌل الفٌزٌابً البحث وبعد وهنا.

 أن والعجٌب. اللمبة سلك فً تتؽٌر نراها التً األلوان تلك ٌعطً عودته حٌن ثم الذرة داخل آخر مدار الى مدار

 كٌؾ أما جدٌد مدار فً لٌظهر مداره من ٌختفً بل المسافة تلك بقطع مدار الى مدار من ٌتحرك ال األلكترون

 ؟. ٌدري أحد فبل ٌختفً

 الذي كل أن ، أقول التعقٌد هذا كل علٌك أختصر وحتى ، راصد بوجود طبٌعتها من ت ؽٌر الجزٌبات تلك إن ثم

 ذلك عن نتج كلما أكثر واعٌا   كنت فكلما له الراصد أنت أنك وبما صفاته أعطاه من أنت الحقٌقة فً أنت تراه

 أن ٌستطٌع من أن هذا وٌفترض(  الكمً زٌنو تؤثٌر) بـ ٌ عرؾ ما ٌوجد ولهذا إتقان وأكثر وأفضل أجمل أشٌاء

 والمستقبل الماضً وٌحكم العالم هذا بذرات التحكم ٌستطٌع قصٌرة زمنٌة بفترات الذرات حركة ٌراقب

 على قادر فهو واحد بشكل لها النظر أستطاع وألنه حقٌقتها فً واحد شًء هً المسمٌات هذه كل ألن والحاضر

 ! شًء كل فعل

 

 العجب ستجد فهناك الكمٌة الفٌزٌاء بحوث وراجع.  العالم هذا فً إعجوبة ستجد وجهك قلبت ما فؤٌن وهكذا

 . فٌه توسعنا كنا وإال الموضوع هذا عن هنا بحثنا ولٌس العجاب

 من هناك فلٌس.  المنطق وفوق ؼرٌب أمر على ومنطوي مجهول ؼامض هو عٌناك تراه ما كل أن.  المهم

 ٌحق ال بل.  ابدا   تستؽرب ال.  المنطق فوق أنها طبٌعتها التً األشٌاء بعض علٌك ت عرض حٌن الستؽرابك معنى

 علٌك ٌ طرح سإال كل عن الجواب ملكت إنك فلو حولك من شًء بكل جاهل وأنت تعترض وأن تستؽرب أن لك

 من كان هذا كل عن تجٌب أن استطعت إنك ،فلو والهندسة والطب والدٌن والفلك والفلسفة والفٌزٌاء األحٌاء فً

 ال كالذي هنا تفهمه ال ما فؤجعل هذا على قادر ؼٌر أنك والحال منطقً ؼٌر أمر تراه ما على اإلعتراض حقك

 فً أكثر اإلنسان توؼل فكلما لنا بالنسبة مجهول قانون ٌبقى الممكن وؼٌر فالممكن هنا ومن ، هناك تفهمه

 ! وكتاب دراسة من أكثر فً أثبتناه ما وهذا ٌحدث بما تماما   جاهل أنه ٌقٌنه زاد كلما المعرفة
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 لٌس وهو انكاره ٌمكن وال عنه الطرؾ ؼض ٌمكن ال واقع أمر البشر بعض عند للطبٌعة الخارقة التصّرفات إن

 موسى ضرب فلٌس:  وبعد. العجاب العجب على تنطوي ذاتها بحدّ  الطبٌعة ألن حقٌقته فً للطبٌعة خارقا   أمرا  

 وهكذا. بحتة علمٌة بنظرة له نظرنا إذا للطبٌعة الخارق باألمر عظٌمٌن لطودٌن البحر وانفبلق بعصاه للبحر

 للطبٌعة خارقة ونعتبرها البشر بعض بها ٌقوم التً التصرفات وهذه. عقولنا من الممكن وؼٌر الممكن وهم ٌرتفع

 العلمً لؤلرشٌؾ وحتى الخارقٌن األبطال وألفبلم لؤلساطٌر سرٌعة بنظرة فؤنت اإلنسانً العقل فً متؤصلة

 بل اإلنسانٌة للطبٌعة خارقٌن أشخاص وجود تقبل فً لٌست المشكلة لكن بقوة حاضرة القضٌة هذه تجد والدٌنً

 وإال. واألفعال التصرفات تلك لمثل الحاجة وجه وفهم األشخاص ولبكأ عن الصادرة األفعال فهم فً المشكلة

 وبناء   ممكن ؼٌر هو ما وبٌن ممكن هو ما بٌن تفصل حدود توجد ال أنه أي. لهما حدود ال الممكن وؼٌر فالممكن

 نتعرؾ أن ٌجب ولهذا.  وهكذا المقبول وؼٌر والمقبول المنطقً وؼٌر المنطقً بٌن به نفرق شًء ٌوجد ال علٌه

 وهل الخارقٌن االشخاص ولبكأ مثل لوجود الحاجة ووجه للطبٌعة الخارقة األفعال تلك لمثل الحاجة وجه على

 معجزة توجد ولماذا حقٌقته فً هو ما بالمعجزة علٌه نصطلح ما أوضح وبعبارة ، ال أو لمراتبهم الوصول ٌمكن

 أنه نجد ما كثٌرا   الذي المفهوم ذلك فهم فعلٌنا الدٌنً الفكر فً القوي حضوره المصطلح لهذا وإن خصوصا  

 ؟ المعجزة هً فما ، مشوش

 

 المعجزة

 كل مع ٌتوافق ال الحال بطبٌعة وهذا الطبٌعة قوانٌن بخرق القول على موقوفا   ظل الم عجز لؤلمر فهمنا إن

 منقول حدث بؤي التسلٌم ولٌس الم عجز لؤلمر الوقوع ثبوت بعد م طلقا   تسلٌما   كمإمنٌن به ن سلّم كّنا وإن األذواق

 ! البعض ٌعتقد كما

 

تباٌنة األذواق أن وبما  مخصوصٌن أشخاص ٌد على وتحدث حدثت معجزات هناك أن حقٌقة قبول فً وم ختلفة م 

 والدجالٌن المشعوذٌن بعض ٌد على وتحدث تقع أنها حتى بل ال ، واألولٌاء والصالحٌن واألبمة كاألنبٌاء

 هذه مثل قبول فً اختبلؾ هناك أن بما ، المبدأ حٌث من عادٌٌن أشخاص ٌد على كثٌرة أحٌان وفً والسحرة

 واألحداث المعاجز تلك مثل لحدوث منطقٌة قراءة تقدٌم علٌنا ٌ وجب اإلختبلؾ فهذا! .  طبٌعً أمر وهو القضاٌا

 مع ٌنسجم بما القضاٌا لتلك وتخرٌج مقبولٌة وإنما الرسمً بمفهومها المنطقٌة هنا بالمنطقٌة أقصد وال. الؽرٌبة

 ... العقل مقررات

 

 الخارق األمر تحّقق) بؤنه فلسفٌا   الم عجز لؤلمر تعرٌفه عرض ،فً 75/ ص/ 1 ج المٌزان فً الطباطبابً قال

 العقل لضرورة المبطل األمر بمعنى ال الماّدة ونشؤة الطبٌعة عالم فً الطبٌعة وراء ما تصرؾ على الدالّ  للعادة

! ) 

 أو إثبات أو بالتحدي المقرونة المعجزة بتعرٌؾ ت عنى كبلمٌة أخرى تعرٌفات وهناك الفلسفً التعرٌؾ هو وهذا

 لٌست الفلسفٌة النظر وجهة من فالمعجزة ، الفلسفً التعرٌؾ هو الحال بطبٌعة ٌ همنا وما. ما مفهوم تؤٌٌد أو نفً

 الذي باألمر القٌام ولكن العقل لضرورة مبطلة ،لٌست سره قدس الطباطبابً قال كما ألنها الطبٌعة لقوانٌن خرقا  

 ! طرٌق من أكثر له المعجزة به قامت
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 فً ما ؼاٌة لكن الطبٌعة لقوانٌن خرقا   لٌست.  السبلم علٌه موسى قصة فً كما ثعبان الى العصا قلب - مثبل  

 األمر بذلك القٌام كٌفٌة ٌجهل من نحن أننا أي. نعرفها ال ونحن ثعبان الى العصا لقلب طرٌقة هناك أن األمر

 أن ٌقول فهو الطباطبابً العبلمة لكبلم رجعنا وإذا ، ابدا   معجزة األمر بؤن ذلك عن نعجز حٌن إننا معنى ولٌس

 هو وإنما. البتة عقلً أو رٌاضً أو فٌزٌابً قانون ألي خرقا   وال السببٌة وال العلٌة لقانون خرقا   لٌست المعجزة

 عن العجز وهذا ، المعرفة لتلك الوصول عن عاجزٌن إننا هو األمر مافً وؼاٌة القوانٌن هذه كل وفق عمل

 القضاٌا من هابل كم فهناك فحسب المورد هذا فً لٌس األمر ٌسٌر كٌؾ فهم عن والعجز المعرفة لتلك الوصول

 ال المثال سبٌل فعلى ، تحدث كٌؾ ولحقٌقة لطبٌعتها الوصول عن عاجزٌن نحن والدٌنٌة والفلسفٌة العلمٌة

سٌم كٌؾ - الحصر  ما وهذا الوقت وعٌن ذات فً الٌمٌن الى الشمال ومن الشمال الى الٌمٌن من ٌتحرك أن ما لج 

 ٌتحول أن ٌمكن وكٌؾ سلوكها من تؽٌر أن لؤللكترونات ٌمكن كٌؾ ثم!  الفٌزٌاء فً والٌقٌن بالقطع ثبت

 مدار فً فجؤة لٌظهر األول مداره من ةوفجؤ تماما   ٌختفً أن بعد الذرة داخل آخر مدار الى مدار من األلكترون

 حقٌقته فً األمر ٌسٌر كٌؾ نفهم ال فنحن. العلم أبواب من باب كل فً لها حصر ال فاألمثلة دوالٌك وهكذا!  آخر

 الم عجز األمر وقوع إنكار من منطق وال معنى فبل ما مكان فً الفهم بعدم نسلّم ونحن هكذا الحال كان وإذا

 فكري منهج وكل والدٌن والفلسفة العلم من كل فً الموارد مبات فهناك. منطقً ؼٌر أو مفهوم ؼٌر أنه بذرٌعة

 !!! نفهم ال ألننا اإلنسانً الفكر منظومة كامل نسقط أن ٌمكننا فهل مفهومة وؼٌر منطقٌة ؼٌر انسانً

 

 هو نحن به نتعامل الذي المنطق ألن. منطقً ؼٌر أو منطقً هو لما استٌعابنا فً ٌكمن هنا الخطؤ الحال وبطبٌعة

نا مٌزان نستخدمه الذي فالمٌزان ولهذا له قٌمة ال بابس أحول منطق  !  جّرا   للخطؤ ٌجرُّ

 النظرٌات بعض تقوله ما وهذا الطبٌعة قوانٌن وضمن طبٌعً عمل كونها تعدو ال فالمعجزة العموم وعلى

 وهً مثبل   الفابقة األوتار كنظرٌة ، واسعا   بابا   له تفتح ولكنها لذاته البحث هذا به تقصد تكن لم وإن المعاصرة

  …ألذهاننا كثٌرا   األمر ٌقّرب وهذا.  نعرفها التً األبعاد ؼٌر أخرى أبعاد وجود تفترض جدا   متٌنة نظرٌة

 

 فما استخدمها وإذا! .  حركته فً المعجزة المعصوم القابد سٌستخدم هل] هو المقدمة هذه بعد المطروح والسإال

 [ ! طبٌعتها هً

 وباطنه وظاهر باطن العالم لهذا أن ق لنا حٌن قلٌبل   الكتاب هذا بداٌة الى للعودة نحتاج السإال هذا على وللجواب

 قانون شكل على األصل ذلك من انطلقت قد تكون ظاهره فً نراها حركة فكل األصل هو كان فلما األصل هو

 التحكم على القدرة له ٌكون الحّسً العالم فً المادة ذرات ٌراقب أن ٌستطٌع من أن تثبت الفٌزٌاء إن قلنا ثم ما

.  هناك حججنا وسقنا واحد شًء واإلنسان العالم أن أٌضا   قلنا إننا وبما. العالم هذا ومستقبل وحاضر ماضً فً

 الفن وحتى والدٌن والفلسفة العلم لها ٌنتهً مسؤلة معصوم قابد وجود مسؤلة أن موضع من أكثر وفً كذلك وقلنا

 . ذوقه حسب وكل   السإال هذا على الجواب نستخلص أن حٌنبذ فٌمكننا القرابن هذه كل بٌن الربط تم فإذا. 

 التفكٌر فً اآلخرٌن حق على التجاوز بمثابة سٌكون الكتاب هذا كاتب قبل من السإال هذا على جواب إٌجاد ألن

 أٌها علٌك فما ولذلك متجردا   هنا جوابه ٌكون أن ٌمكن وال الجواب على سٌنعكس هنا الكاتب وتوجه ذوق ألن

 كانت كٌفما إنك وتؤكد علٌها اإلجابة لتجد لك قدمناها التً والقرابن البراهٌن بٌن تجمع أن إال الكرٌم القارئ

 !!! الخطؤ تقبل ال صحٌحة إجابة فهً السإال هذا عن إجابتك
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 الُمعاصر الكونً اإلنحدار

ره الذي الكونً النظام مفاصل ٌعتري خلل هناك أن للكثٌرٌن جلٌا   ٌبدو قد  ظهر( الفساد) أن أخرى بكلمة.  ن عاص 

 أو الفساد وهذا.  لئلنسان التكنلوجٌة الماكنة ت خلّفها التً األضرار بفعل.  أٌضا   الفضاء فً بل البحر وفً البر فً

 تؤثُّر أنفً أو أ ثبت ولست الخصوص بوجه اإلنسانً المجتمع له ٌتعّرض ما وهو معنوي:  جهتٌن على اإلنحدار

 ما وهو الطبٌعة عالم فً ٌظهر خلل أو انحدار ثانٌة جهة ومن!  األولى وهً الجهة بهذه معنوٌا   األجناس باقً

طام الفضاء فً اإلنسان ٌتركها التً والمخلّفات المناخ تلّوث على ٌشتمل  وبعض األرض مدار فً الموجود كالح 

 ! الكونً الفراغ فً تسبح مازالت التً تلك وحتى المرٌخ لسطح أرسلها التً األجهزة

 

 فهناك ، اإلنحدار هذا فً وبشدة م ساهمة األولى للوهلة تبدو بنفسها الطبٌعة أن اإلعتبار بنظر األخذ ٌجب ثم

 وثوران تسونامً وموجات زالزل من ٌ صاحبها ما كل مع اآلخر البعض بعضها ٌ مّزق التً التكتونٌة الصفابح

 المجّرات وتتباعد ٌتمدد بطبٌعته فالكون ذلك عدا وفٌما ، األزرق الكوكب جٌلوجٌا عن تكلمنا إذا هذا ، للبراكٌن

 أكثر وقت علٌها مرّ  ما كل شمسنا عن تبتعد علٌها نعٌش التً األرض أن درجة الى كذلك والكواكب بٌنها فٌما

 على الحصول عن كوكبنا ٌتوقؾ معها لدرجة الشمس عن بعٌدٌن فٌه نكون الذي الٌوم ٌؤتً متى ندري وال

 ! ٌتجّمد ثم الطاقة من حصته

 

 زادت كلّما الوقت مرّ  فكلّما ، الوقت بفعل م ستمر لخطر الكونٌة اإلنسان نفوذ منطقة تعّرض ذلك الى أضؾ

 الفضابٌة األشعة وموجات والكوٌكبات الكبٌرة المذنبات لخطر الكونٌة اإلنسان نفوذ منطقة تعّرض إحتماالت

 لقزم أما لتتحول تنفجر سوؾ آجبل   أم عاجبل   وهً السن فً بالطاقة تمّدنا التً الشمس وتقدم هرم عن فضبل  

 وسوؾ اإلنفجار مساحة ضمن األرض تكون السٌنارٌوهات هذه كل وفً كونٌة شظاٌا أو أسود ثقب أو أبٌض

 للعالم وجود ال أن عرفت وإذ ، ٌ سمى كما(  األعظم الم ستعر) أو(  نوفا السوبر) ذلك بفعل األخرى هً تتمّزق

 بل اآلن نعٌشه والذي الهاوٌة نحو لئلنحدار وبوضوح ٌإشر فهذا مفّصبل   علٌك مرّ  كما اإلنسان وجود بؽٌر

 وأ ضٌؾَ  واحد طرؾ من كان لكنه االولى اللحظة ومنذ الكونً امالنظ كامل بل ال وجدت أن منذ اإلنسانٌة عاشته

 ! الطبٌعً الكونً بالنظام نحن عبثنا وهو آخر طرؾ له

 

 عوامل زادت كلما كبشرٌة تطّورنا فً جدٌدة حقبة افتتحنا فكلّما.  المعنوي ب عده فً جلٌا   ٌبدو اإلنحدار هذا ثم

عات تظهر وبدأت اإلجتماعً التفكك  السلبٌة العادات وزادت واإلجتماعٌة والفكرٌة الثقافٌة مإسساتنا فً تصدُّ

 المجتمع فانحدار واحد شًء واإلنسان العالم أن وبما والفكري واألخبلقً اإلجتماعً نظامنا على الداخلة

تكامل كك ل ٌعمل وجدناه عمٌقة بنظرة له نظرنا إذا الذي الكونً النظام فً انحدار ٌ مثل معنوٌا   االنسانً  وهذا م 

 ... الكونً النظام كامل على اإلنسانٌة للحضارة المعنوي اإلنحدار احتساب علٌنا ٌفرض المجّزأ ؼٌر الكل

 

.  أوضح بعبارة.  المنطق صوابٌة عن بعٌد إدعاء لؤلحسن والكونً اإلنسانً االرتقاء ادعاء أن ٌظهر قد هذا من

 إن إذ للواقع منافٌا   قوال   ٌبدو والمادي المعنوي شقٌه بكبل الكونً للنظام ومزدهر واعد مستقبل هناك بؤن القول أن
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عات ظهرت كلّما الزمان فً تقدمنا كلّما أننا وبصراحة ٌقول الواقع  أن أحد ٌدعً فكٌؾ.  الكونً النظام فً تصدُّ

 النظام ٌكون أن تحتم المرتبة وهذه اإلدراك من عالٌة لمرتبة ستصل!  أساسا   الموعود القابد ظهور وقبل البشرٌة

 أن فؤما.  لهما ثالث ال طرٌقٌن فهناك وبالتالً العام الكونً النظام تحسٌن فً ٌساهم ما وهو قوٌم نظام تتبعه الذي

 ستكون سٌحدث بؤنه قبلنا إذا لكن فعبل   سٌحدث ما هو وأنه صواب أنه وأما.  قبوله ٌمكن وال باطل تقدم بما القول

 بالنظام اإلرتقاء هً له الحاجة وجه إن إذ األصل من المعصوم للقابد الحاجة انتفاء وهً أكبر مشكلة هناك

 الحاجة تنتفً فبهذا المعصوم للقابد الحاجة ودون أجزاءه كل حٌث من راقٌة لمرتبة النظام هذا وصل فإذا الكونً

 مبرر دون السلطة احتكار مفهوم سٌكرس ظهوره أن أي للدكتاتورٌة تكرٌس ظهوره وٌكون المعصوم للقابد

 ! الورٌقات هذه كاتب أمثال البعض ٌطرحه الذي الرأي مع تماما   بالخبلؾ وهذا

 

 وفقا   وظهرت السنٌن مبلٌٌن خبلل األحسن نحو تطّور الكونً النظام أن وبالضرورة نعرؾ أننا هو:  والجواب

 التطور هذا أن للقول مبرر لآلن ٌوجد ال وبالتالً.  تطّورا   تزداد الحٌاة وهذه الحٌاة األحسن نحو التطور لهذا

 لم نحن ثم ، ستتوقؾ أنها ٌعنً ال هذا لكن الرحلة هذه فً انتكاسات هناك ٌكون قد نعم.  توقؾ األحسن نحو

 من صؽٌر جزء عن كبلما   ٌبقى لؤلرض البٌبً التلّوث عن الكبلم فمثبل   ، الكونً النظام من جزء عن نتكلم

 على االرتقاء هذا تجعل أن األجزاء بباقً ترتقً حتى علٌك ٌجب ناجحة انتاج عملٌة أي وفً الكونً النظام

 . جهتٌن عن تكلّمنا إننا وبما!  المإكد اإلنحدار نحو األجزاء كل ستسٌر وإال اآلخر بعضها حساب

 

ؽاٌرة النظر وجهة ٌ ثبت ال الجهة هذه فً خلل فؤي الكونً النظام من المادٌة الجهة هً منهما وواحدة  الم 

 والتلّوث الكونً التمدد فٌه نرى الذي الجزء وهو صؽٌر جزء فً ٌ حصر أن من أكبر الكون هذا ألن والم عاكسة

ذرٌتها بشبابها تحتفظ مازالت النظام فً أخرى أجزاء فهناك والكوٌكبات النٌازك من للخطر فٌه ونتعرض  وع 

 الجزء هذا إصبلح أن ثم ، نقدمها التً الفرضٌات من فرضٌة فهذه فٌها المهدوٌة الحركة كامل تكون أن وٌمكن

تعّسرا   لٌس  ال حتمً أمر المرتبة لتلك الوصول وهذا المعرفة من عالٌة مرتبة الى اإلنسانٌة وصلت إذا جدا م 

 ولو البٌبٌة األنظمة بعض إصبلح فً جزبٌا   ولو نجحت المعاصرة المنّظمات بعض أن بل ال.  أبدا   الشك ٌقبل

 التمدد عن وأما!  المادي الكونً النظام كامل لٌشمل دابرته توسٌع ببساطة ٌمكن ما وهذا محدود نطاق على

 عبلج إٌجاد نظرٌا   الممكن من إذ بعٌد أمر وهذا له عبلج ال أن قلنا لو فحتى بعضها عن المجّرات وابتعاد الكونً

 ٌحتاج إنه إذ المهدوٌة تقدمها التً المتبنٌات على المبدأ حٌث من ٌإثر ال فهو ، له عبلج ال أن قلنا لو فحتى!  له

! .  فلسفً طابع له باألساس وجوده و ، الكونً النظام فً سلبً بشكل مإثرا   ٌكون كً جدا   طوٌلة زمنٌة لفترات

 هذه ٌبلحظ أن وٌجب النهاٌة نحو رحلته ٌبدأ الشًء لوالدة األولى اللحظة فمنذ دابمة للنهاٌة الحركة أن بمعنى

 . الكونً التمدد خبلل من فعلٌا   الحاصل هو وهذا دابما نحوها والحركة النهاٌة

 اإلجتماعٌة األنظمة بعض تفكك حالٌا   نشهد أننا فمع. النظام من المعنوي الجانب قضٌة ن عالج أن أردنا إذا ثم

 طوٌلة تكون قد لفترة سٌبقى أنه كذلك ٌ نكر وال ٌ نكر ال أمر وهذا الم عاصر التكنلوجً التقدم بفعل واألخبلقٌة

 الرجوع وهذا للذات للرجوع ستدفعنا المراحل من مرحلة فً التكنلوجٌا هذه ألن ، سٌرتفع النهاٌة فً لكنه نسبٌا  

 لدابرة انتقل حٌن أنه عالٌة برتبة ضابط وهو األصدقاء بعض لً روى!  ذلك على ومثال ، بواسطتها سٌكون

 علٌه فكان الجدٌد المدٌر هو أنه وبما الدابرة تلك أفراد بٌن المتفشً الكذب من لون وجود صدمه حساسة أمنٌة

 عمله ٌ عّرض الحساس األمنً المكان ذلك مثل فً واإللتواء الكذب وجود ألن وبسرعة الوضع هذا إصبلح

براء من فرٌق هناك أن أخبرهم اإلجتماع وفً الدابرة تلك بؤفراد ٌجتمع أن قرر وعلٌه.  وحقٌقً شدٌد لخطر  الخ 
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 الكذب ٌكشؾ جهاز ضمنها ومن األلكترونٌة األجهزة بؤحدث مجهزة ؼرفة بنصب لٌقوم ؼدا ٌحض ر سوؾ

 ارتباك مبلمح علٌه تظهر ٌتكلم حٌن الكاذب وإن والشفتٌن والٌدٌن كالعٌن الجسد حركات ٌراقب آخر وجهاز

 الثانً الٌوم فً وبالفعل.  الكذب من اللون هذا كشؾ وظٌفتها األجهزة تلك وأن ظاهرة ؼٌر خفٌفة كانت وإن

 نبه الذي المدٌر ؼرفة ودخلوا معهم حقابب وٌحملون عالٌة برتب ضباط أٌضا   وهم الضابط هذا أصدقاء جاء

 التً هً منها فواحدة ؼرؾ ثبلث عن عبارة كان مكتبه ألن لها أحد أي دخول بعدم منه الصادر باألمر الجمٌع

 التالً الٌوم وفً.  خرجوا ثم ساعات 6 لمدة والضحك الشاي تناول سوى بشًء ٌقوموا لم لكنهم. الضباط دخلها

 هو علٌهم ما وكل الؽرفة تلك ستعمالا حق للكل أن خبر الدابرة فً ٌذٌع بؤن حماٌته أفراد أحد الجدٌد المدٌر أمر

 للؽرفة إدخالهم ٌقرر سوؾ حلّها عن المدٌر عجز واذا بٌنهم تحدث التً الخبلفات ٌتضمن رسمً طلب تقدٌم

 أشهر ثبلث خبلل أنه ٌضحك وهو لً ٌقول.  ممكنة عقوبة أقصى ٌتلقى سوؾ كاذب أنه ٌظهر ومن الؽامضة

 فً حتى اإلنضباط درجات أقصى فً موظفٌه تجعل أن من(  تعبٌره حد على) البٌضاء الكذبة هذه استطاعت

 النهاٌة فً ٌعود والفضل تحقٌقه من سنوات ثبلث لمدة السابق المدٌر عجز ما وهو كؤفراد بٌنهم فٌما التعامل

  …وحدها للتكنلوجٌا

 

 كامٌرات عنك ببعٌد ولٌس اإلنضباط من لون إٌجاد فً ت ساعد التكنلوجٌا هذه إن واضحا   ٌبدو القصة هذه من

 سلوك تؽٌٌر فً بالفعل تساعد األجهزة وهذه.  كثٌر هذا وامثال سلوكهم تحسٌن على كثٌرٌن تجبر التً المراقبة

 األجهزة هذه خبلل من علٌه المفروضة بةاقالر بفعل الحسن بالسلوك ملتزما   البدء فً كان إذا ألنه األفراد بعض

فعت إذا حتى وبالتالً دابمة طبٌعة الى هذا سلوكه ٌتحّول فبالتدرٌج  سٌبقى عنه التنصت جهاز أو الكامٌرا تلك ر 

 السوٌة وللفطرة للذات إعادتنا فً التكنلوجٌا ستلعبه الذي الدور واضحا   ٌبدو وبهذا. المحترم سلوكه على محافظا  

 تتطّور مازالت وهً أربعة أو عقود ثبلث من إال التكتلوجٌا هذه نكتشؾ لم فنحن وقت الى تاجٌح األمر لكن

 االلتزام على البداٌة فً سٌجبره وهذا ذهب أٌنما الفرد على رقٌبا   تكون بحٌث اإلتقان من درجة الى وستصل

 علٌه ٌ فرض أن المعٌب من فلٌس وبالتالً علٌه حصل ما أفضل هو االلتزام هذا أن سٌقتنع بعد فٌما لكنه والنظام

 فً السلبٌة الظواهر وتنتفً اإلجتماعً الدور بالنتٌجة سٌعزز ما وهذا ذاتٌة بقناعة وٌلتزم ذاتً بدافع وسٌتصرؾ

 …المعصوم القابد قٌادة تحت العالمٌة الدولة نحو الرحلة ستبدأ وهكذا المجتمع

 

 النظام فً العٌوب بعض بإصبلح وقامت اإلنضباط من المستوى هذا لمثل البشرٌة وصلت إذا بؤنه القول عن أما

 ! األساس من المعصوم للقابد الحاجة تنتفً افبهذ.  والمعنوي المادي وبشقٌّه الكونً

 وااللتزام السلوك حسن مفاهٌم على الظاهر فً اتفقت مهما والبشرٌة. وباطن ظاهر هناك أن قلنا أننا:  والجواب

 القابد ومهمة الباطن من تبدأ األسمى أو األعلى المجتمع نحو والرحلة الباطن فً تتفق لن فهً والقوانٌن بالنظام

 فالقول وبالتالً النظر وجهة ذات ٌتبنى والكل به مقتنعٌن الكل ٌكون واحد اتجاه على اإلنسانٌة جمع هً الموعود

 من له محل ال قول.  المعصوم للقابد محتاج ؼٌر ٌكون االلتزام من المرتبة تلك ٌصل أن بعد المجتمع بؤن

 ! وتفصٌبل   جملة   اإلعراب
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 فً ما ؼاٌة.  ٌحدث سوؾ الكونً النظام فً الم عاصر اإلنحدار هذا وتجاوز األفضل نحو فاإلرتقاء;  وإذن

 ذكرناها التً بالطرٌقة سٌحدث هل نعرؾ ال بل ال سٌحدث كٌؾ نعرؾ ال كما سٌحدث متى النعرؾ أننا األمر

 هذا سنن من سنة األفضل نحو اإلرتقاء أن هو نقوله أن ٌمكن ما ؼاٌة...  أعلم هللا أخرى بطرٌقة أو قلٌل قبل لك

 هذا سنن من سنة لؤلفضل االرتقاء أن على شواهد توجد النظام هذا مفاصل من مفصل كل وفً الكونً النظام

 ! النظام

 

 اإلرتقاء توجب التارٌخ ُسنن

جالة مررنا إذا إننا  توجب التارٌخٌة السنن أن وبوضوح سنجد الٌوم أٌدٌنا بٌن نقرأه الذي التارٌخ طبٌعة على بع 

 والمركز قطبها سٌكون التً العالمٌة الدولة نحو تسٌر اإلنسانٌة أن من متٌقنٌن ٌجعلنا ما وهذا لؤلفضل اإلرتقاء

  …الموعود القابد هو حوله تدور الذي

 

 الٌوم وصلنا أجدادنا فٌه سكن الذي الكهؾ فمن لؤلفضل ارتقابها على حً شاهد اإلنسانٌة الحضارة فتارٌخ

 .. آخره الى و و و الذكٌة والهواتؾ واإلٌرباص البوٌنػ لطابرات

 كانت قرٌب وقت والى اإلنسانٌة الى الهمجٌة من ارتقى أٌضا   والمجتمع األفكار صعٌد على ارتقاء لدٌنا وحصل

 والسبً الؽزو نظام واعتمادها والعشابرٌة القبلٌة كانت أقرب وقت والى وتجاوزناها موجودة للبشر العبودٌة

 أباإه علٌه كان الذي للنظام اإلتهام أصابع ٌوجه عام شبه وبشكل العشٌرة ربٌس تجد والٌوم أٌضا   موجودة

(  الفصلٌة) مثل العشابري نظامنا داخل نشهدها أن دون علٌها وعٌنا التً الظواهر بعض إن حتى.  واجداده

 أفراد أحد أو أهلها ألن سوى لشًء ال واإلجبار بالقوة علٌها مفروض زوج لبٌت ت ساق برٌبة امراة وهً

 معا   والمعنوي المادي التعوٌض دفع من وكنوع أخرى عشٌرة أفراد أحد بحق ما جرٌمة ارتكب عشٌرتها

 همجٌة أمور ت عتبر الٌوم األمور هذه مثل ، الفعل لذلك كدٌة المسكٌنة هذه ت ساق الضرر علٌها وقع التً للعشٌرة

 المفاهٌم كل أن القاطع وبالدلٌل لنا ٌ ثبت التارٌخ أن بمعنى ، والقبابل العشابر زعماء هم ٌرفضها من وأول

 ٌركز أنه السنن تلك موت ٌراقب فٌمن فالمشكلة إٌجابٌة أنها مع بعضها موت عن أما. لؤلفضل ترتقً والعادات

 أكثر وتكون ماتت التً تلك عن كتعوٌض تولد وسنن وعادات قٌم بروز لضرورة ٌلتفت وال فقط لوحدها علٌها

 اجتماعٌة طبقة فً إٌجابٌة ظاهرة تولد معٌنة اجتماعٌة طبقة فً إٌجابٌة ظاهرة تموت حٌن وؼالبا   ، رصانة

 ! توقؾ دون مستمر فاإلرتقاء وبالتالً أخرى

 

 وإن اإلرتقاء بهذا أجزاءه بعض لتؤثُّر االلتفات دون الكونً النظام كامل ٌرتقً أن هو المهم فاألمر أسلفنا وكما

 حضارات عن التارٌخ ٌحدثنا وهكذا االرتقاء على قادرا   ٌكون أجزاءه بباقً النظام أن المهم سلبٌا   تؤثُّرها كان

 تؤتً جدٌدة حضارات والدة مفتاح هو الحضارات تلك موت ألن للذروة وصلت أن بعد وماتت واندثر قامت

م وهذا. الكونً النظام أجزاء كل لؤلفضل ترتقً وبالتالً جدٌدة مفاهٌم معها  فبعضها والتقالٌد العادات على ٌ عم 

  …والسنن والعادات المفاهٌم من جدٌد جٌل لٌولد ٌموت
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 اإلنسانٌة أن وكٌؾ الوضعٌن بٌن الشاسع التفاوت وبسهولة تجد أن تستطٌع وللحاضر للماضً سرٌعة وبنظرة

 القابد بظهور ذروتها تصل حتى مستمرة العملٌة هذه ومازالت أعلى مستوى الى أدنى مستوى من ارتقت

 ! الموعود

 

 اإلرتقاء توجب الفلسفة

لٌات إدراك الى والبدٌهٌات البسابط إدراك من اإلنسانً الفكر تطّور السنٌن آالؾ بمرور  جاء التطّور وهذا ، الك 

 العالم وعن نفسه عن البدابً التصّور مرحلة اإلنسان تجاوز فعندما ، اإلنسان واجهها التً األسبلة لثورة كنتٌجة

 الخارجة الظواهر فً التحكم قوة له ٌ سند لشًء بحاجة أنه اكتشؾ ما وس رعان تعقٌدا   األكثر األسبلة بطرح وبدأ

 والكوابٌس كاألحبلم باطنٌة تكون أن أو والزالزل والبراكٌن كالفٌضانات طبٌعٌة ظواهر تكون كؤن فهمه عن

رعان ، والخوؾ الحزن مثل المتباٌنة والشعورات  م عارضة تمت أن لبث ما ثم للدٌن بدابٌا   نظاما   اكتشؾ ما فس 

 انتقل ثم أٌضا   السحر وبرز التعقٌد فً إٌؽاال   أكثر ألسبلة العقل إثارة بفعل البدابً(  الطوطمً) الدٌن ذلك

  …وهكذا تعقٌدا   أكثر أنظمة لتكوٌن اإلنسان

 

 بعقل تزدحم كانت أنها بمعنى ، فلسفٌة أسبلة أؼلبها فً وهً األسبلة تلك فورة اإلنسان واجه حٌن حصل هذا كل

 فٌما تفكٌره خبلل من وإنما. بالمباشرة الخارجً العالم مع الٌومً تعامله خبلل من ٌتؤتى حّسً لشًء ال اإلنسان

 هذه لترتٌب أساسات وضع من انتهى أن وبعد ، الخارجً العالم مع والمباشر الٌومً الحّسً التعامل هذا بعد

 ألن العلم تقّدم كلّما إطرادي بشكل تزداد إنها بل تتوقؾ ولم م ستمرة التطّور حالة ظلّت الفلسفة ووج دت األفكار

ٌ ثٌر جدٌدة أبواب للفلسفة ٌفتتح العلم  اإلنتاج عملٌة تستمر وهكذا جدٌدة وكلّها ألجوبة بدورها تحتاج أسبلة و

 توقفها ألن تتوقؾ وال لؤلعلى األدنى من وتنتقل دابما   تصاعدي وضع فً وهً تتوقؾ وال والفلسفً الفكري

 هً وبالتالً تواكبه فهً األعلى باتجاه ٌتحّرك الخارجً العالم أن وبما توقؾ قد الخارجً العالم أن ٌعنً

 عن ٌكشؾ ٌوم بعد ٌوما   الذي الكونً النظام كامل تطّور بفعل علٌها مفروض اإلرتقاء إن بل باإلرتقاء محكومة

 األسبلة من أكثر أفكار ظهرت كلّما األسبلة كثرت وكلّما أكثر األسبلة زادت كلّما أكثر انكشؾ وكلّما أكثر نفسه

 الجدل قوة اشتدت كلّما األفكار بٌن التعارض وجد وكلّما ت عارضها أفكار ظهرت أفكار ظهرت وكلّما المطروحة

  …إلنتاجها خصوبة األكثر البٌبة هً هذه ألن الفلسفة تنتعش وبهذا الفكري

 

 نقطة من ٌبدأ أنه الجدل طبٌعة ألن ، الذروة لمرحلة تصل إنها الواضح فمن الجدل على تتؽذى الفلسفة ومادامت

 حول البارد الجدل مرحلة فً وألننا والشّدة الفتور فً ت جارٌه والفلسفة الحّدة حٌث من ساخنة لنقطة لٌنتهً باردة

 الذروة لمرحلة سنصل إننا المإكد فمن هذا ؼٌر والكثٌر اإلصطناعٌة والحٌاة األنسجة زراعة مثل األفكار بعض

 لؤلعلى اإلرتقاء توجب فالفلسفة وإذن محال ال التفلسؾ هذا سٌترّقى وعلٌه للتفلسؾ نتٌجة إال التؤكد هذا وما

 ..! وصل وأٌن كان أٌن لترى اإلنسانً الفكري لئلنتاج تنظر أن وٌكفٌك واألفضل
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 اإلرتقاء ٌوجب العلم

 لآلن بؽموضها م حتفظة ظلّت التً األسبلة عن ٌ جٌب سوؾ العلم أن وادعابهم العلماء كبلم بؤن شبهة وال شك ال

 قادر العلم أن قولهم وهً العلماء بعض على مإاخذة هناك إن مع جدا   ودقٌق دقٌق كبلم ، للوقت ٌحتاج لكنه. 

 ! العلمً المنطق خبلؾ هذا ألن شًء كل عن اإلجابة على

 الحقا   علٌها اإلجابة تتم سوؾ عنها اإلجابة عن عاجز والعلم الٌوم للعلم توجٌهها ٌتم التً األسبلة من الكثٌر ولكن

 عنها لئلجابة وسٌلة نجد ثم األسبلة هذه طبٌعة ندرس كً للوقت نحتاج أننا األمر فً ما ؼاٌة رٌب أو شك دون

ع ما تقرٌبا   هو الكبلم وهذا.  المراحل من مرحلة فً ألننا واقعً أنه وثبت جدٌد قدٌم كبلم وهو العلماء علٌه ٌ جم 

ّنا  العلم أن دابما   ٌقولون كانوا الحقبة تلك عاصروا الذٌن والعلماء العام الشكل إال مثبل   الفٌزٌاء من نفهم ال ك 

 الكثٌر على اإلجابة تمت الكافً الوقت توفر لما وبالفعل للوقت ٌحتاج لكن باألجوبة وٌؤتً الحقٌقة ٌكشؾ سوؾ

 آٌنشتاٌن آلبرت مثل فٌزٌابٌن لدٌنا وظهر الكم بفٌزٌاء ذروته وصل للفٌزٌاء جدٌدا   عصرا   وافتتحنا األسبلة من

 تم إذ هو اثبته ما بعض صحة لدٌنا تؤكد طوٌلة بعقود آٌنشتاٌن موت وبعد نٌوتن فٌزٌاء على تقرٌبا   قضى الذي

 فً فالعلم وهكذا!  عملٌا   كبلمه تؤكٌد تم أنه أي. نظرٌا   الثقوب هذه وجود هو أثبت كما أسودٌن ثقبٌن تصوٌر

  …دابما األفضل نحو اإلرتقاء من حالة

 

 عند ٌبدأ فهو. العلم طبٌعة من ٌتجزأ ال جزء األفضل نحو اإلرتقاء مفهوم أن أي. اإلرتقاء ٌ حتم بطبٌعته والعلم

تدنٌة مراتب من األفراد  عام كمفهوم هو جهته من وأما. فردٌته جهة من هذا أعلى لمراتب فشٌبا   شٌبا   ٌرتقً ثم م 

لٌا مراحل لٌصل متدنٌة مراحل من ٌبدأ بذاته هو فكذلك تقدمة ع   هذا مثل ت حتم عنه تنتج التً آثاره أن كما وم 

م  عّما لمحة ٌ عطٌك فهذا طوٌبل   أمامه الطرٌق ومازال شًء كل لآلن ٌكتشؾ لم العلم أي أنه وبما لؤلمام التقدُّ

 …العلمً لئلعتقاد وفقا   به التسلٌم من مفروغ أمر فاإلرتقاء وبالتالً األمر له سٌإول

 

  اإلرتقاء ٌوجب الدٌن

تدٌن على واجبا   هذا ٌعتبر بل.  األفضل نحو اإلرتقاء حتمٌة على ٌ صر الدٌن أن الواضحات أوضح من إن  الم 

 والعلم الفلسفة بخبلؾ الدٌن أن إذ هذا عن ٌنفك ال الدٌن وجود أن بل ال ، ل تحقٌقه الحثٌث بالسعً ٌلتزم أن فً

 على قابم منه والهدؾ وجوده وإن الصفر من اإلرتقاء فٌوجب الدٌن أما ، موجود هو لما اإلرتقاء ٌوجبا اللذٌن

 مستواه ورفع باإلنسان اإلرتقاء إال وجوهها من وجه فً لٌست الدٌن فمهمة ، الهدؾ هذا تحقٌق أجل من العمل

 بؽض لئلنسان الواعد بالمستقبل ت بشِّر دابما   الدٌنٌة النظرة كانت األساس هذا وعلى. أعلى لمرتبة أدنى مرتبة من

 ما إذا لئلنسان الواعد بالمستقبل الوعد أن المهم.  بعدها فٌما أو كان الحٌاة أفً الوعد هذا حٌثٌات عن النظر

ٌُّن بلوازم التزم   …النقاش وال التؽٌٌر ٌقبل ال ثابت وعد التد

 

لق اإلنسان أن ٌرى إنه إذ!    اإلنسان بحٌاة اإلرتقاء مفهوم ربط فً هذا كل من ألبعد ٌذهب والدٌن  فً خ 

 النحل( واألفبدة واألبصار السمع لكم وجعل شٌبا   تعلمون ال أمهاتكم بطون من أخرجكم وهللا) ٌرتقً كً األساس

 علمٌة مرتبة من لدٌهم ما أساس على إال منخفضة أو مرتفعة مستوٌاتهم تكون ال األفراد أن ٌإكد وهو ، 78
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(  خبٌر تعملون بما وهللا درجات العلم أ وتوا والذٌن منكم آمنوا الذٌن هللا ٌرفع) المعرفة سلّم ارتقابهم بفعل

 ! 11 المجادلة

فر فً وجاء  عبلمة على واطلع علم كل الرب علّم) ، 21 ، 19: 42. المقدس الكتاب فً(  سٌراخ بن ٌشوع) س 

 حقٌقته فً هو ما التعلّم على والحث الكشؾ وهذا( !  الخفاٌا آثار عن ،وكاشفا   والمستقبل بالماضً مخبرا   الدهر

 فً فالدٌن وإذن ، عنه الكبلم فً ن سهب أن أو ٌ شرح أن من أوضح والموضوع باإلنسان لئلرتقاء ودفع حث إال

 اإلنسان ٌظل بؤن وأبدا   دابما   ٌؤمر بل.  ما حدّ  عند ٌتوقؾ وال لؤلفضل األسوأ من لئلرتقاء دعوة هو جهاته أحد

 السعٌدة الرؼٌدة الحٌاة له ٌوفر بما لؤلفضل وٌرتقً ٌتكامل أن هو خلقه وسبب نسانكإ وجوده ألن للكمال ٌسعى

 الحٌاة فً السعادة على ٌحصل ولم الهدؾ بهذا اإلنسان التزم فإذا ، اإلنسان أحبلم فٌها وتتحقق هللا فٌها ٌ عبد التً

 بوضع باإلرتقاء االلهً الوعد ٌتحقق سوؾ وبالتالً للنعٌم فٌها سٌدخل التً األبدٌة الحٌاة تؤتً الحٌاة هذه فبعد

  …لؤلفضل اإلنسان وحال

 

 تقدم ما وعلى.  ٌ نكرها أن أحد ٌستطٌع ال التً الوجود سنن من سنة اإلرتقاء أن باتجاه وٌإكد ٌدفع فالدٌن ولهذا

 !!! آجبل   أو عاجبل   منه بد ال وأنه الوجود ضرورات من ضرورة اإلرتقاء أن إثبات فً مساهما   أٌضا   الدٌن ٌكون

 

  اإلرتقاء حتمٌة

ٌُّها لك قّدمناه الذي بعد  ال حتمً أمر للبشرٌة أفضل مستقبل نحو اإلرتقاء أن الواضح من ٌبدو الكرٌم القارئ أ

 ذلك الى أضؾ ، الشك منها ٌتسرب أن الممكن من التً الثؽرات جمٌع أؼلقنا أننا أعتقد هنا والى. التشكٌك ٌقبل

 الفردي الوجدان صعٌد على ولو حتمً أمر اإلرتقاء بؤن ٌحكم السلٌم فالوجدان الدلٌل لؽة عن قلٌبل   ابتعدنا إذا أننا

 دابما   نفسً باطنً شعور لدٌهم فهم شعورهم صواب عدم أو صواب عن النظر بؽض األفراد أن بمعنى ،

 . آخر شًء وال األمل هو وهذا.  لؤلفضل واإلرتقاء األفضل بمجًء

 اإلنسان تحّول عنه انفكّ  ما متى الهاجس وهذا أعلى مرتبة إلى مرتبة من ٌرتقً لكً ٌسعى بطبٌعته اإلنسان إن

 والهاجس األمل وهذا الحلم فهذا وٌؤمل وٌحلم ٌعٌش اإلنسان مادام ولكن للحٌاة القابل ؼٌر الجلٌد من لكتلة

 فمن وجوده مفاصل من مفصل كل فً اإلرتقاء هذا ٌستشعر وهو.  له مبلزما   ٌبقى األفضل نحو باإلرتقاء

 ومن تعقٌدا   بؤكثرها العلم الى األمور بؤبسط الجهل ومن البدنٌة للقوة ٌتحّول طفولته فً ٌعترٌه كان الذي الضعؾ

 وال إرتقاء حالة فً دابما   ٌعٌش فهو.  وهكذا خٌال ه له ٌصل أن ٌمكن ما أقصى إلى البسٌطة واألحبلم الطموحات

 هذا الحال وبطبٌعة ، له بالنسبة أفضل سٌكون ؼدا   بؤن األمل قٌد على ٌبقى أن بضرورة الشعور عنه ٌؽٌب

 الموجودات فكل الموجودات كل ٌشمل وهو ، الكونً النظام فً عام وقانون آلٌة هو بل فراغ من ٌؤتً ال الشعور

سٌمات تلك من لئلرتقاء تسعى  الكابنات أصؽر ومن النظام هذا فً المجّرات أكبر الى الذرة داخل الصؽٌرة الج 

 هذا ألن.  لؤلفضل والتطّور اإلرتقاء نظام علٌهم ٌسري استثناء دون الكل ، اإلنسان إلى وصوال   المجهرٌة

 عن لنفسه وٌبحث التكامل ٌطلب العالم هذا فً شًء فكل التكامل نحو ودافع للعالم محّرك قانون هو القانون

ٌُّؾ وعن أفضل مكان وعن وضع وعن مستقبل  قعر داخل الموجودة الصّماء الصخرة فهذه ، أفضل وتؤقلم تك

كها فً فحتى ، األفضل نحو حركة بداخلها توجد الم حٌط  صعٌد على تفنى ال أنها باعتبار لؤلفضل تتجه هً تفكُّ

 أضافت هً بل التكوٌن سفر من تتبلشى لن فهً مثبل   طاقة الى وتحّولت كمادة ؼابت وإن إنها اي ، الوجود
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 السنوات لمبلٌٌن المحٌط قاع فً محتجزة كونها من أفضل الحركة وهذه جدٌدة حركة العام الكونً للنظام

 الى الصخرة هذه تحّولت الفبلنً الٌوم فً أنه لوجدنا العام الكونً النظام فً للفعالٌات أرشٌؾ وجدنا لو وبالتالً

 بماهٌة لكن م ستمرة كحركة ستبقى بل الوجود من ت محى لن أنها أي ، وكذا كذا حدث الطاقة تلك وبفضل طاقة

 لحٌاة تسعى الصٌد أجل من ت كافح التً الحٌوانات ، لؤلفضل ٌتجه الكون هذا فً شًء فكل ولذلك ، آخر وبعنوان

ٌّر التً النباتات ، ولصؽارها لها أفضل  األنهار ، أفضل لحٌاة تسعى الشمس نحو جذوعها انتصاب مسارات ت ؽ

 اإلرتقاء هذا نحو ٌتجه شًء وكل لها أفضل لوجود تسعى األرض فً الم ستمر الحفر بفعل مجراها ت ؽٌر التً

 للبعض ٌحصل الذي التساف ل فهم علٌنا وٌبقى ، الوجود مع متبلزم حتمً أمر فاإلرتقاء ولذلك ، األفضل نحو

 علٌك مرّ  كما تتوقؾ وال اإلرتقاء فً مستمرة فتبقى األجزاء باقً وأما معٌن جزء فً إال ٌكون ال التساف ل فهذا

 ! فراجع مفّصبل   وشرحناه

 

 طرح خبلل من العلم عنها ٌتكلم التً والؽاٌة ، لؤلفضل اإلرتقاء هً اإلنسان على الدٌن ٌفرضها التً المهمة إن

ت ها الفلسفة حولها تدور التً والفكرة ، األفضل نحو الحٌة الكابنات ارتقاء هً التطّور نظرٌة م   وضع إٌجاد هً بر 

 لنظر ٌحتاج بل بالحس ٌ دَرك ال وهو ظاهر ؼٌر م ختفٌا   كثٌرٌن وعن وأبدا   دابما   األفضل هذا ٌبقى لكن ، أفضل

 فً اإلنسانٌة تواجه التً األكبر والعقبة المشكلة هذه ولربما ، سبقها عّما مختلفة تكون التفكٌر فً وطرٌقة خارق

 ٌلتفتون الناس تجعل طرٌقة وجدنا فلو ، والظواهر األحداث فً والمنظم العمٌق التفكٌر وهً أال ، زمان كل

 علٌه المهدي األمام بؤن نعتقد ولهذا اإلنسانٌة مشاكل من لكثٌر الحل لوجدنا العمٌق التفكٌر من اللون هذا ألهمٌة

 بالتفكٌر تبدأ الناس خبللها من ٌجعل كٌفٌة إٌجاد هو لحكومته األمر استتباب بعد لتحقٌقه سٌسعى ما أول السبلم

ق  ! الكتاب هذا من ٌؤتً ما فً سنتبٌنه ما وهذا الم عم 

 

 لبعض بالنسبة كبٌر عبث عن عبارة شًء كل ٌكون ودونه حتمً أمر اإلرتقاء أن على أكّدنا أننا لآلن والمهم

ٌُّر هذا وما حولنا من تتؽٌر لؤلشٌاء ننظر ٌوم وكل الطبٌعة فً بوضوح نراه حّسً أمر فاإلرتقاء ، العقول  إال التؽ

 وٌصب ٌتجه النتٌجة فً فهو المادة أشكال بعض فً وتفكك وق دم إهتراء شكل على ظهر وإن العام للنظام ارتقاء

م وهو واضح م حدد ومجرى واحد كبٌر نهر فً م وهذا ، لؤلمام التقدُّ  ولن السنٌن مبلٌٌن منذ مستمر لؤلمام التقدُّ

مت التً الؽاٌة ٌبلػ حتى ٌتوقؾ س  طى   الوجودي النظام كامل نحوها ٌسٌر والتً م سبقا   له ر   وهذا ، ثابتة بخ 

 أن ٌ نكر أن ٌستطٌع ال ولكنه أصبل   اإلله وجود ٌنكر ألنه البعض ٌ نكره إلهً تخطٌط أنه نعتقد الذي التخطٌط

 ال وأنه حدث ولماذا شًء كل أتى أٌن من ٌعلم ال أنه أي ، شًء كل بدء قبل ٌتعلق فٌما له تامة مجهولٌة هناك

 فبل هكذا الوضع كان وإذا الباطنً المجرد ذلك عن فضبل   الحّسً المادي الكون أجزاء لكل الوصول ٌستطٌع

 اإلرتقاء حتمٌة مبدأ إنكار ٌستطٌع ال الوقت ذات وفً شًء أي على دلٌل ٌمتلك ال ألنه شًء أي ٌنفً أن له ٌحق

 ال حتى سواه دون النهج هذا نهجنا أٌضا   ولذلك بصددها نحن التً القضٌة ن عالج نحن المبدأ هذا أساس وعلى

 ! شامبل عاما   ٌكون وبالنتٌجة فقط فلسفً أو دٌنً منحى البحث ٌؤخذ

ٌ عاٌشونه الكل ٌ دركه ملموس أمر وهو حتمً أمر اإلرتقاء أن من تؤكدنا هنا والى  وٌبقى. معه وٌتعاملون و

 تكون كً اإلرتقاء مدى ٌصل أن ٌجب درجة ألي أخرى بعبارة ؟ المعصوم القابد ذلك ٌظهر متى السإال

 …النظرٌة هذه لكامل جدا   مهم أمر األمر وهذا!  العالمٌة الدولة لظهور مهٌؤة   اإلنسانٌة
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 الظهور موعد

جالة بهذه ٌ مكننا ال  هناك وإن خصوصا   بصددها نحن التً هذه مثل قضٌة عن المبلمح م كتملة صورة إعطاء الع 

 وألننا ، للظهور توقٌت إعطاء من ٌمنع عقلً محظور ٌوجد االولى المرتبة وفً التوقٌت من ٌمنع دٌنً محظور

 ٌكون الذي بالموعد والقطع البت هذه والحال ٌمكننا فبل والعلمً الدٌنً المنهج وقبل أوال   الفلسفً بالمنهج نلتزم

 ولٌس(  الوقاتون كذب) والتشخٌص التحدٌد من ثانٌة جهة من ٌمنعنا عقابدي ثابت لدٌنا أن مع الظهور فٌه

نا  بتلك ٌإمن ال من ألن ، الكتاب هذا فً العقابدي بالثابت إلتزامنا منشؤه للظهور محدد وقت إعطاء عن امتناع 

 تحدٌد بعدم ٌقطع العقل بل ، كذلك األمر فلٌس ، المورد هذا فً علٌنا ٌستشكل قد بها نإمن التً العقابدٌة الثوابت

 من جاءنا الباب هذا فً ورد ما أكثر وألن محدد وقت ٌوجد ال الموضوعً الواقع فً ألنه للظهور معلوم وقت

 على نفرضه أن ٌمكننا ال وبالتالً الجمٌع على حجة لٌس نحن نتبناه الذي الدٌنً الموروث وهذا الدٌنً الموروث

كنا إٌماننا مع اآلخرٌن  الوضع عن لمحة إعطاء خبللها من نحاول عامة وقراءات دالالت هناك ولكن ، به وتمس 

 الشرط ووفق الدراسة هذه فً ارتؤٌناه الذي للمنهج وفقا   ذلك على وسنعمل الظهور وقت فٌه ٌكون الذي العام

 ! م عٌنة لفبة ولٌس عاما   البحث ٌكون بؤن وضعناه الذي

 

 البشرٌة حٌاة من استثنابً وقت هو المعصوم القابد ظهور فٌه ٌكون الذي األنسب الوقت أن!  وٌبدو ٌ بلحظ فمّما

 الحقب من كثٌر فً البشرٌة على مرّ  الوضع هذا ومثل ، كك ل العالم صعٌد على مرتبك وضع ٌكون أنه بمعنى ،

 ت حّدثنا مثبل   الدٌنً الموروث ففً ، الحقب من كثٌر فً استثنابٌة أوضاعا   عاشت البشرٌة أن أي ، الم ختلفة

 ، الكلمة بمعنى استثنابٌا   وضعا   ٌكون كهذا وضع أن الواضح ومن نوح طوفان عن الثبلثة اإلبراهٌمٌة الدٌانات

 أن الثانٌة العالمٌة الحرب عاصروا الذٌن بعض من مباشرة سمعنا بل المصادر تحدثنا الحدٌث التارٌخ وفً

 إذ الثالثة األلفٌة مجًء إدبان الوضع هذا مثل عاصرت أنا وشخصٌا   ، للبشرٌة بالنسبة استثنابٌا   كان الوضع

 موجودة كانت األقاوٌل هذه مثل أن لً ظهر بعد وفٌما العالم نهاٌة عن تتكلم وهناك هنا من أقاوٌل هناك كانت

 ، الحال بطبٌعة استثنابً وضع وهذا بؤسره الكوكب على الموقؾ سٌد هو كان الترقب وإن العالم أصقاع كل فً

 واحد اتجاه الى متجهة البشرٌة كل فٌه تكون الذي الوضع هو اإلستثنابً بالوضع نقصده ما اوضح وبعبارة

 معٌن بشًء وتهتم معٌن شًء على تتوحد سوؾ البشرٌة أن أي ، الشًء نفس فً وتفكر الهاجس نفس وٌجمعها

 ، الرخاء أو السعادة أو الخوؾ أو بالقلق شعور لدٌها ٌكّون محدد وقتً شًء على تجتمع ال اآلن البشرٌة ،ألن

 الصٌنً به ٌهتم وٌا ، الؽربً اإلنسان واهتمامات طبٌعة عن مختلفة الحالٌة واهتماماته الشرقً اإلنسان فطبٌعة

 من حالة تعٌش فالبشرٌة وهكذا ، األوربً أو األمرٌكً أو العربً به ٌهتم عّما ٌختلؾ اآلن الروسً أو الهندي أو

  …آخره الى والسٌاسً االقتصادي والوضع والثقافة الدٌن صعٌد على والتشظً التشتت

ب ل وإٌجاد والحرٌة السبلم مثل عامة مفاهٌم على تجتمع هً نعم  من والعمل العلمً التقدم وضرورة الرفاهٌة س 

 على موجودة تبقى عامة مفاهٌم لكنها الراهن الوقت فً البشرٌة تجمع والقضاٌا المفاهٌم هذه كل ، الخٌر أجل

 القضاٌا فهذه ، إستثنابً لوضع متٌنة أساسات عنها تنتج التً آثارها واعتبار إعتبارها والٌمكن الخط طول

 بشًء مهتمة البشرٌة فٌه تكون لوقت بحاجة ونحن ، استثنابٌا   وضعا   ٌ عتبر ال ووجودها وهً دابما   موجودة

 أو الحروب أوقات فً إال ٌكون ال والوضع الوقت هذا ومثل.  له ومشدودة الشًء لذلك متوجهة وأنظارها محدد

ٌُّرات أو الضخمة السٌاسٌة التبد الت أو الكبٌرة الكونٌة الظواهر أو جدٌدة حقب دخول  اإلقتصادٌة واألزمات التؽ

 ! وهكذا كله بالعالم تعصؾ التً
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 فهذا استثنابٌا   ٌكون أن ٌجب لماذا أما.  الظهور حركة به تبدأ الذي الوقت فً إستنثابٌا   الوضع ٌكون أن البد إذن

 . الحقا له سنتعرض وهذا مخاطبتها عملٌة تسه ل كً محدد لشًء البشرٌة انتباه لفت الى بحاجة ألننا ، واضح

 تجعلها الوعً من مرتبة الى وصلت البشرٌة تكون أن ٌجب اإلستثنابً الوضع لهذا باإلضافة ثانٌة جهة ومن

 فٌه انتهت وقت هو الظهور وقت ٌكون أن ٌستلزم وهذا ، أزماتها لكل نهابً كحل العالمٌة الدولة لتتقبل مإهلة

 النظرٌات كل جربت قد وتكون والرفاهٌة والمساواة العدل لها توفر أنظمة إلقامة محاوالتها من البشرٌة

 فً الذرٌع الفشل وهً النتٌجة لنفس أنتهت وكلها ودٌنٌة ومادٌة ورأسمالٌة اشتراكٌة من المطروحة الوضعٌة

 الحدٌث هً وربما رابجة العالمٌة الدولة تقبُّل فكرة ستكون ولهذا البشر لبنً والرفاهٌة والمساواة العدل تحقٌق

 ! الحٌن ذلك فً تداوال   األكثر

 

تدهورا   وضعا   الظهور وقت فً مثبل   اإلقتصادي الوضع ٌكون أن المفترض من لٌس أنه كما  الوضع وال م 

 . حتى الدٌنً وال الثقافً وال العلمً

 وجهة من وأما الحال بطبٌعة عامة نظر وجهة من هذا ٌرام ما خٌر على تسٌر كلها التفاصٌل هذه تكون فربما

 فٌه ٌكون الذي الوقت أن على وتؤكٌد إصرار الدٌنً الموروث فً ٌوجد إذ ، آخر كبلم فذلك بحتة دٌنٌة نظر

 ث لثً أن تإكد الدٌنٌة المروٌات بعض بل ال ، األمم لبعض جماعً وهبلك ومجاعات حروب وقت هو الظهور

 ملٌارات فستة إنسان ملٌارات تسعة هو الظهور وقت إدبان البشرٌة نفوس أن فرضنا فلو.  ٌموتون سوؾ البشر

 والموروث ، األشكال من شكل بؤي أو الطبٌعٌة الكوارث أو النووٌة الحروب أو باألوببة ٌموتون سوؾ منهم

 المبّشر منحى ٌنحو!  ضرورة البلهوت رجال من البعض ٌعتبرها التً األمور هذه على تؤكٌده فً الدٌنً

 من فبة كل عن لمحة ٌ عطً بل ال الظهور وقت ست عاصر التً الحروب تلك نوعٌة فً كذلك وٌفّصل للمإمنٌن

  …أٌضا   الموارد من كثٌر فً وأوصافهم الفبات هذه وقادة المتحاربة الفبات

 

 ، العقل بها ٌقطع عقلٌة ضرورة لٌس هذا كل أن.  البحث هذا فً اتخذناه الذي العقلً المنهج جهة من والمهم

 نوع نوعٌن على الحال بطبٌعة الدٌنً الموروث ألن الدٌنً للموروث نقض عنه التنصل ٌعد ال ثانٌة جهة ومن

 به نسلّم إننا مع مناقشته ٌمكن ال الحال وبطبٌعة هذا فوق هو ما ومنه.  ٌ ناَقش أن ٌمكن ما وهو عقبل   مقبول منه

 ٌكون أن الضرورة من فلٌس وعلٌه ، العلمً والبحث الدلٌل لؽة عن تختلؾ اإلٌمان لؽة أن إال كامبل   تسلٌما  

 وفقا   الم رجح ولكن ، كذلك ٌكون ربما أنه ننكر أن ٌمكننا ال كما وأزمات حروب وقت للظهور المعاصر الوضع

 الدٌنً الموروث فً ورد ما وأما األمنً الصعٌد على مستتبا   الوضع ٌكون أن هو هنا نتبناه الذي العقلً للمذهب

ل أن ٌمكن وفوضى ضوضاء وجود عن  ودراسة آخر مورد فً به نلتزم أن ٌمكن أو ، علٌه هو ما ؼٌر الى ٌإو 

 ! الدراسة هذه لطبٌعة م ؽاٌرة طبٌعة لها أخرى

 القطع ٌمكن وال نعلم ال مرتبك هو شكل بؤي لكن مرتبك وضع المرحلة تلك فً الوضع ٌكون أن ٌجب أنه مع

 ٌصنفها التً الطبٌعٌة الكونٌة الظواهر خبلل من سٌكون أنه الظن وأؼلب اإلرباك ذلك سٌكون مفهوم بؤي

 الهرج) للـ مبلءمة األكثر السٌنارٌو هو هذا أن أعلم وهللا ٌبدو ومما(  العبلمات) عنوان تحت الدٌنً الموروث

 مصحوبا   ٌكون الذي اإلستثنابً الوضع هذا ومثل استنثابً الوضع ٌكون أن ٌجب العموم وعلى(  والمرج

 متوافرا   ٌكون وربما الراهن الوقت فً متوافرا   نراه ال الفكري النضج من عالٌة مرتبة الى اإلنسانٌة بوصول

 ! أعلم وهللا نراه ال نحن ولكننا
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 تتوفر أن ٌجب الشرابط من جملة هناك أن المإكد فمن ، اإلستثنابً الوضع هذا سٌكون متى ، كذلك أعلم وهللا

 لٌس كما العالمً القابد لظهور مبلءم وقت هو إستثنابً وضع كل فلٌس العالمً القابد ظهور أجل من وتجتمع

 الشرابط تجتمع أن فبلبد.  العالمً القابد ظهور فً كاؾ   لوحده الفكري النضج من عالٌة لمرتبة البشرٌة وصول

 من ساعة بعد هذا سٌحدث متى ندري وال الظهور ٌكون الشرابط هذه تجتمع ومتى ، المطلوب ٌتحقق لكً كلها

 !!! ندري ال.  سنة مبلٌٌن عشرة بعد أو المقبل العام أو المقبل الشهر أو ؼدا   أو اآلن

 

 إن مع ، عمٌق بشكل المهدوٌة فهم لها ٌ تٌح بما الفكري تقدمها فً كبٌرا   شوطا   قطعت البشرٌة تكون أن ٌجب كما

 إن العلم فً ولٌكن ، كاملة الصورة استٌعاب على قادر وؼٌر الفهم عن عاجزا   ٌكون من دابما   هناك أن الواضح

 علمً مستوى على ٌكونون فقد اإلستٌعاب عدم لفظ من نحن نفهمه ما على لٌسوا ٌستوعبون ال الذٌن هإالء

 متخلفٌن ٌكونون قد الوقت ذلك فً ولكن والعشرٌن الحادي القرن فً نعٌش الذٌن نحن لنا بالنسبة راقً وفكري

 عاجزٌن بل المهدوٌة فهم عن عاجزٌن ٌظلون والمعرفٌة العلمٌة امكانتهم كل ومع المجتمع أفراد لباقً بالنسبة

 للدولة البداٌة فً معارضة وجود ٌ ستبعد ال ولذلك لهم ٌوجهه سوؾ الذي الموعود القابد كبلم فهم عن حتى

 ! المضمون حٌث من ةبسٌط معارضة كانت وإن العالمٌة

 ن عالجها أن ٌجب التً المشاكل من الكثٌر توجد اللفظ هذا فً ألن( الظهور) لفظ من القصد فهم علٌنا ٌبقى لكن

 …اإلشكال هذا رفع وعلٌنا البعض عند الحساسٌة من لون ٌسبب اللفظ فهذا

 

 الظهور معنى

 بما حزب كل الحال وبطبٌعة!  المخلّص ظهور علٌها ٌكون التً للطرٌقة توجه ومن رأي من أكثر هناك إن

 هذا عن تكل مت التً التوجهات من توجه ألي اإلطمبنان وٌبقى صواب على أنه ٌعتقد والكل فرحون لدٌهم

 ال االختٌار وهذا إلٌه بالنسبة أنسب ٌراه الذي الرأي اختٌار فً الحق للكل أن بمعنى ، لؤلفراد تابع الموضوع

تفق األصل أن باعتبار قضٌة الود فً ٌ فسد تبنٌات وفقا   معها التعامل ٌتم أن ٌمكن التً الجزبٌات فتبقى علٌه م   للم 

 بطبٌعة تتؤثر النظرٌات تلك وؼالبا   القضٌة هذه ت عالج نظرٌة من أكثر الحقٌقة فً فهناك ، الفرد بها ٌتمسك التً

 تسلٌم ومع المنطق بمٌزان له نظرنا ما إذا طبٌعً أمر وهذا منها ٌؤتون التً الفكرٌة الخلفٌة أو العقدٌة أصحابها

 فً تكن لم وإن العلمٌة للقٌمة فاقدة آراإهم فتكون تماما   اآلخر إلؽاء تم لو أما اآلخر بوجود المنّظرٌن هإالء

 ! توجهاتهم بذات ٌإمنون من ؼٌر على حجة األساس

 

 فً مختلؾ رأي دٌن وكل فرقة لكل إذ الدٌانات أتباع بٌن حتى الصدد هذا فً قول من أكثر أسلفنا كما وهناك

 داخله لدٌهم المهدوٌة القضٌة أن باعتبار المسلمون هم بالؽا   أهتماما   القضٌة هذه أولى من أبرز ولعل القضٌة هذه

 لم الموعود القابد هذا بؤن للقول ٌذهب األول أساسٌٌن لقسمٌن ٌنقسمون فهم وعلٌه العقابدي التزامهم صلب فً

 نظرٌتٌن ٌقدم ٌ رزق وحً مولود أنه ٌدعً الذي القسم أي األخٌر وهذا مولود بؤنه ٌقول اآلخر والقسم بعد ٌولد

 وتحلٌبل   درسا   وأشبعهما ناقشهما واللتان العنوان خفاء نظرٌة والثانٌة الشخص خفاء نظرٌة األولى الرأي لهذا

 اإلطبلع من بّدا   الباحث ٌجد ال والذي المهدي اإلمام موسوعة كتابه فً( قد) الصدر صادق محمد محمد السٌد

 . إبداع أٌما فٌه أبدع الذي كاتبه آراء وعلى علٌه
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 تنتسب آراء وهناك الدٌن على ٌ حسب ممن لٌسوا أنهم أي ، دٌنا إطار خارج لمفكرٌن تنتسب آراء أٌضا   وهناك

  …وهكذا الفبلسفة لبعض وأخرى العلمٌة الطبقات لبعض

 نستند خبلصة فً اآلراء وهذه التشعبات هذه نجمع أن حاولنا ولكن كثٌرة مداخل وله متشعب الموضوع أن المهم

 . سٌؤتً ما وهو ومعناه الظهور عن تصّور أو فكرة وضع فً لها

 

ٌُّن عن بعٌدا   بروزه على سابق للمفهوم وجود هو بالظهور نعنٌه وما  الظهور هذا نناقش ال أننا أي ، المصداق تع

 والدلٌل موجود واضح هو كما المفهوم وهذا الشخص عن بمعزل المفهوم عن نتكلم بل الشخص تحدٌد جهة من

ٌّز الى سٌخرج األشخاص آالؾ به تكلّم الذي النظري الكبلم هذا أن األمر فً ما ؼاٌة!  اآلن عنه نتكلم أننا  ح

 نحن بل ، آخر توجه على م عٌن توجه نقّدم أننا ٌعنً ال(  ظهور) نقول فحٌن الشخص هوٌة عن بمعزل التنفٌذ

 ٌسؤل وقد ، الدراسة هذه فً نتبناه ما خبلؾ هذا ألن المذهبٌة التوجهات عن بعٌدا  !  هو بما اللفظ معنى نقصد

 أن نقول ال لماذا وسٌظهر موجود المفهوم هذا أو القابد هذا بؤن مثبل   فلماذا ، الوجود ولٌس الظهور لماذا سابل

 موجود ؼٌر القابد لكن موجود المفهوم أن أو ٌوجدان سوؾ والحقا   اآلن موجودٌن ؼٌر كبلهما والقابد المفهوم

 ؟ محله فً لٌس الظهور فلفظ وبالتالً

 

 أنه أي ، المفهوم ذاته هو الشخص أن إال الشخص عن بمعزل المفهوم عن نتكلم أننا قولنا مع أننا هً والحقٌقة

 هو فؤصبح مفهوم الى تحّول الشخص وهذا الشخص من أكثر شًء عن تتكلم لم القضٌة فهذه األساسٌة الفكرة هو

 الكثٌر فهناك مثبل   الصدق مفهوم عن تكلّمت إذا إنك بمعنى!  المفهوم ذلك مصداق هو الوقت ذات وفً المفهوم

 أو المخلّص مفهوم عن نتكلم حٌنما لكن المفهوم هذا علٌهم ٌنطبق أكثر أشخاص وهناك الصدق مصادٌق من

 آخر شخصا   تجد وال(ع) المهدي اإلمام أو المخلّص ذاته هو ٌكون القضٌة هذه فمدار المهدوٌة القضٌة مفهوم

 الشخص عن بمعزل فقط المفهوم بمناقشة ملتزمون نحن وبالتالً المفهوم هذا مصداق هو أنه القول علٌه ٌنطبق

 ! سٌظهر الذي القابد ذاته هو كما المصداق ذاته وهو المفهوم ذاته هو الشخص ولكن

 وتدخل المسؤلة عن اإلعجازي الجانب أبعدنا ما إذا ألننا حالٌا   وحً موجود ألنه ٌذهبون الذٌن من نحن ولذلك

 بمراتب متفّوق ٌجعله ما والمعرفٌة العلمٌة اإلمكانات من لدٌه الشخص ذلك أن بحقٌقة نسلّم أن فبلبد فٌها السماء

 واإلطبلع الدراسة من طوٌل لوقت ٌحتاج المراتب هذه لمثل والوصول الناس باقً على ت حصى ال ودرجات

 ٌوجد أن ممكن الطوٌل العمر كان وإذا ، الم عاصر عالمنا فً الناس به ٌتمتع الذي العمر به ٌسمح ال ما وهو

(  هارفرد) جامعة فً الوراثة علم فً األستاذ(  سٌنكلٌر دٌفٌد) البرفٌسور كبلم لك ونقلنا لك أثبتناه كما ألحدهم

 وكبلم(  التٌلومٌراز) أنزٌم عن كذلك وتكلمنا(  الموت محو) كتابه فً( بارنٌا سام) الدكتور كبلم لك ونقلنا

 سعر ٌ عادل عقار نتاجبإ اتالمإسس بعض تؤَمل بل علمٌة حقٌقة أصبح األمر هذا وإن( كاكو مٌتشو) الدكتور

 مثل كان فإذا ،!  الكتاب هذا ت راجع أن فٌمكنك ، سنوات خمسة ظرؾ فً قهوة فنجان سعر منه الواحد القرص

 من الحقب هذه كل عاصر المعصوم القابد بؤن القول من محظور فبل االقل على نظرٌا   ممكن الطوٌل العمر هذا

 العالمٌة الحكومة ظل تحت اإلنسان عمر متوسط سٌبلػ كم الكتاب هذا فصول فً علٌنا وسٌؤتً البشرٌة تارٌخ

 ! لؤلسباب ذكرنا مع كامبل   تفصٌبل   نفّصل سوؾ وهناك

 عاقل ٌنكره ال وهذا األقل على موجود المفهوم أن أو موجود القابد بؤن القول من ضٌر فبل كذلك األمر كان فإذا

 ! المهدوٌة القضٌة بها تنفرد خاصٌة وهذه المفهوم نفسه هو الشخص أن األمر فً ما ؼاٌة
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ٌُّزه عناصر أهم ٌفقد فبهذا طوٌل بزمن ظهوره وقت قبل موجود ؼٌر أنه قلنا لو وأما  الذٌن أقرانه عن تم

 كل على الموعود القابد حصول لنا سٌشرح كٌؾ وإال مؤزق فً دٌنٌة قضٌة أي ٌ نكر من وسٌكون سٌعاصروه

 ؼٌره فهناك القابد هو ٌكون ألن معنى فبل كذلك ٌكن لم إن ألنه بها ٌتمتع بؤنه التسلٌم من البد التً المعارؾ تلك

 الدكتاتورٌة من بالخبلص البشرٌة حلم أنه ٌ فترض من ٌحّول قد اإلشكال هذا ومثل أٌضا   قابدا   ٌكون أن ٌستحق

ل ال هذا ومثل المؤلوؾ للوضع خارق بشكل متمٌزا   الموعود القابد ٌكون أن فبلبد ، فعلً دكتاتور الى  فً ٌتحص 

 . تقرٌبا   المناهج كل ٌؽٌر وسوؾ العلوم كل فً متخصص شخص عن نتكلم ألننا لئلنسان الطبٌعً والعمر الحٌاة

 موجود الموعود القابد هذا أن أي العنوان بخفاء القابلة هً مبلءمة وأكثرها النظرٌات أبرز أن الواضح ومن

 المجتمعات احتٌاجات ٌدرس وٌجعله الحركة فً حرٌة ٌ عطٌه ما وهذا اآلخرٌن عن مختؾ   عنوانه ولكن حالٌا  

 اإلنسانً المجتمع لمشاكل المناسبة العبلجات إٌجاد له ٌ تٌح بما ومتباعدة متباٌنة ولحقب كثب عن المختلفة

 ! عالمً واحد مجتمع فً المجتمعات تلك كل صهر من تمّكنه التً األفضل والطرٌقة

 

 أبرز وماهً سٌحدث وكٌؾ الظهور ذلك كٌفٌة عن نتكلم أن وٌبقى الظهور من نقصده الذي المعنى هو هذا إذن

 ! الظهور لذلك اإلحتماالت

 

 الظهور كٌفٌة

 العلم فً ولٌكن. الظهور علٌها ٌكون أن ٌمكن التً الكٌفٌة سنعرض خبللها من التً المناقشات بعض ٌلً فٌما

 هذه بالتالً ومختلؾ متشعب الكل وهذا للكل قراءة بتقدٌم ملزمٌن ولكننا سٌؤتً ما كل نتبنى ال شخصٌا   إننا

 بالنظرٌة الشخصً الصعٌد على نعتقد فنحن الشخصً اعتقادنا عن نابعة لٌست ستؤتً التً السٌنارٌوهات

 ومزاج متبنٌات مع تنسجم قراءة نقدم أن فنحاول المورد هذا فً أما!  بالتحدٌد عشرٌة اإلثنا الجعفرٌة اإلسبلمٌة

 ! الظهور بقضٌة ٌختص فٌما واآلراء الكٌفٌات هذه بعض وإلٌك الكل وذوق

 

  األولى الُمناقشة

 نحو لٌقوده بؤسره العالم على ٌسٌطر سوؾ( ع) المهدي اإلمام أو الموعود القابد أو المخلّص أن عرفنا إذا

م كً ٌّتبعها أن ٌجب ما طرٌقة من فبلبد الخبلص  الذي الظرؾ أن جدا   الواضح ومن ، العالم على سٌطرته ٌ حك 

 النصوص ظاهر من الواضح أن كما البشرٌة حٌاة من استثنابً ظرؾ اإلصبلحٌة حركته وٌبدأ القابد به سٌظهر

 المنظور عن بعٌدا   العقل حتى بل الظهور حركة فً فاعل دور لها ٌكون سوؾ كونٌة ظواهر هناك أن الدٌنٌة

 جاءت ما هً األحداث وهذه الظهور حركة وتقّوم تدعم الكونً النظام فً أحداث وجود لضرورة ٌذهب الدٌنً

  …هللا بإذن الحقا   بالتفصٌل لها نتعّرض وسوؾ الدٌنً الموروث فً(  عبلمات)الـ م سمى تحت
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 سلطة وأي.  للسلطة ٌصل تجعله وسٌلة الى اإلصبلحٌة حركته ٌبدأ أن أجل من ٌحتاج المعصوم القابد أن المهم

 ! نعلم فٌما قبل من أحد علٌه ٌتوفر لم ما وهذا. بؤسره العالم قٌادة ت خّوله سلطة ؟

 

 هٌبة أو األعلى القٌادة مركز على ٌستولً ثم ناجح عسكري كقابد ٌظهر أنه ، هو المطروحة السٌنارٌوهات أحد

 البلد ذلك فً التنفٌذٌة السلطة على ٌستولً أن ٌلبث ما ثم عسكري كقابد هو فٌه برز الذي الجٌش فً األركان

 المجاورة الب لدان على السٌطرة حٌث من أوسع بحركة   ٌبدأ البلد ذلك حكومة على استٌبلبه وبعد عسكري بانقبلب

 وهو الظن أؼلب شرعً ؼطاء تحت ٌكون وهذا ، العالم فً القوة مراكز كامل على للسٌطرة ٌنتقل فشٌبا   وشٌبا  

 المإكد فمن بالحرب إال ٌكون ال األمر كان إذا أي العكس كان وإذا. طبٌعٌة ظاهرة خطر من المجتمعات حماٌة

برى القوى بٌن األمر أول فً ستكون الحرب تلك أن  أن ٌ حتم وهذا العسكري الثقل ذات والدول العالم فً الك 

 الحرب فً والدافعٌة الهجومٌة والقوة العسكري الثقل من له بلد فً السلطة على استولى قد الموعود القابد ٌكون

 أجل ومن اإلعتبار بنظر الحالً وضعنا أخذنا إذا أوضح بعبارة ، األخرى العسكرٌة للقوى مساوٌا   ٌكون ما

 فً بل ال سورٌا أو مصر أو العراق مثل بلد فً السلطة على الموعود القابد ٌستولً أن ٌمكن فبل!  فكرة تقرٌب

 أن فبلبد وبالتالً الؽربٌة العسكرٌة القوة مواجهة على قادرا   ٌكون لن بهذا ألنه اإلسبلمً الشرق ب لدان من بلد أي

 ، العالم كامل على نفوذه بسط على قادرا   ٌكون كً أمرٌكا أو روسٌا مثل دولة فً سلطة على استولى قد ٌكون

 أن المإكد من ولكن الوضع ٌكون كٌؾ المستقبل فً نعلم وال الراهن وضعنا على قٌاسا   هذا الحال وبطبٌعة

 بٌن ما ببلد فً وبالتحدٌد الشرق فً خصوصا   جدٌدة عالمٌة قوى تبرز وقد حٌنبذ مختلؾ سٌكون العالمً الوضع

 ٌوجد وال جدا   ناشطة منطقة الظهور حركة إدبان المنطقة هذه أن الدٌنً الموروث فً نجد ألننا والشام النهرٌن

  …البحث صدد الموضوع من الؽرضٌة هذه الستبعاد مبرر

 

 حٌنبذ العسكرٌة القوة أنظمة أن المإكد ومن الفّتاكة األسلحة من بنوع وحرب حرب هناك تكون أن البد.  وإذن

 منظومات وحتى البالٌستٌة الصاروخٌة والقوة الجو وسبلح الرادار منظومات صعٌد على كثٌرا   تطّورت قد تكون

 ما وهو ضروس حرب الحرب تلك ستكون هذا على وبناء   عالٌة فاعلٌة ذات ستكون والنووي الباٌلوجً الدفاع

 ث لثً ٌفنى أن هذه والحال المإكد فمن( !  ٌفنى العالم من ثلثٌن) بؤن الدٌنً الموروث فً ورد ما بعض ٌفّسر

(  عراقً) القابد ٌكون بؤن تشترط الدٌنٌة القراءة ألن الدٌنٌة القراءة مع ٌنسجم ال هذا أخرى جهة من ،ولكن العالم

 عراقً النهاٌة فً ألنه العراق فً ظهوره حركة تكون أن البد أي ، حصرا   اإلسبلمٌة القراءة هً القراءة وهذه

 مشؽولون ألنهم الضروس الحرب تلك فً دور للمسلمٌن ٌكون أن تستبعد اإلسبلمٌة والقراءة ، واألصل الجنسٌة

 !  فرق ثبلث بٌن الشام فً راحها تدور داخلٌة حروب فً

 

 خفاء بنظرٌة األخذ مع بإمكاننا إذ نحن نقّدمها التً والقراءة اإلسبلمٌة الدٌنٌة القراءة بٌن التوفٌق الممكن ومن

 بعنوان للناس ظاهرا   ٌكون كؤن. المختفً هو ال الناس عن مخفٌة الموعود القابد هوٌة بؤن القول مع أي العنوان

 قد العربً وأصله(  عراقٌته) رؼم الموعود القابد أن القول ٌ مكننا النظرٌة بهذه األخذ مع ، أخرى وصفة آخر

 ، العالم على سٌطرته وبعد له األمر استتباب بعد عنها سٌعلن الحقٌقٌة هوٌته ٌخفً أنه وبما أخرى ببلد فً ٌظهر

 على قادرة تكون وبهذا العالم فً عظمى لقوة تحّولت قد عموما   العربٌة والمنطقة النهرٌن بٌن ما ببلد تكون أن أو

 أن حٌنذاك ٌكون ما وكل مباشرة للحرب العراقٌٌن أحد ٌدخل أن دون حتى ومدمرة شاملة حرب هكذا مثل دخول
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برمة الدولٌة اإلتفاقات بفعل أخرى جنسٌات من فٌكون الجٌش عامة أما المنطقة هذه من ٌكونون فقط القادة  الم 

 ! نظٌر من له وكم(  بالنٌابة الحرب) الم عاصر السٌاسً المصطلح فً ٌ سمى ما وهو

 هذه عن النظر فبؽض ، كبٌر حد الى مضطربة تبدو القراءة هذه تجعل التً الحٌثٌات عن النظر وبؽض

 من الكثٌر على تحتوي وهً عقبل   مقبولة تكون أن أجل من للكثٌر الفرضٌة هذه تحتاج والجزبٌات الحٌثٌات

 ! والتسلٌم التام القبول عن بعٌدة تجعلها التً األمور

 

 األولى الُمناقشة على األولى الُمالحظة

 من البشرٌة تخلٌص أجل من هو الموعود القابد ظهور ٌكون أن الم فترض فمن!  منهجٌة م بلحظة المبلحظة هذه

 ومن ، ومصاب بها الحروب وٌبلت من أبشع البشرٌة على جَرت وٌبلت هناك وهل ، واألحزان والوٌبلت اآلالم

 عّما ناهٌك نخرا   بناءاتها وٌنخر أكبل   البشرٌة ٌؤكل مرض فالحرب أتكلم ماذا عن ٌعرفون الحرب عاصروا

دَمرة التحتٌة والب نى الدمار إال ت خلؾ ال فهً الحروب انتهاء بعد المجتمع على ٌترتب  واألرامل واألٌتام الم 

 األخبلقٌة المجتمع ب نٌة أن حتى والم جتمعٌة والسٌاسٌة اإلقتصادٌة واإلضطرابات والنازحة المشردة والعوابل

 تلك أن أٌضا رأٌنا مما كثٌر وفً رأٌنا مما كثٌر فً واإلنحبلل للتفكك قابلة شبه تكون الحروب انتهاء وبعد أثناء

م للمجتمع األخبلقٌة الب نٌة  انتفاء بفعل لمجرمٌن بعد فٌما تحّولوا الحرب فً آبابهم ق تل الذٌن فهإالء بالكامل ت هد 

 تكون الحروب بعد الحكومات أن بلة الطٌن ٌزٌد وما األحٌان من كثٌر فً األب دور وؼٌاب األ سرٌة الرقابة

 للدعارة بالتروٌج البعض فٌبدأ العام واإلجتماعً االخبلقً الوضع على السٌطرة فً دورها ٌ ضعؾ وهذا ضعٌفة

 وحروب والسرقة المسلح السطو بفعل ٌكون تارة   الذي والقتل والنهب السرقة عصابات وتكث ر والمخدرات

 الحروب انتهاء تعق ب التً السٌاسٌة الصراعات أو اإلرهاب بفعل م منهج قتل ٌكون وتارة   بٌنها فٌما العصابات

 هذا وبعد الحرب تخسر التً الدول فً خصوصا   مضطربة تكون أن والبد التً السٌاسٌة االوضاع عن ناهٌك.

