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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
سم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني احلمد هلل رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أيب القا

 األبدية على أعدائهم إىل يوم الدين، والحول والقوه إال باهلل العلي العظيمالطاهرين األبرار املنتجبني سيما خليفة اهلل يف األرضني واللعنة الدائمة 
 )وأشرقت األرض بنور ربها(

نَـُهمْ )يقول اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي:   (1) (بِاْلَحقِّ َوُهْم اَل ُيْظَلُمونَ  َوَأْشَرَقِت اأْلَْرُض بُِنوِر رَبِـَّها َوُوِضَع اْلِكَتاُب َوِجيَء بِالنَِّبيِّيَن َوالشَُّهَداِء َوُقِضَي بـَيـْ
هنذذاك إضذذاءاي عديديذذة، نذذ كر إحذذدء تلذذه ا ضذذاءاي يف هذذ ه ا اضذذرة مث  (أشذذرق )يف هذذ ه اةيذذة الةذذريفة هنذذاك ريذذواتن ك ذذلة للتوقذذت والتذذدبر وا ست ذذائة، ويف كلمذذة 

 ننطلق إىل رينت البحث إن شاء اهلل.
 لماذا )أشرقت( بصيغة الماضي؟

ـنَـُهْم بِـاْلَحقِّ )وك له كما هو واضح فعل رياٍض   (أشرق ان ) ـَهَداِء َوُقِضـَي بـَيـْ بصذيةة  ويف كافذة هذ ه األفعذال اذد ان احلذديث كلذه (َوُوِضَع اْلِكتَـاُب َوِجـيَء بِـالنَِّبيِّيَن َوالشُّ
لكنهذا تتحذديف ، ةية الةذريفة تتحذديف يف هاهرهذا ويف التن يذل عذن القياريذةافان  باملستقبل يرتبطاستخدام الفعل املاضي فيما  علة، وهناك حبث عام يف فلسفة أو سر أو املاضي

 .، وكالمها رين املستقبلأي يف يوم القيارية كظاهر، ويف يوم الظهور املبارك كباتن (َوَأْشَرَقْت اأَلْرُض بُِنوِر رَبِـَّها)يف باتنها ويف التأويل عن زرين الظهور املبارك. 
 بالغي، واةخر فلسفي. أحدمها لتعليل ه ا االرير هناله وجهانو 
 ألن المجرد من الزمان محيط باألزمنة الثالثة -أ

وكمذا يف ، (أَتَـ  َأْمـُر اللَّـِف فَـال َتْسـتَـْعِجُلو ُ )وكمذا يف ، استخدام اهلل سبحانه وتعاىل ملا يقع يف املستقبل بصيةة املاضي كما يف ه ه اةيذة الةذريفةلتوجيه أريا الوجه الفلسفي 
أي هذذو ضذذرا ريذذن ، يةذذل إىل أن اهلل سذذبحانه وتعذذاىل حيذذث أنذذه ضذذرا عذذن املاضذذي واحلاضذذر وامل ذذار ، فانذذه (الــرُّوُ  ف ِفــي َأْداَــ  اأَلْرِض َوُهــْم ِمــْن بـَْعــِد َغَلــِبِهْم َ ــيَـْغِلُبونَ  ُغِلَبــتْ )

 ده تصاريت األفعال. قي  إمنا ال رياين هو ال ي ت، فهو املهيمن عليها بأمجعها، فهو ا يط باألزرينة ال الثة، ال ريان
لس  ريوجواا اةن يف الذ رين املاضذي، لذ ا املاضذي بالنسذبة   فيف اللحظة احلاضرة،  اةنوجواي ريتحدا  أي انحيث أنين حمدوا اةن يف ه ا ال رين، كممكن ريااي انا  ف