 !!! بالحرب الظهور فً حركته الموعود القابد ٌبدأ أن ٌمكن فهل

 

ٌّدت الذي هو ألٌس  ال وهو الرأي هذا قبول ٌمكن فكٌؾ. العذاب من تخلٌصها أجل من علٌه بناءها البشرٌة ش

 ! األعظم كابوسها هو بالخبلص البشرٌة حلم ٌ صبح فكٌؾ.  العقل مقررات مع ٌنسجم

 من شكل بؤي الحرب ألن. المنال بعٌد فهو المعضلة لهذه األشكال من شكل بؤي عبلج نجد أن أردنا لو وحتى

 الكثٌرٌن ٌعتبرها التً تلك ذلك فً بما الحروب كل ٌشمل الكبلم هذا إن قابل ٌقول وقد كارثة هً كانت األشكال

 وشرّ  شرّ  هً الحروب كل رٌب أو شك أي دون نعم وأقول ، مقّدس دفاع حروب أو فتوحات أو مقّدسة حروب

 نتكلم فنحن الموعود القابد عن نتكلم إذ ونحن اختٌارٌا   ٌكون وبعضها بالقوة مفروضا   ٌكون بعضها لكن ، كبٌر

 الوضع تؽٌٌر أجل من االقل على ظاهرة حركة منه ٌظهر ولم سكون حالة فً طوٌلة لفترات ظلّ  شخص عن

 الفترة تلك كل بقاءه فابدة هً فما الحرب خٌار إال خٌار له ٌكون ال ٌظهر عندما فلماذا! ( ظاهرة حركة) وأقول

كمه لعهد طرٌقا   الحرب وشرور الحرب ٌتخذ له حركة أول فً كان إذا ح راك دون  ! ح 
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  األولى الُمناقشة على الثانٌة الُمالحظة

 األخرى القوى ضد للحرب خوضه بعد العالمٌة السلطة لسدة الوصول فً نجح الموعود القابد أن سنفترض وهنا

 ؟ الٌوم األمس نزاع أطراؾ بتوحٌد سٌقوم فكٌؾ ،

 أن الٌوم هذا فً آخر طرؾ فً ٌقاتل آخر وجندي طرؾ فً ٌقاتل جندي أن تتصور أن لك ٌمكن كٌؾ أي

 !ؼدا   واحدة جبهة فً ٌكونان

 

ٌّل  الجٌش فً الثالثة المشاة كتٌبة من جندي جانب الى ٌقؾ الفلسطٌنٌة حماس منظمة افراد أحد أن وتخ

 ! أمرٌكً ضابط جانب الى ٌقؾ اإلٌرانٌٌن أو اللبنانٌٌن أو العراقٌٌن أو األفؽان الم جاهدٌن أحد أو اإلسرابٌلً

 ! أعلى برتبة روسً ضابط ألوامر الخضوع ٌقبل متوسطة برتبة أمرٌكً ضابط أن أو

 السنوات هذه ومثل األفراد هإالء ٌتقبله كً طوٌلة لسنوات ٌحتاج فهو نظرٌا   ممكنا   كان إن األمر هذا فمثل

 انتهاء بٌن انتقالٌة فترة توجد ال أنه الواضح فمن الحرب فً الموعود القابد انتصار بعد متوفرة تكون لن الطوٌلة

 الم تحاربة الجٌوش تلك أفراد على اإلبقاء تم فإدا!  الكوكب كامل على الموعود القابد نفوذ بسط وبٌن الحرب

ل   باألمس ر أو الزمان فطال تجمعهم معسكرات فً ٌلتقون جعلهم عدم أو بلده فً ك   قابمة المشكلة تبقى سوؾ قص 

 ٌعقد سوؾ أم واحد وبلد قومٌة من واحد بجٌش تلك حربه الموعود القابد سٌخوض هل األساس فً ثم!  ت َحل ولن

 لم الحٌن لذلك وهو التحالفات تلك عقد من سٌتمكن فكٌؾ كذلك األمر كان وإذا. أخرى وجٌوش دول مع تحالفا  

عادلة من ٌؽٌر لن فهذا الحقٌقٌة هوٌته عن أعلن لو وحتى هوٌته عن ٌ علن  سوؾ أنه ٌحكم العقل أن إذ شًء الم 

د سوؾ فبماذا.  السٌنارٌوهات كل وتحت األحوال كل فً محالة ال أعداء له ٌظهر ع  لفاءه ٌَ  معه الداخلٌن ح 

 ووفقا   ارتؤٌناه الذي للمنهج وفقا   القضٌة من اإلعجازي الجانب استبعدنا هنا إننا اإلعتبار بنظر األخذ مع. للحرب

 الحلفاء ولبكأ تصدٌق ٌبرر ما لوجدنا حاضرا   اإلعجازي الجانب كان فلو!  الم عاصر والثقافً العلمً للذوق

 وما حربه فً الموعود القابد سٌستند ماذا فعلى موجودا   هذا كل من شًء ٌكن لم إذا أما الموعود القابد لدعوى

 فكٌؾ حلفاء له ٌكن لم وإذا. الحرب فً معه الدخول ٌقبلوا أن قبل حتى حلفاءه ٌسؤله حٌن أساسا   منها الهدؾ هو

 فً الموعود القابد حركة تدخل سوؾ وهنا حق على الجٌش وهذا الدولة هذه أن كله العالمً المجتمع سٌصدق

 ٌ فترض ما مع اإلنسجام تمام تنسجم ال وهً كارثة بعدها ما كارثة وهذه فقط األنظمة مع ال الشعوب مع مواجهة

 !!! ٌحققه لكً سٌظهر أنه

 

 األولى الُمناقشة على الثالثة الُمالحظة 

 ما هو فالسإال ، بٌنهم فٌما الجٌوش تلك أفراد أقلمة فً مشكلة ٌجد ولم ذلك الموعود للقابد تم أنه لنفترض وهنا

 الى كانت التً والشعوب الدول مع مساواتهم ٌمكن فهل الموعود القابد ضد الحرب دخلت التً الدول تلك مصٌر

 فمثل.  والصدٌق العدو ٌتساوى أن ٌمكن وكٌؾ!  العالم سلطة لسدة للوصول حركته فً الموعود القابد جانب

 ٌمكن كٌؾ إذ ، الداخل من النشوء الحدٌثة دولته وتنخر الموعود القابد حلفاء فً تإثر سوؾ حتما   المساواة هذه

 والجرحى والشهداء الج سام التضحٌات وقدم جوارها الى وقؾ كالذي الظهور حركة ضد وقؾ الذي ٌكون أن

 مع للحرب أوالدها أرسلت أ م إقناع ٌ مكن كٌؾ العالمٌة العدل دولة انتصار أجل ومن العدالة تحقٌق أجل من
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 التً األ م تلك مع ت ساوى أن األ م هذه مثل تقبل كٌؾ ، أبدا   ٌرجع ولن لها ٌرجع لم وبعضهم الموعود القابد

 على قادرة دٌنٌة أو سٌاسٌة أو فكرٌة قوة توجد ال أرى ففٌما!  الموعود القابد حركة ضد لٌقفوا أوالدها أرسلت

 ! األ خرى تلك مع مساواتها قبول بضرورة األ م هذه مثل إقناع

 

 النساء بها تتعامل التً العقلٌة المنظومة ألن النسوي المجتمع من ستبدأ المشكلة هذه مثل أن الظن وأؼلب

 نصؾ ٌشّكلن اللواتً النساء به تقبل أن ولكن الم ساواة من اللون هذا الرجال ٌقبل فربما جدا   حّساسة منظومة

من أخرى جهة ومن جهة من المجتمع  فً إال األمر هذا مثل تصّور ٌمكن فبل الم ساواة بهذه اآلخر نصفه فً ٌتحك 

 وجعلهم المساواة بهذه الناس إقناع أصبح بحٌث جدا   عالٌة فكرٌة لمرتبة وصل المجتمع أن وهً واحدة حالة

 هذه مثل ففً راقٌة فكرٌة إمكانات من لدٌهم بما الموقؾ هم وٌقرأوا ٌحللوا أن بعد ضرورة أنها من متؤكدٌن

 الفكرٌة المرتبة لتلك وصل فعبل   اإلنسانً المجتمع كان لو ولكن ، الطرح بهذا القبول الممكن من ٌكون الحالة

 !!! أصبل   الحرب ٌدخل أن الممكن من كان فهل العالٌة

 

 أرفع ألنه الجمٌع بٌن ٌساوي سوؾ أنه فبالتؤكٌد اإلنسانً المجتمع أفراد بٌن ٌساوي ال أن الموعود للقابد كٌؾ ثم

نتصر عقلٌة أو الثؤر بعقلٌة ٌفّكر أن أو لؤلحقاد ٌرضخ أن من  وٌسومهم للوٌبلت أعدابه ٌ عّرض أن ٌجب الذي الم 

 على كبٌرة مشكلة لدٌه تكون سوؾ بٌنهم ساوى وإذا. البشرٌة أفراد بٌن ٌساوي سوؾ أنه فبلبد ، العذاب سوء

 أننا األمر فً ما وؼاٌة. العالم مشاكل من شًء ٌ َحل لن وبهذا البروز الحدٌثة الفتٌة للدولة الداخلً الصعٌد

 ! عالمً طابع لها بؤخرى محلٌة مشاكل استبدلنا

 

 الثانٌة الُمناقشة

 أو إجتماعً كم صلح ٌظهر أنه بمعنى أي ، الدعوى بطرٌقة ٌكون الموعود القابد ظهور أن نفترض وهنا

 إزاء الحكومات تلك تقصٌر م ستؽبل   حكوماتها على الشعوب ٌإلب أفكاره خبلل ومن دٌن رجل أو فٌلسوؾ

 !  شعوبها

 

ب ل الموعود للقابد تتوفر أن ٌجب اإلفتراض هذا مثل فً الحال وبطبٌعة  لكل وأفكاره وكتاباته خطاباته إٌصال س 

 ٌحتاج فهو أخرى ومن جهة من اإلقتصادي الصعٌد على ضخمة موارد له تكون أن ٌ حتم وهذا. األرض أصقاع

 هابلة إمكانات ٌستتبع هذا أن الواضح ومن ، لها القابد أفكار تصل أن ٌجب التً الشعوب بتعدد م تعددٌن لوكبلء

 الفضابً التلفزٌونً البث موجات خبلل من أفكاره سٌوجه أنه افترضنا إذا المباشر والبث الترجمة صعٌد على

 حٌث من أنسب وهذا بلسانها أمة كل ٌخاطب سوؾ أنه ،أو هذا عن الطرؾ ؼض ٌمكن ال أنه والحقٌقة

 كؤ ستاذ ٌتحّرك سوؾ البدء فً أنه أٌضا   ،ونفترض الموعود القابد بها ٌتمتع التً والثقافٌة المعرفٌة اإلمكانات

 نقل ٌحاول علم رجل وربما مبّشر داعٌة أو الكبلسٌكً لمحٌطه م ؽاٌرة نظر وجهة له دٌن رجل أو جامعً

 أن والبد أنه متؤكدٌن شبه اآلن إننا وبما ، البشرٌة على ستمر التً الظروؾ تلك فً الناس من للعامة المعرفة

فكر أو الم صلح هذا نجم بصعود آبهة ؼٌر الحكومات ٌجعل طارئ ظرؾ هناك ٌكون  مشؽولة ستكون ألنها الم 
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 اإلجتماعٌة الظواهر تلك بدء بموعد م سبقا   ٌعلم الموعود القابد وألن واإلستثنابً الطارئ الظرؾ ذلك معالجة فً

 بالقصٌرة لٌست بفترة هذا قبل حركته بدأ قد ٌكون الحال بطبٌعة فهو!   حظا   األوفر وهذا الكونٌة أو السٌاسٌة أو

نه مما جدا   بالطوٌلة وال جدا    له برز قد وٌكون. العالمً الفكري الصراع حلبة على قدم موطا إٌجاد من ٌ مكِّ

 فً كبٌرا   إنتشارا   وألفكاره له أتاح مّما عنه البعض وكتب سلفا   أفكاره ونوقشت منتقدٌن وآخرٌن مإٌدٌن بالفعل

  …العالم

 

 األهمٌة من ٌبلػ بشًء لسٌاساتها ٌتعّرض ال ألنه الشخص هذا بؤمر م هتمة تكون لن الفترة تلك إدبان والحكومات

ٌ ضمر وهو مثبل   تصفٌته أو الؼتٌاله ت خطط أن  والظروؾ الظواهر تلك فٌها تبدأ التً اللحظة حتى أمره س

 الجمٌع عند مسموعا   سٌكون الحالة تلك ففً الجمٌع عند معروفا   أصبح قد أنه وبما البشرٌة حٌاة من اإلستثنابٌة

 واجباتها أداء فً الحكومات تلك من الواضح التقصٌر ظهور بعد حكوماتها على الشعوب تؤلٌب فً ٌبدأ وبالتالً

ناطة  عقر فً ٌهددها بدأ الذي الشخص هذا ضد إجراء اتخاذ عن عاجزة الحكومات تلك ستكون وهنا ، بها الم 

 كل أن الرسمً اإلعبلن ٌتم حتى طوٌبل   العالم ٌلبث ولن حكوماتها ضد بالثورة الشعوب تبدأ وهكذا. فعبل   دارها

فكرٌن جماعات تتولى وسوؾ سقطت قد حكوماته ل   المإقتة القٌادة الجٌوش وقادة إجتماعٌا   النافذة والوجوه الم   ك 

 ! الجدٌد العالمً النظام عن اإلعبلن ٌتم رٌثما بلده فً

 

 الثانٌة الُمناقشة على األولى الُمالحظة

فكر لكل أن المعروؾ فمن!  الموعود القابد ٌتكلم سوؾ منهجٌة بؤي نفهم أن ٌجب  دٌن رجل أو فٌلسوؾ كل أو م 

 اإلتقان من مرتبة بلػ مهما التفكٌر من النمط وهذا ، أفكاره فً علٌها ٌسٌر التً المبادئ من منظومة علم أو

 ٌ ناقشون فكرٌٌن خصوم له ٌ برز سوؾ أنه أٌضا   المإكد ومن الجمٌع أذواق مع ٌنسجم ال أنه المإكد فمن والحبكة

  …ٌ قدمه الذي الطرح ذلك مدلوالت

 

 كان أٌا   أو فلسفة أو دٌن أو علم رجل الشخص ذلك سٌكون هل.  افترضناه الذي السٌنارٌو هذا مع ندري ال فلآلن

داد فً ٌ عتبر به سٌتحّرك الذي المنهج ومعرفة.   ٌ خاطب سوؾ التً فالطرٌقة!  التعبٌر صح إن الضرورات ع 

تلفزة خطاباته أو كتاباته خبلل من أكانت النظر بؽض الجمهور بها  الموعود القابد هذا مٌول ستحدد التً هً الم 

 : نوعٌن على أفكاره ٌ عارضون سوؾ الذٌن وهإالء ٌقبلها لن الكل أن المإكد ومن

 

 وجودها الموعود القابد ٌهدد التً الحكومات رجال وهم مباشرة أفكاره من المتضررٌن ولبكأ هم:  األّول

 ! واإلنمحاق بالزوال

 الذٌن العوام بعض ذلك الى أضؾ ، الرأي فً معه ٌختلفون الذٌن والفقهاء والعلماء المفكرٌن ولبكأ هم:  والثانً

 ! فهم أو علم   دون فحسب الم عارضة ألجل ٌ عارضون أنهم الم عاصرة الٌومٌة حٌاتنا فً رأٌنا ما كثٌرا  
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 للقابد سٌستجٌبون هإالء ألن الثانً فً والدٌن العلم رجال فً وال األّول النوع فً لٌست المشكلة أن والحقٌقة

 ل ؽة فبؤي ، الناس عوام فً هً الفعلٌة المشكلة ولكن. عارضوها التً األفكار بواطن لهم ٌوضح أن بمجّرد

 ! العالمً النظام إلصبلح طرٌقه سٌسل ك منهج وبؤي الموعود القابد ٌتكلم سوؾ

 

 الثانٌة الُمناقشة على الثانٌة الُمالحظة

 بالفعل استطاع إذا أنه ثانٌة بعبارة!  الواحدة العالمٌة الحكومة بفكرة ٌقبل الكل جعل الموعود للقابد سٌتسنى كٌؾ

 من الموعود القابد سٌتمكن فكٌؾ.  حكوماتها وأسقطت الجماهٌر تلك وثارت حكوماتها على الجماهٌر تؤلٌب

 لمواقعها وتبعا   الدول أن العلم مع واحدة عالمٌة وحكومة واحد عالمً نظام الى باإلنضمام الشعوب تلك إقناع

 البٌبٌة الطبٌعة حٌث من واحد مستوى تحت تندرج وال تتفاوت الطبٌعٌة وثرواتها الصناعٌة وإمكاناتها الجؽرافٌة

نتجة فالبلدان ، الثروات أو  لشًء ال اآلخرٌن على ثروتها توزع بؤن تقبل لن وهً كؽٌرها لٌست مثبل   للنفط الم 

 ! الجمٌع فٌها ٌستوي أن ٌجب عالمٌة حكومة هناك ألن سوى

 

 سٌكون الوقت ذلك فً العالم أن افترضنا وإذا ، جمٌعا   هإالء شتات ٌجمع أن الموعود للقابد ٌمكن آلٌة فبؤي

د ولم طوٌلة فترة نفاذه زمن على مضى مثبل   النفط وإن اإلقتصادٌة الموارد حٌث من متساوٌا    شعوب هناك ٌع 

 الكل كان إذا بمعنى.  كلها النظرٌة ٌنفً اإلفتراض هذا فمثل ، متساوي أصبح والكل فقٌرة وشعوب ثرٌة

 ! البشر بنً بٌن الم ساواة مبدأ إشاعة هً المهدوٌة أولوٌات من ألن الموعود القابد لظهور داعً فبل متساوي

 

 الشعوب وبعض صؽٌرة مساحة على كبٌر سكانً تعداد تمتلك الشعوب فبعض.  الدٌموؼرافٌا م شكلة هناك ثم

 لمن أرضه ٌ عطً أن ما أحد سٌقبل فهل تمتلكها التً الشاسعة المساحات مع بالمقارنة صؽٌر سكانً تعداد تمتلك

 بالثورة أقنعهم الموعود القابد أن فهب ، الحاالت من كثٌر فً أعداء وربما ؼرباء القرٌب باألمس ٌعتبرهم كان

 !!! العسكرٌة للقوة ٌلجؤ مالم واحدة حكومة ظل تحت ٌوحدهم وكٌؾ بهذا سٌقنعهم فكٌؾ حكوماتهم على

 

 إذا اإلذعان على سٌحملهم فكٌؾ كثٌرٌن عن واللحظة اآلن فً ستؽٌب ولكنها. للجمٌع فابدة هناك أن المإكد فمن

 طرحناها التً األسبلة على اإلجابات سنجد فكٌؾ حاضرا   العسكري الخٌار كان وإذا! . العسكري الخٌار استبعدنا

 ! العسكري الخٌار ناقشنا حٌن
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  الثانٌة الُمناقشة على الثالثة الُمالحظة

 :  وهو هنا جوهري سإال ٌواجه نا

 لقبول مإهلة تجعلها عالٌة فكرٌة مرتبة الى الم خلّص أو المهدي اإلمام ظهور مرحلة فً وصلت البشرٌة كل هل

 ؟ ال أم المواطنة مبدأ ٌحكمها التً الحكومة تلك ظل تحت والعٌش الواحدة العالمٌة الدولة

 

 فحتى!  كذلك وهو دٌنً أساس على الموعود القابد دعوة أصل كان لو فحتى ، هذه المواطنة مسؤلة ناقشنا وإن

 سوؾ ما س رعان األخرى الدٌانات أصحاب أن نفترض ألننا المواطنة مبدأ مع تنافً ٌوجد ال الطرح هذا مع

 على الرعٌة مع سٌكون التعامل أن المإكد فمن وبالتالً الموعود القابد ٌتبناه الذي الرسمً الدٌن تحت ٌندرجون

 الفكري المستوى بذلك سٌكون الجمٌع هل وهً األساسٌة للفكرة ولنعود ،!  األولى بالدرجة المواطنة أساس

 على شّددنا موضع من أكثر فً أننا وواضح...  ال أم الكونٌة الحكومة تلك ٌقبلوا ألن مإهلٌن ٌجعلهم الذي العالً

ن ة ت حتمه ما وهذا متطورة فكرٌة لمراحل وصلت البشرٌة تكون أن ضرورة  النظام كامل تحكم التً اإلرتقاء س 

 ! الكونً

 

 على م حافظة ظلت لؤلعلى اجتماعٌة طبقة ارتقت كلّما أنه بمعنى ، الفكرٌة الفوارق تزول لن هذا مع ولكن

 أي ، وهكذا أعلى طبقة فً صارت التً تلك محل لتحل لؤلعلى ارتقت أٌضا دونها التً الطبقة أن مع الصدارة

 موجودا   سٌبقى المستوى فً التفاوت لكن. العالٌة والثقافٌة والعلمٌة الفكرٌة المرتبة لتلك ٌرتقون سوؾ الجمٌع أن

.  ٌ حققه شًء الموعود للقابد ٌبقى فبل المهدوٌة القضٌة جوهر بهذا لنقضنا الجمٌع بٌن المساواة افترضنا لو ألننا

 من تتفاوت أفرادها بٌن فٌما ظلت لكنها الفكر من عالً مستوى الى وصلت قد البشرٌة تكون أن فبلبد وعلٌه

 من أن الحقا   ٌؤتٌنا سوؾ إذ العالمٌة للدولة األمر استتباب قبل الحال بطبٌعة وهذا المعرفٌة اإلمكانات حٌث

 تكّون مرحلة عن نتكلم اآلن لكننا الصدد بهذا تنجح وسوؾ الطبقٌة هذه على القضاء هو العالمٌة الدولة أهداؾ

 ! وبداٌات ها الدولة

 

 سٌكون الجمٌع أن هل وهو!  الثانٌة المناقشة على األولى الم بلحظة فً ناقشناه مما جزء نناقش أن البد وهنا

 العقبة سٌشكلون العوام أن قلنا وهناك!  لنهضته طرٌقا   الموعود القابد ٌتخذه سوؾ الذي المنهج فهم على قادرا  

 بمعناها العوام أقصد إننً(  عوام) أقول حٌن ذهنك الى ٌتبادر ال أن ٌجب ولكن!  دابما كانوا كما األكبر

 فً ولكنهم!  الراهن وقتنا فً العلماء بمستوى الموعود القابد به ٌظهر الذي الزمن فً الناس فعوام..  الم عاصر

لٌا لمراتب وصلوا اآلخرٌن وألن الوقت ذلك  وألن. عوام كونهم على إال لهم ٌ نظر لن المعرفة صعٌد على ع 

 من سٌكون حٌنبذ والفكري والثقافً المعرفً العرش على ٌتربع الذي الرجل بلؽة ٌتكلم سوؾ الموعود القابد

 دون معارضٌه قابمة فً منهم كثٌر ٌندرج سوؾ ولذلك وتصرفاته قراراته من المؽزى فهم هإالء على الصعب

 وهو الباطن عالم على مّطلعا   سٌكون أسلفنا كما الموعود القابد ألن..  األمر حقٌقة فً ٌجري بما علم أو فهم

 أمام ٌ شاهدون ال ألنهم تصرفاته فهم بمقدورهم ٌكون لن وهإالء العالم ذلك فً الوجودٌة للحقابق وفقا   ٌحكم

 ! ذاك أو الشكل بهذا الموعود القابد ٌتصرؾ ألن ٌدعو ما أعٌنهم



111 
 

 

 ونحن القضٌة هذه نناقش اآلن وأنت أنا أي.  نحن كّنا إذا:  وهو اللحظة هذه فً سإال ذهنك الى ٌتبادر وقد

 نقوم وأنت أنا كّنا إذا ، األمور علٌها تكون أن ٌمكن التً للكٌفٌة سٌنارٌوهات ونضع الظهور عصر عن بعٌدٌن

 !!! العصر ذلك أهل على هذا سٌخفى فكٌؾ اآلن بهذا

 

 الذي بالسٌنارٌو سٌكون األمر أن على قاطع دلٌل لدٌنا لٌس أي!  فحسب نفترض وأنت أنا هنا إننا:  والجواب

ٌّله نكتبه  ذات المدلوالت لدراسة وفقا   اإلحتماالت بؤقرب نؤخذ ونحن الم خمن دور هو هنا ودورنا اآلن ونتخ

 خاضعٌن سٌكونون العصر ذلك فؤصحاب أخرى جهة ومن جهة من هذا!  هذا من أكثر ولٌس الفلسفً الطابع

 هم أما ونتوقع وندرس ونحلل نفترض األن فنحن خارجه ٌكون كمن لٌس الحدث داخل فً ٌكون ومن لئلبتبلء

 هناك سٌكون أنه والشك الدولة على متمرد ٌ عتبر أن وأما ٌ نفذ أن فؤما لهم بكثرة متوفرة الخٌارات هذه تكون فلن

 الدولة ٌ عارض من ٌساوي الدولة سلطة تحت المنطوي أن نفترض أن ٌمكن ال ألننا ما نوع من عقوبات نظام

 ! فراجع سبق فٌما هذا فً فّصلنا وقد

 

 بالقابد ٌ فترض طرٌقة فبؤي وعلٌه ، الفكري والمستوى العلمٌة المكانة فً متساو   ٌكون لن الكل أن:  المهم

 حركاته فهم من تتمكن لم أو ولنهضته له معارضة المجتمع من شرابح فوجود الجماهٌر ٌ خاطب أن الموعود

 الم ستبدة الحكومات رجاالت باستثناء الجمٌع ٌقبلها أن ٌ فترض دولة عن نتكلم ألننا ، فعلٌة كارثة ٌشّكل وقرارته

 بالقابد اإللتحاق سٌختار من مإكد شبه وهذا منهم هناك بل شٌاطٌن كلهم لٌسوا الحكومات تلك رجال أن على.

منا ما قابم للدولة معارضٌن وجود شبح ٌبقى ولكن الموعود  فً الموعود القابد سٌتخذه الذي المنهج ن حدد لم د 

 !!! اإلصبلحٌة حركته
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  الثالثة الُمناقشة

ناقش هذه وفً ( السبلم علٌه) المهدي أن وهو الدٌنً الموروث فً بالتحدٌد ورد لما البحث نكّرس أن ن حاول ةالم 

دا   ٌظهر ، والمسٌحٌة الٌهودٌة فً كما اإلنسان بنا أو الماشٌح أو  ٌ  جدٌد من تعود الناس لٌجعل اإللهٌة بالقوة مإ

 لكنهم والمرسلٌن األنبٌاء قبل من طرٌَقها شقّ  طوٌلة مسٌرة ٌختتم بهذا وهو(كله الدٌن على لٌظهره) القوٌم للدٌن

 المجتمع ألن بها جاإوا التً وعقٌدتهم آرابهم ٌتبنى اإلنسانً المجتمع كامل بجعل ٌنجحوا لم وآلخر لسبب

تدنٌة فكرٌة بمستوٌات كان اإلنسانٌة تارٌخ من الؽابرة الحقب تلك فً اإلنسانً  ونبذه الدٌن على تمّرد ولذلك م 

.  آخر وجه من للدٌن أو إلنسانٌته احترام أو اعتبار أي دونما الخسٌسة الدنٌوٌة لذابذه فً وانطلق ظهره خلؾ

ظمى الدٌن بشارة هو الم خلّص ظهور سٌكون وعلٌه ها لمصاببها خبلص ال أن البشرٌة عرفت أن بعد الع   وهموم 

بت أن وبعد جدٌد من به والتمسك للدٌن بالعودة إال وأزمات ها ومشاكلها  تلكم وأثبتت األخرى النظرٌات كل جر 

فتتح الم خلّص ظهور فٌكون.  اإلنسان لبنً والرخاء السعادة إٌجاد فً الذرٌع فشلها النظرٌات  الحٌاة إلعادة م 

 أعداء وجود ٌفترض أنه المإكد فمن للم خلص وأعوان أنصار وجود ٌفترض الدٌن كان وإذا.  جدٌد من لئلنسانٌة

 من ٌنتقم وسوؾ وبالوحً اإللهٌة بالعناٌة م سددا الموعود القابد أو الم خلص ٌكون ولسوؾ له كثٌرٌن وأعداء

 : نوعٌن على وهم ، اإلنسانً المجتمع ربوع فً الفاحشة أشاعوا طالما الذٌن األرض فً المفسدٌن

 ! المجرمون -األول

 ! الجهلة الُمذنبٌن - الثانً

 فً ألنه جسٌمة لعقوبات ٌ خضعه ولن جدا   صارمة إجراءات الموعود القابد ضده ٌتخذ فلن الثانً النوع أما

 ٌتخذ سوؾ الموعود فالقابد.  دفعا   للمهالك تدفعه التً للنزوات وخاضع لؽرابزه مشدود أرعن جاهل النهاٌة

 ! المجرمون وهم األول النوع مع ٌتخذه سوؾ ما مع بالقٌاس بسٌطة إجراءات لكنها هإالء بحق إجراءات

 

 كذلك وهم. بالجنس واإلتجار والرقٌق الم خدرات تجارة خلؾ تقؾ التً الكبٌرة الرإوس هم( المجرمون) وهإالء

 أو الدولة رجاالت من هإالء ٌكون وؼالبا   والسٌاسً اإلقتصادي الفساد ومافٌات الم نظمة الجرٌمة مافٌات

َتَسَتر   المحمٌٌن أو الدولة لرجاالت والداعمٌن المسٌطرٌن  ٌجتثهم وسوؾ ، الدولة رجاالت قبل من علٌهم والم 

را   عبلجهم أصبح هإالء ألن بل الدماء بسفك ٌستلذ ألنه ال الكوكب سطح على من الموعود القابد تعسِّ  بل م 

 بعض فشل أن قلنا وألننا.  ههنا عنه نتحّدث الذي العام المبدأ مع ٌتنافى أن دون هذا فعله سٌؤتً ولذلك م ستحٌبل  

 الذي الكمال مرتبة تصل لكً األكثر وهً األجزاء باقً ترتقً أن المهم بل م هما   لٌس العام النظام فً األجزاء

ر له أن لها ق دِّ   …تص 

 

 بها سٌقوم التً بالطرٌقة الشك منها ٌتسلل ربما التً المنافذ كل إؼبلق ٌ حاول هذه طرحه فً الدٌنً والموروث

 بناء أجل من والمستحٌبلت المصاعب بها سٌواجه التً والكٌفٌة المجرمٌن مع حساباته بتصفٌة الموعود القابد

ر ، الدٌنً الموروث أي ، فتراه.  الدولة تلكم  فكلُّ  ، القضٌة هذه فً اإلعجازي العامل دور استبعاد عدم على ٌ ص 

رق حلها ٌتعّسر سوؾ قضٌة   تؤتٌة اإلعجازٌة قواه الموعود القابد فٌها ٌستخدم سوؾ اإلعتٌادٌة بالط   العناٌة من الم 

ناط المهمة إتمام أجل من بدعمها وسددته برعاٌتها حّفته التً اإللهٌة ها به الم   تلك نهضته كامل فً وهو ، إتمام 

 ألجل ها السماء اّدَخرته التً األساسٌة وظٌفته هً للدٌن فعودتهم للدٌن الناس إعادة ٌ حاول!  الدٌنٌة للرإٌة وفقا  
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 شًء لٌست أنها أي ، بالدٌن اإللتزام لوازم من حقٌقتها فً فهً والحرٌة والسعادة الرخاء مثل المفاهٌم باقً وأما

ز الموعود القابد ٌجعل وهذا ، بالدٌن التمسك ؼٌر آخر  كل تؤتً سوؾ فٌه ٌنجح أن وبعد واحد شًء على ٌ ركِّ

 لئلقتصاد ٌهتم لن الموعود القابد أن أخرى ،وبعبارة ولوازمه مظاهره من األمور تلك ألن له ت باعا   األمور تلك

 ! وذاك هذا بٌن وشتان باإلقتصاد اهتمام ٌوجد منه جانب فً الذي للدٌن ٌهتم سوؾ بل

 

 الثالثة الُمناقشة على األولى الُمالحظة

 له نظرنا ما إذا ٌبقى ، المهدوٌة بالقضٌة ٌختص فٌما الدٌنً الطرح ٌ قدمه ما على إشكالٌة أو م شكلة ٌبدو ما إن

 ارتكب من ٌ حاكم سوؾ الموعود القابد كان إذا ، فمثبل   ، تقدٌر أقل فً بالقلق م حّمبل   الدٌنً الفكر خارج من

 فمن ، خطاٌا من اقترفوه ما على م ذنبٌن أدنى مرتبة وفً مجرمٌن ٌعتبرهم من أو الشرعٌة الم خالفات بعض

 ؟ ذنبهم ما ، ٌ قال أن المنطقً

 ولٌسوا ضحاٌا األمر حقٌقة فً فهم ، األمد طوٌل م عٌن فكري موروث ضحٌة وهم محاسبتهم تتم كٌؾ بمعنى

ها تم الحق الدٌن معالم وأن الدٌن عن انحرفوا الناس أن نفسه الدٌنً الفكر اعتراؾ جهة من مجرمٌن  طمس 

ٌّرت ها وتؽ ح   الحق الدٌن رأي حقٌقة ٌعرفوا أن الموعود القابد ٌ حاكمهم سوؾ الذٌن لهإالء ٌتسنى فكٌؾ ، مبلم 

 ! الدٌنً الحكم علٌه الذي الواقع ٌصلهم ولم الفبلنٌة القضٌة أو الفبلنٌة القضٌة فً

 

تعلق واقعه فً لٌسَ  وهذا فر باعتباره فالتارٌخ.  التارٌخٌة المنظومة كامل على ٌشتمل هو بل!  فقط بالمهدوٌة م   س 

 ، اإلستشكال هذا بمثل م حّمبل   ٌزل ولم كان الدٌنً التارٌخ وباألخص والمستقبل والحاضر الماضً فٌه ٌ َدّون

 الموارد بعض فً المسلمٌن عن صدرت التً الحركات كانت وآله علٌه هللا صلوات اإلسبلم نبً حركة فإدبان

 من موقؾ لدٌه من ولكل للمستشرقٌن خصبه أرض أصبحت بعد وفٌما المنطق م سلّمات!  الظاهر فً ت خالؾ

ها وبكل الش ب هات لزراعة اإلسبلم  أث ر قد أن األهمٌة من له كان منها والبعض لئلسبلم موجهة كانت وكلها أنواع 

  …آخره الى والجزٌة األخرى الشعوب أراضً واحتبلل بالسبً القبول مثل قضاٌا وخصوصا   كثٌرٌن فً

 

 األفعال هذه هل لنرى الحقا   له أتعّرض سوؾ وهذا الدٌنٌة الحركات لهذه فهم عدم هناك أن األساسٌة والمشكلة

 ... ال أم ودعواه الدٌن لجوهر منافٌة

 

 ت طّبق أن ٌرفض الم تحضر فالعالم ، العقوبات نظام مشكلة المشكلة هذه المهدوٌة القضٌة فً تواج هنا العموم على

 وبؤي الموعود القابد عقوبات نظام سٌكون فكٌؾ السارق، ضد الٌد قطع عقوبة أو مثبل   الزانً ضد الرجم عقوبة

 والصفح العذابات من الناس وتخلٌص بالرحمة ٌقول الدٌن إن باعتبار تواجهنا الم شكلة نفس فدابما   سٌكون شكل

 رأسهم وعلى السلطة المتدٌنون ٌتولى أن بعد ثم. المجتمع فً فاعلة عناصر لٌكونوا تؤهٌلهم وإعادة المذنبٌن عن

 هذا فً توجهنا حقٌقٌة مشكلة هذه وبالتالً ، الناس على العقوبات لتطبٌق مباشرة ٌتجهون سوؾ الموعود القابد

 ! الصدد
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 النظر حٌن خصوصا   الدٌنٌة ن سختها فً المهدوٌة الفكرة ٌ زعزع وهو جدا   مهم اإلشكال هذا مثل أن وٌبدو

تدٌنٌن ؼٌر عٌن من للمسؤلة  من البشرٌة لتخلٌص ٌعمل سوؾ الموعود القابد أن نعتبر أن ٌمكن فكٌؾ ، الم 

ها عذاباتها تدٌنٌن ؼٌر ٌعتبرها قد بطرٌقة عهده ٌبدأ ثم وآالم   - باتخاذه ٌ صّرح الدٌن أن مع - إنتقامٌة - الم 

 ! ذاك مع هذا ٌتفق فكٌؾ منهجا   -للرحمة

 

 الثالثة الُمناقشة على الثانٌة الُمالحظة

ٌ عتبر للناس الشخصٌة الحقوق احترام مبدأ مع ٌتنافى هذا ألٌسَ  ثم  النظام وجه تقرٌر فً إلرادتهم سلب و

 ! بلدانهم فً الحكم ٌتولى الذي السٌاسً

 

 ٌتحركون الرفض بهذا وهم وتفصٌبل   جملة   الدٌنً الفكر ٌرفضون الذٌن لآلخرٌن م همِّشا   األمر هذا ألٌس بمعنى

 الفكري الصراع حلبة على المطروحة والنظرٌات األفكار تبنً عدم أو تبنً فً الشخصٌة الحرٌة مبدأ من

ٌّن ونظام فكرة بفرض القول مع للناس والكرامة الحرٌة بإٌجاد القول ٌنسجم أن ٌمكن ،فكٌؾ العالمً ع  ! علٌهم م 

 

 تحقٌق هً الدٌن مهمة أن سلَؾ فٌما قلنا ألننا جلٌا   تناقضا   ٌ عد بل ال ، المنطق عن واضحا   خروجا   هذا ٌ عد أال

 تحت ٌحدث هذا وكل حرٌتهم الناس لسلب ٌعمد ما أول فٌعمد الدٌن ٌؤتً ثم للناس والحرٌة والعدالة الكرامة

 ما ببعٌد فلٌس. الدٌنٌة السلطات ظل تحت حدث ما على حً شاهد التؤرٌخ وأن خصوصا  (  هللا سلطة) مسمى

 فعلته ما ببعٌد ولٌس!  اإلسبلم حكم ذرٌعة تحت الناس على تسلّطوا حٌنما والعثمانٌون والعباسٌون األموٌون فعله

 هللا سلطة على ومتمرد خارج ٌ عتبر الكنٌسة سلطة خالؾ من كل أن درجة الى أوربا فً المسٌحٌة التفتٌش محاكم

 لٌس ثم. والذرٌعة الٌافطة هذه تحت الفبلسفة وباألخص والمفكرٌن العلماء ق تل وقد!  الرب باسم ٌ قتل ثم ومن

 ناهٌك!  هللا باسم الحكم ذرٌعة تحت هذا وكل األخرى األ مم بحق مجازر من الٌهود ٌفعله وما فعله ما أٌضا   ببعٌد

 ذبح تم بارٌس فً 1572 العام فً وقعت التً.  مثبل  ( بارتٌلٌمً سان) مذبحة ففً ، الداخلٌة الحروب عن

 منها وهناك المجازر من فقط واحدة وهذه!  الكاثولٌك المتعصبٌن ٌد على البروتستانت من اآلالؾ عشرات

  …………آخره الى و و و والبوذٌة الٌهودٌة وفً االسبلم فً ومثلهن العشرات

 

 الذاكرة أن اإلعتبار بنظر األخذ مع الدٌنٌة أحكامه الموعود القابد علٌهم فرض إذا للناس ستبقى حرٌة فؤي

 من نفور أوجد ما وهذا وٌبلت من العالم على جلبه وما وصراعاته الدٌنً التارٌخ من بالجراح مآلى اإلنسانٌة

ٌ وف ق التً الطرٌقة هً فما وبالتالً اإلنسانً المجتمع أفراد من الكثٌر عند الدٌنً النهج  بٌن الموعود القابد فٌها س

 الوالدة الحدٌثة دولته لسلطة الناس هإالء إخضاع وبٌن أحرارا   الناس ٌكون أن على اإلصرار ومنها الدٌن ثوابت

! 
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 الثالثة الُمناقشة على الثالثة الُمالحظة

ناقشة هذه على مهم سإال نواجه وكذلك  الموعود القابد أساسه على سٌتحرك الذي الدعوة أصل كان إذا وهو الم 

 ؟ سٌكون دٌن فبؤي. دٌنً

 

 أم ٌهودٌة أم مسٌحٌة أم إسبلمٌة ستكون هل الموعود القابد ٌقودها سوؾ التً الدٌنٌة الحركة هذه أن:  بمعنى

 ؟ …آخره الى..

 

 هل جدٌد بدٌن جاء وإذا.  ؟ جدٌد بدٌن ٌؤتً سوؾ أنه الممكن من فهل. ذكرنا مّمن واحدة أي من تكن لم وإذا

 ! ال أم علٌه السابقة الرساالت فً األنبٌاء بها تحّرك التً الطرٌقة بنفس ٌتحّرك سوؾ

 

ا   تتعارض جدٌد بدٌن ٌؤتً سوؾ أنه وقضٌة ٌّ ل  وجه على والمسٌحً والٌهودي اإلسبلمً الدٌنً الموروث مع ك 

 الذي اإلسبلم فً وباألخص قاطعا   رفضا   هذا ترفض الك برى اإلبراهٌمٌة الدٌانات وهً الدٌانات فهذه ، التحدٌد

 كان الموعود بالقابد الدٌانات هذه تبشٌر أن ثم اإلطبلق على اإلسبلم نبً بعد نبً ال أن العقابدٌة أنظمته ت قرر

 التؤوٌل على ٌ حمل جدٌد بدٌن ٌؤتً بؤنه فالقول وبالتالً الزمان آخر فً عنها الشرعً الممثل هو أنه أساس على

 هذه ضوء وعلى الم عاصر اإلنسانً المجتمع درسنا إذا وكذلك ، ظاهره على به ٌ سلّم وال الدٌانات هذه فً

 للتؤقلم قابلة ؼٌر الجماهٌرٌة القواعد أن واضحا   فسٌبدو المجتمع هذا مصٌر له سٌإول عّما فكرة أخذنا الدراسة

 طوٌلة مراحل قطع اإلسبلم وخصوصا   األدٌان بعض ألن جدٌد لدٌن حاجة توجد ال األساس ومن جدٌد دٌن مع

م بلورة فً  ٌ عضد أنه درجة الى والرشاقة اللٌونة من ٌمتلك وهو ومكان زمان لكل صالحا   جعله مّما حضارٌة ن ظ 

 المفاهٌم مع التؤقلم على قابلٌة وله والتصحٌح والتنقٌح بالتؤٌٌد له وٌتعّرض األخرى الدٌانات فً المفاهٌم باقً

 ٌتجزأ ال جزء وٌعتبرهم والمبلحدة الكّفار م خاطبة فً مشكلة ٌجد ال بل ال ، والفكرٌة والفلسفٌة الحدٌثة العلمٌة

ٌ ناقش العام النظام من  هذا من أكثر هذا على أقرب دلٌل وال اآلخر البعض وٌإٌد بعضها فٌرفض أفكارهم و

 !!! البحت اإلسبلمً التوجه صاحب وكاتبه ٌدٌك بٌن الماثل الكتاب

 

 تإكد المعاصر اإلجتماع علم لقواعد وفقا   المجتمع دراسة أخرى جهة ومن جهة من هذا.  جدٌد لدٌن حاجة ال إذن

 وفً ٌظهر نفسه دابما   وهو سبق فٌما له تعرضنا الذي اإلشكال لدٌنا فٌبقى ، مقبولة فكرة تعد لم الفكرة هذه أن

زبٌة كل ٌّن دٌنً لنظام الدولة اعتناق وبٌن األفراد حرٌة بٌن ٌوفق أن الموعود للقابد سٌتم كٌؾ ،وهو ج   ! م ع
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  اشتباه رفع

 ؼٌره من أكثر بها المعنً هو ألنه بالتحدٌد اإلسبلمً النظام ٌ قررها حقٌقة أمام القارئ نضع أن سنحاول هنا

نفٌة الطرٌقة بذات تكون ال فهً لؽٌره توجهت إن حتى البالػ ولؤلسؾ األقبلم وألن  فمحل ، له تتوجه حٌن الع 

ّتاب فبعض.  السٌاسً نظامه فً اإلسبلم ٌتبعها التً الطرٌقة دابما   هو النزاع  ٌعرؾ ال الذي بالمنطق ٌتحذلق الك 

 ؼٌر على الجزٌة فرض مع(  الدٌن فً اكراه ال) وأنه اإلنسان لحرٌة الدعوى تنسجم كٌؾ وٌقول!  شًء عنه

 ! مثبل   المسلمٌن

 

 فً اكراه ال إذ أحرار الناس العقٌدة ففً والعقٌدة الدولة بٌن ٌفّرق اإلسبلم أن وؼٌره الكاتب هذا أمثال وفات

 على اإلسبلم ٌفرضه وما الحاكم للنظام مسلمٌن وؼٌر مسلمٌن الكل ٌنصاع أن ٌجب الدولة فً ولكن أبدا الدٌن

 الى وصدقات وخمس زكاة من المسلمٌن على ٌفرضه ما نفسه هو الدولة لخزٌنة تذهب جزٌة من المسلمٌن ؼٌر

ٌّر وما.  آخره  اإلجتماعً للتكاف ل ضامنة فهً ثانٌة جهة ومن جهة من للدولة المدفوعة  األموال تلك اسم هو ٌتؽ

 ألحد ولٌس سواسٌة الكل بل.  لؽٌرهم ٌنظر مّما بؤكثر للمسلمٌن خبللها من ٌنظر حوالء عٌن لئلسبلم فلٌس. 

 األنظمة اكثر فً به ومعمول موجود النظام هذا الحال وبطبٌعة ، اإلسبلمً المواطنة مفهوم فً أحد على فضل

 الفوابد وهناك الضرابب فهناك مواردها على محافظة الدولة لتبقى ضروري وهو المعاصرة الدٌمقراطٌة

 ! فحسب لئلسبلم النقد أصابع توجه فلماذا المعاصرة األنظمة فً موجودة وكلها وؼٌرها

 

 ردع هو هذا العقوبات نظام ووظٌفة منطقٌته على متسالم أمر وهذا عقوبات نظام ٌوجد األنظمة كل فً أن ثم

 الدولة بحماٌة ٌحكم فالمنطق الجرٌمة وٌرتكب السرب عن سٌخرج من دابما   هناك ألن اإلساءة عن المسًء

 الدولة ت طبِّق حٌن لؤلسؾ ولكن القانون سلطة عن الخارجٌن األفراد بحق العقوبات تطبٌق خبلل من للمجتمع

 هل هو هنا ٌ همنا وما.  والتطبٌق النظرٌة بٌن بالتناقض البعض ٌتهمها الواضح اإلنسانً المفهوم هذا اإلسبلمٌة

 ، ٌفعل ال أن الممكن ؼٌر من ألنه شك دون سٌفعل أنه والجواب.  ال أم عقوبات نظام سٌستخدم الموعود القابد

ناقشة فً أسلفنا كما وهو  ولكن لهم تكون سوؾ الناس عقٌدة أن المإكد فمن دٌنٌة بدعوى تحّرك إذا الثالثة الم 

 الموروث فً ورد وقد.  الحكم طبٌعة وبٌن العقٌدة بٌن باألصل فرقا   هناك ألن ، الجمٌع سٌشمل الدولة نظام

 ٌبقى سوؾ دٌن صاحب كل أن أخرى بعبارة.  الذمة أهل جزٌة له ت جبى سوؾ( ع) المهدي أن اإلسبلمً الدٌنً

 فً ورد كما تقوم القٌامة أن حتى مسلمٌن وؼٌر مسلمٌن القانون أمام متساوون والكل حرٌته وبكامل دٌنه على

 الحقّه والمسٌحٌة الٌهودٌة على سٌكونون أنهم وهو وحٌد فارق مع لكن وٌهود نصارى وهناك المروٌات بعض

  …أعلم وهللا ورد كما ،( ! انطاكٌة) فً ؼار   من السماوٌة كتبهم الموعود القابد لهم ٌستخرج أن بعد

 فبل ، عام هو بل فحسب باإلسبلم خاصا   لٌس وهذا الدٌنٌة الدولة ونظام الدٌن بٌن الخلط هذا من معنى فبل وإذن

 الٌهودٌة بٌن وال المسٌحٌٌن وتصّرفات المسٌحٌة بٌن وال المسلمٌن وتصّرفات اإلسبلم بٌن مثبل   الخلط ٌجوز

 الكثٌر تجاوز ٌمكن وهكذا الرإٌة تتضح لكً المفاهٌم بٌن الفصل ٌتم أن ٌجب وبالتالً ، وهكذا الٌهود وتصّرفات

 خبلله من إال األمور فهم ٌمكن ال الذي الكافً للعمق منهم نظر   دون البعض بها ٌتفوه التً اإلشكاالت من الكثٌر

 ! وبه
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 الرابعة الُمناقشة

ناقشة هذه فً  هذا ٌكون الوقت ذات وفً عصري وم فكر إجتماعً كمصلح ٌظهر الموعود القابد أن نّدعً الم 

ٌَة ومن نخبوي دٌن رجل المصلح  ! الربانٌة بالقوة مإٌد   أنه شبهة وال شك وال القوم عل 

 

 الموعود القابد ٌكون أن إال ٌمكن فبل ، الموضوعً الواقع ناحٌة من األقل على ،!  كذلك ٌكون وأن والبد واألمر

 البروز من أ خرى أنواع هناك ألن المعرفً الطرٌق خبلل من إال ٌتؤتى ال البروز وهذا جدا   بارزة شخصٌة

 نحن عنه نتكلم وما ، ح دا على كل   السٌاسٌة أو اإلقتصادٌة أو العلمٌة أو اإلجتماعٌة بالوجاهات ت عنى والظهور

 الوجاهات تلك كل حٌث من األعلى هو الشخص هذا فٌكون الشخص ذات فً لٌتحد الفردانٌة هذه كل ٌتجاوز

نازع دور ٌنتفً وبالتالً  لسٌاسة م عارض.  أوضح بعبارة أو لحكومته م عارض هناك كان وإن له شخصً م 

 سٌقع من هو الحكومً الشكل وماهٌة طبٌعة ولكن الكل من إجماع محل سٌكون فشخصه هو لشخصه ال حكومته

 ! اإلختبلؾ فٌه

 

لٌات لتناقش تتوسع ثم م حدد فكري تٌار عن كتعبٌر حركته ستبدأ ، الحال بطبٌعة العالم وهللا البدء وفً  المفاهٌم ك 

 ٌكون ولن فلسفً أو دٌنً أو علمً طابع ذات قضاٌا ٌ عالج وهو الزمن من ردحا   األمر وسٌؤخذ األعمق والقضاٌا

 أ ولى تبدأ أن ٌحدث ثم ، األكادٌمً العلمً البحث ضرورة تقتضٌه وبما العارض بنحو إال للسٌاسة ذكر هناك

دٌة بوتٌرة قوتها فً وتتدرج الكونٌة العبلمات  مشكلة الى ٌتحّول أن إلى روٌدا   روٌدا   باإلتساع الجدل وٌبدأ تصاع 

 ٌمتلك أحد ال أن الكل لٌتؤكد الجدل هذا عن بعٌدا   الموعود القابد سٌبقى ذلك وأثناء اإلنسانً المجتمع تواجه حقٌقٌة

 إٌجاد عن الدولً والمجتمع الحكومات تعجز ولما ، حٌنبذ البشرٌة تواجه التً العوٌصة المشكلة لهذه فعلٌة حلول

ٌ عطً جدٌد من اإلعبلمً الظهور ب م عاودة الموعود القابد ٌبدأ سوؾ المناسبة الحلول  ، المشاكل لتلك الحلول ل

 تلك مع التعامل سٌرفض هو ألنه مباشر تنسٌق دون التلفاز من بآراءه لؤلخذ مضطرة الحكومات ستكون وهنا

باشر للتعامل أهبل   لٌست باألساس ألنها الحكومات باشر التعامل وهذا الم   على بعد فٌما تإثر قد تبعات له الم 

 هذه فً بالتبلور تبدأ أنها ٌبدو وكما التً الم ستقبلٌة حكومته خاصرة فً خنجر وتمثل الموعود القابد حركة

 هذا أن أحد ٌعرؾ وال ٌحدث هذا كل ، الموعود القابد لفكر ومناصرٌن مإٌدٌن ظهور مع بالذات المرحلة

نفتح الدٌنً الوسط من سٌكونون ؼالبا   والذٌن األفراد وبعض نفسه الم خلّص إال الم خلّص هو الشخص  لهذه لما الم 

 اإلنسانً المجتمع تواجه كانت التً الم شكبلت بعض تنتهً وهكذا ، وعلمٌة وثقافٌة فكرٌة إمكانات من الطبقة

 أنه أي ، مختلؾ طراز من المرة هذه لكن إعبلمٌة حملة شخصٌا   القابد ٌبدأ ثم الموعود القابد توجٌهات بفضل

 إدارة فً فشلت التً الحكومات ضد شرسة كبلمٌة ؼارات وٌشن الحملة هذه فً السٌاسة علم لؽة سٌعتمد

ضها الجماهٌر وسٌإلب األزمات  الى الجماهٌر تنقسم سوؾ وهنا الحكومات تلك من السلطة انتزاع على وٌح 

 : أساسٌٌن قسمٌن

 

 فً ون صح معونة من لنا قّدمه ما على[  الفبلنً فبلن] والم صلّح للم فكر شكرا..) سٌقولون الذٌن هم - األّول

 ، لسببٌن علٌه نوافقه ال ما فهذا(  الكذابٌة} الحكومة ٌد من السلطة النتزاع دعواه بشؤن وأما.  األخٌرة األزمة

 الشعب ٌنفً أن م عٌنة مرحلة فً أخفقت ما حكومة أن معنى لٌس وثانٌا  !  الحكومة هذه عن بدٌل ال أنه - وهما
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 إصبلحات إحداث فكرة نإٌد نحن ولكن جدا طبٌعً وهو البشرٌة تارٌخ عبر حدث أمر فهذا بالكامل سلطتها

 ( ……الحالً الحكومً النظام فً جذرٌة

 

 لفناء تإدي أن الممكن من كان أزمة رةاإد فً الحكومة هذه فشل ثبوت بعد إننا) - ٌقول فسوؾ الثانً القسم أما

 من كان التً الكارثة خبللها من تتفادى ترقٌعٌة أو آنٌة ولو حلول إٌجاد عن الكامل وعجزها[  ……الـ] الشعب

 سلطانهم ترسٌخ إال لهم هم ال الذٌن ورجاالتها الحكومة هذه مثل لبقاء عقلٌة ضرورة نرى ال ، تحدث أن الممكن

 ( الحكومة هذه ببقاء نقبل لن وعلٌه للشعب الم جتمعً األمن عن بمعزل

 

 العبلمات من الثانٌة الموجة تؤتً وعلٌه.  حٌنذاك ٌكون سوؾ الذي الجدل حل فً كافٌا   لٌس هذا أن ٌبدو ومما

 العالم وسٌشهد األزمة إدارة فً الحكومات تلك فشل ٌثبت جدٌد ومن سابقتها من أقوى تكون المرة وهذه الكونٌة

 وتفاقمت الخطر اشتد إذا حتى والبروز اإلعبلم عن الموعود القابد ٌختفً جدٌد ومن مإقت اقتصادي ركود

 أثر ٌترك أن دون تماما   اختفى به وإذا الموعود القابد عن الدول تلك مخابرات وأجهزة استخبارات بحثت األزمة

 وعلى ببلدهم بها تمر التً لؤلزمة الحلول ٌجد بتركه ثانٌة مرة ت خاطر لن الحكومات تلك أن ٌعلم ألنه ٌ ذكر

 .رٌب أو شك دون الحكومات تلك إسقاط فً كفٌل هذا ألن مباشرة   الهواء

 هذه مثل أوجدوا الذٌن هم مستشارٌها أن فرضٌة بعد فٌما لتتبنى الحل إٌجاد على وإجباره العتقاله خطه فتضع

 الذٌن الجماهٌر من الثانً النوع إسكات فً ٌ ساهم سوؾ بدوره وهذا الموعود القابد تصفٌة تتم وبعدها الحلول

 عن وتوارى فاختفى هذا كل ٌعرؾ كان باطنٌة معرفة من لدٌه بما الموعود القابد ولكن ، قلٌل قبل رأٌهم ذكرنا

 خطر ٌصل أن الى فؤكثر أكثر الحكومات على الشعبً الضؽط ٌشتد ومعها فؤكثر أكثر األزمة تشتد حتى األنظار

ل أن الممكن من فٌه ٌكون ال مكان الى الكونٌة العبلمات ٌ عاود ، لها حل إٌجاد ٌإج   من الظهور الموعود القابد ف

 المسإولٌة من هربا   أركانها من الكثٌر واستقال الداخل من تفككت قد الحكومات تلك تكون الذي الوقت فً جدٌد

 الهواء وعلى األزمة هذه لتفادي ٌةارواإلد العلمٌة الخطط بوضع الموعود القابد فٌبدأ ، حاالتها أضعؾ فً وهً

 مع تماما   مجهول مكان فً ٌبقى ،ولكنه العصر ذلك فً متوفرة ستكون أخرى وسٌلة بؤي أو أٌضا   مباشرة  

نهكة الحكومات تلك من تبقى ما على الهجوم ٌ عاود الكارثة خطر دفع ،وبعد اإلعبلمً ظهوره فككة الم   من والم 

 :أٌضا   قسمٌن الى الجماهٌر تنقسم سوؾ وهنا الداخل

ظمى الؽالبٌة وهم - األّول  ٌ طالبونه سوؾ لكنهم.  الحكومات تلك اسقاط فً الموعود القابد دعوى سٌإٌدون الع 

 ! إسقاطها الم رتقب الحكومة محل ٌحل لبدٌل خطة بإٌجاد

 

 منهم وقسم عمر أو ٌحكم من زٌد أكان ٌهمهم ال فهإالء الجلبة تلك كل من شًء ٌفهموا لم الذٌن وهم - والثانً

لق فهو قبل من الحكومات تلك ٌعارض كان كما كٌدبالتؤ الفكرة سٌعارض  لؤلسباب منه فهم دون ٌعارض كً خ 

 (… ب) الفكرة أو( أ) الفكرة لمعارضة تدفعه التً الحقٌقٌة

فراء مرحلة تبدأ األثناء فً  ألن.  الثابرة الجماهٌر نخبة وبٌن الموعود القابد بٌن الوسٌط دور ٌلعبون الذٌن الس 

 التً والطرٌقة الكٌفٌة عن الطرؾ الموعود القابد ٌؽض أن الممكن ؼٌر من أنه لدرجة حّساسا   سٌكون الوضع
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 منه األسوأ تتوقع أن إال ٌمكن ال والٌابس تماما   ٌابسة ستكون الحكومات تلك ألن. الجماهٌر بها تتحّرك أن ٌجب

 الحكومات تلك فً األمن عناصر وبٌن بٌنها دموي لصدام تجن با   مدروس بشكل الجماهٌر تتحّرك أن فٌجب دابما  

 ٌرى ال ألنه الفاسد بالواقع م تشبث منهم قسم وظلّ  للجماهٌر انضموا قد الحالة هذه فً أكثرهم سٌكون والذٌن

فراء ، آخر مكان فً نفسه  وهم وأصفٌاءه القابد خواص هم المهمة إلتمام الموعود القابد ٌندبهم سوؾ الذٌن والس 

 بعض أٌدٌهم على تظهر سوؾ الذٌن هم وهإالء ، حتى والورع والمعرفة اإلنضباط من عال   مستوى   على

 عن بالسفارة دعواهم صحة من الجمهور ٌتؤكد لكً للطبٌعة خارقة األولى للوهلة ستبدو التً واألفعال الكرامات

م هذا أخرى جهة ومن جهة من الموعود القابد  خاصة الجماهٌر من المإمنٌن وٌح ض الموعود القابد رأي ٌ دعِّ

 الذي الم خلّص هو وأنه الموعود القابد هوٌة عن الرسمً اإلعبلن مرحلة تبدأ بالتحدٌد وهنا اندفاعهم زٌادة على

دت ع   الجمهور سٌختلؾ وهكذا ، التؤرٌخ مرّ  على والعلماء والمفكرٌن الفبلسفة به وتنبؤ السماء من به البشرٌة و 

 م هما   سٌكون وما الحكومات هذه باسقاط فكرته أحقٌة على الجمهور هذا اتفاق مع الم خلّص هو أنه حقٌقة فً

 مإٌد بٌن الصدد هذا فً نقاش واأل خرى الفترة بٌن سٌدور الحال وبطبٌعة الحكومات تلك إسقاط هو حٌنذاك

 ! وم عارض

بو سٌعمل  وٌتم اجتماعٌٌن ووجهاء وعلماء ومفكرٌن اساتذة من الجماهٌر تلك نخبة جمع على الموعود القابد مند 

 عملٌة وتبدأ والقٌادة السلطة هرم ٌتسلسل وهكذا األكبر تحت منها األصؽر تنطوي فرق الى الجماهٌر تقسٌم

 الموعود القابد دماغ فً تبقى سوؾ ألنها الفكرة هذه الى التفت قد أحد ٌكون أن دون فعلٌا   العالمٌة الدولة تشكٌل

 ثانٌة جهة من وألنها الجماهٌر لعزٌمة مثبطة حقٌقة   ستكون ألنها اللحظة لتلك بها ٌتكلم أو ٌ خرجها ولن لوحده

 الراهن الوضع فً المشاكل هذه مثل توجد ال أن وٌجب للثورة مبكرة مشاكل تجلب وسوؾ المنال بعٌدة تبدو

نتظرا   الموعود القابد بها ٌتكلم أو ٌ خبر لن وعلٌه  رجاالت فرار مرحلة وهً الثورة انطبلق من التالٌة المرحلة م 

 سدة فً ترتٌبهم سٌؤخذوا ما س رعان الذٌن الثّوار بٌد الحكومة مقّرات وسقوط فارؼة مناصبهم وترك الحكومات

ل   السلطة ل   الجماهٌر قٌادة مرحلة إدباء ٌشؽله كان الذي ومنصبه مكانه حسب ك   ،وتؤتً اختصاصه حسب وك 

 عاد قد خبللها الوضع ٌكون أشهر ثبلث أو شهرٌن من ألكثر تستمر سوؾ أنها الممكن من التً الهدوء مرحلة

 فسوؾ تطول لن المرحلة هذه لكن ، للدولة الداخلً الطابع ذات األحوال حٌث ومن المبدأ حٌث من لطبٌعته

فراء ٌكون وبهذا طفٌفة كانت وإن الدول بٌن ٌةخارج مشاكل لدٌنا تظهر  دورهم أنهوا قد الموعود القابد س 

ناط ومهمتهم ها بهم الم   وٌكون أحد من خشٌة دون للعلن ٌظهر سوؾ الذي الموعود بالقابد لٌلتحقوا وعادوا إنجاز 

 ، العالمٌة بدولته مبّشرا   الدول تلك لكل المكوكٌة رحلته القابد ٌبدأ وهكذا ، الجمٌع ولدى معروؾ عنوان له

فاج با   دد القادة وم   الحكومة تلك من جزء كانوا فعلٌا   بؤنهم المنال صعبة أنها وقولهم للفكرة رفضهم حال فً الج 

 أن باعتبار البدء فً سلبٌا   موقفا   ٌتخذ سوؾ بعضهم أن والواضح هو وتوجٌهاته بإرشادته ت قاد كانت التً العالمٌة

بن فٌها أن منطلق من الفكرة وسٌرفض والجؽرافٌة اإلقتصادٌة إمكانات ها فً تتفاوت الدول  ولكن ودولته لبلده ؼ 

رعان  الجامعة النظرٌة خبلل من األشخاص هإالء أمثال عن اإلشتباه هذا رفع الى الموعود القابد ٌعمد ما س 

 دون شًء كل فٌها سٌجتمع والتً نوعها من األولى العالمٌة النظرٌة وهً شًء وكل والسٌاسة لبلقتصاد الشاملة

 ! استثناء

 ظهور ٌتسنى رٌثما أٌضا   المإقتة اإلنتقالٌة العالمٌة للحكومة مإقتا   ربٌسا   لٌكون الموعود للقابد البٌعة وتتم

نافسٌن فبل الحال وبطبٌعة ، عالمٌة إنتخابات ت عقد لكً الموعود للقابد م حتملٌن منافسٌن  وال سٌظهرون م 

رٌة ت صادر ال وكً أكثر ال الحجة إتمام أجل من وروتٌنً شكلً شًء هذا لكن ستكون انتخابات  فً الناس ح 

 والحكومة الدٌن بٌن التفرٌق ضرورة على الموعود القابد وسٌإكد ، ٌحكم هم سوؾ الذي النظام طبٌعة اختٌار

نبثقة  بعد واحدة كلمة على كلها الدٌانات أتباع وسٌجمع(  كله الدٌن على) سٌظهر ٌومبذ الدٌن ألن الدٌن عن الم 
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 فهمه ولكن واحد الدٌن وأن فعلٌة حقٌقة له لٌس الدٌانات فً التعدد ذلك كل أن القاطعة وبالبراهٌن لهم ٌ ثبت أن

تعدد تدٌنٌن ٌكونوا لم من لدٌنا فٌبقى!  كان هكذا أو م   وربما والعلمٌة العقلٌة للبراهٌن سٌعمد أٌضا   فهو م 

 اساس على قابمة الحكم فً نظرٌة لدٌنا تكون وهكذا رأٌه أحقٌة إثبات فً المحدودة الموارد بعض فً اإلعجازٌة

تدٌنٌن ؼٌر واحتٌاجات طموحات ت لبً الوقت نفس فً لكنها الدٌن  لها والتسلٌم قبولها من ضٌر ٌرون فبل الم 

 هلل فالدٌن حكومته وبٌن عقٌدته بٌن الفصل سٌتم الذي الرسمً الدولة بدٌن اإلعتقاد على ت جبرهم ال مادامت

 !!! للجمٌع والحكومة

 

 ألن ، والعسكرٌة واإلقتصادٌة الضرٌبٌة أنظمته فً ملحوظا   تطّورا   العالم ٌشهد سوؾ اإلنتقالٌة المرحلة هذه وفً

 اعتزل ثم المحلًّ الصعٌد على نجاحه أثبت عسكرٌا   أو سٌاسٌا   قابدا   كان المراحل من مرحلة فً الموعود القابد

 عبلقاته خبلل من وهو المٌدان هذا فً خبرة له أن ٌعرؾ اإلنسانً فالم جتمع العلمً للبحث وتفّرغ العالم هذا

 بعد فٌما وسٌستخدمهم الش رفاء السٌاسٌٌن وبعض األكّفاء الضباط كبار على تعّرؾ المنصب ذلك فً كان حٌن

ما ست حرز أسلفنا كما التً حكومته سلطان لترسٌخ  ت عنى أنها اإلعتبار بنظر األخذ مع قٌاسٌة فترة فً ملحوظا   تقدُّ

دد العالم لقادة اجتماع فٌه ٌحدث أن ٌجب الذي الٌوم وٌؤتً ، كله العالم بقٌادة  لئلنتخابات الترتٌب أجل من الج 

نافس شخص وجود فكرة أن اإلستٌعاب تمام ٌستوعبون بهم فإذا األولى العالمٌة  جدا   ؼبٌة فكرة الموعود للقابد م 

 العالم على الم طلقة السلطة الموعود القابد لتقلٌد ٌوم وٌخصصون انتخابات هناك تكون لن وعلٌه جدا   وساذجة

 ! اإلنسانٌة به ب شِّرت الذي الٌوم هو وهذا

ٌ نّصب ٌشاء من فٌعزل الٌدٌن م طلق الموعود القابد ٌكون األولى وللمرة  تبعا   الحال بطبٌعة وهذا ٌشاء من و

ٌ تٌح ما وهو ، التعبٌر صح أن األعٌان مجلس على عرضه الذي والسٌاسً اإلداري للنظام  الحٌاة تطوٌر له س

 والذٌن العدالة وجه من الفارٌن على القبض إلقاء وأّول ها اإلجتماعٌة العدالة مفاهٌم بإرساء فٌبدأ اإلنسانٌة

دة أعّدوا سٌكونون  األمر فً ما وؼاٌة الدولة أنظار عن بعٌدون أنهم ٌظنون وهم العالمٌة الدولة نظام لزعزعة الع 

 الشرٌعة لم قررات وفقا   م حاكمتهم وتتم ، األولوٌة حٌث من أهم هو بما النشؽالها وجودهم تتجاهل كانت الدولة أن

 جعلتها حتى الثورة قبل الوعً من لمرتبة البشرٌة وصلت أن بعد العام الذوق مع م نسجمة حٌنبذ ستكون والتً

ذنبٌن صؽار ، النظرٌات تلك فشل لها وثبت النظرٌات باقً جّربت ألنها الدٌن بها جاء التً األفكار تتقبل  الم 

 نشوء مراحل من الثالثة المرحلة تنطلق وهكذا المجتمع فً جدٌد من لٌنصهروا العقوبة من همإعفاإ ٌتم فسوؾ

 فالدول أحد به ٌ ؽبن ال عالمً اقتصادي نظام وإٌجاد االقتصادٌة اإلمكانات تطوٌر مرحلة وهً العالمٌة الدولة

 كثافة لدٌها التً والدول االستراتٌجٌة الجؽرافٌة المواقع ذات الدول من تستفٌد سوؾ طبٌعٌة ثروات لدٌها التً

كانٌة كانٌة كثافة فٌها لٌس التً الدول باقً مساحات من ستستفاد س   ستستفاد الدول هذه ألتباع الحاضنة والدول س 

 هذه فً هللا بإذن ن فّصل وسوؾ ، الم وحد العالمً السوق ت حّرك جدٌدة اقتصادٌة أنظمة ودخول العاملة األٌدي من

 ! الحقا   المواضٌع

س أن ٌبقى ولكن نببة العبلمات وجود من والضرورة الؽاٌة ونشرح الكونٌة العبلمات ظاهرة ندر   باقتراب الم 

 بنظر وأخذها مناقشتها العقل علٌنا ٌ حتم ضرورة أنها أم دٌنٌة ضرورة العبلمات تلك أن وهل الظهور موعد

 ! وقوعها بوجوب التسلٌم بل اإلعتبار
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 العالمات

 أن البد لهذا وتبعا  .  نحوه بؤسره الوجود ٌتحّرك هدفا   هناك أن اإلرتقاء حتمٌة على الدالّة القرابن اجتماع من ٌبدو

ّتاب بعض أن والؽرٌب!  المنشودة للؽاٌة الوصول على دالّة هناك تكون  الٌهود وحتى والمسٌحٌٌن اإلسبلمٌٌن الك 

 السببٌة مبدأ مع ٌتنافى وهذا ، الثبلث اإلبراهٌمٌة الشرابع فً الدٌنً لئلصطبلح وفقا   القٌامة هو الهدؾ أن إّدعوا

 تمظه راته بك ل الوجود إٌجاد من الهدؾ كان إذا بمعنى ، منه طابل ال عبثٌا   جدال   ٌفتتح أ خرى جهة ومن جهة من

ّتاب هإالء العتقاد وفقا   بها ٌ فترض والتً للقٌامة به الوصول هو وكاب ناته وموجوداته  تكون أن والمفكرٌن الك 

ه وعبث للوقت مضٌعة ٌ عتبر التقادٌر أقل فً فهذا اإلمكانٌة الموجودات كل على بالفناء حاكمة  تقدست الحق ن َنزِّ

نا عنه تكلّموا الذي هذا هً القٌامة أن نعتقد ال إننا على!  مثله عن هأسماإ  اإلختبلؾ تمام م ختلؾ فٌها واعتقاد 

 نحوه ٌتحّرك الذي الهدؾ هً القٌامة تكون أن المحال من ولكن ،!  األمر لهذا نقاش محل المورد هذا ولٌس

ٌّرنا إذا إال الوجود لّ  مع الم فكرٌن هإالء الواقع وفً للقٌامة فهمنا ؼ  أن مإداه مّما بؤكثر ٌقولون ال لهم احترامنا ج 

 العالم وابتداء وجودٌة مظاهر من فٌه ما بكل العالم هذا فناء أي المادٌة اإلمكانٌة الوجودات فناء هً القٌامة

 ! العالم لذاك التكلٌؾ علٌها ٌقع التً الكابنات انتقال بعد اآلخر

 

 هو الموجودات وإٌجاد الخلق من الهدؾ كان فإذا ؟ جدا   كبٌر سإال هنا الفلسفً المنهج ٌ ثٌره الذي والسإال

 كانت إذا الم خٌؾ التعدد هذا لكل معنى من فما" نظرهم وجهة من" الفناء ت عادل والتً القٌامة الى الوصول

 !!! أكثر ال وقت مسؤلة هً المسؤلة

 

 نموت لكً نعٌش أننا جهاته إحدى من ٌعنً وهذا الفناء بلوؼه هً للوجود القصوى الؽاٌة أن:  أوضح بعبارة

نن أن باعتبار  وذرة مثبل   فؤنا!  آخر لوجود وجود من تختلؾ وال الموجودات كل فً واحدة والوجودٌة الكونٌة الس 

 أننا جهة من تلك الرمل ذرة وبٌن بٌنً ٌ ذكر فرق من هناك وما الفناء ثم البلوغ ثم التكّون بمرحلة نبدأ الرمل

 العالم هذا قبل أنا وضعً أن جهة من ٌقع اإلختبلؾ وإنما!  اإلمكانً المادي العالم موجودات من اإلثنان نحن

نن القوانٌن فذات العالم هذا داخل وأما الرمل ذرة وضع عن ٌختلؾ وبعده ً   تجري والس   الرمل ذرة وعلى عل

ل معنى فبل وبالتالً  ٌبدأ الذي الزمنً المقدار بهذا محكوَمٌن كّنا إذا وجود هو بما الوجود حٌث من بٌننا للتفاض 

 !!! بالفناء وٌنتهً التكّون من

 

عادلة فً خطؤ ثمة لٌسَ  الحال وبطبٌعة عادلة هذه فهم فً الخطؤ ولكن الم   الشك تقبل ال التً الواضحات فمن!  الم 

 ، انتهاء له أن فمإكد ب دء له أن فكما" ! إفاضة" مثل فلسفً مصطلح استخدام أ رٌد وال ب دء العالم لهذا كما أن

 المادي الفناء وهو الناس بٌن الشابع بمفهومها القٌامة بٌن الفرق أن كما شاسع والنهاٌة اإلنتهاء بٌن الفرق ولكن

 لهذا البعض فهم ولكن صحٌح فاألصل!  أٌضا   شاسع سابقة مرحلة انتهاء بعد جدٌدة مرحلة بدء بمعنى والقٌامة

 ولكن األصلً البحث عن نخرج ال كً فٌه الخوض ن رٌد ال مستقل بحث هذا العموم وعلى مؽلوط فهم األصل

 !!! له اإلشارة علٌنا تحتم
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 من حركة كل أن وبما!  الوجود هذا هدؾ هً القٌامة تكون أن الفلسفً العقلً الب رهان وفق ٌ مكن فبل إذن

 لحظة هً موجوداته وعلى العالم هذا على تمرُّ  لحظة كل أن أي ، بثبات للقٌامة تتجه العالم هذا فً الحركات

 تشاء كما عنه عبِّر الفناء أو القٌامة الى وتتجه شًء كل منه وبدأ شًء كل منه جاء الذي المصدر عن تبتعد

 ! لهما ثالث ال خٌارٌن أمام ٌجعل نا ،فهذا

 

 وهذا ،!  أصبل   للوجود هدؾ من هناك لٌس وبالتالً بالم صادفة تكّون شًء ك ل بؤن نقول أن : األّول الخٌار

دٌة حركة نشهد ألننا والفلسفٌة العلمٌة الم سلّمات مع ٌتنافى الحال بطبٌعة  حٌن عنها وتكلّمنا الكون فً تصاع 

 م جّرد هو ما لكل منطقً تفسٌر إٌجاد مسإولٌة ق بال فً ٌجعلنا الخٌار بهذا األخذ أن ثم ،!  اإلرتقاء مفهوم ناقشنا

 الكتب مبات بل عشرات فهناك اإلستزادة شاء فمن السابقة كتبنا أحد فً ناقشناه طوٌل تفصٌل على العالم هذا فً

 ! الباب هذا فً

 

ناك بؤن نقول أن هو : الثانً الخٌار  بؽض نفسه الوجود على سابقة قوانٌن وفق الوجود لها ٌسٌر وؼاٌة هدؾ ه 

 ما األحوال كل ففً!  اإللهٌة القوة أو الصدفة أو الطبٌعة أكانت واألسباب والعلل القوانٌن تلك حقٌقة عن النظر

 حركة لنا ٌ فّسر وهذا.  باتجاهه ٌسٌر وهدؾ ؼاٌة له الوجود وأن لؤلمام بالوجود دفعت قوة هناك أن هو ٌهم

 النظام هذا فً الموجودة الظواهر بعض لنا ٌفّسر ال كان وإن األفضل الى األسوأ من الكون فً الدابمة اإلرتقاء

 !!! م عٌن وحدّ  لؽاٌة ٌتحّرك الوجود أن فالم هم ، الكونً

 بمعنى ،!  اللفظ لهذا فهم بؤي الفناء كان فلو ، الهدؾ وهذا الؽاٌة هذه طبٌعة عن جدٌد من نتسابل أن ٌجب وهنا

 على العلمً الواقع خبلؾ فهذا تفنى لكً ترتقً الكابنات هذه أن وقلنا بحتة علمٌة جهة من للمسؤلة نظرنا إذا

 اإلزدهار مرحلة ثم التكّون بمرحلة ٌمر الموجودات من موجود أي أن نعرؾ ألننا!  المنظور المدى فً األقل

 فً الشجرة تموت فبل!  الفناء مرحلة وهً األخٌرة المرحلة بدوره ٌجلب والذي اإلنحدار مرحلة ثم والبلوغ

قدمات دون هكذا الطبٌعً الوضع  فكلُّها ،!  حتى والمجّرات والكواكب والحٌوان اإلنسان وكذلك لمرضها ت شٌر م 

ه ال وهذا الفناء قبل اإلنحدار بمرحلة تمر الطبٌعً الوضع فً  نرى بل الم عاصرة نظرتنا وفق الكون فً ن بلح ظ 

مر أن قابل قال فلو!  لؤلفضل اإلرتقاء بمبدأ محكوم وهو ٌرتقً الكون أن را   مازال العالم ع  بكِّ  هذا لم بلحظة م 

 الكواكب تبتعد أن بعد اإلنحدار هذا مثل سنشهد سنة مبلٌٌن ثبلث أو ملٌونً بعد ربما وإننا اإلنحدار من النوع

ها عن الحٌاة تحتضن التً د بفعل نجوم  دها قبل اإلنحدار مرحلة وتبدأ فتتجمد الكونً التمدُّ  من ٌكون إذ تجمُّ

لّم ٌنهار لهذا وتبعا   الضوبً التركٌب بعملٌة تقوم أن النباتات على العسٌر  األسفل من الحٌة للكابنات الؽذابً الس 

ٌُّر بعد الكٌمٌابٌة العناصر وتبدأ.  األجزاء باقً لتتبعه  وإٌجاد السموم إطبلق فً ٌ ساعد وهذا بالتفك ك ظروفها تؽ

 المجّرات فتتبلشى الكونً اإلٌقاع ضبط على الجاذبٌة ق درة وتقل.  الضارة الكٌمٌابٌة التفاع بلت من جدٌدة أنماط

ها وتتفكك ق وبعض  تتالٌة االرتطامات بفعل الداخل من ٌمز   النجوم من الكثٌر موت عن ناهٌك الكواكب بٌن الم 

 الم ستعر ٌسمى بانفجار رزقها مصدر انتحار بعد م عٌل دون كالٌتامى الشمسٌة مجموعات ها بعدها ستترك والتً

  ……آخره الى و و و و(  نوڤا السوبر) الـ أو األعظم
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 من الكثٌر هناك أن والواقع ، أعذره أنا فشخصٌا  !  نطرحه ما فً ثؽرة وجد أنه م عتقدا   الكبلم هذا قابل   قال فلو

 فٌها وقع التً الم شكلة ذات فً وقع ألنه علٌه مردود الكبلم هذا إن إذ! .  اإلعذار ٌستحّقون الم عاصرٌن العلماء

 للعالم الحتمٌة النهاٌة بٌن ٌفّرقا لم وكبلهما ، فناء ٌ سمٌه وهو قٌامة هذا ٌ سمً ؼٌره   أن هو بسٌط فارق مع ؼٌره  

 !!! لؤلفضل األسوأ من العالم ٌتحّرك أساسه على الذي والهدؾ الؽاٌة وبٌن المادي

 

 بٌن م بلزمة ال بل بالفناء أو بالقٌامة األشكال من شكل بؤي ربطه ٌ مكن ال لؤلفضل األسوأ من الكونً فاالرتقاء

 ! األساس من األمرٌن

ٌّها مثبل   فؤنت  عند ستكون والنهاٌة والدتك عند كانت البداٌة!  ونهاٌة بداٌة بٌن حٌاتك تعٌش تبدأ.  الكرٌم القارئ أ

 بعٌدا   تحقٌقها ترٌد وؼاٌات أهداؾ لك بل ،!  أجلها من تعٌش التً الؽاٌة هو الموت أن ٌعنً ال هذا لكن.  موتك

 الوالدة عند األّول طرفه ٌبدأ خط فهناك ، بالوالدة بدأ الذي الخط نهاٌة إال لٌس والموت ، الموت فكرة عن

 الؽاٌات تلك أساس وعلى للوجودات وأهداؾ ؼاٌات هناك والموت الوالدة وبٌن بالموت الثانً طرفه وٌنتهً

 عالم عن خارجان والنهاٌة البداٌة أن بسٌط ولسبب والنهاٌة البداٌة عن تام بمعزل الموجودات تتحّرك واألهداؾ

 نتبلقاها للوجود البداٌة نقطة ألن أبدا   العالم هذا من لٌسا كبلهما الشًء وموت الشًء فإٌجاد ، الموجودات هذه

نا طرؾ من نحن نا من الثانً الطرؾ من معها نصل النهاٌة ونقطة آخر عالم من قبلها ما لكن عالم   فتنتقل عالم 

نا فً الموجودات فؽاٌة وبالتالً ، آخر لعالم  فهذه ، والفناء اإلٌجاد لؽة عن اإلختبلؾ تمام م ختلفة نحن عالم 

ها التً الؽاٌة ألجل تترقّى هً.  ثمرها ت نتج كً سنة لعشرٌنتحتاج ا التً الزٌتونة  ، الفناء فكرة عن بمعزل تروم 

 وال قرٌب من ال بصلة واإلٌجاد الفناء لفكرة تمت ال ؼاٌة أجل من ترتقً!  لها لم ستقر   تجري التً الشمس وهكذا

 عن بمعزل باإلرتقاء محكومة فكلّها نحن فٌه نعٌش الذي الكونً النظام هذا موجودات ك ل وهكذا...  بعٌد من

 ! والفناء اإلٌجاد مفهومً

  ؟ العالم لها ٌتحّرك التً الؽاٌة هً فما - وإذن

 مرحلة أو.   اإلنسانً النضوج أو.  الكاملة األنسنة أو.  األعلى الشٌوعً الطور أو.  المهدوٌة أنها:  الجواب

 وٌسٌر لها ٌجري التً الؽاٌة هً فهذه.  تشاء كما عنها عبِّر.  مراتبه ألعلى التطّور وصول أو.  اإلنسانٌة كمال

 ! آخر شًء ولٌس الكونً النظام لها

ها فً الدخول أو منها اإلقتراب أو الؽاٌة لهذه الوصول على دالّة هناك تكون أن والبد أنه الواضح ومن  ، عصر 

 ! مرحلتها بدء أو

نا  ، واإلنترنت المعلوماتٌة ن ظم تطّور الى إشارة فً مثبل  " اإلتصاالت عصر" نقول علٌه وكدالّة الحالً فعصر 

" !  الوسطى العصور" و" الجاهلٌة عصر"و" الحداثة بعد ما" و" الحداثة" زمن وكذلك" النهضة عصر" وهناك

ناك أن دابما   ترى فؤنت َون دالّة ه   إننا وبما ، العصر ذلك بها ٌتسم خاصة واحداث العصور من عصر أي بها ٌ عن 

ٌّز خاصة أحداث له تكون أن وٌجب استثناء هذا ٌكون ال أن فٌجب" الظهور عصر" عن نتكلم  .ؼٌره عن بها ٌتم

 هناك إذ.  له سنتعّرض تفصٌل على لكن(  عبلمات) وجود فكرة على تإكد العقلٌة الضرورة أن نجد ولهذا

هان بتنً والثانً ، واإلستنتاج والحدس والتحلٌل اإلستقراء منهجٌة على المبنً هو األّول أساسٌان توج   ما على م 

 ! هللا بإذن منهما كل   فً وسنفّصل.  الدٌنً الموروث فً جاء
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 العامة القراءة ضوء على العالمات

 منها التحق ق ٌ مكن عبلمات لٌست العبلمات تلك أن للقول الظهور عصر عبلمات قضٌة ناقشوا مّمن كثٌر ذهب

 والحقٌقة ، الظهور عصر بها ٌمتاز أخرى قضاٌا عن كناٌات كونها تعدو ال أنها بمعنى ، الخارجً الواقع فً

 والعبلمات الظواهر تلك بوقوع التسلٌم من مناص فبل الدٌنً الموروث نظر وجهة من الفكرة هذه ناقشنا إذا أننا

 عن الدٌنً الموروث لكبلم نحن فهمنا على ٌنصب البحث ولكن ، حتما   ستقع حقٌقة أنها أي ، الخارجً الواقع فً

 بحٌث الموروث هذا عنها تكلم التً بالصورة سٌقع الدٌنً الموروث عنه تكلم ما أن ثانٌة بعبارة ، العبلمات تلك

 ب ّدا   نجد ولم نعتقده ما فهذا ، علٌها لٌكون طرٌقة من أكثر الحدث لهذا ولكن الحدث ذلك وقوع مع كبلمه ٌتطابق

 والتً اإلجتهادٌة للقراءات واتجهنا الدٌنً الموروث تركنا إذا ثانٌة جهة ومن جهة من هذا ، به التسلٌم من

جٌة من فٌها لٌس الحال بطبٌعة ٌ مكن!  ٌ ذكر شًء أحد على الح   العبلمات لتلك مناسب تخرٌج نجد أن أٌضا   لنا ف

تعلقة القاعدة نخرق أن دون  ! الدٌنً الموروث عنها ٌتكلم التً بالثوابت الم 

 

 : أشكال عدة على العبلمات تلك تكون فقد

 فً ظهرت قد تكن لم ؼرٌبة وأمزجة طباب ع فٌه ظهرت قد الظهور عصر فً المجتمع ٌكون كؤن : الجسمانٌة

 ٌ حركونها وإنما مبلمستها دون المعادن تحرٌك األفراد بعض ٌستطٌع كؤن ، البشري التؤرٌخ حقب من حقبة أي

را   ٌبقى أنه إال(  الباراساٌكلوجً) فً العلماء وٌبحثه حالٌا   موجود األمر هذا أن ،ومع بعقولهم  أفراد فً م نحص 

 بٌن الظاهرة هذه انتشار هو الظهور زمن على الدالّة العبلمات من عبلمة سٌكون أنه نّدعً وما جدا   قبلبل

 الحال وكذلك!  ولك لً انتقلت التً تلك من تطورا   أكثر لهم جٌنٌة مورثات انتقال بفعل الوالدة حدٌثً األطفال

 عشرة إال لآلن إمكاناته من نستعمل ال الذي الدماغ من جدٌدة أجزاء واستخدام ، الحدس وتطّور. للتخاطر بالنسبة

 كما الدالفٌن عند الموجودة كتلك أدمؽتنا فً السونار أجهزة تشؽٌل ٌ مكننا هذا من أكثر استخدمنا فإذا ، بالمابة

 الدماغ أجزاء زادت وكلما ، تشؽٌله فً السبلحؾ نجحت الذي النظام كذلك أس بً الجً نظام تفعٌل ٌ مكننا

 ون فّعل الصقر بصر قوة ٌ عادل ما الى بصرنا بقوة نصل أن ما ٌوما   نتمكن فقد ، الحواس قوة زادت كلما العاملة

 نستخدم أن بها نستطٌع التً والنسبة الحدّ  على ٌعتمد هذا فكل. وهكذا.  سوداال تفعل كما اللٌلة الرإٌة نظام

 ست ثٌر حدثت إذا آخر وجه من وهً المسؤلة هذه هً الظهور عبلمات من واحدة تكون فقد وهكذا ، أدمؽتنا

 الذكاء فلٌس وإذن م طبقة تعاسة فً تعٌش ومازالت المرحلة لهذه وصلت البشرٌة أن وهو الجدٌد القدٌم السإال

 هذا ٌدفع وهنا آخر عامل فهناك سعادتها البشرٌة تبنً أن تستطٌع علٌه الذي األساس هم والمعرفة والوعً

 الظاهرة هذه فتكون للبشرٌة السعادة ٌحقق لكً الموعود القابد ظهور وقت عن وهو أهم آخر سإال وبقوة السإال

 ! الظهور عصر اقتراب على تنبٌه بمثابة

 

 معٌن جٌل فً والسلوكٌات األنماط فتظهر جٌل بعد جٌبل   ٌتطّور المجتمع أن فً شبهة وال الشك : اإلجتماعٌة

ٌ نتج ما ٌوما   وأنه البد التطّور وهذا.  سبقه الذي الجٌل فً ظهرت قد تكون أن دون تبنٌات س  تمام م ختلفة م 

 المجتمع ٌ نتج أن(! جدا   الوارد) مفردة على أإكد وهنا.  جدا   الوارد فمن لهذا وتبعا   ، اآلن نعرفه عّما اإلختبلؾ

ٌّات باٌنة وأنماط سلوك تطاولة حقب ها عبر البشرٌة عرفته عّما م   من أصبح الٌوم نراه لما وفقا   األمر وهذا.  الم 

لماء الم سلّمات ٌّات تطّور عن النظر فبؽض! .  األمر لهذا باإللتفات م طالبٌن اإلجتماع وع   من اإلجتماعٌة السلوك

 وما أفكار من نحن لدٌنا بما إال اإلجتماعٌة الهندسة عن واضحة فكرة نمتلك ال فنحن وإٌجابا   سلبا   طبٌعتها حٌث
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 أو مناسبا   نحن نراه بما والمخصوص المسؤلة لهذه العلمً الفهم هذا الحال وبطبٌعة ، تارٌخٌا   لنا وصل و جاء

 عصر على األبرز العبلمة تكون أن الممكن فمن ولذا عنها نتكلم التً الحالة تصّور عن عاجزا   ٌبقى مناسب ؼٌر

 ن عاصره ما مع قاٌسناه إذا إننا لدرجة المجتمع داخل السلوك من جدٌد نمط ظهور هً الوحٌدة العبلمة أو الظهور

 بصلة البشري للمجتمع ٌمت ال شٌبا   لكان الكوكب سطح فوق وجودها مدى على البشرٌة عاصرته ما أو الٌوم

 ! البشري المجتمع وهو العام للكل اإلنتماء حٌث من ال نحن نعرفه ما حٌث من

 

 السٌاسة علم فً جدٌدة نظرٌات عنه وٌنت ج جدا   متطّور سٌاسً نظام شكل على العبلمة تظهر وقد : السٌاسٌة

م جدٌد مفهوم إٌجاد الى ٌإدي مّما م بلءمة فكرٌة بؤوضاع م دّعما   وفلسفت ها  هذا رأس ٌكون وعلٌه السٌاسٌة للنظ 

 النظام رأس بسبب جوانبه بعض فً م عّطل لكنه بالفعل نظام هناك ٌكون أن أو النظرٌة تكتمل لكً مفقودا   النظام

 إلٌه تذهب ما ٌشبه منه كبٌر جزء فً هذا الواقع وفً الرإساء من سبقه عّمن م ختلفا   ٌكون أن به ٌ فترض الذي

 ! بصددها نحن التً المهدوٌة الفكرة

 كما المال ألن.  اإلقتصادٌة القوة هً الظهور عصر على العبلمات إحدى تكون أن ٌمكن وكذلك : اإلقتصادٌة

 اإلشارات هذه مثل توجد الدٌنً الموروث فً حتى بل المجتمع تطّور فً مهم عامل الفلسفٌة األدبٌات بعض فً

بز لوال) ورد ولذلك الوجوه بعض من اإلقتصادي بالجانب وعبادته باهلل اإلٌمان تربط أنها درجة الى ب د لما الخ   ع 

بل   الفقر كان لو) ٌقول إذ( ع) طالب ابً بن علً اإلمام كبلم ببعٌد ولٌس(  هللا  عامل اإلقتصاد أن أي( لقتلته رج 

نٌوٌة بالنظرٌات بال ك فما. بحتة دٌنٌة نظر وجهة من حتى أساس  إرتباطا   ٌرتبط اإلقتصادي فالعامل!  الضٌقة الد 

را   باش  ٌُّن وللسٌاسة للجرٌمة بالنسبة م   فلٌس ، َكك ل اإلجتماعٌة الهندسة وبالتالً والتعلٌم الصحٌة ولؤلنظمة وللتد

 ٌكون أن هنا المقصود ولٌس الظهور عصر على عبلمة هو م عٌن إقتصادي نظام تطّور ٌكون أن أبدا   البعٌد من

 اآلخر البعض حساب على للبعض منفعة ٌكون فربما به ٌؤتً ما كامل فً أو مفاصله كل فً إٌجابٌا   التطّور هذا

فٌدا   ٌكون وربما الجمٌع وعلى ضارا   كله ٌكون وربما  وهللا نراه كما أكثر الم نسجم هو األخٌر وهذا للجمٌع م 

  …أعلم

 إمكانٌة فً والنظر اإلحتماالت تلك تعداد فً القارئ م خٌلة على ونعتمد لها حصر ال اإلحتماالت العموم وعلى

 عبلمات من عبلمة تكون ربما الظواهر هذه مثل أن فالمهم ، ههنا اإلطالة بدورنا نحن نتجنب وحتى حدوثها

 ٌمكن ال وبالتالً علمً وال فلسفً وال عقلً وال شرعً ال كذلك اعتبارها من محظور ٌوجد وال الظهور عصر

ها عادلة من استبعاد   فً وهً الدٌنً الموروث عنها وتكلم بها جاء التً بالعبلمات تاما   تسلٌما   ن سلِّم إننا على الم 

 وسٌاسٌة ودٌنٌة فكرٌة حركات وعن حروب عن تكلّم منها مهم جزء أن مع الطبٌعٌة بالظواهر ت عنى أؼلبها

 بالظواهر تعتنً التً تلك هً أكثر العقل من قبول محل هً التً العبلمات تبقى ولكن الظهور عصر قبل تظهر

 األذواق جمٌع رؼبات تلبً قراءة ن قّدم أن التزمنا وألننا وقوعها وؼرابة وقوعها توقٌت حٌث من النادرة الطبٌعٌة

 ! الظهور عصر إدبان العبلمات عن الدٌنً الموروث فكرة تقدٌم اآلن فعلٌنا
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 الدٌنً الموروث ضوء على العالمات

 لكّنها أخرى عبلمات هناك إن إذ. الطبٌعً بمعناها العبلمات هو الدٌنً الموروث علٌه ٌ شدد ما أهم أن أسلفنا كما

 . للتؤوٌل قابلة

 من به التنبإ تم وما السود الراٌات عن الحدٌث وهناك والشٌصبانً والٌمانً والسفٌانً الدّجال هناك - فمثالً 

 والفزعة!  فعبل   حصلت التً الزنج صاحب وثورة والمؽرب المشرق أهل اختبلؾ وكذلك أمٌة بنً دولة زوال

 الى و و و الٌهود عند كما الحمراء والبقرة ومؤجوج ٌؤجوج وخروج الزكٌة والنفس والمطر والنداء والصٌحة

  ……آخره

 

 كما التؤوٌل على ٌ حَمل واؼلبها الك برى الثبلث اإلبراهٌمٌة للدٌانات الدٌنً الموروث فً جاءت عبلمات هذه فكل

ها تم أكاذٌب كونه ٌتجاوز ال منها كبٌر جزء هناك أن  . منها طابل وال دسُّ

 

ن لها النظر ٌجب ، المٌتافٌزٌقا أمور فً تتحدث والتً الدٌنً الطابع ذات الرإٌة لهذه النظر وٌجب  وتحقُّق بتَمعُّ

 ! والشك الرٌبة بعٌن لها النظر ٌجب بل

 

 له العام الفهم وعلى وفٌه علٌه وقع الذي التبلعب على ٌقع هو بل الموروث ذات على ٌقع الشك ألن لٌس وذلك

 ٌدع ال وهذا ، المشإوم العصبً التٌار بفعل الموروث هذا على أ دخ ل ما ٌوجد األؼلب وفً ، المبدأ حٌث من

 وهنا. وتفصٌله   جملته   ٌعترض فٌما والتملًّ فٌه النظر إمعان دون الموروث هذا فً ورد مّما شًء لقبول مجاال  

 سبٌل على ورد فمّما الفحوى ن ناقش أن ٌجب أننا والمهم ، فحسب ونإشر ننوه أن أردنا بل هذا نناقش أن نرٌد ال

 الببلد فً الداخلٌة الحروب عن الكبلم ذلك هو الظهور عصر اقتراب على كعبلمة الدٌنً الموروث فً المثال

 ستخوض فرق ثبلث فهناك الفتنة تلك اشتعال بواكٌر وهً الشام ببلد بؤحداث ٌتعلق فٌما خصوصا   اإلسبلمٌة

 كل فً اإلرتكاز نقطة ٌ مثل الذي العراقً الداخل الى الفتنة تزحؾ ثم جهة وتخسر جهة فتنتصر طاحنة حرب

 فهذا.  الشرٌر الزحؾ لذلك لتتصدى المإمنٌن من ع صبة تنبري ثم وتهجٌرهم وقتلهم الناس ذبح فٌتم القضٌة هذه

 فً رحاها دارت التً األخٌرة الحرب فً فعبل   حدث ما وهو الواقع أرض على تحقق أنه البعض ٌقول مثبل  

ها وامتد سورٌا  والخوارج الشر عصابات من داعش وامثال بداعش تمّثل والذي العراقٌة األراضً لٌدخل شرار 

 اإلنسجام تمام م نسجمة أنها من الرؼم على القراءة هذه لكن ، الناس بدماء والم ستخفٌن الدٌن ب م قدرات والعابثٌن

 الذي بهذا شبٌهة أحداث المستقبل فً تحدث أن فٌمكن فرضٌة مجرد تبقى لكنها الدٌنً الموروث فً ورد ما مع

 فقد ذلك خبلؾ ٌّدعً ومن هللا عند علمه فهذا العبلمات من عبلمة هو حدث الذي ٌكون أن أٌضا   وٌمكن حدث

  …الجادة عن زاغ

 

 عصر عبلمات من عبلمة أنه على الدٌنً الموروث فً ذكره تم ما هو حدث الذي هذا أن على قاطع دلٌل ال ألن

 فكبل الدٌنً الموروث فً ذكره تم ما هو لٌس حدث الذي هذا أن على دلٌل ٌوجد ال المقابل وفً الظهور

 !  لك نقلناه ما كل على ٌسري وهذا ومقبول وراد اإلحتمالٌن
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 الحمراء والبقرة أ مٌة بنً دولة بزوال والتنبإ الزكٌة والنفس والّدجال الزنج صاحب فتنة عن ورد ما وكذلك

 الم طابقة أن على دلٌل ٌوجد فبل ، فعلٌا   ووقع الدٌنً الموروث فً الوارد منها ٌ حاكً ما حصل إن أمور فكلّها

 والمسٌحٌة بالٌهودٌة ٌتعلق فٌما م شكلة لدٌنا ثم ، كذلك النفً على دلٌل ٌوجد ال كما فعبل   حصلت الواقع فً

 رأي من أكثر ٌحتمل هذا والّدجال الّدجال المسٌحٌٌن عند هو والذي بهم الخاص(  الماشٌح) ٌنتظرون فالٌهود

 واألطارٌح المسابل هذه كل فتبقى عنه أخبار لدٌه لٌس والبعض عنه أخبار لدٌه المسلمٌن فبعض المسلمٌن عند

 العلم  عنده وهللا   وربما األساسٌة الفكرة عن الناس ٌ بعد ما وهذا والوقابع لؤلحداث وتقّصً وجدل بحث موضع

 وعن الحقابق عن الناس أنظار إبعاد وهو أكثر ال الؽرض لهذا الدٌنً ثللمورو إدخاله وتم هذا د سّ  قد أن

 ! ربما.  وأقول الظهور لعصر الفعلٌة العبلمات

 

 فهو اإلسبلمً الدٌنً الموروث هو المعادلة كامل فً األهم الدٌنً الموروث أن نرى شًء كل عن النظر فبؽض

 مع الظهور بعصر ٌتعلق فٌما واضحة قراءة ٌقّدم اخرى جهة ومن األخرى الدٌانات فً ما على ٌنطوي جهة من

 حفاضا   نذكره لم وبعضه لك ذكرناه ذلك ؼٌر الى والصٌحة البٌداء فً الخسؾ مثل أخرى لعبلمات ٌ شٌر أنه

 توجد الموروث لهذا ووفقا   ضبط أٌما القضٌة لهذه ضبطه جهة من األهم هو الموروث فهذا ، االختصار على

 ٌدفعه أن ٌمكن ال مّما أنها بمعنى ، الكونً النظام كامل بسببها ٌنقلب بحٌث األهمٌة من وهً فارقة واحدة عبلمة

 فً الطوسً أخرج فقد.  العادة علٌه عّما ٌختلؾ بشكل وحصولهما والكسوؾ الخسوؾ ظاهرة وهً. دافع

 : قال األزدي بدر عن بسنده 271 ص(  الؽٌبة)

 تنكسؾ.  األرض إلى( ع) آدم هبط منذ تكونا لم القابم قبل تكونان آٌتان( ع) الباقر اإلمام جعفر أبو قال)

 آخر فً الشمس تنكسؾ ، هللا رسول بن ٌا:  رجل فقال آخره فً والقمر رمضان شهر من النصؾ فً الشمس

 علٌه آدم هبط منذ تكونا لم آٌتان ولكنهما تقول بما ألعلم إنً جعفر أبو فقال،  النصؾ فً والقمر الشهر

 ( السالم

 : قال( ع) الباقر علً بن محمد عن سننه فً الدارقطنً عن الوردي العرؾ فً السٌوطً وأخرج

 وتنكسؾ ، رمضان من لٌلة ألول القمر ٌنخسؾ:  واألرض السماوات هللا خلق منذ تكونا لم آٌتٌن لمهدٌنا إنّ )

 .136/  ص ، 2/ ج/  للفتاوى الحاوي.. (.واالرض السماوات هللا خلق منذ ٌكونا ولم منه النصؾ فً الشمس

 

 صادق محمد محمد وللسٌد علٌه البحث ٌنصب   أن ٌجب ما وهما آخر باحتمال دفعه ٌمكن ال مما اآلٌتٌن فهذٌن

 هللا رحمه النٌلً سبٌط عالم لؤلستاذ وكذلك ، عنهما المهدي اإلمام موسوعة فً طوٌل كبلم(  قد) الصدر

ٌ راجع اإلستزادة شاء فمن.  المهدوي الطور كتابه فً القضٌة عن اللؽة فً نظرٌته ضوء على علمٌة تحلٌبلت  ل

  …هناك

بلصة الكرٌم القارئ إٌصال هو هنا ٌ همنا فما  أن ٌجب مما اآلٌتٌن فهاتٌن!  البحث خضم فً ٌضٌع ال كً للخ 

 وصول جدا   الوارد فمن البالؽة، ألهمٌتهما.  الم طلق التسلٌم محمل على الدٌنً الموروث ٌحمل من ٌتتبعهما

 فً اإلختبلؾ هذا نشهد وبالتالً األرض دوران طرٌقة ٌ ؽٌر ، المهدوي الطور صاحب ٌقول كما كبٌر مذنب
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ٌّر وبالتالً والكسوؾ الخسوؾ من كل أزمنة  الشمسٌة المجموعة كامل فً بل الكوكب على البٌبٌة األنظمة تتؽ

ٌّران فهما متكاملة وحدة الكون أن عرفنا وإذا ٌ ؽ  الصدر محمد السٌد ٌقترح وكذلك.  وهكذا الكونً النظام كامل س

 القمر الى الفضاء رواد وصل حٌن الماضً القرن سبعٌنات فً حدثت الرإٌة هذه مثل أن الزكٌة نفسه هللا قدس

 علمٌة براهٌن من قدمه ما ضمن من وهذا آخر كوكب على البشر بنً ٌكون أن بعد تحصل أن الممكن من أو

  …والنظر بالبحث إلٌه توصل واستقراء

 

 : أقسام ثبلث على العبلمات أن والمهم

 

 .إطالقاً  به نهتم ال أن ٌجب ما هو - األول

 . التؤوٌل ٌحتمل ال ألنه بقوة علٌه البحث ٌنصب أن ٌجب ما هو - والثانً

 . وقوعه بحتمٌة التسلٌم دون فٌه والتمُعن قراءته ٌجب ما هو - والثالث

 

 مثبل ، الّدجال عن الواردة األحادٌث ٌشبه وهذا

 ٌجرٌان نهران معه ، منه الدجال مع بما أعلم ألنا) ( ص)هللا رسول قال: قال حذٌفة عن بسنده مسلم أخرج

 ناراً  ٌراه الذي النهر فلٌؤت أحد أدركن ،فإما تؤجج نار العٌن رأي ،واآلخر أبٌض ماء العٌن رأي:  ،أحدهما

 ، ؼلٌظة ظفرة علٌها ، العٌن ممسوح الدجال وإن ، بارد ماء فإنه ، منه فٌشرب رأسه لٌطؤطا ،ثم ،ولٌؽمض

 ج. البخاري فً ونحوه ، 195/ ص/8/ ج. مسلم صحٌح ( كاتب وؼٌر كاتب ٌقرأه كافر،:  عٌنٌه بٌن مكتوب

 .75/ ص/..9/

 

 ثم.  المدٌنة ناحٌة فً ٌنزل حتى الدجال ٌجًء) ( ص) النبً قال.  قال.  مالك بن أنس عن البخاري وأخرج

 .71/ ص/ .  9/ ج.  البخاري صحٌح ( ومنافق كافر كل إلٌه فٌخرج.  رجفات ثالث المدٌنة ترجؾ

 

 الدجال عن فٌه ٌتحدث( ع) طالب ابً بن علً المإمنٌن أمٌر عن بإسناده الدٌن إكمال فً الصدوق وأخرج

ًّ :  ٌقول. . .  الخافقٌن بٌن ما ٌُسمع صوته بؤعلى ٌنادي:) عنه وٌقول  وقدر فسوى خلق الذي أنا ، أولٌابً إل

 بؤعور لٌس ربكم ،وإن األسواق فً وٌمشً الطعام ٌطعم أعور أنه ، هللا عدو وكذب ، األعلى ربكم أنا فهدى

 وأهل الزنى اوالد واتباعه ( كبٌراً  علواً  ذلك عن هللا تعالى ٌزول وال ، األسواق فً ٌمشً وال الطعام ٌطعم وال

ضر الطٌالسة  . . . الحدٌث نهاٌة الى الخ 

 حقٌقته على ولٌس واإلشارة الرمز على ٌ حَمل ذكرناه الذي هذا أن العالم وهللا أعتقد كما بل والوارد الممكن فمن

 الظاهرة تلك عن تكلّمت الدٌنً الموروث فً اإلشارات إن إذ مؽٌبها من الشمس ظهور عن ذكرناه ما بخبلؾ

 على فهذا.  واإلستقراء بالتؤوٌل ذلك دفع الحقٌر العبد نظر وجهة من االقل على ٌمكن وال والتسلٌم بالقطع
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 وعبلمات الظهور عبلمات بٌن الخلط وهً سابقا   بحثناها التً للنقطة نعود أن فٌجب التفصٌل على وأما اإلجمال

 فٌكون فٌه فّصلنا كما الفهم هذا صح فلو الؽاٌة هً ولٌست البدء ختام هً القٌامة أن نفهم أن البد وهنا ، القٌامة

 فعلى ، المعصوم للقابد الظهور قضٌة على الضوء بتسلٌط معنً هو القٌامة وأحداث أخبار عن ذكره تم ما كل

 مرور علٌها ونمر السرعة من بشًء نذكرها العالم فً أتباعا   األكثر الدٌانات لبعض م تعددة آراء هناك اإلجمال

 …الكرام

 وهذه عبلمات فٌه تكون المسٌح والسٌد المهدي اإلمام فٌه ٌظهر الذي الزمن أن المسلمٌن وٌعتقد : اإلسالم

 بعدما وعدال   قسطا   األرض ٌمؤل كً ٌظهر المهدي اإلمام وإن الطبٌعٌة والظواهر الفتن على تتوزع العبلمات

لبت  على تطرأ إجتماعٌة ظواهر لها ٌضاؾ األبرز العبلمة هً مؽربها من الشمس ظهور وان وجورا ظلما   م 

 وهً للمسلمٌن بالنسبة االرض بقاع من بقعة أطهر داخل البعض بقتل تنتهً حتى تتصاعد وهكذا الناس حٌاة

 الشام فً حروب هناك وتكون المشرفة الكعبة من خطوات بعد وعلى المكً الحرم داخل وبالتحدٌد المكرمة مكة

 أن دون األرضٌة الكرة سكان ث لثً فٌها ٌفنى الؽرب فً شاملة عالمٌة حرب الى إضافة   الحجاز وببلد والعراق

ها المسلمٌن ٌم س  الصٌحة وتؤتً ومؤجوج ٌؤجوج شعوب وتظهر المنحرؾ والسفٌانً األعور الدجال وٌظهر شرُّ

 ! الموعود القابد فٌظهر

 

 المفهوم وهذا(  المسٌانٌة) هو األّول أمران ظهر إذا ٌحدث الكبٌر الحدث هذا فإن الٌهود لتصّور وفقا   : الٌهودٌة

 أما الحٌوانات باستخدام والتضحٌات المعابد وبناء حقوقهم إهدار تم الذٌن الناس جمع:  منها أمور عدة ٌتضمن

 ٌظهر ثم عدٌدة ألسباب القدٌم العالم تدمٌر ٌتم سوؾ أنه ٌّدعون المفهوم هذا وفً( هابا أوالم) هً الثانٌة العبلمة

 فعل األخٌرة األٌام لمواجهة ٌتوجب أنه ٌعتقدون فهم ولذا الموت من عانوا الذٌن البشر كل ٌوقظ جدٌد عالم

 ! أكثر هلل والتقّرب الخٌر من المزٌد

 

 مجٌبه ٌزال ما هذا ومع الوقت من للكثٌر الكبٌر الحدث هذا توقع تم المسٌحً اإلٌمان منظومة فً : المسٌحٌة

 الرهٌبة األمور تستمر حٌنما سٌحدث فهو فجؤة   أي (اللٌل ؼسق فً كلص) ٌؤتً أنه عندهم ورد إذ اآلن لحد سّرا  

 هذا وكل الٌوم ذلك القتراب أولى عبلمة هً للبشر الثقٌلة اإلختبارات وإن رحمة دون األرض وتموج بالحصول

 ! والحرب والتمرد الكونً الدمار بسبب ٌحدث

 

 الكبٌر الحدث ذلك وصول قبل أخبلقٌة ؼٌر أشٌاء عشرة ٌحدث فإنه( بٌتاكا سوترا) نظر وجهة من : البوذٌة

 على والبخل النفس وحب والسباب والنمٌمة والؽٌبة والزنى والقتل والكذب والقسوة السرقة - هً األشٌاء وهذه

 . إنحدارات بخمسة العالم سٌم ر هذا حدث فإذا - المساكٌن

 الحدث ذلك حصول ٌ قّرب فهذا السلبٌة باآلراء األرض م لبت فإذا ، البشرٌة الحٌاة رإٌة فً التدهور هو : األّول

 . الجلل

ب على أقبلوا الناس كان فإذا;  الشهوة هو : الثانً حت قد تكون النهاٌة فإن والشهوة والسلطة الثروة ح   من لو 

 . بعٌد
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 . واألطفال الشباب فبة من الكثٌر موت ٌعنً وهذا البدنٌة الناحٌة من للبشرٌة الصحٌة الحالة تدهور : الثالث

ها ٌمكن نسبة أعلى فً ٌكونس الذي النفسً الضؽط بسبب العقلٌة الحالة تدهور : الرابع  . تصّور 

 انتاج فً الطولى الٌد لها ٌكون كثٌرة طبٌعٌة كوارث وحصول الطبٌعٌة األنظمة فً الدابم التدهور : الخامس

 ! والرابع الثالث النوع خصوصا   الذكر السابقة الظواهر بعض

 العالم عن مفهومهم ففً شًء كل نهاٌة لٌس القٌامة ٌوم أن تّدعً أنها الهندوسٌة فً الم بلحظ : الهندوسٌة

 هذه تسمى جدٌدة حٌاة تبدأ الوقت هذا نهاٌة وبعد الوقت نهاٌة حتى الخلٌقة من دورة لدٌه العالم هذا أن ٌقولون

 ٌإمن النهاٌة وقبل ، سنة ملٌار.  2/ 8الى4/1 لمدة تمتد منها الواحدة الدورة( الكالباس) الهندوسٌة فً الدورة

 ورإٌة رإٌتهم بٌن التشابه وجه وذكرنا الكتاب هذا من سبق فٌما عنه تكلّمنا ما وهو(  الكالكً) بقدوم الهندوس

 األخٌر الٌوم فً أنه الهندوس المإمنون ٌعتقد الهندوسً اإلعتقاد ففً ،( ع) المهدي اإلمام فً وعقٌدتهم المسلمٌن

 ! …آخره الى أبٌض حصان شكل على سٌؤتً(  لفٌشنو) الرمزٌة الصورة أو الكالكً ٌظهر

 

 القٌامة لٌوم تبقى اإلسبلم باستثناء ذكرناها التً بالدٌانات ٌتعلق فٌما خصوصا   اإلعتقادات هذه الحال وبطبٌعة

 هذه ت حمل أن ٌجب وبالتالً الوجود لها ٌجري التً الؽاٌة هو ٌكون أن المحال من أنه للقارئ برهنا والذي

 من ذكرناها ولكن فٌها ورد ما صحة عدم أو صحة عن النظر بؽض.  الظهور عصر موعد على اإلعتقادات

 ! اإلنسانً الفكر حلبة على ٌوجد ما بكل اإلحاطة باب

 

 كما لؤلرض المسٌح السٌد وعودة(  هرمجدون) معركة وبدء األحمر العجل ووالدة الٌهود عند الهٌكل تشٌٌد فبٌن

 فً كما(  أفتار الكاكً) ومجًء. اإلسبلم فً كما والكسوؾ والخسوؾ مؽربها من الشمس وشروق المسٌحٌة فً

 واحد عامل ٌوجد اإلطروحات هذه كل فبٌن  …البوذٌة فً كما العشرة السٌبة الطبابع وظهور  الهندوسٌة

 الركابز من ٌتجزأ ال جزء الدٌنً الموروث وألن ، اإلنسانً الدٌنً الموروث ضمن من كلها أنها وهً مشترك

 كان وإن عنه الكبلم علٌنا لزاما   فكان ، الفن ، الفلسفة ، العلم ، الدٌن ، اإلنسانً الوجود علٌها ٌقوم التً األربعة

 . البحث فً اتخذناه الذي المنهج مع تماشٌا   جدا   شدٌد باختصار الكبلم هذا

 العبلمات هً لٌست الظهور عصر على الدالّة العبلمات هذه لوجود الفعلٌة والقٌمة األهمٌة أن شخصٌا   واعتقد

 أن ٌجب أجله من الذي والسبب العبلمات هذه حدوث خلؾ من الؽاٌة على وإنما م جّردة ظاهرة كونها ناحٌة من

 ! قلٌل بعد الضوء علٌه سن سلط ما وهذا عبلمات هناك تكون
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 عالمات هناك تكون أن ٌجب لماذا

 ولبكأ حتى ، الموعود القابد ظهور وقت على دالّة عبلمات وجود من المؽزى فهم األولى للوهلة العسٌر من ٌبدو

 إذ العبلمات هذه مثل وجود معنى عن ٌتسابلون كثٌرة أحاٌٌن فً وتفصٌبل   جملة   الدٌنً بالموروث المإمنٌن

 قد العبلمات هذه إن عن ناهٌك اإلشارات وهذه الظواهر هذه لمثل حاجة دونما أعّنتها فً األمور تجري أن ٌمكن

ر إنذار بمثابة تكون َبكِّ  خبلل ومن التحلٌلً المنهج وفق ٌمكننا ال والذٌن الجدٌد للوضع والمعارضٌن للمناوبٌن م 

 من ضرب فهذا المهدوٌة بالقضٌة علم على ٌكونوا لن بؤنهم نإمن أن الم تصاعد اإلنسانً الثقافً للمستوى النظر

 فقد ثانٌة ومن جهة من هإالء لمثل الهروب إشارة تكون ربما العبلمات فهذه ، التقادٌر أقل فً الجنون ضروب

م لكً بؽتة   ٌؤتً األمر أن كثٌرٌن أذهان فً تَرّسخ ذهم الطواؼٌت ٌصد   معنى فبل وبالتالً ؼرة حٌن على وٌؤخ 

تسامحة بعبارة أو العبلمات لتلك ٌ ذكر  ؟ العبلمات تلك خلؾ العلة النفهم ٌقولون إذ البعض ٌ طلقها م 

 

ها لٌس أي ، المعصوم القابد ظهور موعد على دالّة مجّرد لٌست العبلمات هذه أن والحقٌقة  فً محصورا   دور 

ها التً اإلصبلحٌة الحركة فً داخلة هً بل!  أبدا   الموعود القابد ظهور اقتراب على التنبٌه  الموعود القابد سٌقود 

زء وهً  فً نفسه القابد بعد الثانً الترتٌب تؤخذ بحٌث بمكان األهمٌة من تكن لم إن الحركة تلك من ٌتجزأ ال ج 

ته الكونً النظام إلصبلح الموعود القابد بها ٌقوم التً الحركة تسعى التً األحداث سلسلة م    …بر 

 

فترض فمن  فً تظهر عبلمات كانت فإن.  العام النظام طبٌعة فً نوعٌة نقلة ت حد ث أن العبلمات بتلك الم 

ٌُّر ألوان من لونا   توج د سوؾ فهً ، عنها الكبلم فّصلنا كما المجتمع  وبالتالً اإلنسانً الكٌان سلوك فً التؽ

 الفعلً والدور الحقٌقة الوظٌفة هو كان وإن وهذا ، ظهوره قبل ما إنسان ؼٌر القابد ظهور بعد ما إنسان فسٌكون

 العبلمات فعل من أي.  المكان هذا من قادمة األولى الخطوة تكون أن المبدأ حٌث من ضٌر ال ولكن للقابد

ها  فٌما اإلشارات هذه مثل تتواجد الفلسفٌة الرإٌة فً وكذلك الدٌنً الموروث وفً اإلنسانً السلوك على وتؤثٌر 

 !  بالعبلمات ٌتعلق

 للنظام جدٌدا   عصرا   تفتتح سوؾ أنها الواضح فمن ، كونٌة ظواهر عن عبارة هً العبلمات هذه كانت لو وأما

م صعٌد على كان لو حتى العبلمات هذه بفعل الحاصل فالتؽٌٌر.  العام الكونً  كوكب سطح على البٌبٌة الن ظ 

ٌُّر بمثابة سٌكون األرض تماسك َكك ل الكون طبٌعة فً تؽ  ٌتطّور حٌنما الك ل هذا أجزاء من جزء أي أن إذ واحد م 

تماسكة وحدة باعتباره للك ل التطّور هذا ٌ حسب  العام كٌان ها داخل آخر جزء عن جزء فصل ٌمكن وال تتفكك ال م 

 طابع ذات أخرى وعبلمات المجتمع فً تظهر عبلمات هناك أن أي الب عدٌن فً العبلمات هذه كانت لو وحتى ،

 الى مرتبة من العام الكونً النظام واقع نقل وهو الهدؾ وذات التؤثٌر ذات لها هً الحالٌن كبل ففً طبٌعً كونً

ها العبلمات فهذه واحد شًء والعالم اإلنسان أن وبما أ خرى مرتبة  فهً الوضعٌن فً ظهر مكان أي فً دور 

 وعامل الموعود القابد لحركة الشاملة العامة الخطة ضمن داخلة أنها نّدعً هنا ومن ذاتها للنتٌجة تإدي سوؾ

  …تعالى ذنهبإ الحقا   به سنفّصل ما وهذا واألفضل لؤلحسن الكونً النظام تطّور عوامل من أساسً

 

 على وٌجمعها البشرٌة انتباه ٌش دُّ  عامل وجود من والبد أنه وق لنا الظهور كٌفٌة عن تكلّمنا فنحن!  تتذكر إذا ثم

 البشرٌة إن إذ مخاطبت هم السهل من ٌكون وهكذا واحد باتجاه البشر بنً لنظرة توحٌد بمثابة ٌكون م حدد شًء
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ٌ ن هذا ٌوجد األفراد صعٌد على حتى بل شعب وكل مجتمع كل ٌعٌش ها التً الحٌاة أنماط بفعل م شتتة  التبا

 سوى له هم ال والبعض بالمعرفة إال ٌهتم ال اآلخر والبعض الثروة تكدٌس إال له هم ال فالبعض واإلختبلؾ

  …آخره الى أو أو أو الحرب أو األدب أو الرٌاضة أو السٌاسٌة وأخبار السٌاسة

هد من للكثٌر م حتاجا   عسٌرا   شاقا   أمرا   واهتماماتهم أذواقهم تنّوع على الناس م خاطبة ٌجعل التشت ت وهذا  الج 

هم ٌستؽرقه سوؾ الذي الثمٌن الوقت عن ناهٌك الدإوب والعمل  هً الحقٌقة فً وهذه واحدة فكرة على جمع 

فكرٌن والفبلسفة والم صلحٌن نبٌاءاال واجهت التً المشاكل أبرز من واحدة لماء والم  بر والع   التؤرٌخ حقب ع 

 طرٌق فً جدا   وكبٌرة كبٌرة عقبة دابما   ظلّ  واهتماماتهم أذواق هم واختبلؾ الناس أهواء تشت ت أن إذ ، اإلنسانً

 انتباه تش دّ  وسٌلة وجود من البد ولذا ، أٌضا   والفنً واالقتصادي واالخبلقً والدٌنً والعلمً الفكري اإلصبلح

نا فً مرارا   شهدناه األمر وهذا واحدة لجهة اإلنسانً الم جتمع  مما وأقل أخؾ بوتٌرة كان وإن الم عاصر واقع 

 أن ترى المثال سبٌل على العالم كؤس تصفٌات ففً ، الظهور عصر على الدالّة العبلمات تلك فً ٌكون أن ٌجب

 . واحد لحدث مشدود األرض أصقاع كل وفً القدم كرة فً هوى   له من كل

 فً وكذا واحدة لجهة مشدود العالم أصقاع كل وفً ألمرها ٌهتم من كل ترى العلمٌة اإلنجازات فً وكذلك

 مشدودٌن وأذواقهم وأدٌانهم أعراقهم اختبلؾ على الك ل تجد طارئ طرأ كلما اإلقتصاد وفً الحرب وفً السٌاسة

 هو تفعله أن العبلمات بتلك ٌ فترض وما األمر هذا مثل عاصرنا قد فنحن وبالتالً معٌن ولحدث م عٌنة لجهة

 و م حدد شًء عن معه م والحدٌث م خاطبت هم السهل من ٌكون بحٌث لها انتباههم وشدّ  معٌنة لجهة الناس جلب

 امتلكت كلّما والبحث النقاش مواضٌع قل صت كلّما أنك واضحا   ٌبدو وهنا ، وللبحث للجهد تشتٌت دون واضح

هد من الكثٌر واّدخرت الوقت من المزٌد  حتما   الموعود القابد سٌفعله ما وهذا نظرك وجهة صحة على للتؤكٌد الج 

  …الشاملة الكونٌة حركته لخدمة تسخٌرها سبٌل فً استؽبلل أفضل العبلمات تلك وسٌستؽل

فترض من ثم  شدّ  فً لدورها إضافة   فهً ، الناس عند العمٌق التفكٌر من جدٌدا   نمطا   تفتتح أن العبلمات بهذه الم 

 تبعث أن الحٌوٌة وظاب فها من فكذلك الموعود القابد على الجمعً عقلهم م خاطبة عملٌة ٌ سهِّل مما لها الناس انتباه

ق التفكٌر من جدٌدا   نمطا   تقّدمة مراحل قطعوا سٌكونون شك وببل أنهم فمع ، البشر بنً عند الم عم   التطّور من م 

تفتحة وقتبذ وأفكارهم والعقلً الذهنً  وابلؽ أنهم افتراض لنا ٌ مكن ال هذا كلِّ  فمع ، نحن عاصرناه عّما بكثٌر م 

 شًء عن نتكلم ألننا ، الموعود القابد عن الصادرة واألفعال األعمال كلِّ  لفهم ٌإهله م ما والنباهة الفطنة من

 طبٌعة خلؾ الفلسفً السإال إن من فبلبد وعلٌه ، الموعود للقابد والعقلً الذهنً للمستوى بالنسبة تماما   م ختلؾ

 بقوة ٌ ساهم سوؾ ما وهو العمٌق التفكٌر من نمط نحو الرحلة انطبلق بمثابة سٌكون العبلمات أو الظواهر تلك

ناطة المسإولٌات أمام شخص كل وٌضع العالمٌة الدولة مإسسات بناء فً  تلعب العبلمات فهذه ،ولذلك به الم 

 الرإى لسٌل مهمة أرضٌة ت مهد أنها كما!  المبدأ حٌث من عنها ؼنى وال مٌدان من أكثر وفً حٌوٌا   دورا  

 اإلقتصادي المستوى برفع تتلخص ال القابد مهمة أن إذ الثقافٌة الموعود القابد منظومة ستطرحها التً واألفكار

 البشر أن درجة إلى اإلنسانً الوجود كامل على سٌعمل هو بل فحسب البشري للمجتمع واإلجتماعً والسٌاسً

 فسوؾ المضمون أما ، الشكل حٌث من إال والعشرون الحادي القرن أبناء نحن ٌ شبهوننا ال دولته ظل تحت

ق دون الظهور عصر عن الحدٌث ٌمكننا ال بل األهمٌة بالػ دور العبلمات فدور!  جذرٌا   ٌختلؾ  أو لها التطرُّ

 ! العبلمات بهذه المرور دون كلّها الفكرة عن الحدٌث ٌمكن ال باألصح
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  دٌنٌاً  العالمات داللة

 حركة فً تلعبه أن ٌجب الذي والدور العبلمات لهذه الفعلٌة القٌمة أوضحنا العبلمات عن كبلمنا معرض فً

 إنسانٌة قٌمة باعتباره الدٌن ٌ همله أن ٌمكن ال الخطورة وهذه األهمٌة بهذه أمرا   أن الواضح ومن ، الموعود القابد

لٌا  ، اإلنسان هو األساسً الدٌن محَور ألن اإلنسان ٌ هم ما بكل ٌهتم وهو اإلنسان أجل من موجود وباعتباره ع 

.  واضح بشكل العبلمات لهذه ٌإشر ما السماوٌة الكتب فً نقرأ ألننا دٌنٌة قٌمة العبلمات لهذه أن المإكد فمن

برى قٌمتها أن الواضح ومن ، العبلمات لهذه وداللة قٌمة هناك تكون أن فٌجب ولذا  على التؤكٌد فً تكمن الك 

 وتفصٌبل   جملة   رفضوه الذٌن ولبكأ وباألخص بتعالٌمه ٌلتزموا ولم ظهورهم خلؾ الناس نبذه الذي الدٌن أحقٌة

 أش رت التً والكٌفٌة بالطرٌقة العبلمات تلك تسلسل ٌبدأ فحٌن ، بصلة للواقع تمت ال خرافة مجّرد واعتبروه

ت  ولذا أفكارهم عن هإالء رجوع فً أساسٌا   سببا   سٌكون فهذا عام بشكل واألدٌان السماوٌة الك تب علٌها ونص 

 قد بعضهم أن مع فهإالء ، العمٌق التفكٌر من جدٌدا   عصرا   تفتتح أن العبلمات بهذه الم فترض أن سبق فٌما قلنا

 بركب اإللتحاق عن متخلّفٌن ٌكونون هذا مع!  الٌوم بعضهم نشاهد كما جدا   عالٌة علمٌة لمراتب وصل ٌكون

 حٌنبذ علٌها ٌمرُّ  ربما التً الدٌن بشارة تتطابق حٌن ولهذا البحت المادي الفكرة علٌهم وسٌطر نبذوه ألنهم الدٌن

 أحد ال أن التقادٌر أقل فً ولو نعتقد أن ٌ مكن فبل هإالء علٌها سٌشهد التً والعبلمات الظواهر مع السنٌن مبلٌٌن

 الدٌن صدق على قاطعا   دلٌبل   اآلٌات تلك تكون أن المإكد من بل ، رأي من علٌه هو عّما ٌرجع سوؾ منهم

 باإلطروحة أخذنا إذا أما ، جدا   م رتفعة دٌنٌة وقٌمة ورمزٌة داللة العبلمات لهذه تكون هذا وعلى باإلتباع وأحقٌته

 على البرهنة بمثابة ستكون ألنها وأكثر أكثر ترتفع سوؾ العبلمات لهذه الفعلٌة ،فالقٌمة المهدوٌة للقضٌة الدٌنٌة

 الثقافً الموروث فً شكلٌن على توجد القٌمة وهذه.  للدولة رسمٌا   دٌنا   الموعود القابد سٌتخذه الذي الدٌن

ّتاب من كثٌرٌن جعل القٌامة لموضوع الخطؤ الفهم أن أسلفنا فكما ، الدٌنً والفكري فكرٌن الك   فرٌسة ٌقعون والم 

 الظهور عصر القتراب إشارة بؤنه للقٌامة إشارة أنه على فهموه ما حملنا فإذا ، األحداث بٌن الفرز وعدم الخلط

 الشكل أما ، األّول الشكل هو وهذا العبلمات هذه عن تتكلّم الدٌنً الموروث فً التقرٌرات من الكثٌر نجد فسوؾ

 بمن حتى وللكل جدا   مفهومة وبطرٌقة القٌامة مرحلة عن سابقة مرحلة عن ٌتكلّم أنه فً وصرٌح فواضح الثانً

 على تشتمل خارطة على هذا فً البحث سنقّسم ولذلك الثانً الشكل هو وهذا والبسطاء والجهلة الناس عوام فٌهم

ترتبة اآلثار وعلى الك برى الثبلثة اإلبراهٌمٌة للدٌانات السماوي الدٌنً الموروث فً ورد ما  ظهور على الم 

 …الدٌانات تلك لمجًء الزمنً التسلسل وحسب العبلمات

 

 التوراة فً األثر

. . .  والفهم الحكمة روح الرب روح علٌه وٌحل. . .  أصوله من ؼصن وٌنبت ٌسً جزع من قضٌب وٌخرج]

 على ٌده الفطٌم وٌمد. . .  معا والمسمن والشبل والعجل الجدي مع النمر وٌربض الخروؾ مع الذبب فٌسكن

/  11 ، أشعٌاء [ الرب معرفة من تمتلا االرض ألن قدسً جبل كل فً ٌفسدون وال ٌسوإون ال االفعوان حجر

1-11 . 

 

. . .  األمم كل إلٌه وتجري التالل فوق وٌرتفع الجبال رأس فً ثابتا ٌكون الرب جبل أن األٌام آخر فً وٌكون]

 سٌفاً  أمة على أمة ترفع ال مناجل ورماحهم سككا سٌوفهم فٌطبعون كثٌرٌن لشعوب وٌنصؾ األمم بٌن فٌقضً

 . 4-2/  2 أشعٌاء[  بعد فٌما الحرب ٌتعلمون ال
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 وربٌس أبدٌا أبا قدٌرا إلها مشٌرا عجٌبا أسمه كتفٌه على الرٌاسة وتكون أبنا ونعطى ولد لنا ٌولد ألنه] 

 . 6/  9 أشعٌاء [ هذا تصنع الجنود رب ؼٌرة. . .  نهاٌة ال وللسالم رٌاسته لنمو السالم

 

 . 17- 65.  اشٌعا[  بال على تخطر وال األولى تذكر فال جدٌدة وأرض جدٌدة سماوات خالق هؤنذا ألنً] 

 

 ٌدفع. . .  وٌرنم ابتهاجا وٌبتهج ازهارا ٌزهر كالنرجس وٌزهر القفر وٌبتهج الٌابسة واألرض البرٌة تفرح]

 . 1- 35.  ءشعٌاأ  [ إلهنا بهاء الرب مجد ٌرون هم.   وشارون كرمل بهاء.    لبنان مجد الٌه

 

 والبقاع الصحراء أن درجة الى البشرٌة ربوع فً ٌحل كبٌر ازدهار مبلمح ت عطً التوراة أن الواضح الجلً من

قفرة ٌُزهر القفر ٌبتهج) اإلزدهار بذلك تبتهج الخاوٌة الم   (! وٌرنم ابتهاجا وٌبتهج ازهارا ٌزهر كالنرجس و

 جدٌدة سماوات خالق هؤنذا) الحالً العالم مع العالم علٌه سٌكون الذي الوضع مطابقة عدم على كذلك تإكد وهً

 الى ٌتبّدل سوؾ العام النظام أن أسلفنا كما ٌعنً وهذا (! بال على تخطر وال األولى ُتذكر فال جدٌدة وأرض

 ألن بال على ٌخطر وال مستحٌبل   أمرا   ٌ عد القدٌم اإلنسانً الفكري والوضع القدٌمة األرض تصّور أن درجة

د ولم تماما   تبّدلت قد ستكون االجٌال .  ٌكون سوؾ الذي الوضع وبٌن الحالً الوضع بٌن شبه وجه من هناك ٌع 

 ستؤتً التً األجٌال ألن (! بعد فٌما الحرب ٌتعلمون ال)  تنتفً سوؾ الحرب أن على القدٌم العهد ٌإكد وكذلك

 اإلساءة من خالً معصوم مجتمع فً تعٌش وهً أبدا الحرب رأت قد تكون لن اإللهً العدل دولة فً م تبلحقة

 !  (قدسً جبل كل فً ٌفسدون وال ٌسوإون ال)  النص خبلل من التوراة تإكده ما وهذا والجرٌمة

 

 التً العبلمات ذات هو اإلنقبلب وهذا.  واإلنسانٌة الكونٌة الطبٌعة عوامل فً بانقبلب إال ٌكون لن هذا فكل

عادلة تقلب أن بها ٌ فترض  ، العام الكونً النظام فً اإلنقبلب هذا عهد تفتتح التقادٌر أقل فً أو الجذور من الم 

ّطلعا   تجعله علمٌة إمكانات من ٌمتلكه بما اإلنقبلب هذا إتمام الموعود القابد ٌ كمل كً  األمور بواطن على م 

 أن والجٌولوجٌا الباٌلوجٌا بقوانٌن التامة والمعرفة والفٌزٌابٌة الكٌمٌابٌة الم عادالت خبلل من ٌستطٌع وبالتالً

ن مها كما الحٌة وؼٌر الحٌة بكابناته الكونً النظام أجزاء كل فً الحٌوٌة واألنظمة البٌبٌة األنظمة ٌ حسِّ  نحن ن قسِّ

 ! الٌوم

 

 هناك أن اإلشارة وٌجب بعدها الوضع وعن آثارها خبلل من العبلمات عن تتحّدث ذكرناها التً النصوص فهذه

ها تم التً تلك وهً عنه تكلّمنا الذي اآلخر الشكل من أخرى نصوص  القٌامة عن تتكلم أنها على بالخطؤ فهم 

 : ونناقشها منها البعض ونذكر
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 عند الشمس تظلم نورها تبرز ال وجبابرتها السماوات نجوم فإن. . .  بسخط قاسٌا قادم الرب ٌوم هوذا]

 . 9-13.  أشعٌاء [ بضوءه ٌلمع ال والقمر طلوعها

 

 رب قال اآلتً الٌوم وٌحرقهم قشا ٌكونون الشر فاعلً وكل المستكبرٌن وكل كالتنور المتقد الٌوم ٌؤتً فهوذا]

 . 1-4.  مبلخً  [الجنود

 

 -1. صنفٌا [ وضباب سحاب ٌوم ، وقتام ظالم ٌوم ، ودمار خراب ٌوم ، وشدة ضٌق ٌوم سخط ٌوم الٌوم ذلك]

15 . 

 

 علٌنا ٌجب لكن شدٌد عظٌم مهول ٌوم مبلمح ترسم أجواء هً النصوص لهذه العام السٌاق أجواء أن الم بلحظ

 ! اثنان جهتان فهناك هذا وعلى النصوص سٌاق فً الكبلم علٌها وقع التً الجهة نصنؾ أن أّوال  

 

( بضوءه ٌلمع ال والقمر طلوعها عند الشمس تظلم) درجة الى كونٌة ظواهر الى النصوص إشارة هً:  األولى

 سوؾ مهولة كونٌة ظواهر هناك أن فواضح! (  وضباب سحاب ٌوم ، وقتام ظالم ٌوم) الٌوم ذلك أن كما !

  …الٌوم ذلك فً وتقع تحدث

 

 ٌوم سخط ٌوم) ٌوم الٌوم هذا لهم بالنسبة ٌكون الناس من طابفة أو مجموعة إلى النصوص إشارة وهً:  الثانٌة

 قشا ٌكونون الشر فاعلً وكل المستكبرٌن كل)  و المجرمٌن من انتقام ٌوم هو الٌوم هذا وأن!  ( وشدة ضٌق

 ( ! . اآلتً الٌوم وٌحرقهم

 

 طابفة هناك أن والثانٌة ستحدث رهٌبة كونٌة أحداث هناك أن األولى النصوص عنهما تتحدث جهتٌن فهناك وإذن

 الناس هإالء ورعب وخوؾ شّدة أن للبرهنة ٌحتاج ال ومّما.  شدٌدا   ٌوما   علٌها الٌوم ذلك ٌكون سوؾ الناس من

 ! الم خٌفة الكونٌة الظواهر هذه بفعل هً

 . . .  منهم م عٌنة طابفة أم الناس عامة هم فهل ؟ القوم هإالء عن هو اآلن نطرحه أن ٌجب الذي المهم والسإال

 علٌها ٌقع أخرى طابفة وجود دون شر وفاعلً مستكبرٌن بؤنهم هإالء النص ٌصؾ أن الؽرٌب من أنه والجواب

م الذي الشر بفعل وتتؤذى اإلستكبار  ٌحرقهم) و(!  سخط ٌوم)  علٌهم ٌقع من فهإالء ، األولى الطابفة علٌه ت قد 

 وٌزهر القفر ٌبتهج) أٌضا ولهذا!  (بعد فٌما الحرب الٌتعلمون) وبهذا الثانٌة الطابفة تتخلص لكً  (اآلتً الٌوم

 إن   للقول معنى ال إذ ،"  الشر فاعلة" و" الم ستكبرة" الطابفة تلك شرور من األرض تتخلص أن بعد!   (ازهارا

 الدٌنً التصّور وفق المادي للعالم التامة النهاٌة تعنً القٌامة ألن القٌامة ٌوم تصؾ األخٌرة الثبلثة النصوص هذه

 لما" شر فاعلً" الحقبة تلك فً الناس كل أن افترضنا لو إذ ( الشر فاعلً) على الكبلم للتخصٌص معنى فبل
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 مجموعة على الشر فعل وقوع ٌ حتم التقادٌر أقل وفً خٌر وجود ٌ حتم شر هناك أن فمعنى معنى لهذا كان

س ضعٌفة م"  الم ستكبرٌن"  علٌها ٌ مار  ؽٌانهم استكباره   الظهور عن نحن نقوله ما فهذا النهاٌة وفً ، وط 

 على ( وضٌق شدة ٌوم ، سخط ٌوم) ٌوم الٌوم ذلك أن فٌه شك ال فمّما الموعود القابد ظهور وعبلمات

م شؤفَته م تستؤصل وسوؾ ببقابهم تسمح لن اإللهً العدل دولة ألن الشر وفاعلً الم ستكبرٌن  بكرة عن وتمحوه 

 فهً الكونٌة الظواهر تلك وأما الطابفة هذه على مهول عظٌم رهٌب ٌوم الٌوم ذلك ٌكون أن الطبٌعً فمن أبٌهم

لنا لو وحتى الموعود القابد ظهور اقتراب موعد تإكد التً العبلمات  سوؾ الناس كل أن وق لنا البحث فً تنز 

فترض من إذ هذا فً م شكلة فبل الكونٌة هراوالظ تلك بفعل والرعب الفزع ٌنتاب هم  والخوؾ الرعب هذا أن الم 

!  ضرورته على وأّكدنا سبق فٌما عنه تكلّمنا ما وهو محدد لشًء أنظارهم وٌلفت آرابهم وٌجمع ٌوحدهم سوؾ

 فً م خٌفة مرعبة ظواهر هً علنً بشكل الموعود القابد ظهور تسبق التً الكونٌة العبلمات تلك أن شك ال كما

 المساحة هذه أخذت قد كانت ولما النظر لفت من الحجم هذا إحداث على قادرة كانت لما ذلك ولوال التقادٌر أقل

 ! األهمٌة من الكبٌرة

 

  اإلنجٌل فً األثر 

 

 وأنا بعد ما فً ٌوجد ال والبحر مضتا األولى واألرض األولى السماء ألن جدٌدة وأرضا جدٌدة سماء رأٌت ثم] 

 وهو الناس مع هللا مسكن هوذا ، هللا عند من السماء من نازلة الجدٌدة أورشلٌم المقدسة المدٌنة رأٌت ٌوحنا

 . 4- 1 ، 21.  ٌوحنا رإٌا[  معهم سٌسكن

 

 بعد فً وجع وال صراخ وال حزن ٌكون وال بعد ما فً ٌكون ال والموت عٌونهم من دمعة كل هللا وسٌمسح] 

 . 21 ، ٌوحنا رإٌا [ مضت قد األولى األمور ألن

 

 ٌدور الكبلم أن إذ!  الكرٌم القرآن فً سٌؤتً وكما التوراة ذكرته ما مع المبدأ حٌث من اإلنجٌل فً ٌ ذكر فرق ال

م وضع عن  ألن وجع وال صراخ وال حزن وال دموع وال عبثً موت وال حروب فبل. والسبلم الرخاء فٌه ٌَع 

 شًء كل أن درجة الى والجبابرة الطواؼٌت وزمن العشوابً القتل زمن ذهب فقد!  (مضت قد األولى األمور)

  ! ( السماء من نازلة الجدٌدة أورشلٌم المقدسة المدٌنة رأٌت) جدٌدة م دن عنها بدال   حل   القدٌمة الم دن حتى تبّدل

 

 أنها سنجد اإلنجٌل فً أخرى نصوص تابعنا وإذا تماما   سٌتبّدل الوضع أن على الداللة واضحة النصوص وهذه

 ٌلً وفٌما ، الموعود القابد ظهور عصر على سابقة كمرحلة كونٌة وظواهر وأوببة ومجاعات خوؾ عن تتكلم

 : علٌها ونعلِّق نذك رها النصوص بعض
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 وقوات السماء من تسقط والنجوم ضوءه ٌعطً ال والقمر الشمس تظلم األٌام تلك ضٌق بعد من وللوقت]

 ابن وٌبصرون األرض قبابل جمٌع تنوح وحٌنبذ السماء فً اإلنسان ابن عالمة تظهر حٌنبذ تتزعزع السماوات

 . 31-29، 24.  متى [ عظٌم ببوق مالبكته فٌرسل كثٌر ومجد بقوة السماء سحاب على آتٌا اإلنسان

 

 أن ق لنا فنحن الكرٌم القارئ ٌتذكر وإذا الكبٌرة العبلمات ظهور ٌسبق وشّدة ضٌق فٌه وقت عن ٌتكلم النص هذا

 اإلخبلقً واإلنحدار والزنى والكذب القتل كظهور األمد طوٌل األول قسمٌن الى العبلمات تقسٌم الممكن من

 إذ واضح والنص ، الموعود القابد ظهور موعد اقتراب على الدالّة الكبٌرة البارزة العبلمات ظهور هو والثانً

  (!تتزعزع السماوات قوات) وكذلك!  ( ضوءه ٌعطً ال والقمر الشمس تظلم األٌام تلك ضٌق بعد من) ٌقول

ل هناك أن أي  (!السماء من تسقط والنجوم) شامل كونً إضطراب سٌكون فاإلضطراب  الخرٌطة فً كامل تبدُّ

ؽرافٌا أن بحٌث الكونٌة ذ الكون ج  برى العبلمة تظهر أن سٌحدث وبعدها.  جدٌدا   شكبل   تؤخ   تظهر حٌنبذ) الك 

 الرسمً اإلعبلن بمثابة هً الظواهر هذه وإن للعلن ظهوره على الدالّة وهً!  ( السماء فً اإلنسان ابن عالمة

 قبابل جمٌع تنوح حٌنبذ) والرعب الفزع من حالة تولِّد سوؾ الظواهر هذه وكذلك ، الموعود القابد ظهور عن

هم ٌطول لن لكن ٌتَمل ك هم سوؾ الخوؾ ألن!  ( األرض  على آتٌا اإلنسان ابن ٌبصرون) ألنهم وخوفهم نواح 

 سٌبصرون وهم!  (تتزعزع السماوات قوات) أن وبٌن هذا بٌن الربط وعلٌك!  ( كثٌر ومجد بقوة السماء سحاب

 إذ!  تلك" السماوات قوات" طبٌعة عن مهم سإال ٌواج ه نا وهنا.  كثٌر ومجد بقوة السماء من آتٌا   الموعود القابد

 من كثٌر وقراءة الدٌنٌة النصوص واضح ولكن ، الكونٌة الموجودات طبٌعة عن اإلشارات من الكثٌر تحمل أّنها

 عن تنحرؾ سوؾ بآخر أو بشكل لكنها الفضاء فً تتمركز عسكرٌة قوة سٌمتلك اإلنسان أن إلى تذهب المفكرٌن

 نقبل ال كّنا وإن ونحن ، الموعود القابد إال رادع من لها هناك ٌكون ولن اإلنسانٌة طبٌعتها على وتتمّرد الجادة

 لدٌه لمن األمر ونترك نعلم ال فٌما نخوض ولن وٌنفٌه ٌدحضه ما نمتلك ال أٌضا   إننا إال!  الشكل بهذا الطرح هذا

 ! به جاهلون باألحرى أو هذا عن فعاجزون نحن أما إثباته على قدرة

 

 . 15- 24. متى [ القارئ لٌفهم المقدس المكان فً قابمة دانٌال عنها قال التً الخراب رجسة نظرتم فمتى]

 

 مبتدأ كلها هذه ولكن اماكن فً وزالزل وأوببة مجاعات وتكون مملكة على ومملكة أمة على  أمة تقوم النه]

 . 7- 24.  متى [ بعضا بعضهم وٌبؽضون. . .  األوجاع

 ورعب خوؾ تحمل اٌضا   أنها مع الم رعبة الكبٌرة العبلمات مجًء قبل العام الوضع عن تتحّدث النصوص هذه

 لٌست فهً هذا ومع والخوؾ الرعب طٌاتها فً تحمل ال أشٌاء واألوببة والزالزل المجاعة تعتبر أن ٌمكن فبل

ل بما ٌ ذكر شًء  الوضع انفبلت بداٌة وأما!  ( األوجاع مبتدأ كلها هذه ولكن) النص ٌقول ولهذا الحقا   سٌحص 

 حصلت الرجسة هذه أنها شك   وال! (  المقدس المكان فً دانٌال عنها قال التً الخراب رجسة) رأٌتم إذا تكون

 ( ! بعضا بعضهم وٌبؽضون) أٌضا   حاصل والتباؼض. حصلت أنها شك ال البداٌة أن أي المقدسة األمكنة كل فً

بكً والم ضحك!  ( مملكة على ومملكة أمة على أمة تقوم) حٌنما ٌحدث هذا وكل  أهل بٌن ٌقع هذا كل أن الم 

 ! األحد الواحد هللا وعبادة التوحٌد
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د وقد ر  ٌُّها أنتم أنه ، الحال بطبٌعة منطقً إشكال وهو ههنا إشكال ٌَ  ، وٌهود ومسٌحٌٌن مسلمٌن اإلبراهٌمٌون أ

كم ٌفتتح فكٌؾ ولئلنسانٌة لؤلرض السبلم جلب أجل من هو الموعود القابد ظهور أن تقولون نتظر قاب د   عصره الم 

 سٌكون فكٌؾ بهذا أمره افتتح وإذا الرهٌب القلق هذا كل السبلم مصدر ٌجلب فكٌؾ والخوؾ الرعب بهذا

 ! دولته أثناء الوضع

   …لعبلجه ونحتاج جدا   منطقً واإلعتراض اإلشكال هذا أن والصراحة

ٌِّرة الجمٌلة واألمور الجٌدة األحداث من كثٌرا   أن:  والجواب  دخوله قبل الطالب ، والرعب بالخوؾ تبدأ الخ

 الفضاء رابد ، سامة ؼدة الستبصال عمٌلة دخول قبل ٌرتعب الذي المرٌض ، زفافها لٌلة العذراء ، اإلمتحان

 وبالخٌر بالنفع علٌنا تعود سوؾ أنها متؤكدٌن نحن التً األشٌاء من والعشرات ، إقبلعه قبل المكوك ٌركب الذي

 الزواج حدٌثة شابة كثٌرا   ٌشبه واألمر وٌرتعب ٌخاؾ أنه اإلنسان فطبٌعة والقلق والرعب بالخوؾ تبدأ والسبلم

 هذا فلٌس ، والجمال بالسعادة مملوءة بحٌاة لها سٌؤتً الولٌد هذا أن علمها مع الوالدة عند الطلق فكرة من م رتعبة

ها وجودٌة قٌمة ماهو بقدر لها عذاب الطلق نتظر الولٌد ذلك وأهمٌة بمكانة ت شعر   ! ذاك مثل فهذا ، الم 

  

  القرآن فً األثر

لُ  ٌوم  ]  . 48. إبراهٌم [ القهار الواحد للّ  وبرزوا والسماوات األرض ؼٌر األرض ُتبد 

 عن تتكلم التً اآلٌات ضمن من اآلٌة هذه جعل الى أصحاب ها ٌذهب التً التفاسٌر عشرات على شخصٌا   إّطلَعت  

 الذي هو( برزوا) لفظ أن والظاهر!  (شًء لكل تبٌان) الكرٌم والقرآن فٌها الؽموض أٌن أدري وال ، القٌامة

 ما ٌوجد لكن صحٌح وهو والخروج الظهور بمعنى" البروز" أن منها جمهورهم فهم فقد ، الفهم هذا سبب

 هذا أن   أي!  المادي العالم نهاٌة أّنها ٌعتقد القٌامة عن الرسمً اإلسبلمً فالمفهوم ، اآلٌة نفس فً عقبل   ٌ عارضه

 نعٌش الذي العالم هذا عن اإلختبلؾ تمام م ختلؾ روحانً عالم وٌبدأ وٌنتهً ٌتبلشى سوؾ فٌه نعٌش الذي العالم

 !!! أ خرى بؤرض األرض ق درته جلّت هللا ٌستبدل أن معنى فما كذلك األمر كان وإذا.  فٌه

 

ّكانها ألن مؤهولة تعد لم فاألرض ، كبٌرا علوا   هذا عن هللا تعالى العبث ضروب من ضرب فهذا  لعالم انتقلوا س 

ٌ قال ، اللؽة فً اللفظ هذا اختصاصات ضمن من وهذا التفّوق أنه على(  برزوا) لفظ معنى فهمنا إذا ولكن. آخر  ف

ٌُّزا   وأظهر تفّوق بمعنى أي(  الطالب برز)  األرض ت بّدل أن بعد أي ، األمر لدٌنا ٌستقٌم الفهم فبهذا ، واجتهادا   تم

ل هذا ٌجعل سوؾ فٌها الطبٌعٌة القوانٌن تؽٌٌر خبلل من  والناس ساب قت ها عن م ختلفة أخرى أرض األرض التبدُّ

 جٌد عمل عن ت سؤل حٌنما فؤنت ، هللا ولوجه هلل واجتهدوا تفوقوا أي.  القهار الواحد هلل(  برزوا) قد سٌكونون

 ! هلل وٌبرزون ٌجتهدون سوؾ األرض ؼٌر األرض تتبّدل أن بعد الناس وكذلك" هلل" فعلته تقول به ق مت

 

نا وما ل لهذا اإلشارة هو ٌ هم   : منها أخرى آٌات علٌه تدل ما وهذا الظهور عبلمات آثار من أثرا   سٌكون فهو التبدُّ

رت البحار وإذا ، انتثرت الكواكب وإذا ، انفطرت السماء إذا]   3 - 2 - 1.  اإلنفطار [ ُبعثِرت القبور وإذا ، فُجِّ

- 4 . 
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 كالِعهن الجبال وتكون ، المبثوث كالفراش الناس ٌكون ٌوم ، القارعة ما أدراك وما ، القارعة ما ، القارعة] 

 . 5 - 4 - 3 - 2 - 1.  القارعة [ المنفوش

 

 . 114.  األنبٌاء [ السجل كطً السماء نطوي ٌوم] 

 

ناك أن الواضح من الت هذه ت حدث سوؾ كونٌة أحداث ه   ت طوى والسماء ستنتثر فالكواكب األرض نظام فً التبدُّ

 كالفراش" الناس ٌجعل سوؾ وهذا الكونً النظام لبناء إعادة هناك ستكون أبسط بعبارة ، تتفّجر والبحار

عب شّدة من" المبثوث  سوؾ اإللهٌة فاإلرادة العنٌفة الظواهر بهذه سٌهلكون أنهم ٌعنً ال هذا ولكن والخوؾ الر 

 أن أي الموعود القابد ظهور فٌه الناس ٌنتظر الذي الوقت فً ستكون الظواهر هذه وألن سوء كل من تحفظهم

 أهوال من الناس ٌنجوا سوؾ وببركاته العلنً ظهوره عدم تستدعً مرحلة فً مازال لكنه وحاضر موجود القابد

ٌ حّدثنا سبق فٌما مثله حصل قد وهذا العنٌفة الظواهر هذه  : التالٌة اآلٌات فً عنه الكرٌم القرآن و

 

 . 58.  هود [ ؼلٌظ عذاب من ونجٌناهم منا برحمة   معه آمنوا والذٌن هوًدا نجٌنا أمرنا جاء ولما] 

 

 هود[  العزٌز القوي هو ربك إن   ٌومبذ   خزي ومن منا برحمة   معه آمنوا والذٌن صالًحا نجٌنا أمرنا جاء فلما] 

.66 . 

 دٌارهم فً فؤصبحوا الصٌحة ظلموا الذٌن وأخذت منا برحمة   معه آمنوا والذٌن ُشعًٌبا نجٌنا أمرنا جاء ولما] 

 . 94.  هود [ جاثمٌن

 

 ٌنتمون التً الفرقة تشخٌص دون آمنو الذٌن هم الجماعً الهبلك ذلك من نجوا الذٌن أن واضح اآلٌات وسٌاق

 : المباركة اآلٌة بدلٌل ٌحزنون هم وال علٌهم خوؾ ال فهم إلٌها

 

 عند أجُرهم فلُهم صالًحا وعمل اآلخر والٌوم بالل آمن من والصاببٌن والنصارى هادوا والذٌن آمنوا الذٌن إن]

 . 62.  البقرة [ ٌحزنون هم وال علٌهم خوؾ   وال ربهم

 هللا بوجود آمن من وكل والصاببة للنصارى إضافة   الٌهود وهم هادوا والذٌن المسلمون وهم آمنوا الذٌن وهإالء

 ٌرسم الكرٌم والقرآن ، الظهور عبلمات أهوال من ٌنجون سوؾ الذٌن قابمة ضمن من فهو صالحة أعمال وعمل

 واحد آن فً والحٌرة بالدهشة تشعر ٌجعلك وبشكل البشرٌة تارٌخ فً العظٌم الٌوم لهذا المبلمح مكتملة صورة
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 إلبداع ٌإشر بشكل الكرٌم القرآن أرجاء فً موزعة المباركة اآلٌات من شبكة خبلل من شًء كل اختزل فقد

 ! له نظٌر ال الذي السماء

 

 فٌه ٌظهر الذي الموعود الٌوم الى وصلت و والتباؼض والصرعات اإلنقسامات مرحلة البشرٌة تجاوزت إذا ثم

 المإمنٌن ولكل اإلنبٌاء لكل هللا وعد تحقق والعدل بالقسط مؤلى األرض وصارت الموعود القابد وظهر القابد

 : تعالى قوله مصداق وذلك األرض فً الم ستضعفٌن ولكل

 

 . 5.  القصص [ الوارثٌن ونجعلهم أبمة ونجعلهم األرض فً اسُتضعفوا الذٌن على نمن أن ونرٌد] 

 

 : وكذلك

 

 . 115.  األنبٌاء [ الصالحون عبادي   ٌرُثها األرض أن   الذكر بعد من الزبور فً كتبنا ولقد]

 

 : وكذلك

ِسٌق  ]  ق ْوا ال ِذٌن   و  ُهمْ  ات  ب  ةِ  إِل ى ر  ن  ًرا اْلج  ت ى ُزم  ا ح  ا إِذ  اُءوه  تْ  ج  فُتِح  ا و  اُبه  ق ال   أ ْبو  ا ل ُهمْ  و  ُته  ن  ز  م   خ  ال  ُكمْ  س  ٌْ ل   ِطْبُتمْ  ع 

ا الِِدٌن   ف اْدُخلُوه  ق الُوا  ،  خ  ْمدُ  و  ِ  اْلح  ا ال ِذي لِل  ق ن  د  هُ  ص  ْعد  ا و  ن  ث  أ ْور  أُ  اأْل ْرض   و  و  ب  ت  ن ةِ  ِمن   ن  ثُ  اْلج  ٌْ اءُ  ح   أ ْجرُ  ف نِْعم   ن ش 

اِملٌِن    . 74.  73.  الزمر[   اْلع 

 

 على سٌحدث شًء كل أن على واضحة داللة وهً!  ( نشاء حٌث الجنة من نتبوأ األرض أورثنا) قولهم والحظ

 أقوال بعض دحض فً كافٌة لوحدها اآلٌة وهذه للجنة دخولهم وبٌن لؤلرض وراثتهم بٌن فصل فبل األرض

 ! المفّسرٌن

 

 والصراحة!  مؤمومٌن وجود ٌستدعً( أبمة) فجعلهم هإالء ؼٌر على تكون وأن البد اإلمامة وهذه الوراثة وهذه

 ! لتنبٌهك مضطرٌن كّنا لكننا تراجع أن فٌمكنك مذهبً طابع لها الصدد هذا فً نظرٌات عدة توجد

 

 بقٌمتها القضٌة ن عالج أن فٌبقى الموعود القابد ظهور عبلمات آثار عن السماوٌة الكتب فً جاء مّما بعض فهذا

 …دٌنٌا   عالجناها أن بعد والعلمٌة الفلسفٌة
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  فلسفٌاً  العالمات داللة

ؾ وم حاولة عنه والسإال الؽامض المجهول فً التحلٌق هو الفلسفً السإال طبٌعة إن  حدوده وعلى علٌه التعرُّ

ق وعلى ر   سوؾ فإنه المجهولة الؽامضة األشٌاء أو المفاهٌم أحد صندوق اإلنسان افتتح وكلّما ، إلٌه المإدٌة الط 

 إذا الوصؾ هذا تتجاوز ال الفلسفً البحث ودٌنامٌكٌة ، ومجهولٌة ؼموض وأكثر أعمق هو ما الفتتاح ٌطمح

 ! العبارة تبسٌط أردنا

 اإلنسانٌة والنفس الطبٌعة تحكم التً القوانٌن وفهم أكثر الؽوامض أسرار على واّطلع أكثر اإلنسان عَرؾ وكلّما

نٌا مرتبة من ارتفع كلّما أكثر والوجود ٌُّر ٌشهد سوؾ اإلرتفاع هذا ومع ، أعلى مرتبة الى التفكٌر فً د   واضح تؽ

باع بعض أن حتى واألولوٌات اإلهتمامات فً  تنتفً سابقة مرحلة فً اكتسبها التً والصفات والملكات الط 

ٌُّر تبعا   وتتبلشى وتضمحل  قطع وبعض م سلٌة ل عبة عن عبارة كله العالم ٌرى مثبل   فالطفل ، الفكري مستواه لتؽ

 أو السلطة أو الجنس أو الفلسفة أو الفٌزٌاء تعنٌه لما ٌهتم ال وهو ، اللعب ٌ شاركونه واصدقاء اللذٌذة الحلوى

 بلػ إذا حتى ، الجدٌدة والمبلبس والمرح واألكل اللعب فً محصور   له بالنسبة فالعالم ، اإلجتماعٌة الوجاهة

ٌ رت م عٌن معرفً مستوى  هكذا وٌبقى سابقتها من تعقٌدا   أكثر اهتمامات عنها بدال   لتحل اإلهتمامات هذه تؽ

 وم بلبسات وظروؾ أشكال من جدٌد شكل اكتشاؾ فً تقّدم وكلّما حقٌقته على العالم واكتشاؾ المعرفة فً ٌتدّرج

ٌ رت كلّما العالم هذا وسعادات ومصابب وأقدار  للتفكٌر ٌضطره وهذا أعمق بطابع تتسم واصبحت اهتماماته تؽ

 إال الفٌلسوؾ وما ، المعرفة فً نتقّدم بل العقلً المستوى صعٌد على السن فً نتقّدم ال أننا ذلك ومعنى ، أكثر

م نمط تقدِّ  هذا وقوانٌن وطباب ع حقابق من ممكن قدر أكبر اكتشاؾ فً أنفسهم وارهقوا أتعبوا الذٌن األفراد من م 

 ! العالم

نا من ز ه   من لمزٌد اإلنسان توجٌه فً براعة األكثر الصانع ألنها اإلنسان حٌاة فً العنٌفة للصدمات الحاجة تبر 

 أو الفبلسفة بعض ترى فقد ، لؽٌره أو له وقعت التً الحوادث وم بلبسات إرهاصات فً والتحلٌل والتفكٌر التؤمل

 ذكور أنهم مع النساء على العنوسة ت حدث ه الذي النفسً الضؽط عن ٌتكلّمون النفسً الطب أو اإلجتماع علماء

قم ٌ سببه الذي النفسً الضؽط عن دقٌقة بؤوصاؾ ٌتكلّمون قد وكذلك!  ومتزوجون  درجة الى ، آباء أنهم مع الع 

 ٌشعر سوؾ فهو بكبلمهم المعنً هو أنه ومع التفاصٌل أدق على لوقوفهم بالدهشة ٌ صاب كبلمهم ٌسمع الذي أن

 والحقاب ق المفاهٌم فً الم عّمق والتفكٌر التؤمل طول بسبب ٌؤتً وهذا ، عنه هم فهموه الذي ٌفهم لم ألنه بالحٌرة

 كذلك فهً األفراد بعض تم س أن دون تحدث التً الكوارث وحتى واإلجتماعٌة والطبٌعٌة النفسٌة والقوانٌن

 . مباشرة   لها تعّرض مّمن ٌكونوا لم أنهم مع معرفٌة بترسانة األفراد هإالء ستزّود

 ٌ رٌد فمن.  سابقه عن الم ختلؾ التفكٌر من جدٌدا   عصرا   ٌفتتح ؼامضة كانت أشٌاء عن لنا ٌتوّضح ما فك ل وهكذا

ل أن  عن الثانوٌة المرحلة طالب ٌطرحه الذي السإال ٌطرح ال الذرٌة الفٌزٌاء فً الدكتوراه شهادة على ٌحص 

 وتعقٌدا   ؼموضا   وأكثر أعمق أسبلة ٌسؤل اآلن وهو بكثٌر المرحلة هذه تجاوز قد فاألّول!  وشكلها الذرة طبٌعة

 ٌ مكن ال لهذا وكنتٌجة أكثر أولوٌات كانت التً األمور بعض عنده وتتبلشى أكثر وٌجتهد أكثر ٌعمل فهو وبالتالً

 ! أبدا   الثانوٌة المرحلة فً الطالب مع الذرٌة الفٌزٌاء فً الدكتوراه طالب ٌصنعه سوؾ الذي اإلنجاز مقارنة

 وآلٌات وحقاب ق قوانٌن ٌكتشؾ تجعل ه   أن ٌجب أعلى مستوى الى م عٌن معرفً مستوى من ما شخص تنق ل وحتى

ك فبعد ، وأهم أعمق هو فٌما للتفكٌر تلقابً بشكل انتقل اكتشفها فإذا جدٌدة ر كل لخصابص فهم   من عنص 

ر  خلط نتٌجة معرفة على قادر تكون حٌنذاك ، العناصر باقً مع وتفاع بلته وتؤثٌره وطبٌعته الكٌمٌابٌة العناص 

نصر نصر مع( a) الع   ما لفهم مإهبل   ٌجعل ك ال المعرفً م ستواك ألن شًء فعل تستطٌع لن أنت هذا وقبل( b)الع 
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هد من المزٌد تبذل لن فؤنت العلمً لم ستواك وكنتٌجة وبالتالً وؼموضا   تعقٌدا   وأكثر أعمق هو  فً والوقت الج 

قبلة المعرفة من أسهل السابقة المعرفة أصبحت المعرفة وتٌرة تصاعدت كلّما ألنه شًء أي سبٌل  والجهد الم 

ل   فً المبذول ٌ تٌن المرتبتٌن من ك   ! جذري بشكل م ختلفا   سٌكون المعرف

 هً وجوهها أحد من والظواهر العبلمات تلك فوظٌفة!  هذه هً الظهور عصر عبلمات خلؾ الكامنة والفلسفة

 أن فٌه له نطمح ما أقصى عالم فً الٌوم نعٌش فنحن ، اإلنسانً الذهن فً العمٌق التفكٌر من جدٌد نمط افتتاح

 طرابق إٌجاد على قادرٌن تجعل نا التً الكٌمٌابٌة أو الرٌاضٌة الم عادالت أو الفٌزٌابٌة القوانٌن بعض نكتشؾ

 ٌهتمون ال األكثرٌة وهم ؼٌرهم أما الم حترمة العقول أهل اهتمامات هذه وطبعا   ، رخاء   وأكثر أسهل لحٌاة جدٌدة

ق واكتشاؾ الثروة بجمع إال ر  نحرفات الم نحرفٌن من ممكن عدد اكبر لمضاجعة جدٌدة ط   هو وهذا أمثالهم والم 

 ... بعٌنه الجنون

 ؟ أفضل حٌاة إٌجاد على قادرٌن تجعل نا التً الؽامضة القوانٌن تلك مثل اكتشفنا لو فماذا

هد وٌتضاعؾ أفضل هو ما عن للبحث سنسعى أننا المإكد من  أعلى هو ما على الحصول سبٌل فً المبذول الج 

ها حٌن فهً وجوهها أحد من الظهور عصر على السابقة العبلمات من الؽرض هو وهذا ، معرفٌا    الناس ٌشهد 

ها للحٌاة ففهم هم وبالتالً التام للتبّدل قابل الكونً النظام هذا أن ٌفهمون سوؾ ٌ ر سوؾ بؤسر   سٌكونون وألنهم ٌتؽ

 التطّور لمواكبة الزما   سٌكون جدٌدة لقوانٌن اكتشافهم بعد العمٌق الفهم هذا فمثل الموعود للقابد م عاصرٌن

مرانً  عصر على الدالّة العبلمات بفعل الطبٌعٌة العوامل تتبّدل أن فبعد ، الموعود القابد دولة فً والعلمً الع 

ها ظلت مثبل   الجٌولوجٌا ألن قوانٌنها بعض عن الطبٌعة تكشؾ سوؾ الظهور د   نكن لم ألننا ؼامضة قواع 

 من الكثٌر تكون سوؾ العبلمات تصنعه سوؾ ما وبفعل الظهور عصر فً ولكن األرض تكّون حٌن موجودون

 سٌكون البعض ألن واضحة ظاهرة وطبٌعتها أشكالها الجٌلوجٌة تنّوعات ها بكل لؤلرض ت عطً التً الطراب ق

 ، كله المنظور للكون بالنسبة الحال وكذلك الجدٌدة األرض قشرة بها ستتكّون التً الكٌفٌة وعلى علٌها شاهدا  

 المعنوي بشكل ها بٌةاذالج حقٌقة نعرؾ ال لكن المثال سبٌل على الجاذبٌة حقول داخل ٌجري ما نظرٌا   نعلم فنحن

 المعرفة تلك أن المإكد من بل أعمق هو ما معرفة لمحاولة انتقلنا هذا عرفنا فإذا مإثرة تكون أن ٌمكن وكم

 وقد ، األ خرى الكواكب واستعمال جاذبٌة حقول لصناعة الموعود القابد دولة فً الم تبلحقة األجٌال ت فٌد سوؾ

 من كبٌرة كرة لبناء علمٌة م عادالت وفق كبلم ٌجري الحالً عصرنا فً حتى ولكن الشًء بعض حالما   هذا ٌبدو

 فً هذا. الشاسع الكون فً هباء وتتبّدد الشمس طاقة تتسرب ال كً الشمسٌة المجموعة كامل تحتضن المعادن

لٌا المعرفة زمان هو الزمان كان إذا فكٌؾ!  الم عاصر زمننا  الذي الزمان وهو الموعود القابد ظل تحت الع 

لماء فٌه سٌشهد  والعوامل األشٌاء بها تتكّون التً الكٌفٌة على ٌتعرفون تجعلهم وطبٌعٌة فلكٌة ظواهر حدوث الع 

 وهذا ، أهمٌة أكثر مواضٌع الى اإلنسانٌة لدى الذهنٌة المستوٌات تنتقل وبهذا ، التشكُّل هذا لمثل أّدت التً

فات بعض الرتفاع شك وال ٌإدي سوؾ الحال بطبٌعة ٌُّر العادات بعض وتبلشً واألفعال التصرُّ  األولوٌات وتؽ

 بمثابة ستكون العبلمات تلك ألن سبق فٌما موجودة كانت التً المظاهر من الكثٌر بها وتختفً فتنتفً الناس عند

ك لئلنسانٌة اإلنطبلق نقطة  على السهل من سٌكون وعلٌه. اللذٌذة المعرفة بهذه وتنَعم الم ظلم ماضٌها خلفها لتتر 

ٌّر أن الموعود القابد  للكلمة ما بكل الم زدهر المجتمع ذلك طموحات وتلبً تتماشى أعمق لمناهج التعلٌم مناهج ٌ ؽ

 ! الموعود القابد ظهور عصر اقتراب على الدالّة العبلمات خلؾ الكامنة الفلسفة هً فهذه.  معنى من
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 علمٌاً  العالمات داللة

 كانت التً للكابنات جماعٌة انقراضات فً وتسبب األرض ضخم سماوي جرم ضرب السنٌن مبلٌٌن قبل

 انظمتها تطّور أن استطاعت أخرى لكابنات المجال ف سح اإلنقراض لهذا ونتٌجة الوقت ذلك فً األرض تستعمر

ٌ ر الذاكرة مركز ستكون بعد فٌما هً دماؼٌة قشرة لدٌها وأصبح الحٌوٌة  ساهم وبالتالً ملحوظ بشكل المناخ وتؽ

 ! اإلنسان ظهور فً هذا

 

 بسبب األرض كوكب باستثناء الحٌاة على ٌحتوي كواكبها من أحد ال أن وعرفنا الشمسٌة للمجموعة نظرنا وإذا

 والجزر المد ظواهر على وتؤثٌره القمر وجود ثم مناخه العتدال تإدي والتً الشمس وبٌن بٌنه الفاصلة المسافة

 كتلة لكل أن واكتشفنا العام وضعها بفعل لؤلرض مؽناطٌسً حقل وجود و م حدد مدار فً األرض على والحفاظ

 . جاذبٌتها ازدادت الكتلة حجم كبر وكلما جاذبٌة

 

 بفعل األرض أن إذ. الموعود القابد ظهور عصر بدء عن ت علن التً العبلمات تلك أهمٌة سنفهم هذا كل عرفنا إذا

 البٌبٌة أنظمت ها وتلّوث النهضة عصر بروز مع ممنهجا   ٌكون بدأ والذي الحضارة قبل من لها الدابم التخرٌب

ك ها التً الفضابٌة والم خلّفات البقاٌا عن ناهٌك هذا بسبب  وظاهرة لؤلرض الجوي الؽبلؾ فوق اإلنسان ٌتر 

ب عن الناتجة الحراري اإلحتباس  الكوكب ربة ت مثل التً الطبٌعٌة الؽابات مساحات وتقلٌص الدفٌبة الؽازات تسرُّ

 وأما الدولٌة االسواق فً والبٌع رةالتجا أجل من أشجارها باقتبلع أما ٌتم وهذا لؤلوكسجٌن صناعتها خبلل من

د بفعل ٌِّر وكذلك األجناس لبعض اإلنقراض عملٌات تسرٌع فً ٌ سهم وهذا الم دن تمدُّ  البٌبً النظام طبٌعة ٌ ؽ

  …األزرق موطنه ضد اإلنسان ٌ مارسها الشنٌعة التخرٌب أنماط من نمط هو وبالتالً للكوكب

 

 كونً قانون وفق لؤلفضل ترتقً أنها فمع. البٌبً نظامها ترمٌم عادةإل تحتاج الدابم التخرٌب هذا بفعل فاألرض

 وبثوب معافاة منها تخرج لجراحة إخضاعها ٌستدعً ما والمفاصل األجزاء بعض فً انحدار تشهد إنها إال عام

 العملٌة بهذه ٌقوم الذي الجّراح دور ستلعب الموعود القابد ظهور عصر على الدالّة والعبلمات ، جدٌد أخضر

 انقراض فً سببا   كان عمبلق مذنب بمجًء اإلنسان ظهور وارتبط ابتدأ السابق فً أن فكما ، المهمة الحّساسة

 هذه فكذلك. تحتله الدٌنصورات كانت الذي العرش وٌحتل لٌظهر اإلنسان أمام المجال لٌفسح الدٌنصورات

 نٌزك هً هل والظواهر العبلمات تلك طبٌعة عن النظر وبؽض.  نفسه الشًء تفعل سوؾ والعبلمات الظواهر

ٌِّر منها قرٌبا   ٌمرُّ  أو األرض ٌضرب ٌ ؽ ٌ ر وبالتالً الشمس ق بال أفضل وضعٌة لها ٌ تٌح مّما دورانها محور ف  ٌتؽ

ها  حٌن األشعة وهذه نوات ها داخل النووٌة التفاعبلت بفعل األشعة من لون ت نتج الشمس أن أو لؤلفضل مناخ 

 وحقٌقة طبٌعة عن اإلحتماالت مبات بل عشرات الى فرٌدا   بٌبٌا   نظاما   وتنتج الت ربة مع تتفاعل األرض تضرب

 باقً حال حالها واإلرتقاء بالتطّور محكومة األرض أن عرفنا إذا ، هذا كل عن النظر فبؽض ، الظواهر تلك

 عن النظر بؽض أي ، شًء كل عن بعٌدا   األمور هذه مثل وجود من فبلبد الكونً النظام وأجزاء أصقاع

ل وجود ،فمسؤلة الكتاب هذا فً ن ناقشها التً والقضٌة النظرٌة  البٌبٌة األنظمة تحسٌن فً خارجٌة عوامل وتدخ 

ها إلى سبٌل ال علمٌة مسؤلة آخر كوكب أي أو األرض كوكب على  ت برهن العلمٌة فالكشوفات ودحضها إنكار 

 وأنظمة وحٌوات أجناس اندثار أو زدهارا فً مباشر إسهام وساهمت بالفعل حدثت قد الظواهر هذه مثل أن على
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 فمن ، أٌضا   األرض ؼٌر على حدث ما هذا أن ٌّدعً والبعض األرض على مّرت التً الحقب كل فً كثٌرة

 على فاب دتها عن ناهٌك ، الكونٌة والعبلمات الظواهر لهذه جدا   وعالٌة م رتفعة وداللة قٌمة فه ناك العلمٌة الناحٌة

  ……فراجع فلسفٌا   العبلمات داللة بحثنا حٌن عنه تكلّمنا ما وهذا العلمً البحث صعٌد

ل الماضً فً بالفعل حاصلة - إذن الظواهر أو العبلمات فهذه  وارد حصولها بل الم ستقبل فً بالتؤكٌد وستحص 

ر أو الزمان طال ومهما لحظة كل فً لماء قص   القضٌة عن النظر بؽض محال ال ستقع أنها على ٌإكدون فالع 

 تطّور سوؾ الظواهر تلك أن نفترض أن ٌجب لماذا وهو - التالً التساإل البعض ٌطرح وربما ، البحث موضع

 ؟ الماضً فً حصل كما األجناس من الكثٌر وتنقرض أبٌه بكرة عن تمحوه فربما لؤلفضل الكونً النظام

 وقد واردان اإلثنٌن أن مع للنظام الشامل التطوٌر وبٌن للنظام الشامل التدمٌر بٌن واضح خلط هذا إن:  والجواب

ثان  فوارد التدمٌر وهو األّول أما نتكلّم علٌه وبناء   للنظام التطوٌر وهو الثانً نن اقش نحن ولكن لحظة أي فً ٌحد 

 الى ت شٌر العامة القرابن ولكن ت حصى أن من أكثر ،فاإلحتماالت ههنا ن ناقشه ال نحن لكن ثانٌة كل وفً أٌضا  

 الرإٌة تعضٌد خبلل من ولكن التدمٌر نظرٌة لتدحض الكافٌة بالقوة لٌست القرابن تلك أن مع التدمٌر ال التطوٌر

 العلمٌة للشروط مستوفً ؼٌر ضعٌفا   ٌبقى التعضٌد هذا أن مع التطوٌر نظرٌة كفة ترجح الدٌنٌة بالرإٌة العلمٌة

ناقشة فً  من إال إطبلقا   أحد على حجة لٌس أنه مع أبٌنا أم شبنا إنسانٌة فكرٌة قٌمة ٌمثِّل حال كل على ولكنه الم 

 . الحال بطبٌعة آخر بحث وهذا كذلك اعتبره
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  العالمٌة الدولة مالمح

فترض من لٌسَ   حتى أو األولى األٌام من وجودها تفرض سوؾ الموعود القابد رٌاسة تحت العالمٌة الدولة أن الم 

 أنظار عن الكفاٌة فٌه بما ابتعدوا قد سٌكونون العدالة وجه من الهاربٌن بعض أن شك فبل ، األولى األشه ر

 الظهور قبل فٌها موجودٌن كانوا مّمن وجزء المحاربٌن ق دامى هم فٌها األمن رجال سٌكون والتً الجدٌدة السلطة

 األثر هذا ومع اإلنسانً المجتمع على كبٌر أثر لها كان العبلمات أن عرفنا أن بعد للتطّوع عام بنداء جمعهم وتم

ٌ شاركوا انسحبوا أنهم المإكد شبه من بل مواقعهم فً األمن أفراد بقاء الم ستصعب من ٌكون  المصٌر عوابلهم ل

تعددة القوات وهذه. الم رتقب  الظهور قبل الحاكمة السلطة صؾ فً قسم قسمٌن على ستكون حٌنبذ الجنسٌات الم 

 أنهم رؼم السلطة عن البعٌدٌن األفراد هم اآلخر والقسم الحالٌة الدولة من وٌهربون ٌختببون سوؾ الذٌن وهم

 بعد فٌما لتظهر تختبا سوؾ العناصر بعض أن المإكد شبه فمن.  والعسكرٌة األمنٌة منظومتها فً فاعل جزء

 القضاء سٌتم ما س رعان ولكن ، الوالدة حدٌثة الدولة مفاصل ضد اإلرهابً انشاطه وتمارس حركٌة كمجموعات

لَ  أنه ٌبدو والذي الموعود للقابد التابع المخابرات جهاز بفعل أو الدقٌقة الجوٌة الضربات بفعل أما علٌهم  قبل تشك 

 أٌضا   أنهم الؽالب وفً م تعددة جنسٌات من أٌضا   الجهاز هذا عناصر أن كذلك وٌبدو الطول متوسطة بمدة هذا

نفلتا   ٌبدو العام الوضع ألن أخرى أنظمة فً مخابرات رجال كانوا  نختصر أن أردنا إذا أو الفرضٌة هذه دون م 

 جهاز فً نّظمهم قد بؤنه والبد وأنه الدول تلك داخل موالٌة عناصر الموعود للقابد أن فبلبد ، فٌه ن طٌل وال الكبلم

 ألوامره انصاعوا ولذلك الحقٌقٌة هوٌته لهم كشؾ وأنه بالطوٌلة لٌست أنها كما بالقصٌرة لٌست مدة قبل م عٌن

 وإال الدٌنً الموروث ٌطرحها التً القراءة عن بعٌدة قراءة هً ن قدمها التً القراءة هذه الحال وبطبٌعة.