كمذذا أن املاضذذي فل بالقيذذاإ إ   سذذتكون ريتحكمذذة يف عذذا  ا ثبذذاي اي ذذا ولذذ ا فذذألن األفعذذا، بالنسذذبة   ريسذذتقبل املسذذتقبللذذ ا و  اةيتريذذاض، وكذذ له لسذذ  ريوجذذواا يف الذذ رين 
 أو هو جاٍء.، فألنه حيدا تعبلي اي ا إثباتا، فذأقول: جاء، جييء، واحلاضر أت رين وحداين ثبوتا

ا ذال بالنسذبة للمذااي، -واا فرضذا وفذرض ا ذال، يعذين كنذ  أنذا اةن يف املاضذي ريوجذا  ممتذد -وجذوا ححذااكم وكذ له  – أريا لو فرض أن وجواي ممتد، يعين كذان وجذواي
   ، فان األرير خيتلتليس مبحال - ضرا فان اجملراوإال 
وجوااتنذذا ممتذذدة حسذذب الرقعذذة الذذك ح ناهذذا، كذذ له اذذد ان املكذذان بُعذذد كمذذا أنذذه يف   ،ا  ممتذذد ا  كذذان وجذذوابذذان  لذذو فذذرض وجذذواي اةن يف املاضذذي ويف احلاضذذر ويف املسذذتقبل، ف

 استخدارياي الفعل اي ا كان  بأيدينا متاريا. فان، كنا ك له  ال رياين لو
كاملاضذذي، بذذوزان واحذذد، فمذذن املمكذذن أن يسذذتخدم فعذذل املاضذذي للمسذذتقبل، وفعذذل املسذذتقبل و  اهلل سذذبحانه وتعذذاىل حيذذث أنذذه حمذذيط باألزرينذذة كلهذذا، فاملسذذتقبل لذذه كاحلاضذذرو 

 ا بوزان واحد يف شأنه.كلها ريهيمن عليها، إذ كلهو  للماضي، إذ كلها حاضرة لديه،
عذااة ا نسذان ال يسذتخدم هذ ه الطريقذة ألنذه ريتذأتر بال ريذان، فكيذت يسذتطيع أن يذتخل  ريذن فانذه وهذ ه لفتذة قرحنيذة بديعذة،  –أن اهلل ألنه ضرا عن ال ريان فله واحلاصل: 

 ذ ان يعرب باي زرين شاء  ه ه العقدة ولو ختل  فبتعمل ومتعن
لذذدء اهلل تعذذاىلا كمذذا يلذذ م رينذذه  صذذيل  ،ةذذاي عديذذدة، ورينهذذا: ان املسذذتقبل ال شذذه انذذه ريعذذدوم فكيذذت يكذذون حاضذذرا  بنفسذذه قبذذل وجذذواهلكذذن هذذ ا الوجذذه تذذرا عليذذه ريناق

 احلاصل عند وجواه يف املستقبل. وتفصيل ه ا النقاش وغله يرتك للمباحث الكالريية التخصصية.
 ألاف مستقبل محقق الوقوع -0

 ن  ل رين لة املاضي، ول له فائدتان ري اوجتان:وواضح، وهو أن املستقبل ا قق الوقو  ألنه حمقق الوقو  يُ  الوجه ال اين وجه بالغي ريعروف
 .احلديفريتيقن رين وقو  ه ا  يؤكد كالريه بأعلى ارجاي التأكيد بل مبا يفوق قوله انهحيث أنه يريد أن ؛ للمتكلموهي : الفائدة األول 
 وتستقر. نفسه طمئنلكي ت؛ للساريعوهي : الفائدة الثااية

وعذد ريسذتقبلي قذد ال تفذي بذه، لكنذه لذو صذةته ريلتفتذا بصذيةة رياضذية، فكأنذه قذد وقذع، واملاضذي ال ينقلذب عذن ريذا وقذع عليذه  وهوتارة تعد الةذخ  بذأن تبذ ل لذه شذيئا،اذ 
 وك له ريا نُذ  ل رين لته.. فهل ميكن أن ينقلب املاضي عن ريا وقع عليها كال.