 !!! التنبٌه وجب وقد ، وإمكاناتهم صفاتهم وعن الموعود القابد أصحاب عن ٌ حدثنا الدٌنً فالموروث

 

 األحداث ٌتصّور القارئ أن درجة الى التفاصٌل وبؤدق هإالء عن الكاملة الخطة ٌ عطٌنا الدٌنً الموروث إن بل

 اكتفٌنا ولذلك الدٌنً الموروث لمنهجٌة م ؽاٌر بمنهج التزمنا ولكننا ، داخلها فً ٌعٌش كؤنه عٌنٌه أمام تمرُّ 

ٌ حاول الموعود القابد أن فالم هم العموم وعلى ، الموروث لهذا اإلشارات ببعض وسنكتفً  أمنً جهاز بناء س

 ق درة عن ناهٌك الحٌوٌة مفاصلها من مفصل كل عن الكافٌة بالمعلومات الدولة تزوٌد على قادرا   ٌكون رصٌن

 الحضوري العلم بواسطة ق درات من لدٌه ما خبلل من دقٌقة معلومات على الحصول على ذاته الموعود القابد

 الى الوصول على المبدأ حٌث من قادرة اإلنسانً العقل طبٌعة أن ذكرنا وهناك ، سبق فٌما عنها تكلّمنا والتً

 الفكرة استبعاد ٌمكننا فبل األمور بدقابق الموعود القابد علم فكرة عن تنازلنا إذا حتى هنا ومن ، الباطن عالم

ع له أن وهً الثانٌة  ابتداء إدبان حكوماتها ضد الجماهٌر سٌإلبون من وهم العالم دول من دولة كل فً أذر 

 كل سٌرتبون الذٌن وهم األزمات لتلك حلول إٌجاد عن عاجزة الحكومات تكون حٌن الكونٌة والظواهر العبلمات

 المناصب ٌستلم آخر وجزء اإلنتقالٌة الحكومة فً المناصب ٌتسنم سوؾ منهم مهم جزء فه ناك النهاٌة وفً شًء

 مجهولة هوٌاتهم وتبقى الظل فً سٌبقون هإالء بٌن األهم األشخاص فٌما العالمٌة الدولة عن رسمٌا   ٌ علَن حٌن

 ... العالمٌة الدولة عمر من األولى السنوات فً األقل على اإلنسانً للشعب بالنسبة

 ما لكن المإقتة الحكومة دفة لٌقودوا أفرادا   الثابرة الجماهٌر فتختار الحكومات تنهار سوؾ أسلفنا كما البدء وفً

 من لدٌنا متوفر هو ما كل بٌن التوفٌق وهً البحث فً نتبعها التً المنهجٌة الطرٌقة بالنظر األخذ مع ٌحصل

قارنات من نعتمده وما الدٌنً الموروث خبلل من الحقبة تلك عن معلومات  المنهج ٌ ملٌه وما التؤرٌخ فلسفة فً م 

 انتخاب بعد ذروتها ستصل العبلمات أن ٌبدو ، التولٌفة هذه اإلعتبار بنظر األخذ مع سٌاسٌة قراءة من العلمً

 وصل الوضع ألن تلقابٌا   النظام فٌها ٌنحل الدستوري الفراغ من فترة تحصل وهنا مباشرة   المإقتة الحكومة أفراد
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 الموعود القابد توجٌهات وستكون العبلمات تؤثٌر بفعل تتوقؾ اإلعتٌادٌة الٌومٌة الحٌاة وبدأت التدهور ذروة

.  ستحدث التً الطبٌعٌة الكوارث بفعل منها الكثٌر سٌنقطع والتً العصر ذلك اتصال وسابل عبر المنقولة

 الكونً اإلنقبلب وحصل العبلمات مّرت فإذا للشعوب الوحٌد والمرجع الحاكم هً التوجٌهات تلك وستكون

 اإلنقبلب حصل فإذا" !  فٌه سٌهلكون الجدٌدة الدولة أعداء من كثٌرٌن أن الدٌنً الموروث ٌفترض" والذي

ل م فً األولى مرحلته وبدأت  . ما حدّ  إلى طبٌعٌا   الجو وعاد الترقً س 

 قد لفترة كان ما على الوضع وسٌستمر العمل الى الطبٌعٌة الحٌاة وعادت عملها اإلنتقالٌة الحكومة باشرت

 ألن تستمر سوؾ الدولٌة التجارة أن مع الدولٌة الم عاهدات فً كامل توقؾ مع الستة الى الثبلثة الشهور تتجاوز

 السٌاسٌة فً العالمٌة الشركات تلعبه الذي الدور تماما   ٌعرؾ كان سٌاسٌة إمكانات من لدٌه بما الموعود القابد

ٌ ن ٌبدو كما وبالقوة علٌها استولى ولذلك برى الثورة إدبان لها م دراء وع  مراكز فً مالكٌها على تحّفظ فٌما الك 

 أماكن هً الحال بطبٌعة المراكز وهذه عنه تكلّمنا الذي م خابراته جهاز قبل من ت دار والتً به الخاصة اإلعتقال

 . للسقوط اآلٌلة الحكومات أنظار عن بعٌدة سّرٌة

 

ٌّد الصمت سٌكون كذلك األولى األٌام فً  ٌشهدها لم أهوال من للتو خرج اإلنسانً الشعب أن باعتبار الموقؾ س

 فً تتركز لن األضرار هذه أن والواضح الطبٌعٌة الظواهر خلّفتها التً األضرار ترمٌم فً ٌ باشر ولم قبل من

 الدٌنً الثقافً الموروث فً المإشرات بعض خبلل من ولكن!  هذا على دلٌل ال أن مع المؤهولة الم دن قلب

 الكبرى الم دن بعض فً وقعت وإن وحتى وهً تبلفٌها تم الكارثة أن التقادٌر أقل فً أنه المإكد فمن والعلمً

كان ها إخبلء تم الم دن فهذه  الكوارث بعض عن علمٌة تنبإات نشهد والعشرٌن الحادي القرن فً اآلن ألننا. س 

 مراتب الى وصلت التكنلوجٌا فٌه تكون الذي للعصر بالنسبة الحال فكٌؾ الم دن تلك ساكنً إخبلء وٌتم الطبٌعٌة

 طرٌقها وتؽٌٌر العواصؾ بمسارات التحكم األقل على نظرٌا   والعشرٌن الحادي القرن فً اآلن الممكن فمن عالٌة

ٌّارة والكوٌكبات بالنٌازك ٌتعلق فٌما وكذلك  أنتجته مّما محدودة ألجزاء إال ٌصل لن الخراب أن والمهم ، الس

 الذي هذا وحقٌقة أحقٌة فً الشك وٌكون الصمت من حالة سنشهد األولى األٌام ففً وإذن اإلنسانٌة الحضارة

 والتحق ق الوقوع أثناء آثارها عن م ختلفة تكون الصدمة بعد ما آثار أن قرأنا النفس علم فً ألننا.  جدا   كبٌرا   جرى

ها التً القرارات أن ثانٌة بعبارة ، رعان الكونٌة الظواهر وقوع أثناء األفراد بعض سٌتخذ   موضع ت صبح ما س 

 فً ٌقدح وهذا والرعب الخوؾ ضؽط تحت سٌكون الظواهر تلك حصول أثناء القرار ألن لهم بالنسبة شك

ٌ عٌد الخطر ٌنتفً حٌن وبالتالً تمامٌته  الكرٌم القارئ تذّكر إذا أٌضا   ولهذا. قراراته فً النظر األفراد بعض س

ناك أن قررنا إننا  ٌنتابه من سٌوجد هذا ومع ، هذا سوى سبب من لها لٌس الدفعتٌن وهذه العبلمات من دفعتٌن ه 

 أن إلى وبصمت األحادٌث هذه ت فتتح روٌدا   روٌدا   ثم ، العقلً اإلنسان تكوٌن من أساسً جزء الشك ألن الشك

 باالوضاع التبلعب تم قد أنه لمسؤلة ٌ نّظر من ٌظهر سوؾ شك وببل ثم األولى الشهور بعد الذروة مرحلة تصل

 نجاح على بوادر بإظهار المعصوم القابد قبل من الرد سٌؤتً ولكن ، مشروع حق هذا الحال وبطبٌعة واستؽبللها

 الم دة وبهذه اإلنجازات هذه حدوث إنكار ٌمكن فهل حصل هذا أن إفترضوا"  معناه بما لهم وٌقول الدولة

ؾ فحٌنبذ" !  القصٌرة قبلة القلٌلة الشهور فً اإلنجازات من المزٌد بانتظار تماما   تنتفً ال لكن الوتٌرة تخ   أما.  الم 

 القابد ٌتخذ فسوؾ األمر هذا مثل حصل إذا أنه الواضح فمن الدٌنً الموروث ضوء على المسؤلة ناقشنا إذا

 ! دعواه صدق إلثبات اإلعجازي الطرٌق الموعود
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 على بالكامل سلطته الموعود القابد بسط أن بعد العالمٌة الدولة مبلمح تلمُّس بإمكاننا سٌكون األّول العام بعد

ع و العالم  بنجاح ت سلِّم سواء حد على والٌمٌنٌة الٌسارٌة الحركات وبدأت األ ممٌة السبلم حفظ قوات نفوذ رقعة وس 

 ومإسسات حركات وظهرت السٌاسٌة والحركات واألحزاب المإسسات من الكثٌر وتفّككت الجدٌد النظام

 الموعود القابد من أجدر شخص ٌوجد هل}  التالً هو المطروح السإال ٌكون مرة كل وفً جدٌدة وأحزاب

 وكما" الم خلّص" هو الرجل هذا بؤن آمن الك ل أن نفترض أن ٌ مكن ال الحٌن ذلك حتى ألننا{  للقٌادة بالتصدي

 ثانٌة وجبهة"  الم خلّص" هو أنه على الموعود بالقابد تإمن جبهة جبهتٌن على ٌكون سوؾ المجتمع بؤن أسلفنا

 أن لنا ٌ مكن ال وكما!  الموعود" الم خلّص" هو بؤنه تإمن ال لكّنها للقٌادة أهل وأنه جدا   ناجح رجل بؤنه تإمن

 سٌبدأ أنه هذا مع حتى نتوّقع أن لنا ٌ مكن ال!  دٌنً مفهوم على مبنٌة حركته كانت إذا الموعود القابد أن نتوّقع

 ، العقل ٌ قرره ما فهذا األولى الثبلثة السنٌن فً حتى ٌبدأها أن ٌ مكن ال بل ال األولى األٌام من الدٌنٌة الدعوى

تؤتٌا   ٌكون أن ٌ مكن ال الدولة به قامت الذي هذا أن للجمٌع ٌتؤكد حٌن م دة وبعد  فقط فه ناك بشري تخطٌط من م 

رٌات وكبت تقٌٌد دون تلقابٌا   الم عارضة وتنتفً مفاصله بكل النظام فً الجمٌع ٌنصهر أن ٌ مكن  واعتقاالت ح 

 الرأي عن التعبٌر وحرٌة الحرٌة طعم تارٌخها فً االولى وللمرة البشرٌة تتذوق فسوؾ ، وتشهٌر وتضٌٌق

قابل فً وتتلقى  …الدولة قبل من والتقدٌر اإلحترام كل الم 

 وفعله سبق ما فك ل الفعلٌة حركته الموعود القابد ٌبدأ سوؾ اإلنسانً الشعب عند القناعة هذه حصول وبعد وهكذا

قدمات إال حقٌقته فً ماهو  نتكلم ألننا.  السلٌمة للفطرة وإعادته الداخل من اإلنسان إصبلح وهً الفعلٌة للحركة م 

 ال) و(  الذبب مع الشاة) تجلس حٌث اإلبراهٌمً الدٌنً الموروث ٌإكد كما العصمة لمرحلة الم جتمع إٌصال عن

 سٌسكن وهو الناس مع هللا مسكن هوذا) وكذلك. الٌهودٌة فً جاء كما( مقّدس جبل كل فً ٌ فسدون وال ٌسوإون

 وستنقاد. الكرٌم القرآن فً كما( أبمة ونجعلهم) و( ربها بنور األرض أشرقت) وكذلك.  المسٌحٌة فً كما(  معهم

 دٌنهم علٌه ٌن ص بما دٌن أهل كل وخاطب األشرار من البشرٌة وخلّص تخلّص قد وٌكون والقلوب النفوس له

 وعلى الهابل التطّور مرحلة وهً دولته صفحات من الثانٌة الصفحة تبدأ سوؾ دعواه بدء ومع الجمٌع فاطاعه

 النظام كامل لآلن ٌنقلب لم هذا مع لكن الوجود عن تماما   تبلشى قد القدٌم العالمً النظام وٌكون األصعدة جمٌع

 الى وصوال   منه األهم المفاصل فً الضوء علٌه ون لقً التطّور هذا على ن رّكز وسوؾ الجدٌد للوضع الكونً

 هللا دولة الكونٌة للدولة ستتحّول والتً العادلة العالمٌة الدولة ظل تحت الجدٌد للوضع الكونً النظام انقبلب نقطة

م أبعد نمضً ثم ، الع ظمى  …التوفٌق هللا ومن وإٌاكم هللا أبقانا إذا النهاٌة سٌنارٌو عن قراءة لن قدِّ

 

 التطّور

 هذه وما!  مباشرة   والزندقة للكفر ٌدك من ٌؤخذ ك ؼول وكؤنه( تطّور) لفظ ضد م فرطة حساسٌة البعض لدى

 . كبٌرة الم شكلة الحالٌن وفً الجهلة عقول على حفاظ أو تام جهل إال الحساسٌة

نة التطّور إن ٌّر ال ثابتة بوتٌرة كونٌة س   ، الوجوه من بوجه التطّور على نإكد فكلُّنا نقبل لم أم فقبل نا البتة تتؽ

 فؤول ، الداروٌنً التطّور نظرٌة باسم المعروفة التطّور نظرٌة وجود مجّرد تتجاوز العقابدي ب عدها فً والمسؤلة

لماء من الكثٌر برز اإلسبلمٌة الحضارة ظهور ومع اإلؼرٌق هم النظرٌة هذه عن تكلّم من  الذٌن المسلمٌن الع 

 كتابه فً والقزوٌنً الحٌوان حٌاة كتاب صاحب الدمٌري الدٌن كمال ومنهم الصفا اخوان منهم بالتطّور قالوا

قدمة فً وبالتحدٌد م قدمته فً خلدون ابن لهذا وأشار المخلوقات عجابب  هناك ثم ، األّول الباب من السادسة الم 

 أٌما اآلن اختلفت النظرٌة هذه أن والحقٌقة التطّور فً وكتبوا تكلّموا الذٌن العلماء من دارون تشارلز عاصر من
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 التطّور ألن التطّور مراحل من عالٌة لمرحلة بدورها هً وصلت و الحقبة تلك فً علٌه كانت عّما اختبلؾ

 ! شًء كل على ٌجري

 

 تشارلز السٌر قدمه مّما وأوسع وأقدم أكبر القضٌة ألن كبٌر لؽط فٌه" الداروٌنً التطّور"  التسمٌة فؤصل وإذن

 ن بّسط أن أردنا إذا م شترك واحد أصل األنواع لكل أن القول مجّرد من ألبعد تذهب ال النظرٌة وهذه ، دارون

لِّ  أن فكرة أي الفكرة وهذه! العبارة  ! بامتٌاز عقابدٌة دٌنٌة فكرة هً م شترك واحد أصل واألجناس األنواع لك 

 

(  شًء   كل الماء من خلقنا ولقد) تعالى قوله بدلٌل حاصل الم شترك األصل الفقهً البحث صعٌد على ألنه

 الدٌنً العقابدي المفهوم مع تتعارض النظرٌة أن ٌعتقد من ثم.  الماء من كانت البداٌة ألن تذهب التطّور ونظرٌة

ه أن من أجهل فهو  من ال باإللحاد لها عبلقة ال وهً قبلها ال الحٌاة وجود بعد تتكلم فالنظرٌة!  الخ طاب له ٌَوج 

زبٌة هذه ، ؟ الحٌاة أوجد فمن.  م طلقا   بصلة له تمت وال بعٌد من وال قرٌب  إنها إذ أبدا   النظرٌة عنها تتكلم ال الج 

ٌُّن وإلعتقاد للعقٌدة دخل ال بحتة علمٌة قضٌة ت ناقش  ! بعٌد من وال قرٌب من ال فٌها واإللحاد والتد

 

 ! فحسب للتنوٌه إحتجنا ولكن محله فً اإلستزادة شاء لمن م راجعته ٌمكن طوٌل بحث   هذا العموم وعلى

 

رت وبدابً بسٌط بشكل ظهرت التً الحٌاة إن  أن وهً الشك تقبل ال حقٌقة أمام تجعل نا السنٌن مبلٌٌن عبر وتطو 

ٌّر ٌتبّدل الطبٌعً النظام م دابم بشكل وٌتؽ ٌَخد   بعض تنقرض فحٌنما للموجودات الدابم التطّور استمرارٌة ل

 لؤلجدر األفضلٌة ٌ عطً العام النظام بل اضمحلت أو توقفت قد التطور عجلة أن أبدا   هذا ٌعنً ال الكابنات

نافس اختفاء بفضل وٌترقى ٌتطّور الذي هو واألجدر  النظام كامل ٌتطّور أن هو المهم أن وذكرنا وسبق له الم 

 . بالفعل الحاصل هو وهذا أجزاءه بعض حساب على ذلك كان لو حتى الكونً

ناك أن المعرفة تمام نعرؾ وألننا مه   ناحٌة من الموجودات باقً على لئلنسان جدا   واضح تفّوق ه  ه   تحكُّ  وتسلُّط 

 ما إذا إننا بمعنى ، عالٌة متطّوره مرتبة ٌصل لم حواّسه ناحٌة من اإلنسان أن اإلعتبار بنظر األخذ مع علٌها

 اإلنسان حواس أن واضحا   ٌبدو مثبل   القطط عند الموجودة تلك مع وسمعه وبصره اإلنسان شم حاسة بٌن قارّنا

ٌ ز أنه تماما   ن درك هذا ومع الكابنات باقً أو القطط حواس م جاراة عن قاصرة ها عنها ٌتم  بما إال بشًء ال بؤجمع 

ه    ! عقلٌة قوة من ٌملك 

 

 لم فشخصٌا   ، األقل على الشكل حٌث من حالها على وهً السنٌن مبلٌٌن من الكابنات بعض أن كذلك ون درك

ٌ عطٌنا تطّور األمازون تماسٌح من تمساح أن ٌوما   أسمع  ! المنطق علم فً نظرٌة ل

 ؟ التطّور عن توقفت التماسٌح أن هذا ٌعنً هل لكن
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 أم التطور عن التماسٌح توقفت هل بها لٌفهم الكون على ٌ سٌطر جعلته التً المٌزة اإلنسان ٌستخدم أن ٌجب وهنا

 ! العقل هً المٌزة وهذه ال

 

نا ال التطّور لهذا األشكال عشرات وهناك تتطّور مازالت التماسٌح أن شك فبل ها أقلّه   عنها الحدٌث ٌسع   مع تؤقل م 

 العقلٌة ق درته اإلنسان سٌستخدم كٌؾ هو المهم ولكن!  ت طرح أن ممكن فرضٌة ألؾ من واحد وهذا الحالً المناخ

.  األمر ٌتم كٌؾ ٌفهم لكً للخلؾ بالزمن العودة على الق درة ٌمتلك ال المبدأ حٌث من فهو!  التطّور هذا فهم فً

قارنة ، الحقٌقة لٌكتشؾ أكثر للتقدم الق درة ٌمتلك لكنه  إلٌها الوصول ن رٌد التً الفكرة ن لّخص أن ٌمكن بسٌطة وبم 

نها تؽٌٌر ناحٌة من تتطّور مازالت لكنها ظاهرٌا   التطّور عن توقفت األجناس بعض بؤن معرفتنا فمع ،  مواط 

ها األصلٌة ها إحتمالٌة وكذلك. والتخّفً واإلختباء الصٌد فً ق دراتها وتنمٌة الؽذابً ونظام   صعٌد على تطّور 

ك ر ما أن مع علٌه قاطع دلٌل اآلن نملك ال والذي العقلٌة القوى  !  وبقوة بوضوح له ٌ شٌر أعبله ذ 

 ! بالضبط ٌجري فماذا ال الجواب كان وإن ال أم التطّور عن اإلنسان كؾ   هل هو المطروح فالسإال

 

ها من عدة أشكال للتطّور ولكن الكابنات تلك حال حاله ٌتطّور مازال أٌضا   اإلنسان أن:  وجوابه  تطّور هو أهمِّ

 قوانٌن ٌفهم أن التارٌخ قبل ما إنسان من تنتظر أن ٌ مكن فبل ، الموجودات عند العقلٌة والق درات الفكرٌة البناءات

ٌّة أشٌاء فهذه!  العسكرٌة السونار أجهزة تطوٌر فً ٌ شارك أن أو الكم فٌزٌاء  اإلستٌعاب ناحٌة من علٌه عص

رها لم أنه بفعل القضاٌا هذه ٌجهل أنه هنا أقصد وال.  ٌستوعبها لكً الكافٌة المقدرة ٌمتلك ال هو بل ٌ عاص 

 ٌ مكننً فبل وهكذا ، معها للتؤقل م م ستعّدا   لٌس وهو واسعة زمنٌة لثؽرة زمنٌة قفزة بمثابة ستكون ألنها وٌهضمها

 كبٌر جدٌد كوكب لصناعة بعض مع كواكب أربعة أو ثبلث دمج عن تتكلّم نظرٌة نستوعب أن أنت أو أنا

 ٌنفٌه دلٌل نمتلك ال أننا مع أبدا   به ن صّدق ولن اآلن لنا بالنسبة تخرٌؾ محض فهذا ، مثبل   الزراعة فً الستثماره

 عن فكرة نمتلك وال عّنا بعٌدة فضابٌة حضارات عند ال أم األمر هذا مثل حصل هل أنه دلٌل نمتلك وال

 ! النظرٌة الناحٌة من ممكن أنه علمنا مع نرفضه هذا ومع أصبل   الموضوع

 

 " ! ال أم العلمٌة اإلنجازات هذه لمثل اآلن مستعدون وأنت أنا هل"  هو والسإال

 فً التفكٌر مجّرد من م رتعب أنا بل أعلم فبل أنا أما ،!  الموعود القابد ظهور موعد عرفت الجواب عرفت وإذا

 !!! إنجازات هكذا

 

رَ  إذا جدا   م خٌؾ واألمر ٌّل ب عمق اإلنسان فٌه تفك   أن أو مثبل   اختفت قد الشمس لتجد ما ٌوم   صباح تستٌقظ أنك فتخ

 ! األندٌز جبال قمم مع أطرافه أحد من متر مابة ب عد على أصبح الزهرة كوكب

ٌُّه ٌمكن فكٌؾ العلمً الخٌال رواٌات كاتبً أكثر علٌه ٌتجرأ لم ما هذا  البد أنه والمهم ، م عاشة فعلٌة كحقٌقة تخل

 كان فكما ، وبٌننا التارٌخ قبل ما إنسان بٌن بسٌطة وبمقارنة الفكرة هذه نتقّبل لكً وأنا أنت عقول نا تتطّور أن

ر  اإلستٌعاب عن عاجزا    وهكذا أعلى مرتبة لنصل نحن سنتطّور فكذلك الٌوم علٌه نحن ما نحن نكون لكً وتطو 
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لٌا المراتب نصل حتى الوضع ٌستمر  تتوفر ال وإال اإلفتراض سبٌل على كله هذا الحال ،وبطبٌعة التطّور من الع 

 ! الصدد هذا فً اإلفتراضات ؼٌر لدٌنا

 

نة اإلرتقاء أن أثبتنا إننا بما لكننا  للتطّور الثانً الوجه اإلرتقاء اعتبار فٌمكن العام الكونً النظام علٌها ٌشتمل س 

 فً وأشكالها الحٌاة تطّور قضٌة ن عالج أن وٌبقى والعلمً الفلسفً الصعٌدٌن على واضح فارق هناك كان وإن

 . الموعود القابد قٌادة ظل تحت العالمٌة الدولة

 

  العامة القراءة ضوء على العالمٌة الدولة تطّور

 نتكلم التً الصفات بذات دولة انتاج على قادرة ؼٌر المعاصرة السٌاسٌة األنظمة أن الواضح الجلً من ٌبدو

 ونشاطات فعالٌات تحت ترزح الم عاصرة األنظمة فهذه. الموعود القابد قٌادة ظل تحت العالمٌة الدولة فً عنها

 فً والمعنوٌة المادٌة امكانتها من الكثٌر ت سّخر أنها إذ ، خنق أٌما وتخنقها شعوبها عنق حول تلتؾ المشنقة كحبل

 اإلنفاق موازنة نرى فمثبل   ، القرٌب المنظور فً ولو بصلة اإلقتصادي للرخاء تمت ال مشارٌع خدمة سبٌل

 ؼٌر موضع فً والخبرات االموال ٌ سّخر الحال بطبٌعة وهذا النصؾ تتجاوز الدول بعض فً العسكري

 م عٌنة تحالفات ضمن التخندق مبدأ على قابمة المعاصرة السٌاسة وألن ، األهم أنه ٌ فترض الذي الموضع

 بؤمنها دابما   متربص عدو بوجود األوهام تلك من التخلّص على قادرة ؼٌر ٌجعلها وهذا الدول بٌن واتفاقات

 واألثمان االموال صرؾ الى األحٌان من كثٌر فً مضطرة فهً. الخط طول على لها فعلً قلق ومصدر الداخلً

 شرابهم ٌتم والذٌن محتملٌن حلفاء إٌجاد الحال بطبٌعة ٌستتبع وهذا وتسلٌحها الجٌوش تموٌل على الباهضة

 فً قدم موطا إٌجاد اخرى ومن جهة من النفوذ على للحفاظ بالترؼٌب واخرى بالترهٌب وتارة تارة باألموال

 مإسسات وَبَنت عمبلبها م سبقا   فٌها زرعت التً الدولة قلٌما فً عسكرٌا   للتدخل هذه أو الدولة تلك احتاجت حال

 خزٌنة ٌ حمِّل هذا أن الواضح ومن اللوجستً وبالدعم وبالقوة باألموال وجهزتها حكومٌة ؼٌر ومنظمات وأحزاب

 لهم واق   وال رمقهم به ٌسّدون ما ٌجدون وال األرصفة على قابعٌن ٌكونون قد الدولة تلك أبناء فٌما الكثٌر الدولة

 أو والذخٌرة السبلح تصنع التً بالمصانع مشؽولة الدولة واراضً البشرٌة والطاقات واألموال برد أو حر من

 تقادم مع جدوى ببل تكون أو صبلحٌتها مدد انتهاء بعد تتلؾ ان تلبث ال والتً واألسلحة الذخابر استٌراد ٌتم

 األموال ت صرؾ أن من فبدال   وهكذا ، األسلحة صناعة فً والرهٌب والٌومً السرٌع التطّور بفعل علٌها العهد

 والطب والصناعة الزراعة مستوٌات تحسٌن فً والوقت العاملة واألٌدي العلمً البحث وورش العلمٌة والطاقات

 هذا دول بحال أزرى الذي المطبق الجنون هذا فً رجعة لؽٌر تذهب تراها التحتٌة والبنى واإلسكان والتعلٌم

 . العالم

 

 النظام هذا ببساطة ألنه المعاصر النظام هذا ظل تحت العالمً اإلزدهار ٌتحقق أن المستحٌل وشبه المحال من إن

 انه مع ، لها هذا كل تسخٌر ٌتم بحٌث مكان فً األهمٌة من لٌست ثانوٌة أمور فً إمكاناته ت سَتنَزؾ المعاصر

 ٌصب ال ألنه منه طابل ال شًء النهاٌة فً ٌبقى لكنه االحٌان بعض فً قصوى وضرورة ضرورة ٌ عتبر اآلن

 وهو إال هذا اإلرادات وكسر المحاور صراع فً ظاهرٌا   انتصر ان حتى أحد ٌخرج وال اإلنسان خدمة فً

 األسواق وكساد الطبٌعٌة الكوارث إثر النكبات عن ناهٌك لوحده العسكري الجانب فً وهذا ، تؤكٌد بكل خاسر
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 الشعب أبناء وٌسلب الدولة ق درات ٌستنزؾ هذا كل. منه طابل ال الذي العبثً الهوٌات وصراع الجابرة والقوانٌن

 والثقافً والفكري الصحً المٌدان فً اإلزدهار ٌ عطل وكذلك العلمً البحث وسابل لتطوٌر الفرص من الكثٌر

 هناك سٌكون المنهك جسده تتآكل التً الفتاكة واألمراض األوببة هذه كل من العالم تخلص فلو ، واإلجتماعً

 النظام كامل معه وٌتطّور ٌتطّور لكً المناسبة واإلمكانات والمال الوقت وٌجد اإلنسان ٌزدهر لكً فرصة

 أن قلنا كما المستحٌل شبه ومن ، برمته الكونً النظام النهاٌة وفً واإلجتماعً والفكري واإلقتصادي السٌاسً

 المرض له وخططت أسست التً والعقلٌة هو ألنه األزمات هذه لكل مناسب حل الحالً العالمً النظام ٌوج د

 إال تتبلشى ولن تنتفً لن وهً اإلنسان ٌزدهر لكً األمراض هذه كل تتبلشى أن فبلبد وإذن.  للعالم الحقٌقً

 تكون لن فٌها الوضع ٌستقر أن بعد العالمٌة الدولة وتلك. واحدة زعامة ظل تحت موحد واحد عالمً نظام بوجود

 ألن نفسها تحارب ان للدولة ٌمكن فبل انقرض قد ٌكون والمتعددة المختلفة الدول مفهوم ألن مثبل   للجٌوش بحاجة

 واالٌدي والخبرات االموال هذه أن وبما ، الحرب اعبلن ارادت لو من فستحارب واحدة دولة سٌكون كله العالم

 الدولة، خزٌنة نصؾ المعاصر عالمنا دول بعض فً تكلؾ والتً العمبلقة والمصانع العلمٌة والورش العاملة

 اجل من العلمً البحث وسابل و العاملة واالٌدي االموال من الكثٌر نوفر سوؾ فهنا تتبلشى سوؾ كلها انها وبما

 متسع لدٌه سٌكون لهذا وتبعا   االقتصادي بالرخاء االنسان على سٌعود وهذا الدولة فً المهمة المفاصل تطوٌر

 الجرٌمة عوامل وتنتفً اعلى مرتبة الى مرتبة من وٌنتقل اإلنسان ٌتطّور النهاٌة وفً العلمً للبحث الوقت من

 …جدا تطول والقابمة آخره الى و و و المحاكم من ح ل فً نكون وبهذا والتزوٌر واالحتٌال والسرقة المنظمة

 

 بالخٌط تمسك أن استطعت فإذا المعاصرة الدول كاهل ت ثقل التً االخرى اإلنفاق موارد من الكثٌر تضم أن ولك

 من المانع هو ما قابل ٌقول وقد المعاصر النظام هذا ظل تحت اإلنسان ٌزدهر ان المحال من ان ستدرك بٌدك

 صؽٌرة دول ؼالبا   فهً ازدهرت وإن الدول هذه مثل أن وجوابه ، الراهنة الظروؾ فً الدول بعض ازدهار

 عنه نتكلم ما تمثل ال فهً ثانٌة ومن جهة من هذا ، الفعلٌة امكاناتها ضوء على إال ٌكون لن وازدهارها ٌفةوضع

 بعض تنعم أن فابدة فما االرض أصقاع شتى وفً كله وازدهاره كله االنسانً المجتمع عن نتكلم اننا إذ ههنا

 الخدمات وسوء واألوببة والحروب والمجاعة الجهل ٌقتلها أخرى شعوب فٌما والرخاء بالرفاهٌة الشعوب

 والرفاه بالرخاء كلهم أفراده ٌنعم والذي الموحد اإلنسانً المجتمع عن نتكلم فنحن ، السٌاسٌة انظمتها وتخلؾ

 تكون ولن لجٌوش بحاجة تكون لن الدولة ،فهذه ككل العالم تحكم واحدة دولة هناك كان إذا إال ٌكون لن وهذا

 لمساومات تخضع ولن ما تحالؾ فً التكتل أو ما لمحور لئلنضمام بحاجة تكون ولن خارجٌة لسٌاسة بحاجة

 على استراتٌجً موقع لها لٌس التً البلدان من خصوصا   االموال من الكثٌر تنهب والتً الكبرى الشركات

 من كاملة أساطٌل الدول بعض فً ٌوجد فٌما والبحرٌة والبرٌة الجوٌة النقل وسابط بفعل وذلك العالمٌة الخارطة

 قوٌة ادراٌة وامكانات واسعة علمٌة وبقدرات الدولة كهذه ضخمة بمٌزانٌة فدولة ، الحاجة عن فابضة الطابرات

 السعادة وتوفٌر إٌجاد على القادر وحدها وهً مآسٌه من العالم انتشال على قادرة ولوحدها ستكون ورصٌنة

 جمهورٌاتهم فً الفبلسفة راود الذي الحلم لذلك البشرٌة تصل لن الدولة هذه وبؽٌر البشر بنً لكل والراحة

 ذلك اجل من وبذل وجاهد البشري العرق هم حمل من وكل والفنانٌن والصالحٌن واالنبٌاء والعلماء الفاضلة

 من ستمتلكه بما دولة وهً ، واألمراض واألوجاع اآلالم من الخبلص دولة هً الدولة فهذه ، والنفٌس الؽالً

 فً الكبٌر الدور هذا تلعب لكً التؤهٌل تمام مإهلة ستكون ثمٌن وقت ومن  موارد ومن بعضها لك ذكرنا قدرات

 فمن والسٌاسٌة والفكرٌة العلمٌة المراتب ألعلى البشرٌة وصلت لو فحتى ، آخر واقع الى واقع من البشرٌة نقل

 وجود من الخبلص ٌمكن فبل هذه والحال الدولة مفهوم عن وتتخلى و تتجاوز أو الفردانٌة تتجاوز أن المحال

 وصل االنسانً المجتمع كامل كان لو حتى ترحل ولن ستبقى فالمشكلة موجودة ومادامت ومختلفة متعددة دول
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ٌّله حتى ٌمكن ال شًء العالمٌة الدولة ظل تحت عنه نتكلم الذي المهول التطّور ولهذا ، عالٌة فكرٌة لمراتب  تخ

 وآخر دولة أول هً الدولة وهذه. البشري التؤرٌخ كامل فً مثله نرى ولم نسمع لم شًء ألنه الحقٌقة أردت اذا

 بل بالفعل المستحٌل تمتلك ألنها مستحٌل ٌسمى لشًء وجود ال عهدها وفً البشري التارٌخ فً نوعها من دولة

 الدٌنة القراءة ضوء على الدولة هذه فً التطور طبٌعة قرأنا لو وأما ، األولى انطبلقتها منذ حققته قد تكون

 ! بكثٌر أوضح األ مور تكون فسوؾ

 

  الدٌنً الموروث قراءة ضوء على العالمٌة الدولة تطّور

تعلّقة نبوءته فً تام وضوح{ الم خلِّص} عن الدٌنً للموروث قراءتنا فً ن صادؾ  ، اإلنسانٌة الحٌاة بتطّور الم 

ع أن قبل بالذكر الجدٌر ومن  موجود!  حصرا   السماوي الدٌنً الموروث بؤن نذكر أن المبحث هذا فً نتوس 

ر  من كثٌر ٌتؤتى الهندٌة القارة شبه وفً الصٌن فً السماوٌة ؼٌر األدٌان تلك فحتى ، البشرٌة كل عند وحاض 

 المفاهٌم بعض وبالتالً السبلم علٌهما ونوح آدم أوالد من األصل فً كلهم فهم ، القدٌمة النبوات من اعتقاداتها

ها التً الشبهة وما وتقالٌدهم عاداتهم فً ترّسخت الدٌنٌة  الرساالت كانت لو بؤن للدٌن المناوبٌن بعض ٌطرح 

 كذب على دلٌل فهذا البشر ابتكرها التً الدٌانات بعض وبٌن بٌنها التشابه هذا وجدنا لما صحٌحة السماوٌة

ر ال اإلستشكال هذا أمثال الحال وبطبٌعة!  سماوٌة أنها دعوى  باء ألؾ ٌفقهون متخّصصٌن باحثٌن عن ٌصد 

 سماوٌة ؼٌر دٌانات ٌعتنقون الذٌن وهإالء والطرٌقة المنهج وبنفس القضٌة بنفس بّشروا األنبٌاء كل ألن المعرفة

خ باعتبار المفهوم نفس علٌهم ٌسري  هو ترّسخت التً اإلعتقادات هذه ومن. فٌهم األقدمٌن نبٌاءاال دعوات ترسُّ

 ٌسري سماوي أم كان أأرضً األدٌان من دٌن بؤي ٌ سلِّمون ال الذٌن اولبك وحتى(  ! المخلص} مجًء اعتقاد

. .  وتفصٌبل   جملة   المعادلة فً داخلون وهم النبوات بها جاءت التً الصٌؽة نفس وٌمارسون المفهوم ذات علٌهم

. 

 

نة هو بل اآلخر البعض دون البعض ٌمارسه اعتقاد مجّرد لٌس فالدٌن وبالتالً  اإلنسان ذات فً متؤصلة كونٌة س 

ٌ علن دٌنه ٌترك مثبل   الملحدٌن بعض نرى إننا حتى منها اإلنسان ٌنفك وال  ٌقضً أن ٌلبث ال ثم إلحاده عن و

 متى أدري فبل المإمن فٌه ٌ فكِّر ما ضعؾ عشرٌن األمر هذا فً ٌ فّكر أنه وحتى!  هللا عن ٌتكلم وهو كلها حٌاته

ٌ صّدق  وطالما للضحك مثٌر وهذا ، ؟ عنه الحدٌث عن فٌكفّوا موجود ؼٌر هللا أن ٌقولون حٌن أنفسهم هإالء س

 !!! أقول ما على ٌشهد وهللا علٌه ضحكت  

 

 على إنسانٌة فكرٌة قٌمة هً وإنما فقط األدٌان أتباع بها ٌ عنى ال الدٌنً الموروث ٌ قدمها التً فالقراءة وإذن

 العلمٌة للمقاٌٌس أخضعناها إن التً األفكار من هابل كم توفِّر ألنها ودقٌقة وافٌة دراسة دراستها الجمٌع

 ! العبارة فً دقٌقا   أكون حتى هكذا أكثرها أو عالٌة قٌمة ذات ستكون والفلسفٌة

 

 ٌ حدثنا إذ.  الموعود القابد سٌقوده الذي الواقع أو الدولة فً كبٌر تطّور عن ٌ كلّمنا اإلنسانً الدٌنً والموروث

 ظل تحت اإلنسانً الشعب حٌاة تترّفه وكٌؾ البشرٌة ربوع ٌسكن سوؾ الذي العدل عن اآلتً التوراتً النص
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 بطبٌعة( الم خلِّص} هو هنا والمقصود الحكم هو له وكتب الشرٌعة الملك ألبٌه هللا أعطى الذي الملك بنا قٌادة

 . الحال

 فالتحمل ، بالحق المساكٌن ،ولعبادك بالعدل شعبك بٌن ،لٌحكم الملك البن وعدلك ، للملك شرٌعتك أعط اللهم] 

 الظالم وٌسحق البابسٌن ،وٌخلص بالحق الشعب لمساكٌن لٌحكم ، العدل ظل فً للشعب السبلم واآلكام الجبال

 العشب على ٌهطل كالمطر سٌكون ، والعصور األجٌال مر ،على القمر أنار وما الشمس مادامت ،ٌخشونك

 ، الوجود من القمر ٌختفً ٌوم إلى السبلم وٌعمُّ  األبرار أٌامه فً ،ٌشرق العطشى ٌروي الذي الوارؾ وكالؽٌث

 72- المزمور/  داوود مزامٌر[  األرض أقاصً الى النهر ومن البحر الى البحر من وٌملك

 

ٌ شٌر اإلنسانً المجتمع به سٌنعم الذي للعدل واضحة إشارة ٌتضمن النص لٌا الدولة قٌادة لمقر بوضوح و  الع 

لٌا الدولة قٌادة مركز طبعا   وهذا( !  األرض أقاصً الى النهر ومن البحر الى البحر من) ٌمتد الذي  ولٌس الع 

 وفً شًء كل ٌنتهً حٌن أي( !  الوجود من القمر ٌختفً) أن الى ستبقى الدولة فهذه وكذلك!  اإلدارٌة حدودها

 قال إذ للصالحٌن الرخاء فٌها سٌكون(!  والعصور األجٌال مر على) ستبقى التً جدا   الطوٌلة الفترة هذه

 . . . كله هذا من شًء وال مجاعات وال حروب فبل( !  السبلم وٌعمُّ  األبرار أٌامه فً وٌشرق)

 

 . 1:21 - متى[  خطاٌاهم من شعبه ٌخلص ألنه] القول ورد اإلنجٌل وفً

 العالً اإلرتقاء ذلك نحو وسٌسٌرون المعالم واضح أمامهم الطرٌق ٌكون فسوؾ خطاٌاهم من سٌخلصهم وألنه

م أو أحد ٌ دٌن كً ٌؤتً ال والم خلِّص الكبٌر اإلنسانٌة حلم وٌحققون  : اآلخرٌن حساب على أحد ٌخدم أو أحد ٌ جرِّ

 

 . 47: 12 - ٌوحنا[  العالم أل خلص بل ، العالم ألدٌن آت   لم]

عادلة فً داخل موجودات من فٌه من بكل العالم فكل  ، الؽابات ، الطبٌعة ، الحٌوان ، اإلنسان.  الخبلص م 

عادلة فً داخل شًء كل ، األشجار  : أنه نفسه عن قال هو الم خلِّص وهذا الخبلص م 

 .18:11- متى[   هلك قد ما ٌخلص لكً جاء] 

 

 القرآن فً جاء ولذلك النظام هذا مفاصل لكل الحٌاة وتعود الكونً النظام لكامل الحٌاة ٌ عٌد لكً سٌؤتً أنه أي

 : الكرٌم

 

ة  ] ٌَ َتة   األرض   ل ه م   وآ  ٌ َناَها الَم  ٌ ٌَ َنا أَح َرج  َها وأَخ  ن  ه    َحّب ا م  ن  ل ونَ  َفم  ؤ ك   33 - ٌس[  ٌَ
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 : العالم كل والبركة الخٌر نور ٌعمُّ  سوؾ ولذلك

ع و ربها بنور األرض وأشرقت]   . 69 - الزمر[  الكتاب وض 

 وهذا فٌه داخلة أرض وكل وأشمل أوسع اللفظ هذا مصداق بل األرض كوكب منها المقصود لٌس واألرض

 ! النصوص ظاهر من الواضح

 

 من للحٌاة المٌتة األرض وتعود اإلنسانٌة حٌاة فً النوعٌة والطفرة الكبٌر والتطّور الرخاء هذا سٌحدث وإذن

 السإال ولكن أحد حكمها تحت ٌ ظلم ال التً هللا بشرٌعة الحكم ٌتم أي الكتاب وٌوضع ربها بنور وتشرق جدٌد

 ؟ هذا كل سٌحصل كٌؾ هنا المهم

 ؟ جدا   الكبٌر الشكل بهذا الكونً الواقع بسببها سٌتطّور التً الوسٌلة ماهً أي

 : قوله السبلم علٌه الصادق األمام عن ورد ،إذ التالً النص فً ٌؤتً السإال هذا وجواب

 

 الحرفٌن ؼٌر الٌوم حتى الناس ٌعرؾ فلم.  حرفان الرسل به جاءت ما فجمٌع.  حرفا   وعشرون سبعة العلم}  

 وعشرٌن سبعة ٌبث ها حتى الحرفٌن إلٌها وضم.  الناس فً فبثها حرفا   وعشرٌن الخمسة أخرج قابمنا قام فإذا

 .336/ ص/ 52.  ج/  البحار{  حرفا  

 

 العلمً والفتح التكنلوجٌا عصر فً فالٌوم ، الٌوم البشرٌة حققته لما تقٌسه أن ٌمكنك سٌكون الذي اإلزدهار فهذا

م هذا لكل الناس ٌستخدم لم الكبٌرة واإلنجازات  عٌنٌك تراه ما وحققوا العلم من الخمس ربع من أقل سوى التقدُّ

 ! الٌوم موجود هو ما بؤضعاؾ العدد تضاعؾ لو بالك فما

 

 وإن سهل ٌسٌر أمر سٌكون الكونً نظامنا أجزاء باقً أو وجدت إن األخرى األكوان على اإلنفتاح أن ٌبدو ولهذا

 : قوله السبلم علٌه الباقر اإلمام عن ورد فقد جدا   علٌنا صعب الٌوم كان

 

ٌِّر قد القرنٌن ذا إن أما]  ما:  قال ؟ الصعب وما سورة قال.  الصعب لصاحبكم وذخر الذلول فاختار الساحبٌن خ 

 أسباب ، األسباب فً وٌرقى السحاب سٌركب إنه أما.  ٌركبه فصاحبكم برق أو وصاعقة رعد فٌه كان

 . 321/ص/ 52/ج/  البحار[  خربان واثنتان عوامر خمس ، السبع واألرضٌن السبع السماوات

 

 إٌجاده على ٌعمل سوؾ الذي العلمً المستوى عرفنا أن بعد األمور وأسهل أٌسر من سٌكون هذا أن المإكد فمن

نها التً والقوانٌن األنظمة عن ناهٌك ، اإلنسانً المجتمع فً الموعود القابد  سترتفع والتً مجتمعه فً القابد سٌس 
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 علمً طابع ذات ستكون النزعات وتلك ستحصل التً النزاعات حل فً الوحٌد الفٌصل هو لٌبقى الدولة تقّدم مع

لٌا المصلحة وهدفها األؼلب فً  : قوله وآله علٌه هللا صلى النبً عن ورد إذ للدولة الع 

 

 مثل على الناس ٌكون حتى ، جورا ملبت كما عدال األرض ٌمؤل ، ٌعسوبها الى النحلة تؤوي كما أمته إلٌه تؤوي]

 .99/ص/ حماد ابن[  دما   ٌهرٌق وال نابم ٌوقظ ال ، األول أمرهم

 

ها[!  واحدة أمة الناس كان] البقرة سورة فً الكرٌم القرآن حّدثنا كما أي األول أمرهم ومثل  والحب السبلم ٌعمُّ

 ، دم فٌها ٌ راق وال راحته تسلب وال نابم فٌها ٌ وَقظ   ال الموعود القابد دولة ستكون وهكذا. والبركة بالخٌر وتنعم

 تجعله فبل اإلنسان طاقة تستنزؾ كلها االمور هذه ألن ، فقر وال حزن، ،وال خوؾ ،وال ترهٌب وال أسلحة فبل

 . أبدا   توجد ولن تنتهً سوؾ فكلُّها وٌتقّدم ٌ بدع

 

 : قوله( ص) النبً عن ورد قد ولذا النظام مفاصل كامل اإلقتصادي الرخاء وٌعم

 

 نباتها من األرض وال ، صبته إال شٌبا   قطرها من السماء تدع ،ال األرض وساكن السماء ساكن عنه ٌرضى] 

 .99/ص/ حماد ابن[  األموات األحٌاء ٌتمنى حتى ، أخرجته إال شٌبا  

 

 قوله( ص) عنه ورد وكذلك ، العظٌمة النعمة هذه ٌ شاركوهم لكً حاضرٌن األموات ٌكون أن األحٌاء ٌتمنى أي

: 

ه ال حثوا   المال ،وٌحثو أكبادها أفبلذ األرض له ت خرج] ا ٌعد   . 68/ ص/  51/ ج - البحار[  عد 

 

 للقابد ت خرج سوؾ فاألرض ، الفكرة لنفس تشٌر وكل ها به اإلحاطة ٌمكن مما أكثر المورد هذا فً واألحادٌث

 سٌحدث وهذا لآلن اكتشفناها نكون ال قد نفٌسة معادن من أعماقها فً موجود هو ما أي أكبادها أفبلذ الموعود

 وكذلك ، الجدٌد التعلٌمً ونظامه الموعود القابد قٌادة ظل تحت العالم ٌكتسح سوؾ الذي العلمً التطّور بفعل

ٌّر قد ٌكون المناخ ألن جدٌدة واصناؾ جدٌدة نباتات ستظهر  وجود فسنشهد الكونٌة والظواهر العبلمات بفعل تؽ

 والسماء الخٌرات هذه كل ت نبت سوؾ واألرض الٌوم نعرفها التً لؤلصناؾ باإلضافة شك دون جدٌدة أصناؾ

(  أزهارا   وٌزهر القفر ٌبتشر) التوراتً النص فً كما بتشرت والقفار الحقول وتخَضر الوافر بالمطر تجود سوؾ

 ! جدٌد نظام الى نظام من البشرٌة تنتقل وهكذا! 
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 بشكل سٌرتفع الذي العلمً والمستوى األمد وطوٌل الدابم والسبلم ٌحصل سوؾ الذي اإلقتصادي للرخاء وتبعا  

 فهً القدٌمة األشٌاء من للكثٌر الدولة تحتاج لن فسوؾ هذا لكل تبعا   ، والسٌاسً اإلجتماعً واألمن رهٌب

نحة ٌ عتبر فٌها النابم إٌقاظ أن درجة الى جدٌدة وقوانٌن أنظمة ستصنع  . ج 

 منه وٌؽترؾ ٌ لقٌه أي(  عدا ٌعده وال حثوا المال ٌحثو) الموعود القابد أن درجة الى وافرا   سٌكون المال أن وبما

 بحاجة السارق فبل ، اإلجتماعٌة المفاصل تطوٌر فً ٌ ساهم سوؾ الوافر المال فهذا ، عده من طابل ال إذ اؼترافا  

 ٌرد قد وهنا ، هذا من شًء وال الرذٌلة لممارسة بحاجة)… (  وال للرشوة بحاجة المرتشً وال ٌسرق لكً

 ؟ جدا   مهم سإال

 الناس وٌجهد ٌعمل فلماذا علٌه سٌحصل والكل وفٌر المال إذ للعمل مثبل   الحاجة هً فما!  كذلك الوضع كان إذا

 !!! الدولة نظام سٌتطّور فكٌؾ العمل عن توقفوا واذا

 عن نتكلم إننا وبما أبدا   المال أجل من ولٌس األفراد بٌن التفاضل أساس على سٌكون حٌنبذ العمل أن:  والجواب

 دولتهم ستكون الدولة فتلك الدولة خدمة أجل من سٌتسابقون فهم(  الناس نفع من الناس خٌر) بفكرة مإمن مجتمع

 الصعٌد على ٌبقى انجازات من عنه تكلّمنا وما.  وازدهارها نجاحها تجاه بالمسإولٌة ٌشعر والجمٌع بحق

 سبٌل فً ٌقدموه ما قدر على سٌكون عنهم هللا ورضوان الثواب أن أي األخروي بالصعٌد له ربط وال ، الدنٌوي

 : قوله الباقر اإلمام عن المروي الحدٌث فً اإلشارة وردت ولهذا المعصوم المجتمع خدمة

 

 أهل وبٌن بالتوراة التوراة اهل بٌن وٌحكم ، بؤنطاكٌة ؼار من وجل عز هللا كتب وسابر التوراة ٌستخرج] 

 . 351/ص/52 - البحار[  بالقرآن القرآن أهل وبٌن بالزبور الزبور أهل وبٌن باإلنجٌل اإلنجٌل

 

را   سٌكون األ خروي الب عد أن وكٌؾ والعقابدي الدٌنً الب عد الى بوضوح النص أشار فقد عادلة فً حاض   ومبدأ الم 

نٌا الحٌاة فً الحاصل التطّور عن النظر بؽض موجودا   سٌبقى اآلخرة فً والعقاب الثواب  شروط ولكن الد 

 ما وكل تام رخاء فً ألنه المعاصً ما أحد ٌرتكب ألن معنى فبل وللجمٌع متوفرة ستكون كلُّها الدٌنً اإللتزام

 دون شاب ٌوجد وال عزباء ستبقى مرأةا توجد فبل وللكل متوفرا   سٌكون الجنس وحتى. تماما   له متوفر ٌرٌده

 محله فً بالتفصٌل لهذا وسنتعرض لذلك حجة تبقى ولن الرذٌلة وجود عوامل سترتفع أخرى بعبارة أي زواج

 . . . تعالى هللا بإذن

 

 من وال قرٌب من ال بالمال ربط للقضٌة ولٌس للمجتمع األكبر الخدمة تقدٌم اساس على سٌكون فالثواب وعلٌه

 ! بعٌد

 

را   سٌكون والفكري الدٌنً التنّوع أن النصوص واضح من ٌبدو كما  هذا أن إذ.  م ختلفا   سٌكون لكنه حاض 

 واحد شًء جوهرها فً األدٌان وأن لئلختبلؾ معنى ال أن الجمٌع ٌكتشؾ أن بعد سٌرتفع الدٌنً اإلختبلؾ

ح من اآلن نفسه هو األدٌان كل به بّشرت الذي الموعود القابد أن وبدلٌل  عنهم خافٌة كانت الحقٌقة أن لهم ٌوضِّ
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 ظهورهم خلؾ هللا فطرة ونبذوا عقولهم واهملوا والشهوات األموال وجمع وبالصرعات بالدنٌا شؽلواان النهم

 ولذلك عنهم إخفاإها تم قد األنبٌاء بها جاء التً واعتقاداتهم كتبهم بعض وألن اختبلؾ هناك أن اعتقدوا ولهذا

 ! مجازي تعبٌر التعبٌر هذا الحال وبطبٌعة الؽار ذلك من المقدسة الكتب ٌستخرج سوؾ

 

 موجودة ستكون واألنظمة القوانٌن أن النصوص بعض من ٌبدو كما النصوص واضح من ٌبدو ما هذا أن والمهم

 ٌرتكب ال ذاتٌا   أنه لمرتبة ٌصل المجتمع ألن ورق على حبر الى تتحّول تدرٌجٌا   ثم الدولة ظهور بداٌة فً

 الطابع ذات القوانٌن من جدٌد نوع لدٌنا وسٌظهر به اإللتزام ضرورة على ٌشدد من هو بل للقانون مخالفة

 ( ! المتنافسون لٌتنافس ذلك وفً) الفردي اإلجتهادي

 

ٌ شٌر  سوؾ ما س رعان لكن الدولة وظهور تشكٌل بدء فً لحروب النصوص بعض فً كذلك الدٌنً الموروث و

 حكم وزمن اإلنسانً التارٌخ حقب طول على مثٌل له نعرؾ لم بشكل متطورة دولة أمام نحن ،ولذا ولؤلبد تختفً

 ونلقً المهمة األنظمة بعض فً أكثر ن فّصل أن وٌبقى العالم وهللا السنٌن لمبلٌٌن ٌصل وقد جدا طوٌل الدولة هذه

 . . . الضوء علٌها

 

  السٌاسً النظام تطّور

تاحة القرابن اجتماع من ٌبدو  ٌبقى الم عاصر الدولة فمفهوم ، وتفصٌبل   جملة   للدولة جدٌد بمفهوم دولة أمام أننا الم 

ها التً الحدود باعتبار مشوشا    الذٌن باألجانب ٌتعلق فٌما خصوصا   ، الدول من دولة أي تتبناه الذي القانون ٌرسم 

ٌّات ، والمذهبٌة والدٌنٌة العرقٌة األقلٌّات وحقوق ، لها ٌدخلون التً الدولة قانون علٌهم ٌسري أن ٌجب  والصبلح

 الشخصٌة الحقوق ألن الحاالت من كثٌر فً الشخصٌة الحقوق خرق تستتبع والتً بها نفسها الحكومة تخّول التً

فة ؼٌر بطبٌعتها ٌّة بمفهوم ارتبطت إذا الحدود م عر   والسٌاسة الثروات توزٌع م عضلة عن ناهٌك ، الفردٌة الحر

 نوع أي أفضلٌة حول واآلراء جدا   كثٌرة السٌاسٌة األنظمة فؤنواع. هذه أو الدولة لتلك ةاراإلد وطبٌعة الخارجٌة

 ! األؼلبٌة حكم هو الم عاصر السٌاسً الفكر فً األنسب الحل ٌكون وهكذا.  أكثر

 

 حّدٌن ذو سبلح ٌبقى آخر وجه من أنه إال اإلجتماعٌة والعدالة المنطق م قررات مع ٌنسجم الحكم هذا أن ومع

ر أنه باعتبار ّكانً والتوزٌع الدٌموؼرافٌة المنظومة وفق القرار صناعة فً الم شاركة حق ٌهد   األقلٌّة بٌن الس 

 السٌاسً النظام طبٌعة وتقرٌر الرأي فرض فً الحق صاحبة دابما   األكثرٌة العتبار معنى فبل ، واألكثرٌة

 الراهنة الظروؾ فً والعادل المنطقً البدٌل توفُّر عدم بسبب إال األنظمة من النوع هذا لبقاء معنى ال كما الحاكم

ر" العالم ٌعٌش ها التً  " !الم تحضِّ

 

 المإكد فمن مواطنٌها ضد ظ بلمة اعتباره ٌ مكن ما ك ل سترفع المعصوم قٌادة ظل تحت العالمٌة الدولة أن وبما

مدة سٌكون النظام وهذا قبل من البشرٌة تعرفه لم جدٌد سٌاسً نظام أمام سنكون إننا  بمعنى" الب رهان"  فٌه الع 
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 بعض فً للمرشح الشخصٌة السٌرة أساس على القرار هذا نؤخذ فنحن ما مسإول انتخاب نقرر حٌن الٌوم أننا

 التعلٌمً النظام لتطوٌر فكرة ٌطرح سوؾ فهو.  سٌقدمه الذي البرنامج أساس على كثٌرة أحٌان وفً االحٌان

 أفكار ٌطرحون آخرٌن مرّشحٌن هناك أن اإلعتبار بنظر األخذ مع نجاحها على دلٌل ٌوجد ال الفكرة وهذه مثبل  

 األساس هذا وعلى المطروحة والمشارٌع األفكار بٌن ن قارن سوؾ اإلنتخاب لنا ٌحق كمواطنٌن وأنت وأنا أخرى

 ! : لها اإللتفات ٌجب مبلحظات ثبلث توجد وهنا لنا بالنسبة األفضل ننتخب فسوؾ

 

 ! طرحها الذي الشخص انتخبنا التً الفكرة نجاح على دلٌل نملك ال أننا:  األولى

 أقل كانت وإن وفابدة قٌمة لها أن المإكد من والتً األخرى االفكار أمام الباب أؼلقنا قد نكون بهذا أننا:  الثانٌة

 ! أجلها من انتخبناه الذي الشخص انتخبنا التً الفكرة من

 سٌنتخب اإلنتخاب له ٌحق شخص فكل ، وأنت األفضل أنه أقرر أنا بما ٌكون لؤلفضل اإلنتخاب هذا أن:  الثالثة

 أن على دلٌل وال األفراد على حكرا   األفضلٌة مقٌاس فٌبقى أبدا   هذا على نتفق لن ونحن األفضل هو أنه ٌعتقد من

 وأنا أنت نظرك ووجهة أنا نظري وجهة من إال األفضل هو أنت انتخبته أو أنا انتخبته الذي الشخص أو الفكرة

 ! الخطؤ عن معصومون لسنا وأنت

 من أن وأنت أنا اعتقادي بفعل للسلطة والفاسدٌن الكذابٌن ٌصل فقد ولهذا. اآلن ٌحكمنا الذي النظام هو فهكذا

 سٌتخذه الذي النظام هو فما الطموح ٌ لبً وال فاشبل   النظام هذا كان إذا السإال لكن ،!  األفضل هم انتخبناهم

ٌِّب وال الشخصٌة الحقوق ٌخرق ال أن ٌجب أنه االعتبار بنظر االخذ مع.  حكمه عهد فً الموعود القابد  رأي ٌ ؽ

 ؟ إذن الحل هو فما بالتؤكٌد دكتاتورا   ٌكون ولن م عارض له ٌكون ال أن ٌجب أساسا   بل معارض

 

 القابد افكار أن من تتؤكد بؤن للجماهٌر تسمح آلٌة وجود هو وثاقة أكثرها ولكن سٌنارٌوهات عدة توجد هنا

 ٌحتاج أي" لبرهان" ٌحتاج وهذا. المسإولٌة بهذه النهوض على القادر الوحٌد هو وأنه الصواب هً الموعود

 اإلنتخاب وقبل بعد النجاح عدم أو النجاح على دلٌل لنا ٌوّفر ال المعاصر السٌاسً النظام أن ذكرنا ألننا لبٌنة

 المشارٌع فً المحتم النجاح على البرهنة ومنها مختلفة ا سس على قابم العالمٌة الدولة فً النظام سٌكون ولذلك

 فباقً وإال الهرم رأس عن تكلمنا إذا وهذا ذاك أو المنصب هذا لشؽل القابد مناسبة على البرهنة أو المطروحة

لٌا المناصب نٌا منها الع   : بطرٌقٌن ٌتم وهذا. اآللٌة لذات ستخضع الدولة فً ةاإلدار مفاصل وكل والد 

 

 . المرشحٌن كل من مطلوب البرهان نظام ٌكون بؤن : االّول

 ٌقع ال بؤنه الجماهٌر تؤكدت الذي وهو.  لهم الموعود القابد تزكٌة باعتبار مقبولٌن المرشحٌن ٌكون أن : والثانً

 . الخطؤ فً

 : اثنتٌن صٌؽتٌن فله البرهان هذا أما ، القضٌة من الواضح وهو األنسب هو الثانً الطرٌق وهذا
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 ! اإلعجاز طرٌق عن ٌكون أن : األولى

 ! العلمً التطّور طرٌق عن ٌكون أن : الثانٌة

 ٌقدمها التً الفكرة مع ٌتعارض ال أنه وحتى الكتاب هذا فً اتخذناه الذي المنهج مع الم نسجم هو والثانً

 على متفق اإلنسانً الفكري الن تاج وكل والدٌن والعلم الفلسفة من كل أن نجد المجال هذا وفً ، الدٌنً الموروث

 ؟"  البرهان" نظام ٌ نتج العلمً التطّور أن ٌعنً ماذا ولكن ، العلمً للتطّور وفقا   ستكون المسالة أن

 

 ! المثال هذا أضرب أن أ رٌد الكرٌم للقارئ الفكرة أ قّرب حتى

 تتؽٌر ٌكذب وحٌن لبلنسان العصبً النظام تراقب األجهزة فهذه. الكذب كشؾ بؤجهزة تسمى أجهزة توجد الٌوم

 دقٌقة لٌست أنها ومع جسده فً الكهرباء نسب وحتى وٌدٌه عٌنٌه حركة خبلل من جسده من الواردة اإلشارات

 ...  قٌنللمحق أكبر فرصة ت قّدم أنها إال الكفاٌة فٌه بما

 هذه لدى جدا   فرٌدة خاصٌة وهذه األشخاص عند الخوؾ رابحة شم على قادرة مثبل   الكبلب:  آخر مثال

 فهً التمثٌل هذا علٌها ٌنطلً ال الكبلب ولكن نحن نصدقه وقد خابفا   لٌس بؤنه الشخص ٌتظاهر فقد الحٌوانات

 ... خابؾ الشخص هذا أن وهً الحقٌقة تعرؾ

 

 صناعة واستطعنا الحٌاة تطّورت فلو ، والكذب الخوؾ كشؾ على قادرة وصناعٌة طبٌعٌة أدواة توجد فالٌوم

 فً المسجلة اإلحصاءات مع بٌانٌا   ومطابقتها لئلنتخابات المرشح ٌقّدمها والتً المعلومات صحة من ٌتؤكد جهاز

ٌّل ولكن منطقٌا   مقبول ؼٌر اآلن الحدٌث ٌبدو وقد" البرهان" لذلك نصل أن فٌمكننا ، الدولة ارشٌؾ  ت خبر أن تخ

 أنه المإكد فمن.  الكذب ٌكشؾ جهاز الناس سٌصنع المستقبل فً أنه المٌبلدي األول القرن فً عاش شخص

 ! كذاك فٌه نحن الذي فهذا...  مجنون وٌعتبرك رأسك على عصاه سٌكسر

 

 ٌتطّور وبهذا.  سبق فٌما عنها تحّدثنا التً اإلنتقالٌة الفترة بعد الحكم لسدة للوصول األنسب الطرٌق هو وهذا

 ! له وصلت أن للبشرٌة ٌسبق لم بشكل السٌاسً النظام

 

  اإلجتماعً النظام تطّور

 على األلمانٌة(  شبٌؽل دٌر) جرٌدة نشرت - السابع الشهر من والعشرون الثالث الٌوم وفً 2114 العام فً

 الموالٌد نسبة ارتفاع سبب فٌه ٌعزون المتحدة والوالٌات برطانٌا من باحثون فٌه ٌإكد تقرٌرا   الرسمً موقعها

 وفق وهذا ، األم رحم فً للموت الذكورٌة األجنة من اكثر معّرضة األنثوٌة األجنة أن الى. اإلناث على الذكور

 . . . البرطانٌة كامبرٌدج فً لؤلبحاث بوند فرٌش معهد من وزمبلإه هٌشت سفٌن كتب ما
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 للذكور 51 بنسبة اإلناث الموالٌد فاقوا الذكور الموالٌد أن ألمانٌا فً الرسمٌة اإلحصابٌات سّجلت بعام هذا بعد

 . لئلناث بالمابة 49 الى

 

 دمشق فً األطفال بمشفى الوالدات قسم عن صادرة رسمٌة حصابٌةا الوطن دنٌا مجلة نشرت 2117 العام وفً

 كل ففً% 11 بحوالً الذكور والدة نسبة تفوق اإلناث والدة نسبة أن فرعون نوار الدكتورة كشفت خبلله ومن

 . إناث منها 55 والدة 111

 

 لها البٌبة ألن واإلناث الذكور بٌن وتوزٌعها الوالدات مستوى على استقرار عدم هناك أن الواضح فمن وإذن

 ٌولدون فالجنسٌن آخر جنس فً وزٌادة جنس والدة فً نقص ٌوجد ال أنه والحقٌقة المضمار هذا فً فاعل دور

 . . . أوسع جؽرافٌة رقعة على لكن بالتساوي

 

 المإهلٌن الذكور أعداد على بالػ تؤثٌر من مثبل   للحروب ما نشهد إننا إذ.  الواقع فً كبٌرة مشكلة المشكلة وهذه

 الذي السن أي.  واألربعون والخامسة عشرة الثامنة بٌن ما الذكور أعمار تؤكل فالحرب.  الجنسٌة للم مارسة

ذه حتى كثٌرا   ٌلبث فبل ، شبابه وقت وهو الجنسً نشاطه ذروة فً الذكر فٌه ٌكون  بعض فٌظهر ، الحرب تؤخ 

 ! نقص النهاٌة فً لكنه جدا   كبٌرا   لٌس كان وإن النقص هذا

 

 تكون إذ أخرى مجتمعات فً العكس أو ، اإلناث فً ونقص المجتمعات بعض فً الذكور نسبة الزدٌاد وتبعا  

 وؼالبا   ، أخرى جهة من ونقص جهة من فابض لدٌنا ٌكون لهذا تبعا   ، الذكور فً والنقص اإلناث فً الوفرة

 الذكور من كل تجعل التً الموانع ارتفعت إذا لكن اإلحصابٌات وهذه النقص هذا لٌست الزواج عدم خلؾ الدوافع

 ! بالفعل كبٌرة مشكلة عنها نتحّدث التً المشكلة هذه فستكون الزواج عن وٌعزفون ٌبتعدون واإلناث

 

 :  اآلتً الم عاصر اإلنسانً المجتمع فً الزواج موانع فمن

 الضعٌؾ اإلقتصادي الوضع -ٔ

  السكن أزمة-ٕ

 الفكرٌة المستوٌات فً تكافإ وجود وعدم الطرفٌن من لكل   والعلمً الثقافً المستوى-ٖ

  الحروب أوقات فً خصوصاً  للدولة العام السٌاسً الوضع-ٗ

  العاطفً اإلنسجام-٘

 "التكافإ" لوازم من وهو السابق الجٌل فً الدماء النسجام تبعاً  ٌؤتً والذي ، والوسامة الجمال -ٙ
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 القومٌة الهوٌة فً اإلختالؾ-7

 الدٌنٌة الهوٌة فً اإلختالؾ-8

 الوطنٌة الهوٌة فً اإلختالؾ-9

 الطبقٌة الهوٌة فً اإلختالؾ-ٓٔ

  الشعوب بٌن وضؽابن أحقاد من ٌخلّفه وما الماضً أساس على اإلختالؾ-ٔٔ

 والمذهبٌة والعشابرٌة المناطقٌة النزاعات-ٕٔ

 لألفراد الصحً الوضع-ٖٔ

  األُسري النظام-ٗٔ

 اإلجتماعً الضمان أنظمة-٘ٔ

 ! التناسل ثقافة-ٙٔ

 

 سوؾ الموانع هذه كل أن الواضح ومن ، المعاصر عالمنا فً الزواج من الكثٌرٌن تمنع التً األسباب بعض هذه

 والوضع السكن ازمة معه وسترتفع جدا ٌرتفع سوؾ اإلقتصادي الجانب أن إذ العالمٌة الدولة ظل تحت تزول

 فً التفاوت مانع فٌرتفع والثقافً الفكري لئلزدهار واسع مجال هناك سٌكون لهذا وكنتٌجة الضعٌؾ اإلقتصادي

 على قادرا   سٌكون العالً العلمً المستوى لهذا المجتمع وصول بعد وهكذا والثقافٌة والعلمٌة الفكرٌة المستوٌات

 ٌكون هذا وبعد الوسامة من عالً مستوى على جدٌد جٌل سٌنت ج ما وهذا الزواج قبل الدماء لتوافق البلزم إجراء

 اآلخر تلو واحدا   الموانع باقً سترتفع تقّدم ما كل على وبناء   ، أكبر بفرصة ٌحظى أصبح قد العاطفً اإلنسجام

 مشكلة هذه وستكون جدٌد من اإلناث والموالٌد الذكور الموالٌد أعداد بٌن التوازن مشكلة أمام الواقع فً لنكون

 ! حقٌقٌة

 

 فقد حالٌا   متوفر الحلول هذه بعض أن هً والحقٌقة ، العالمٌة الدولة لها ستسعى حلول وجود من فبلبد وإذن

 العادة بدء تارٌخ من عشر الرابع او عشر الثالث الٌوم فً كانت إذا الجنسٌة الممارسة أن الدراسات بعض أثبتت

 الجماع أثناء الزوج قبل من وإٌصالها الفطور وجبات خصوصا   جٌد بشكل ةأالمر هذه تؽّذي مع ةأللمر الشهرٌة

 للبوٌضة للوصول الذكورٌة المنوٌة الحٌوانات ٌ ساعد وهذا للرحم ضاتاانقب فً ست ساهم والتً الجنسٌة للنشوة

 والعكس. أسرع لكنها األنثوٌة نظٌرتها من عمرا   أقصر تكون الذكورٌة المنوٌة الحٌوانات أن إذ.  وتلقٌحها أسرع

ًَ  األنثوٌة فً  ! أنثى والعكس ذكر جنٌن والدة نسبة نضمن العلمٌة بهذه القٌام ومع أبطا لكنها عمرا   أطول فه
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 . التطّور فً الكبٌرة القفزة تلك كل العلم ٌقفز حٌن بالك فما الحالً الوقت فً هذا

 جهة من األزواج بٌن الجنسً واللقاء الجماع وقاتبؤ ترتبط التً المشكلة لهذه حل كٌدتؤ بكل سنشهد ولذا

نه انتاجه مستوٌات أعلى فً سٌكون والذي ثانٌة جهة من والمناخً البٌبً وبالوضع  تظهر التً الفترة فً وتحسُّ

 . والبٌبة المناخ لطبٌعة الكونٌة والظواهر العبلمات تؽٌٌر بسبب العالمٌة الدولة فٌها

 

 بحٌث عالً فكري لمستوى الناس وصول األول لسببٌن الزواج نظام عن والخارجة المشبوهة العبلقات وستنتهً

 ٌومنا فً الممارسات هذه مثل أن الثانً والسبب والزابلة السخٌفة المإقتة للشهوات الخضوع قضٌة ٌتجاوزون

ٌّرات فهناك فاعلها وجه على وظاهرة مكشوفة الطب لقواعد ووفقا   الحالً  جنسٌة ممارسة كل تتبع هرمونٌة تؽ

 ٌمكن ال عالٌة علمٌة لمستوٌات الناس وصول وبعد الشرعً الطب فً شابع وهذا DND فً معروفة جٌنٌة وآثار

 متر كل فً الدولة ت دٌره الذي الصارم التكنلوجً الرقابة نظام لذلك وأضؾ المنحرفة الممارسات هذه مثل إخفاء

 بعد ما فً لكنه للمراقبة الدولة نشوء بداٌة فً سٌوضع كان وإن وهو لسلطتها الخاضعة األراضً أمتار من

 وجمع والمبلحظات التطوٌر أجل من الصارمة الرقابة تحت الدولة أراضً كامل وضع أجل من ٌعمل سوؾ

 فً ألنه القبٌحة األفعال هذه بمثل اإلتٌان على قادر أحد ٌكون لن الحالٌن ،وفً البٌانات من ممكن عدد أكبر

 الزواج مإسسة أن فبلبد وعلٌه ، دٌنً أو أخبلقً أو منطقً أو ؼرابزي مبرر وال لفعلها دافع ٌوجد ال النهاٌة

 العبلقة" باستثناء تقرٌبا   شًء بكل ستتكفل التً الدولة من مباشر إشراؾ وتحت جدا   نشطة مإسسة تكون سوؾ

ٌّرت قد ستكون األزواج بٌن الجنسٌة العبلقة هذه وحتى ، الحال بطبٌعة االزواج بٌن" الجنسٌة  أن إذ!  بالكامل تؽ

 فً وهم والزوجة الزوج من لكل الجنسً اإلشباع توّفر جدٌدة طرابق سنجد تطوره ومع ٌتطّور سوؾ الطب

 عّما سٌختلؾ للنساء بالنسبة الٌؤس سن وحتى ، ارتفع قد سٌكون والضعؾ المرض ألن الصحٌة حاالتهم أحسن

ٌّر بفعل حالٌا   موجود هو  األحوال كل فً أننا مع ، والصحٌة والنفسٌة والبٌبٌة الؽذابٌة األنظمة على الحاصل التؽ

 بإذن الحقا   نناقشه سوؾ ما وهذا العالمٌة الدولة ظل تحت اإلنسان عمر متوسط فً ملحوظ تطّور هناك أن سنجد

 . . .  هللا

 من للكلمة ما بكل ومحترم ومتحضر راقً مجتمع وأمام اإلجتماع علم قواعد فً كامل انقبلب أمام فنحن وإذن

 النظام تطوٌر فً ٌإثر مثبل   اإلقتصادي فالنظام أخرى أنظمة تطوٌر فً ٌ ساهم ٌتطّور نظام وكل معنى

 ! الباقً نكتشؾ فدعونا الحلقة تستمر وهكذا الصحً النظام تطوٌر فً ٌ ساهم األخٌر وهذا اإلجتماعً

 

 الكونً النظام تطّور 

 لحظة بٌن تنحصر الحركة وهذه.  مستمرة تمدد حالة فً والكون العظٌم اإلنفجار فٌها حدث التً اللحظة منذ

 . هللا إال ٌعرفها ال زمنٌة بفاصلة الفناء ولحظة النشوء

دٌة الحركة هذه أن الطبٌعً ومن  وصول وبعد ، ذروتها لتصل تتصاعد ثم أخؾ بوتٌرة تبدأ أنها بمعنى ، تصاع 

 الكونً والؽبار الذرات تجتمع وهكذا ، أخرى مرة للذروة تصل لكً وتبدأ جدٌد من لتعود الحركة تتفكك الذروة

ٌ شكل  ٌ دّمر والتً والشموس الكواكب انفجارات بقاٌا من هناك ونٌزك هنا وجرم هناك وكوٌكب هنا كوكب ل

 تتحّول األحوال أفضل فً أو بها ٌ حٌط ما وتلتهم سود لثقوب تتحّول أو اإلنفجار أثناء القرٌبة الكواكب بعضها

 " نٌوترونً" نجم أو" أبٌض لقزم"
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 . هللا شاء ما الى وستبقى الكونً التقوٌم وفق سنة ملٌار 13 من موجودة كانت الوتٌرة هذه أن والمهم

 أن نستطٌع ال لدرجة اآلن وصل و الرز حبة نصؾ بحجم نقطة من بدأ فهو الكون هذا فً م ستمر والتطّور

 ومع.  لحظة بعد ولحظة ٌوم بعد ٌوما   وٌكب ر ٌتوّسع مازال كذلك وهو المهولة المسافة بسبب حدوده نعرؾ

 العظٌم اإلنفجار وقوع لحظة هناك ٌكن فلم. بعد فٌما وج دت لكّنها فٌه موجودة القوانٌن بعض تكن لم البداٌة

 ، موجودة تكن لم ببساطة ألنها ، مجّرات وال شمسٌة أنظمة وال شمسٌة عواصؾ وال للكواكب مؽناطٌسٌة حقول

 من عالٌة لمرتبة وصلنا أن إلى هكذا الوضع واستمر. التطّور من م عٌنة مرتبة الكون قطع أن بعد ظهرت لكنها

  …الشاسع الكون هذا فً الحٌاة بوجود سمحت التً وهً التطّور

 

 مازال أنه فمع.  آخر شكل الكونً التطّور أخذ اإلنسان ظهر وحٌن ، اإلنسان ظهر أن الى الحٌاة تطّورت ثم

ل النهاٌة فً اإلنسان تطّور ألن اإلنسان جهة من التطّور له أ ضٌؾ فقد جهة من القدٌمة الوتٌرة بذات ٌتطّور  ٌ سج 

  …َكك لّ  الكونً النظام خانة فً

 

 ! المراجعة فٌمكنك  واحد شًء واإلنسان العالم أن وقلنا بالتفصٌل الموضوع عن تكلّمنا الكتاب هذا بداٌة وفً

 

 بعض من ٌتضرر ما إصبلح فً المبادرة زمام أخذ على قادرا   فٌها ٌكون علمٌة لمرتبة اإلنسان ٌصل ولّما

 ففً بالفعل بدأت هذا وبوادر ، فٌه بقاءه مصلحة ٌخدم بما الكونً النظام طّور بهذا ٌكون ، الكون هذا أجزاء

 فً اآلن تستقر التً وهً والمضمون الشكل حٌث من متطورة آلة أكثر صناعة اإلنسان استطاع 2118 العام

 تمكننا سوؾ فهً ، أخرى سنوات لستة مهمتها ستستمر والتً العظٌمة الحرارة درجات وتواجه الشمس مدار

 أبرد الشمس سطح فٌما الدرجات لمبلٌٌن ٌصل قد الشمسٌة الهالة حرارة درجة أن إذ الشمسٌة الفٌزٌاء فهم من

 م شجعة بادرة وهذه. حلّها على المسبار ذلك سٌعمل التً الكبٌرة االلؽاز من وهذا الدرجات بمبلٌٌن هذا من

 بالنسبة ؼامضة ظلت التً الفٌزٌابٌة قواعده أهم عن الكشؾ بعد الكونً النظام اصبلح اتجاه فً كبٌرة وخطوة

.  الكونً الربط خطوط إٌجاد على العمل هً الدولة أولوٌات فمن العالمٌة الدولة فً العلوم تتطّور وحٌن ، لنا

 أو منها جزء هناك أم االرض على ستقع كلها العالمٌة الدولة أحداث أن هل الٌقٌن وجه على نعلم ال لآلن ألننا

  …علٌه نعٌش الذي الجمٌل األزرق الكوكب هذا هنا رضباأل ونعنً االرض نطاق خارج ستكون كلها ربما

 

 بل أجزاءه أهم أحد تطّور بفعل تلقابٌا   تطّور الكونً النظام سٌكون العالمٌة الدولة تستقر حٌن األحوال كل وفً

 بفعل وهذا لها الصالحة للكواكب الحٌاة إلرسال ٌبدو كما سٌسعى والذي ، اإلنسان وهو له الفعلً الردٌؾ

 لدى شك ٌوجد فمثبل   ، إرسالها وبٌن آخر مكان فً الحٌاة اكتشاؾ بٌن شاسع فرق فه ناك.  الفضابٌة المسابر

 تحتوي والتً السابلة المٌاه من محٌطا   المتجمد الجلٌدي جلده تحت ٌحمل(  ٌوربا) قمر أن فً العلمً المجتمع

 تدور كواكب سبعة عن الكشؾ تم واحدة وبدفعة.  آخر شًء آخر لكوكب حٌاة وارسال ، شًء فهذا!  حٌاة على

 قصٌرة مسافة وهذه األرض عن ضوبٌة سنة 39 مسافة النجم هذا وٌبعد( 1 تشراكبست) بـ المعروؾ النجم حول

 خصوصا   جدا   مرتفع الكواكب هذه سطح على المٌاه وجود واحتمالٌة. اكتشاف ها تم التً الكواكب باقً مع نسبٌا  
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 أردنا ولو ، أصبل   حٌاة على تحتوي تكن لم لو حتى الكواكب لتلك الحٌاة إرسال جدا   السهل فمن ولذا ، منها ثبلثة

 خلق آٌاته ومن]  الكرٌم القرآن ٌقول.  الشورى سورة من 29 اآلٌة ففً واضحة فالمسؤلة الدٌن رأي عن الكبلم

 [ !!! قدٌر ٌشاء إذا جمعهم على وهو دابة   من فٌهما بث   وما واألرض السماوات

 باقً فً الحٌاة لوجود واضحة إشارة فهذه أٌضا   دواب السماء ففً دواب األزرق الكوكب على هنا أن فكما

 السماوات سكان جمع أي( ! قدٌر ٌشاء إذا جمعهم على وهو) ٌقول إذ المباركة اآلٌة نفس وبقرٌنة الكون أجزاء

 . األرض بسكان

 1977 العام فً أؼسطس من عشر الخامس فً أنه مثبل   فنجد الدٌنً البحث وؼادرنا العلمً للبحث رجعنا وإذا

رفت التً اإلشارة هذه ،( هٌر) فً البلسلكً التلسكوب عبر( القوس) كوكبة من ؼرٌبة اشارة وردت  باسم ع 

عتادة باإلشارات مقارنة مرة بثبلثٌن أعلى كانت( الواو) إشارة دت ها وكانت الم   رسالة من اسمها جاء ، ثانٌة 72 م 

 عن البحث موضوعه مشروع فً م ساعد(  اٌهمان جٌري) وهو اكتشفها الذي الشخص الوقت ذلك فً كتبها

 وصلت التً اإلشارات عشرات بٌن ومن ، 1961 العام فً الناسا وكالة اطلقته االرض خارج ذكٌة مخلوقات

 فضابٌة ذكٌة كابنات من م رسلة تكون أن على العلماء قبل من ترجٌحا   األكثر هً الواو إشارة تبقى األرض

 موجة بالتقاط روسً تلسكوب نجح وحدٌثا   ، الٌوم هذا حتى مإكد ؼٌر مصدرها أن من الرؼم على لؤلرض

 خارج ذكٌة حٌاة هناك بؤن للقول حافز ٌعطً كله وهذا 1977 العام فً وصلت التً بتلك شبٌهة رادٌوٌة

 ! شًء القضٌة من ٌ ؽٌر ال فهذا موجودة تكن لم لو وحتى األرض

 عدم أو وجود عن النظر بؽض محالة ال واقع الكونً النظام أجزاء باقً وبٌن األرض بٌن فالربط ٌكن فمهما

 حٌث من الشك له ٌتسّرب ال أمر الموعود وقابدها العالمٌة الدولة وظهور بروز أن وبما!  العالمٌة الدولة وجود

 حقول صناعة خبلل من الكونً النظام فً كبٌر تطّور الدولة تلك فً سنشهد أننا حتما   المإكد فمن. الفكرة بداهة

 الضربات تلك لتوجه والكوٌكبات النٌازك توجٌه أو أكبر كواكب إلنتاج ببعضها الكواكب بعض وصدم الطاقة

 جدٌد من الكونٌة الجؽرافٌا هندسة اعادة أخرى بعبارة ، منها للتخلص السود الثقوب الى الكونٌة النفاٌات وإرسال

ها التً الخام االولٌة والمواد المعادن من كبٌر بشكل واالستفادة  ! نوعه من والفرٌد البدٌع الكون هذا لنا ٌوفِّر 

 

 الفكري النظام تطّور

نن وٌنبش اإلنسانً الفكر أؼوار ٌسب ر أن استطاع من ها التً الس   الفلسفً البحث طبٌعة وعَرؾ التؤرٌخ فلسفة ت ق رُّ

قّن قد ٌكون بهذا فهو ، لؤلمام وتدفعه البحث هذا عجلة خلؾ تقؾ التً والم حّركات ٌَ  الفكر أن من الٌقٌن تمام ت

 وتتصاعد. دٌنامٌكً بشكل حوله من الحركة مع وٌتفاعل.  الموضوعً الظرؾ مع وٌتؤقلم ٌتحّرك حً كابن

 . به الم حٌطة الحركة تلك وانعكاسات ارهاصات مع إطرادٌا   حركته

ٌّرت م حٌطه تحّرك إذا إال ٌتحّرك ال وهو دابما   ثابت خط فً ٌسٌر فالفكر  فكشوفات.  الم حٌط لهذا الرإٌة وتؽ

 دوافع لها التابعة واإلعتقادات الدٌنٌة والنظرٌات ، الفكر عجلة تحرٌك خلؾ أساسٌة دوافع والكٌمٌاء الفٌزٌاء

 كذلك دوافع مشاعر من اإلنسانٌة النفس ٌعتمل وما العاطفٌة والصَدمات والعواطؾ ، أٌضا   للفكر ومحّركات

م ، الفكر لعجلة ٌّر ٌستتبع الذي العمر فً والتقدُّ  جدا   مهم دافع الم سل مات فً النظر وإعادة للم حٌط الرإٌة تؽ

ل ما - وهكذا ، وللفكر الفكر فً جدا   مإثر ومحّرك ٌّر ألوان من لون أوجد طارئ طرأ فك   وهذا الم حٌط فً التؽ

 . للحركة الفكر ٌدفع
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 بسطاء عند الموجودة تلك وهً أبسطها حتى(  تفكٌر) صفة علٌها ن طلق التً الفعالٌات جمٌع ٌشمل القانون وهذا

 حّرك الذي الشخص فً التفكٌر على ٌبعث مكان الى مكان من الكرسً فانتقال ، األطفال عند حتى بل الناس

ه لنتٌجة للوصول واإلستنباطٌة الحسابٌة العملٌات من سلسلة اإلنسان ٌبدأ وهكذا ، مكانه من الكرسً  ت خب ر 

 اللون وهذا الفكرٌة الحركة أنواع أبسط من فهذا ، مكانه من الكرسً حّرك الذي الشخص هوٌة عن له وتكشؾ

 لشخص شخص من بوتٌرته ٌختلؾ أنه إال الجمٌع عند وجوده مع لكن ، الجمٌع عند موجود الفكرٌة الحركة من

 والصٌؽة النمط أن ،إال واحدة الخارجٌة ومحّركاتها الفكرٌة والحركة واحد والسإال واحدة القضٌة أن فمع ، آخر

ل   ٌسل كها التً والطرابقٌة تباٌنة األشخاص من ك   وتنظٌم االستقرابٌة األولوٌات وترتٌب والعمق الدقة فً متفاوتة م 

 ! األحداث وَسل َسلَة  

 

نا ومن  اآللً التفكٌر وبٌن اإلحترافً التفكٌر بٌن الفارق ٌبدأ هنا من أي ، اإلحتراؾ مفهوم لدٌنا ٌبرز ه 

 أساسه وعلى فٌها ٌكون أن ٌجب التً المرتبة حٌث من اإلنسان هوٌة ٌ حّدد الذي هو الفارق وهذا ، المٌكانٌكً

ل ٌكون أٌضا    .  واألفضلٌة التفاض 

 عدة فه ناك ، تسونامً موجة أو زلزال أو عاصفة تكون كؤن.  الفرض سبٌل على طبٌعٌة كارثة وقعت فلو

ٌ سند البسٌط األولً التفكٌر نمط فصاحب.  ستتحّرك فكرٌة م ستوٌات  ٌهتم ال أو هللا وحكمة للؽٌب الظاهرة هذه س

 بقلٌل هذا من أعمق ٌكون ومن ، بالذات هو علٌه تؤثٌرها ومدى الظاهرة هذه تبعات مع للتؤقلم وضعه بترتٌب إال

 ، ٌحدث ما شًء هناك أن فبلبد حكٌم هللا أن ٌعرؾ أنه وبما الظاهرة هذه حدوث خلؾ من المؽزى عن سٌسؤل

ناك أن أم طبٌعً قانون هو وهل للحدوث الظاهرة بهذه ٌدفع الذي القانون طبٌعة عن سٌسؤل هذا من واألعمق  ه 

 دون منه األدنى المراتب على متوّفرا   كان كلما أعمق التفكٌر صاحب كان وكلّما ، القانون هذا خلؾ ٌقؾ م هندس

 ! له نهاٌة وال حدّ  ال لؤلعلى اإلرتقاء هذا أن والحقٌقة ، التفكٌر فً مرتبته منه أدنى هم من م شاركة

نتجة اإلنسانً الفكري المجتمع وطبٌعة  أن ثانٌة بعبارة ، محض اجتماعً ن تاج جعله الى تجنح أنها هً للفكر الم 

باك من ٌتخلص ال أنه إال.  فردي وإبداع بمجهود كان وإن العمٌق الفكري الن تاج ه ش   ألن اإلجتماعً م حٌط 

 وال وإٌجابا   سلبا   فٌه تإثر وهً الم حٌط هذا من تؤتت قد تكون للحركة بالفكر تدفع أنها ٌ فترض التً الم حّركات

 لما وإال الم حٌط هذا فً السابقة المرتبة فً وج دت قد تكون أن دون الفكر بواسطتها ٌتحّرك قضٌة وجود ٌ مكن

 !  أصبل   موجودة كانت

َإث ر إال ٌتحّرك ال ثابت الفكر أن نعتقد ولهذا  وإنما جدٌدة أفكار األمر حقٌقة فً توجد فبل.  ومحّرك خارجً ب م 

ها تم أفكار لها لبعض الحٌاة وإعادة تدوٌر  ها مفاص  ٌّا   وإلباس  ها جدٌدا   ز  األحوال أفضل فً أو ، للعلن وإخراج 

ها تحّرك هو الفكر لكان العكس افترضنا لو ألننا ، أقل وال أكثر ال علٌها اللَمسات بعض إضافة إبداعا   وأكثر   الم 

 ؟ األولٌة الفكر مادة توفٌر ٌتم أٌن من والسإال.  شك ببل أولٌة ذهنٌة لمادة تحتاج الذاتٌة الحركة وهذه ذاتٌا  

 لهذا وكنتٌجة الم حٌط فً ومقرور موجود هو عّما ب معزل علٌها ٌتؽّذى للفكر أولٌة مواد توجد ال أنه فواضح

تفّردا   عمٌقا   كان مهما التفكٌر أنماط من نمط فكل العضوي الترابط  كانت وإن محض اجتماعً ن تاج ٌبقى وم 

 ! خلفه من بالمباشرة تقؾ الفردانٌة
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قّدمة هذه بعد  : التالً السإال وطرح بحثنا لموضوع العودة أردنا إذا الوجٌزة الم 

 ؟ اإلنسانً الفكري الم ستوى على العالمٌة الدولة ظهور وراء من المرجوة النتٌجة ماهً -

 ! اإلختبلؾ تمام م ختلؾ آخر وضع الى وضع من وللحٌاة للعالم العام الفهم نقل هً النتٌجة أن:  والجواب -

ٌُّر اإلنسانً الفكر لعجلة قوٌة دفعة ت عطً سوؾ أنها ٌ فترض التً العبلمات ظهور فبعد  للواقع النظرة وتؽ

 لوجود الك ل إدراك وبعد ، تماما   وه دمت انتقضت قد ستكون البعض عند الفكرٌة الم سلّمات من الكثٌر أن باعتبار

رة كانت حقٌقة  وٌتعاملون وٌلمسونها أٌدٌهم بٌن قابمة ماثلة هً وها البشري الجنس م فكري كرارٌس فً حاض 

 تحكم التً القوانٌن لطبٌعة جدٌدة ورإٌة جدٌد مفهوم ست ضٌؾ التً العلمٌة الفتوحات لذلك أضؾ ، مباشرة   معها

 من ٌبدأ الفلسفً البحث ألن العلم لصالح نفوذها مساحة من الكثٌر الفلسفة تخسر ذلك أثر وعلى.  الكونً النظام

م الظواهر وهذه اإلجابة عن العلم ٌتوقؾ حٌث  والكٌمٌابٌة الفٌزٌابٌة القوانٌن من الكثٌر كشؾ العلمً والتقدُّ

 المساحة تلك شؽل على قادرا   أصبح العلم ألن نفوذها مساحة من الكثٌر ستخسر الفلسفة فإن وعلٌه والرٌاضٌة

 نتصّور أن ٌ مكن فبل الثانٌة الجهة من وأما األولى الجهة من هذا!  فلسفً طرح مجّرد سابقا   كان ما عن واإلجابة

 أنها المإكد فمن!  للعلم ذهب من طبق على وت سلمه البساطة بهذه العرش عن تتنازل سوؾ الجبللة صاحبة أن

 من أعمق ستكون المّرة هذه لكن أخرى مٌادٌن عن الفلسفة ستبحث فلذلك اإلنسانً للفكر زعامتها على ست حافظ

 ! المجٌد تارٌخها عبر بحثته ما كل

 

 

 وعلم نفس علم بناء الفلسفة ست عٌد ولهذا.  الفلسفً التشرٌح دكة على موضوعا   بؤسرة الكون سٌكون وأمامها

 العالمٌة الدولة عصر فبلسفة ٌضع جدٌد منطق علم لٌظهر بالكامل القدٌم المنطق علم وٌنتقض جدٌدٌن اجتماع

 لدرجة تطّور قد سٌكون اإلنسانً الشعب أفراد لكل العام الفكري الم ستوى أن عن ناهٌك ، له األساس حجر

 لعامة قسناهم إذا عادٌٌن أفراد مجّرد سٌكونون والعشرون الحادي القرن فً المعاصرٌن فبلسفتنا أن القول ٌ مكننا

 ذلك فبلسفة علٌه سٌكون الذي الفكري الم ستوى تتخٌل أن ٌ مكنك وبهذا.  العالمٌة الدولة عصر فً المواطنٌن

 الكتاب هذا من سبق فٌما عنه تكلّمنا وهذا األفراد كل لدى العصبً الجهاز تطّور من أٌضا   وناهٌك!  .  العصر

 ! فراجع

 

 وتؤثٌر األحداث تتابع بسبب كامل انقبلب ستشهد الفكر هذا ستحكم التً واألنظمة اإلنسانً فالفكر ٌكن ومهما

 ستتحّرك الحركٌة والموجات اإلرتدادات فإن أطرافها أحد حّركت إذا التً كالسلسة بعض فً بعضها األنظمة

بر  ! بعضها فً األنظمة تإثر فهكذا.  اآلخر الطرؾ تصل حتى حلقاتها ع 

 اإلقتصادي النظام تطّور

 بل الدولة شراٌٌن أهم أحد من ٌ عتبر اإلقتصاد فقطاع ، للدولة العام بالظرؾ تتؤثر اإلنتاج وسابل أن الواضح من

ها هو ٌك ن لم إن باألصل الدولة وجود ت ؽذي التً الشراٌٌن أهم أحد من  عالمنا فً األقل وعلى اإلطبلق على أهمُّ

ر  ! الم عاص 
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 أوقات أو السٌاسٌة األزمات أوقات فً فتراه للدولة العام بالظرؾ فٌه اإلنتاج وسابل تتؤثر الحٌوي القطاع وهذا

براء ٌقول كما ألنه ، كبٌرا   تؤثُّرا   ٌتؤثر الطبٌعٌة الكوارث حدوث أوقات وحتى الحروب  أن" المجال هذا فً الخ 

 عن األّول المسإول باعتبارها والدولة ، بالخطر م هدد ألنه األزمات فً ٌظهر ال أنه أي" جبان المال رأس

 الملكٌة وبٌن للدولة العام اإلقتصاد بٌن والموازنة التوفٌق اإلمكان قدر تحاول اإلقتصادي والضعؾ القوة مستوى

 من أكثر لدٌنا ألن شابكة مسالة الواقع فً المسؤلة وهذه ، أموال رإوس وأصحاب م ستثمرٌن من لؤلفراد الخاصة

 فً م ختلفة لصٌؽة تذهب التً النظرٌات من والكثٌر والرأسمالٌة اإلشتراكٌة فه ناك.  الصدد هذا فً نظرٌة

 . النظرٌات باقً عن الطرح

 جهة ومن ، للجمٌع مكفول حق الدولة نطاق خارج والمإسسات لؤلفراد الخاصة الملكٌة تبقى أ ولى جهة فمن

 ٌتؤّثر وبالتالً للبلد اإلقتصادي النظام كامل فً التحكم على وقدرتها الدولة كؾ بسط فً تإثر الملكٌة هذه ثانٌة

 رإوس أصحاب عن أٌضا   مسإولة وهً تمّثل الدولة أن مع الق سمة بهذه الدولة تمثلهم الذٌن الشعب فقراء

 ! األموال

 

 الشعب عامة أو البورتارٌا طبقة الطبقتٌن بٌن الموازنة جهة من هابل ضؽط تحت واقعة األمر حقٌقة فً فالدولة

 أن حقّها من أن تعتبر األولى فالطبقة.  ثانٌة جهة من األموال رإوس أصحاب أو اإلقطاعٌة البرجوازٌة والطبقة

 الشركات خبلل من الخاصة سٌاساتها وتفرض والمصانع األراضً وتتملّك السوق فً أموالها برإوس ت ضارب

 الفعلٌة والم شاركة الوطن أرض من شبر لكل الوصول حقّها من أن تعتقد الثانٌة والطبقة ، والهٌبات والمإسسات

 ٌمّثل الذي الوطنً الدستور خبلل من الدولة تضعه الذي القانون ؼٌر قانون ألي الخضوع وعدم اإلنتاج فً

 ! األولى الطبقة لتحقٌقها وتسعى تبتؽٌها التً بالرإٌة ٌصطدم هذا الحال وبطبٌعة المواطنٌن جمٌع سٌادة

 

 وألنهم ، الل عبة فً بالم شاركة الصؽٌرة األموال رإوس ألصحاب ٌسمحون ال السوق على ٌ سٌطرون فالذٌن

 قلب الى سٌبادرون فهم كبٌرة بسهولة بعد فٌما تعوٌضها على وقادرٌن طفٌفة خسارات تحّمل على قادرٌن

عادلة  ! العام السوق فً الم 

 

 : التالً المثال خبلل من الفكرة أ بسط سوؾ ٌفهموه كً الكثٌرٌن على عسٌرا   ٌبقى البحث هذا وألن

 

ناك أن لنفترض هما.  للرز تاجرٌن ه   أكبر وبٌن بٌنه صفقات إبرام على قادر جدا   ضخم مال رأس صاحب أحد 

ناك!  بالرز الوطنٌة السوق ٌ جّهز الذي الوحٌد وهو.  الرز ت نتج التً العالم فً المصانع  مال برأس آخر تاجر وه 

 ! تجارته وتطوٌر للسوق الدخول ٌ حاول بابس صؽٌر

 

 واحدة بحركة ألنه ، الكبٌر العمبلق ذلك رحمة تحت الكلمة معنى بكل الصؽٌر التاجر سٌكون الحال هذا مثل ففً

 وارتفع الطلب زاد العرض قل كلّما اإلقتصاد فً إطرادٌة الحركة ألن العرض ٌزٌد أو السعر ٌ خفِّض أن ٌ مكن



158 
 

 السعر ٌجعل أن الكبٌر التاجر لهذا ٌ مكن واحدة فبحركة.  السعر قل ومعه الطلب قل العرض كثر وكلّما السعر

 ٌلتهم ها سوؾ بضاعته ألن ماله لرأس مإكدة خسارة أمام الصؽٌر التاجر سٌكون وبالتالً القٌمة لربع ٌهبط

نَتج ذلك مع بالقٌاس باهضا   أصبح الذي بسعره سٌشتري أحد وال الكساد  ! زهٌد وبسعر السوق أؼَرق الذي الم 

 

 الصؽٌر التاجر ولكن بعد فٌما تامة وبسهولة الطفٌفة الخسارة هذه تعوٌض على قادرا   سٌكون الكبٌر والتاجر

 الوطن أفراد بٌن الم ساواة مبدأ فً مباشرة   ٌطعن وهذا. مثله الصؽٌر البابس ماله ورأس هو كان خبر فً سٌكون

 ! ٌفعل فٌما الحق له كبلهما أن مع الواحد

 

 مجّرد. سٌكون للجمٌع الفرص وتوفٌر اإلجتماعٌة العدالة مفهوم ألن ، جدا   كبٌر ضؽط تحت الدولة ٌجعل وهذا

عار  ! التطبٌق صعٌد على الفعلٌة للقٌمة ٌفتقد فارغ ش 

براء نظر فً ٌبقى العوٌصة الم شكلة هذه وحل  أن ٌمكن مثبل   مصرفً نظام ٌوجد فبل حقٌقة معضلة اإلقتصاد خ 

ها ٌ مكن ال م عضلة فهذه ولهذا المارق األخطبوط هذا عن بمنبى عالمً سوق وال الطرفٌن حقوق ٌكفل  فً تجاوز 

نا ر عالم   ! الم عاص 

 

 الدولة طبٌعة ألن ببساطة ت حل سوؾ الم شكلة وهذه جذرٌا   م ختلفا   سٌكون العالمٌة الدولة ظل تحت الوضع ولكن

ناورة من شاسعة مساحة توّفر ألن قابلة  كلما التجارة دابرة توّسعت كلّما أنه البدٌهً فمن.  األموال لرإوس الم 

 . المركز على الضؽط خؾّ 

 ت ّجار حصول فرصة تنتفً الفرض هذا فمع واحدة مدٌنة فً كبٌرة أموال برإوس ت ّجار عشرة وجود فرضنا فلو

نافسة ألن األصل من مشروع إدارة على صؽار ها على الكبار بٌن الم   العشرة هإالء توزٌع تم لو ولكن أش دِّ

 دورهم بؤخذ الصؽار للت جار أكبر ف رص ٌعنً وهذا المركز على الضؽط ٌقل سوؾ م دن عشرة على الكبار

 على الضؽط ٌكون فبهذا الشمسً النظام كامل تستعمر سوؾ العالمٌة الدولة أن وبما ، الخاصة مشارٌعهم وإدارة

 كواكب وكامل علٌه نعٌش الذي الكوكب أراضً كامل ذلك فً بما بؤسرة فالعالم ٌ ذكر ٌكاد ال شًء المركز

 رإوس أمام واسعا   المجال ٌفسح فهذا الم ستثمرٌن لكبار استثمارٌة ف رص عن عبارة ستكون الشمسٌة المجموعة

لّت قد الم شكلة تكون الجهة هذه فمن وتزدهر تنمو كً الصؽٌرة األموال  ! ح 

 للعمل بحاجة أحد ال أن هو السٌنارٌو وهذا ، األساس من وجود للمشكلة ٌكون فلن اآلخر السنارٌو على وأما

 قبل ٌملكه ما كل كان لمن مساوٌا   سٌكون الظهور عصر قبل دوالر ملٌار ثروته كانت فمن ثروة لبناء وال أصبل  

 الدولة وتسعى واحد سٌكون العالمٌة الدولة ظل تحت لهما المعٌشً الم ستوى ألن ، واحد دوالر هو الظهور

 للملكٌة الحاجة فتنتفً عامة ملكٌة وتكون الشعب باسم لت سجلها الكبار الم ستثمرٌن من والعقارات األراضً لشراء

 العلمٌة المشارٌع بعض وتموٌل للجٌوش الحاجة انتفاء بعد الدولة خزٌنة أن عن ناهٌك األصل من الخاصة

 المإسسات من والكثٌر ، تتبعه التً المنظومة وجملة بالكامل القضابً النظام عن واإلستؽناء الفرعٌة والصحٌة

 من% 71 ٌ عادل ما وّفرت الدولة تكون ،فبهذا الدولة مجًء قبل موجودة كانت التً والوزارات والهٌبات

 رفع فً وفعالٌة بقوة ت شارك والتً األ خرى القّطاعات فً األنشطة زٌادة فً ٌ ساهم وهذا التشؽٌلٌة الموازنة



159 
 

 ومتطلبات لتقلُّبات الٌوم تخضع التً اإلنتاج وسابل ألن بالكامل اإلنسانً الم جتمع ألفراد المعٌشً الم ستوى

 العرض ٌقل لكً األحٌان من كثٌر فً ٌ تلَؾ كان الذي والفابض جودالو عن اختفت قد ستكون الدولً السوق

د الفابض وهذا ارتفع قد ٌكون إطرادٌة بحركة والسعر الطلب ٌزٌد وبالتالً  جهات فً الحاصل النقص سٌس 

 هذه ظل وتحت الواحد الشعب هذا كتلة فً ستنصهر بدورها والتً أخرى وشعوب بلدان وفً العالم من أخرى

 ! الواحدة الدولة

 

 الخوض نرٌد وال بكثٌر هذا من أكبر هو عّما ٌ كلّمنا الدٌنً فالموروث وإال!  الدٌنً الموروث رأي عن بعٌدا   هذا

 ! اإلختصار أجل من فٌه

 

 التعلٌمً النظام تطّور

 . المطلوبٌن والكمال للرقً الوصول اتجاه فً كبٌرا   شوطا   وقطعها الدول زدهارا مقٌاس فً أساسً شًء التعلٌم

 الفصول ونظام الكامل الدراسً العام نظام مثل الم عاصرة وأنظمته بؤنواعه التعلٌمً النظام أن المعروؾ ومن

لّها ، الم عتمدة الساعات ونظام الدراسٌة المراحل ونظام الدراسٌة  ندر ما إال نابؽة أو عبقري إٌجاد على تعمل لم ك 

 ! 

 أنها على تصنٌف ها تم ومناهج مقررات حفظ منه ت رٌد ما بقدر الطالب نفس فً اإلبداع زرع تتقّصد ال فهً

 له ق درة فبل وبالتالً المناهج هذه قبول عدم أو قبول فً له قوة وال حول فبل الطالب أما اآلخرٌن قبل من األنسب

ٌ بدد الوقت من الكثٌر ٌهدر وهذا الدراسٌة المراحل هذه من ٌنتهً أن بعد إال الشخصٌة لمسته إضافة على  و

 ! الطاقات من الكثٌر

 

 الذي التعلٌمً بالم ستوى للفرد واإلجتماعٌة اإلقتصادٌة الحٌاة ربط تم حٌن العلم ولق دسٌة للعلم اإلساءة تمت ولقد

 شهادة على الحصول أجل من بل وطلبه العلم لؽرض ال الجامعة ٌدخل األكثر بل الناس من فالكثٌر ، أحرزه

ج بعد وظٌفة على الحصول له تضمن  ! أقل وال أكثر ال التخرُّ

 فترة طٌلة والعبقري النابػ الطالب ٌجعل فهو ، اإلطبلق على ضراوة   والنبوغ العبقرٌة أعداء أشد من وهذا

ٌّدا   مثبل   الجامعٌة دراسته ق  من ٌنتهً أن بعد إال المناهج هذه على التمّرد ٌستطٌع وال سلفا   الم قررة بالمناهج م 

 أن ناهٌك ، وق دراته إلمكاناته تدمٌر وهذا المناهج تلك أفكار من وأرقى أعلى ألفكار حامبل   ٌكون وقد دراستها

 أحد كتبه منهج هناك أن األمر فً ما فؽاٌة لؤلفراد أعلمٌة   أو أفضلٌة   وال فطنة   وال ذكاء   ت ثبت ال الجامعٌة الشهادة

 دلٌل وهً تإكد والتً الشهادة منحه تم األساس هذا وعلى وحفظه المنهج هذا درس آخر شخص فجاء األشخاص

 ! دراسته فً عمره من سنٌنا   انفق الذي هذا كل فً اإلبداع من بسٌط بقدر ولو مشاركا   ٌكن لم أنه إثبات

 

 اإلنجازات أن شاهد اإلنسانً العلمً التارٌخ وكل البعد كل عنها بعٌد أنه ٌ فترض دابرة الى العلم جرّ  تم وبهذا

 لم التً البابسة المنظومة هذه على تمّردوا والذٌن الجامعٌة المنظومة خارج أشخاص من جاءت الكبٌرة العلمٌة
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 عّما تام بمعزل فعبقرٌته األكادٌمٌة الدراسة لهذه خضع عبقري وج د وإن واحد عبقري التارٌخ طوال لنا ت نتج

 ! الجامعة أروقة داخل تعلمه

 

 الصحٌح الفهم انتفى إذ كهولته حتى الطالب طفولة أٌام ومن الدراسة فً األولى الصفوؾ من تبدأ الم شكلة وهذه

 وبشدة ٌسعون األرض أصقاع كل فً الطبلب أن درجة الى وسطحً ساذج جدٌد فهم عنه بدال   وحلّ  للعلم

 م عّدالت ترى أن الع ظمى الكارثة بل ، الفردي اإلبداع عن البعٌد الطابع ذات التخّصصات ودراسة للدخول

 فً دكتواره لشهادة حامل وهو ٌتخّرج من وحتى منها النفور لسبب جدا   م نخفضة مثبل   الفلسفة حقول فً القبول

 سنة كل ففً لؤلدب بالنسبة الحال وهكذا!  أصبل   األمر ٌتم كٌؾ ٌفهم ال بل التفلس ؾ على قدرة ٌمتلك ال الفلسفة

 هنا أدٌب جدا   نادرا   إال صفوفهم بٌن ٌوجد ال بٌنما األدب فً دكتوراه شهادات على بالحصول الطلبة مبات ٌنجح

ناك أو  …………آخره الى السٌاسة وفً الهندسة وفً الطب فً الحال وكذا ، ه 

 ٌ مارس ألن أما ٌضطر الذي المبدع نظر فً كذلك وستبقى للوقت ومضٌعة للمناهج وممل بابس تدوٌر مجّرد

 فً الكبلسٌكٌة الدٌنٌة حتى أو األكادٌمٌة دراسته من ٌنتهً رٌثما لئلنتظار أو العلمً مستواه لرفع الذاتً التعلٌم

 إٌجاد على قادرا   ٌكون حتى العبث هذا من ٌنتهً رٌثما لئلنتظار ٌضطر ، الدٌنٌة العلمٌة والمراكز الحوزات

 ! جدا   طوٌل وقت من له مإهل هو فٌما!  األقدمٌن أساتذته نظر وجهة من لهذا مإهبل   ٌكون حٌن جدٌدة معادلة

 

لماء اإلساءة وتمت العلم ق دسٌة تدنٌس تم بهذا  الم عاصر عالمنا فً الدكتوراه شهادة حاملً فحتى الحقٌقٌٌن للع 

 من وألنه األفكار تدوٌر إعادة ؼٌر شًء ٌفعلوا لم الحقٌقة فً ، جدٌد شًء للعلم أضافوا أنهم ٌ فترض الذٌن

ناقشة لجان على الم حال .  المفاهٌم بعض تدوٌر إعادة فتتم العلم بهذا الخاصة الطروحات مجمل على الوقوؾ الم 

 . هوسرل ادموند أو ببلنك ماكس أو آٌنشتاٌن بآلبرت أطول طرفٌه أي ٌعقل ال الذي الشهادة حامل لٌتساوى

 

بلمة بدع وظ   . معنى من للكلمة ما بكل مؤساوٌة تبقى التعلٌمٌة األنظمة هذه ظل تحت والعبقري الم 

 حتى لكّنها كبٌرة طبٌبة فتوحات لها ٌكون أن العلمً الم جتمع ٌتؤمل والتً النانو تكنلوجٌا الخط على دخلت والٌوم

 فً وبقوة إدخالها من العلمً المجتمع فٌه ٌتمّكن الذي الٌوم ٌزل ولم والتحسٌن التطوٌر طور فً الراهنة اللحظة

عادلة  أن الجلً الواضح فمن ٌك ن ومهما ، حال كل على جدا   بالقرٌب فلٌس هذا ومع البعد كل بعٌدا   لٌس الطب م 

باشر بشكل ٌرتبط هذا ها مرهونا   األمر ٌبقى والتً والرٌاضٌات الهندسة مثل أ خرى قطاعات بتطّور م   ، بتطّور 

ٌّات بإٌجاد المجال هذا فً الم ختصٌن وٌؤمل  بالعقاقٌر م حّملة اإلنسان جسد فً الموجودة الخلٌة بحجم مجهرٌة آل

 المساس دون الخبلٌا تلك وتدمٌر الجسد داخل والفاٌروسات السرطانٌة الخبلٌا على للهجوم الكافٌة وباألسلحة

 على موجود هو بل الخٌال ضروب من ضربا   لٌس الحال بطبٌعة وهذا الكفوء العمل ذات الصحٌحة بالخبلٌا

 أنه أٌضا   الواضح ومن ، التكل فة وعالً اإلنتشار وقلٌل اإلحصاءات ت شٌر كما بدابٌا   مازال أنه مع الواقع أرض

 التكنلوجٌا هذه تتوفّر حتى ثبلثة أو عقدٌن م دة إال هً وما والٌابان روسٌا فً خصوصا   كبٌرة بسرعة ٌتطّور

 .  الدراسات ت شٌر كما اإلنسانً الم جتمع أفراد لكافة
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ن الى فباإلضافة ، الموعود القابد ظهور عصر هو ٌكون الذي بالعصر بالك فما ، الحالً عصرنا فً هذا  تحسُّ

ناخ  . الطبً النظام فً المتطّورة التقنٌات هذه لدٌنا سٌكون هذا لكل باإلضافة ، الؽذابٌة واألنظمة والبٌبة الم 

! .  ولؤلبد البشرٌة تارٌخ فً واألوببة األمراض صفحة لن ؽادر المٌدان هذا فً بالػ تطّور سنشهد فإننا وإذن

 أن حتى الجنسً والنشاط الجسدي والنشاط الذكاء تطوٌر مثل أخرى قّطاعات فً تؤثٌر له فهذا الحال وبطبٌعة

قن وال الطبٌة للنّظارات بحاجة ٌكونون لن البشر ٌّل هذا كل من لشًء وال الكٌمٌابٌة للح   سٌتم التً المبالػ فتخ

ها  ألن جدا   وملحوظ ملحوظ بشكل سٌرتفع اإلنسان عمر فمتوسط النهاٌة وفً والجهد والوقت للفرد بالنسبة توفٌر 

 ! فٌه سنفّصل ما وهذا تطّور قد ٌكون الصحً والنظام والمناخ البٌبة

 

 مع متناسبا   جعله اإلمكان قدر تحاول فهً التعلٌمً النظام هذا عن فعلً بدٌل تمتلك ال الدولة أن والحقٌقة

 مبدأ ٌنتصر ولهذا اإلنسانً المجتمع فً النادرة الن درة هم والنوابػ العباقرة أن أٌضا   الواضح ومن الكل إمكانات

بلمة ولكن التعلٌمً القطاع فً أخرى مرة األؼلبٌة  هذه إزاء عمله ٌمكن ما وجود دون محال ال واقعة الظ 

بلمة  بقاء نحتمل أن البعٌد من العدل قوامها التً العالمٌة الدولة ظل وتحت ، الجذور من واقتبلعها رفعها أو الظ 

 العالمٌة الدولة حكم إدبان عالً وإبداعً فكري بمستوى سٌكونون األفراد أن عن ناهٌك األحول الروتٌن هذا مثل

 الذي النظام هذا عن اإلختبلؾ تمام مختلؾ سٌكون الحال وبطبٌعة جدٌد تعلٌمً لنظام فجر بزوغ سنشهد ولذا

 . . . مقاعده ضمن الدراسة فً أعمارنا سنوات وانفقنا فٌه وعشنا نعرفه

 ، علٌه المفروضٌن واإلجتماعً اإلقتصادي القٌد من العلم تحرٌر هً الدولة بها تقوم سوؾ التً األولى فالخطوة

 وهذا.  منها ٌعتاش وظٌفة بعد فٌما له تضمن شهادة على الحصول أجل من مثبل   للجامعة ٌدخل سوؾ أحد فبل

 المعرفة بشؽؾ مدفوعا   سٌكون الطالب وألن ، طرحه وعمق وصبلبته العلمً الطرح تقوٌة فً كاؾ   لوحده

 علٌه هو الذي الشكل بذات سٌبقى بذاته العلم أن أبدا   نعتقد ال أننا عن ناهٌك.  أشد العلم على إقباله سٌكون لوحده

 بحوث من سبق فٌما قّسمنا وقد.  القضٌة مجمل فً واضحة تبدو التً العامة القراءة مع ٌنسجم ال هذا ألن ، اآلن

 هو الحضوري العلم أن ضرورة وأكدنا الحصولً والعلم الحضوري العلم من كل طبٌعة عن الكبلم الكتاب هذا

 ! البحث فراجع العالمٌة الدولة حقبة فً فاعبل   ٌكون سوؾ الذي

 وهذا ، العلمً البحث فً عقولهم استخدام كٌفٌة الناس تعلٌم مجّرد من أكثر العلم دور ٌكون لن أخرى بعبارة

 ال ، هذا فً الكبلم وفّصلنا سبق كما فنحن المخ من أخرى مساحات تشؽٌل كٌفٌة وٌتعلموا الناس ٌفهم أن ٌستلزم

 الحضارة انتجته ما فكل ، النسبة هذه زٌادة فً األشخاص من كثٌر ٌنجح فٌما أدمؽتنا قوة من% 11 إال نستخدم

 التً األداة على التركٌز دون بذاته العلم على التركٌز فً ٌكمن والخلل% 11 هذه نتٌجة كان تطّور من اإلنسانٌة

 ! العقل وهً للعلم الوصول طٌعتنس خبللها من

 دراسة من أكثر فً شخصٌا   حاولت وقد العقل وطبٌعة لحقٌقة علٌه م جمعا   شافٌا   وافٌا   تعرٌفا   نمتلك ال فلآلن

 بشكل أسهم والذي النظر وجهات فً الكبٌر اإلختبلؾ وأ ظهر نصابه فً األمر هذا أضع أن سابق وكتاب ومقال

 . . . وتفصٌبل   جملة   العقل عن البحث أصل ضٌاع فً سلبً

ر العلمٌة والقوانٌن للمفاهٌم الوصول نستطٌع بها التً األداة على التركٌز دون العلم على فالتركٌز  الوقت ٌهد 

 ٌ سهم عقولهم بها تعمل التً الطرابقٌة فهم على قادرة الناس تجعل تقنٌات تدرٌس وعدم ، مرعب بشكل والطاقة

 إال ثقافٌة أم فكرٌة أم دٌنٌة أم كانت أأكادٌمة التعلٌمٌة مإسساتنا ت نتج ال السبب ولهذا اإلبداع نَسب تدنً فً كثٌرا  
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 والعلم الفبلنً بالعلم م ختصٌن صفة ٌحملون جدٌدة مومٌاوات وصناعة والتدوٌر والتكرار التكرار من ممل نوع

 ! لئلنصاؾ هكذا أكثرهم أو العلم ذلك قضاٌا أبسط معرفة عن عاجزون هم فٌما الفبلنً

مدة ٌكون جدٌد تعلٌمً نطام أمام سنكون وهكذا  مع للنفس المعلوم ذات وحضور الحضوري العلم هو فٌه الع 

 بنً كل عند موجودة الخاصٌة هذه مثل أن الباراساٌكلوجً أبحاث ت ثبت والتً العقلٌة قدراتنا فً الخارق التطّور

 سٌكونون الكل ببساطة ألنه العالمٌة الدولة ظل تحت عجٌبا   أمرا   الطفرة هذه تكون لن الحال وبطبٌعة ، البشر

 الدولة لظ تحت التعلٌمً النظام سٌكون ولهذا والم ذهلة الفرٌدة الذهنٌة الخاصٌة هذه استخدام على قادرٌن

ٌّا   فرٌدا   بدوره هو نظاما   العالمٌة  باتخاذ للطلبة الكاملة الحرٌة منح مع ثانوٌة أشٌاء فً الوقت ٌهدر وال وعمل

ناقشة المّرة هذه ولكن للمناقشة أطارٌحهم ت قّدم اإلنتهاء وبعد دراسته ٌقررون الذي المنهج  تشبه وهً م ختلفة الم 

 ! فراجع. السٌاسً النظام تطّور عن تكلّمنا حٌن" البرهان" بنظام أسمٌناه ما فً عنه تكلمنا ما

 

  الصحً النظام تطّور

 ال الحالٌة العلمٌة أمكاناتنا أن إذ ، الصحً النظام وتطّور التعلٌمً النظام تطّور بٌن محال ال واقع الربط إن

 إٌجاد أو الفتاكة األمراض ت سبب التً والطفٌلٌات الفاٌروسات ضد الباٌلوجً الردع وسابل إلٌجاد مإهلٌن تجعلنا

 . رادع دون فسادا   اإلنسانً المجتمع فً تعٌث نراها والتً الم زمنة األمراض ضد دفاعٌة وسابل

ترامٌة التؤرٌخ حقب عبر البشر من المبلٌٌن بموت لوحدها الكولٌرا فاٌروسات تسبب فقد  باقً لذلك أضؾ الم 

 والحمى ، والجدري ، ،والمبلرٌا HIV ،واألٌدز typhus fever التاٌفوس وحمى ، األطفال شلل مثل األوببة

 ! تطول التً القابمة آخر الى ، الربوي والسلّ  ، واإلنفلونزا ، األسود الموت أو والطاعون ، الصفراء

 

 الحٌوٌة المضادات وجود بسبب منها البكتٌرٌة خصوصا   األوببة هذه خطر فٌه َقل   عصر فً نعٌش نحن وربما

 فاٌروسً مرض وهً مثبل   فاإلنفلونزا تماما   زال الخطر أن ٌعنً ال هذا ولكن.  والل قاحات والتطعٌمات الفابقة

ٌّز الرٌبوسً النووي الحمض من قطع 8 من مكونة الوراثٌة مادته ، صؽٌر فٌروس به ٌتسبب  بق درتها وتتم

 ؼاٌة فً أمرا   ضدها فّعال ل قاح تطوٌر من ٌجعل وهذا الجٌنً والتبادل الطفرات خبلل من التحّور على العالٌة

 هذا ضرب 1918 العام ففً.  جدا   خطر أنه الحقٌقة ولكن بسٌط مرض هذا أن البعض ٌعتقد وقد ، الصعوبة

 فالتقدٌرات فقط واحدة لسنة أستمر أنه ومع اإلسبانٌة اإلنفلونزا منها عدة تسمٌات له وظهرت العالم الفاٌروس

 ! إنسان ملٌون 111 الى 21 من وصلوا ضحاٌاه ألن ت شٌر

 

ن ٌتطّور مازال وهو ٌ حسِّ ٌ هاجم متى نعلم وال أدابه من و  باقً لهذا وأضؾ الكارثة تقع ومتى أخرى مرة س

 ! الجٌنٌة الخاصٌة نفس األؼلب فً لها والتً ذكرناها التً األوببة

.  أبدا   م حّصن مكان ٌوجد ال إذ مكان أي وفً وقت أي فً الكارثة وقوع من محظور وال قابم فالخطر وإذن

نفلت الؽذابً النظام وعن أمراض من ٌتبعه وما البٌبً التلّوث عن تكلّمنا لو شجون ذو والحدٌث  أدمن الذي الم 

 حقٌقتها فً هً والتً الفاخرة الوجبات ت قّدم التً تلك هً العالم مطاعم فؤرقى  ، إدمانا   علٌه" المتحضر" العالم

كر ومصابب ، الصحٌح التفكٌر على القدرة ت سمم بل الجسم بها ٌتؤثر سموم عن عبارة  صناعة فً ٌدخل الذي الس 
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م عن عبارة حقٌقته فً وهو الحلوٌات  كثٌرة أمراض ٌ سبب أنه" ٌقولون" الذي التدخٌن عن ناهٌك زعاؾ س 

 سموم عن عبارة األخرى هً نفسها الطبٌة العقاقٌر بل ال للشرب الصالحة ؼٌر المٌاه وكذلك!  ٌقولون وأقول

 . . . أشٌاء دّمرت البدن فً شًء أصلحت إن كٌمٌابٌة

 

هدا   تّدخر ال التً األدوٌة تصنٌع شركات له أضؾ ، الٌوم البشرٌة بالحٌاة ٌ حٌط األخطار من وأكثر هذا كل  فً ج 

 العبلج تؤمٌن سبٌل فً بشعة جرابم الرتكاب كثٌرٌن ٌدفع الذي األمر وذوٌهم المرضى جٌوب حلب سبٌل

 حرج وال فحّدث الثالث العالم دول فً الطبً القّطاع فً الحاصل التردي أما ، زوجاتهم أو أمهاتهم أو ألوالدهم

 ذكرنا وإذا مّرات أربع أو بثبلث االحٌان بعض فً للفرد السنوي الدخل ٌفوق ما ٌ كلّؾ الجراحٌة العملٌات فؤقل

 ! شجون ذو وحقا   فعبل   فالحدٌث األمراض ببعض م ختصة مشافً فٌها ٌتوفّر التً للببلد والسفر العبلج تكالٌؾ

 أن مع علٌه بها ننتصر التً الطرٌقة نعرؾ ال لآلن والذي البشرٌة صدر على الجاثم الكابوس هذا والسرطان

 الصامت الرعب فهذا. الراهن الظرؾ فً المنال بعٌد ٌبقى لها العملً التطبٌق لكن نظرٌا   موجودة الطرٌقة هذه

ثات ظهر على الراكب وهو البشر بنً بحق البشاعات ٌرتكب مازال الذي  رادع دون ٌبقى.  للناس الحٌوٌة المَور 

تدنً الم ستوى ٌ سببه علمً عجز إال أمامه العجز وما الواقع أرض على فعلً  وكامل والعقاقٌر لؤلجهزة الم 

 العلمً للم جتمع معروفة أصبحت علٌه القضاء بها سٌتم التً الطرٌقة فهم أن مع ، الطبٌة العبلجٌة المنظومة

ٌّد هو اإلنسانً الكابوس هذا إلنهاء الحركة تتم أساسها على التً واألداة اآللٌة إٌجاد عن القصور ٌبقى ولكن  س

 . . . الموقؾ

 

 العالمٌة الدولة فً اإلنسان عمر متوسط

ر سنة آالؾ عشرة حوالً قبل  بداٌة ومع ، كلها األرض على بشر ملٌون 3 أو 2 بـ البشر عدد المإرخون ٌ قدِّ

ًَ  العدد هذا لكن نسمة ملٌون 311 هو البشر عدد كان األولى السنة ومع المٌبلدي التارٌخ  ببطء ولكن ٌتزاٌد بق

 قد العدد فٌكون مٌبلدي 1111 للسنة نصل أن الى العدد هذا على طفٌفة زٌادة نشهد سنة مابتً أو مابة كل أي

 فً أي مٌبلدي 1811 العام وفً مٌبلدي 1511 العام فً نسمة ملٌون 811 الى ثم نسمة ملٌون 511 وصل

 1931 العام فً بشر ملٌار 2 لدٌنا صار ثم نسمة ملٌار لـ وصلت و ازدادت األعداد هذه نجد عشر الثامن القرن

 العام الى 1985 العام ومن ، نسمة ملٌار 4 العدد وصل فقط سنة 25 بعد ثم ، 1959 سنة فً ملٌار 3 ثم ،

كانٌة القفزات هذه فً استقرار شبه حدث ثم نسمة ملٌار 6 العدد وصل 1996  وقد 2111 للعام وصلنا حتى الس 

 ، تقرٌبا ونصؾ ملٌار 7 هو الكوكب سطح فوق البشر عدد وحالٌا   واآلن نسمة ملٌار 7 الى العدد وصل

توقع  عشر أحد أو عشرة 11111 الى وصل قد العدد ٌكون أن 2151 العام فً أي القرن هذا نصؾ فً أنه والم 

 ! نسمة ملٌار

 

ٌ د أن هو األرقام هذه من األهم ولكن ٌ د نسبة فمثبل   ، الجؽرافٌة المناطق على متساوٌا   لٌس التزا  هً اآلن التزا

 بٌنما% 61 التزاٌد نسبة لوحدها أفرٌقٌا فً ولكن كلها األرض مستوى على األخٌرة سنة العشرٌن خبلل% 31

 لكل الواحد الطفل وسٌاسٌة نظام تطبٌق مع فقط% 18 فٌها التزاٌد نسبة مثبل   الصٌن فً ،%  11 فقط أوربا فً

% 55 الى النسبة وصلت أفرٌقٌا وشمال األوسط الشرق فً نحن منطقتنا فً أما ، ولآلن طوٌل زمن ومن عابلة
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 فقد مثبل   الهند أما ،!  أوضح هو كما النامٌة دولنا فً اإلقتصاد ٌتحملها وال واضح هو كما جدا   عالٌة نسبة وهذه

 وهذا ملٌون ومابتً ملٌار العدد صار 2111 سنة وفً نسمة ملٌون 361 هو 1951 سنة فٌها السكان عدد كان

 الزمن من مدة الهندٌة الدولة طبقت أن حدث وقد فعبل   رهٌبة زٌادة وهذه سنة ستٌن خبلل% 235 نسبة ٌعنً

 قطع بمعنى لئلخصاء ٌتعرض إثنٌن أو واحدة مرأةا من طفلٌن ٌ نجب رجل كل أن على ٌنص صارم قانون

 وفً ، الشعبً الؽضب من وموجة هابل اعتراض القانون هذا وواجه العقم على وإجباره المنوي السابل انبوب

 نسبة ٌعنً نسمة ملٌون 238 العدد صار 2111 وسنة ملٌون 95 حوالً 1961 سنة فً العدد كان أندونٌسٌا

 ! مرتفعة نسبة اٌضا   وهذه سنة خمسٌن خبلل تقرٌبا  % 145 زٌادة

 

 ؟ البشرٌة حٌاة فً األخٌرٌن القرنٌن فً المرتفعة الزٌادات هذه سبب ما هو والسإال

ن هو العوامل أهم أن:  وجوابه  األولى السنوات فً الوفٌات فنسبة ، األطفال تؽذٌة خصوصا   الؽذابً النظام تحسُّ

قارنة قلٌلة باعداد البشر بقاء خلؾ كان الذي هو لؤلطفال  متوسط عن نتحدث وسوؾ ، الٌوم اعدادهم مع بالم 

 ٌموتون الذٌن احتساب على مبنً المتوسط وهذا سنة 51 الى 41 من كان إذ فقط سنة خمسٌن قبل االنسان عمر

 الذي الثانً العامل وأما ، العالم كل فً 72 هو فالمتوسط اآلن أما وهكذا كبار وهم ٌموتون والذٌن صؽار وهم

 مثل لؤلطفال خاص بشكل الفاٌروسات ضد والتطعٌم الصحً التطّور هو البشر اعداد فً الزٌادة هذه فً ساهم

 مثل منها البسٌطة تلك حتى أن إذ األمراض على قضت فقد ، آنتاٌبوٌكس( Antibotics) الحٌوٌة المضادات

 الصحً الصرؾ نظام هو السكانٌة الزٌادة هذه فً ساهم مّما وثالثا   ، وتقتلهم الناس على تقضً كانت الزكام

 الشرب بمٌاه الصحً الصرؾ مٌاه اختلطت فإذا بالماء كثٌرا   تنتقل واألمراض البكتٌرٌا ألن جدا   مهم عامل وهو

 ٌ ساهم فهذا متطّور صحً صرؾ نظام هناك كان فإذا والبكترٌا والفاٌروسات االمراض من الكثٌر سٌنقل فهذا

 حتى الزراعة قطاع فً الهابل التطّور هو الرابع والعامل ، بالفعل حدث الذي وهذا األمراض تلك شبح إبعاد فً

 مما الزراعٌة الهندسة وسابل وتطوٌر اآلفات مكافحة بفعل وهذا الدول بعض فً% 311 الى النسبة وصلت

م  أن ثم.  البشر ببنً تفتك كانت التً المجاعات حاالت على القضاء فً ساهم وهذا المنتوج جودة فً ٌ سه 

 ! إضافً عامل وهذا واضح هو كما أكبر أعداد أنتجت تزاٌدت كلّما األعداد

 ؟ األرض لكوكب الطبٌعً النظام ٌستوعب أن ٌمكن البشر من كم وهو ، الصدد هذا فً جوهري سإال وٌواجهنا

 هابلة قفزة ٌقفز سوؾ المعصوم القابد قٌادة ظل تحت العالمٌة الدولة فً اإلنسان عمر متوسط أن نفترض أننا إذ

 من وتوفٌره بالموت تعوٌضه ٌتم فما حقا   م رعب بشكل تتزاٌد سوؾ فاألعداد اإلنسان عمر طول ومع جدا  

دد الموالٌد لمصلحة ٌذهب اإلقتصادٌة واألعباء الزراعٌة والمحاصٌل الطاقة حصص  فهذا األعمار طالت فإذا الج 

 تفرض الم شكلة وهذه ، ٌحتله شاؼر مكان وجود عدم مع العام النظام على عببا   سٌكون جدٌد مولود أي أن ٌعنً

ٌّل األؼلب فً أجدادنا آباء نرى لم وأنت فؤنا اإلجتماعٌة العبلقات صعٌد على فحتى ، بالفعل نفسها  أننا لو فتخ

 جد مع مثبل   أنت تعٌش كؤن السادسة أو الخامسة المرتبة من وأجدادنا جّداتنا ظل تحت نعٌش أن لنا وق ّدر التقٌنا

 التقالٌد ألن والمستقبل الحاضر من كل على الماضً سلطة من نوع ٌفرض الم شترك العٌش فهذا!  جدك

 اإلجتماع علم قواعد وفق حقٌقٌة متاهة فً ٌ دخلنا وهذا العمر وطوٌلة م عّمرة األخرى هً ستكون والعادات

 ! اإلجتماعٌة والهندسة

 واإلجتماعٌة اإلقتصادٌة األنظمة على جدٌدة ضؽوطات الزٌادة هذه فرضت كلما البشر أعداد ازدادت وكلما

رق مستشفٌات من التحتٌة الب نى على ضؽطها عن ناهٌك والسٌاسٌة والطبٌة  أن إذ وطاقة وزراعة وصناعة وط 
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 ال قادمة المشكلة هذه ألن الباحثٌن من الكثٌر اهتمام على وحاز نال البحث وهذا ترتفع سوؾ اإلستهبلك مناسٌب

 ! البشرٌة مستقبل فً محال ال قادمة فهً األشكال من شكل وبؤي الظروؾ كل تحت محال

 

 سوء مع وتظهر تتبلور هً بل العالمً السكانً التعداد زٌادة عدم أو زٌادة فً لٌست المشكلة هذه أن والحقٌقة

 من% 61 من أكثر كان األفرٌقٌة القارة أصقاع بعض فً مجاعات فٌها ظهرت التً األوقات ففً التوزٌع نظام

 ؼٌر اإلهدار وهذا ، الن فاٌات لمكبات ٌذهب وفرنسا وامرٌكا العراق مثل ب لدان فً للؽذاء اإلنتاجً المدخول

برر ّنا وإن المعاصرٌن المفكرٌن بعض ت راود التً المخاوؾ هذه فً السبب هو الؽذاء فً الم   نفس ن شاركهم ك 

 ، عودتها لعدم م طمبنة بوادر الٌوم نشهد والتً الم شكلة تبلفً ٌتم سوؾ ما س رعان أن نعتقد نحن لكن المخاوؾ

ها ٌتم اللحوم من األطنان آالالؾ عشرات بل آالالؾ شهدنا مثبل   األخٌرة االعوام ففً  مكة من بالمجان تصدٌر 

 الـ ٌ قارب ما رفع لوحده وهذا بالفعل تحتاجها التً افرٌقٌا شعوب بعض الى الحج موسم خبلل فً الم كرمة

ناسب توزٌع نضمن لكً الصدد بهذا أخرى لخطوات ونحتاج.  مجاعة بوجود الم ستقبلً الخطر من% 21  م 

بلل أن ثم ، لؤلؼذٌة  ونصؾ ملٌارات سبعة اآلن عددها البالػ البشرٌة لكل تكفً قد الدول بعض فً الؽذابٌة الس 

ره  فما ، الملٌار  تم لو فٌما البشرٌة لكل الكافً القمح انتاج على قادرة لوحدها السودان أن اإلختصاص أهل ٌ قدِّ

 وسورٌا العراق ٌنتجه وما ، أٌضا   كافً الرز من وأمرٌكا الفلبٌن ت نتجه وما ، م ناسب بشكل األراضً استؽبلل

 وفً التوزٌع فً وإنما العالمً السكانً التعداد تزاٌد فً لٌست فالمشكلة ، كذلك كافً واللحوم التمور من وتركٌا

 أوربا ودول االوسط الشرق دول بعض وفً الجنوبٌة امرٌكا دول ففً ، الزراعٌة األراضً على الم دن زحؾ

برى الم دن زحفت الشرقٌة  تلك خارطة توجٌه فً بسٌط انحراؾ مجّرد أن مع الزراعٌة الرٌفٌة األراضً نحو الك 

 ناتج الحال بطبٌعة وهذا لحالها الزراعٌة األماكن وترك المعزولة أو الصحراوٌة شبه لؤلماكن بها ٌذهب قد المدن

 ! التخطٌط فً بالػ خلل عن

 

 ٌعمل الٌوم العالمً النظام وألن.  فٌها السكانً للتعداد دخل وال الصابب والتوزٌع التخطٌط مشكلة هً فالمشكلة

 الصعوبة بالػ أمرا   الم شكلة هذه حل من ٌجعل القوى فً التشت ت فهذا قوي اقتصادها ٌكون ألن تسعى دول بشكل

 ألن معنى وال واحدة ستكون فالدولة المخاوؾ هذه تنتهً حتى الدول بٌن والحدود الفوارق هذه تزول أن وما

 الحار الفلفل اجل من وكذلك كثٌرة صراعات نشبت فقط الشاي أجل فمن ، اقتصادٌا   أو سٌاسٌا   القضٌة تحتسب

 لجلب بالتحدٌد وللصٌن ألسٌا الوصول هدفه كان االمرٌكٌتٌن اكتشؾ حٌنما كولومبوس أن بل ال التوابل وباقً

رق العثمانٌة الدولة قطع بعد األسود الفلفل  التوزٌع فً فالمعضلة وإذن.  ورباأ و آسٌا بٌن والرابطة المإدٌة الط 

لّت فإذا الحالٌة المخاوؾ هذه كل فً السبب هً والتخطٌط والنقل  التعداد من للخوؾ داعً فبل المشكلة هذه ح 

كانً  ! بلػ مهما الس 

 

 ؟ العالمٌة الدولة ظل تحت اإلنسان عمر متوسط سٌبلػ كم وهو الجوهري للسإال نؤتً هذا بعد

 ! النظام كامل فهم طرٌقة على ٌعتمد السإال هذا وجواب

 ارتفع فقد الٌوم أما.  سنة 51 الى 41 من اإلنسان عمر متوسط كان ، أعبله نوهنا كما مثبل   سنة خمسٌن فقبل

 . 81 الى وصل المتقّدمة الدول بعض وفً 72 العالم كل فً لٌكون المتوسط هذا



166 
 

(  كالمو جان) الفرنسٌة القٌاسً الرقم صاحبة وصلت فقد سنة مابة اإلنسان ٌتجاوز أن جدا   الطبٌعً من أصبح إذ

 وثمانٌن سبعمابة 781،111 هناك أن الى الرسمٌة اإلحصاءات وت شٌر قصٌرة فترة قبل وتوفت سنة 122 الى

هم تجاوزت شخص ألؾ  أن أٌضا   النظر وٌلفت الٌابان من هم هإالء نصؾ أن للنظر والبلفت ، عام 111 أعمار 

 % !6 الذكور حصة تبقى فٌما اإلناث من هم الم عمرٌن هإالء من% 94

 . القرن هذا بنهاٌة عام 211 نصل سوؾ أننا الى والمفكرٌن العلماء من كثٌر وٌذهب

 الى ٌذهب بعضها كثٌرة أبحاث ، العرٌقة ناتشر( nature) مجلة نشرت 2117 ٌونٌو الى 2116 اكتوبر فمنذ

 توقؾ على دلٌل ٌوجد ال أنه وت ثبت تقول أخرى وابحاث دراسات راحت فٌما سنة 125 وهو أقصى حدّ  هناك أن

 فً واضحة زٌادة قلٌل قبل ذكرنا كما وهناك أقصى أو م عٌن حدّ  الى وصول أو األعمار طول فً التطّور هذا

 ! التحتٌة والب نى اإلسكانً والتخطٌط والطبً الؽذابٌة األمن مٌادٌن فً الحاصل التطّور بسبب األعمار

 

 عن(  المهدي اإلمام هو من) باب فً تكلّمنا حٌن وبالتحدٌد الكتاب هذا فصول من مضى فٌما لك ذكرنا وقد

مر إطالة إمكانٌة  فمّما ، للفابدة هنا منه قسم ن عٌد وسوؾ هناك الكبلم وفّصلنا جدا   طوٌلة وفترات لم دد اإلنسان ع 

 : هناك ذكرناه

 

 تسعمابه عاش وأنه آدم عن ٌ حدث نا الدٌنً فالتارٌخ. ال أم الطوٌلة الم دد لهذه اإلنسان عمر ٌطول أن ٌمكن فهل] 

 ! آخر رأي لهما أم هذا فً محذور ال أن ٌإكدان والفلسفة العلم فهل سنة وخمسون

 

 هً وظٌفته أن وعرفنا( التٌلومٌراز) أنزٌم عن عامة فكرة أخذنا فلو.  واضحة أصبحت مسؤلة فهذه ، علمٌا   أما

. الشٌخوخة حتى فؤقصر أقصر جدٌدة لمرحلة الدخول على مرة كل الخبلٌا وتنبٌه( DNA)الـ خٌوط نهاٌة ربط

 بعد تكون الخبلٌا وهذه( باٌلوجٌة) بساعة بالموت محكومة خلٌة فكل.  الخبلٌا تلفت اإلنزٌم ذلك تلؾ ما ومتى

 أطراؾ على الحفاظ ٌمكن(  التٌلومٌراز) أنزٌم مع لكن ذلك بعد منها البعض وٌموت اإلنقسام عن عاجزة هرمها

 وبالتالً الخبلٌا لتلك الباٌلوجٌة الساعة تؤخٌر على ٌعمل وهذا فٌها تنقسم مرة كل بعد(  الكروموسومات) تلك

 لقهر نحتاج بهذا نقوم حتى أننا فٌه ٌقول( كاكو مٌتشو) للدكتور كبلم ٌوجد وهنا. الباٌلوجً عمرها أمد سٌطول

 مٌتشو الدكتور فكبلم الحال وبطبٌعة المهمة تنفٌذ على قادرٌن نكون ثم خالدة خبلٌا ألنها( السرطانٌة) الخبلٌا

 ! نرٌدها التً النظر وجهة إثبات فً كاؾ   هو الحد ولهذا األصل ٌنفً لم كاكو

 

 ، الواقع أرض على ثبوتٌة حقابق فهناك. علمً نظري كبلم مجرد السابق الكبلم كان فإذا بكثٌر هذا من أكثر بل

 فً باحثٌن مع بالتعاون(  سٌنكلٌر دٌفٌد)البروفٌسور( هارفرد) جامعة فً الوراثة علم فً األستاذ استطاع فقد

 تماما   بالشلل المصابٌن وشفاء األعضاء وتجدٌد الخبلٌا برمجة إلعادة جدٌدة تقنٌة بتطوٌر( وٌلز ساوث) جامعة

 لممارسة عاد والده وأن سنة 42لـ باٌلوجٌةال ساعته إٌقاؾ استطاع أنه سٌنكلٌر دٌفٌد البروفٌسور ،وٌقول

 الفبران عمر إطالة فً نجحت التً التقنٌة هذه بفضل ذلك وكل الخصوبة لها عادت زوجته شقٌقة وأن الرٌاضة
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 سنوات خمسة ؼضون فً األسواق فً األقراص هذه تتوفر أن الباحثون وٌؤمل البشر على نجاحها واثبتت فعلٌا  

 ( !باركنسون) الـ داء عبلج مكمبلت من الم كتشؾ والدواء. قهوة فنجان كلفة تعادل منخفضة وبكلفة

 

 أساسً سبب ٌ عد الذي(P62) بروتٌن أن تثبت وهً الباحثٌن من لمجموعة علٌها أطلعت أخرى دراسة وهناك

 تم إذا اإلنسان عمر زٌادة سر هو ٌكون أن أي الشٌخوخة لعكس المفتاح هو ٌكون أن ٌمكن بالسرطان لئلصابة

 ! الفكرة هذه مع ٌنسجم بشكل استخدامه

 

 ذهب بعضهم بل ال الفكرة من ٌتؤكد كً الجهد من الكثٌر ٌبذل أن علٌه لٌس البحث هذا فً التوّسع ٌشاء ومن

 متخصص بارنٌا سام والدكتور(  الموت محو) بـ سماه( بارنٌا سام) للدكتور كتاب فهناك.  بكثٌر هذا من ألبعد

 بحضور الموضوع هذا عن كندا فً الكبٌرة العلمٌة المراكز أحد فً محاضرة قدم وقد. اإلنعاش عملٌات فً

 ! اإلقتباس انتهى. [  العلماء مبات

 عالٌة لمرتبة وصل الصحً والنظام النانو تكنلوجٌا فٌه ستكون الذي بالعصر بالك فما الحالً عصرنا فً هذا

 وسٌاسً عاطفً واستقرار نفسٌة وراحة اقتصادي رخاء اإلنسان لدى واصبح البٌبً التلّوث حالة وانتفت جدا  

 . . . . . . . . . .  آخره الى ومجتمعً

 تحت اإلنسان عمر متوسط على نتعّرؾ أن ٌ مكننا سرٌعة حسابٌة بعملٌة ولذلك سٌختلؾ الوضع أن المإكد فمن

 وإال والدقة بالتحدٌد الدولة هذه ظهور وقت معرفة على قدرة نتملك ال بؤننا هً المشكلة ولكن العالمٌة الدولة ظل

ّنا لنا بالنسبة معروفا   ظهورها موعد كان لو  كحد العمري المتوسط فً زٌادة 11 الزمن من قرن لكل أضفنا لك 

 ظهور عصر حتى اآلن من كزٌادة سنوات 11 العموم وعلى بكثٌر هذا من أكثر النسبة الحال وبطبٌعة أدنى

 لؤلسؾ متوفر ؼٌر التحدٌد هذا مثل ولكن اإلنسان عمر بمتوسط م سبقة معرفة لدٌنا ٌحصل فهناك العالمٌة الدولة

. 

 عشرة التقادٌر أقل فً سٌكون أنه المإكد شبه من العالمٌة الدولة فً اإلنسان عمر فمتوسط العموم وعلى

 هذا لمثل اإلنسان عمر وصل إذا وهو منهجً إشكال لدٌنا وٌبقى ، سنة 72 هو الذي الحالً المتوسط أضعاؾ

 الكمال مرتبة وصل المجتمع ألن هذا من شًء ٌبرز لن أنه والجواب. إجتماعٌة مشاكل لدٌنا ستبرز فهل الحدّ 

ٌّر ألن داعً فبل  العاشر وجدك أنت تكون قد ولهذا واألعراؾ التقالٌد فً العامة والقواعد األمور م جرٌات تتؽ

 أن أردنا إذا الموت عن ثم ، الثقافً والمستوى والتقالٌد والذهنٌة األفكار بنفس وتتمتعون السكن فً متجاورٌن

 ؟ طبٌعٌا   الموت سٌكون هل هو.  التالً السإال ٌواجهنا البحث بوصلة نؤخذ

 

 احتمال ٌوجد وال اإلنسان جسم فً الضارة الخبلٌا كل تقتل أن استطاعت مثبل   النانو تكنلوجٌا أن فرضنا فلو

 ٌ صٌب ها التً األعضاء الالستبد العالٌة اإلمكانٌة مع بسٌطا   كان مهما األمراض من مرض بؤي اإلنسان إلصابة

 وأطراؾ اصطناعٌتٌن وكلٌتٌن اصطناعً قلب فهناك بالفعل الٌوم حاصل هو كما صناعٌة بؤ خرى الهرم

 : مشكلتٌن تواجهنا فهنا. . .  آخره الى اصطناعٌة
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 ! فلسفٌة - األولى

 ! منهجٌة - والثانٌة

 

.  الدماغ ضمنها ومن بالهرم ت صاب والتً المتضررة األعضاء هذه استبدال تم إذا فهً.  الفلسفٌة المشكلة أما

 ! آخر لشًء سٌتحّول أنه ام وضعه على(  أنا) المعروفة بخاصٌته اإلنسان سٌبقى فهل

 فقام لدماؼً الهرم بلػ ثم صناعٌة بؤ خرى وقلبً ومعدتً كلٌتً استبدال تم لو الجبوري أحمد أنا أنه بمعنى

 وجعلوا القدٌم دماؼً رأسً عن نزعوا ثم ألكترونٌة شرٌحة على دماؼً فً الموجودة البٌانات بتخزٌن األطباء

 الصناعً الدماغ لهذا دماؼً من أخذوها التً البٌانات تلك أعادوا ثم الوظٌفة نفس ٌإدي صناعً جهاز عنه بدال  

 فـ الشًء هذا هو أنا أكون الحالة هذه فً هل..  كلها السابقة المعلومات ونفس ذكرٌاتً نفس لً فعادت الجدٌد

 ! ال أم ستبقى فهل حٌاتً طول الزمتنً هذه(  أنا)

 

 نفسها هً العاشرة سن فً وأنت نفسك على ت طلق ها التً(  األنا) هذه أن إذ.  واضح الفلسفً السإال هذا وجواب

له جسدك أن مع الخمسٌن سن فً وأنت نفسك على ت طلق ها من ٌّرت والذرات تبّدل قد ك   جسدك من ٌبقى ولم تؽ

ٌّر فٌه شًء فكل بتاتا   شًء أي القدٌم  أجساد فً أو آخرٌن بشر أجساد داخل أصبحت القدٌمة الذرات وتلك تؽ

له ٌمكنك ما نهاٌة الى األشجار فً أو التراب فً أو الحٌوانات ٌُّ ٌَت تقولها التً فاألنا هذا ومع تخ  لم هً كما بق

 ! تتؽٌر

 ! أنت ستبقى فؤنت الدماغ ذلك فً بما جسدك كامل استبدال تم لو فحتى وعلٌه

 

 الموت سٌكون فكٌؾ محال ال الموت ٌعقبها الحٌاة أن نعرؾ فنحن ، المنهجٌة م شكلة وهً الثانٌة الم شكلة وأما

 سٌبقى فهل األعضاء استبدال اٌضا   وٌمكن خارجٌة عوامل وال أمراض وجود عدم مع العالمٌة الدولة ظل تحت

باشر بشكل ٌصطدم هذا ألن أبدا   ٌموتون ال أحٌاء الناس  ! العلم وثوابت الدٌن ثوابت مع م 

 

 على مفطور اإلنسان ألنه إرادتهم بمحض سٌموتون أنهم لذهنك ٌتبادر وال بالتؤكٌد سٌموتون أنهم:  والجواب

 لدٌها التً البلدان فً حاصل هو كما الترؾ بسبب ملل فٌها ٌكون ال دولة عن نتكلم ونحن خصوصا   الحٌاة حب

نتج سٌكون الكل ألن!  متاحا   ٌكون لن الملل فعنصر حالٌا   رفاهٌة ل بفعل الموت سٌكون وعلٌه.  م   إرادة تدخ 

 !  فقط باإلشارة نكتفً ولكن كامل لكتاب الحتجنا الموضوع هذا فً أكثر فلسفٌا   التوّسع أردنا ولو اإلنسانٌة النفس

 عاشق أو حزٌن أو سعٌد تكون وحٌن. بؽضبك ٌتؤثر لكنه الؽضب هذا فً للجسد مدخلٌة ال تؽضب حٌنما فؤنت

 ٌتؤثر والجسد الجسد على تإثر لكنها باطنٌة نفسانٌة شعورات  الشعورات هذه فكل م طمبن أو خابؾ أو م كتبب أو

 الشعور بهذا للجسد عبلقة ال أن فمع.  م حزن أو م فرح خبر بسبب دماؼٌة بجلطة ٌ صاب األشخاص فبعض ، بها

 ما الحب من) الش عراء من جنسً أبناء ٌقول أال..  للشخص الصحً الوضع عن النظر بؽض مباشرة ٌتؤثر لكنه

 من مرحلة ففً األمر كان فمهما.  به ٌتؤثر الجسد لكن صرؾ نفسً شعور أنه مع قتل ما فمنه وبالفعل( !  قتل
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% 75 فً مرض أي من الشفاء عملٌة أن أنا وأعرؾ تعرؾ وكما الحٌاة إلنهاء النفسً العامل سٌتدخل المراحل

 الموت طبٌعة ستكون وهكذا الجسد رفضه العبلج النفس رفضت ما فمتى. الجسد عن بعٌدة نفسٌة عملٌة هً

 ! الحال بطبٌعة الفرض سبٌل على وهذا العالمٌة الدولة ظل تحت

 

  العالمٌة الدولة ظل تحت األبرز الثقافٌة الُممارسات

ر الحال بطبٌعة ٌستتبع الكونً النظام مفاصل ك ل َشَملَ  الذي الهابل التطّور هذا أن من البد  تكون م عٌنة ثقافة تبل و 

 !  التطّور ذلك مدلوالت عن والم طلق الحً التعبٌر بمثابة

ؾَ  فلما م زٌفة األصل فً كانت أنها بسبب وذلك الثقافٌة المفاهٌم بعض فً إندثار سنشهد أننا والبد كما  زٌف ها ك ش 

 . اإلنسانً الفكر ساحة على طرأ الذي الجدٌد الثقافً اإلكتساح بفعل اندثرت

 

ر   ال إننا  من البشر َبنً فٌه   اشتَرك ما سردبة   ق بال فً بحت دٌنً نمط   عن تعبٌر   أّنها على المهدوٌة   للقضٌة   ننظ 

نَتج هذا وتعوٌم.  عامة وخطوط   مدلوالت   راته   وهلَهلَة   اإلنسانً الفكري الم  قر   األمر نهاٌة   فً ل تفَتق دَ  وفضَفضت ها م 

ها نه  ٌّار ل بلَوَرت ها الفعلٌة   والقٌمة   لك  ت ه   اكتسحَ  كت ٌّ ل ب عموم  ًَ  نتبّناها التً الرإٌة وإّنما ، البشري التؤرٌخ مفاص   ه

ٌّة ٌّة وأصالَت ها المفاهٌم هذه   ذات ها ب َمع َسل م   َتَقّوم  ر فً الب عدٌن واشتراك   الدٌنً ب الم  د   أ ط  ٌّات ها َتَتعد   وَطباب عها ب ماه 

ل ب فردانٌة   وَتَتَوَحد   م النشوز تراك مات   اإلستدالل   نهاٌات   مع أ فق ها فً ل تصَهرَ  ، والنات ج الحاص   ل قراءات الم بلز 

 ! اإلنسانً العقلً اإلنتاج فً الحَدث   ة  وؼابٌّ  المعنى

 

 المنظومة على وإٌجابا   سلبا   ٌنعكس الحٌاة أبعاد من ب عد أي فً جدٌد تحّول أي بؤن المإكد فمن تقّدم ما على وبناء  

ٌ واكب األحداث ٌ بلزم أنه هً الواعً المثقؾ فطبٌعة ، اإلنسانٌة الثقافٌة د و  مع وٌتفاعل وتٌرتها تصاع 

ها إرهاصاتها  مستواهم عن النظر بؽض الناس لعموم اإلجتماعٌة الحٌاة على ستنعكس أنها والبد التً وآثار 

 للواقع الم ستندة بمدلوالتها وثرٌة عمٌقة ثقافات لنا أوجدت مآسً من أنتجته ما بكل مثبل   فالحرب ، الثقافً

 وشكل اسلوب من بؤكثر الواقع ت حاكً المؤساة عن الفنً التعبٌر من نماذج لنا أوجدت أنها عن ناهٌك مباشرة  

 هذا وكل اإلنسانً للوجدان ملحمة جّسدت أنها عنها ٌ قال ما أقل أدبٌة وآراء فكرٌة حواضر بناء فً أسَهم وهذا

لها والسبلم والرفاه اإلقتصادي واإلنتعاش والترؾ السٌاسٌة واألزمات والجهل الفقر وكذلك ، الحرب من جاء  ك 

م ٌَ  من بكثٌر أهم الثقافة وألن ، الثقافٌة الممارسات من مكرورة ؼٌر م تجددة أنواع تطوٌر على تبعث إنسانٌة ق

 وصول أن وهً التشكٌك تقبل ال حقٌقة أمام ٌجعل نا فهذا الشعوب من شعب أي مسار فً الحٌوٌة المفاصل باقً

 وإذن ، الحاصل هذا بها سٌقع التً الكٌفٌة عن النظر بؽض محال ال واقع أمر التثقٌؾ من المستوى لذلك البشرٌة

 ٌبقى لكن.  تعترٌه شبهة وال شك ال محتم أمر العالً الثقافً المستوى لذلك اإلنسانً الشعب وصول فمسؤلة

 الثقافٌة الممارسات هً ما"  وهو الموعود القابد قٌادة ظل تحت العالمٌة الدولة عن تكلّمنا ما إذا المهم السإال

 المفاهٌم من الكثٌر اندثار وهً واضحة حقٌقة أمام سنكون أننا نعً أن البد فهنا"  ؟ الدولة تلك ظل تحت األبرز

 مثقفا   تكون فحتى وجودها فً العوامل لهذه تستند بطبٌعتها والثقافة.  حتى والدٌنٌة والفلسفٌة والسٌاسٌة العلمٌة

 الدعابم هذه ودون والفن والتارٌخ والفلسفة والعلم الدٌن من كل بمقررات جزبً بشكل ولو ت حٌط أن ٌجب

 أننا فبلبد المفاهٌم هذه على سٌطرأ كبٌر تطّور هناك أن بما و ، المثقفٌن لمعاشر تنتسب أن ٌمكن ال والمقّومات
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 تساوي مسؤلة وهً أخرى مسؤلة نواجه وكذلك ، نحن عهدناه لما الم ؽاٌرة تمام م ؽاٌر ثقافً إنتاج أمام سنكون

 بٌنها فٌما وصهرها اإلتجاهات لمختلؾ تبلق ح هً بطبٌعتها فالثقافة العلمً والمستوى العقلً اإلنتاج فً الكل

 جواب هو وهذا ، هذه هً تكن لم إن الثقافة هً فما وإال وقوة بناء عامل اآلراء بٌن الواقع التناقض وجعل

 ! السإال

 الطبقٌة ؼادر مجتمع أمام فنحن وبالتالً واإلختبلفات التناقضات هذه كل فٌه ترتفع مجتمع عن نتكلم نحن وهنا

باٌن ثقافً نمط عنه سٌنتج وهذا الفكرٌة  دالالت تتخذ سوؾ الثقافٌة الممارسات تلك أن شك فبل.  عهدناه لما م 

 . اآلن لنا بالنسبة مؤلوفة ؼٌر

 للمجتمع نقدا   ٌكون فتارة   اإلنتاج هذا ٌتخذه الذي الشكل عن النظر بؽض بحت اجتماعً انتاج هً الثقافة وألن

 تقّدم ما لكل وتقنٌن وتؤسٌس تنظٌر عامل ٌكون أخرى وتارة   وطبابعه وعاداته وممارساته منظومته على وتمّردا  

 كلما المجتمع تطّور وكلما اجتماعً ن تاج األمر م حصلة فً فهً الثقافة تتخذه الذي الشكل عن النظر فبؽض

ترج مة الثقافة تطّورت  إسهاما   أسهم آخر وجه من هذا لكن ، المجتمع ذلك ممارسات مضمون عن والحاكٌة الم 

لٌا طبقات ها فً الفردانٌة ت عانً الثقافة جعل فً كبٌرا    العامة الثقافة هذه أن إال للمجتمع عامة ثقافة وجود فمع!  الع 

 على للمجتمع ترجمتهم فعادت ومبانٌه أفكاره وترجموا المجتمع ذلك من خرجوا أفراد ألفكار انعكاس إال هً ما

 الفردانٌة أن والحاصل ، الشعوب من شعب ألي الثقافٌة الهوٌة منها تتشّكل التً وهً عامة بثقافة نفسه المجتمع

 نستطٌع ال التً الكارثة هً الفردانٌة وهذه المثقؾ ؼٌر من المثقؾ ومعرفة قٌاس ٌمكن أساسها على التً هً

 نشكك ٌجعلنا وهذا. نهابً بشكل منها تخلّص قد سٌكون العالمٌة الدولة ظل تحت والمجتمع.  منها الخبلص اآلن

 أن المحتم فمن ولهذا!  المعاصرة للثقافة م شابهت ها حٌث من حٌنذاك الثقافة ستتخذه الذي والشكل النوع بطبٌعة

 ٌضمن أخرى ومن جهة من الجمٌع عند مهضوما   ٌكون أن ٌجب العام المنهج وهذا عام منهج ستتخذ الثقافة تلك

ٌُّز حق نتج أي لصاحبه التم  مهم محور العصر ذلك ثقافة علٌه سترتكز الذي المحور هذا أن فبلبد وعلٌه للم 

ٌُّؾ به اإلحاطة أساس وعلى النفوس فً وم ترسخ  فً بحثنا وإذا.  مثقؾ ؼٌر أو مثقفا   اإلنسان ٌكون معه والتك

 فً الموصفات هذه على حابزا   شٌبا   نجد فلن الم بلءمة وهذه الجو هذا توفر أن ٌ مكن مفاهٌم من لدٌنا ما كامل

 ! الفن ؼٌر األقل على الحالً عصرنا

 

 بٌن كبٌر تشابه ٌوجد ال أنه كما الفبلسفة بعض ٌذهب كما للجمال الوصول ولٌس الجمال م حاكاة هً الفن فمهمة

 المعروؾ ؼٌر القانون على مبنً الطبٌعة جمال أن إذ(  شوبنهاور) لذلك ٌذهب كما الفن وجمال الطبٌعة جمال

 هو ما أما اإلنسانً اإلبداعً الجانب فً تقع اإلرادة وهذه!  اإلرادة على مبنً فهو الفن ٌ قّدمه ما أما لنا بالنسبة

 جمالٌت ها حٌث من إال خلفها المؽزى بالكامل نكتشؾ لم التً القوانٌن من نوع على مبنً فهو الخارج فً جمٌل

 !!! إرادة لفظ نعرفه ال الذي الؽامض على ن طلق أن هذه والحال ٌمكن فبل مكشوفة ؼٌر لآلن ظلت الجهات وباقً

 

 قابل فهو ولذا الداللة منقوص جمال الفن فً نجده وما الداللة تام جمال فهو للنقد قابل ؼٌر العالم فً الجمال وألن

 خارجٌا   أكان الجمال هذا نوع عن بعٌدا   الجمال معٌار ٌكون لؤلفراد الذوقً والتنّوع الفردانٌة أساس وعلى للنقد

 . . . اآلخر من تؤتى وأما ذاتً أما نوعٌن على ٌكون اإلبداعً الداخلً وهذا إبداعٌا   داخلٌا   أو طبٌعٌا  
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 وبالتالً منظومتها داخل فً جمالٌة دعابم لبناء تإسس الم حاكاة هذه لكن الجمال م حاكاة هً الفن فمهمة وإذن

 فً المبدع ٌكون باتجاهه والحركة الجمال لهذا الرإٌة أساس وعلى الداخلٌة بناءاتها حٌث من أٌضا   جمال فهً

 أنه فبلبد األذواق اختبلؾ مع ٌتذّوقه استثناء دون والكل الفن هضم على قادر الكل وألن!  أدنى أو أعلى درجة

 الجهات باقً فً والتفاضل التفاوت عدم اإلعتبار بنظر األخذ مع وصلب قوي مفهوم حول للتوحد مدعاة سٌكون

د فٌه سنشهد الذي الوحٌد المضمار هو المضمار هذا فٌبقى.  فٌها الجمٌع وتساوي والدٌنٌة والفلسفٌة العلمٌة  توح 

 ظل تحت الثقافٌة للممارسات األبرز المظهر ٌكون وبهذا ، به واإلتٌان تذّوقه جهة من وتعدد به القبول جهة من

 والمسرح والشعر كالموسٌقى الفنون بٌن وتنّوع وتقوٌم النقد ونقد نقد من ٌتبعه وما الفن هو العالمٌة الدولة

 ! آخره الى والرسم والسٌنما

 

 الدٌنً الموروث منظومة فً خصوصا   الجانب لهذا عمٌقة إشارات هناك سنجد الدٌنً الموروث قلّبنا ما وإذا

 كان التسلٌم وأتم الصبلة أفضل علٌه نبٌه بل وعلماءه اإلسبلم وأبمة بالؽة أهمٌة الفن ٌولً فاإلسبلم ، اإلسبلمً

ٌ بدعوا لهم المبلبم الجو توفٌر على والحرص ومعنوٌا   مادٌا   ودعمهم الفنانٌن تشجٌع على حرصا   الناس أشد من  ل

 إشارات هناك أن كما.  باحسان لهم والتابعٌن وأصحابه السبلم علٌهم بٌته أهل أبمة درج هذا وعلى فنونهم فً

 ! ٌ ذكر أن من أوضح فهو والزرادشتٌة البوذٌة فً أما وأهمٌته الجانب لهذا الٌهودٌة وفً المسٌحٌة فً

 

  الفن دور

ٌ عبِّر ، الفنان ذهن فً تدور التً واألفكار المشاعر عن وتعبٌر ترجمة هو الفن  مع وٌتفاعل ، به ٌشعر عّما بها ل

نعت أنها لٌشعروا المشاعر هذه تبلمسهم ومّمن الفن، من النوع هذا ٌ فضلون مّمن ، الناس من كبٌر عدد  ص 

 للفنون البشر استخدام بدأ وقد بنفسه، واإلرتقاء هوٌته لتحدٌد اإلبداع على اإلنسان قدرة هو فالفن لهم، خصٌصا  

 القدٌمة، والكهوؾ المعابد جدران على وجدت التً والرسومات النقوشات كل هذا لنا وٌإكد السنٌن، آالؾ منذ

م الزمن تطور مع ٌتطور الفن وأصبح  ... الحضارات وتقدُّ

 

 الرسم، الموسٌقى، العمارة،:  وهً الق دماء الٌونانٌون التصنٌؾ لهذا صّنفها وقد فقط، ستة البداٌة فً الفنون كانت

 أطلق من أول وكان الستة، الفنون هذه قابمة إلى سابع كفن السٌنما إدخال تم ذلك وبعد الرقص، الشعر، النحت،

 عام إٌطالٌا فً ولد والذي{  كانودو رٌتشٌوتو} الفرنسً اإلٌطالً الناقد هو السابع الفن مصطلح السٌنما على

 1923 عام فٌها مات حتى حٌاته طوال فٌها وظل العشرٌن، القرن مطلع فً بارٌس فً للحٌاة وانتقل م، 1879

 . م
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 ذلك وراء والدافع الفنون جمع ُمحاوالت وأما

 الذي اإلؼرٌقً العصر من بداٌة   واحد، إبداعً عمل فً معا   الفنون لجمع المحاوالت من العدٌد هناك كانت ، فقد

 الشعر بٌن تجمع فنٌة أعمال صناعة فً اإلؼرٌق نجح وقد ، تنقطع ال الفنون لجمع الفنانٌن م حاوالت فٌه كانت

 ، الوقت هذا فً العظماء التشكٌلٌون الفنانون رسمها ومناظر لوحات من خلفٌة مع والموسٌقى، والرقص والؽناء

 ... متكامل عمل فً الفنون كل بٌن تجمع أن استطاعت ، السٌنما ظهرت وعندما

 فقد ، السواء حد على والبصر السمع حاستً اجتماع من خاصة مشاعر تولٌد هو الفنون جمع من الهدؾ وكان

 ذواتنا أعماق فً تتفتح أن دون ٌحول الوظابؾ، علم وفً الحٌاة علم فً قانون من ما)  رامان بول دكتور قال

 ( . حسً تآلؾ مسؤلة مجرد إنها والبصر، السمع حاستً من متولدة متماثلة مشاعر

 

 : كاآلتً الفنون هذه خصابص أما

 

 العمارة -ٔ

 بناء طرٌق عن ، اإلنسان فٌها ٌعٌش التً العامة البٌبة بجانب داخلٌة بٌبة وتصمٌم خلق م حاولة هً العمارة

دران على بالرسم المعماري الفن وبدأ المبانً، وتشٌٌد  هندسٌة تصامٌم ذات بٌوت إلنشاء تطّور ثم الكهوؾ، ج 

 كثٌرة أشكال ظهرت وقد منطقة، كل فً والتقالٌد والعادات الحٌاة بإسلوب المعماري الفن وٌرتبط متنوعة،

 وعمارة الوسطى، العصور وعمارة اآلسٌوٌة، والعمارة اإلسبلمٌة، والعمارة القدٌمة، العمارة:  منها للعمارة

 . الحدٌثة الم عاصرة والعمارة الحداثة، قبل ما وعمارة الحداثة، وعمارة النهضة، عصر

 

 الموسٌقى -ٕ

لماء ٌعتقد  ذلك بعد أنها إال عامة، الفنون عن سابقا   ت عبِّر كانت وقد األصل، ٌونانً لفظ هو الموسٌقى لفظ أن الع 

 الكتابات عن التعبٌر فً الم ختلفة الموسٌقٌة اآلالت وتستخدم فقط، والنؽمات األلحان عن ت عبِّر أصبحت

 مختلفة مشاعر عن التعبٌر تستطٌع أنها كما اآلخر، عن ومختلفة ممٌزة أصوات منها كل ٌصدر حٌث الموسٌقٌة،

 الحماس تولد موسٌقى وهناك السعادة، عن تعبر وأخرى الحزن، عن تعبر موسٌقى فهناك كلمة، بؤي النطق دون

 .. وهكذا

 مع الموسٌقى أنواع تعددت كما النفخ، وآالت اإلٌقاعٌة، واآلالت الوترٌة، اآلالت وهً أنواع الموسٌقٌة واآلالت

 والمٌتال، والعربٌة، والٌابانٌة، والكبلسٌكٌة، والترانس، والجاز، األندلسٌة، الموسٌقى بٌن ما الوقت مرور

 . اإللكترونٌة والموسٌقى الجدٌد، العصر وموسٌقى
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 الرسم -ٖ

 الرسم وهناك التشكٌلً، الرسم فهناك أنواع والرسم واأللوان، بالخطوط والمشاعر األفكار عن التعبٌر هو الرسم

 الهندسً، والرسم التوضٌحً، والرسم التنقٌطً، والرسم الزخرفً، والرسم التخطٌطً، والرسم التجرٌدي،

 األلوان أو المابٌة، األلوان الرسم فً ٌستخدم من وهناك اآللً، الحاسب باستخدام والرسم القصصً، والرسم

 . وؼٌرها الفحم أو الرصاص، القلم أو الزٌتٌة،

 

 النحت -ٗ

 ألي أو لحٌوان أو إلنسان الم جّسمات هذه كانت سواء األبعاد، ثبلثٌة م جّسمات خلق إلى ٌهدؾ فن هو النحت

 م ختلؾ فً المنحوتة الم جّسمات وجدت حٌث األزل، قدٌم منذ موجود النحت كان وقد آخر، مادي شًء

 أو ما، لشخص ذكرى تخلٌد بٌن النحت أؼراض وتعددت الٌونانٌة، أو الرومانٌة أو الفرعونٌة سواء الحضارات

 . وؼٌرها تارٌخٌة، أو دٌنٌة، أؼراض

 

 الشعر -٘

نا) الشعر  وتكون واحدة، قافٌة لها موزونة، كلمات طرٌق عن األفكار عن التعبٌر هو! (  العبرات ت سكب وه 

تساوٌة مقّطعة فٌها الجمل  وشعر الذم، وشعر المدح، شعر فهناك أنواع، والشعر نشاز، أي هناك ٌكون ال حتى وم 

 ذكاء على القصٌدة قوة وتعتمد ، أهدافه تتعدد كما م تعددة وأشكال ه به اإلتٌان وطرابق الؽزل، وشعر الرثاء،

 الكلمات بواسطة الخارجً العالم ترجمة على الشاعر لق درة انعكاس إال هً ما فالقصٌدة وعلمه وثقافته الشاعر

لٌا والطبقة الخاصة موسٌقاه وله البشرٌة ق َدم قدٌم والشعر  على قادرون وحدهم ألنهم الش عراء هم الفنانٌن من الع 

ًَ  الفنون باقً بٌن من فالشعر الحال وبطبٌعة الخارج فً وتحقٌقه الخٌال من الجمال انتزاع  من بالكثٌر أ بت ل

تطفلٌن تمٌزة مكانة من األ مم ت عطٌه لما الم   ثقل من له ما بكل فالمسرح أ خرى فنون ظهرت الشعر وعن للشاعر م 

 والهنود واإلؼرٌق والفرس العرب مثل األقوام بعض أولى وقد الشعر عن وحاصل ناتج إال أصله فً هو ما

نازع دون الشعر أسٌاد أنهم قاطع بضرس القول ٌ مكن إذ العرب خصوصا   للشعر بالؽة أهمٌة  . ٌ ذكر م 

 

 الرقص -ٙ

 مع النفس، فً كامنة م عٌنة مشاعر عن الجسد فٌها ٌ عبِّر والتً الجسم، أعضاء بواسطة حركات هو الرقص

ٌ ستخدم نشاز، دون موسٌقٌة نؽمات على التماٌل  فرح، أو حزن سواء المشاعر مختلؾ عن التعبٌر فً الرقص و

  التانجو، مثل الصالونات رقصات:  الرقص أنواع ومن به، تتمٌز الرقص من م عٌن نوع حضارة كل فً ونجد

 . هذا وؼٌر التعبٌري، والرقص الشرقً، والرقص البالٌه، ورقص السالسا، مثل البلتٌنٌة والرقصات

 

 



174 
 

 السٌنما -7

 من تبدأ مقاطع ٌعرض ، م تحرك تصوٌر عن عبارة وهً م، 1895 عام نحو ظهر الذي السابع الفن هً السٌنما

 السٌنما بذلك لتكون الناس، من كبٌر عدد إلى لتصل فكرة أو م عٌنة قصة فٌها وت عرض ساعتٌن، إلى دقابق 11

 ، النحت ، الرسم ، الموسٌقى ، العمارة  السٌنمابٌة األعمال جّسدت فقد  ، الناس إنتباه تلفت التً الفنون أكثر من

 . الفنون جمٌع..  الرقص ، الشعر

 

عادلة صلب فً داخلة أنها واضحا   ٌبدو الفنون من كل لطبٌعة السرٌع اإلٌجاز هذا بعد  فبل! .  العالمٌة الدولة م 

ٌّل ال أن لنا ٌ مكن ٌّل أن ٌ مكن ال كما ، العمارة فن فً إبداع أٌما ٌبدعون وهم إال الدولة تلك مهندسو نتخ  نتخ

 ًّ  ؼاٌة لسبب منه البد وهذا اإلنسانٌة رصٌد الى مقطوعاتهم من النفابس ٌ ضٌفون وهم إال الحقبة تلك موسٌق

 وكذلك ، األحاسٌس بعض به تختص الذي التعبٌر عن عاجزة تبقى عمٌقة كانت مهما الل ؽة أن وهو البساطة

 اإلسبلم علماء أكبر أحد بؤ ذنً سمعت وقد!  السٌنما دور هو واألهم والراقصٌن والنحاتٌن للشعراء بالنسبة الحال

 فٌه تصل الذي الوقت فً)  الواحد بالحرؾ ٌقول سمعته المبارك عمره فً ٌمد أن هللا وأسؤل ٌ رزق حً وهو

ل لدرجة عموما   والفن السٌنما  ننخرطل المنابر نحن نترك سوؾ وتوجٌهها األمة إرشاد فً الفعلٌة المسإولٌة تحمُّ

 الداخل من وإصبلحه باإلنسان اإلرتقاء هً األولى الفن فمسإولٌة الحال وبطبٌعة( !  السٌنما جمهور فً

ه  . الكونً النظام هذا فً بؤهمٌته وإشعار 

ناسبا   مكانا   تجعله التً بالطرٌقة العالم تصوٌر على القادر الشخص هو فالفنان  من جانب فً الفن إن إذ ، للعٌش م 

 فكرة مع تماس على الفرد تجعل التً الزاوٌة نحو بها واإلنطبلق اإلنسانٌة النفس من الوحشة انتزاع هو جوانبه

 تحقٌق إرادة هو فالفن ولذا طرٌقنا تعترض التً الٌومٌة المشاكل م جرد من وأكبر أوسع باعتبارها بالحٌاة القبول

د هذا كل أمام الذات  تفرض التً الواقعٌة أمام الذات لتتبلور العالم ٌتوقؾ بالضبط ٌةالزاو تلك ففً الم خٌؾ التعد 

 الفردانٌة ٌشبه ال وهذا للمجموع السٌادة فٌه تبقى والحبكة اإلنضباط من بلػ مهما عام نشاط فً اإلنخراط علٌها

 على التؤكٌد ومعاودة باإلستقبلل الشعور هً الذاتٌة هذه وإنما!  الكتاب هذا من سبق فٌما عنها تحّدثنا التً السلبٌة

 وحتى ، بامتٌاز شخصٌا   قرارا   العتباره البلزمة بالحرٌة أت خذ قرار هو الشامل العام الك ل فً اإلنخراط أن

 الشعور من وبشاعة   دموٌة   أكثر الشعور وهذا المجموع كٌان داخل التام باإلنصهار شعوره من الفرد ٌتخلص

 الجهل متارٌس خلؾ القابع اآلخر م شابهة من النجاة حبل ٌكون كثٌرة أحٌان فً بالوحدة الشعور ألن بالوحدة

 الذات على ٌقضً ألنه ا  تروٌع أكثر شعور المجموع فً التام اإلنصهار شعور لكن والتسلُّط والؽرور والتكبر

ٌ سّمرها  الذات عن الحصار هذا كسر على قادر الفن ؼٌر شًء وال اآلخرٌن لطروحات الرضوخ لخشبة و

 ٌتفاوت الم عاصر فالمجتمع ، اآلن ن عاصره الذي للمجتمع طبٌعته فً م ؽاٌر مجتمع عن نتكلم ونحن خصوصا  

 التفاض ل ألن اآللٌة بهذه إال المجتمع هذا ٌتحّرك أن ٌمكن ال األساس وفً واإلمكانات المرتبة حٌث من أفراده

 عبارات نا ن جّمل أن حاولنا مهما الذي المجتمع داخل التوازن ٌحفظ الذي هو والقابلٌات اإلمكانات فً والتفاوت

 كل لكن والسلطة والشهوة والمال الش هرة بحب مسكون مرٌض مجتمع أنه النهاٌة فً نقول إال ٌ مكن فبل باتجاهه

 اإلنطواء من الخبلص أن جدٌد من اإلنسانٌة لترى اإلنسانٌة ساحة من سٌزول أٌضا   وكله الفن أمام ٌذوب هذا

 الح صص تساوي اإلعتبار بنظر األخذ فمع ، بالفن إال ٌكون ال الشامل العام الك ل عباءة تحت المنقوص ؼٌر التام

 فً التام اإلنصهار) وهو خطٌر نفسً مرض لدٌنا سٌظهر واإلمكانات الطاقات وفً األموال وفً التعلٌم فً

ٌُّز بدافع ن بدع ألننا بكثٌر أخطر نقٌضه أن إال جدا   خطر مرض الفردانٌة أن فمع(  اآلخر ٌُّز ٌنتفً فلما التم  التم

 بعض فتجد التمام على العكس بل ال موجود ؼٌر الٌوم المرض هذا ٌكون وقد ، للحٌاة الفعلٌة القٌمة تنتفً
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 إال هذا وما مجتمعاتهم داخل لؤلفراد التام اإلنصهار باتجاه وبقوة ٌدفعون اإلجتماع علماء و النفسٌٌن األطباء

 تماما   العكس بل اإلنصهار هذا من ٌ ذكر خطر ال أن تفترض التً وطبٌعانٌته المجتمع مستوى مظاهر من مظهر

راك من منجى اإلنصهار هذا ٌ شّكل إذ  بحرها داخل الخوض فً العبقري إال ٌنجح ال التً بالوحدة الشعور ش 

 اإلنصهار ٌكون حوله من ٌحدث لما العمٌق اإلدراك من لمرتبة واصبل   كك ل المجتمع ٌكون حٌن ولكن ، العمٌق

 من فبلبد الشخصً إبداعهم عجلة لتسٌٌر الكافً باإلمتٌاز ٌشعروا لن األفراد ألن الذاتٌة للهوٌة مسخ فٌه التام

 هً الطرٌق وهذه الجماعً العمل من الجارؾ المد هذا أمام أمان صمام للذات العودة فٌها تكون طرٌق وجود

 ! الفن طرق

 

تذّوق فنان دوما   فه ناك  إبداعه ٌعرض فالفنان نفسها هً اإلثنٌن من كل ودوافع ، ناقد أوضح بعبارة أو للفن وم 

تلقً ٌ ماٌز وٌقٌس ٌ صنؾ والم   عّما والتعبٌر بالذات الشعور وهو الهدؾ ذات لتحقٌق اإلثنٌن لٌنتهً اإلبداع هذا و

تلقً وأما.  شك دون الفنان هدؾ هو فهذا ، فٌها ٌجول  مع الفنان عرضه ما م طابقة درجة عن ٌبحث فسوؾ الم 

تلقً وشعور لذات ترجمة الم حصلة فً الفنان قّدمه ما كان فٌه ضالته وجد فإذا الذاتً الباطنً شعوره  وهكذا الم 

 أو الكم أو النوع قبول عدم أو قبول فً اختبلفهم مع واحد عنوان تحت الكل جمع هو الفن خلؾ من فالهدؾ

 ! أخرى بعبارة المفهوم

نطلق الفن أن رٌب فبل المٌادٌن باقً فً إبداعاتهم إظهار على األفراد نستحث أن ٌ مكننا ال وإذ  مفهوم من الم 

ٌُّز الطموح لبقاء الوحٌد الملجؤ هو النتٌجة فً سٌكون العبقرٌة فرع ٌكون الذي واإلبداع اإلبداع  من أنه كما بالتم

 تلك فً لكنه ، جٌدا   هذا وأتفهم عنه وبعٌد للواقع م جافً ٌكون قد الحالً وقتنا فً الطرح هذا مثل أن الواضح

 الفرد إمكانٌة عن التعبٌر هو الفنً واإلبداع ، معا   والمجتمع الدولة نجاح مقومات أهم من سٌكون المرحلة

 نقل وم حاولة طوٌل كجسر الخارج الى الداخل من الم متد العالم ضفة الى والعبور محدودٌته تجاوز على وق درته

 نفسك تنتزع بؤن أشبه واألمر ، النفسانٌة والشعورات العاطفة من الزخم هذا بواسطة للخارج داخلها من الذات

 فً الكامن الجمال تقٌٌم مسإولٌة عاتقهم على سٌقع الذٌن لآلخرٌن األمر نهاٌة فً لتعرضها ٌدٌك بٌن وتضعها

 لئلبداع األسمى المظهر اعتبارهم جهة من لوحدهم بالفنانٌن مخصوصا   ٌكن لم وإن اإلبداع فإن ولذا!  الفعل هذا

ل أٌضا   فهو ،  ظل صناعة فً أساسً وع نصر والخاص العام بٌن وصل وحلقة والمعلوم العال م بٌن مهم تفاع 

 قوامه مادام مدلول من أكثر للفن ثم ، بالضجر م حّمل شًء الناس ٌعتبره ما باتجاه الباطنً اإلرتٌاح من وهامش

 والشاعر والرسام والطبٌب والمهندس والعامل البٌت فربة ، التٌار هذا فً المبدأ حٌث من م شترك والكل اإلبداع

م التطوٌر زخم وإدامة لئللهام جدٌد مصدر عن والبحث الثابت الروتٌن سطوة من انفبلتهم بقدر فنانٌن كلهم  والتقدُّ

 وألنه األفراد منظور فً قٌمتها حٌث من الحٌاة فً األصل هو التنّوع ألن ، الشخصٌة التجربة أ سس على

د بالم ؽاٌرة للشعور الضامن  فبلبد العالمٌة الدولة حكم إدبان الخارج فً سٌقع الذي وهذا ؼٌابه حالة وفً والتفرُّ

 ٌ مكن ال السعً هذا ألن لؤلفضلٌة والسعً الذات بتحقٌق الشعور لتدعٌم ركٌزة سٌكون الذي للداخل العودة تتم أن

 جهاته إحدى من وهو وصٌرورتها تكّونها فً أصٌل أصل النهاٌة فً ألنه اإلنسانٌة النفس من نستؤصله أن

 ! الوجودي معناها
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ٌُّر بحكم للوجود تؤتً جدٌدة فنون بظهور ستتوّسع الدابرة أن نقول أن أٌضا   ٌ مكنناو  األنظمة على الطارئ التؽ

 األفعال باقً فً الفعلٌة ترجمته ناحٌة من أشمل اإلبداع على الم رتكز الفن مفهوم أن وق لنا سلؾ وكما األ خرى

عادلة جدٌدة وفنٌة إبداعٌة حقول إضافة نتصّور أن فٌمكننا ، الفن فً لها مدخلٌة ال أن ٌبدو قد والتً  ما وهذا للم 

 حالٌا   الواقع ذلك فً لسنا ونحن الواقع صمٌم من نابعة الفنً اإلنتاج طبٌعة ألن اآلن واضحة صورة عنه نملك ال

. 