 لت، كما ال ميكن أن يتوهم يف املاضي االنقالب.تفتا ملا أريكن أن يتوهم الطرف يف ذله اخلُ فلو كان املتكلم حكيما ريل
 وهنا تتماي هل ا البحث نرتكها للمستقبل إن شاء اهلل.

 (َوَأْشَرَقْت اأَلْرُض بُِنوِر رَبِـَّها َوُوِضَع اْلِكَتاُب َوِجيَء بِالنَِّبيِّينَ )
                                                           

 96ال رير: (1)
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 :  المبارك عصر الظهور حولاظريتان 
هلذذا بعذذدان: بعذذد والذذك  طرحهذذا اةنسذذوف نريذذا تطذذرق هذذ ه الق ذذية الذذك  قذذل  ريذذن ال وايذذا الذذك  و ل ذذل، إال انريبحذذث عصذذر الظهذذور هنذذاك جوانذذب عديذذدة ميكذذن أن تذذدرإ  يف

 : فنقول علمي ريعريف، مث بعد تربوي عملي.
 هناك نظريتان حول عصر الظهور:

 أك ر أن عصر الظهور: أي ريا بعد الظهور، هو زرين ا عجاز ا هلي بكل املقاييس، فهو عا  ا عجاز. ولعلها هي املرتك ة يف األذهان: النظرية األول 
عا  خمتلذت بكذل املقذاييس: نفسذيا، بل هو عا  رين منط حخر، ليس ه ا العا  ال ي نراه؛ فهو ه ه هي النظرية األوىل املركوزة واملرتك ة يف األذهان اي ا. عا  ا عجاز،  
 كل شيء خيتلت.،  وغل ذله، كمياويا،  في يائيا، ، عقليا، فكريا، ريااياروحيا

 وا عجاز إمنا هو هاهرة است نائية يف ه ا العا  وليس  هي األصل.، على حالهعا  األسباب واملسبباي  سيبقىبعد الظهور  ريا ترء بأن: النظرية الثااية
 وبكلمة ريوج ة:

أن أي  األصذذل هذو االسذذباب واملسذذبباي وقذذد تع مذذ  أحيانذا بلفتذذاي إعجازيذذةا أم األريذذر غذذل ذلذذهان أم  اا عجذذاز هذذو عذذد الةيبذذةهذل األصذذل يف زريذذن الةيبذذة، يف زريذذن ريذا ب
 .ثالث إن شئ  فعربهناك نظرية ثال ة، أو رأي اذ األرير غل هاتني النظريتني، 

 .  األثر الرتبوي هل ه النظرياي نبحثا الرأي أو ذاك الرأي او غلمها، وبعد ذله نرء ريا ال ي ميكن أن ينصر به ه  وسوفكلتا النظريتني هلا أالة وهلا شواهد، و 
 النظرية األول : عصر الظهور هو عصر األ باب والمسببات، كأصل عا 

ذ :النظرية األوىل حبسذب االتهذا علميذة وتذربهن وتوضذح كذل ق ذية ميكذن أن تذدرإ ريذن زاويذة  وان ل علميذار وريعل ذر وريذرب  تقول بذأن كذل ريذا حيذديف يف عصذر الظهذور فألنذه ريفس 
التطذذور  سيصذذل هلذذاسذذيحديف يف عصذذر الظهذذور ممذذا ريذذن غذذل إنكذذار لزعجذذاز، لكذذن هذذ ه الق ذذايا الذذك أشذذل هلذذا أي فلمذذاذا نلجذذأ لزعجذذازا وإن كذذان ا عجذذاز ممكنذذا ، وريعطياهتذذا

 وحله، إذ كان ا عجاز ريوجواا لكن القاعدة العارية هي االسباب واملسبباي. إمنا ا عجاز است ناء، كما كان يف زرين رسول اهلل صلى اهلل عليه، العلمي الطبيعي
 .  ((معل  رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بف أحالمه (7)إذا قا  قائمنا وضع اهلل يد )) :السالمعليه الصالة وأزكى الباقر  : قول ا رياممثال