 أن ٌجب الكل أن ق لنا ألننا.  فنانٌن سٌكونون الناس كل أن فكرة قبول من ضٌر ٌوجد ال أٌضا   الحال وبطبٌعة

 وبالتالً الكمال عن البحث الستمرار اإلختبلؾ وجود نضمن أن ٌجب ثانٌة جهة ومن جهة من الكل مع ٌتساوى

تعددة الفنون أن باعتبار األمرٌن بٌن تناقض ٌوجد وال ، نفسها الحٌاة استمرار  لكنه شاعرا   الفنان ٌكون قد فمثبل   م 

تلقً هو الثانً لٌكون اإلبداعً إنتاجه سٌطرح فاألّول برسام لٌس  األّول لٌكون اإلبداعً إنتاجه ٌطرح والثانً الم 

تلقً هو  . . . بالكامل األمر تسوٌة تتم وهكذا فناَنٌن وكانا سبق كما ناقَدٌن سٌكونان وكبلهما المرة هذه الم 

 

  اإلبداع أساس على التفاُضل

 ؼٌر كاملة سٌادة هً العبقرٌة ألن ، الكمال نحو اإلنسانً الركب مسٌرة فً أهمٌة من للعبقرٌة ما ٌخفى ال

لٌّات بالنظر المسؤلة لتنتهً الواقعٌة أفخاخ من وتخلٌصها بالحدس الم تصفة للذات منقوصة  وتجاوز مباشرة   للك 

زبٌات ها التً الج   ! العالم هذا فً السارٌة القوانٌن علٌنا تفرض 

 أؼلب فً أّولٌة م قدمات من المعنى صناعة على والقادر الوجودٌة القوانٌن تلك ضؽط من الم تحرر هو والعبقري

 أساسٌة بناء مواد باعتبارها القوانٌن تلك خانة فً داخله كونها حٌث من إال العامة القوانٌن بتلك ترتبط ال األحٌان

ر بها والنزوع علٌها الشخصً طابعه وإضفاء األجزاء تلك جمع هً العبقري ومهمة ،  هو ما كل من للتحر 

 صلب هو وهذا والخاص العام الوجود منظومة بٌن جدٌد جسر وإٌجاد المعنى خالقٌة تتم وبهذا الذات عن خارج

 ! العبقرٌة

 

بدع ألن اإلبداع طرٌق أّول هً كذلك والعبقرٌة بدعا   ٌكون ال الم   بٌن التفرٌق ٌجب وهنا عبقرٌا   كونه بعد إال م 

 : اإلبداع من أساسٌٌن نوعٌن

بتنً ذلك هو - األّول قدمات على الم   . البناء كاملة الداللة تامة م 

بتنً هو - والثانً كتملة ؼٌر الداللة منقوصة م قدمات على الم   . البناء م 

 حسنة له ٌكون ،وبهذا المنقوص ؼٌر الكامل إلٌجاد التام ؼٌر الناقص على ٌعتمد ألنه األّول من أعظم ، والثانً

بدع ارتآه الذي بالتآلؾ للجدٌد اإلٌجاد ونبوغ علٌه والداللة للمنقوص التتمة  ! الم 

 

 اإلطبلق صعٌد على ؼالبا   تكّونه فً ٌجنح وهو الناس من الع ظمى الؽالبٌة علٌه ٌتوفر اإلبداع من األّول والنوع

 ملَكة امتلك بمن المحصور الخاص النوع ذلك وهو منه الثانً النوع فً نبحث ونحن الحقٌقً الفعلً دون اللفظً

 نفً عدم مع الفن فً األتم بصورته ٌتجلى النوع وهذا.  والتقلٌد الم شابهة فخ فً الوقوع وعدم والنبوغ العبقرٌة
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 بعض واشتمال اإلتساع حٌث من أكبر فالدابرة وإال للفن المعاصر الرسمً التعرٌؾ على الفن خارج وقوعه

 ... الخاصة فنونها على األ خرى المٌادٌن

 

قّسم العامة بصورته اإلبداع أن فكما وإذن نقسم البحث محل وهو منه الثانً فالنوع نوعٌن بٌن م   نوعٌن إلى م 

 ! لآلخر موجه والثانً للذات موجه األّول

 عن تام بمعزل تهملذوا ذواتهم إثبات ٌحاولون الذٌن الم بدعٌن من كثٌر عند نراه الذي ذلك هو للذات الموجه فؤما

نتج هذا قٌاس خبلل من اآلخر هذا ٌبتؽٌه وما اآلخر  . الباطنٌة لشإونه وم طابقته اإلبداعً الم 

 ! للذات الموجه عن الفن صفة نفً عدم مع فنا   المسّمى ذلك فهو لآلخر الموجه وأما

 نابعا   كان وإن وهواجسه اآلخر النفعاالت وم حاكاته طرحه صٌؽة حٌث من اإلبداع هو لآلخر الموجه هذا وق وام

بدع شخصً ذاتً نفسً انفعال من  أننا]  الفٌنومٌنولوجٌا صاحب الفٌلسوؾ(  هوسرل ادموند) ٌقول فكما.  للم 

 [ !  نواحٌها باقً عن بمعزل نحن بنا الظواهر من ظاهرة أي عبلقة مدى نعرؾ أن ٌجب

بدع ، اإلثنٌن عاتق على ٌقع هنا فاإلبداع كذلك تلقً الم   وفً مجّرد كإبداع ٌظهر األّول فً لكنه لئلبداع والم 

 والصٌؽة العلم موضوعة على الشخصٌة اللمسة وإضافة العلم فرع الذابقة ألن. الَتذّوق فً كإبداع ٌظهر الثانً

 انتزاع حقل فً فاعلة كآلة اإلبداع ت وج د الفردٌة فهذه وعلٌه فردٌة تبقى األشٌاء بها ٌتناول أن علٌه ٌجب التً

تلقً ٌسلكه أن ٌجب الذي السلوك  ! الم 

 

ل أن واضحا   ٌبدو تقّدم ما على لُّ  اإلبداع أساس على كان ما إذا التفاض   وما العبقرٌة نقطة فً م شتركٌن فٌه فالك 

ٌ ز علٌه ٌقع بدع دور خلع إمكانٌة هو التما تلقً دور لتقمُّص الم   أنهم ٌعنً فهذا الك ل عن تكلّمنا ما وإذا ، الناقد الم 

 حاب ز الكل أن افترضنا إذا ألننا ، إبداعً ن تاج من به جاإوا ما باتجاه أنفسهم على القاعدة هذه ٌطبقوا أن ٌجب

نا فهذا اإلبداع ملَكة على ذ   من مرتبة فً كان وإن اإلبداع تقٌٌم أن باعتبار الجانب هذا من الكل بم سواة للتسلٌم ٌؤخ 

 وفً ، به الم بدع قبول جهة من الفردي للتقٌٌم بالكامل خاضعا   بداٌاته فً ٌبقى أنه إال اآلخر على ٌعتمد مراتبه

 تتمة اإلبداع من اآلخر الوجه فً ٌقع أن بد ال وإذن! (  بالك ل اإلنصهار) فخ وهو الفخ لذات نعود المطاؾ نهاٌة

ٌ ز ٌكون عنها م عطٌات   من ٌنت ج ما ضوء على  الثقافً العمق ناحٌة من الكل أن نعرؾ ألننا هذا ، والتفاضل التما

 اإلعتبارات من اعتبار من بؤكثر واإلبداعً الفنً اإلنتاج على ٌنسحب وهذا اإلمكانات فً متساوٌن والمعرفً

 فخ من الفرد ٌتخلّص فبل ، الكل وإمكانٌة بفاعلٌة التام التسلٌم مع التشابه وقوع المحال فمن الجهة هذه من لكن

ل ٌكون أن الم رجح فمن لذا ، أعبله قررناه الذي التقرٌر هذا بمعٌة إال بالكل اإلنصهار  هذه أساسات على التفاض 

 . . . وللعبقرٌة للنبوغ أسمى مظهرا   باعتبارها الملَكة

 فً ٌجلسنَ  اللواتً النسوة بؤن الموروث هذا ٌ نببنا إذ العام للوضع واضحة إشارة نجد الدٌنً الموروث وفً

هن    واإلستقراء اإلستنباط عملٌة على إّطلع من وٌكفً ، الشرعً الحكم واستنباط اإلفتاء على قادرات   مخادع 

 الفلسفً الب عد عن وناهٌك بالفقه متبوعة   العملٌة صولاأل وإدخال بالتعقٌد العملٌة هذه تصطبػ كم ٌعلم أن الفقً

  ………آخره الى المنطق بعلم تخصصه الفقٌه الزم السابقة المرتبة وفً وقببل   القضاٌا لبعض



178 
 

 اللواتً النسوة إن عن ٌ كلّمنا الدٌنً الموروث أن نجد هذا ومع العلمً التعقٌد درجات أقصى فً مسؤلة أنها المهم

 ٌ فتٌنَ  أن حال ه ن   سٌكون وجهد وقت من هذا ٌستنزفه ما بكل المنزل وإدارة بالعٌال م نشؽبلت   بٌوتهن   فً ٌجلسنَ 

تفرغ هو بمن بالك فما ، الشرعً الحكم الستحصال العلمٌة القواعد وٌستعملنَ  ! !  والعلوم المعارؾ هذه لطلب م 

! 

 وإال علٌه هو مّما ألكثر ٌرتفع أن له ٌمكن ال بل مراتبه أرقى فً مجتمع أمام أننا هذا من الجلً فالواضح وإذن

 ألن قررناه الذي بهذا إال خبلص ال(  جحٌم) وأقول الفعلً الجحٌم هذا خضم وفً ، بالكامل البشرٌة هوٌته فقد

 ، اآلخر عن باختبلف ها إال الذات إدراك ٌ مكن ال إذ األصل من الؼٌة اآلخر مع بالم ؽاٌرة الشعور دون الحٌاة

 للعمل آالت لمجّرد وتحّولهم اإلنسانٌة هوٌتهم تمسخ أن ال فطرتهم إلى الناس ت عٌد أن ستحاول دولة أمام ونحن

 هذا بؽٌر بل باإلنقراض م هددة ستكون التً بانسانٌته المجتمع ٌتمسك أن فبلبد ، البحت العلمً العقلً واإلنتاج

 ونشوة وؼضب وفرح حزن من الم ختلفة الشعورات على الحفاظ مهمة ألن محال ال ستنقرض أخرجناه الذي

 للحزن اإلنسان ٌدفع خارجً عامل ٌوجد ال أي ، الخارج فً م سببات ها ارتفعت قد ستكون وشوق وحب وؼبطة

 آخر شًء باتجاه الحزن من العبور حالة إال ماهً األصل جوهرها فً حقٌقة   فالسعادة سواء حد على للسعادة أو

 م سببات فارتفاع وعلٌه ، الوجودٌة لقٌمته ٌفتقد لم إن الفعلٌة قٌمته اآلخر سٌفقد ٌتبلشى المفهومٌن من مفهوم وأي

ٌ حّول إنسانٌته لئلنسان ت عطً التً النفسٌة الضواؼط هذه  الصباح فً تذهب وآالت أشباح لمجّرد الناس س

بتنً بها اإللتزام ٌعد لم التً أعمالها لممارسة فتقدة ؼٌر لبٌوتها الظهر بعد وتعود الرزق تحصٌل على م   ألي الم 

 جحٌم عن عبارة الحٌاة تكون وبهذا ، الم ستقبل فً الرفاه لتحقٌق والطموح الشعور ٌ بلشً مّما ثؽرة أو نقص  

 ال وهذا ، الجذور من اإلنسانٌة اجتثاث على الباعث القاتل الروتٌن هذا من الخبلص تم إذا إال ٌ طاق ال فعلً

ل بذرة ببذر إال ٌكون  وحزن فرح من النفسٌة نوازعهم على م حافظٌن الناس لٌبقى باإلبداع وسقٌها التفاض 

 هذه ومبلمسة إهاجة هً األولى مهمته الذي الفن بواسطة المشاعر هذه ستتجدد المّرة هذه لكن وحب وؼضب

 منها ضمنٌا   ٌتشكل التً الم عطٌات قابمة ضمن من وألن ، الفعلٌة اإلنسان هوٌة ت شّكل التً اإلنسانٌة المشاعر

 من للكلمة ما بكل معصوم مجتمع أمام سنكون أننا اإلعتبار بنظر اآلخر مع الخطؤ وجود هو اإلنسانً الكٌان

 جٌوش أو معنوٌة لروادع وال عقوبات نظام وال لمحاكم وال النظام لحفظ شرطة لوجود الدولة فٌه تحتاج ال معنى

 سٌضع فهذه ، اإلمكانً الكمال مرتبة بلؽوا ألنهم ٌسوإون وال ٌ خطإون ال الناس ألن ، القبٌل هذا من شًء أو

 أصله فً الفن أن جهة من حقٌقٌا   خطؤ   اعتباره ٌ مكن ال الفنون داخل فً الخطؤ أن وبما ركود حالة أمام المجتمع

 دون اإلنسانً التكوٌن فً الخطؤ خاصٌة على سنحافظ فبهذا ، له خارجً وقوع وال والتخٌٌل المثال على م عتمد

 ! العصمة بمفهوم قدح أدنى الخطؤ لذلك ٌكون أن

 

 ما بلػ ٌنتهً أن ٌ مكن ال طرٌقه وأن مراتبه حٌث من نهابً ال اإلنسانً التكامل خط أن ضرورة   نعلم أننا كما

 فً األولى الكمال مرتبة أي اإلمكانً الكمال لمرتبة وصل الكل أن بلحاظ هذا ، كمالٌة مراتب من اإلنسان بلػ

 فً واإلستمرار طرٌقه فً الم واصلة وٌلزم ب حَقب ه األمد ٌطول تكامل لدٌهم ومازال ، فٌه نعٌش الذي العالم هذا

لٌا المراتب وصول أجل من محموم تساب ق وجود ٌ حتم وهذا التكامل  بذات ٌتمتع الكل سابقة مرتبة وفً.  منه الع 

تحّضر العالم ٌعتبرها التً اإلمكانٌة اإلمكانات الق درات  هذا كان فإذا ،!  أدق بعبارة للجمٌع حقوق الم عاصر الم 

 والحرٌة واإلقتصادي المادي الوضع وفً الثقافة وفً التعلٌم فً حقوقه على وبالتساوي الكل وحصل الحال

 ! أصبل   الموجودة ؼٌر الكمال ذروة لوصول التساب ق ذلك سٌكون ماذا أساس فعلى السٌاسٌة
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ل أن فبلبد  ، الرعٌة حقوق عن خارجة أ سس على سٌكون حٌنذاك واألفضلٌة التساب ق وجه ٌ مثل الذي التفاض 

لماء كلهم الناس أن أ خرى بعبارة  أن األزمنة من زمن أي وفً الظروؾ من ظرؾ أي تحت الكل حق ومن ع 

 والهندسة الوضع أن ٌعنً فهذا حقوقه على حصل الكل أن وبما للكل وثابت مشروع حق فهذا علماء ٌكونوا

 ذلك ٌكون أن أٌضا   وٌلزم ، حٌاتنا خبلل نحن علٌه وتعّرفنا عهدناه عّما اإلختبلؾ تمام اختلفت اإلجتماعٌة

ل  العامة السٌاقات وفق األفراد ٌ لَزم ال الذي الفكري الترؾ ألوان من لون وهو الحقوق عن بعٌد مٌدان فً التفاض 

 ثانٌة جهة ومن جهة من ونجاحهم إمكاناتهم فً ٌقدح ال وهذا لمضماره ٌدخلوا أن الزمن بذلك الخاصة والتقالٌد

 . األ سس تلك م قررات وفق وٌتفاضلون جدٌدة أ سس على ٌتماٌزون ٌجعلهم

 ال!  والعشرون الحادي القرن فً نعٌش الذٌن نحن نظرنا وجهة من األقل على المواصفات هذه ٌحمل شًء وال

 ! الفنان عبقرٌة عن الناتج اإلبداع ؼٌر الدور هذا ٌلعب لكً ومهٌؤ المواصفات هذه ٌحمل شًء

 

تلقً وبٌن فنان بٌن المجتمع سٌنقسم ولذا ٌ نشط وهذا م   نشاط تسرٌب فً ٌ ساهم وكذلك اإلنسانً الوجدان حركة س

ٌ سهم الثقافً للشارع وحماسً إبداعً  كامل فً والترفٌه والتذّوق والعاطفة التلهؾ حٌاة جذوة على اإلبقاء فً و

 أنهم إذ أعلى كمالٌة لمراتب بالَترقًّ حظوة   األكثر هم إبداعا   األكثر األفراد وسٌكون اإلنسانً الوجود منظومة

ٌُّزهم بحكم ق وهداٌته اإلنسان لبناء تقوٌمٌة جدٌدة بؤفكار ٌبعثوا أن فنونهم خبلل من إستطاعوا تم ر   الكمال ل ط 

ل بؤن التسلٌم من مناص فبل ولذا مراتبه من مرتبه فً للكمال وصل ان بعد البلمتناهً  أساس على سٌكون التفاض 

 ! اإلبداع

 وسبر جوانبه كل ودراسة وإطالة إلسهاب ٌحتاج البحث هذا ألن البحث شتات لمِّ  عن عاجز اآلن أننً والحقٌقة

 عن أخرج ال حتى اآلن سؤ ؼادره ولذا بذاته م ستقل لكتاب ٌحتاج وهذا وتفكٌكها الفلسفٌة القراءات أؼوار

 ! ههنا للفكرة واضح نموذج قّدمت قد أكون أن أرجو و الكتاب هذا موضوعة

 

 اللؽة

له الكون بل فعلٌا   الصؽٌرة الواحدة القرٌة بحكم أصبح العالم أن بما  بهذا ستتؤثر اللؽة أن رٌب فبل كذلك صار ك 

 م عقد نظام عن عبارة   وهً البشر، بها ٌمتاز   التً الق درات أبرز بٌن من واحدة   اللؽة ت عتبر إذ ، الجدٌد الوضع

 إال بعد كامل   بشكل   ت فهم لم اللؽة أن   من الرؼم وعلى والذاكرة، الحركٌة الوظابؾ من الكثٌر استخدامه فً تدخل  

 الصور على أ جرٌت التً الدراسات خبلل من الم ذهلة العقلٌة الق درة هذه عن األشٌاء من الكثٌر تعلّموا العلماء أن

 بالصور مقارنة   اللؽوٌة، واالضطرابات بالجلطات، اإلصابة جّراء اللؽوٌة القدرة فقدوا الذٌن للمرضى الدماؼٌة

 . األصحاء العادٌٌن لؤلشخاص الدماؼٌة

 

ث   علمٌا    االضطرابات من مختلفة   أنواع   إلى الدماغ فً األٌسر   الفص من مختلفة مناطق فً الناتج الضرر ٌ حد 

 فٌها ٌتحكم الكبلمٌة القدرة بؤن   العلماء ظن   وقد وبجهد، ببطء التكلّم مثل األعراض من الكثٌر تصاحبها اللؽوٌة

ًّ  عمل على ٌشتمل   والكلمات األصوات تمٌٌز أن   إال   كامل   بشكل   الدماغ   من األٌسر الفص  األٌمن الدماغ نصف

ٌّن ولكن معا ، واألٌسر    . كامل بشكل   األٌسر الفص علٌها ٌسٌطر قدرة   اللؽة وفهم الكبلم بؤن   تب
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 اللؽات وتختلؾ جٌل، إلى جٌل   من انتقالها خبلل علٌها تإثر تزال ال اللؽة طالت التً الم صاحبة والتؽٌٌرات 

ٌُّرات أن   من الرؼم وعلى الجمل، بناء وكٌفٌة والمعنى، والكتابة، النطق، فً جمٌعها  معٌنة   لؽة   على الحاصلة التؽ

ًّ  تدرٌجً   بشكل   تكون ًّ  عصرنا فً أن ه إال   ، وتراكم  فً اللؽة إلى الجدٌدة المفردات من الكثٌر إضافة تّمت الحال

 ًّ  .والتكنولوجٌا العلم مجال

 

 جدٌدة ومفاهٌم ومواضٌع جدٌدة دالالت وبظهور بالمحٌط ٌتؤثر آخر كابن أي حال حاله حً كابن فاللؽة وعلٌه

 ولكن الصدد بهذا النظرٌات عشرات هناك أن إذ اللؽة بها ظهرت التً الطرٌقة عن النظر وبؽض ، الساحة على

 هً بل تّدعً والثانٌة اإلنسان مع وج دت اللؽة أن للقول ٌذهب األّول اثنٌن رأٌٌن هناك أن النهاٌة فً ٌهم ما

 متؤكدٌن نحن فالٌوم العموم على ، مربٌة إشارات عن عبارة بدابٌتها فً وكانت اإلنسان وجود بعد فٌما وجدت

 من مكانته ٌكتسب الناس من كبٌر جزء أن كما اللؽة على وإٌجابا   سلبا   ٌإثر العصبً للجهاز الجٌد األداء أن من

 فً جبارة جهودا   اإلنسانً الفكر بذل القصوى وألهمٌتها اإلنسانً الفكر بناءات فً أساسً عامل وهً خبللها

 . وتكّونها ونظامها طبٌعتها على الوقوؾ

 

 حولها من الحٌاة لتطّور تبعا   رداء من بؤكثر وتتلبس بها الم حٌط العام بالوضع تتؤثر القول أسلفنا كما وهً

 للؽة الوافدة الجدٌدة واألحداث والعلوم المفاهٌم هذه ت ضٌؾ ولذا الٌومٌة للحٌاة جدٌدة ومفاهٌم أنظمة ودخول

 ولن األجٌال من جٌل كل فً الحصول فً ومستمر حاصل وهذا الحال بطبٌعة جدٌدة وأحكام وألفاظ كلمات

 . أبدا   ٌتوقؾ

 طرٌق فً كبٌرة عقبة من اللؽة اختبلؾ عابق ٌ شّكله ما المعرفة تمام ٌعرؾ الترجمة مع بالمباشرة ٌتعامل ومن

 ! حتى والدٌنً والعاطفً والفنً والفلسفً العلمً صعٌده على اإلنسانً اإلنسجام

 

 الى عسٌرة تبقى آخرٌن أقوام لؽة إتقان ألن ما نوع من قطٌعة بآخر أو بشكل عنه ٌنتج اللؽات فً اإلختبلؾ فهذا

ٌ ن نشهد فنحن بها اإلحاطة وجود مع وحتى ، القوم من للبسطاء خصوصا   ما حد  ٌإدي وهذا الترجمات فً تبا

 الٌوم أن القول فٌمكننا هذا فً أكثر التوؼل أردنا ولو ، مؽلوط بشكل فهمها أو األفكار من الكثٌر لضٌاع ؼالبا  

 التواصل أنواع من نوع تعتبر األمور فهذه ، والجمال والموسٌقى الرسم من البشر كل بٌن م شتركة لؽات هناك

 ! اإلختصاص أهل ٌقول كما اللؽة من األساسً الهدؾ هو الحال بطبٌعة هذا كان إذا األفراد بٌن

 الم شتركة اللؽة فهذه ثانٌة بعبارة ، القول من بَدعا   لٌست ولكّنها الشعوب كل بٌن م شتركة لؽة هناك أن والمهم

ّنا وإذا التطّور قانون علٌها ٌسري أٌضا    توسٌع من ضٌر فبل األقل على المبدأ حٌث من الفكرة هذه على متفقٌن ك 

مق كافٌة تكون والتعلٌم التثقٌؾ من لمراتب ٌصل حٌنما المجتمع أن ، لنقول الدابرة  لؽات عدة ٌ تقن الكل لجعل الع 

 فمثبل   ، الفكري التبلقح عملٌة ٌ حّفز سوؾ أ خرى جهة ومن جهة من الترجمة عن ؼنى فً ٌجعلنا سوؾ فهذا

 ٌفهم الجمٌع لٌس أن أي الجمٌع عند موجودة لٌست اللؽة هذه لكن عالمٌة لؽة اإلنكلٌزٌة أن نشهد الٌوم نحن

ر فلو اإلنكلٌزٌة  أو العربٌة أو اإلنكلٌزٌة تكون كؤن واحدة لؽة ٌفهمون اإلنسانً المجتمع أفراد جمٌع جعل لنا تٌس 
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 سبق فقد ، حتى والعاطفٌة والدٌنٌة والفلسفٌة العلمٌة الحواجز من الكثٌر برفع كفٌل فهذا البرتؽالٌة أو الفارسٌة

 اإلنسجام وجود عدم فً األساسٌة العوامل ضمن من أن(  اإلجتماعً النظام تطّور) عنوان تحت بحثنا وأن

د الدم أواصر ربط باتجاه قوي صدّ  حاجز من ت شّكله وما اللؽة هو اإلنسانً المجتمع أفراد بٌن الكامل  بٌن والتوح 

 الجوانب باقً عن ناهٌك بالؽا   تؤثٌرا   اللؽة فً اإلختبلؾ تؤثٌر ٌبقى العاطفً الب عد فً فخصوصا   ، الشعوب

نصر اللؽة تعتمد األساس فً فهً والذوقٌة األدبٌة كالجوانب  والوطنٌة القومٌة الهوٌة ترسٌخ فً أساسً كع 

 . ما بلد   أو لشعب  

 

 منذ الجانب لهذا التفتت قد تكون الموعود القابد قٌادة ظل تحت العالمٌة الدولة فً الحكم منظومة أن فبلبد وعلٌه

بكر وقت  بظهور مسبوقا   سٌكون الموعود القابد لظهور الرسمً الموعد بؤن ت فٌد األولٌة القراءات أن ومع جدا   م 

 المجتمع أفراد كل أن فارق مع لكن سلفا   موجودة لؽة أي الموحدة باللؽة نقصد وهنا الموحدة اللؽة ألوان من لون

 تنزلنا لو وحتى البحث موضع القضٌة عن األولٌة القراءة لنا قّدمته ما فهذا ، فهمها على قادرٌن ٌكونون اإلنسانً

 وتحاول اهتمام أٌما الموضوع بهذا تهتم سوؾ العالمٌة الدولة أن واقع عن الطرؾ نؽض أن ٌمكن فبل هذا عن

  ، واحدة لؽة على الكل جمع

 

ر) مسؤلة لدٌنا هناك ثم باشرة اللؽة عن الفعلً البدٌل أنها نفترض أن ٌمكننا والتً( التخاط   ٌمكنك فمثبل   الم 

 بواسطة ٌنتقل وهو الدماغ فً موجود اللؽة مركز أن بما م خاطبته فً والفم اللسان استعمال دون ما فرد م خاطبة

 ال واقع وهذا بالكامل الدماغ بها ٌعمل التً الكٌفٌة فهم اإلنسان استطاع ما وإذا فحسب الصوتٌة واألوتار الفم

 الذي االّول الرأي على اإلعتماد فٌمكننا تركناه إذا أو الحل ٌكون قد هذا أن القول فٌمكننا!  المستقبل فً محال

 ٌتكلمون الواقع أرض وعلى فعلٌا   فٌكونون الروسٌة أو العربٌة أو اإلنكلٌزٌة ٌتعلّم سوؾ الكل أن وهو طرحناه

 خصوصا   األشخاص بعض عند الٌوم حاصل هو كما لؽات عدة بٌن مزٌج هً جدٌدة لؽة تظهر أن أو اللؽة نفس

 إٌصال أجل من واإلنكلٌزٌة الفارسٌة بٌن الفارسً الفٌزٌاء أ ستاذ ٌمزج فقد التجرٌبً العلم حقل ضمن الداخلٌن

 العالمٌة الدولة ظل تحت أن وهً واحدة لحقٌقة تنتهً وكلها جدا   كثٌرة فالخٌارات وهكذا للطالب بالكامل الفكرة

 والمجتمع إال وتنتهً تم ر لن العالمٌة الدولة حكم من األولى سنة الخمسٌن أن العبارة فً أكثر دقٌقٌن لنكون أو

ٌ تٌح وهذا واحدة لؽة مشاركة على قادر اإلنسانً  بقعة كل فً لؤلفراد المشروطة ؼٌر الكاملة الحّرة الحركة س

 النظر وبؽض ، واحدة دولة تحكمه واحد شعب أمام لنكون والقومٌة الشعوبٌة تنتفً وتدرٌجٌا   األرض بقاع من

 قادرة اآلن وهً التواصل وسابل تتقّدم أن بعد البشرٌة م ستقبل فً محال ال واقع األمر فهذا المهدوٌة القضٌة عن

 الدولة لتكون الوضع ٌتطّور حٌن بالك فما.  الكبٌرة والعقبة الصعب زالحاج هذا كسر على خصابصها بعض فً

 أٌضا   شك فبل واحد واالجتماعً والسٌاسً االقتصادي والنظام واحدة والقوانٌن واحد فٌها والحاكم واحدة الحاكمة

 واحدة وسٌاسٌة اقتصادٌة أنظمة وجود على نشهد اآلن أننا بالقول البعض ٌستشكل وقد ، واحدة ستكون اللؽة أن

 ٌجب فلماذا العالم دول فً% 91 من ألكثر األمر هذا نسبة تصل بل لؽة من بؤكثر ناطقا   ٌكون قد الشعب أن مع

 ؟ أنظمتها مفاصل باقً توحد بسبب العالمٌة الدولة ظل تحت اللؽة تتوحد أن
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 ونزاعات ومشاكل حروب نشهد الٌوم الم عاصر عالمنا فً أننا وهو بسٌط لسبب ههنا وارد ؼٌر اإلشكال فهذا

 البعض ٌدفع وهذا واحد سٌاسً نظام ظل تحت وانطوابها واالعراق القومٌات اختبلؾ وهو نفسه السبب لهذا

 .. آخره الى و و و السبلح لحمل اآلخر والبعض باإلستقبلل للمطالبة

 واقعة وهً ضرورٌة مسؤلة موحدة لؽة وجود فمسؤلة وبالتالً هذا كل ٌرتفع أن ٌجب العالمٌة الدولة ظل وتحت

 ! األحوال كل فً محال ال

 

  الجدٌد للوضع العام الكونً النظام إنقالب

ٌُّرات هذه بعد  األسمى المظهر هو اإلنسان أن وباعتبار.  اإلنسانٌة الحٌاة مفاصل من مفصل كل طالت التً التؽ

 فبهذا ، الكون لهذا االستراتٌجٌة الخطط ورسم الكونً اإلستثمار أنظمة دخول وبعد ، الكون فً الفكر لمظاهر

مته الكونً النظام ٌكون باشرا   ارتباطا   م رتبطا   لٌس اإلنقبلب فهذا الحال وبطبٌعة ، الجدٌد للوضع انقلَب بر   م 

لُّها فالمسؤلة ، الم خلّص مجًء أو المهدوٌة بالقضٌة  الموروث أروقة فً فّتشنا ما إذا ألننا ، دقٌق توقٌت مسؤلة ك 

 الى تتحّول التً الؽازات من الشمس مخزون اآلن ٌقّدرون فالعلماء محال ال حاصل اإلنقبلب هذا أن فنجد العلمً

دها فً لتلتهم الشمس تتمدد أن قبل سنة ملٌارات لسبعة كاؾ   أنه هٌلٌوم  المجموعة كواكب من كوكب من أكثر تمدُّ

 الذي العمبلق هذا طرٌق عن األرض لدفع وسٌلة إٌجاد فً أفلحنا قد كبشرٌة سنكون الوقت ذلك وفً الشمسٌة

 ودفعها الكهرومؽناطٌسً األرض درع ستستؽل التً النفاثة المحّركات بفعل وذلك القانً لؤلحمر لونه سٌتحّول

 الكونً عمرها متوسط دون أو متوسط فً هً الٌوم فشمسنا الحال وبطبٌعة ، الحٌاة لبقاء التامة الم بلءمة لمنطقة

 من بالقرٌبة وال بالبعٌدة هً ال منطقة فً اآلن فنحن ، اإلنسانً الدفاع وسابل لتطوٌر طوٌبل   وقتا   ٌعطً وهذا

 أجوابه ستكون الذي المرٌخ فهناك األرض والتهمت محال ال حاصل وهذا الشمس تضخمت ما فإذا الشمس

 بل ت حصى أن من أكثر الم عاصر زمننا وفً الٌوم ت درس التً البشري العرق ألنقاذ والمشارٌع ، للحٌاة مبلبمة

داد فً أصبحت  ! العلمٌة الم سلّمات ع 

 

 نستطٌع ال دقة أكثر بعبارة أو نعلم ال أننا األمر فً ما ؼاٌة محال ال واقع   الكونً النظام فً اإلنقبلب فهذا وعلٌه

 ! سلبٌة أم إٌجابٌة هوٌته ستكون هل اإلنقبلب لهذا هوٌة   سٌكون أٌهما ن رجح أن

.  الفشل أو النجاح عن النظر بؽض لصالحه قلبها البشري العرق فسٌحاول سلبٌة كانت لو حتى أنها شك وال

 . م حتمل سٌنارٌو من وبؤكثر الم ستقبل فً ٌقع سوؾ الكونً اإلنقبلب هذا مثل أن والمهم

 

ها ترتبط ال بصددها نحن التً فالقضٌة البحث لموضوع رجعنا ما وإذا  فمن.  اإلنقبلب بهذا وتفصٌبل   جملة   آثار 

ٌّر الطبٌعٌة البٌبة تؤثُّر أن المعلوم ٌ ؽ  على لسنا نحن لآلن والتً للعٌش الصالحة األماكن فً الحٌاة تنّوع من س

 خارج حٌاة هناك أن هل فً العلمٌة األوساط فً القابمة الجدلٌة عن النظر وبؽض بخصوصٌاتها تام اطبلع

تؤكدٌن نحن فما هذا عن النظر فبؽض ؟ ال أم األزرق الكوكب  وإذا األرض على وموجودة قابمة الحٌاة أن منه م 

ٌّر ما ٌُّر وهذا وإٌجابا   سلبا   تتؤثر سوؾ األزرق العالم هذا داخل فالبٌبة العام الكونً النظام تؽ م التؽ  تنّوع فً ٌ سه 

 65 قبل األرض على طرأ الذي التؽٌٌر أن الكتاب هذا فصول من سبق فٌما ذكرنا فكما وخصوصٌاتها الكابنات
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عادلة وقلَب الكابنات بعض عند الوعً ظهور فً ساهم والذي سنة ملٌون  انقراض فً وأسَهم عقب على رأسا   الم 

 الصحٌح لبلتجاه البوصلة أعاد نٌزك هو خلفه من والمحّرك الدافع كان.  أ خرى أنواع ظهور فً وساهم أنواع

نة وهذه .  جدٌد لوضع النظام هذا فٌه ٌنقلب الذي الٌوم وسٌؤتً والنهار اللٌل بقً ما فاعلة ستبقى الكونٌة الس 

 واإلنسان الحٌوانات من لكل بالنسبة الفكري والتطّور الطبٌعٌة والظروؾ البٌبة مستوى على سٌكون وانقبلبه

 سوؾ شًء كل م ختصرة وبعبارة الوضع سٌنقلب كذلك الفٌزٌابٌة القوانٌن صعٌد وعلى عموما   والمتعضٌات

ٌّر  ! ٌتؽ

ر وهنا كونٌة حكومة إٌجاد فً نجحوا قد البشر فٌه ٌكون الذي الوقت فً سٌحدث هذا كل  أن إلى اإلشارة بنا ٌجد 

تفق الطرح هذا ل   قبل من علٌه م   بصددها نحن التً النظرٌة هذه منح فً كاؾ   وهذا ، والفلسفة والعلم الدٌن من ك 

ّتاب نظرٌات فً نجده ما بخبلؾ الموثوقٌة من عالٌة نسبة  جزء فً أٌضا   نظرٌاتهم كانت وإن العلمً الخٌال ك 

 م ختلؾ فالوضع هنا وأما جهات عّدة قبل من للرفض ع رضة تبقى ولكنها م عتبرة بٌانات عن ناشبة منها كبٌر

 ولكن المستقبل فً أجزابها من كثٌر تحقق على قاطع دلٌل ال والفكرة النظرٌة هذه أن اعترافنا مع اإلختبلؾ تمام

ًُّ  النظرٌة هذه أجزاء من الكثٌر ٌوجد هذا ق بال فً  ! عاقل أحقٌته فً ٌ ناقش وال الوقوع حتم

 

ٌّل  فً والؽداء التبانة درب مجّرة فً اإلفطار تتناول أن ٌ مكنك إذ الكونٌة الدولة عصر العصر هذا معً وتخ

 اآلن نجد ال أننا مع بعد عن الكمً التشابك ٌولد الذي الشًء نفس بواسطة لهناك هنا من ستنتقل إذ أخرى مجّرة

 إذ علمٌة حقٌقة أصبح وكؤنه الحالً عصرنا فً الٌوم هذا ٌبدو وبالمناسبة.  الناقل الوسط هذا عن واضح شًء

 ! للعٌان واضحة كمً تشابك ظاهرة إحداث فً المختصٌن بعض نجح

 مهمة خطوة والرٌاضٌات الفٌزٌاء علماء من فرٌق   أنجز فقد العلمٌة الم سلّمات من أصبحت فالقضٌة ٌك ن ومهما

 عبر( quantum mechanics) الكم ومٌكانٌك( general relativity) العامة النسبٌة توحٌد نحو جدا  

( quantum entanglement) الكمومً التشابك من انطبلقا  ( spacetime) الزمكان والدة كٌفٌة استكشاؾ

 أوؼوري هٌروسً الربٌسً ومإلفها- االكتشاؾ عن أعلنت التً العلمٌة والورقة. أصالة أكثر نظرٌة باستخدام

Hirosi Ooguri ماركولً ماتٌلد الرٌاضٌات وعالمة طوكٌو، جامعة من Matilde Marcolli معهد من 

 فً -Bogdan Stoica ستوٌكا وبوؼدان Jennifer Lin لٌن جنٌفر المتخرجٌن والطبلب للتكنولوجٌا كالٌفورنٌا

 المعروضة لنتابجها لما الورقة ن شرت: "للمقال المحررون كتب  وقد. Physical Review Letters مجلة

 بحث لطالما".  أخرى مجاالت   من لقاربٌن خصوصا   كبٌرة، أهمٌة من فكرتها إٌصال فً علمٌة كورقة ولنجاحها

ٌّات الفٌزٌاء علماء . الكم مٌكانٌك مع العامة النسبٌة ت وحد نظرٌة وهً ،(ToE) شًء كل نظرٌة عن والرٌاض

 حٌن فً الكون، فً والمجرات النجوم دٌنامٌكا مثل الكبٌرة األحجام عند الموجودة الظواهر العامة النسبٌة ت فسر

 إلى ووصوال  ( subatomic) الذرٌة دون األحجام من انطبلقا   المٌكروسكوبٌة الظواهر الكم مٌكانٌك تشرح

 التً األساسٌة المٌزة أنه على( holographic principle) الهولوؼرافً المبدأ إلى ٌ نظر. الجزٌبٌة األحجام

 ثبلثً الحجم فً الجاذبٌة وصؾ الممكن من أنه على المبدأ ذلك ٌنص ناجحة; شًء كل نظرٌة وجود إلى ت شٌر

 خاص بشكل   للحجم الثبلثة األبعاد ت ولد.  الحجم بذلك ومحٌط األبعاد ثنابً لسطح الكم مٌكانٌك باستخدام األبعاد

 تزال ال السطح من الحجم لوالدة الدقٌقة اآللٌة فهم عملٌة فإن حال، أٌة وعلى. للسطح الثنابٌة األبعاد من انطبلقا  

 من وتمكنوا السإال; هذا حل فً جدا   أساسً الكمومً التشابك أن اآلن وزمبلإه أوؼوري اكتشؾ وقد.  مراوؼة

 باستخدام الثبلثٌة، األبعاد فً الثقالٌة للتفاعبلت مصدر ت عتبر التً الطاقة، كثافة حساب كٌفٌة على البرهان

 هذا ٌ شبه.  السطح فوق الكمومً التشابك بٌانات على االعتماد عبر" الجاذبٌة تتضمن ال التً" الكمومٌة النظرٌة
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 على الموجودة السٌنٌة األشعة صور باستعمال إلٌه بالنظر جسدك داخل الموجودة الظروؾ تشخٌص األمر

 على شروط أنها على الكمومً للتشابك العالمٌة الخواص بتفسٌر للعلماء ذلك ٌسمح حٌث األبعاد، ثنابٌة صفٌحة

 دون األمر ذلك ٌجري الواقع، وفً للجاذبٌة، مناسبة كمومٌة نظرٌة أي قبل من تتحقق أن وٌجب الطاقة، كثافة

 الزمكان والدة فً الدقٌق دوره لكن الكمومً، التشابك أهمٌة العدٌد اقترح لطالما.  النظرٌة فً الجاذبٌة تضمٌن

. الهولوؼراؾ لمفهوم توضٌحً رسم.  وزمبلءه ألوؼوري الجدٌدة العلمٌة الورقة ظهور حتى واضحا   ٌكن لم

 الحاالت وصؾ الممكن ؼٌر من أنه على تنص ظاهرة هو الكمومً التشابك Hirosi Ooguri: المصدر

 بد   ال إذ مستقل، بشكل   مختلفة مواقع   فً للجسٌمات، االستقطاب أو السبٌن مثل ،(quantum states) الكمومٌة

 مصطلح آٌنشتاٌن علٌه أطلق شًء وهو اآلخر، على -علٌه فعل تطبٌق أي- الجسٌمات أحد قٌاس ٌإثر أن من

لد الكمومً التشابك هذا أن على العمل ٌبرهن(. spooky action at distance" )بعد عن الشبحً الفعل" ٌَ 

 العمٌقة بالمسابل ٌرتبط الكمومً التشابك أن المعروؾ من: "أؼوري ٌقول. الثقالة نظرٌة فً اإلضافٌة األبعاد

ٌ ضٌؾ". الناري الجدار ومفارقة األسود، الثقب معلومات مفارقة مثل الكم، ومٌكانٌك العامة النسبٌة لتوحٌد : و

 إجراء عبر للزمكان المٌكروسكوبٌة والبنٌة الكمومً التشابك بٌن العبلقة على جدٌدا   ضوءا   العلمٌة ورقتنا ت سلط"

 كبل فً كبٌر بشكل   المعلومات وعلم الكمومٌة الجاذبٌة بٌن التداخل أهمٌة اآلن وتزداد. صرٌحة حسابات

 ".المستقبلٌة األبحاث من الخط هذا لتتبع المعلومات ءعلما مع أتعاون وأنا المجالٌن،

-https://nasainarabic.net/main/articles/view/spacetime-built-quantum: المصدر

entanglement . 

 

ج من جزء هً بدورها العلمٌة الفتوحات وهذه جدا   كبٌرة علمٌة فتوحات أمام فنحن وإذن  اإلنقبلب ذلك نحو الَتدرُّ

لّ  الدولة ت سلط الذي الوقت وفً الشامل الكونً  هذا تستثمر سوؾ أنها المإكد من سٌكون الكون على اهتمامها ج 

 : لسببٌن وذلك عهدناه لما م ؽاٌرا   سٌكون شًء فكل اإلنسانً الوجود وصالح لصالحها اإلنقبلب

لٌا المراتب لهذه العلم وصول هو.  األّول  . الع 

 مستوى على ٌكون أن والبد أنه الكتاب هذا فصول من سبق فٌما لك برهنا الذي الموعود القابد وجود.  والثانً

ٌُّله حتى ٌمكننا ال فابق علمً  من نابعة أٌضا   بدورها هً الموعود القابد لدى العلمٌة اإلمكانات هذه وجود و تخ

 [ ! علمٌا  ( ع) المهدي] باب تحت كتبناه ما مراجعة فٌمكنك جوانبها بعض فً علمٌة أ سس

 الكابنات أعمار تطول أن وبالضرورة لهذا وتبعا   البشر بنً أعمار فً واضح طول سنشهد اإلنقبلب هذا وبعد

 الحالً العصر ففً النباتات من جدٌدة أنواع تهجٌن الم ستبعد من ولٌس الطبٌعً التوزان ٌحفظ مّما األ خرى الحٌة

 تعدٌله تم ما أول وهً الطماطم المثال سبٌل وعلى وراثٌا   الم عدلة الزراعٌة الم نتجات من الكثٌر نستهلك نحن

 تهجٌن من مشكلة توجد ال إذ جدٌدة أنواع تهجٌن بالبعٌد ولٌس هجٌن نوع هو منها نستهلكه ما فاؼلب وراثٌا  

 سٌنسحب أٌضا   وهكذا الؽذابٌة القٌمة حٌث من عالٌة مواصفات ٌحمل جدٌد منتوج إلٌجاد بٌنها فٌما الحمضٌات

 األولٌة والمواد والحلٌب اللحم من إنتاجها ونوعٌة كمٌة فً سٌإثر ما وهذا الداجنة الحٌوانات أعبلؾ على األمر

 البرٌة الحٌاة على واضحة لمسة إضفاء فً ٌ شارك سوؾ البٌبً اإلصبلح أن عن ناهٌك والصوؾ العاج مثل

ن بفعل ستتحسن كلها الؽذابٌة السلسلة ألن  وهذا العاشبة الحٌوانات عند التؽذٌة نظام ٌ حّسن سوؾ الذي البٌبة تحسُّ

 بدءا   الكونً النظام مفاصل من مفصل فكل وهكذا البلحمة الحٌوانات عند التؽذٌة نظام بدوره ٌ حّسن سوؾ
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ل علٌه ٌطرأ سوؾ والمكروسكوبٌة المجهرٌة الحٌاة إلى عّنا والبعٌدة الكبٌرة بالمجّرات  للوضع واإلنقبلب التبدُّ

 . الجدٌد

 

 هذا فً والعلم الدٌن من اتفاق نجد وهنا الحقٌقة هذه على تإكد الدٌنً الموروث فً الموجودة اإلشارات إن علما  

 ؟ التالً السإال بطرح رأٌها استجبلء سنحاول التً الفلسفة وتبقى المضمار

 

 ؟ خلفه الكامن المعنى هو فما كذلك الوضع كان إذا

 من لٌس كما ومفاهٌم تجلٌات من الواقع خلؾ فٌما البحث بل الواقع تقرٌر الفلسفة وظٌفة لٌست الحال بطبٌعة

 ! لؤلسبلة طرحها بقدر أجوبة إٌجاد الفلسفة وظٌفة

 كل حدوث خلؾ الؽاٌة هً ما أي ، اإلنقبلب هذا خلؾ فٌما نبحث أن فٌجب طرحناه الذي السإال عن وللجواب

 أقصى فً مهمة أنها الحقٌقة لكن سهلة مهمة والفلسفة والعلم الدٌن نظرة توحٌد مهمة أن للبعض ٌبدو وقد هذا

ٌ ثٌر إجابة طرح إن حتى فهو السإال إلثارة ٌنتهً أنه الفلسفً البحث وطبٌعة التعقٌد درجات  سإال من أكثر س

 ذلك مثل نجد لن لكن الدٌنً الموروث فً ٌ عضده ما سنجد أننا فبلبد أعبله المطروح السإال على جاوبنا ما وإذا

 وسإال نا الحس مع ٌتعامل هو بل بالماوراء ٌتعلق ال العلم مدار ألن ، العلمً الموروث من ةروالمإاز التعضٌد

 هذا نترك سوؾ لذا وتفصٌبل   جملة   خارجه تكن لم وإن العلم ٌد خارج وهً بالمٌتافٌزٌقا م تعلق طرحناه الذي

 البحث أن الكرٌم القارئ سٌرى التً النهاٌة عن حدٌثنا سٌاق فً ضمنٌا   علٌه ون جٌب مباشرة إجابة دون السإال

ها فكرة أي قبول ألن األفكار بعض فً ارتجاج على ٌشهد قد بحٌث الصعوبة من مستوى على فٌها  ٌبقى سنطرح 

تبنٌات أفكار طبٌعة على وقفا    ! الكرام القاربٌن وشخصٌات وم 
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  الموعود القابد رحٌل بعد

ّدة   للم خلِّص المعصومة القٌادة ظل تحت اإلنسانً المجتمع ٌعٌش قد  من نحن عهدناه لما بالقٌاس جدا   طوٌلة   م 

 ل َفترات حكمت اإلنسانً التؤرٌخ فً اإلمبراطورٌات فبعض ، سواء حدّ  على الدول أو اإلنسان عمر متوسط

 بصدد نحن التً العالمٌة الدولة عمر ق بال فً ت ذكر تكاد ال الدول تلك فؤعمار هذا ومع.  مدٌدة ولقرون طوٌلة

 . عنها الحدٌث

فتقدا   حدٌثا   ٌبقى العالم هذا من الموعود القابد رحٌل تلً التً المرحلة عن الحدٌث أن والحقٌقة  اإلثبات لعناصر م 

 فكل الموعود القابد رحٌل بعد الحاكم النظام طبٌعة فً رأٌا   ون عطً نجزم أن ٌمكن ال أننا أي ، والتؤرٌخً العلمً

 من طوٌبل   ردحا   وتبقى رحٌله بعد ستستمر أساسات ها وٌضع الموعود القابد سٌبنٌها التً الدولة أن واضح هو ما

 ! نفسه الدولة مفهوم عن النظر بؽض هذا وكل والق درات الكفاءة بذات الزمن

 جدا   وارد وهذا للدولة أعلى قابد وجود عدم مع والتنظٌم الوتٌرة بذات الوضع ٌستمر أن الممكن من أن - ٌعنً
لٌا المناصب كل أن أٌضا   الوارد من أنه كما ، عنه حدثناك الذي كل بعد  رحٌل قبل فارؼة ستكون الدولة فً الع 
 الموعود القابد حتى أن وهً النتٌجة لذات ننتهً فإننا للقضٌة بعمق النظر حاولنا مهما ألننا طوٌل بوقت القابد
 بوتٌرة ٌسٌر للدولة العام النظام ألن بالقلٌلة لٌست لفترة رحٌله قبل شًء فعل دون وجلس ذراعٌه ضم قد ٌكون
د لم وبالتالً وم حَكمة ثابتة  أو إتمامه على المساعدة أو حلّه فً الموعود القابد ٌتدخل ألن ٌحتاج شًء هناك ٌع 
 من حٌنذاك ٌكون وال والفهم الوعً من  عالٌة لمرتبة وصلوا الشعب عامة ألن فٌه رأي إعطاء أو حدوثه منع
 معنى من ٌعود فبل ولهذا علٌه وساروا عرفوه قد سٌكونون ألنهم الصواب لطرٌق ٌ رشدهم من لوجود داعً
ام هناك ٌكون أن الممكن من وكذلك ، جدا   وارد احتمال فهذا;  بٌنهم الموعود القابد لوجود ك   رحٌل بعد وقادة ح 
بهم القابد  فبلبد األشكال من شكل بؤي لئلنتخاب حاجة هناك أن هذه والحال نتصّور ال ألننا علٌهم وٌنص هو ٌ نصِّ
ب فاعبل   سٌكون التنصٌص نظام أن ٌ نصِّ  نراه الذي المفهوم ذات وهذا بعده من الحكم ٌتولون قادة الموعود القابد و

 ! الدٌنً الموروث فً موجودا  

 الذي والمنهج الطرح مع انسجاما   أكثرها لكن الموعود القابد رحٌل بعد المرحلة لهذه كثٌرة احتماالت وهناك

 حكمه فترة خبلل صّدرها التً والتشرٌعات القوانٌن لجملة   عمد الموعود القابد أن هو الدراسة هذه فً اتخذناه

 ال بل حاكم لوجود حاجة ال الدستور هذا وجود ومع بالدستور الٌوم ندعوه ما ذاته هً وثٌقة فً وضّمنها الطوٌلة

 ! للبشرٌة السحٌق الماضً من أصبح هذا فكل أسلفنا وكما ألنه قانون فقهاء أو دستورٌون فقهاء لوجود حاجة

 على مفتوحة أٌضا   بدورها فهً اآلخر العالم الى العالم هذا من الموعود القابد بها سٌنتقل التً الكٌفٌة عن وأما

 المدلوالت وكذلك نظر وجهة لها العلمٌة والم قررات نظر وجهة له الدٌنً فالموروث اإلحتماالت من كثٌر

 األكثر اإلحتمال أن ٌبدو باألحرى أو ٌتبٌن الروافد هذه كل بٌن الجمع خبلل من ولكن.  نظر وجهة لها الفلسفٌة

 الناس بها سٌموت التً الكٌفٌة عن تحدثنا وقد الطبٌعً الموت بسبب ٌكون الموعود القابد رحٌل أن هو مبلبمة

 ! فراجع الحقبة تلك فً

 

 األنظمة تطّور وٌبقى م ستقرا   سٌبقى والوضع الموعود القابد رحٌل بعد جدا   طوٌلة فترة هناك ستكون - وهكذا

ع م ستمرا    أنه نجد والتً اآلزفة وتؤزؾ العام الكونً النظام دورة تكتمل حٌن إال م شكلة تظهر ولن م ستمر والتوسُّ

 ! واإلسهاب التفصٌل من بشًء بحثها الضروري من
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  النهاٌة بداٌة

 حتمٌة النهاٌة هذه أن مع البشرٌة نهاٌة علٌها ستكون التً بالكٌفٌة التامة اإلحاطة الممكن ؼٌر من الحال بطبٌعة

 عقبل   الم حاالت من ٌك ن لم وإن أمر   هذا ألن ، النهاٌة ما الى الحٌاة فً ٌظلّون سوؾ البشر أن القول ٌ مكن وال

 خانة فً لدخلنا فرضناه ولو للتصدٌق قابل وؼٌر م ترهبل   ٌبدو أنه إال.  كذلك والعلمً الدٌنً الصعٌد وعلى

ض قد أنه إال المبدأ حٌث من وارد أنه فمع ، منطقٌا   المقبول ؼٌر الخٌال  لهزة ٌتبناه الذي الرأي صاحب ٌ عرِّ

 قابلة فلسفٌا   المسؤلة كانت وإن والعلمً الدٌنً الطرح مع الطرح هذا َتعار ض جهة من خصوصا   النقد من عنٌفة

 ! القبول تمام قبولها فً العقل عند م شكلة ال بل للنقاش

 

 أكثر بعبارة اإلنسانٌة أو البشرٌة بها ستفنى التً بالطرٌقة المنقوصة ؼٌر الكاملة التامة اإلحاطة ٌ مكننا ال إذن

 األمر كان إذا قابل ٌقول وقد ، مجهوال   ٌبقى فهو كذلك ومادام المستقبل فً سٌقع شًء عن نتكلم ألننا ، صحة

 ولكن ، بدورها المعالم مجهولة أٌضا   النظرٌة فهذه هذا وعلى المستقبل فً تقع سوؾ المهدوٌة النظرٌة فكل كذلك

 مجهوال   ٌبقى أؼلبه ولكن معلوم فبعضه مجهوال   المستقبل فً ٌقع ما كل فلٌس محله فً لٌس اإلعتراض هذا

ها هو المستقبل فً ستقع التً األحداث فً فاألصل واحدة وبكلمة لنا بالنسبة  ستكون الذي بالشكل والجهل ؼموض 

 لنتابج وقراءات وقرابن دالبل وجود هً اإلستثناءات وهذه اإلستثناءات بعض منه تتفرع األصل هذا ولكن علٌه

 من التؤكد على قادرٌن فنحن ، ستقع أنها نعرؾ التً الم ستقبلٌة األحداث تلك ذاتها هً النتابج وهذه بعد فٌما تؤتً

 الذي هو وهذا ، حالٌا   عندنا الم توفرة والقراءات والشواهد القرابن خبلل من المستقبل فً األحداث بعض وقوع

 نواجه البشرٌة نهاٌة موضوع فً ولكننا ، األمر له سٌإول عّما تصّور وتقدٌم القرابن قراءة وهو اآلن نفعل ه

 التً والكٌفٌة الطرٌقة معرفة على قادرٌن بؤننا للقول إمكانٌة أي عّنا تحجب شدٌدة وضبابٌة الرإٌة فً م شكلة

 الم صاحب العام الوضع عن لمحة ت عطٌنا التً والدالالت القرابن بعض وجود فمع ، النهاٌة هذه علٌها ستكون

 ما هذا أن والقول سٌنارٌو بؤي الجزم ٌ مكن ال هذا فمع.  الدٌنً الموروث فً وارد ماهو خصوصا   البشرٌة لفناء

 هذا بها سٌحدث التً الطرٌقة دون والفناء النهاٌة مجًء أن هو وفهمه قوله ٌ مكن ما كل أن األمر وؼاٌة ، سٌقع

 ! اإلنقراض ق ل أو الفناء

 . السلٌم العلمً بالمنطق كثٌرا   ٌ خاطر أنه فالواقع ذلك ؼٌر ٌّدعً أن ٌحاول من وكل

 األمر بؤن أسلفنا كما ألننا علٌها التامة والمنطقٌة العقبلنٌة صفة إسباغ دون عامة تصّورات وضع ٌ مكن - نعم

د وهذا عدٌدة وجوه ذو حّمال  األجدر فمن ولذا العالٌة أهمٌته منها احتمال أي ٌ فق د ما ذاته هو اإلحتماالت فً التعد 

تساوٌة هً كما علٌها البرهنة قوة فً م تساوٌة اإلحتماالت كل أن القول  عدم أو الوقوع ناحٌة من حظوظها فً م 

 . الوقوع

 ال أنه نرى الذي اآلخر البعض ونترك بعضها ون ناقش اإلحتماالت هذه من قلٌل شًء عرض سن حاول وعلٌه

ناقشة ٌحتاج جة لٌس الحال بطبٌعة الشخصً اإلجتهاد وهذا ، لم   وقناعة لقراءة إال ٌستند ال أنه كما أحد على ح 

 الكاتب نفس قرارة فً ثابتة قناعة ٌ مثِّل أنه بالضرورة ولٌس النقاش موضع البحث م قررات مع ٌنسجم بما ذاتٌة

 . . . الدراسة هذه فً اتخذناه الذي للنهج م ناسب طرح عن عبارة هو وإنما

 الفناء هذا أن تفترض السٌنارٌوهات هذه وكل البشرٌة لفناء م حتمل سٌنارٌو من أكثر لدٌنا ٌوجد فإّنه وبالعموم

ناك لكن ، الحٌاة فً وجودهم زمن به وٌنتهً البشر وجود على ٌؤتً  ، الفناء هذا وماهٌة طبٌعة فهم فً تفاوت ه 
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 المفاهٌم هذه معانً اختبلؾ على الحساب ٌوم أو الساعة أو القٌامة هو الفناء هذا ٌكون الدٌنً الصعٌد فعلى

 وهذه ، به مخصوص معنى منها واحد لكل أن والحقٌقة واحد شًء كلها أنها الناس من الكثٌر ٌتصّور والتً

 اقترفوه ما على الكافرٌن وللمجرمٌن للظالمٌن كعقوبة تؤتً أو ٌؤتً ، آخره الى الحساب ٌوم أو العذاب أو القٌامة

 وسٌلة توجد ال الذٌن هم األهوال هذه علٌهم تقع الذٌن وهإالء لؤلرض وإفساد للدماء وسفك وجرابم آثام من

 الصالح بٌن التفرٌق ٌتم وهناك اآلخر للعالم ٌنتقلوا لكً إفناب هم ٌتم ولذا القوٌم للطرٌق وإرجاعهم إلصبلحهم

ٌ جازي والطالح ٌ عاقب ، الفردوس ٌ دخلهم بؤن الصالحٌن المإمنٌن هللا و  إخضاعهم من بدءا   الظالمٌن الكافرٌن و

هم القضٌة ت خَتَتم ثم علٌهم تقع التً األهوال تلك لمرارة الدنٌا فً  اقترفته بما األبدي والعذاب السعٌر فً بزجِّ

 ولن واألولٌاء والصالحٌن األنبٌاء به وبش ر جاء الذي اإللهً النهج عن وخروج وكبابر معاصً من أٌدٌهم

 . . . لؤلبد السعٌر ذلك فً قابعٌن ٌبقون سوؾ فهم أبدا   ذلك بعد الموت طعم ٌذوقوا

ها وصٌؽة سٌاق من أكثر له العلمً الصعٌد على كذلك الفناء وهذا  الكونً النظام هذا استنفاذ هو واقعٌة أكثر 

 اإلنفجارات خبلل من لنفسه وتمزٌقه بتحطٌمه أما موته وبالتالً طاقته مصادر وباقً الؽازات من لموارده

م وأما النجوم عن الصادرة الكونٌة  والتً فاعلٌته قلة خبلل من أو البعض بعضها وتمزٌق المجّرات بتصاد 

 هذه وكل الكون فناء قبل البشرٌة وفناء بموت مصحوب األخٌر السٌنارٌو وهذا ببطء سٌموت أنه تفترض

 . الكبلسٌكً العلمً المجتمع داخل العلمٌة الم سلّمات من أنها الحقٌقة بل واردة وأكثر اإلحتماالت

 بالثابت مباشرة   تصطدم وأنها خصوصا   القٌامة أو الفناء ذلك وجوه بعض على نتعّرؾ أن لنا فبلبد ٌك ن ومهما

 والعلم الدٌن م قررات وفق البشرٌة علٌه أجمعت ما خبلؾ على تقع أنها بمعنى ، والفلسفً والعلمً العقدي

 الواعد المستقبل وهذا للبشرٌة والمتطّور السعٌد الم ستقبل إثبات الى ٌتجه مفاصله بكل اإلنسانً فالفكر ، والفلسفة

 وأن سبق وقد لها واإلنقٌاد بها التسلٌم من محٌص ال التً اللوازم من هو وإنما ههنا نفترضه افتراضا   لٌس

 محال ال قادم الفناء هذا أن ٌ قرران والعلم الدٌن من كل أن نجد فإننا هذا ومع(  اإلرتقاء حتمٌة) عن حّدثناك

 التناقض هذا مثل بوجود البعض ٌقول أو ٌعتقد قد إذ والدٌن العلم م قررات فً تناق ضا   لٌس هذا الحال وبطبٌعة

ٌ ثبتان لها والسعٌد للبشرٌة الواعد المستقبل ٌضمنان كبلهما والعلم الدٌن أن ٌرى أن بعد  أن ٌ ثبتان ثم األمر هذا و

 ذلك على إصرار الدٌنً الموروث فً نجد الذي الدٌنً الصعٌد على خصوصا   محال ال قادم   البشرٌة فناء

ٌ ثبت القٌامة ٌوم أحداث عن الموروث هذا ٌ كلِّمنا ثم شرٌك دون وحده هللا به ٌ عَبد الذي الم زدهر المستقبل  لنا و

بادي المستوى وبٌن بٌنه التوفٌق ٌ مكن ال وهذا والمجرمٌن الكافرٌن على ستقع أنها  عنه ٌ حدثنا الذي والدٌنً الع 

 ال تناقضا   ٌ َعد ال هذا كل لكن ، القٌامة أو الفناء هذا حدوث تسبق التً الفترة فً المجتمع داخل مداه وعن الدٌن

 . تعالى هللا بإذن وإٌضاحه رفعه على سنعمل ما وهذا باألخص الدٌن فً وال العلم فً

 

ن ونقرأ للخلؾ قلٌبل   نعود أن علٌنا هذا قبل ولكن  كٌفٌة عن والعلم الدٌن من كل لنا ٌ عطٌها التً الصٌؽة بتمعُّ

 خلفه الكامنة واألسباب لحدوثه تدفع التً العوامل هً وما سٌبدأ وكٌؾ ، التعبٌر صح إذا اإلنقراض هذا حدوث

 ! الدراسة هذه فً سنتعاطاها التً الطروحات كل فً والقوة الضعؾ مكامن على سنتعّرؾ ذلك وبعد
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  الدٌنً التصّور وفق الهاوٌة نحو اإلنحدار

 إصبلح الم ستصعب الصعب من ٌكون الذي الوقت فً تبدأ سوؾ القٌامة أهوال بؤن الدٌنً الموروث ٌ حّدثنا

.  قٌادته تحت العالمٌة الدولة وتقوم الموعود القابد ظهور موعد ٌؤتً فحٌن ، أدق بعبارة منها تبقى ما أو البشرٌة

له   مراتب أرقى فً اإلنسانً المجتمع فٌه سٌكون والذي األتم الوضع الى البدابً وضعها من البشرٌة ستنتقل  تكام 

ّدة طالت وكلّما  أشواط قطع من وأكثرت البشرٌة زادت كلّما اإلنسانً المجتمع العالمٌة الدولة بها تحكم التً الم 

 هذه تستمر سوؾ العالم هذا عن الموعود القابد رحٌل بعد وحتى ، واألفضل لؤلعلى والَتَرقً التكامل مسٌرة فً

ها سٌكون المطاؾ نهاٌة وفً طوٌلة لفترة الدولة  وبشكل تلقابٌا   وتذوب ستختفً أنها والمرّجح شكلً وجود وجود 

ها المبرر ألن ملحوظ ؼٌر د لم لوجود  ع   الكمال من جدا   عالٌة لمرتبة وصل اإلنسانً المجتمع وألن متوفرا   ٌَ

د لم بحٌث  المجتمع هو المجتمع وذلك ، والعلمً والدٌنً الفكري لرصٌده جدٌدة مفاهٌم إضافة الممكن من ٌع 

 من كل فً فقٌها   سٌكون أفراده من فرد وكل المجتمع أن أي الداخل من والمساواة والعدالة القانون ٌتبنى الذي

د هو سٌكون فرد وكل والفلسفة والدٌن العلم  للدولة ٌعود ال وبهذا الحقة وللعبادة وللفضٌلة ولؤلخبلق للقانون تجسُّ

 . للوجود مبرر من

 

 التً الفترة من أطول تكون قد أنها الى القرابن بعض ت شٌر طوٌلة لفترة ٌستمر سوؾ الوضع هذا أن المإكد ومن

.  الهاوٌة نحو اإلنحدار عملٌة تبدأ ،ثم م ضاعفة بؤضعاؾ رأسها على الموعود القابد وجود مع الدولة قضتها

ل كما( األنا) تضخم بسبب سٌكون األرجح على وذلك  ٌرى المجتمع ذلك أفراد من فرد كل ألن ، قلٌل بعد سن فصِّ

 هذا وعلى لقٌادتها المإهل هو أنه سٌعتقد الدولة ؼٌاب فرضٌة ومع. بالرٌاسة واألجدر الكامل اإلنسان هو أنه

 ! الصراع مرحلة تبدأ األساس

 

 ٌ إشر القٌامة ٌوم عن كبلمه معرض فً الدٌنً الموروث أن تام علم على الكرٌم القارئ ٌكون أن وٌجب

 تام ؼٌر( القٌامة تقوم) مصطلح أن مع علٌه القٌامة تقوم أو الساعة علٌه ستقوم الذي المجتمع أن إلى بوضوح

 وهم أفراده وبكل اإلنحراؾ أشد م نحرؾ مجتمع هو المجتمع ذلك أن المهم!  الحقا   لهذا وسنتعّرض الداللة

رار)  فالذي الساعة قٌام حٌن والطالح الصالح هناك أن من سبق فٌما نحن فرضناه كما لٌس أي(  الخلق ش 

 وجود ضرورة الدٌن أثبات مع لكن ، نفسه الدٌن موارد وبعض اإلجتماعٌة الطبٌعة على بناء   كان نحن فرضناه

زبٌة القاعدة هذه كانت وإن والطالح الصالح  ذات نجد هذا فمع ، العالمٌة الدولة مجتمع على تسري ال هً ولذا ج 

 ! القٌامة علٌه ستقوم الذي المجتمع وهو أفراده بكامل منحرؾ مجتمع عن ٌتكلم الدٌنً الموروث

 

را   أمرا   ٌبقى البدابٌة الى والعودة الهاوٌة نحو اإلنحدار وهذا تعسِّ  وفق الشك ٌقبل ال ثابت شًء أنه مع الفهم على م 

 شك فً نبقى والثقافً المعرفً العمق ذلك لكل وصل المجتمع أن حقٌقة أمام ألننا ، الدٌنً الموروث م قررات

 ، األزمة لهذه مخرج نجد أن علٌنا ٌجب األمر هذا ومع ، والصراع والجهل البدابٌة نحو جدٌد من انحداره أمام

 من أكثر له فاإلنحراؾ.  نحن نعرفه الذي بالشكل م نحرفا   ٌكون لن المجتمع أن هو.  رأٌناها التً المخارج فمن

 على وٌسٌر بها ٌقوم من على حتى خافٌة تكون انحرافات عن تكلّمنا الدٌنً الموروث فً اإلشارات فبعض شكل

ٌ ه م   ضل  ] الذٌن هم وهإالء[  أعماال األخسرٌن] عن ٌ نببنا مثبل   الكرٌم فالقرآن ، دربها نٌا الحٌاة   فً سع [  الد 
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م. ] هنا الشاهد وموضع نونَ  أن ه م ٌَحَسبونَ  وه   أعمال هً هذه أعمالهم أن ٌتصورون كانوا أنهم أي[  عمبل   ٌ حس 

 أن أي[  أعماال األخسرٌن] أنهم كانت فالحقٌقة هذا ومع واآلخرة الدنٌا فً صالحٌن وتجعلهم هللا من ت قربهم

لّ  ضال   وسعٌهم الدنٌا فً خاسرة كانت أعمالهم  عتمدواا أنهم إذ(  األنا) مصدره اإلنحراؾ من اللون فهذا ، م ض 

لتفت الكرٌم القرآن نجد ولذا الصواب على أنهم فتصّوروا مدلوالت من لهم أنتجته وما عقولهم على  لهذه م 

قِمْ ] له ٌقول وآله علٌه هللا صلوات الكرٌم لنبٌه وجل عزّ  هللا لكبلم نقله معرض فً فهو ، الظاهرة  وهذا[  إست 

ناسبة الصٌؽة أخذ وال إلٌه الطرٌق ٌ تَرك ال باإلستقامة الطلب [ َبَشر  ] النهاٌة فً ألنه علٌه هللا صلوات للنبً له الم 

عه   ما ضوء على ٌستقٌم بؤن نبٌه هللا ٌؤمر ولكن له   ما ال هو شر   أُِمْرت   َكَما إسَتق م  ]  ٌقول ولذا نفسه النبً ورآه فض 

 أمٌر عن ورد وقد ، لئلستقامة األنسب الطرٌق بؤنه أنت تراه ما وفق ال هللا ٌ قرره ما وفق اإلستقامة علٌك أي  [

 أنهم أي(  طرٌقه فضلوا الحق طلبوا قوم أنهم)  الخوارج عن قوله علٌه هللا صلوات طالب ابً بن علً المإمنٌن

 ! الخطؤ الطرٌق كانت إلٌه الوصول أجل من سلكوها التً الطرٌق ولكن للحق طالبٌن كانوا

 ٌإدي وهو اإلستقامة هً الحقٌقة فً الم نحرؾ نٌة تكون فقد جدا   خطٌر اإلنحراؾ من لون عن لك ٌكشؾ وهذا

 .  تماما   هذا بخبلؾ األمر ولكن والدنٌا الدٌن فً الصواب هو أنه ٌعتقد وما فروض من علٌه ما

 والثقافة والعلم والتقوى اإلٌمان من العالٌة المرتبة لتلك اإلنسانً المجتمع وصول بٌن التوفٌق ٌ مكننا هذا ومع

 المستوى بهذا أفراده كل ٌتمتع مجتمع أن المفروض فمن ، المجتمع ذلك على القٌامة وأهوال العذاب وقوع وبٌن

 الدٌنً التصّور وفق أما العام التقدٌر وفق هذا الشرٌعة بثوابت العارفٌن الفقهاء من الكثٌر فٌه ٌكون أن العلمً

 نقلنا كما الشرعً الحكم استنباط على قادرة تكون المنزل ربة أن لدرجة الفقهاء من هم المجتمع ذلك أفراد فكل

 . . . لك

.  بالقٌادة األجدر أنه المجتمع أفراد من فرد كل اعتقاد وهو.  اإلنحراؾ من الجدٌد الون هذا لدٌنا سٌبرز وهنا

 أن فرضنا ونحن الساعة قٌام حتى العالمٌة الدولة بقاء ٌفترض الدٌنً الموروث أن وهو ههنا إشكال ٌرد وقد

 القانون حٌث من كتنظٌم فالدولة الحال وبطبٌعة!  كبٌرة حظوظ وله وارد احتمال الوجود عن زوالها احتمال

 ربٌس وجود أي ، الفعلً بالشكل بوجودها له عبلقة ال وهذا الساعة قٌام حتى تبقى سوؾ والتطبٌق والتربٌة

 مجّرد من أعمق مفهوم فالدولة الدولة ممثلً وبٌن الدولة بقاء بٌن عبلقة فبل.  آخره الى وبرلمان وزراء وربٌس

لٌا المناصب شؽل عدم مع الساعة قٌام حتى باقٌة فهً وعلٌه.  نواب مجلس أو ربٌس وجود  أن أي ، فٌها الع 

 هذا من الكثٌر أو الجمٌع ٌعتقد سوؾ هنا ومن ، ٌشؽلونها ألشخاص الحاجة لعدم فارؼة ستبقى المناصب

 تلك لطلبهم خارجً م حّرك هناك ٌكون أن ٌجب الحال وبطبٌعة المناصب هذه لشؽل أهلٌة األكثر بؤنهم(  الجمٌع)

لمابً اإلختبلؾ ٌكون أٌضا   وربما عنها بعٌدٌن الزمن من ردحا   بقاءهم بعد المناصب  من ٌستجد وما الف تٌا فً الع 

ب من عملٌة تبدأ وبهذا السبب هو المناصب عن بعٌدا   شرعٌة أحكام  صواب على والكل جدٌد من الفبوي التحزُّ

 وبهذا تجهٌلهم أو باآلخرٌن الظن سوء ٌ نتج وهذا وأفكار وآراء دالالت من له ٌصلون ما وفق و المبدأ حٌث من

 ؼٌر أو مباشر بشكل تتؽذى التً البشرٌة بالصراعات عهدنا كسابق لٌس المرة هذه لكنه صراع وجود الى نصل

 أحد ففً ، والحضارة والمعرفة األعلمٌة على ٌتؽذى صراع سنشهد المرة هذه بل.  والهمجٌة الجهل على مباشر

تب نا  معرفته فً ارتقى كلّما العلم فطالب!  الجهل وجوهر لحقٌقة الوصول هو اإلنسانٌة هدؾ أن ذكرنا السابقة ك 

مق أدرك  الم بلزمة وهذه الناس باقً ق بال فً علما   ٌزداد أنه مع الحقٌقة ق بال فً جهبل   إال ٌزداد ال أنه وبع 

 التسلٌم ٌتم لوحده وبهذا الجهل وحقٌقة لجوهر الوصول هً للعال م القصوى الؽاٌة أن والتسلٌم لئلذعان تضطرنا

لنا وهناك ، والوحٌد الم طلق العالم بؤنه السماوات رب هلل ٌ مكن م كّثؾ فلسفً منهج وفق البحث فص   ...الم راجعة ف



192 
 

 وصحٌحة وصادقة م طلقة عبادة هللا عبد الذي( إبلٌس) عن الكبلم نجد الدٌنً الموروث ففً بالعجٌب لٌس واألمر

ل ص هللا عبٌد من صالحا   عبدا   وكان  الخالق لعصٌان هذا أوصله الخاص ورأٌه إدراكه على اعتمد حٌن لكنه الخ 

نا إذا الٌوم وأنت فؤنا ، الظاهر فً صوابا   كان إبلٌس علٌه أصر   الذي أن مع ، طاعته عن والخروج  العقل حّكم 

 أو عندي شك فبل ، الربانً األمر على إبلٌس إعتراض من جزء كان وهذا الطٌن من وأرفع أشرؾ النار أن نجد

 وعقولنا معرفتنا أن تصّورنا إذا أخطؤنا قد نكون وإبلٌس وأنت فؤنا هذا ومع الطٌن من أشرؾ النار بؤن عندك

 فهو إبلٌس فٌه وقع ما وهذا ، واألرض السماوات جبار ٌقوله ما ق بال فً واألسوأ األفضل بٌن التمٌٌز على قادرة

باشر العصٌان ٌقصد ٌك ن لم  الرد جاءه ولهذا األمور بٌن التمٌٌز فً وفطنته وذكاءه حدسه على اعتمد هو بل الم 

ج] المقدس المحضر من نها أ خر  ر كما ٌَستقم لم ألنه[ َرجٌم فإ ن كَ  م   اإللتزام خبلؾ وهذا هو تصّور كما بل أ م 

 كافٌة معرفة تمتلك أنك عٌن لطرفة ولو اإلعتقاد عدم مع هللا بحاكمٌة التسلٌم هو الدٌنً اإللتزام ألن الدٌنً

 ال أنك المإكد ومن.  بهذا وتشعر تعلم تكن لم لو حتى ونواهٌه هللا أوامر ق بال فً الخطؤ من الصواب لتشخٌص

ؾ ٌتقّصد ومعرفة وعً عن له وعابدا   باهلل عارفا   أحدا   أن افتراض المحال فمن وإال بهذا تشعر وال تعلم  التصرُّ

 ! ونواهٌه هللا أوامر أمام وفطنته ذكاءه وفق

 

ا   أ خفٌكَ  وال المطروح اإلشكال لدٌنا ٌرتفع وبهذا ر   وهللا للكاتب اجتهادٌة قراءة تبقى هذه أن الكرٌم القارئ أٌها س 

 سورة من 158 اآلٌة فً ٌقول أٌضا   الكرٌم فالقرآن الدٌنً الموروث من وبقوة ٌدعمها ما ٌوجد لكن.  أعلم

نَفع   ال]  األنعام ان َها َنَفسا   ٌَ م  ن   آَمَنت   َتك ن   لَم   إٌ  ل   م  َمان َها فً َكَسَبت   أو َقب  را   إٌ   ٌ  [ ! َخ

َننه فً داوود أبو أخرجها التً الرواٌة فً كما الساعة قٌام عن تتكلم التً اآلٌات من اآلٌة فهذه  2 الجزء فً س 

باركة لآلٌة العام والجو 439 صفحة  : النفوس من نوعٌن عن ٌتحّدث الم 

 . األهوال تلك وقوع أثناء وآمنت قبل من مإمنة تكن لم التً النفوس - األّول

 .  خٌرا   إٌمانها فً تكسب لم التً النفوس - والثانً

 التابع الخٌر من النفوس تلك تكسبه أن ٌجب الذي هو فما خٌر اإلٌمان أن لنقاش ٌحتاج ال الذي المعلوم ومن

 ؟ لئلٌمان

 الذٌن[ !  أعماال األخسرٌن  ] للـ بالنسبة الحال هو كما النقٌض ٌكون فقد خٌر هو إٌمان كل لٌس أن ٌ عنً وهذا

 كثٌر فً اإلٌمان خلفه من الدافع كان وإن فهذا!  عمبل ٌحسنون أنهم ٌحسبون وهم الدنٌا الحٌاة فً سعٌهم ضل

 . باهلل والعٌاذ بالّشر له ٌؤتً فقد لصاحبه بالخٌر ٌؤتً أنه ٌعنً ال اإلٌمان وجود مع حتى لكنه األحٌان من

 من واحد كل أن نعلم فنحن الحال وبطبٌعة الشرٌعة فً علماء أفراده كل ٌكون الذي المجتمع ذلك نتخٌل دعنا إذن

 فً متابعته وعدم منه أعلم هو من ترك له ٌجوز فبل اإلعتقاد هذا وجود ودون األعلم هو أنه ٌعتقد المجتهدٌن

 وبالتالً ، األعلم هو بؤنه قناعة على منهم واحد كل سٌكون المجتمع ذلك ألفراد العلمً المستوى مع ولذا آرابه

فتقر رأي اآلخر من رأي أي سٌعتبر  هلل م خلص أنه باطنه فً ٌعتقد الفرد وهذا!  له قٌمة ال ٌكن لم إن للصواب م 

 م ستحقا   ٌكون ولهذا والعصٌان اإلنحراؾ قعر فً ٌكون لكنه صادقة بنٌة ٌتحّرك أنه كما. كذلك فعبل   وهو تعالى

 بٌد هً أخرى جهة ومن جهة من الحالً بحثنا خارج األ خروٌة العقوبة وألن!   األقل على الدنٌوٌة للعقوبة

ها بها لنا دخل فبل الرحٌم العادل الحاكم  . وجلّ  عزّ  للباري موكول وأمر 



193 
 

 لما جزاء   الساعة علٌه تقوم األساس هذا وعلى الدنٌوٌة للعقوبة م ستحقا   كله المجتمع ذلك ٌكون الحال وبطبٌعة

م ؼرور من علٌه أقدم  ( !األنا) وتضخ 

خت الذٌن ولبكأ فهم[  قبل من آمنت] قد تكن لم التً النفوس وأما  الدٌنً األخبلقً والسلوك الدٌنٌة العقٌدة ترس 

خ هذا لكن نفوسهم فً  لٌس إٌمانهم أن أي أخرى بعبارة!  العقل ٌ قرره لما وفقا   و نظري ما حد الى ظل   الترسُّ

 األمرٌن بٌن والفارق هلل الم طلق التسلٌم وجوب على َدل   الذي للعقل المطلق التسلٌم بل هلل المطلق التسلٌم منبعه

م فالطابفتٌن وبالنتٌجة ، جدا   شاسع فارق  ! للعقوبة م ستحقان وكبلهما الطٌنة ونفس الجنس نفس من ه 

 بؤن للقول تذهب الدٌنٌٌن الباحثٌن لبعض أخرى آراء فهناك اطبلعً حدّ  على األنسب الطرح هو الطرح وهذا

 ال الفكرة هذه لكن ، للعقوبة م ستحقا   ٌكون ولذلك وللبهابمٌة للتخلؾ جدٌد من سٌعود العصر ذلك فً المجتمع

 ! واحدة لحظة النقد أمام تصمد

 األجٌال أن فرضنا لو وحتى. الجهل لضحالة جدٌد من ٌعود أن المرتبة تلك وصل مجتمع من تنتظر فكٌؾ

 من القلٌل سطحه على تطفو األجٌال من جٌل وكل الجادة عن تنحرؾ فشٌبا   شٌبا   بدأت المجتمع هذا من البلحقة

رار) وهم(  األوثان ٌعبدون) وكذلك(  كالبهابم) هم الذٌن الجٌل ذلك الى نصل أن الى اإلنحراؾ مظاهر  الخلق ش 

باشرة ٌ بادر فسوؾ العالٌة المرتبة لتلك وصل أنه بما المجتمع ألن م حاال   ٌبقى فهو هذا فرضنا لو فحتى(   م 

 ٌ ثبت ها الذي المجتمع لذلك األبرز السمات فمن ، وبسرعة والعقابدٌة الفكرٌة الساحة فً ٌظهر خلل أي إلصبلح

 أن إفتراض ٌ مكن كٌؾ هذا فمع هابل وبشكل فكرٌا   نشط مجتمع أنه هو الفن وحتى والفلسفة والعلم الدٌن من كل

 هذا أن المإكد فمن!  المجتمع لذلك الفكرٌة األسلحة ضد م حّصنة تبقى ظهورها بداٌة فً الطفٌفة اإلنحرافات

 البقاء فً مستمرا   المجتمع هذا لٌبقى الخلل مواطن إصبلح ٌتم وهكذا الثؽرات تلك لردم ٌ سارع سوؾ المجتمع

 ال الذي الرسمً الدٌنً التصرٌح وفق الدولة تلك ألن الساعة تقوم سوؾ علٌها والتً العالمٌة الدولة مجتمع وهو

 ! البشري التؤرٌخ فً وحكومة دولة آخر هً شك ٌقبل

 عن بعٌدة أنها إال والتقدٌر اإلحترام بوافر لها ونحتفظ القٌمة مرتفعة كانت وإن الباحثٌن ولبكأ فآراء ولذلك

ها التً والمنطقٌة الواقعٌة ر ما نفس فً أقع هنا أنا هل أدري وال ، الدٌنً الموروث مقررات علٌنا تفرض   أ حذِّ

 ! الحال بطبٌعة أعلم هللا ؟ صواب على أننً أم عنه وأتكلم

 خلؾ الدافع ستكون التً هً السٌطرة عن خارجة كونٌة ظواهر هناك أن والم رّجح ، الصراع ذلك حدوث فحٌن

 الصراع هذا ٌبدأ ذلك فحٌن.  لها التصّدي على العمل أجل من السلطة لسّدة للوصول المجتمع ذلك أفراد تكالب

 إنما الباب هذا ومن المجتمع ذلك بؤفراد التقادٌر أقل فً البق وؼٌر م خجبل   ٌكون األمر هذا مثل أن الواضح ومن

رار كانوا  عن العمل هذا مثل صَدرَ  لو بال ك فما وبشعا   قبٌحا   ٌبقى الجاهل من جاء إذا القبٌح العمل ألن هللا خلق ش 

 الدٌنً الموروث فً المذكورة تفاصٌلها بكل الساعة تقوم وعلٌه للعذاب م ستحقا   المجتمع ذلك ٌكون وبهذا العال م

 المؽضوب الم جتمع هو البشري التارٌخ فً واألتقى واألعلم األرقى الم جتمع فٌكون النقٌضان ٌ جَمع أٌضا   وبهذا

 ! الهاوٌة نحو اإلنحدار عن العام الدٌنً التصّور هو وهذا التارٌخ هذا نفس فً شّرا   واألكثر علٌه

 

  العلمً التصّور وفق الهاوٌة نحو اإلنحدار

 والنقطة اإلنحدار هذا طبٌعة عن حٌة دالبل ٌ عطٌنا فالعلم ، اإلنحدار لهذا هنا تقدٌمها ٌ مكننا صٌؽة من أكثر لدٌنا

 كما لٌس العلمً الموروث م قررات وفق الهاوٌة نحو اإلنحدار فهذا ، لها ٌنتهً التً تلك كما منها ٌبدأ التً
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 ذلك فً فؤكثر أكثر ٌوؼل أن بعد أ خرى لنقطة ٌنتهً ثم المستقبل فً ما نقطة من سٌبدأ أنه من البعض ٌتصّور

 طول على فاعلة وتبقى الكونً النظام هذا فً شًء كل مع ت ولَد اإلنحدار نقطة أي.  النقطة هذه بل ، المستقبل

ٌّا   الشًء ذلك فناء تعنً والتً النهاٌة نقطة تصل حتى الخط  ! الحال بطبٌعة حس

 

 وهذه أبدا   ٌنفكان ال م تبلزمان والعدم الوجود فمفهوما ، الكونً النظام هذا فً شًء كل ٌشمل القانون وهذا

 ٌتفكك شًء فكل ، شًء كل على تسري وهً وساق قدم على تجري المواد تدوٌر إعادة وعملٌة م ستمرة الدورة

 داخل وتفنى توجد األشٌاء أن فمع.  القانون لهذا خاضع كله فالنظام الحال وبطبٌعة ، وهكذا جدٌد لشًء وٌتحّول

 المطاؾ نهاٌة فً بنا تصل السلسلة وهذه ، أكبر وفناء إٌجاد عن وانعكاس صورة والفناء اإلٌجاد فهذا النظام هذا

ت ه الكونً النظام الى م  ج د اآلخر فهو ب ر   العالَم هذا منها وبدأ انطلق التً النقطة فمن ، فٌه ما بكل وسٌفنى و 

 فمن ، ٌ شاع كما انفجارا   لٌس أنه مع باإلنفجار ٌ سمى ما تولّد ثم رهٌب بشكل مضؽوطة المادة كانت حٌث المادي

 القانون ذلك فً عالقة وظلّت هذا لكل الفناء شرارة انطلقت للوجود الكون هذا انطبلق ومع بالذات النقطة تلك

 وجود فكرة كثٌرٌن أنكر هنا ومن نهاٌة له فهو بداٌة له الكون وألن ونهاٌة بداٌة مادي موجود لكل أن ٌ حتم الذي

 حالة فً م ستمر الكون مازال سنة ملٌار 13 وم ذ ، وتفصٌبل   جملة   اإلٌقاع عن خارجة برأٌهم ألنها البلنهابً

 جزء كل وٌموت وٌتبلشى فٌتفكك سلطتها الجاذبٌة فٌها تفقد التً للنقطة ٌصل أن الى حٌنذاك بدأت التً التمدد

ق أو سحٌق فراغ فً منه  والسٌنارٌوهات ، منها بدأ التً النقطة لذات جدٌد من ٌنضؽط أو نفسه الكون هذا ٌ َمزِّ

 . كثٌرة الصدد هذا فً

 

 تكون بؤن جدا   عالً احتمال هناك أن من العلماء بعض أطلقها التً اإلشارة هو فعبل   اإلنتباه ٌسترعً ما ولكن

 ! فٌه الحٌاة بتطّور مربوطة هً بل العام بنظامه مربوطة ؼٌر الكون هذا نهاٌة

 لها أطلقنا ثم الكون هذا فً الحٌاة ظهور قبل ما فترة الى الكونٌة الساعة عقارب ضبط أعدنا لو أننا أخرى بعبارة

 فظهور!  بالكامل المعادلة هذا ٌقلب فربما حٌاة الكون هذا فً تظهر أن دون األبدٌة نحو والسٌر بالجري العنان

ع ت زٌد التً العوامل من أساسً عامل وتطورها الحٌاة  الحٌاة ألن ، الفناء نحو النظام هذا سٌر وتٌرة من وت َسرِّ

ل ست ساعد األقل على أو النظام هذا موت بذرة حملت الكونً النظام هذا فً انبثقت التً  ألنها فناءه من وت عجِّ

 منه جزء وكل كبٌر واحد جسد عن عبارة حقٌقته فً الكون فهذا ، الكونٌة بالقوانٌن م ستمر وعبث خطر مورد

 الطبٌعً السٌر من الكونٌة الطبٌعٌة القوانٌن ٌمنع مّما األجزاء باقً على ٌإثر موارده استنزاؾ أو به العبث ٌتم

 ابتعدنا لو وحتى ، اإلنسٌابٌة هذه صفو ٌ عّكر من وجود دون وسبلسة بهدوء تم ر أن بها ٌ فترض التً سٌاقاتها فً

ه ر  ] األمر لهذا إشارة الدٌنً الموروث فً نجد فنحن العلمً المفهوم عن ادُ  ظ  ب تْ  بِما الب ْحرِ  وفً رِّ الب   فً الف س  س   ك 

 ٌفترض فالبعض!  دقٌقا   ألكون ٌبدو هكذا أو والعلم الفلسفة فً العالم أزلٌة فكرة جاءت هنا ومن[ !  الّناسْ  أٌدي

 ٌقول والبعض له نهاٌة وجود دون بداٌة بوجود ٌعتقد والبعض له حتمٌة نهاٌة وجود مع النظام لهذا بداٌة ال أن

 م حددة نظر وجهة تحدٌد العلم مقدور فً لٌس الحال وبطبٌعة ، تماما   ٌنفٌهما اآلخر والبعض كلٌهما بوجود

ل   فً تتوف ر التً األجوبة تلك هً الم توفرة الوحٌدة األجوبة وتبقى المضمار هذا فً ومإكدة  والفلسفة الدٌن من ك 

 ولنفس الفلسفة مرتبة من أدنى مرتبة فً كان ولذلك الم ظلمة القاتمة المساحة هذه ولوج على قادر ؼٌر العلم ألن

 ! السبب
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 واقعا   لٌس وتحق ق ه ازدهارا   الكونً النظام هذا لحظات أكثر فً وموجود فاعل الهاوٌة نحو اإلنحدار هذا أن المهم

 التوازن هذا أن األمر فً ما وؼاٌة ، التوازن نظام خبلل من الواقع أرض على فعلٌا   م تحقق هو بل الم ستقبل فً

 أن على ، الكونً النظام هذا ٌنتهً وبهذا والعدم الوجود من كل ٌتوازن أن فٌها ٌجب م عٌنة لنقطة ٌصل سوؾ

 إذا هذا.  جدا   طوٌلة فترة قبل انقرضت قد العضوٌة الحٌاة مظاهر تكون الذي الوقت فً ستحدث النهاٌة تلك

 أو السود الثقوب خبلل من سٌكون أنه فرضنا لو أما ، الكونً التمدد خبلل من سٌكون الفناء أن افترضنا

 فرضٌة كل ومع. هذا حدوث حٌن موجودة ستكون العضوٌة الحٌاة أن قبول من م شكلة فبل الع ظمى الم ستعرات

ترتبة اآلثار تكون علمٌة  ! م ختلفة علٌها الم 

 كل ٌشمل سوؾ اإلنهٌار ذلك أن باعتبار شاملة تكون ربما النهاٌة بؤن للقول تذهب العلمٌة التصّورات وبعض

 وتصّورات ، الكون بفناء بفعل للفناء ستتعّرض البشرٌة أن الشكل بهذا واألمر الطبٌعً ومن الكونً النظام

 وٌزدهر ٌستمر أن الكونً النظام لهذا الممكن من أن أخرى بعبارة!  األمرٌن بٌن م بلزمة ال أن تّدعً أخرى

 هذا وفً عنٌفة كونٌة ظواهر سنشهد الشاسع الكون هذا مناطق من منطقة فً أو مفاصله من مفصل فً لكن

م هو اإلنسانٌة ففناء وبالتالً اإلنسان نفوذ منطقة هً المقصودة فالمنطقة المثال  هذا أجزاء من صؽٌر لجزء تحطُّ

 تذهب أخرى وآراء ، قبلها موجودا   كان ألنه اإلنسانٌة فناء مع العام الكونً النظام نهاٌة بٌن ربط وال النظام

 أصبحت العلمٌة ق دراتها طّورت ما إذا فالبشرٌة المعرفٌة بإمكاناتها وثٌقا   ارتباطا   م رتبط البشرٌة فناء بؤن للقول

 . . . أكثر والفرضٌات كثٌرة فاآلراء وهكذا.  علٌها الفناء وقوع احتمالٌة عن بعٌدة

 

 الجهة عن النظر فبؽض ، العلمً المجتمع داخل وتداوله طرحه ٌت م ما بخبلؾ األمر أن شخصٌا   أعتقده ما ولكن

 الكرٌم للقارئ وأثبتنا سابقة فصول فً قررنا ألننا وهذا ، الجمٌع ٌشمل سوؾ الفناء فهذا الفناء علٌها سٌقع التً

 الشًء ذات هما الجوهر فً لكن الخارج فً محال ال واقع بٌنهما الفصل كان وإن واحد شًء واإلنسان العالم أن

 التً التكنلوجٌا بفعل الفناء علٌها وقع إن فالبشرٌة ، الجوهر ق بال فً له قٌمة ال م هما   كان مهما فالعارض وعلٌه

 من الوجودٌة قٌمته ٌؤخذ النظام هذا ألن العام الكونً النظام نهاٌة ٌعنً فهذا آخر شًء أي بفعل أو استحدثتها

فر من اإلنسان حذفنا فلو اإلنسان ؾ لم وما أحد ٌعرفه لن إذ برّمته الكون هذا لوجود معنى فبل الوجود س   ٌ َعر 

َرؾ ٌ ع   أو بنظرٌة القبول وعلٌنا بعضها عن األحداث فصل فً منطقٌة فبل ولذا ، سٌان عدمه من فوجوده و

 ! األحوال كل فً منه طابل ال الفصل ألن تفصل وال المجموع عن تتكلم األقل فً فرضٌة

 

  النهاٌة فرضٌات

 وعدمها نهاٌتها عن فضبل   وجودها فكرة استٌعاب عن تماما   عاجزة الراهنة اللحظة هذه حتى البشرٌة أن ٌبدو

 عرش على ٌتربعون أنهم ٌ فترض والذٌن الفبلسفة كبلم فً المبلمح واضح تخب ط نجد لآلن أننا ذلك ، وفنابها

 نجد.  بؽٌرهم ظن كَ  فما الفبلسفة عن هذا.  لها والم رشدٌن للبشرٌة اله داة أنهم كذلك ٌ فترض كما اإلنسانً الفكر

ٌّنا   التخب ط هذا جدنا لماذا مثل فسإال(  لماذا) عن بالسإال األمر ٌتعلق حٌن واضحا   ب  هذا على نحن ولماذا و 

 ؟ نموت ولماذا بالذات الشكل

لّها تناقضة م رتبكة المدلول واضحة ؼٌر الهوٌة مجهولة وبناءات تخب ط موارد ك   وطرٌق هدي وعلى ، بٌنها فٌما م 

ها البشرٌة سارت التناق ضات هذه  ٌتبعون حقونفالبل وهكذا الحقٌقة خٌط أضاعت الم قررات هذه وخلؾ بؤجمع 
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 مإمنة وتلك مإمن وهذا م لحد فذلك.  وأٌدلوجٌات ومناهج أفكار من الٌوم علٌه نحن لما األمر وصل و السابقٌن

لحدة وهذه م تحررة لكن تشدد وهذا علمانً وهذا م حافظة لكن م   ! وهكذا أصفر وهذا أحمر وذلك م 

لّه   هذا  متى عن السإال هو ٌؤتً ما وأهم(  متى) عن هو المطروح السإال كان لو بال ك فما(  ب لماذا) ٌتعلق فٌما ك 

 ؟ البشرٌة تفنى ومتى ننضج ومتى نموت

ل   إطار من أكثر فه ناك وكالعادة اإلنسانً الفكر منظومة على والم سٌطر الحاكم هو فالتناق ض وكذلك  ٌّدعً وك 
 العلمً الرأي لترجٌح ٌذهب فمن ، تناق ضاتهم من رأته ما لفرط للصحراء هربت فقد لٌلى وأما.  بلٌلى وصبل  
 أن وبما(  كٌؾ( ) متى) لـ وأضؾ البشرٌة تفنى متى وهو السإال هذا عن لئلجابة المإهل هو العلم أن وٌقول
 للبحث البشرٌة تذهب وعندما ، اإلجابة عن العلماء أروقة فً تبحث أن البشرٌة فعلى لئلجابة المإهل هو العلم
 الصفراء بابتسامته أنٌابه عن وم كشِّرا   أمامها ماث بل   صوره بؤجلى التناق ض تجد أجوبة عن والعلماء العلم أزقة فً

 أن ٌقول اآلخر والبعض ، شك أو رٌب   دون آت   وهو الطبٌعة بفعل الفناء أن ٌقول العلماء فبعض ، تلك البشعة
 م ؽادرة وال سٌحدث فناء ال أن ٌّدعون وآخرون ، تفنى لن ولذا أخرى لكواكب ستنتقل البشرٌة وأن خطؤ هذا

 الشك ٌقبل ال بعضها والتً الدامؽة أدلته فرٌق ولكل أكثر والنظرٌات واآلراء كثٌر وؼٌرهم ، ستكون لؤلرض
 صحٌحة وكلها والعلماء العلم عن تصدر والنظرٌات واإلتجاهات األ طر تلك وكلّ  علمٌا   معه تعاطٌنا ما إذا

تناقضة كلها أنها مع العلمٌة للشروط وم ستوفٌة تنافرة م  ؾ فرصة البشرٌة على ضاعت وبهذا م   على التعرُّ
 ! مصٌرها

 ! وتعقٌدا   تناق ضا   أكثر   فالحال الدٌنً الصعٌد على وأما. العلمً الصعٌد على هذا

 ؼضب أسباب كل سترتفع وبهذا اإللهً والعدل الحق لدولة تتجه البشرٌة أن البلهوت رجال ٌّدعً جهة فمن
 ستعٌش أنها هذا كل من واألهم وسعادة وراحة بؤمان البشرٌة ستعٌش أٌضا   وبهذا البشرٌة على وسخطها السماء
 وتدمر والمجرمٌن والكافرٌن األشرار على ستؤتً القٌامة أن ٌقولون أخرى جهة ومن ، وطاعته هللا مرضاة فً

عب قابمة آخر الى الكواكب وتنثر السماء وتش قُّ  األرض علٌهم  أو صواب الدٌن ٌ حّملون فه م الحال وبطبٌعة.  الر 
 . . . . . . العلماء عند الحال هو كما الخاصة رإٌتهم خطؤ

د هذا ومع  ٌجب األولى الدرجة فً النظرٌة وهذه( !  األمثل النظرٌة) عن نبحث أن علٌنا.  الكثٌر والكبلم التعد 
ق ال أن  ، الفلسفٌة والرإٌة العقل م قررات مع تتناقض وال العلمً الطرح مع تتعارض ال وأن الدٌنً الثابت تخر 

 ما ونقرأ الفرضٌات تلك بٌن نبحث أن علٌنا فٌجب وعلٌه الدراسة هذه فً ألنفسنا رسمناه الذي المنهج هو وهذا
ٌُّها ونقٌس وننظر سطورها بٌن  األخرى بعد الواحدة الفرضٌات هذه سنعرض ولذا ، ؼٌره من منطقٌة أكثر أ

 ٌبقى الفرضٌات تلك من فرضٌة أي واعتناق ، القوة ون قاط فٌها الضعؾ ن قاط ونكتشؾ الضوء علٌها ونسلط
 ! الكرٌم للقارئ موكوال  

 

  األولى الفرضٌة

نذ الدٌنً اإلخبار علٌها نص   التً الكبلسٌكٌة الدٌنٌة بالنظرٌة بدء ذي بادئ هنا ن سلّم أن علٌنا  الموسوي العهد م 

 علٌهم هللا صلوات اإلسبلم فً البٌت أهل أبمة من عشر الثانً لئلمام الكبرى الؽٌبة زمن الراهن زمننا والى

 . وعلٌه وآله نبٌنا على هللا صلوات السماء الى مرٌم ابن عٌسى هللا روح ورفع

ٌّر لم الكرٌم القرآن زمن فً أي اآلن والى التوراة نزول فمنذ    نزول زمن قبل حتى بل ذاتها وهً النظرٌة تتؽ

ج دَ  أن منذ بل ال اإلبراهٌمً العهد قبل وما الموسوي والعهد التوراة  فالنظرٌة الكوكب هذا ظهر على اإلنسان و 

ٌّر لم والدٌن البلهوت رجال ٌ ثبته لما وفقا   و الدٌنٌة  ! الوقت ذلك م ذ زمان كل فً هً وهً تتؽ
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ن النظرٌة هذه قراءة ن عٌد ودعنا م البشرٌة عذابات أن ت ثبت فهً ، بتمع   واألشرار والطواؼٌت المجرمٌن وتحكُّ

 وللحقوق للسلطة واؼتصاب وتشرٌد وظلم وبإس وجوع قهر من أحاطها وما وآآلمها محنتها وانتهاء بمصٌرها

 لن صرة السماء ادخرته الذي المبارك الرجل هذا.  الموعود الرجل ٌد على ٌرتفع سوؾ ذلك كل.  وذل ومهانة

 ك ل به بّشَرت الذي الرجل وهو والم ستكبرٌن والطواؼٌت الجبابرة من واإلنتقام والمظلومٌن الم ستضعفٌن

 وحتى ، اإلسبلم فً(  المهدي) و المسٌحٌة فً(  اإلنسان ابن) و الٌهودٌة فً(  الماشٌح) فهو السماوٌة الشرابع

 فً الكتاب هذا من مضى ما فً وألقابه هأسماإ لك ذكرنا وقد وبقوة حاضر أٌضا   فهو السماوٌة الشرابع ؼٌر فً

 . . . فراجع واألرضٌة السماوٌة والملل لالنح كل

 

ٌّر سوؾ البشرٌة عرفته الذي العالم فإن المبارك الرجل هذا ظهور موعد ٌحٌن وعندما  هذا ظهور أن وذلك ٌتؽ

 ول حكومته له األمر استتباب وبعد.  العالم فً الطبٌعٌة المعادالت تقلب عنٌفة كونٌة بظواهر مصحوب القابد

 ٌكون ولن وأمان سبلم فً الشاة لجوار الذبب وٌجلس(  ! األرض ؼٌر االرض تبدل) و( !  القفر ٌ زهر) سوؾ

توفرا   ٌظل المال أن درجة الى جهل أو ذل أو خوؾ أو جوع من بعدها ٌ صبح ٌرٌده من لكل م   أثرٌاء الجمٌع و

 البشرٌة تتوجه وبهذا اإلطبلق على سبق مّما شًء ٌبقى لن وهكذا والسرابر والعقول األبدان وصحٌحً وعلماء

ٌ فتح هللا الى بقلوبها  ! ٌبقون أن لهم هللا شاء ما إلى الحال هذا على الناس وٌبقى المبٌن الفتح ذلك هللا لدٌن و

 

 !!! السابق الوضع إلى باختٌارهم البشر ٌعود وعجٌب ؼرٌب وبشكل ثم

ف وراحة وؼنى وثقافة وجمال وثقة علم من صاحبه وما اإللهً العدل حبلوة ذاقوا أن بعد أنهم أي  قةاروم 

 وسفك والحروب والجهل للفقر جدٌد من العودة البشرٌة تختار هذا كل بعد ، والفقر وللحروب وللجهل لؤلمراض

 ٌستبدلها أن أجل من الجهٌد جهده الموعود القابد بذل التً الفظٌعة األمور وكل والسرقة والؽٌبة والزنى الدماء

ٌّرة باألمور  وبه واألولٌات الصالحٌن هللا وعباد اإلنبٌاء وكفاح جهاد ثمرة هو الموعود القابد هذا وألن الجٌدة الخ

لها ودمابهم م جاهدات هم وتإتً أحبلمهم ستتحقق  هذا وبعد اإلٌمان م َمحضة لتكون األجٌال تربٌة الى سٌعمد فهو أ ك 

 كل ولكن.  هلل الخالصة العبادة حبلوة اإلنسانً المجتمع وسٌذوق ، له شرٌك ال وحده هللا إال األرض فً ٌ عبد فلن

ٌّر سوؾ هذا رار) لٌكونوا الناس وٌعود ٌتؽ  هذا كل من األدهى بل هللا ٌعبدون وال ٌعدلون ال وكالبهابم(  الخلق ش 

"  األرض فً ٌ قال ال حتى جدٌد من ت عبد سوؾ األصنام أن للقول تذهب الدٌنً الموروث فً المروٌات بعض أن

 آخر هو الموعود القابد وألن والعذاب للعقوبة م ستحقا   وٌكون السماء سخط اإلنسانً المجتمع ٌنال وبهذا"  هللا هللا

 التارٌخ دول وأرقى وأعدل آخر ستكون ودولته المجتمع لذلك شًء كل سٌوفر الذي وهو السماء تبعثه رجل

 وألنه الصواب لجادة وإعادته إصبلحه اإلمكان فً ٌعد ولم جدٌد من للفسوق عاد فالمجتمع هذا ومع البشري

 ستكون فالعقوبة هذا فعل وألنه.  بها كفر فقد هذا ومع هلل الخالصة العبادة ورفاهٌة ورخاء وقٌمة حقٌقة عرؾ

 خبلل من انتقام شرّ  الرب منهم فٌنتقم الضال المجتمع ذلك على الساعة تقوم سوؾ ولذلك المرة هذه صارمة

 !!! القٌامة أهوال

 فً المروٌات وبعض السماوٌة الدٌنٌة النصوص لبعض تستند أنها هً النظرٌة هذه فً الوحٌدة القوة ونقطة

م ثمرة كذلك وهً الدٌن رجال وقراءة إنتاج من فهً عام بشكل ولكن عموما   الدٌنً الموروث ه   لتلك فهم 
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 األولى بالدرجة والعقابدي الدٌنً الثابت مع تتعارض النظرٌة هذه أن وبوضوح نجد ألننا ، الدٌنٌة النصوص

 : كاآلتً ضعفها ون قاط ضعؾ ن قطة من أكثر ففٌها ولذا

 إجماع محل لٌست أنها - ٔ

 العقل ثوابت مع تتعارض أنها - ٕ

 ! ُمباشر بشكل والعقابدي الدٌنً الثابت مع تتعارض أنها;  األهم هو وهذا - ٖ

 كله وذلك تعالى هلل الخالصة والعبادة والراحة السعادة هو سٌكون البشرٌة مصٌر أن عن ٌ حّدثنا الدٌنً فالثابت

قّدسة اإللهٌة الحقٌقة نور على أعٌنها وتتفتح ستتطّور البشرٌة وأن الموعود القابد ٌد على ٌكون  تلك وأن الم 

 ال التؤوٌل ٌقبل ال الذي العقابدي الثابت هذا ومع ، البشرٌة حٌاة آلخر تبقى سوؾ اإللهً العدل دولة أي الدولة

 جادة عن ٌنحرؾ لكً جدٌد من ٌعود قد تعالى هلل الخالصة العبادة حبلوة ذاق الذي المجتمع أن نتصور أن ٌمكننا

 األمر هذا فً العقل حّكمنا لو بل ، منها تخلٌصه تم التً الموبقات تلك ولكل وللكفر للفسوق وٌرجع الصواب

برر ٌوجد فبل ، المحاالت من المسؤلة ألصبحت  ٌتقاتلون كً سلطة فبل!  اإلنحراؾ الى للعودة الناس ٌدفع م 

 سبب نعتبره أن ٌمكننا نقص أو ٌ ذكر شًء وال األموال جمع خلؾ للركض ٌضطروا كً شحٌح مال وال علٌها

 الفكر وأصحاب العلماء من وأصبحوا الهداٌة نور أبصروا أنهم ثم.  واإلنحراؾ للهمجٌة جدٌد من رجوعهم فً

 ٌربً فسوؾ األساس هذا وعلى معرفته حق باهلل عارفٌن سٌكونون ٌ ذكر استثناء دون كلهم وهم المستوى العالً

 هذه فحتى ، لئلنحراؾ رجوعهم بإمكانٌة للقول% 1 احتمال تركنا لو وحتى بعده سٌؤتً الذي الجٌل جٌل كل

بالػ تبدو بالمبة الواحد نسبة وهً النسبة  اإلنحراؾ مظاهر من مظهر أبسط شاهدوا ما متى أنهم إذ ، جدا   بها م 

 ٌتوانون لن هإالء كل والمجتمع والمدرسة والعابلة واألب فاألم إلصبلحه ٌ سارعون فسوؾ طفٌفا   كان مهما

 مثل أن والقول سبقه الذي الجٌل من أفضل األجٌال من جٌل كل سٌكون ولهذا الخطؤ تشخٌص فً واحدة لحظة

 هذه قبول ٌ مكننا ال ولذا م برراته ٌملك ال بل الفهم على عصٌا   أمرا   ٌبقى اإلنحراؾ الى للعودة قابل المجتمع هذا

 ! الكبلسٌكٌة الدٌنٌة النظرٌة هً النظرٌة وهذه ، أبدا   النظرٌة

 

 ولكن الدٌنٌة الثوابت أساس على قابمة أنها أي النظرٌة هذه خاصٌة نفس لها نظرٌة عن نبحث أن علٌنا لذا

 ! التعبٌر صح إن فهمٌن أمام فنحن ، النظرٌة هذه عن اإلختبلؾ تمام ٌختلؾ مإداها

 األقدمٌن فهم:  األّول

  نحن فهمنا:  والثانً

 على والسٌادة بالزعامة اإلحتفاظ على قادرا   ٌعد لم بذلوه لما اإلحترام بالػ مع األقدمٌن فهم أن الواضح ومن

 بنظرٌة النظرٌة هذه عن بدٌبل   نعرض سوؾ ولذلك أخرى دون طابفة على حكرا   لٌس هللا ودٌن الدٌنً الفكر

 . . . هللا ذنإب الحقا   لها سنتعرض أخرى

 ! لئلثبات قابلة ؼٌر النظرٌة هذه أن القول ٌمكننا المطاؾ نهاٌة وفً
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  الثانٌة الفرضٌة

 النظرٌة عنها تتكلم التً النهاٌة وبٌن العالمٌة الدولة مجتمع نهاٌة بٌن للتوفٌق إمكانٌة ال أن سبق فٌما قررنا

 والتً الرسمٌة العلمٌة الفرضٌة وهً أ خرى فرضٌة نستعرض أن نحاول واآلن ، هناك ذكرناها وألسباب الدٌنٌة

 بشكل واإلنهٌار للتفكُّك وصوله و لطاقاته الكون استنفاذ بفعل تكون إنما اإلنسانً الوجود نهاٌة أن على تنصُّ 

  على نتعّرؾ ودعنا ، الجذب قانون انهٌار الفرض سبٌل على ومنها الطبٌعٌة القوانٌن تفرضه ما وفق و طبٌعً

ب كً سرٌع بشكل الجاذبٌة  . الفكرة ن قرِّ

 

 إسحق قبل لتحركاتها مراقبته خبلل من الكواكب بٌن الحاصلة الجذب قوة الى البٌرونً العربً العالم أشار فقد

 بٌن الجاذبٌة بؤن ٌقول والذي للجاذبٌة العام القانون ٌضع أن استطاع نٌوتن ولكن ، قرون سبعة بحوالً نٌوتن

 وعكسٌا   الثقل مع طردٌا   تزداد أنها أي ، بٌنها المسافة تباعدت كلما وتقل ، أثقل األجسام كانت كلما تزٌد األجسام

 .  المتجاذبٌن الجسمٌن بٌن المسافة مربع مع

 من نٌوتن قانون ٌنسؾ أنه العلماء اعتقد جدٌد بشًء أتت الماضً القرن بداٌة فً النسبٌة آٌنشتاٌن نظرٌة ولكن

 جاذبٌة ومنها المٌكانٌكٌة األرضٌة القوانٌن على فقط ٌنطبق نٌوتن قانون أن اكتشفوا أن لبثوا ما ثم ، أساسه

 صحة وأكدوا نٌوتن قانون منها استبعدوا فقد لبعض بعضها الكواكب بجاذبٌة ٌتعلق ما أما ، لؤلجسام األرض

 .  أٌنشتاٌن نظرٌة

 ولكً ، فٌه ٌقع الذي(   والمكان الزمان)  الزمكان فً وانحناء التواء ٌ سبب سماوي جرم كل بؤن ٌإكد وآٌنشتاٌن

 من كرة فٌها نضع وحٌن ، أ فقٌا   مشدودة القماش من قطعة كؤنه للفضاء مثبل   العلماء ضرب الكبلم هذا تقرٌب ٌتم

ث الكرة ثقل فإن الحدٌد ر أو تجوٌؾ)  الكرة حول من القماش قطعة فً انحناء ٌ حد   من كرة دفعنا فإذا ،(  تقعُّ

 الكرة أحدثته الذي التجوٌؾ طرؾ الى تصل حتى أ فقً بشكل سابرة تظل فإنها القماش سطح على أ فقٌا   الخشب

 الكرة من لتقترب األ فقً مسارها عن فتنحرؾ التجوٌؾ هذا تؤثٌر تحت الخشبٌة الكرة تقع وعندبذ الحدٌدٌة

 .  حولها بالدوران تبدأ أن تلبث ما ثم الحدٌدٌة

 كتلة بتؤثٌر ولكن نفسها األجرام بسبب ٌحدث ال السماوٌة األجرام بٌن التجاذب أن آٌنشتاٌن أثبت النظرٌة بهذه

ث حٌن الفضاء على األجرام هذه .  القماش قطعة فً الحدٌد كرة أحدثته الذي  ذلك مثل انحناء أو التواء فٌه ت حد 

 تحدثه الذي العظٌم االنحناء لسبب الشمس حول تدور الشمسٌة مجموعتنا فً الكواكب أن نرى ذلك أجل ومن

 كتلة ت حدثه الذي وااللتواء االنحناء بفعل األرض حول ٌدور القمر وكذلك ، بها المحٌط الزمكان فً الشمس كتلة

 فٌه ٌدور الذي والفضاء الخشب كرة هو والقمر الحدٌد كرة هً األرض وكؤن حولها من الفضاء فً األرض

ر الجزء هو القمر  . . . األرض حول الفضابٌة القماش قطعة من المتقعِّ

 ، انفطرت السماء إذا. ) تعالى قوله فً وذلك الكرٌم القرآن فً ورد التعرٌؾ هذا أن إلى ٌإشر الباحثٌن وبعض

 الذي النسٌج األجرام تفقد وبالتالً الكونً النسٌج فً خلل ٌ سبب سوؾ السماء فانشقاق( انتثرت الكواكب وإذا

ر ٌكون والذي تحتها تقعِّ  تنتثر وبالتالً الجذب قوة تنتهً وبهذا حولها األجرام باقً دوران علٌه ٌترتب لكً م 

ع سنشهد أننا أي ، الكواكب د فً كبٌر تسار   تموت الكواكب فبعض الشمسٌة المجموعة تنتهً وبهذا الكونً التمد 

 للشً تتعّرض أ خرى وكواكب شموسها عن ابتعادها بسبب الحرارة درجات فً الم رعب اإلنخفاض بفعل
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 حدث لو فٌما نفسها الشموس انفجار عن ناهٌك بها اإلرتطام ربما أو شموسها من اقتراب ها بفعل واإلحراق

  ( ! لها قر  تلمس تجري والشمس)

 

 بسبب م ستبعد هذا أن ٌّدعً آخر رأي هناك لكن ، العلمً المجتمع داخل حظوة األكثر النظرٌة هً هذه أن المهم

 هذا وأصحاب.  البشري للعرق المؤساوٌة النهاٌة هذه دون ٌحول سوؾ اإلنسان أوجدها التً التكنلوجٌا تطّور إن

 فً موجودا   مازال اإلنسانً المجتمع ٌكون أن ٌ نكرون ولكن األولى النظرٌة وحدوث وقوع ٌ نكرون ال الرأي

 ذري بانفجار تكون الكونً النظام فً البشري الوجود نهاٌة وإن ، األمر ذلك حدوث حٌن الكون من المنطقة هذه

 عن وخارج جدا   خطر فاٌروس انتشار خبلل من أو اإلنسان سٌمتلكها التً الهابلة التكنلوجٌا بسبب كونً

 ! النتٌجة لنفس تنتهً أنها إال مضامٌنها فً اختلفت وإن اآلراء باقً ألن القول زبدة وهذه ، السٌطرة

 

 ومن جهة من الخطؤ تقبل ال رٌاضٌة م عادالت الى ٌستند فهو منطقً وجه من أكثر ذكرناه الذي الكبلم ولهذا

 النظرٌة فً أٌضا   هنا ونواجهها الدٌنٌة الكبلسٌكٌة النظرٌة فً واجهناها التً المشكلة نفس لدٌنا تظهر أخرى

 النظرٌة هذه فً أساسٌة ضعؾ ن قاط ثبلث فهناك ولذا تؤوٌل من أكثر تحتمل النتابج أن إذ ، الرسمٌة العلمٌة

 : كاآلتً وهً العلمٌة

 

 المستوى ذاك كل بلؽت اإلنسانٌة الحضارة بؤن عرفنا أن بعد الوجوه من وجه على ٌتم ال الكبلم هذا إن- 1

 بفعل كونً انفجار حدوث أو للفاٌروسات انتشار منع من اإلحترازٌة اإلجراءات كل أخذت ستكون وبهذا العلمً

 كما آخر مكان فً ستكون البشرٌة أن المإكد فمن الطبٌعٌة القوانٌن بسبب سٌحدث هذا كان وإذا النووٌة القوة

 . النظرٌة ذات ذلك على نّصت

 أن من الدٌنً الموروث به جاء ما مع تتعارض أنها أي ، الدٌنً باإلخبار مباشرة تصطدم النظرٌة هذه إن - 2

 الذي المنهج مع ٌتعارض وهذا.  البشرٌة على السماء سخط بفعل تكون إنما الكونً والنظام البشرٌة نهاٌة

 . العقابدٌة بالثوابت أخرى جهة من وٌرتطم جهة من اتخذناه

زبٌا   ٌكون ال لما أنه بمعنى ، شامبل   عاما   الدمار ٌكون أن ٌجب فلماذا.  النظرٌة هذه صحة فرضنا لو - 3  وفً ج 

 الوجود نهاٌة وقع إن بالضرورة ٌعنً وال علٌه علمً دلٌل ال أمر فهذا المجّرات مبلٌٌن باقً دون م عٌنة مجّرة

 ! الكونً النظام فً اإلنسانً

 

ٌُّرات هذه أن باعتبار الشمسٌة المجموعة فناء قبل البشرٌة تفنى أن الم فترض إن ثم  تإثر سوؾ بداٌتها فً التؽ

ناخ فً سلبا    أن قبل النجوم فحتى الكونً النظام فناء على سابق البشرٌة فناء ٌكون أن فبلبد وعلٌه الطبٌعً الم 

 من أن وهً حقٌقة أمام ٌضعنا مّما الكواكب على الحرارة درجات فً ملحوظة زٌادة ٌعنً وهذا تتضخم تنفجر

 لكً والدٌن العلم ساحة من كل عن ابتعدنا وإذا ، والم تطرؾ الحاد المناخً التؽٌٌر هذا مع ما حٌاة بقاء المحال

 من كل عنه تكلم الذي بالشكل كان إذا األمر أن قاطع بضرس تقول الفلسفة نجد فسوؾ فلسفٌا   المسؤلة ن عالج

 كبٌر تناقض عن عبارة ألنه للتفسٌر قابل ؼٌر فهو الرسمً العلمً والموروث الكبلسٌكً الدٌنً الموروث
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 هللا أن الشك ٌقبل ال الذي المعلوم من أن كما العبث من العلم ساحة تنزٌه وٌجب العبث ضروب من وضرب

 اختصارا   كلها عرضها تجنبنا النظرٌة هذه فً الضعؾ ن قاط من الكثٌر وتوجد ، العبث عن منّزه وتعالى سبحانه

 فناء جهة من ولٌس البشري بالفناء ارتباطها جهة من مرفوضة أٌضا   النظرٌة فهذه تقّدم ومّما.  وللجهد للوقت

 . بكاملها مجّرة أو الشمسٌة المجموعة فناء وبٌن البشرٌة فناء بٌن منطقً ربط ٌوجد فبل.  الشمسٌة المجموعة

 ! لئلثبات قابلة ؼٌر أٌضا   النظرٌة فهذه ولذا

 

  الثالثة الفرضٌة

ل ثم إجماال   الفرضٌة هذه سنذكر هنا  ! الحقا   أدلتها وفً فٌها ن فصِّ

لُّه ، هللا عند من هو إنسانً عقلً إنتاج وكل والفلسفة والدٌن العلم من كل أن أعتقد شخصٌا    خانة فً ٌصب وك 

 إن هذا فً معً الباحثٌن أو العلماء من كثٌر ٌختلؾ وقد!  نفسه الكفر ذلك فً بما ، واحد اتجاه فً وٌسٌر واحدة

مه ومّما أدلة من لً توفر بما جازما   أعتقد ولكننً.  الحال بطبٌعة الكل معً ٌختلؾ لم  الشخصٌة قرابتً لً ت قدِّ

 الحكمة قبل من لها م خطط حركة هً اإلنسان فعالٌات من فعالٌة كل بؤن أعتقد فإننً ، الشخصً واجتهادي

 دلّت التً اإللهٌة اإلرادة محمل على إال الفنً وحتى والفلسفً والدٌنً العلمً الب عد أحمل ال فؤنا ولذلك اإللهٌة

 داخلٌن والكّفار الملحدٌن ولبكأ وحتى ( ٌعلم لم ما اإلنسان علّم ، بالقلم علّم الذي) له وصل ما كل على اإلنسان

/  التوبة سورة [ الف ِسقٌِن   الق وم   ٌ هِدى ال وهللا] ٌقول إذ الصدد بهذا واضحة الكرٌم القرآن وإشارة المعادلة فً

لِك  ]  تعالى وقوله ، 6/  المنافقون سورة[  الف ِسقٌِن   الق وم   ٌ هِدى ال   هللّا   إِن  ]  تعالى قوله وكذلك 81 ذ  ق تْ  ك  تُ  ح  لِم   ك 

بِّك   لى ر  قُوا ال ذٌن   ع  ُهمْ  ف س   وبالٌوم باهلل إٌمانهم عدم خلؾ السبب أن أي ، 33 اآلٌة/  ٌونس سورة [ ٌُإِمُنون   ال   أ ن 

 صدد فً ولست طوٌل تفصٌل على الم جبِّرة بكبلم   شبٌها   لٌس وهذا ، اإللهٌة الحكمة قبل من له م خطط اآلخر

لُّها هأسماإ تقّدست الحق أفعال أن نعرؾ أننا وبما ، هنا الكبلم علم فً نظرٌتً عرض لّها حكٌمة ك   فابدة فٌها وك 

 واألكثر األعمق لئلٌمان بنا وٌدفع ٌ عزز فهو كبلم من والملحدون الكافرون ٌقوله ما حتى أن ن قر   أن فعلٌنا للناس

 مظاهر أبرز هً المعرفة وهذه آخر شًء وال المعرفة هو هللا أجله من َخلَقنا الذي األساسً الهدؾ ألن وعٌا  

 ! خصوصٌاتهم فً اختلفوا وإن المعرفة أنواع من نوع وجه من بؤكثر اعتباره ٌمكن هإالء ٌقوله وما بنا رحمته

 

ر أن اإلنسان على أن ، العالم وهللا أرى الحقٌر العبد فؤنا وعلٌه  ، وتعمٌقه إٌمانه تعزٌز أجل من شًء ك ل ٌ سخِّ

زء والصٌام الصبلة بل الصٌام أو الصبلة لٌست تعالى هللا فعبادة  عبادة الفٌزٌاء فدراسة وإال العبادة هذه من ج 

 الحقة للعبادة اإلنسان ٌدفع ما أعظم من الشخصً برأًٌ والموسٌقى عبادة والمال عبادة والرٌاضة عبادة والطب

 شًء كل ألن ، رٌب أو شك   دون كذلك فهو عبادة ٌكون ألن فٌه النٌة وجدت إذا الحٌاة مظاهر من مظهر وكل

 نفعا وال ضرا   ألنفسهم ٌملكون ال هإالء كل والفٌلسوؾ والطبٌب والفقٌه الكمان وعازؾ فالرسام هللا مصدره

 !  أبدا   عاقل هذا فً ٌ ناقش وال خٌر فهو هللا عند من كان وما هللا هو الم عطً وإنما ٌعطونه شًء لدٌهم ولٌس

 هذه فكل ، دٌنً طقس أو قصٌدة أو الفٌزٌاء فً نظرٌة خبلل من إٌمانً أ عزز أن من عندي م شكلة فبل وإذن

ها الفعالٌات ر وٌدفعنا به اإلٌمان ٌ عزز وهو إال شًء هللا عن ٌصدر وال هللا مصدر   البالؽة وحججه بآٌاته للتفكُّ

تربعا   وسٌبقى كان اإلسبلم أن من مإمن وألننً ، الواضحة  زمان لكل صالح وأنه اإلنسانً الفكر عرش على م 

 كل باسم تتكلم فإنكَ  باسمه تكلّمتَ  إن الذي وهو له ممهدة هً إنما شرابع من سبقه وما األقَوم الدٌن وهو ومكان
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 أن علٌنا أن أرى المنطلق هذا من ، أحصاها إال كبٌرة وال صؽٌرة ٌ ؽادر وال كلّها ٌحتوٌها ألنه السماوٌة الشرابع

 العلمٌة المدلوالت دمج من ضٌر وال والعشرٌن الحادي القرن م تطلبات مع تتماشى جدٌدة دٌنٌة ثقافة على نعمل

ر نظرٌة إلى للخلوص أٌضا   الفلسفٌة وتلك الدٌنٌة والمدلوالت التجرٌبٌة  الذٌن التجرٌبٌون فالعلماء ، شًء كل ت فسِّ

 والفبلسفة ، بحوثهم عن والفلسفة الدٌن عزلوا ما إذا ٌجدوها لن شًء كل ت فّسر التً النظرٌة إٌجاد حلم راودهم

 رجال بل!  الدٌن أقول وال الدٌن ورجال ، والعلم الدٌن لمقررات ٌلتفتوا أن دون ضالتهم وهً الحكمة ٌجدوا لن

ر اإلنسانً المجتمع فً الطولى الٌد لهم ٌكون لن الدٌن  محمل على والفلسفة العلم وٌحملوا ٌؤخذوا لم ما الم تحضِّ

 كل فً موجودة الحقٌقة بل الحقٌقة ٌمتلكون وحدهم بؤنهم القول عن ٌكفوا أن وعلٌهم ، بذلك هللا أمرهم وكما الجد

 المٌادٌن شتى وفً إنسانً عقلً انتاج من نراه الذي كل بؤن اإلعتراؾ إال لها للوصول األمر ٌتطلب وال مكان

 الصحٌح نصابه فً وضعه و وتؤطٌره جمعه على العمل وٌجب العظٌم الخالق إبداع مظاهر من مظهر هو إنما

 ربه رضا على والمإمن له ٌسعى ما على والفٌلسوؾ ٌرٌده ما على العالم فٌحصل ٌرٌدوه لما الكل ٌصل لكً

 ! وهكذا

 

ناقشة مضطرٌن إننا ٌبدو تقّدم ما ضوء على  الدٌنٌة الرإٌة نناقش أن أردنا ما إذا باألخص اإلسبلمً المفهوم لم 

 وال والفلسفً العلمً الطرح مع اإلنسجام تمام ٌنسجم أنه كما إتساعا   األكثر الحلقة هو فاإلسبلم ، عام بشكل

 . تماما   العكس ٌرى اإلسبلم لكن الدٌن شؤن من حط هذا ٌرون الذٌن اآلخرٌن بخبلؾ معهما ٌتعارض

 قراءة من خوذةمؤ األولى فرضٌتٌن أو نظرٌتٌن أعطٌنا البشرٌة نهاٌة عن حدٌثنا معرض وفً هنا أننا والمهم

 وال اإلثنٌن ترفض الفلسفة أن وق لنا العلمً المجتمع ٌتبناها التً الرإٌة من مؤخوذة والثانٌة الدٌنً للنص األولٌن

 مع ٌنسجمان ال النظرٌتٌن تلك أن كما أساسا   وظاب فها من هذا ولٌس البشر بها سٌفنى التً الطرٌقة فً لها رأي

 . هناك ذكرناها ألسباب أٌضا   والدٌن العلم م قررات

 ! السابقتٌن النظرٌتٌن على ترتبت التً لئلشكاالت المخرج هً أنها نفترض جدٌدة نظرٌة نعرض سوؾ وهنا

 

 قرون علٌه مضى فهم الدٌن وٌوم والساعة القٌامة من لكل فهمنا ألن أبدا   جماعً بشكل البشرٌة تفنى لن:  فؤوال  

 ما ؼٌر الساعة لفظ من األقدمون فهمه فما ولذا تراكمٌة معرفة اإلنسانٌة والمعرفة ، خلت قد أمة وتلك طوٌلة

 . وبالتفصٌل الحقا   لهذا وسنشٌر نحن نفهمه

 فسوؾ فلسفً منهج خبلل من بٌنهما الجمع ٌتم لم وما.  أبدا   العلمً والطرح الدٌنً الطرح بٌن تعارض ال:  ثانٌا  

 . األصل فً بٌنهما تعارض ال أن نعرؾ أننا مع الظاهري التعارض هذا ٌبقى

 . والفلسفة والعلم الدٌن من كل فً والحجٌة اإلثبات قوة لها عنها سنتكلّم التً الفرضٌة هذه:  ثالثا  

مقها هً الفرضٌة هذه فً األكبر المشكلة إن:  رابعا    اإلمكان قدر سنحاول لكن البعض على فهمها وصعوبة ع 

 . المطلب تبسٌط

 واألرض السماوات وفناء الدٌنٌة النصوص عنها تتكلم التً القٌامة أهوال أن اإلعتبار بنظر األخذ ٌجب:  خامسا  

 ٌمكن وال ستقع أنها النصوص أثبتت كونٌة ظواهر مجّرد وهً البشرٌة بفناء بعٌد أو قرٌب من له عبلقة ال

 . أبدا   بوقوعها التشكٌك
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رار) احادٌث إن:  سادسا    الحجم بهذا قضٌة إلثبات صالحة ؼٌر أحاد أحادٌث كلها وأضرابها وامثالها(  الخلق ش 

 . الضخم

 بالعقل ثبت أن بعد المجتمع فساد وبٌن القٌامة أهوال وقوع بٌن م بلزمة فبل ، هذا كل عن تنازلنا لو حتى:  سابعا  

 المجتمع على األهوال هذه وقوع فرضنا إذا فحتى وعلٌه لئلنحراؾ العالمٌة الدولة مجتمع عودة استحالة

تكامل بل معصوم بل بالكامل مإمن مجتمع على تقع فربما اإلنحراؾ بمسؤلة لوقوعها عبلقة فبل اإلنسانً  أو م 

 ( .قد) الصدر صادق محمد محمد السعٌد الشهٌد العظمى هللا آٌة سماحة عب ر كما العصمة بعد فٌما ٌتكامل

 ما وبٌن للساعة مفهومنا بٌن ن قارن أن فعلٌنا(  اقرب) هً بل(  البصر كلمح) و بؽتة   تؤتً الساعة أن بما:  ثامنا  

 وهو العام بمفهومها للنقاش قابلة ؼٌر األخٌرة وهذه ، المهدوٌة القضٌة عن كبلمه فً الدٌنً الموروث علٌه نص  

 نحن بفهمنا النظر إعادة فٌجب ولذا آخره الى( الوارثٌن ونجعلهم أبمة نجعلهم) و(  كله الدٌن على لٌظهره)

 . الساعة لمعنى

 كما.  الزمن نفهم أن فٌجب صحٌح بشكل فهمها أردنا فإذا الزمن بمفهوم ترتبط الساعة بؤن نفهم أن علٌنا:  تاسعا  

 فعلٌنا والسنٌن الزمن عن تكلّمنا ما وإذا ، وللسنٌن الزمن لمفهوم بالؽة أهمٌة ٌ عطً الكرٌم القرآن أن ن بلحظ إننا

 كوكب خلؾ ٌقع الذي فالمرٌخ السنٌن وأحجام مقادٌر تختلؾ الكون وفً كونٌة رسالة القرآن بؤن نفهم أن

 . األرض على السنة أضعاؾ فٌه السنة مباشرة   األرض

 الخطؤ من أي ، هكذا تكون أو هكذا تكون أن أما األمور بؤن اإلعتقاد الخطؤ من بؤن نعرؾ أن ٌجب:  عاشرا  

 جدا   كبٌر خطؤ فهذا ، صحٌحة هذه وأما صحٌحة هذه أما وٌقول اثنٌن فكرتٌن بٌن نفسه اإلنسان ٌحصر أن الفادح

 : كاآلتً والفرضٌة. الخٌارات تتعدد أن وٌجب

 

 على الكونٌة الظواهر تلك تقع وسوؾ الجماعً الفناء ٌنالها ولن العالمٌة الدولة ظل تحت تظلُّ  سوؾ البشرٌة إن

 الموعود القابد بظهور إٌذانا   ستكون األولى المرة ، قوة الوتٌرة تزداد مرة كل وفً دفعات ثبلث على البشرٌة

ٌّته إلثبات والثانٌة ر الكواكب وتنتثر السماء تنشق فٌها التً وهً والثالثة وذكرنا سبق كما أحق  وهً البحار وت سج 

 المجتمع سٌكون الثالثة هذه وقوع وحٌن ، الدٌنً الموروث بها أنذر التً الساعة أنها على األقدمون فهمه ما

 كما الظواهر هذه من أذى ٌناله لن لكن األرض على سٌبقى أو لؤلرض ٌعود ثم تماما   م ختلؾ مكان فً اإلنسانً

 البشر بنً كل ٌذوق أن وبعد ، أٌضا   الحقا   نذكره سوؾ تفصٌل على!  األرض من المقصود نفهم أن علٌنا

 ! بالكامل الزمن مفهوم ٌنتفً ثم الكبرى القٌامة تقوم واحد بعد واحدا   الموت
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  الدٌن وٌوم والقٌامة الساعة

خَ  لّها.  الدٌن وٌوم والقٌامة الساعة أن الناس أذهان فً تَرس   لكل أن والحقٌقة ، واحد ومفهوم واحد لشًء ت شٌر ك 

 فً الساعة الكرٌم القرآن ذكر فقد ، الكرٌم القرآن فً الخاصة وموارده الخاصة دالالته التقسٌمات هذه من واحدة

 الى مورد واألربعٌن الثمانً فً الساعة تلك تصفه الذي الزمن لنوعٌة اإلشارة وانقسمت مورد وأربعٌن ثمانً

َرت فقد الباقٌة األربعون وأما موارد ثمان فً وهذا دنٌوي ووقت أرضً زمن ك   أي.  اآلخر بمعناها الساعة فٌها ذ 

 تعالى قوله مثل فً وذلك(  الساعة علم) بـ نفسه الكرٌم القرآن علٌه اصطلح ما أو الؽٌبً الماورابً بمعناها

إِن هُ .) ةِ  ل ِعْلم   و  اع  ُرن   ف ال   لِلس  ْمت  بُِعونِ  بِه ا ت  ات  ا و  ذ  اط   ه  قٌِم   ِصر  ْسؤ لُون ك  ). تعالى وقوله. 61: الزخرؾ (ُمْست  نِ  ٌ   ع 

ةِ  اع  ان   الس   ٌ ا أ  اه  ا قُلْ  ُمْرس  بًِّ ِعْند   ِعْلُمه ا إِن م     إِن  .) تعالى وقوله.  187: األعراؾ .. (ر 
هُ  هللا  ةِ  ِعْلمُ  ِعْند  اع   .. (الس 

 الساعة ذكر تم التً للموارد األخرى الجهة على ٌقع الذي هو(  الساعة علم) هو الذي العلم فهذا.  34: لقمان

لُِكلِّ .) تعالى قوله مثل فً كما أرضً لزمن وصؾ أنها على فٌها ة   و  ل   أُم  اۖ   أ ج  اء   ف إِذ  لُُهمْ  ج  ؤِْخُرون   ال   أ ج  ْست   ٌ 

ةً  اع  ال  ۖ   س  ْقِدُمون   و  ْست  اب   ل ق دْ ). تعالى وقوله.  34: األعراؾ (ٌ  ُ  ت 
ل ى هللا  ًِّ  ع  بِ اِجِرٌن   الن  اْلُمه  ارِ  و  اأْل ْنص   ال ِذٌن   و 

ُعوهُ  ب  ةِ  فًِ ات  اع  ةِ  س   التعرٌؾ بؤل معرفة ؼٌر الساعة لفظة أتت الموارد هذه مثل وفً.  117: التوبة .. ( اْلُعْسر 

 ونهار لٌل بٌن الوقت فٌها ٌختلؾ أن الدنٌا طبٌعة من ألن اآلٌات ذكرتها التً األوقات الختبلؾ إشارة وهذه

 فكلها(  الساعة علم) أنه قلنا ما أو اآلخر بمعناها للساعة القرآن ذكرها التً الموارد أما ، وهكذا وصٌؾ وشتاء

ةُ  ب لِ .) تعالى قوله مثل فً ، واحد وشًء محدد لوقت تشٌر كلها ألنها التعرٌؾ بؤل م عرفة جاءت اع  ْوِعُدُهمْ  الس   م 

ةُ  اع  الس  ى   و  ر   أ ْده  أ م  ا.) تعالى وقوله. 46: القمر ( و  إِذ  ْعد   إِن   قٌِل   و  ِ  و  ق   هللا  ةُ  ح  اع  الس  ب   ال   و  ٌْ ا قُْلُتمْ  فٌِه ا ر  ْدِري م   ن 

ا ةُ  م  اع   .  32: الجاثٌة .. ( الس 

 

 ساعة فً فبلن جاء تقول كؤن دنٌوي وقت الوقت هذا ٌكون وتارة محدد وقت الى اإلشارة هً فالساعة وإذن

 القرٌب اآلخر المعنى الى لئلشارة التعرٌؾ بؤل المعّرفة الساعة لفظ الكرٌم القرآن ٌستعمل أخرى وتارة ، راحتً

 ! الساعة علم بـ هو سماه ما أو القٌامة من

 

 الشًء على وقام ، القاعد ضد والقابم ، قابم فهو وقـ وامة   قٌاما   ٌقوم قام من(  القٌامة)  كلمة اشتقت فقد القٌامة أما

ٌّم فهو ، صبلحه على وحافظ وصانه رعاه أي ًَ  وربما ، ق ّم  أسرهم رعاٌة مناط ألنهم(  قوما  )  الرجال س 

 جعلتهم مرحلة السن من بلؽوا ألنهم أو ، اعوجاجها وتقوٌم صبلحها على والحفاظ ومجتمعاتهم وأبنابهم

 ضد والقٌامة واإلستقامة ، سلوكهم فً اإلستقامة الى وٌعمدون ولهوه ولعبه واعوجاجه الشباب طٌش ٌتجاوزون

َوج ْمدُ ) تعالى قال ، الع  ِ  اْلح  ل   ال ِذي لِل  ل ى أ ْنز  ْبِدهِ  ع  اب   ع  ل مْ  اْلِكت  لْ  و  ْجع  ًجا ل هُ  ٌ  ًما ، ِعو  ٌِّ ٌُْنِذر   ق  ؤًْسا لِ ِدًٌدا ب   ل ُدْنهُ  ِمنْ  ش 

 .  2 ، 1:الكهؾ.. ( 

را   ولهوا   لعبا   معظمها فً الدنٌا كانت ولما (  القٌامة)  ٌوم   ٌؤتً فسوؾ ، واعوجاجا   وانحرافا   وظلما   وتناف سا   وتفاخ 

ب ك   إِن  ) ..   تعالى هللا هو فٌها القاضً ، عظٌمة محكمة فً ذلك كل وتصحٌح لتقوٌم ْقِضً ر  ُهمْ  ٌ  ن  ٌْ ْوم   ب  ةِ  ٌ  ام   ٌ  اْلقِ

   إِن  .. ) المختلفٌن بٌن خبلؾ كل فً وٌفصل ومظلوم ظالم كل بٌن سبحانه ٌقضً.  17: الجاثٌة .. (
 ٌ ْفِصلُ  هللا 

ُهمْ  ن  ٌْ ْوم   ب  ةِ  ٌ  ام   ٌ ُ ) ، 17: الحج .. (اْلقِ
ْحُكمُ  هللا  ُكمْ  ٌ  ن  ٌْ ْوم   ب  ةِ  ٌ  ام   ٌ ا اْلقِ لِفُون   فٌِهِ  ُكْنُتمْ  فٌِم  ْخت   وٌإتى.  69: الحج (ت 

ؾ  ) فٌشهدون أمة كل من بالشهود ٌْ ا ف ك  ا إِذ  ة   ُكلِّ  ِمنْ  ِجْبن  ِهٌد   أُم  ا بِش  ِجْبن  ل ى بِك   و  ءِ  ع  ُإال  ِهًٌدا ه   ، 41: النساء (ش 

ا) ٌعملون كانوا بما أصحابها على لتشهد والجلود واألبصار السمع أن حتى م  تُِرون   ُكْنُتمْ  و  ْست  د   أ نْ  ت  ُكمْ  ٌ ْشه  ٌْ ل   ع 
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ْمُعُكمْ  ال   س  اُرُكمْ  و  ال   أ ْبص  ْوم  ).  22: فصلت .. ( ُجلُوُدُكمْ  و   ٌ ْختِمُ  اْل ل ى ن  اِهِهمْ  ع  ا أ ْفو  لُِّمن  ُتك  ِدٌِهمْ  و  ٌْ ْشه دُ  أ  ت   أ ْرُجلُهُمْ  و 

ا اُنوا بِم  ْكِسُبون   ك   .  65: ٌس ( ٌ 

ٌ عاقب ، الخلد بجنات المإمنٌن تعالى هللا ٌجزي ثم  بعد األمور وتستقٌم العدل وٌحل ، بالنار والظالمٌن الكافرٌن و

 . . . الدنٌا فً اعوجاج طول

 

 هناك مختلفة الزمن طبٌعة ألنه نهابً ال ٌوم القٌامة ٌوم أن الحقا   وسٌؤتً للقٌامة الثانً الوجه فهو الدٌن ٌوم وأما

 . الم عاصر باصطبلحنا المعنى تقرٌب أردنا إذا المحاكمة مرحلة تعقب التً المرحلة هو الدٌن فٌوم ،! 

ال ِذي.) وهكذا أحكامهم فً البت بعد العفو البعض ٌ شم ل وقد عُ  و  ْؽفِر   أ نْ  أ ْطم  تًِ لًِ ٌ  ِطٌب  ْوم   خ  ٌنِ  ٌ   82. (الدِّ

 . الشعراء

 ٌنتهً تؤتً حٌن القٌامة ألن القٌامة عن مختلؾ آخر ٌوم ولٌس القٌامة بعد تؤتً التً المرحلة هو الدٌن فٌوم

 القبور فً من وبعث بالقٌامة تبدأ األولى مرحلتٌن على لكنه نهابً ال ٌوم القٌامة فٌوم وعلٌه تماما   الزمن مفهوم

ْسؤ لُون  ).  الدٌن ٌوم الى الدور ٌؤتً ثم(  األكبر الحشر) ٌسمى ما أو العام والجزاء والمحاكمة ان   ٌ   ٌ ْومُ  أ  ٌنِ  ٌ    الدِّ

ْوم  ( ٕٔ) ل ى ُهمْ  ٌ  ارِ  ع  ُنون   الن  ُكمْ  ُذوقُوا( ٖٔ)  ٌُْفت  ت  ا فِْتن  ذ  ْعِجلُون   بِهِ  ُكْنُتمْ  ال ِذي ه  ْست   . . . الذارٌات (.(ٗٔ)  ت 

 فٌما اإلٌضاح من بمزٌد منها واحد لكل وسنتعّرض الدٌن وٌوم والقٌامة الساعة من كل بٌن الفروق هً فهذه

 . تعالى هللا بإذن سٌؤتً
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  ومعانٌها الساعة مدلوالت

 له ت شٌر مدلول من أكثر لها الساعة وهذه ، الدقة فً ؼاٌة بشكل(  الساعة) لفظ ٌستعمل الكرٌم القرآن أن نبلحظ

 .  معنى من وأكثر

 : تعالى قوله مثل دنٌوي لزمن كإشارة تؤتً فهً -1

لُِكلِّ ) ة   و  ل   أُم  اۖ   أ ج  اء   ف إِذ  لُُهمْ  ج  ؤِْخُرون   ال   أ ج  ْست  ةً  ٌ  اع  ال  ۖ   س  ْقِدُمون   و  ْست   . 34: األعراؾ (ٌ 

 : تعالى قوله مثل الناس عن وإخفابها ؼٌبٌتها على لئلشارة كذلك وتؤتً -2

ْسؤ لُون ك  ) نِ  ٌ  ةِ  ع  اع  ان   الس   ٌ ا أ  اه  ا قُلْ  ُمْرس  م  ا إِن  بًِّ ِعْند   ِعْلُمه   .  187: األعراؾ .. (ر 

 : تعالى قوله مثل الدنٌوي للعذاب كبدٌل كذلك وتؤتً -3

ت ى) ..  ا ح  أ ْوا إِذ  ا ر  ُدون   م  ا ٌُوع  اب   إِم  ذ  ا اْلع  إِم  ة   و  اع   . 75: مرٌم .. ( الس 

 : تعالى قوله فً كما كذلك بؽتة   وتؤتً -4

ِسر   ق دْ ) ُبوا ال ِذٌن   خ  ذ  ِ  بِلِق اءِ  ك  ت ى  ۖ   هللا  ا ح  ْتُهمُ  إِذ  اء  ةُ  ج  اع  ةً  الس  ْؽت  ا ق الُوا ب  ا ٌ  ن  ت  ْسر   . 31: األنعام .. ( ح 

 : تعالى قوله فً كما فٌها رٌب ال وهً -5

لِك  ) ذ  ك  ا و  ْرن  ِهمْ  أ ْعث  ٌْ ل  ْعل ُموا ع   ٌ ْعد   أ ن   لِ ِ  و  ق   هللا  أ ن   ح  ة   و  اع  ب   ال   الس  ٌْ  . 21: الكهؾ .. ( فٌِه ا ر 

 : تعالى قوله فً كما أشراط ولها -6

ْنُظُرون   ف ه لْ ) ة   إاِل   ٌ  اع  ُهمْ  أ نْ  الس   ٌ ؤْتِ ةً  ت  ْؽت  اء   ف ق دْ  ب  اُطه ا ج  ا ل ُهمْ  ف ؤ ن ى أ ْشر  ْتُهمْ  إِذ  اء  اُهمْ  ج   . 18: محمد (ِذْكر 

ْنُظُرون   ف ه لْ )! :   أشراطها مجًء مع ٌستوي ال( بؽتة  ) الساعة مجًء أن أٌضا   ن بلحظ أن وعلٌنا ة   إاِل   ٌ  اع   أ نْ  الس 

ُهمْ   ٌ ؤْتِ ةً  ت  ْؽت  اء   ف ق دْ  ب  اُطه ا ج  ا ل ُهمْ  ف ؤ ن ى أ ْشر  ْتُهمْ  إِذ  اء  اُهمْ  ج   . 18:  محمد (ِذْكر 

 فٌما ( بؽتةً  تؤتٌهم أن الساعة إال ٌنظرون فهل) بؽتة   تؤتً أنها ٌ ثبت المباركة اآلٌة من األول المقطع أن فنرى

ها بؽتة   تكون فٌكؾ( !  أشراطها جاء فقد) جاءت قد أشراطها أن ٌ ثبت منها الثانً المقطع  ، جاءت قد وأشراط 

ه سبقته وقد بؽتة   ما شًء ٌؤتً ألن معنى فبل وإال إنذار سابق دون الشًء ٌؤتً أن تفترض والمباؼتة !  أشراط 

            الساعة لمفهوم بؽتة   الساعة ستؤتٌهم الذٌن فهم وبٌن بؽتة   تؤتً سوؾ التً الساعة بٌن فرق هناك أن فبلبد

ا) إِذ  ْعد   إِن   قٌِل   و  ِ  و  ق   هللا  ةُ  ح  اع  الس  ب   ال   و  ٌْ ا ر  ا قُْلُتمْ  فٌِه  ْدِري م  ا ن  ةُ  م  اع   . 32: الجاثٌة .. ( الس 

 الساعة ماهً فهم نستطٌع لكً أّوال   الزمن ماهو نفهم أن فبلبد بالزمن مرتبط الساعة مفهوم أو الساعة لفظ وألن

 ! بالزمن المرتبطة

 ولهذا اآلخر دون المفهومٌن أحد تصّور على قادر ؼٌر البشري والمخ المكان مع ف كاك وببل ٌرتبط شًء الزمان

ٌُّل فمجّرد ر شًء زمان دون مكان أو مكان دون زمان تخ  اآلخرة أن نعلم أننا مع.  البشري المخ على جدا   متعسِّ

 مثل فقط للتقرٌب هو عنها القرآن فً ورد وما نهار وال فٌها لٌل وال أحد فٌها ٌهرم فبل ولذا زمن فٌها لٌس مثبل  

 عن تعالى وقوله. 62: مرٌم ( وعشٌا بكرة فٌها رزقهم ولهم سلما اال لؽوا فٌها ٌسمعون ال:) تعالى قوله
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بِثٌِن  :) النار أصحاب  لتقرٌب هً إنما والعشً الب كرة مثل واألوقات األحقاب فهذه.  23: النبؤ (أ ْحق اًبا فٌِه ا ال 

 فً والزمن ، تماما   معدوم الزمن مفهوم ألن نهار وال لٌل وال أحقاب ال هناك فلٌس وإال أذهاننا إلى الخلود معنى

 نسبً آٌنشتاٌن آلبرت الكبٌر الفٌزٌابً لنا أثبت كما فهو ، واحدة وتٌرة على ثابتا   لٌس اإلمكانً الوجودي نظامنا

 الكون فً سرعة أعلى وهً الضوء سرعة الجسم ذلك بلػ إذا حتى الزمن تباطا ما جسم سرعة زادت وكلما

 : أوضح بمثال الزمن نسبٌة فكرة ولنقّرب ، صفرا   الجسم ذلك زمن أصبح

 

 تماما   الواحدة الساعة فً المركبة تلك وانطلقت ودعك أن بعد فضابٌة مركبة فً ركب لك صدٌقا   أن لنفترض

 خمسة لؤلرض صدٌقك م ؽادرة على مر   قد سٌكون السادسة الساعة تمام فً أي ساعات خمس مضً وبعد

 من بقلٌل وأقل الفضاء فً هابلة بسرعة انطلقت صدٌقك متنها على صعد التً المركبة ولكن ، كاملة ساعات

.  ساعات خمس قاطع بضرس لقلت لؤلرض صدٌقك م ؽادرة على مضى كم لك وق لنا سؤلناك فلو ، الضوء سرعة

 أقل وربما والنصؾ الواحدة أنها لنا لقال اآلن ساعته فً الوقت عن المركبة تلك فً الراكب صدٌقك سؤلنا لو أما

! 

 ! فقط ساعة نصؾ علٌها مر   فقد هو عنده أما ساعات خمس أنت عندك الرحلة زمن على مر   قد ٌكون وبهذا

 الحركة فً تفاوتكم بفعل وذلك الخاص زمنه له وصدٌقك الخاص زمنك لك فؤنت نسبً الزمن مفهوم ٌكون وبهذا

 هذه عن الناتجة الفروقات عن فكرة نؤخذ فدعنا خصوصا   الضوء وسرعة عموما   السرعة عن نتكلم دمنا وما. 

 اختبلفنا مع(  اآلن) هذه"  أمشً أنا اآلن"  أنا أقول أو أنت تقول حٌن أي(  اآلن) معنى نفهم دعنا ق ل أو السرعة

 ! عنها ٌنتج فماذا عندي(  كاآلن) لٌست عندك(  فاآلن) فٌها

 أعلى)  الضوء سرعة وتبلػ ، كٌلومترا   ملٌون 151 ٌعادل ما أو مٌبل   ملٌون 93 مسافة األرض عن الشمس تبعد

 أن أي ، الواحدة الثانٌة فً تقرٌبا   كٌلومترا   ألؾ 311 ٌعادل ما أو مٌل ألؾ 186(  كله الكون فً معروفة سرعة

 ت شرق الشمس أن ذلك وٌعنً ، األرض الى ٌصل لكً دقابق 8 حوالً أو ثانٌة 511 ٌستؽرق الشمس ضوء

ه بزمن نراها أن قبل فعبل   علٌنا  مسافة األرض عن تبعد الشمس إن القول وٌمكننا ، دقابق ثمانً حوالً قدر 

 بؤثره نحس وال شٌبا   عنه نعلم وال نراه ال فإننا الشمس فً ٌحدث أن ٌمكن حدث أيّ  أن أي ، ضوبٌة دقابق ثمانً

 أنا إننا أي.  إلٌنا الشمس من الصادر الضوء على محمولة صورته تصلنا حٌن حدوثه من دقابق ثمانً بعد إال

 فً ونحن الشمس لماضً ننظر أننا وهو فارق مع مباشرة   للماضً ننظر فإننا الشمس الى ننظر حٌن وأنت

 األرض عن ٌبعد آخر كوكب أو لنجم نظرنا ولو ضوبٌة دقابق ثمانً األرض عن تبعد فالشمس وإذن ، حاضرنا

 الى ننظر كّنا وإذا بالضبط سنة قبل الكوكب أو النجم ذلك على حدث لما ننظر نكون بهذا فنحن ضوبٌة سنة

 سنة آالؾ عشرة قبل الكوكب ذلك علٌه كان لما ننظر فنحن ضوبٌة سنة 11111 األرض عن ٌبعد كوكب

 عن بعٌدة أنها ونعتقد وجمٌلة المعة نجوم نرى قد لٌبل   للسماء رإوسنا نرفع حٌن وأنت أنا بل ال ، بالضبط

 هذا كل استؽرقت التً صورتها سوى ٌتبقى ولم السنٌن مبلٌٌن قبل انفجرت النجوم تلك أن والحقٌقة فقط األرض

 ! موجودة تعد لم الحقٌقة فً أنها إال ضوبها ونرى نراها إننا ومع لنا تصل لكً الوقت

ناك أن فرضنا فلو ، قلٌبل   الجرعة نزٌد ودعنا  فً كما الكرٌم القرآن له ٌإشر ما وهذا أخرى مجّرة فً حضارة ه 

ِمن) تعالى قوله مثل لقُ  آٌاتِه و  اواتِ  خ  م  ا واألرِض  الس  م  ُهو   دابة   من فٌِِهما ب ث   و  ْمِعُهمْ  على و   ( ق دٌر ٌ شاءُ  إِذا ج 

 وأنت(  اآلن) ٌراقبون وهم ضوبٌة سنة ألؾ األرض عن ٌبعدون الحضارة تلك أبناء وكان. !  الشورى.  29

 بل كبل الجواب ؟ تقرأ وأنت سٌرونك فهل األرض على ٌجري ما عمبلق تلسكوب خبلل من السطور هذه تقرأ
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 تجلس الذي المكان كان وربما سنة ألؾ قبل االرض علٌه كانت لما بهم الخاصة(  اآلن) فً ٌنظرون سٌكونون

 الذٌن األشخاص ولبكأ ٌرون سوؾ البعٌدة الحضارة تلك فؤبناء ولذا آخرٌن أشخاص ٌشؽله للقراءة اآلن أنت فٌه

ر ما وإذا!   أنت لك بالنسبة سنة ألؾ موتهم على مضى  أن وأخبرتهم اآلن الحضارة تلك بؤبناء اإلتصال لك تٌس 

 هذا سٌقولون أم كبلمك سٌصّدقون أنهم تتوقع فهل ، سنة ألؾ منذ أموات هم اآلن لهم ٌنظرون الذٌن األشخاص

 ؟ أعٌننا أمام الطبٌعٌة حٌاتهم وٌعٌشون أحٌاء وهم لهم ننظر ألننا معقول ؼٌر

 

 سوؾ البشر كل أن على ٌ صر نراه الكرٌم القرآن تدبرنا فلو.  البحث من األساسٌة للفكرة أدخل اآلن ودعنً

 وحتى التارٌخ فجر بدء منذ وماتوا قبلنا عاشوا إنسان ملٌار ثمانٌن هناك أن نعلم أننا مع!  الساعة قٌام ٌشهدون

ّنا فلو الٌوم هذا  والقرآن قبلنا ماتوا الذٌن علٌها سٌشهد فكٌؾ الساعة قٌام على سٌشهد الذي الجٌل مثبل   نحن ك 

ل ة   إِن  ... ) تعالى قوله فً كما العكس ٌقول ْلز  ةِ  ز  اع  ء   الس  ًْ ِظٌم   ش  ْوم  ( ٔ) ع  ا ٌ  ه  ْون  لُ  ت ر  ْذه  ة   ُكل   ت  ا ُمْرِضع  م   ع 

تْ  ع  عُ  أ ْرض  ت ض  اتِ  ُكل   و  ْمل   ذ  ْمل ه ا ح   عن تنازلنا لو فحتى( !  ترونها ٌوم) للصٌؽة وانتبه.  2 ، 1:الحج.. (  ح 

 الجمٌع ٌشمل(  ترونها ٌوم) والقول المسلمٌن عن الطرؾ نؽض أن ٌمكن فبل البشرٌة لكل القرآن بؤن القول

ِسر   ق دْ :) تعالى قوله وهو أوضح مثال إلٌك وخذ اآلن أحٌاء كلهم لٌسوا المسلمٌن أن نعلم ونحن ُبوا ال ِذٌن   خ  ذ   ك 

ِ  بِلِق اءِ  ت ى هللا  ا ح  ْتُهمُ  إِذ  اء  ةُ  ج  اع  ةً  الس  ْؽت  ا ق الُوا ب  ا ٌ  ن  ت  ْسر  ل ى ح  ا ع  ا م  ْطن  ُهمْ  فٌِه ا ف ر  ْحِملُون   و  ُهمْ  ٌ  ار  ل ى أ ْوز   ع 

اء   أ ال   ُظُهوِرِهمْ  ا س  ِزُرون   م   بلقاء كذبوا الذٌن فهإالء (! هللا بلقاء كذبوا الذٌن خسر قد) وانتبه. 31: األنعام ( ٌ 

 ٌا قالوا بؽتةً  الساعة جاءتهم إذا حتى) بؽتة   الساعة الجمٌع على تؤتً ثم األموات ومنهم األحٌاء منهم هللا

 ( ! حسرتنا

ت ى).. تعالى قوله فً الدنٌا عذاب على الساعة تقدٌم ت بلحظ أن علٌك وكذلك ُهمُ  ح   ٌ ؤْتِ ةُ  ت  اع  ةً  الس  ْؽت  ُهمْ  أ وْ  ب   ٌ ؤْتِ  ٌ 

ابُ  ذ  ْوم   ع  قٌِم   ٌ  ُهمْ  أ نْ  أ ف ؤ ِمُنوا) تعالى قوله فً الساعة على العذاب تقدٌم ثم ومن ،(  ع   ٌ ؤْتِ ة   ت   ٌ اِش ابِ  ِمنْ  ؼ  ذ  ِ  ع   أ وْ  هللا 

ُهمُ   ٌ ؤْتِ ةُ  ت  اع  ةً  الس  ْؽت  ُهمْ  ب  ْشُعُرون   ال   و   أن قبل الدنٌا فً عذاب ٌؤتٌه الكافرٌن بعض أن ٌعنً ما. 117: ٌوسؾ ( ٌ 

 أتته فقد ٌموت من كل أن ٌعنً وهذا.  الدنٌا فً العذاب ٌؤتٌه أن قبل الساعة تؤتٌه اآلخر وبعضهم ، الساعة تؤتٌه

 ! الساعة

 عٌسى أحٌاهم الذٌن ولبكأ مثل ،(  الساعة)  الى ٌصل أن بدون أخرى مرة الدنٌا الى عاد ثم مات من الناس فمن

 لهم فقال الموت حذر دٌارهم من خرجوا الذٌن إسرابٌل بنً من األلوؾ كذلك ، ربه بإذن علٌه هللا سبلم مرٌم بن

 لك نإمن لن له قالوا ثم ربه لمٌقات موسى هللا نبً اختارهم الذٌن السبعٌن أٌضا وهناك ، أحٌاهم ثم موتوا هللا

 مبة هللا أماته الذي عزٌر ومثل ، أخرى مرة تعالى هللا أحٌاهم ثم فماتوا الصاعقة فؤخذتهم جهرة هللا نرى حتى

 مرة الدنٌا الى تعالى هللا بعثهم بل(  الساعة)  الى ٌصلوا لم جمٌعا   فهإالء ، أخرى مرة الدنٌا فً بعثه ثم عام

 إرادته تقضً أن قبل أخرى مرة الدنٌا الى سٌرجعهم بؤنه المطلق تعالى هللا علم لسبب ذلك كان وربما ، أخرى

 ثم البلزمن الى الزمن من أخرجهم أنه بمعنى ، لهم تعالى هللا حدده بزمن المإقت الموت علٌهم المطلقة الخاصة

 نتدبر حٌن ألننا.  وأعلم أعلى تعالى وهللا ، كثٌر أو وقت قلٌل منه مضى أن بعد أخرى مرة الزمن الى أعادهم

ال ِذي أ وْ  ).  والبلزمن الزمن الى واضحة إشارات فٌها نجد عزٌر قصة علٌنا تقص التً البقرة آٌة ر   ك  ل ى م   ع 

ة    ٌ ْر ً   ق  ِه ة   و   ٌ اِو ل ى خ  ِذهِ  ٌُْحًٌِ أ ن ى ق ال   ُعُروِشه ا ع  ُ  ه 
ْعد   هللا  ا ب  ْوتِه  هُ  م  ات  ُ  ف ؤ م 

ة   هللا  ام   ِمب  هُ  ُثم   ع  ث  ع  مْ  ق ال   ب   ق ال   ل بِْثت   ك 

ْوًما ل بِْثتُ  ْوم   ب ْعض   أ وْ  ٌ  لْ  ق ال   ٌ  ة   ل بِْثت   ب  ام   ِمب  اِمك   إِل ى ف اْنُظرْ  ع  ع  ابِك   ط  ر  ش  هْ  ل مْ  و  ن  ت س  اْنُظرْ  ٌ  اِرك   إِل ى و  ل ك   ِحم  ْجع  لِن   و 

ةً   ٌ اْنُظرْ  لِلن اسِ  آ  امِ  إِل ى و  ؾ   اْلِعظ  ٌْ ا ك  ا ُثم   ُنْنِشُزه  ْكُسوه  ا ل ْحًما ن  ٌ ن   ف ل م  ب     أ ن   أ ْعل مُ  ق ال   ل هُ  ت 
ل ى هللا  ء   ُكلِّ  ع  ًْ  ( ق ِدٌر   ش 

 قبل تناوله وشك على وكان ، وشرابه طعامه جهز قد كان عزٌرا   أن الكرٌمة اآلٌة من نفهم حٌث.  259: البقرة
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 الى فٌه رجعة ال نهابٌا   موتا   ٌكن لم عزٌر موت أن ( عام مبة هللا فؤماته)  تعالى قوله من ونفهم ، ٌموت أن

 على مرت والتً ، الدنٌا أعوام من عام مبة قدره بزمن سلفا   محددا   كان بل ، العادة فً الناس ٌموت كما الدنٌا

بل حٌن أنه حتى ، الدنٌا زمن نطاق عن خارجا   عزٌر كان بٌنما طوٌل كزمن الدنٌا فً الناس  قال ؟ لبثت كم:  س 

 فً وقتا   ٌقضً العادة فً وألنه ، نابما   كان أنه ظن ألنه ذلك قال أنه المإكد ومن.  ٌوم بعض أو ٌوما   لبثت: 

اْنُظرْ ) .  له قٌل حٌن ولكن ، ٌوم بعض أو ٌوم على ٌزٌد ال النوم اِرك   إِل ى و  ل ك   ِحم  ْجع  لِن  ٌ ةً  و  اْنُظرْ  لِلن اسِ  آ   إِل ى و 

امِ  ؾ   اْلِعظ  ٌْ ا ك  ا ُثم   ُنْنِشُزه  ْكُسوه  ِذهِ  ٌُْحًٌِ أ ن ى) السابق تساإله على إجابة كان ذلك أن أدرك ، .. (ل ْحًما ن  ُ  ه 
ْعد   هللا   ب 

ا ْوتِه   األعوام مدة طٌلة فساد علٌه ٌجر لم أي ، ٌتسنه لم وشرابه طعامه أن هو هنا النظر ٌلفت ما ولكن.  ( ؟ م 

 ومن.  سوٌعات ٌتعدى ال قد قصٌر وقت بعد العادة فً ٌفسدان والشراب الطعام أن مع ، انقضت التً المبة

 : ٌلً ما نفهم لآلٌة العمٌق تدبرنا

 أجساد على ٌجري ما جسده على جرى وقد مٌت وهو علٌه المبة األعوام انقضت فقد عزٌر الى بالنسبة -

 .  ( عام مبة لبثت بل)  تعالى وقوله ( عام مبة هللا فؤماته)  تعالى لقوله وذلك ، األموات

 على ٌجري ما جسده على جرى وقد مٌت وهو أٌضا   المبة األعوام علٌه انقضت فقد عزٌر حمار الى بالنسبة -

 .  ( لحما نكسوها ثم ننشزها كٌؾ العظام الى وانظر)  تعالى لقوله وذلك ، النافقة الحٌوانات أجساد

 أصلحهما ثم فسدا قد إنهما نقول أن ٌمكننا وال ، قط وقت علٌهما ٌمض فلم والشراب الطعام الى بالنسبة ولكن -

 ٌصل لم فهم الى ٌدفعنا وهذا ، قط فساد علٌه ٌجر لم أي ( ٌتسّنه لم)  بوضوح تقول اآلٌة أن ذلك ، تعالى هللا

 فلم الزمن عن عزلهما تم قد والشراب الطعام أن أي ، الزمن نسبٌة حقٌقة اإلنسان اكتشؾ أن قبل السابقٌن الى

 .      وقت أي علٌهما ٌمر

ق اهُ ) نصحهم الذي المإمن والرجل فرعون آل عن تعالى قوله فً إشكاال   الناس بعض ٌرى وقد ُ  ف و 
ب اتِ  هللا  ٌِّ ا س   م 

ُروا ك  اق   م  ح  ْون   بِآ لِ  و  ابِ  ُسوءُ  فِْرع  ذ  ارُ  ، اْلع  ُضون   الن  ا ٌُْعر  ه  ٌْ ل  ا ع  ا ُؼُدّوً ًٌّ ِش ع  ْوم   و   ٌ قُومُ  و  ةُ  ت  اع   آ ل   أ ْدِخلُوا الس 

ْون   د   فِْرع  ابِ  أ ش  ذ   فً وعذابا   برزخٌة حٌاة هناك أن الكرٌمة اآلٌة من السابقون فهم حٌث.  46 ، 45 ؼافر ( اْلع 

 مفهوم من القرآنٌة اللؽوٌة الصٌاؼة نتدبر حٌن ولكن.  وخرابها الدنٌا نهاٌة حتى أي(  الساعة تقوم)  حتى القبر

 فً البلزمن وعن الزمن عن تتحدث اآلٌة أن نجد ، مباشرة للموت التالٌة اللحظة فً ٌحدث ما هً الساعة كون

 دفعهم تفسٌرا   اآلٌة فسروا فقد شٌبا   الزمن نسبٌة عن ٌعلمون ٌكونوا لم السابقٌن المفسرٌن ألن ولكن ، واحد وقت

 . البرزخٌة بالحٌاة والقول القبر بعذاب القول الى

 نعٌش الذي(  اآلن)  منطلق ومن نحن زمننا منطلق من لنا فتقول الدنٌا فً األحٌاء نحن تخاطبنا الكرٌمة اآلٌة إن

 ٌكون حتى وتؽٌب شمس جهنم على تشرق فهل ، مساءَ  صباحَ  أي ( وعشٌاً  ؼدواً  علٌها ٌعرضون النار)  فٌه

 فقط األحٌاء نحن علٌنا وٌإثران الدنٌا فً وقتان هما والعشً الؽدو إن وبالنار؟ فرعون بآل خاصا   والعشً الؽدو

 النار ٌدخلوا لم فرعون فآل(  اآلن)  نحن إلٌنا بالنسبة أنه ٌعنً وهذا ، جهنم نار على وال مات من على ولٌس

 سوؾ الدنٌا فً(  اآلن)  حً كل ولكن ، وتؽٌب نحن علٌنا الشمس تشرق طالما إلٌها طرٌقهم فً هم بل ، بعد

 نحن إلٌنا بالنسبة هو كله هذا.  العذاب أشد ٌدخلوا أن فرعون بآل ٌإمر كٌؾ(  ساعته)  الساعة تقوم ٌوم ٌرى

ر وقد فعبل   ساعتهم قامت فقد األموات فرعون آل الى بالنسبة أما ، اآلن األحٌاء  وكما.  العذاب أشد فدخلوا بهم أ م 

 حٌن الكافر إلٌه ٌدخل الذي البلزمن منطلق من تخاطبنا أخرى آٌة فإن ، نحن زمننا منطلق من اآلٌة هذه خاطبتنا

ا) نوح قوم عن تعالى قوله فً وذلك ، موته اتِِهمْ  ِمم  ِطٌب  اًرا ف ؤُْدِخلُوا أُْؼِرقُوا خ  ِجُدوا ف ل مْ  ن  ِ  ُدونِ  ِمنْ  ل ُهمْ  ٌ   هللا 

اًرا  أي.  فٌه زمنٌا   تراخً ال التعقٌب على عطؾ حرؾ فهو(  فؤدخلوا)  فً الفاء حرؾ الحظ.  25: نوح ( أ ْنص 

 ب رجِّ  لها عبلقة ال البعض فهم كما(  الساعة زلزلة) إن ثم ، النار فٌها أدخلوا فٌها أؼرقوا التً اللحظة فً أنهم
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 نربط كً معانٌها مطلق لٌس ولكن المضمار هذا فً ٌدخل(  الزلزلة) معانً بعض نعم!  الجبال دك أو األرض

 ، األحزاب.  11. ( شدٌداً  زلزاالً  وزلزلوا المإمنون ابتلً هنالك)  تعالى لقوله وانتبه بالزلزلة الساعة قٌام

 .. ( هللا نصر متى معه آمنوا والذٌن الرسول ٌقول حتى وزلزلوا والضراء البؤساء مستهم) ..  تعالى وقوله

 من كل أن والمعنى.  الزلزلة تلك عن تماما   مختلؾ ومعناها النفسٌة الزلزلة هً الزلزلة فهذه ، البقرة.  214.