وقذذدرة اهلل سذذبحانه ، ألن اليذذد كنايذذة عذذن يذذد القذذدرة وليسذذ  هذذ ه اليذذد املاايذذة كمذذا هذذو واضذذح، تفسذذل الطبيعذذيهذذ ه الروايذذة ميكذذن ان تفسذذر علذذى حسذذب التحليذذل األول بال
اهلل سذبحانه وتعذاىل يبذارك يف هذ ا وال شذه ان تكاريذل عقلذي، و تكاريذل ريعذريف تذدرجيي، و تطذور تبيعذي تذدرجيي، فهنذاك ، وتعاىل يف خملوقاته عااة جتل  عذرب األسذباب واملسذبباي

 .سيالة . لكن سنة التطور جاريةالتطور
ــنهم وبــين ا مــا  بريــدقائمنــا إذا قــا  )): السذذالمالروايذذة ال انيذذة عذذن ا ريذذام عليذذه  فيســمعواف ، يكلمهــم (0)مــد اهلل لشــيعتنا فــي أ ــماعهم وأبصــارهم حتــ  اليكــون بي

 ((وينظرون إليف وهو في مكااف
وصل اةن إىل ذله، فان ا نسان ينظر يف جهاز بسيط فلء صذاحبه وهذو يف الةذرب أو يف الةذرق ويسذمع كالريذه ه ه الرواية ميكن أي ا  أن تفسر علميا  والعلم احلديث 

 أي ا .
 سذوف ا ريذامو ، إشذارة إىل أن عصذر الظهذور هذو قمذة يف العلذم واملعرفذة -حسذب هذ ه النظريذة  –الروايذاي إذن ه ه الرواياي ميكذن أن تفسذر و لذل بتفسذل علمذي، فهذ ه 

يف زريذن كذان العذرب فيذه القمذة يف البالغذة فأكمذل املسذلة وأضذاف  ، كما أن النيب صلى اهلل عليذه وحلذه ههذرويكون املهيمن عليه والقائد وا ريام بقول ريطلق ه ا ال ريانيظهر يف 
 .أشهر رين ان يسطرإليها ريا أضاف، كما هو 

 النظرية الثااية: عصر الظهور هو عصر ا عجاز، كأصل عا 
 .كقاعدة عاريةكبقية اجلوانب، كل ريا يف الكون سيكون بألعجاز   رء بأن ه ه جوانب إعجازيةالرأي اةخر ي

عنذذد استعراضذذنا لذذبع  ال ميكذذن أن تفسذذر علميذذا، و ذذن  بروايذذاي أخذذرء علذذى ذلذذه النظريذذة ال انيذذة تفسذذر ري ذذل هذذ ه الروايذذاي كمذذا هذذو واضذذح بتفسذذل غيذذيب، وتسذذتدلوهذذ ه 
 .زائدة على فائدة البحث العلمي والرتبوي لنحصل على فائدة اجواء جنة األرض فن ااا إليها شوقا أي عل أنفسنا يف تله األجواءأن ا الرواياي فان رين احلسن جدا  

 :  الرواية التالية الك يعسر بل ال ميكن أن تُفسر تفسلا علمياو  هاوريا أك ر ، الةريفة من الروايايف
ثـم يقـول لـف: إحـَي بـهللذن اهلل  عظمـفالطيـر مـن الهـواء، فيهبحـف فيشـويف ويأكـل لحمـف واليكسـر  ا ـتنزل المـنمنُ ئمنـا قاإذا قا  ))يقول ا ريام الصااق عليه السالم: 

 وكهلك الضباء من الصحاري،  فيحي  ويطير
ال فســاد أصــال، فــهللن الــدعوة وال يحتــاجون إلــ  شــمم وال قمــر، وال يكـون علــ  وجــف األرض مــنذ  وال شــر و )أي االريذذام عليذه السذذالم(  ويكـون ضــوَء الــبالد واوَرَهــا