ت وقد األرض له ٌصّور(  ساعته) الساعة وهول منفردا   الزلزلة تلك ٌشهد سوؾ ٌموت ج  ا   ر   أٌضا   ولذلك رج 

 ( ! . . . مرضعة كل ُتذهل)

 ٌ شاهد وهناك فٌه الزمن مختلؾ عالم أمام نفسه فٌرى البلزمن الى الزمن من مباشرة ٌنتقل اإلنسان ٌموت فحٌن

 الساعة أن هو هذا ٌإٌد وما!  أٌضا   والدته قبل ماتوا ألنهم الحٌاة فً ٌراهم لم ومن أحٌاء خلفه تركهم الذٌن كل

ِ )( . . .  البصر كلمح) تؤتً لِل  بُ  و  ٌْ اتِ  ؼ  او  م  اأْل ْرِض  الس  اۖ   و  م  ةِ  أ ْمرُ  و  اع  ل ْمحِ  إاِل   الس  رِ  ك  بُ  ُهو   أ وْ  اْلب ص  ۖ   أ ْقر 

   إِن  
ل ى   هللا  ء   ُكلِّ  ع  ًْ  النظر أو البصر إن ،( !  البصر لمح) هذا هو ما نفهم أن علٌنا إذن ، 77: النحل (ق ِدٌر   ش 

 نرى وبهذا الضوء ظهر على شًء أي صورة لنا وتنتقل ما جسم على الضوء إنعكاس خبلل من ٌؤتٌنا والرإٌة

 أسرع أنه ت ثبت بل(  البصر لمح) أو الضوء بسرعة الساعة أمر بوصؾ تكتفً ال المباركة واآلٌة الشًء ذلك

 فبلبد نحن نفهمه كما الكون فً ٌوجد ما أسرع هً الضوء سرعة كانت ولما( !  أقرب هو أو)  بقولها ذلك من

 مع بالتوازي نعٌش أننا أي الفكرة هً وتلك!  نحن عالمنا خارج من شًء الضوء من أسرع هو الذي الشًء أن

 الكتاب من علم   عنده الذي قال.) تعالى قوله نفهم أن ٌمكن األساس هذا وعلى زمنٌة(  طوبولوجٌا) أو آخر زمن

 أنا لسلٌمان قال العفرٌت أو الجن ذلك أن لنا ٌنقل والقرآن. النمل.  41  ..(طرفك إلٌك ٌرتد أن قبل به آتٌك أنا

 أجلب فسوؾ أنا أما جدا   بطًء هذا إن ( الكتاب من علم   عنده) الذي فؤجابه مكانك من تقوم أن قبل بعرشها آتٌك

 الكبرى فالمعضلة ،!  والمعراج اإلسراء مسؤلة نفهم أن ٌ مكننا أٌضا   هذا أساس وعلى!  البلزمن فً العرش لك

 أن فنتصّور بالمكان الزمان نربط ولذا الجسمانٌة طبٌعتنا لنا نصبته الذي الفخ من التخلُّص نستطٌع ال أننا هً

 هذا أن نتصّور ، عباس ابن حدٌث فً كما عام( 511) مسٌرة األرض عن تبعد السماء أن ذكرت التً األحادٌث

 الزمان لكن واحد المكان أن الواقع فٌما!  األمكنة كباقً مكان هو معراجه فً هللا رسول له وصل الذي المكان

 واإلشارات عمبلق أسود ثقب داخل بٌنها فٌما األبعاد تداخل فرضنا لو الحال هو كما آخر ب عد الى ب عد من ٌختلؾ

ب   ال  )  الذي الكتاب بهذا علٌنا أنعم الذي فسبحان الصدد هذا فً تكون ما أوضح من القرآنٌة ٌْ قٌِن   ُهًدى فٌِهِ  ر   لِّْلُمت 

 . . . البقرة.  2 ( .

 قوله فً كما(  البرزخ) بالـ عنه عب ر إذ دقٌق جدا   والبلزمن الزمن بٌن والحاجز الفاصل هذا عن القرآن وتعبٌر
ت ى):  تعالى ا ح  اء   إِذ  ُهمُ  ج  د  ْوتُ  أ ح  بِّ  ق ال   اْلم  لًِّ ، اْرِجُعونِ  ر  لُ  ل ع  الًِحا أ ْعم  ا ص  ْكتُ  فٌِم  ر  ال   ت  ا ك  ه  ة   إِن  لِم  ا ُهو   ك   ق ابِلُه 
ِمنْ  ابِِهمْ  و  ر  خ   و  ْرز  ْومِ  إِل ى ب  ُثون   ٌ             (ارجعون رب)قال الذي هذا أن ٌقول ال فالقرآن ، المإمنون ،111/  99 ( ، ٌُْبع 
 اآلٌة لهذه عبلقة وال هناك أمامه موجودون كلهم الناس إن بل ، فٌها مازالوا الناس ألن للدنٌا ٌرجع أن ٌرٌد

 لعله معهم العودة ٌرٌد وهو الدنٌا فً موجودٌن مازالوا أو موجودون الناس أن الشخص ذلك باعتقاد المباركة
 تعالى قوله مثل فً الكبلم هذا ٌقولون الجحٌم فً الكفار بعض أن ت ثبت أخرى آٌات هناك ألن صالحا   ٌعمل
ل وْ :) ى و  اِكُسو اْلُمْجِرُمون   إِذِ  ت ر  ِهمْ  ِعْند   ُرُءوِسِهمْ  ن  بِّ ا ر  ن  ب  ا ر  ْرن  ا أ ْبص  ِمْعن  س  ا و  لْ  ف اْرِجْعن  ْعم  الًِحا ن   (ُموقُِنون   إِن ا ص 

ُهمْ ) تعالى وقوله.  12:السجدة ِرُخون   و  ا ٌ ْصط  ا فٌِه  ن  ب  ا ر  لْ  أ ْخِرْجن  ْعم  الًِحا ن  ر   ص  ٌْ ا ال ِذي ؼ  لُ  ُكن  ْعم  .  37: فاطر .. (ن 
 كلهم الناس ٌرى سوؾ فهو الدنٌا فً الناس وجود وبٌن للدنٌا الرجوع هللا من الكافر ذلك لطلب عبلقة فبل وإذن
 حاجز ألنه والبلزمن الزمن بٌن والحاجز للحابل وصؾ هو البرزخ وتعبٌر(  ساعته) ومجًء موته بمجّرد أمامه
ج  :) جدا   رقٌق ر  نِ  م  ٌْ ْحر  انِ  اْلب   ٌ قِ ْلت  ا ، ٌ  ُهم  ن  ٌْ خ   ب  ْرز  انِ  ال   ب   ٌ ْبِؽ  ٌلتقً ال أي ٌبؽٌان ال ومعنى/  ،الرحمن 19،21 (.ٌ 
ُهو  ) وكذلك باآلخر، أحدهما ج   ال ِذي و  ر  نِ  م  ٌْ ْحر  ا اْلب  ذ  ْذب   ه  ات   ع  ا فُر  ذ  ه  اج   ِمْلح   و  ل   أُج  ع  ج  ا و  ُهم  ن  ٌْ ًخا ب  ْرز   ب 

ْحُجوًرا ِحْجًرام    ، 53: الفرقان ( و 
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 الفاصل هو البرزخ هذا أن من إلٌه نذهب ما ٌإكد وما معا   ٌمتزجا ال لكً منهما واحد كل حبس ٌعنً والحجز
ف اُهمُ  ال ِذٌن  ):  تعالى قوله والبلزمن الزمن بٌن الرقٌق و  ت  ةُ  ت  بِك  ال  بٌِن   اْلم  ٌِّ قُولُون   ط  م   ٌ  ال  ُكمُ  س  ٌْ ل  ة   اْدُخلُوا ع  ن  ا اْلج   بِم 
لُون   ُكْنُتمْ  ْعم   الطٌبٌن من وهم المبلبكة تتوافهم الذٌن هإالء أن فً الداللة واضحة المباركة واآلٌة.  32: النحل ( ت 

 : تعالى قوله فً األوضح والمثال وموتهم لهم المبلبكة استٌفاء بعد مباشرة   الجنة ٌدخلون المإمنٌن

ل وْ ) ..   ى و  الُِمون   إِذِ  ت ر  اتِ  فًِ الظ  ر  م  ْوتِ  ؼ  ةُ  اْلم  بِك  ال  اْلم  اِسُطو و  ِدٌِهمْ  ب  ٌْ ُكمُ  أ ْخِرُجوا أ  ْوم   أ ْنفُس   ٌ ْون   اْل اب   ُتْجز  ذ   ع 

ا اْلُهونِ  قُولُون   ُكْنُتمْ  بِم  ل ى ت  ِ  ع  ر   هللا  ٌْ قِّ  ؼ  ُكْنُتمْ  اْلح  نْ  و  اتِهِ  ع   ٌ ْكبُِرون   آ  ْست   فً وهم الظالمٌن أن أي ، 93: األنعام ( ت 

 العذاب هللا ٌجزٌكم فالٌوم نفعا   أو ضرا   لها تملكون كنتم إن أنفسكم أخرجوا المبلبكة لهم تقول الموت ؼمرات

 ! تستكبرون كنتم ألنكم النار وٌدخلكم

 هللا وعد الذي الهون عذاب وٌذوقون جهنم ٌدخلون سوؾ الموت ؼمرات فً هم الذي الٌوم نفس فً أنهم ومعناه

 تشعرون ال ولكن أحٌاء   بل أموات   هللا سبٌل فً ٌقتل لمن تقولوا وال) :  تعالى وقوله.  والظالمٌن الكافرٌن به

 بهم تشعرون ال البرزخ أو الرقٌق الفاصل هذا بسبب لكن أحٌاء وهم معكم تماس على أنهم أي ، البقرة. 154.(

 الذٌن األرض عن البعٌدة الحضارة تلك أبناء تتذكر أن وعلٌك هذا إال ( تشعرون ال) لقوله آخر معنى والٌوجد ،

 صادقة صحٌحة ورإٌتهم آخرٌن أشخاص ٌرون لكن اآلن فٌه أنت الذي للمكان ٌنظرون كٌؾ المثال بهم قّربنا

 مرقدنا من بعثنا من وٌلنا ٌا قالوا):  تعالى قوله ثم! (  تشعرون ال) بالقول المباركة اآلٌة تخاطبهم الذٌن ونحن

 الذي الرعب كل مع القبر عذاب ٌذوقون الكافرٌن أن المفسرٌن بعض قول مع ٌستوي كٌؾ ، ٌس.  52.  ( هذا

 العذاب ذلك كل عن ٌ عب ر فهل ( هذا مرقدنا من بعثنا من وٌلنا ٌا) مهأنفس الكافرٌن قول ٌستوي كٌؾ ، ذكروه

 ظل فً نعٌش الذٌن نحن مّنا وٌرٌد الوسطى القرون بعقلٌة ٌفّكر مازال البعض أن المشكلة لكن(  مرقد) بؤنه

 عن تتكلم أنها على لك ذكرناها التً اآلٌات اؼلب فسروا فقد ، اعتقاده بذات نعتقد أن والعلم الفٌزٌاء فتوحات

لوا البرزخ  التً واألحادٌث. اعتقاداتهم مع تتناسب لكً إقحاما   وأقحموها منطقٌة كل عن خارج بشكل اآلٌات وأو 

 أن وأخبرتها عابشة السٌدة على دخلت ٌهودٌة مرأةا أن ٌزعم من فمنهم أشكال على القبر عذاب تإكد أنها ذكروا

 أمر هكذا عن ساهٌا   أو الهٌا   كان وكؤنه نعم لها فقال هذا عن النبً عابشة السٌدة فسؤلت ٌ عذبون القبور أصحاب

 ما مثل وحصل عابشة السٌدة على دخلتا عجوزٌن أن تقول أخرى ورواٌة ٌهودٌة ةامرأ بفضل له ٌتنبه حتى جلل

 . آخره الى الكفر م حضوا الذٌن فقط هم القبر فً ٌعّذبون الذٌن أن ٌّدعً آخر وشكل ، األولى الرواٌة فً

 بطون فً موجود هو ما على للبعض تؽطٌة هً وإنما صحٌح هذا من شًء ال أن هلل بها أ دٌن التً وعقٌدتً

 لدٌهم مقّدسة أنها ٌبدو التً الكتب مع ٌنسجم لكً الواضح هللا كبلم لتحرٌؾ فٌذهبون وتبلعب دس من الكتب

ع أ رٌد وال هللا كتاب من أكثر  ! كتبوا ما وٌرى لٌذهب شاء ومن الموضوع فً التوسُّ

 

ها مدلول من وأكثر معنى من أكثر لها(  الساعة) بؤن نفهم أن ٌمكننا ، السرٌع اإلٌجاز هذا بعد  أن هو وأهمُّ

لُِكلِّ ) والموت األجل تعنً(  الساعة) ة   و  ل   أُم  اۖ   أ ج  اء   ف إِذ  لُُهمْ  ج  ؤِْخُرون   ال   أ ج  ْست  ةً  ٌ  اع  ال  ۖ   س  ْقِدُمون   و  ْست   ٌ )

أ ن  :) تعالى قوله وأما. 34: األعراؾ ة   و  اع  ة   الس   ٌ ب   ال   آ تِ ٌْ ا ر  أ ن   فٌِه     و 
ثُ  هللا  ْبع  نْ  ٌ   أن ،أي 7: الحج (اْلقُُبورِ  فًِ م 

 7 الصفحة 58 الجزء فً البحار فً(  قد) المجلسً ذكر كما مباشرة   أمامه ذلك كل ٌ شاهد ٌموت حٌن اإلنسان

 رٌب ال) أمر القبور فً من بعث وإن(  قٌامته قامت فقد مات من)  قال أنه وآله علٌه هللا صلى هللا رسول عن

 بؽتة   تؤتً كونها مع تستوي ال أنها قلنا التً الساعة أشراط وأما ، ٌجري الذي ذلك بكل(  تشعرون ال) لكن ( فٌه

 على الدنٌا الحٌاة فً عمره ق صر أو بطول ٌتحّكم الذي هو اإلنسان أن بفعل الموت لشروط اإلنسان استٌفاء فهً

 ت طٌل مثبل   الصدقة أن المعروؾ إن ، نقول الخاطفة اللمحة بنحو ولكن ، المسؤلة هذه فلسفة فً طوٌل تفصٌل
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ر أخرى وأعمال ، المندوبة األعمال بعض وكذلك العمر  ؼٌر أمر فهذا العلم بلؽة تكلمنا لو وحتى.  العمر تقصِّ

 دولة ظل تحت المجتمع وصول مع التوفٌق وهو األكبر اإلشكال رفعنا أننا هذا كل من واألهم ، للنقاش قابل

 األجٌال تلك عودة استحالة أثبتنا أن بعد هلل الخالصة والعبادة الوجودي الكمال من المراتب تلك لكل اإللهً العدل

 ، الزمان آخر مجتمع على تقع أنها األقدمون اعتقد الذي الساعة قٌام وبٌن ، واألخبلقً العقابدي لئلنحراؾ

 أو الموضع هذا فً سواء   له ذكرناه ما أدلة لٌرى الكتاب هذا فصول من سبق لما العودة الكرٌم للقارئ وٌمكن

 ! الدٌن وٌوم القٌامة عن تفاصٌل من سٌؤتً فٌما

 

 العام الكونً والنظام الساعة

ْوم  )   لُ  ٌ  د  ر   اأْل ْرضُ  ُتب  ٌْ اتُ  اأْل ْرِض  ؼ  او  م  الس  ُزوا و  ر  ب  ِ  و  اِحدِ  لِل  ى( 8ٗ)  اْلق ه ارِ  اْلو  ت ر  بِذ   اْلُمْجِرِمٌن   و  ْوم  نٌِن   ٌ   ُمق ر 

ابٌِلُُهمْ ( 9ٗ)  اأْل ْصف ادِ  فًِ ر  ان   ِمنْ  س  ْؽش ى ق ِطر  ت  ُهمُ  و  ارُ  ُوُجوه  ْجِزي  ( ٓ٘)  الن   ٌ ُ  لِ
ْفس   ُكل   هللا  ا ن  ب تْ  م  س     إِن   ك 

 هللا 

ِرٌعُ  ابِ  س  ا( ٔ٘)  اْلِحس  ذ  غ   ه  ُروا لِلن اسِ  ب ال  ٌُْنذ  لِ ْعل ُموا بِهِ  و   ٌ لِ ا و  م  اِحد   إِل ه   ُهو   أ ن  ر   و  ك  ذ   ٌ لِ  (،( ٕ٘)  اأْل ْلب ابِ  أُولُو و 

 . إبراهٌم

 اإلنسان ٌراه ما ولكن ، الحال بطبٌعة كذلك وهو القٌامة ٌوم أجواء الى القارئ ٌؤخذ المباركة لآلٌات العام الجو 

 فً للحساب الناس وبرز والسماوات األرض ؼٌر تبدلت األرض أن هو(  ساعته) ومجًء مباشرة   موته بعد

ٌ درك ألنه اآلخرة فً أمامه كلهم سٌراهم المٌت ولكن الدنٌا فً مازالوا الناس أن مع اإللهً العدل محكمة  أن س

ن) أو زمنٌن هناك  ٌ  بشكل تقع أنها قلنا التً(  الساعة) بعد وهذا(  تشعرون ال) تعالى قوله مصداق وهذا(  آن

 الكرٌم القرآن فً ورد القٌامة معنى أن الطرح هذا ٌإٌد وما ، الساعة علٌه قامت قد فهو ٌموت من كل أي فردي

 قوله فً كما شًء كل ٌنتهً أن بعد ربها بنور ت شرق األرض وإن لؤلرض الناس عودة الى باإلشارة مصحوبا  

 : تعالى

ُنفِخ  )  ورِ  فًِ و  ِعق   الص  نْ  ف ص  اتِ  فًِ م  او  م  نْ  الس  م  نْ  إاِل   اأْل ْرِض  فًِ و  اء   م  ُ  ش 
ى فٌِهِ  ُنفِخ   ُثم   هللا  ا أُْخر  ام   ُهمْ  ف إِذ   ٌ  قِ

ْنُظُرون   ق تِ ( 8ٙ)  ٌ  أ ْشر  ا بُِنورِ  اأْل ْرضُ  و  ه  بِّ ُوِضع   ر  ِجًء   اْلِكت ابُ  و  ٌٌِّن   و  بِ اءِ  بِالن  الش ه د  ً   و  قُِض ُهمْ  و  ن  ٌْ قِّ  ب  ُهمْ  بِاْلح   و 

ٌ تْ ( 9ٙ)  ٌُْظل ُمون   ال   ُوفِّ ْفس   ُكل   و  ا ن  ِمل تْ  م  ُهو   ع  ا أ ْعل مُ  و  لُون   بِم  ْفع  ِسٌق  ( 7ٓ)  ٌ  ف ُروا ال ِذٌن   و  م   إِل ى ك  ن  ه  ًرا ج   ُزم 

ت ى ا ح  ا إِذ  اُءوه  تْ  ج  ا فُتِح  اُبه  ق ال   أ ْبو  ا ل ُهمْ  و  ُته  ن  ز  ؤْتُِكمْ  أ ل مْ  خ  ْتلُون   ِمْنُكمْ  ُرُسل   ٌ  ُكمْ  ٌ  ٌْ ل  ٌ اتِ  ع  ُكمْ  آ بِّ ُكمْ  ر  ْنِذُرون  ٌُ  لِق اء   و 

ْوِمُكمْ  ا ٌ  ذ  ل ى ق الُوا ه  ل ِكنْ  ب  ق تْ  و  ةُ  ح  لِم  ابِ  ك  ذ  ل ى اْلع  افِِرٌن   ع  اب   اْدُخلُوا قٌِل  ( 7ٔ)  اْلك  م   أ ْبو  ن  ه  الِِدٌن   ج   ف بِْبس   فٌِه ا خ 

ى ْثو  ِرٌن   م  بِّ ك  ِسٌق  ( 7ٕ)  اْلُمت  ق ْوا ال ِذٌن   و  ُهمْ  ات  ب  ةِ  إِل ى ر  ن  ًرا اْلج  ت ى ُزم  ا ح  ا إِذ  اُءوه  تْ  ج  فُتِح  ا و  اُبه  ق ال   أ ْبو   ل ُهمْ  و 

ُته ا ن  ز  م   خ  ال  ُكمْ  س  ٌْ ل  ا ِطْبُتمْ  ع  الِِدٌن   ف اْدُخلُوه  ق الُوا( 7ٖ)  خ  ْمدُ  و  ِ  اْلح  ا ال ِذي لِل  ق ن  د  هُ  ص  ْعد  ا و  ن  ث  أ ْور  أُ  اأْل ْرض   و  و  ب  ت   ِمن   ن 

ةِ  ن  ثُ  اْلج  ٌْ اءُ  ح  اِملٌِن   أ ْجرُ  ف نِْعم   ن ش  ى( 7ٗ)  اْلع  ت ر  ة   و  بِك  ال  افٌِّن   اْلم  ْرشِ  ْولِ ح   ِمنْ  ح  بُِّحون   اْلع  ْمدِ  ٌُس  ِهمْ  بِح  بِّ ً   ر  قُِض  و 

ُهمْ  ن  ٌْ قِّ  ب  قٌِل   بِاْلح  ْمدُ  و  ِ  اْلح  بِّ  لِل  ال ِمٌن   ر    . . . الزمر( ،( 7٘)  اْلع 
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 واألرض السماوات مفهوم أن على األرض فً ومن السماوات فً من ٌ صعق الصور فً األولى النفخة فبعد

سن ا وإِن ا)  تعالى قوله مثل للنظر الفتة تعابٌر الكرٌم القرآن فً ورد إذ أحد ٌتصّور قد مّما وأشمل أوسع  ل م 

آء   م  ْدنِها الس  ج  ا ُملِب تْ  ف و  ًۖ س  ر  ِدًٌدا ح  ُشُهًبا ش  ِمن  ) تعالى وقوله ( و   ذكر الكرٌم القرآن أن على (ِمثل ُهن   األرِض  و 

 وأن العوالم تعدد بالضرورة تعنً التً السماوات تعدد عن األحادٌث استفاضت وقد مرة( 191) السماوات لفظ

 هللا أن أتظن: }  قال إذ السبلم علٌه السجاد اإلمام عن األنوار ومشارق البحار فً كما مصداق من أكثر لؤلرض

 العوالم تلك آخر فً وهللا وأنتم آدم ألؾ وألؾ عالم ألؾ ألؾ خلق لقد وهللا بلى ؟ سواكم خلقا   ٌخلق لم تعالى

 ترى لعلك:}  قوله السبلم علٌه الباقر عن الثقلٌن نور وكتاب التوحٌد كتاب فً ورد وكذلك{ .  اآلدمٌٌن وأولبك

 تبارك هللا خلق لقد وهللا بلى ؟ ؼٌركم بشرا   ٌخلق لم هللا أن ترى أو الواحد العالم هذا خلق إنما تعالى هللا أن

 مّما أكثر األرض تعدد عن واألحادٌث{   العوالم تلك آخر فً وهللا وأنتم آدم ألؾ وألؾ عالم ألؾ ألؾ وتعالى

 معنى فً قوله وآله علٌه هللا صلوات النبً عن البلدان ومعجم المعارؾ دابرة فً جاء كما لذكرها المجال ٌتسع

 مثل وإبراهٌم نوحكم مثل ونوح آدمكم مثل آدم أرض كل وفً: }  قال ( مثلهن األرض ومن)  المباركة اآلٌة

 ونوح كآدمكم وآدم كنبٌكم نبً أرض كل فً أرضٌن سبع:) قال عباس ابن عن األنوار بحار وفً{ !  إبراهٌمكم

 السبع األرضٌن من كل فً وإن: } قال أٌضا   عباس ابن عن النعمانٌة واألنوار المكٌة الفتوحات وفً{ .  كنوحكم

(  فٌها) السماء فً التً النجوم هذه:}  قال المإمنٌن أمٌر عن 14 الجزء والبحار القمً تفسٌر وفً{  مثلنا خلقا  

 { ! األرض فً التً المدابن مثل مدابن

 إلى القارئ ٌنتبه أن المهم ولكن الصدد هذا فً الواردة واآلٌات األحادٌث استقصٌنا ما إذا جدا   بنا ٌطول والكبلم

 األلفاظ هذه عن تصّورات من القارئ ذهن فً ما عن نتكلم ال فنحن والبشر واألرض السماوات نذكر حٌن أننا

 والٌمٌن والعمق واألبعاد والمكان الزمان مثل بمفاهٌم بوثاقة مربوط وهو وأعمق أوسع شًء عن نتكلم بل

 .  . . . . . . . . .آخره الى والرٌاضٌات والشمال

 

 فً بقوا الذٌن أن الواضح من وهنا األرض فً ومن السماوات فً من فٌصعق األولى النفخة الصور فً ٌنفخ

 الثانٌة الصعقة بعد أنهم بقرٌنة وذلك(  تشعرون ال) لكن ربهم عند أحٌاء هم والذٌن فقط األموات هم األرض

 أن هللا شاء من إال ٌصعقون ، سٌقومون لكونهم معنى من كان لما األرض على أحٌاء كانوا فلو ( قٌام هم فإذا)

( !  المتوازٌة األكوان) باسم المعروفة العلمٌة النظرٌة فً كما موازي أو آخر عالم فً ٌكونون كؤن ٌصعق ال

 النفخة بعد ( ٌنظرون قٌام هم فإذا) الثانٌة النفخة تؤتً ثم.  جدٌد من فٌهم الروح لبث هً األولى الصعق ونفخة

 بعثوا الذٌن هإالء فوجد!  ( ربها بنور األرض أشرقت) إذ جدا   مختلؾ الوضع المرة هذه لكن الجمٌع قام الثانٌة

 وساقوا بالعدل بٌنهم هللا وقضى الكتاب وضع و والشهداء النبٌون جاء وقد م شرقة األرض أن قبورهم من

 بعد قاموا لما أنهم على ٌإكدون الجنة ٌدخلون عندما المإمنٌن أن للنظر والبلفت.  الحساب وتم للجحٌم المجرمٌن

 كله والشهود االنبٌاء ومجًء والجنة والعذاب الحساب ذلك كل بل األرض ٌؽادروا لم الصور فً الثانٌة النفخة

ِسٌق  :) قولهم بدلٌل األرض على ق ْوا ال ِذٌن   و  ُهمْ  ات  ب  ةِ  إِل ى ر  ن  ًرا اْلج  ت ى ُزم  ا ح  ا إِذ  اُءوه  تْ  ج  فُتِح  ا و  اُبه  ق ال   أ ْبو   ل هُمْ  و 

ُته ا ن  ز  م   خ  ال  ُكمْ  س  ٌْ ل  ا ِطْبُتمْ  ع  الِِدٌن   ف اْدُخلُوه  ق الُوا ، خ  ْمدُ  و  ِ  اْلح  ا ال ِذي لِل  ق ن  د  هُ  ص  ْعد  ا و  ن  ث  أ ْور  أُ  اأْل ْرض   و  و  ب  ت   ِمن   ن 

ةِ  ن  ثُ  اْلج  ٌْ اءُ  ح  اِملٌِن   أ ْجرُ  ف نِْعم   ن ش   الكرٌم القرآن من آخر مكان وفً !( األرض وأورثنا) لقولهم وانتبه (، اْلع 

 عبادي ٌرُثها األرض أن الذكر بعد من الزبور فً كتبنا ولقد):  قال 115 اآلٌة فً األنبٌاء سورة فً وبالتحدٌد

أُ ) مباشرة   ( األرض وأورثنا) قولهم بعد قالوا أنهم األهم والمبلحظة!  ( الصالحون ! (  نشاء حٌث الجنة من نتبو 

 ! نفسها الجنة هً األرض أن اإلسبلمٌٌن الباحثٌن بعض له ذهب كما ٌعنً وهذا فصل دون
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ٌُّرات العام الكونً بالنظام(  الساعة) فارتباط  القرآن ٌإكد ولذلك وثٌق ارتباط النظام هذا على ستطرأ التً والتؽ

 والنهار اللٌل واختبلؾ واألرض السماوات خلق فً إن:) على عمران آل سورة من( 191) اآلٌة فً الكرٌم

 ( ! األلباب ألولً آلٌات  

فع اإلنعام سورة فً اآلٌات تدبرنا ولو لِك  :) تعالى قوله فً كما تماما   االشتباه لر 
ذ   ك  اِهٌم   ُنِري و  ل ُكوت   إِْبر   م 

اتِ  او  م  اأْل ْرِض  الس  ُكون   و   ٌ لِ ا( 7٘) اْلُموقِنٌِن   ِمن   و  ن   ف ل م  هِ  ج  ٌْ ل  لُ  ع  ٌْ أ ى   الل  ًبا ر  ْوك  ا ق ال  ۖ   ك  ذ  بًِّ ه   اۖ   ر   ق ال   أ ف ل   ف ل م 

ا( 7ٙ)اآْلفِلٌِن   أُِحب   ال   أ ى ف ل م  ر   ر  اِزًؼا اْلق م  ا ق ال   ب  ذ  بًِّ ه   اۖ   ر  ْهِدنًِ ل مْ  ل بِن ق ال   أ ف ل   ف ل م  بًِّ ٌ   اْلق ْومِ  ِمن   أل  ُكون ن   ر 

الٌِّن   ا( 77) الض  أ ى ف ل م  ْمس   ر  ةً  الش  اِزؼ  ا ق ال   ب  ذ  بًِّ ه   ا ر  ذ  اۖ   أ ْكب رُ  ه   ا ق ال   أ ف ل تْ  ف ل م  ِريء   إِنًِّ ق ْومِ  ٌ  ا ب  م   مِّ

ْهتُ  إِنًِّ( 78)ُتْشِرُكون   ج  ً   و  ْجِه ر   لِل ِذي و  اتِ  ف ط  او  م  اأْل ْرض   الس  نًٌِفا و  اۖ   ح  م  ا و  هُ (79) اْلُمْشِرِكٌن   ِمن   أ ن  اج  ح   و 

ونًِّ ق ال  ۖ   ق ْوُمهُ  اج  ِ  فًِ أ ُتح  ق دْ  هللا  انِ  و  د  ال  ۖ   ه  اؾُ  و  ا أ خ  اء   أ ن إاِل   بِهِ  ُتْشِرُكون   م  بًِّ ٌ ش  ًبا ر  ٌْ ِسع  ۖ   ش  بًِّ و   ُكل   ر 

ء   ًْ ُرون   أ ف ال  ۖ   ِعْلًما ش  ك  ذ  ت   . األنعام ( ،( 8ٓ) ت 

 والكفر اإلٌمان معادلة فً أساسً عامل وهو ، موته ساعة اإلنسان سٌراه الذي هو واألرض السماوات فملكوت

 وعلٌنا ، بالػ اهتمام الكونً الجانب بهذا تهتم سوؾ الموعود القابد قٌادة تحت اإللهً العدل دولة أن عرفنا ولذلك

 ( أحٌٌناها المٌتة األرض لهم وآٌة)  تعالى قوله فً كما جدٌد من ٌحٌها سوؾ الكونً النظام هذا بؤن نعً أن

 واضحة إشارة المباركة اآلٌات فً تجد ولذلك ( الناس أٌدي كسبت بنا البحر وفً البر فً الفساد ظهر) أن بعد

ْوم  :) تعالى قوله فً كما المعنى لهذا ؤْتِ  ٌ  ل مُ  ال   ٌ  ك  ً   ف ِمْنُهمْ  بِإِْذنِهِ  إاِل   ن ْفس   ت  قِ ِعٌد   ش  س  ا( ٘ٓٔ)  و  قُوا ال ِذٌن   ف ؤ م   ش 

ارِ  ف فًِ فٌِر   فٌِه ا ل ُهمْ  الن  ِهٌق   ز  ش  الِِدٌن  ( ٙٓٔ)  و  ا فٌِه ا خ  تِ  م  ام  اتُ  د  او  م  اأْل ْرضُ  الس  ا إاِل   و  اء   م  ب ك   ش  ب ك   إِن   ر   ر 

ال   ا ف ع  ا( 7ٓٔ)  ٌُِرٌدُ  لِم  أ م  ةِ  ف فًِ ُسِعُدوا ال ِذٌن   و  ن  الِِدٌن   اْلج  ا فٌِه ا خ  تِ  م  ام  اتُ  د  او  م  اأْل رْ  الس  ا إاِل   ضُ و  اء   م  ب ك   ش   ر 

اءً  ط  ر   ع  ٌْ ْجُذوذ   ؼ   إذا واألرض السماوات بقاء وبٌن الخلود مفهوم بٌن الكرٌم القرآن ربط فقد ، هود (،( 8ٓٔ)  م 

 مر   فقد الحال بطبٌعة العلمً الطرح مع ٌتعارض ال وهذا!  ( واألرض السماوات دامت ما فٌها خالدٌن)  قال

 فحتى ، عباس ابن حدٌث فً كما مثلنا خلق واحدة كل فً أرضٌن سبع هناك وأن عالم ألؾ ألؾ هناك أن علٌنا

 ما بدلٌل فٌها موجودون سنكون أخرى عوالم فهناك اآلن نحن علٌه نعٌش الذي الكون من الجزء هذا إفناء تم لو

إِن هُ :) والقول علٌه هللا سبلم مرٌم ابن عٌسى قصة شؤن فً ورد ةِ  ل ِعْلم   و  اع  ُرن   ف ال   لِلس  ْمت  بُِعونِ  بِه ا ت  ات  ا و  ذ   ه 

اط   قٌِم   ِصر   وحده وهذا اإلسبلمً التصّور وفق ربه عند ٌرزق حً عٌسى أن نعلم ونحن ، 61: الزخرؾ ( ُمْست 

 ملكوت رأى ألنه  (ارجعون رب) الكافر ٌقول الساعة تؤتً فعندما ، نحن كوكبنا خارج الحٌاة اثبات فً كاؾ  

    به ٌتفوه كبلم مجرد هذا ولكن (صالحاً  أعمل لعلً) صالحا   ٌعمل لعله العودة ٌرٌد وهو ، واألرض السماوات

 وبالتالً الفٌزٌابً والمحٌط الظرؾ ولنفس الزمنً الب عد لنفس لعاد إرجاعه تم فلو (قابلها هو كلمة إال هً إن)

 فٌه وتتم القٌامة فٌه ستقوم الذي الٌوم إلى أي ( ٌبعثون ٌوم الى برزخ ورابهم ومن)  ولذلك به مسموح ؼٌر فهذا

 الذي البرزخ أو الزمنً الحاجز فهذا الٌوم ذلك الى.  المباركة اآلٌات فً علٌنا مرّ  كما لؤلرض الناس إعادة

ن أو الزمنٌن بٌن ٌفصل  ٌ  ٌحل حٌنبذ ( ربها بنور األرض وُتشرق) جدٌد من الناس ٌ بعث فلما.  ٌبقى سوؾ اآلن

 حٌنها ٌ قال ولذلك نتهتا المهمة ألن بالعرش حافٌن المبلبكة ترى ولذلك القٌامة من التالٌة المرحلة وهو الدٌن ٌوم

ى:) العالمٌن رب هلل الحمد ت ر  ة   و  بِك  ال  افٌِّن   اْلم  ْولِ  ِمنْ  ح  ْرشِ  ح  بُِّحون   اْلع  ْمدِ  ٌُس  ِهمْ  بِح  بِّ ً   ر  قُِض ُهمْ  و  ن  ٌْ قِّ  ب  قٌِل   بِاْلح   و 

ْمدُ  ِ  اْلح  بِّ  لِل  ال ِمٌن   ر   . الزمر ( .(7٘)  اْلع 
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 الدٌن وٌوم القٌامة

 التركٌز ولكن األساسً بحثنا عن خارجان أنهما مع الدٌن وٌوم القٌامة من كل عن للكبلم مضطرٌن أننا ٌبدو

 المجتمع نهاٌة عن ببحثنا ٌرتبط الذي وهو الساعة مفهوم وخاصٌة كٌفٌة من له ذهبنا ما ٌإكد مدلوالتهما على

 . . .  اإلنسانً

 مفهوم تماما   ٌتبلشى وفٌه الكونً النظام كامل على سٌمر الذي العام الشامل الحدث هً أسلفنا كما القٌامة إن

 من كثٌر فً األصل هو اإلنقسام وهذا ومستقبل وحاضر ماضً الى الوقت ٌنقسم أساسه على والذي الزمن

 الكامل بمعناه العالم لتوحد القٌامة تؤتً فسوؾ وعلٌه الكمال نحو اإلنسانً الركب مسٌرة اعترضت التً المشاكل

 كلهم البشر أن نّدعً أن األشكال من بشكل ٌمكن ال العالمٌة الدولة ظل تحت حتى إذ ، المنقوص ؼٌر التام

 اإلنسانً العالم على لنفوذها الدولة تلك بسط قبل ماتوا البشر من كثٌرا   ألن اإللهٌة الدولة تلك عدل سٌذوقون

 نفكر ٌجعلنا ما وهذا الدولة تلك ظل تحت العٌش حبلوة كلهم البشر ٌذوق أن فبلبد اإللهً العدل منطلق ومن

 القرآن علٌك فرض   الذي إن)  تعالى قوله فً ورد كما رجعتهم أو جدٌد من الناس إعادة إمكانات فً بجدٌة

ك   ت التً األحادٌث أن كما ، القصص.  85 ( معاد إلى لراد   من لٌست العقٌدة هذه أن مع كثٌرة الرجعة على نص 

 باعث األمر ولكن ، الخمسة اإلسبلمٌة المذاهب من مذهب أي ضرورات من حتى وال اإلسبلمً الدٌن ضرورة

 أطرح ولكننً شًء أنفً أو أ ثبت هنا ولست التقادٌر أقل على التفكُّر محمل على وحملها الرجعة عقٌدة أخذ على

 والعٌش الفرص فً التفاوت وجود نفترض أن اإللهً العدل لقاعدة طبقا   تكلمنا إذا ٌمكننا هل وهو تساإل مجّرد

 لنا ٌتسنى كٌؾ أي ، والعقاب الثواب وذات الجزاء وذات القوة بذات الكل محاسبة ثم اإلنسانً المجتمع أفراد بٌن

 تحت ولد آخر مإمن مع ٌتساوى وبعدها مات ثم رآه ما الحٌاة فً العذابات من رأى مإمنا   أن فكرة نستوعب أن

ٌِّر لم ما عالقا   ٌبقى التساإل فهذا ، معنى من لهما ما بكل والرفاهٌة الرخاء وعاش اإللهً العدل دولة ظل  من ن ؽ

 وفً اإلنفتاح زمن فً اآلن نعٌش وفضله هللا بحمد ونحن وشرب علٌها الدهر أكل والتً نتبناها التً األفكار نمط

 وزمن والعلم الفٌزٌاء فتوحات وزمن واحدة زر بنقرة البشرٌة المعارؾ أدق تستحضر أن ٌمكنك الذي الزمن

ٌُّؾ على العالٌة القدرة له اإلسبلم أن علمنا مع واألٌدلوجٌات واألفكار الفلسفة  لؤلسؾ ولكننا العصور كل مع التك

ٌِّر أن نرٌد ال ر شًء أفكارنا من ن ؽ  الفكر نحو ٌسحبنا هو فٌما الوسطى العصور فً للبقاء جّرا   خلفنا اإلسبلم فنج 

ر للفهم العظٌم الدٌن هذا دعوات أمام الوحٌد جوابنا هو الرفض ولكن والعلم والعقل  وعصرنة هللا آٌات فً والتفكُّ

ها برٌقها تفقدها ال التً بالطرٌقة الدٌنً النص مدلوالت  . األمة علٌه تسالمت الذي وطابعها اإلٌمانً وب عد 

 

م الذي الٌوم هً القٌامة إذن  هذا على تإكد أٌضا   القٌامة ٌوم واحداث مضى فٌما اسلفنا كما الدنٌا اعوجاج فٌه ٌ قو 

ْوم  )  تعالى قال إذ عنا الؽابب الزمنً الب عد ورِ  فًِ ٌُْنف خُ  ٌ  ْحُشرُ  الص  ن  بِذ   اْلُمْجِرِمٌن   و  ْوم  اف ُتون   ، ُزْرًقا ٌ  خ  ت  ن ُهمْ  ٌ  ٌْ  ب 

ْشًرا إاِل   ل بِْثُتمْ  إِنْ  ْحنُ  ، ع  ا أ ْعل مُ  ن  قُولُون   بِم  لُُهمْ  ٌ قُولُ  إِذْ  ٌ  ِرٌق ةً  أ ْمث  ْوًما إاِل   ل بِْثُتمْ  إِنْ  ط   لقولهم وانتبه ، طه.  112. ( ٌ 

ا إال لبثتم إن)  ٌقول إذ) ٌوما   إال لبثتم إن قال الذي هو صوابا   أكثرهم أن الكرٌم القرآن لشهادة وكذلك(  عشر 

 اآلخرة فً وهم الدنٌا فً أجسادهم ظلّت ساعتهم وقامت ماتوا أن بعد ألنهم!  ( ٌوماً  إال لبثتم إن طرٌقةً  أمثلهم

 بعد أن وبما اآلخرة فً لبثنا كم وهو السإال هذا وطرحوا الصور فً الثانٌة النفخة بعد قاموا القٌامة قامت فلما

 أنهم والحقٌقة عودتهم وبٌن موتهم بٌن تفصل التً المدة تقدٌر فً الخبلؾ بٌنهم وقع للوقت وجود ال الساعة

 بما أعلم نحن)  بالقول المباركة اآلٌة ت صرح ولذلك فٌه متفاوتون فهم الجسمانً وجودهم أما البلزمن فً كانوا

   إِن  :) المباركة اآلٌة صرٌح هو كما تعالى هللا علم من ٌبقى األحداث بهذه ٌتعلق ما كل ألن وذلك ( ٌقولون
 هللا 

هُ  ةِ  ِعْلمُ  ِعْند  اع   وتوقٌته هذا كل وكٌفٌة القٌامة وحتى موتهم منذ قضوه الذي الوقت علم أي ، 34: لقمان .. (الس 
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ْوم  :) ْطِوي ٌ  اء   ن  م  ًِّ  الس  ط  ِجلِّ  ك  ا لِْلُكُتبِ  السِّ م  ا ك  ْأن  د  ل   ب  ْلق   أ و  ْعًدا ُنِعٌُدهُ  خ  ا و  ن  ٌْ ل  ا ع  ا إِن   األنبٌاء.  114. ( ف اِعلٌِن   ُكن 

لِك  :) تعالى قوله فً كما الشامل العام والبعث واإلحٌاء اإلعادة هً فالقٌامة إذن.    بِؤ ن   ذ 
ق   ُهو   هللا  هُ  اْلح  أ ن   ٌُْحًٌِ و 

ْوت ى هُ  اْلم  أ ن  ل ى و  ء   ُكلِّ  ع  ًْ أ ن  ( ٙ)  ق ِدٌر   ش  ة   و  اع  ة   الس   ٌ ب   ال   آتِ ٌْ ا ر  أ ن   فٌِه     و 
ثُ  هللا  ْبع  نْ  ٌ   (.( .7)  اْلقُُبورِ  فًِ م 

 . الحج

 ضلٌعا   لٌس لمن خصوصا   واحد وقت فً ٌكونان القبور فً من وبعث الساعة أن القارئ لذهن ٌتبادر وقد 

 مواضٌع ثبلث عن تتكلمان المباركتان فاآلٌتان األمرٌن بٌن زمنً ربط ال أن وهو واضح النص ولكن بالعربٌة

لِك  !) منفصلة    بِؤ ن   ذ 
ق   ُهو   هللا  هُ  اْلح  أ ن  ْوت ى ٌُْحًٌِ و  هُ  اْلم  أ ن  ل ى و  ء   ُكلِّ  ع  ًْ  بنفسه م ستقل موضوع فهذا (! ق ِدٌر   ش 

أ ن  )  هو الثانً والموضوع ة   و  اع  ة   الس   ٌ ب   ال   آتِ ٌْ أ ن  )  فهو الثالث الموضوع أما!  ( فٌِه ا ر     و 
ثُ  هللا  ْبع  نْ  ٌ   فًِ م 

 ( !  اْلقُُبورِ 

 على بالفعل انتهت قد تكون البشرٌة ألن األرض على البشرٌة هبلك وبٌن القٌامة بٌن رابط وال عبلقة فبل وعلٌه

 هللا نبً لسان عن حكاٌة المباركة األنعام سورة آٌات لذلك تإشر كما آخر شمسً نظام الى تحّولت أو األرض

 . . .  السبلم علٌه إبراهٌم

 أي الفرٌقٌن من لكل ٌكون سوؾ المادي الجسمانً البعث فبعد القٌامة من التالٌة المرحلة فهو الدٌن ٌوم وأما

ٌّن توجه والكافرٌن المإمنٌن  قوله فً كما والرضوان بالؽفران أملهم عن الكرٌم القرآن فٌخبرنا المإمنون فؤما مع

ال ِذي):  قوله إبراهٌم هللا نبً لسان عن حكاٌة عُ  و  ْؽفِر   أ نْ  أ ْطم  تًِ لًِ ٌ  ِطٌب  ْوم   خ  ٌنِ  ٌ   وأما ، الشعراء. 82.( الدِّ

ٌّر سوؾ وضعهم أن العتقادهم بالدهشة ٌشعرون فسوؾ الكافرٌن  جاء إذا جهنم من ٌخرجون سوؾ وأنهم ٌتؽ

ٌُّخلّدون أنهم المفاجؤة لكن الدٌن ٌوم ا ٌ ا)  قالوا بعثوا أنهم أدركوا لما إذ فٌها س ل ن  ٌْ ا و  ذ  ْومُ  ه   ٌنِ  ٌ   الصافات. 21(.الدِّ

ْفل ة   فًِ ُكْنت   ل ق دْ )  الحاسم الجواب فجابهم ، ا ِمنْ  ؼ  ذ  ا ه  ْفن  ش  ْنك   ف ك  ك   ع  اء  ُرك   ِؼط  ْوم   ف ب ص   ٌ ِدٌد   اْل  ( ! ح 

د الذي الٌوم هو وهذا ْرُهمْ ) المجرمون به وع  ُبوا ٌ ُخوُضوا ف ذ  ْلع   ٌ ت ى و  قُوا ح  ُهمُ  ٌُال  ْوم  ُدون   ال ِذي ٌ  ْوم  ( ٕٗ)  ٌُوع   ٌ 

ْخُرُجون   اثِ  ِمن   ٌ  اًعا اأْل ْجد  ُهمْ  ِسر  ؤ ن  ةً ( ٖٗ)  ٌُوفُِضون   ُنُصب   إِل ى ك  اِشع  اُرُهمْ  خ  قُُهمْ  أ ْبص  ْره  لِك   ِذل ة   ت  ْومُ  ذ   ٌ  ال ِذي اْل

اُنوا ُدون  ٌُو ك   الفاتحة . (! الدٌن ٌوم مالك)  وحده هلل الٌوم ذلك فً والم لك ، المعارج( .(.ٗٗ)  ع 

 

 من اإلختصاص أهل بٌن طوٌل تفصٌل وهناك ، الساعة ومفهوم الدٌن وٌوم القٌامة بٌوم ٌختص ما فهذا

 فً مراجعته فٌمكن روحانً أم جسمانً المعاد أن وهل األكبر والحشر الحشر طبٌعة عن والفبلسفة المتكلمٌن

 . . . محله
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  النهاٌة

 من وأثبتناه بحثناه وما له تعّرضت   ما وأهم أٌدٌنا بٌن التً الدراسة كامل بها نوجز نقاط عدة الى اإلشارة ٌجب

 ! خبللها

 

ٌّةً  موجودات من علٌه ٌنطوي ما وكل فٌه ما بكل العالم أن - ٔ  تعبٌر أن على الجمادات من أم كانت ح

 . وهدؾ ؼاٌة باتجاه سابِر   العالم هذا فً ما فكل ، جامد لشًء وجود فال وإال مجازي تعبٌر الجمادات

 . اإلنسان هو العالم هذا وعظمة وجمال دقة مظاهر من مظهر أبرز أن - ٕ

 األصل من عالم هناك كان لما اإلنسان وجود ولوال لإلنسان محتاج فهو فعالً  موجوداً  ٌكون حتى العالم أن - ٖ

. 

 . ُمتباٌن وال ُمنفصل ؼٌر واحد شًء حقٌقتهما فً واإلنسان العالم أن - ٗ

 . ظاهره ٌحكم منهما كل وباطن باطن له واإلنسان باطن له العالم أن - ٘

 .  الحضوري بالعلم وإنما الحصولً بالعلم علٌه الحصول ٌمكن ال بالباطن العلم أن - ٙ

 . والدٌنٌة والفلسفٌة العلمٌة النتابج تفرضها ضرورة هو معصوم إنسان وجود أن - 7

 دٌنٌاً  علٌه الُمتسالم من كان أن بعد التشكٌك ٌقبل ال علمٌاً  واقعاً  أصبح طوٌلة لفترات حٌاً  اإلنسان بقاء أن - 8

 . الفلسفٌة العقلٌة المقررات مع األشكال من بشكل ٌتعارض وال

خ موجود ، تعانٌه الذي والظلم والحرمان بإسها من البشرٌة ٌنتشل ُمخلّص مجًء أن - 9  العقل فً ومترسِّ

 اإلٌمان وإن ، ٌإمن وال دٌن ٌعتنق ال من ذلك فً بما العقٌدة بهذه ُمشترك والكل التارٌخ بدء منذ اإلنسانً

 . البشر كل فٌها ٌشترك عقٌدة هً وإنما واإلٌمان بالكفر له عالقة ال القضٌة بهذه

 دٌنً أساس على العقٌدة هذه ٌتبنى فبعضهم الُمخلّص بمجًء اإلعتقاد حول ُمنقسمة البشرٌة أن - ٓٔ

 تحلٌلٌة علمٌة لقراءات تستند بحثٌة أُسس على ٌتبناها والبعض استقرابً فلسفً أساس على ٌتبناها والبعض

 . بحتة

 . والدٌن والفلسفة العلم من كل ٌُثبتها نتٌجة األفضل نحو اإلرتقاء أن - ٔٔ

  حدوثه من بد ال حتمً شًء اإلرتقاء أن - ٕٔ

 كونٌة ُسنة وهً والدٌنٌة والفلسفٌة العلمٌة دالالتها لها الُمخلّص ظهور موعد تسبق التً العالمات أن - ٖٔ

 . والعقدٌة والمعرفٌة الفكرٌة أشكاله بكل التطّور ضرورات من وضرورة

ٌ دة للدحض قابلة ؼٌر كونٌة ُسنة التطّور أن - ٗٔ  . والدٌنٌة والعلمٌة الفلسفٌة بالبراهٌن ومإ

 إلى عشناه وما نحن نعرفه عّما جذرٌاً  اختالفاً  تختلؾ سوؾ العالمٌة الدولة فً الُمختلفة األنظمة أن - ٘ٔ

 . تارٌخها من مضى فٌما البشرٌة عرفته شًء أي تشبه لن أنها درجة
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ٌّر سوؾ للبشرٌة العام الوضع أن - ٙٔ  العلمٌة والمستوٌات فاألعمار العالمٌة الدولة حكم ظل تحت ٌتؽ

 . ماضٌها فً البشرٌة عهدته عّما وتفصٌالً  جملةً  تتبدل سوؾ كلها الثقافٌة وممارساته المجتمع وطبٌعة

 هو سٌكون الفن وإن اإلبداع أساس على تفاُضلُهم هو حٌنذاك الناس سٌلعبه الذي األبرز الدور أن - 7ٔ

 . اإلنسانً المجتمع أفراد كل بٌن واحدة وتكون اللؽة تتوحد أن بعد اإلبداع مظاهر من األبرز المظهر

 داخالً  سٌكون الكونٌة الثروات واستؽالل مستوٌاته أعلى فً سٌكون العام الكونً النظام على اإلنفتاح أن - 8ٔ

 . العالمٌة للدولة العام اإلقتصاد ضمن

 احتمالٌة أي ٌمنع مّما العصمة فوق ما مراتب الى العالمٌة الدولة حكم تحت ٌصل سوؾ المجتمع أن - 9ٔ

 . أخرى مرة العقابدي لإلنحراؾ بعودته

 الموروث فً وردت كما القٌامة أهوال وأن ، مختلؾ مفهوم الدٌن وٌوم والقٌامة الساعة من لكل أن - ٕٓ

 . مصادٌقها مع التعامل فً فهم سوء حصل اإلبراهٌمً الدٌنً

 وعصرنة أصالً  الثابت إلثبات والفلسفة والعلم الدٌن من كل بٌن للتوفٌق ُمحاولة هً الدراسة هذه أن - ٕٔ

 العلمٌة ُمتبنٌاته أو المذهبٌة و الدٌنٌة الكتاب هذا مإلؾ عقٌدة عن النظر بؽض المهدوٌة القضٌة مفهوم

 . والفلسفٌة

 

بهم موقؾ العلم ٌقؾ فٌما اإلتجاه لهذا تذهب ال الفلسفة أن القول أسلفنا فقد البشري الوجود نهاٌة عن وأما  وأما م 

 لكن!  الموت تذوق وأن البد األنف س كل بل البشر كل أن ضرورة على ٌإكد اإلنسانٌة الفطرة مع وانسجاما   الدٌن

 واحد ومكان مجتمع فً واألموات األحٌاء بٌن الجمع الممكن من أن فكرة ٌرفض ال آخر وجه من الدٌن

 اإلسبلمً الموروث فً باألخص م ستفٌضة أحادٌث للحٌاة األموات بعض رجعة عن تتكلم التً فاألحادٌث

 أننا وبما ، العقٌدة هذه توجد الوضعٌة الدٌانات فً وحتى اإلبراهٌمٌة الدٌانات باقً فً وجودها مع العام وبشكله

 العالمٌة الدولة مجتمع وصول وبٌن الكبلسٌكٌة الدٌنٌة بصٌؽتها الساعة قٌام فكرة بٌن التوفٌق فً مشكلة واجهنا

 م قررات وفق وعالجناها حصرا   اإلسبلمً الدٌنً الموروث فً المشكلة تلك واجهنا ، العصمة فوق ما لمراتب

 التً الكٌفٌة تقرٌر فً األطراؾ باقً عند م شكلة توجد ال ألنه حصرا   اإلسبلمً الدٌنً الموروث هذا وثوابت

 أسلفنا كما إذ اإلسبلمً العقابدي البحث مقررات وفق اإلشتباه نرفع أن ٌجب أٌضا   فهنا!  البشري الفناء بها ٌكون

 ، اآلخرٌن عند مشكلة توجد ال أنه

 لٌست العقٌدة هذه أن علمنا مع كبٌرة أهمٌة ٌ عطٌها بشكل الرجعة لعقٌدة تتعّرض ال أنها مع اإلسبلمٌة والشرٌعة

 الم رتفعة اإلحتمالٌة الى نإشر ولكننا ، العقٌدة هذه نفً أو إثبات صدد فً هنا ولسنا مذهبٌة أو دٌنٌة ضرورة

 . كاآلتً والفكرة الواقع أرض على لتحق قها

 المجتمع أفراد أعداد فً التناقص هذا لكن ، الجمٌع ٌشمل الموت أن باعتبار فشٌبا   شٌبا   بالتقلُّص ٌبدأ المجتمع أن

قاربة ستكون أ خرى أرض أي أو األرض على األوضاع أن ذكرنا ألننا العامة الصورة على ٌإثر ال  تماما   م 

 األساسً المسرح هً األرض أن القرآنً البحث خبلل من أثبتنا وقد األقل على نظرٌا   هذا كان وإن للنعٌم

 والعقاب الثواب بمفهوم ربط له ولٌس جماعً ال فردي بشكل ٌقع الساعة مفهوم أن أثبتنا أن بعد القٌامة ألحداث

 طواعٌة   ٌتوقؾ اإلنسانً المجتمع أن ٌمنع ما الشرٌعة فً ٌوجد فبل وعلٌه ، بعٌد من وال قرٌب من ال الدنٌوي
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لٌا المراتب لتلك وصل أن بعد بالتقلّص وٌبدأ التكاثر عن  إذ بوضوح لهذا ٌإشر الكرٌم والقرآن ، اإلٌمان من الع 

.  94.  ( صادقٌن كنتم إن الموت   فتمنوا الناس دونِ  من خالصةً  هللا عند   اآلخرةُ  الدار لكم كانت إن قُل)  ٌقول

 وهم ٌنتظرهم بما تام ٌقٌن على فهم النواحً كل من األمثل الواقع هو المجتمع ذلك واقع أن والحقٌقة ، البقرة

نة هو الذي الموت تمنٌهم من مانع فبل وبالتالً والنعٌم الجنة أهل من بؤنهم تام ٌقٌن على  تسري أن ٌجب إلهٌة س 

 الناس من كثٌرا   أن باعتبار العامة الصورة على ٌإثر ال المجتمع أفراد فً التناق ص هذا ولكن.  الجمٌع على

 اعتبارهم ٌمكن ال فهإالء ، وعزٌر الكهؾ وأصحاب مرٌم ابن عٌسى حال ذلك فً حالهم لؤلرض سٌعودون

 أنه البشري العقل فمشكلة!  نٌطبٌعٌ أحٌاء اعتبارهم ٌمكن ال أخرى جهة ومن أحٌاء هم بل جهة من أموات

 بعد الداللة واضح القرآنً النص فٌما(  أ)  الخٌار أو(  ب)  الخٌار إال ٌرى ال ٌجعله بشكل خٌاراته ٌحصر

.  2.  ( عمال أحسن أٌكم لٌبلوكم والحٌاة الموت   خلق الذي)  اإلبتبلء أجل من مخلوقٌن والحٌاة الموت أن إثباته

 أن وأما حً ٌكون أن أما اإلنسان أن وهو تام بحكم محكومة قضٌة هناك ألن اإلنسانً العقل فٌذهب ، الملك

 ٌ صّرح القرآن فٌما والموت الحٌاة إال ٌخلق لم هللا أن فٌتصور اإلنسانً العقل م عضبلت من وهذا مٌت ٌكون

ٌ خلُقُ )  بالقول  األرض تمتلا فٌما للموت األحٌاء ٌنسحب سوؾ كان شكل فبؤي ، النحل.  8. ( تعلمون ال ما و

 أم األموات هم الخلق هإالء هل وحده العالم هللا ولكن بحوث من سبق فٌما اآلٌات أثبتت كما جدٌد بخلق جدٌد من

 بمن سٌختلطون كلهم وهل كالشهداء بهم نشعر ال الذٌن األحٌاء األموات أم لؤلرض العابدون األحٌاء أم األحٌاء

 ! هللا عند علمه فهذا ، قبورهم من بعثوا

 خاتمة أن مإداه وهذا ( الصالحون عبادي ٌرثها)  بقوله الكرٌم القرآن به بّشر ما هً األرض نهاٌة أن المهم

نعمة اإلنسانٌة تظل األساس هذا وعلى ورحمة هللا من وبركات خٌر خاتمة اإلنسانٌة الحٌاة الِِدٌن  ) لؤلبد م   فٌِه ا خ 

ا تِ  م  ام  اتُ  د  و  م  اأْل ْرضُ  الس   .. ( . . . و 

 

 إن حتى تتؤثر لن البشرٌة أن على ٌصر العلماء بعض أن الكرٌم للقارئ ذكرنا فقد العلمً الصعٌد على وأما

 قد البشر أن تصّور دون المستقبل تصّور ٌمكن ال إذ حالٌا   الناس بها ٌتواجد التً الشمسٌة المجموعة انهارت

 وهذا آخر مكان الى الحالً مكانه من كله الكوكب نقل ألمكانٌة ذهب العلمٌة النظرٌات بعض بل الكوكب ؼادروا

 ، التنفٌذ وقت و التنفٌذ كٌفٌة إال ٌنقصه وال واقع أمر أصبح أنه بل العلمً الخٌال ضروب من ضربا   لٌس

 األخذ مع ، نظرٌة وستبقى نظرٌة أمور هو عنه الكبلم ٌجري الذي هذا كل أن ٌعتقد العلماء من اآلخر والبعض

 وعن اعتقاداتها على وافٌة وبراهٌن كافٌة مبررات ت قّدم ال العلماء من األخٌرة الطبقة هذه أن اإلعتبار بنظر

 الموروث الى تستند العلماء من الطبقة هذه أن العالم وهللا الظن وأؼلب ، الرأي لهذا ٌذهبون همتجعل التً الشواهد

 اإلسبلمٌة الشرٌعة صعٌد على تماما   المعاكس لئلتجاه ٌذهب الدٌنً الموروث أن أثبتنا وقد اعتقاداتها فً الدٌنً

 فٌها وقع التً االشتباهات رفعنا الكتاب هذا فصول من مضى ما ففً والمسٌحٌة بالٌهودٌة ٌتعلق فٌما وحتى

 . . . هم العقابدٌة مبانٌهم وفق هناك وعالجناها القٌامة ٌوم عن والٌهود المسٌحٌٌن من البلهوت علماء بعض

 الوجود بثقل سإال لكنه فقط واحد سإال بطرح تكتفً لكنها.  المضمار هذا فً لها  مدخلٌة فبل الفلسفة وأما

 وما السإال هذا عمق بنفسه الكرٌم القارئ ٌستشؾ بؤن آملٌن إجابة دون ونتركه السإال سنطرح ونحن.  بؤسره

 تطرحه الذي والسإال ، العالم نهاٌة عن كلها حٌاته فً عرفه وما له دّرسوه ما الى ٌنظر وبعدها علٌه ٌترتب

 : كاآلتً الفلسفة

 ؟ اآلن وجوده معنى هو فما والدمار الفناء هً اإلنسان فٌه ٌعٌش الذي والعالم اإلنسان نهاٌة كانت إذا -
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  الخاتمة

 المفكرٌن عدد أو ، لئلنسانٌة السعٌد بالمستقبل بّشروا الذٌن والعلماء المفكرٌن عدد ن حصً أن أردنا إذا إننا

 تبلػ قد كاملة لموسوعة الحتجنا.  الم خلّص مجًء عقٌدة عن تكلّموا الذٌن البلهوت ورجال والعلماء والفبلسفة

 اإلهتمام هذا كل إن   ، الصدد هذا فً كتبوا الذٌن من الهابل العدد ذلك طرحه   ما كل لجمع جزء المابة أجزابها

بر البشرٌة بادرت الذي تطاولة حقبها وع   السإال إثارة فً كاؾ   لوحده.  القضٌة لهذه بإعطابه الزمن من الم 

 راودت أحبلم مجّرد من اإلهتمام هذا كل ٌتؤتى أن الم حال فمن ، اإلهتمام هذا خلؾ الدوافع عن الفلسفً

 ، عنها رؼما   البشرٌة تعٌشه مرّ  واقع من لؤلمام هروب مسؤلة أنها ،أو اإلنسانً المجتمع أبناء من الم ستضعفٌن

 . اإلنسانٌة وجدان فً راسخة   وظلّت الظروؾ كل وتحّدت ذلك كل تجاوزت القضٌة هذه إن بل

 أٌضا   نالها ما نالها والتً القضٌة هذه فً اإلنسانً الفكر أنتجه عّما ترجمة إال أٌدٌنا بٌن الماثلة الدراسة هذه وما

رافات ؼبار من  ، المهدوٌة كثٌرة زمنٌة فترات وفً األشخاص من كثٌر ادعى فقد ، واألدلجة والجهل والؽلو الخ 

 هذه محو أو تزٌٌؾ أو تحرٌؾ فً جبارة جهودا   الدول تلك فً اإلعبلم وأجهزة والدول األشخاص من كثٌر وبذل

 ألن أ خرى وعقابد أفكار تبلشت كما تتبلشى ولم كٌانها على م حافظة   ظلّت لكّنها ، اإلنسانً الوجدان من العقٌدة

 هذه على ن حافظ أن إال الٌوم علٌنا وما ، كذبا   كان فؤصله للزوال قاببل   ٌكون وما والتؽٌٌب الطمس تؤبى الحقٌقة

ر وأن الخالصة اإلنسانٌة العقٌدة توافرة الم مكنة الطاقات ن سخِّ ها أجل من والم   التً لؤلجٌال ونقلها وبقابها استمرار 

 . المستقبل فً ستؤتً

ت اب مسإولٌة إن فكرٌن الك   أخذوها كما البلحق للجٌل المعرفة نقل فً تتلّخص والمثقفٌن والعلماء والفبلسفة والم 

 ٌجب.  لنا المعرفة نقل أجل من والنفٌس بالؽالً وضحوا أعمارهم سبقونا الذٌن بذل فكما ، السابق الجٌل من هم

 عاتق على تقع الكبٌرة المسإولٌة وهذه ، بعدنا سٌؤتً الذي للجٌل المعرفة هذه نقل أجل من وبقوة نعمل أن

علِّم واأل سرة واألب فاأل م ، الجمٌع  الحفاظ عن مسإولون كلهم الدولة ورجل والمثقؾ الدٌن ورجل والشاعر والم 

 واألخبلقً الدٌنً الواجب هذا عن بمعزل أحد وال ، بصددها نحن التً القضٌة وهذه المعرفة هذه على

 . . . واإلنسانً واإلجتماعً

 كلّما الزمن مرّ  فكلما.  ما أل مة الفكري المستوى وبٌن بٌنها تحصل التً الثؽرات بفعل تموت والعقابد األفكار إن

 عن الشعوب وتلك المجتمعات تلك ابتعدت كلّما األفكار هذه تطّورت وكلّما والشعوب المجتمعات أفكار تطّورت

 النظرٌات من بمزٌد رفدها عن توقفوا العقابد وتلك األفكار تلك على القابمٌن أن هذا ، القدٌمة والعقابد األفكار

 ما بذلوا أنهم أو ، والبلمنطقٌة الخرافة أشباح عنها وت بعد الصحٌح إطارها فً وتضعها تشرحها التً والكتابات

 وألنها العنكبوت بٌت من أوهن وحقٌقتها أصلها فً كانت ولكّنها العقابد وتلك األفكار تلك على للحفاظ وسعهم فً

ٌّفة ز  . منثورا هباء   وجعلها الجذور من نسفها الى بادر الذي الفكر تطّور أمام تصمد لم األساس من م 

 بالشكل الصحٌحة العقابد ٌنال ال اإلندثار هذا لكن ، لئلندثار قابلة ؼٌر الصحٌحة العقابد أن أبدا   ٌعنً ال وهذا

 هوٌتها ومسخ العقابد تلك مبلمح إخفاء هو اإلندثار هذا وإنما ، اإلنسانً الفكر خارطة من وٌمحوها ٌ ؽٌبها الذي

ها رافات من ثوبا   وإلباس   ، والحقٌقة والحق األصالة ثوب وهو األصلً ثوبها ؼٌر واألقاصٌص األقاوٌل ومن الخ 

 . ٌ ذكر تؤثٌر لها ٌعود وال جانبا   ت رَكن وبالتالً المجتمع وبٌن الحّقة واألفكار العقابد تلك بٌن الثؽرة تتسع وبهذا

 اإلٌمان عقٌدة بعد األهم العقٌدة تكن لم إن اإلنسانً الفكر فً العقابد وأهم أعرق من واحدة عن هنا نتكلم أننا وبما

 ونقلها العقٌدة هذه على الحفاظ ٌقتضً واإلنسانً واألخبلقً الدٌنً فواجب نا ، هأسماإ تقدست الحق بوحدانٌة

 فٌه وصلت الذي الم عاصر العالم هذا تحدٌات أمام الصمود على قادرة تجعلها التً بالصٌؽة البلحق للجٌل
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 صراع وبلػ ، والتكنلوجٌا والفلك الفٌزٌاء مٌادٌن فً المعقول خطوط وجاوزت التوقُّع آفاق فاقت لمدٌات البشرٌة

 الى البدابٌة والمعارؾ الم شّوشة األفكار علٌه ت سٌطر قدٌم عالم من اإلنسان وانتقل ، ذروته واألٌدلوجٌات األفكار

 أو كلمة أي أفراده أبسط ٌقبل ال الذي الم عاصر العالم هذا ، شًء كل وفً شًء كل على جدا   وخطر جدٌد عالم

 . وحجة دلٌل دون رأي

ٌّزه   تتجاوز التً بالطرٌقة ٌ فكِّر لكن!  ٌ فكِّر من إلى فٌه نحتاج  أن ٌجب بؤنها نإمن التً العقابد إلثبات الزمنً ح

 ابن الم عاصر العالم هذا فً اإلنسان ٌكون أن ٌكفً وال ، الداخل من والتفرٌػ التزٌٌؾ ٌنالها ال وأن هً كما تبقى

 الذي الوضع ٌستشرؾ أن ٌجب بل ، ٌتبناها التً الفكرة وعلى العقٌدة على الحفاظ ٌستطٌع لكً وقته و عصره

 لن الذي العصر ذلك بلؽة وٌتكلم ٌكت ب لكً والمتوسط القرٌب المدى فً للبشرٌة الفكري المستوى له سٌصل

تماشٌة   ثابتة   راسخة   قوٌة   وبقابها المعرفة هذه استمرارٌة سٌضمن لوحده وبهذا ، إلٌه ٌصل أن له ٌ قّدر  هذه مع م 

 . المٌادٌن كل على والفلسفة العلم لؽة وطؽت عالً فكري مستوى من بلؽت ما اإلنسانٌة فٌها بلؽت التً العصور

 على عٌونها فتحت والتً اإلسبلمً الشرق ب لدان فً خصوصا   للواجهة صعودها نشهد التً األجٌال هذه إن
تعددة األفكار على تّطلع وستبقى تّطلع زالت وما واّطلعت كله العالم  بٌنها فٌما الم تعارضة والثقافات والم ختلفة الم 
 فعلى ، المٌادٌن شتى وفً معها التعامل من جدٌد نوع الى تحتاج األجٌال هذه ، كذلك الم تصارعة األخرى وتلك
ٌّروا أن القانون رجال  تكتٌكات مع ٌتؤقلموا أن واأل مهات اآلباء وعلى الجٌل هذا مع ل َتَتماشى قوانٌنهم من ٌؽ
ٌّر أن الجامعة وعلى التربٌة طرٌقة فً جدٌدة ٌّر أن الدٌن رجل وعلى تعاملها طرٌقة من ت ؽ  خطابه اسلوب من ٌ ؽ
 ٌفهمها التً باللؽة الجٌل هذا أمام آبابه وجٌل جٌله عقابد من ورثه ما ٌضع أن األهم هو وهذا الكاتب وعلى
 تعتمد ثقافات من علٌه اّطلعوا الذي كل أن الجٌل هذا أبناء معها ٌتؤكد التً باللؽة بل الجٌل هذا بها وٌإمن
 من أصبحت لكونها التروٌج فً البعض ٌستقتل التً واألفكار العقابد هذه فً متوفر والعقلٌة العلمٌة البراهٌن
 بقابها استمرارٌة تضمن التً األ طر لها ونضع وأفكار عقابد من لدٌنا بما نرتقً أن فٌجب ، السحٌق الماضً

ٌّة ٌّة   لنا أوصلها كما ح  تقع ولكنها الكل عاتق على تقع المسإولٌة وهذه ، أجٌال بعدة سبقونا من بالحٌاة ونابضة   ح
ّتاب عاتق على  تلك لبقاء الفقري العمود هو ؼدا   سٌكون الٌوم سٌخطونه ما ألن األولى بالدرجة والمفكرٌن الك 
 . . . سبقهم عّمن ورثوه الذي األصلً وبشكلها وجودها على م حافظة   العقابد

ج د الراسخ اإلعتقاد وهذا األساس هذا وعلى  من للعشرات بحاجة ونحن تؤكٌد بكل كاؾ   ؼٌر   لكّنه   الكتاب هذا و 

ٌّة العقٌدة وهذه الفكرة هذه تبقى لكً التقادٌر أقل فً سنوات عشرة كل الكتاب هذا مثل الكتب  مع وم نسجمة ح

تطلبات  الدهر أكل أفكار مجّرد لٌس عقابد من لدٌنا ما أن على ولتبرهن ، ستؤتً والتً المعاصرة األجٌال م 

 عن فضبل   م عاصرة وفلسفٌة علمٌة مدلوالت الى تستند وعقابد أفكار هً بل ،  الكثٌرٌن ٌقول كما وشرب علٌها

 ال كما المبٌن الحق الدراسة هذه فً جاء ما أن أدعً وال ، العقابدي الدٌنً والم سل م المدلول الى تستند كونها

 رأًٌ وأّما ، لوحده الكرٌم للقارئ موكول أمر فهذا.  والمنطقٌة اإلستدالل قوة من حقّها أبخسها أن ٌمكننً

 بهذا قضٌة أمام ٌ ذكر ٌكاد ال بل قلٌل قدمت ه   الذي هذا أن أرى فشخصٌا   ، الدراسة وهذه الكتاب بهذا الشخصً

 ! بالمزٌد اآلخرٌن أ طالب كما نفسً وأ طالب الحجم

 

 فجر.   الجبوري محمد بن حمٌد بن أحمد.  ربه لرحمة الُمحتاج الحقٌر العبد مإلفه بٌد وقوته هللا بعون تم

 م 9ٕٔٓ/  ٓٔ/ ٕٓ - األحد/  الموافق/  هـ ٔٗٗٔ.  الخٌر صفر من والعشرون الحادي
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 انفهرست

(                      ٕ...............................................................................................................)اإلهداء 

         (ٖقصٌدة اإلفتتاح للمإلؾ .............................................................................................)

 (                                  ٙالمقدمة ..............................................................................................................)

                           (                                                                                                                             01 – 01انفصم األول ) 

(                ٔٔ.................)العالم كفكرة .......................................................................................

(                          ٕٔالعالم من وجهة النظر الدٌنٌة ....................................................................................)

(                             ٖٔ....................................)العالم من وجهة النظر الفلسفٌة ..............................................

(                                            ٘ٔالعالم من وجهة النظر العلمٌة ....................................................................................)

(                                     7ٔ...........................................................................................)العالم كما نراه ..........

                           (   8ٔالعالم كما لم نراه ..................................................................................................)

(                      9ٔالعالم واإلنسان ....................................................................................................)

(                                        9ٔ..............................)العالم اإلنسانً .......................................................................

(                              ٕٔالعالم الالإنسانً ...................................................................................................)

(                              ٕٕ...................................................................................)تعرٌؾ اإلنسان .................

                         (                    ٕٗأحتٌاج اإلنسان للعالم .............................................................................................)

(                     ٕ٘.....).احتٌاج العالم لإلنسان .......................................................................................

(                                    ٕٙ......)...............االنسان له ظاهر وباطن .....................................................................

(                                      7ٕالعالم له ظاهر وباطن ............................................................................................)

(                                    7ٕ....................................)...................................ظاهرهُ ....... ٌقود باطن االنسان هو الذي

(  8ٕباطن العالم هو الذي ٌقود ظاهرهُ ................................................................................)

(             8ٕاألصل ...........................................................................) لماذا ٌجب أن ٌكون الباطن هو

             (                  9ٕالعالم واإلنسان شًء واحد .......................................................................................)

 (                                                                                                                          25 -00ني ) انفصم انثا

       (   ٕٖالحاجة للمعصوم دٌنٌاً ............................................................................................)

(                          ٖٖالحاجة للمعصوم فلسفٌاً ..........................................................................................)

(                  ٖٗ.......)الحاجة للمعصوم علمٌاً ....................................................................................

(                         ٖ٘فلسفة الدٌن ........................................................................................................)

                                    (ٖٙ........................................................................................................)م العلفلسفة 

(                                       7ٖ....)فلسفة الحٌاة ...................................................................................................

( ٓٗتعرٌؾ العصمة ....................................................................................................)

(                                                 ٔٗ.......................)فلسفة العصمة ..............................................................................
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(        ٕٗلماذا ٌجب أن ٌكون القابد معصوماً ..............................................................................)

(                          ٗٗ.......................................................)وجه الحاجة للقابد المعصوم ...............................

(            ٘ٗماذا لو كان القابد ؼٌر معصوم ؟ ................................................................................)

(                                 ٙٗ...............................................................)لماذا ال ٌكون كل الناس معصومون وقادة .......

  (                                   8ٗأقسام العلم .........................................................................................................)

(                ٓ٘عدم إمكانٌة الخطؤ فً العلم الحضوري ..........................................................................)

  (            ٔ٘مناهج التعلٌم تحت ظل القٌادة المعصومة .......................................................................)

 

 ( 44-20انفصم انثانث )
                                                                                                                                              

(                                                ٗ٘صفات القابد المعصوم وأسماإه  ................................................................................)
(                    7٘.....................)لماذا المهدي ..................................................................................

(                            9٘من هو اإلمام المهدي .............................................................................................)
(              ٕٙبها ...............................) ما هو البرهان الفلسفً على كونٌة حركة اإلمام المهدي وتؤُثر كل الكون

(                      ٗٙالمهدي )ع( دٌنٌاً .................................................................................................)
(                                   ٙٙ.....................................................)المهدي )ع( فلسفٌاً ..........................................

(                7ٙالمهدي )ع( علمٌاً ................................................................................................)
(                                         7ٓنٌة لهذه النظرٌة ولهذا الكتاب .................................................)القٌمة العلمٌة والفلسفٌة والدٌ

(         7ٗالممكن وؼٌر الممكن ..............................................................................................)
 (77ة ............................................................................................................)المعجز

 (         53-45انفصم انرابع ) 
              ( 79اإلنحدار الكونً الُمعاصر .........................................................................................)
               (      8ُٕسنن التارٌخ توجب اإلرتقاء ......................................................................................)
                    (8ٖالفلسفة توجب اإلرتقاء ...........................................................................................)

                    (8ٗ...........)العلم ٌوجب اإلرتقاء ....................................................................................
(                                  8ٗالدٌن ٌوجب اإلرتقاء ..............................................................................................)

                                                        (                 8٘...............................................)حتمٌة اإلرتقاء ......................................................

 

 (                                                                                                    000 -54انفصم اخلامس ) 
(            88ظهور ......................................................................................................)موعد ال

                                (               9ٓمعنى الظهور ......................................................................................................)

(                      9ٕكٌفٌة الظهور ......................................................................................................)

(                        9ٕ................................)المناقشة االولى ...................................................................



225 
 

(                        9ٗالولى على المناقشة االولى ..........................................................................)المالحظة ا

(                          9٘.....................................................)المالحظة الثانٌة على المناقشة االولى .....................

(                                                       9٘المالحظة الثالثة على المناقشة االولى ..........................................................................)

(          9ٙناقشة الثانٌة ...................................................................................................)الم

(        97المالحظة االولى على المناقشة الثانٌة ..........................................................................)

(                  98ة الثانٌة على المناقشة الثانٌة ..........................................................................)ظالمالح

                 (            99المالحظة الثالثة على المناقشة الثانٌة ..........................................................................)

(                                   ٔٓٔالمناقشة الثالثة .................................................................................................)

(                                          ٖٓٔ........................)المالحظة االولى على المناقشة الثالثة ................................................

(                         ٗٓٔالمالحظة الثانٌة على المناقشة الثالثة ........................................................................)

(                          ٗٓٔ.................................................................)المالحظة الثالثة على المناقشة الثالثة .......

(              ٘ٓٔرفع اشتباه ......................................................................................................)

(              ٙٓٔ.....................................................................................)المناقشة الرابعة ...........

(                    ٓٔٔالعالمات .........................................................................................................)

(                ٖٔٔضوء القراءة العامة ...........................................................................)العالمات على 

(               ٘ٔٔالعالمات على ضوء الموروث الدٌنً .........................................................................)

                                                 ( ٕٓٔن هناك عالمات ؟ ..........................................................................)لماذا ٌجب أن تكو

(                    ٕٕٔداللة العالمات دٌنٌاً ............................................................................................)

(       ٕٕٔ.........)األثر فً التوراة .......................................................................................

(      ٕ٘ٔ...........)األثر فً األنجٌل ....................................................................................

(                      7ٕٔ......)األثر فً القرآن ..........................................................................................

(                      ٖٓٔ..........)..........داللة العالمات فلسفٌاً .....................................................................

 ( ٕٖٔ..........)...............................................................داللة العالمات علمٌــاً ...............

 (      052-001نسادس )انفصم ا

(                    ٖ٘ٔمالمح الدولة العالمٌة ..........................................................................................)

(                   7ٖٔالتطّور ...........................................................................................................)

(                                   ٓٗٔتطّور الدولة العالمٌة على ضوء القراءة العامة .............................................................)

(                ٕٗٔ............)تطّور الدولة العالمٌة على ضوء قراءة الموروث الدٌنً .......................................

(                  7ٗٔتطور النظام السٌاسً .........................................................................................)

(                                    9ٗٔ. ...............)تطور النظام االجتماعً .....................................................................

(                                                  ٕ٘ٔتطور النظام الكونً ..........................................................................................)

(                             ٗ٘ٔ...........................................................................)تطور النظام الفكري ...............

(                                 ٙ٘ٔتطور النظام اإلقتصادي ......................................................................................)

(                                 9٘ٔطور النظام التعلٌمً ........................................................................................)ت

(                                       ٕٙٔتطور النظام الصحً .........................................................................................)
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(                               ٖٙٔمتوسط عمر االنسان فً الدولة العالمٌة ...................................................................)

(                                             9ٙٔ.............................)الممارسات الثقافٌة األبرز تحت ظل الدولة العالمٌة ..........................

(                                                  7ٔٔدور الفن ......................................................................................................)

(                      7ٙٔأساس اإلبداع ................................................................................) التفاضل على

               (                  79ٔاللؽة ..........................................................................................................)

 ( 8ٕٔإنقالب النظام الكونً العام للوضع الجدٌد .....................................................................)

 (  510-053انفصم انسابع )
(  87ٔ...........)بعد رحٌل القابد الموعود ............................................................................

                ( 88ٔبداٌة النهاٌة .....................................................................................................)

            (9ٓٔ.......)...................................ر الدٌنً ..........................اإلنحدار نحو الهاوٌة وفق التصوّ 

(                9ٖٔ..............................)...............................ّور العلمً .......اإلنحدار نحو الهاوٌة وفق التص

(                    9٘ٔ.........)فرضٌات النهاٌة ........................................................................................

(   9ٙٔالفرضٌة األولى ..................................................................................................)

    (99ٔ.............).......................الفرضٌة الثانٌة ..............................................................

          (ٕٔٓالفرضٌة  الثالثة .................................................................................................)

 (               555 – 511انفصم انثامن ) 
(                ٕ٘ٓ...................................................................................)الساعة والقٌامة وٌوم الدٌن 

(                    7ٕٓمدلوالت الساعة ومعانٌها ......................................................................................)

(                   ٖٕٔكونً العام ...................................................................................)الساعة والنظام ال

(             ٕٙٔالقٌامة وٌوم الدٌن ..............................................................................................)

(                8ٕٔ............................................................................................................) النهاٌة

 (ٕٕٔالخاتمة ...........................................................................................................)

 (ٖٕٕست .........................................................................................................)الفهر

 

 

 