 .((و و ة وال عمل وال حسد وال شيء من الفسادفيها وال يكون للشيطان ،  ماوية وليست بأرضية
 .((وإن الرجل ليكسو ابنف الثوب فيطول معف كلما طال ويتلون بأي لون أحب وشاء))مث يقول ا ريام عليه السالم: 

                                                           

 لرواياي )وضع يده( أي وضع ا ريام عجل اهلل تعاىل فرجه يده، والطولية  ل توهم ا شكال.ويف بع  ا (1)
َرا به ويُبعث به  بالغ رسالة. (2)  بريد يعين رسول، يعين رين يُذبذْ
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علذذم و علذذم االستنسذذا  نتيجذذة تطذذور ، لذذيس تطذذورا علميذذا حذذل يفسذذر الذذبع  ري ذذل هذذ ه الروايذذة أي ذذا بأنذذه (َمــْوَت  بِــهللْذِن اللَّــفِ َوُأْحــِي الْ )فذذان قولذذه  اون شذذه إذن هذذ ا إعجذذاز
الروايذة صذرحية يف  ناال ا ريذ ال  الةذيء ينمذو افعذة واحذدة، فيقطذع ريسذافة سذنة يف اقيقذة واحذدة فيحتمل ان يكون يف تسريع حركة اجليناي  انيتطور فهما وان كانا  اهلندسة الوراثية

 ((ثم يقول لف احَي بهللذن اهلل فيحي  ويطير))هنايتها: 
هذ ه املنظوريذة ليسذ  رينظوريذة األسذباب الطبيعيذة الذك نعهذدها، ألن الكذرة األرضذية قائمذة بالةذمس فذان  ((...قمـروال وال يحتاجون إل  شـمم )) ) عليه السالم ( وقوله

 تها واا اهبا وكوهنا يف املدار الطبيعي، يف ريدها وج رها، وغل ذله.والقمر، يف ضيائها، يف حرارهتا، يف جاذبي
لذيس العذا  املعهذوا الذذ ي و عذا  حخذر، انذه هذ ا العذا  اسذت نائي و  يف انهذ ا التعليذل أي ذا واضذح فذان  ((فـهللن الـدعوة  ـماوية وليسـت بأرضـية)) ) عليـف السـال  ( وقولـف

 نعرفه رين عا  األسباب واملسبباي.
ريالبذس بصذناعة  هذ ه قذد تفسذر علميذا ألن العلذم احلذديث اقذرتب هلذ ه النقطذة األخذلة ((فيطـول معـف كلمـا طـال ويتلـون بـأي لـون أحـب وشـاء)): نعم قوله عليه السذالم

 ه ا ال وب.ري ل وتطول وتقصر تبيعيا ولعله اةن ريوجوا  أتورياتيكيا ( –)حليا   تتلون تبيعيا
 أبدا  فان ا ريام يقول: ريقاتع اخرء ال ميكن أن تفسر علمياهناك ، لكن فلنفرتض ذله حسنا
 ((.... ويحيون الموت  بهللذن اهلل، ويوح  إليهم، فيصافح المنمنون المالئكة))

 ق.عا  يتداخل فيه عا  الةيب وعا  الةهوا، وه ا العلم البةري ال يستطيع أن يصل إليه ريهما حل  فانه ، بال شه عا  حخرو عا  غييب، وه ا 
 يف البعد املعريف.و الرأي ال اين يرء بأن عا  الظهور هو عا  األسباب واملسبباي يف البعد العملي ، إذن النظرية األوىل تقول بأن عا  الظهور هو عا  ا عجاز املطلق

اريذل الطبيعذي التذدرجيي، مث علذى ضذوء الكمذال البةذري كانذ   ذديف ه جذري علذى التكألن اهلل سذبحانه وتعذاىل سذنت  ؛ النظرية ال انيذة قذد تةذهد هلذا سذنة اهلل يف الكذونوه ه 
 بالوضع العام للبةرية يف ذله ال رين.  ا  ريرهتن ،ألطاف إهلية كربء، وكان كل لطت إهلي كبل بألرسال نيب أو نصب إريام

ألن التطذور العملذي يف ذلذه الوقذ  أو التقذدم كذان  ؛ريذا يذافكونوتلقذت  الذك تأكذل العصذىإعجذازه كذان  أي انبعث بالعصذى وغلهذا، ، عليه السالم ريوسىنيب اهلل ري ال: 
  يف حقل السحر فكان  العصى هي املعج ة املناسبة هل ا اجلو.

 املوتى. بألعجاز أنه يربء األكمه واألبرص بألذن اهلل وحيييعليه السالم عيسى عليه السالم كان الطب يف قمته، فبعث عيسى اهلل نيب زرين  ويف
يعذين ، رغم تطور العلذم احلذديث اللةذويو  وحل اةن، األعظم صلى اهلل عليه وحله كان العرب ال ين بعث النيب بلةتهم وفيهم كانوا قمة يف البالغة والفصاحةيف زرين النيب و 

ا البالغذي، وهذ ا لذه تفصذيل يف حملذه بألذعذان ك ذل ريذنهم تطور اللةة االالي ية وغلها، وإريتالئها بالكلماي واملفرااي، الت ال اللةة العربية أقوء اللةاي على ا تالق يف إعجازه
 اي ا. 

 هب ه اللةة.  السماء، ل ا ن ل  اةياي القرحنية رسالةاللةة الوحيدة املؤهلة لكي  مل  وال زال  وستبقى اللةة العربية كان واحلاصل: ان 
فيسذكون ههذور ا ريذام عليذه ، العلمذي ويف التطذور املعذريف فرجذه الةذريت سذيكون القمذة يف التطذور ، لكذن زريذان ا ريذام املنتظذر عجذل اهلل تعذاىلتطذورا  بالغيذا  إذن التطور كان 

 .األسباب واملسبباي حسب ه ه النظرية  بقى عايإال ان األصل س بدون كالم، الصالة وأزكى السالم يف ه ا اجلو ويطع م ذله باملعاج 
بذان  إمنا األرير يف التقدمي والتأخل رينوط مبقدرياي حخرء سنةل هلذا الحقذا، املسبباي يقوا إىل عهد الظهور ويسوق إليهه ه النظرية ال انية، ترء أن عا  األسباب و مث ان 
 .اهلل تعاىل

 األثر التربوي لنظرية األ باب والمسببات
األثذذر الرتبذذوي للنظريذذة ال انيذذة جذذدا واضذذح، إذا كذذان العذذا  عذذا  ان ما واضذذح، لكذذن ريذذاذا عذذن النظريذذة األوىلا مث ريذذا هذذو املسذذتظهر يف املقذذافاألثذذر الرتبذذوي للنظريذذة ال انيذذة اريذذا 

 .(1)ا نسان أم   يقصدسواء أقصدها  ريعرفيا أو علميا، فألهنا متهد للظهور، األسباب واملسبباي فكل خطوة تقوم هبا
فألنذه شذاء أم أ ، قصذد أم   ، ء أقذام بذه ريسذيحي أم ريسذلم أم يهذوايعلى ضوء ه ه النظرية فألن كل تطور علمي حيديف يف الكون وحيذديف يف األرض أو يف السذماء سذواف

 ، بنحو االقت اء ال الِعل ية.يقصد، يقع يف عجلة تسريع الظهور املبارك
د يوجذد ذلذه وقذريذن رينطلذق ايذين أو ريذ هيب،  ذ وهذ ه نقطذة ريهمذةذ عذااة ننطلذق يف ق ذية الظهذور  اذ اننذا ،علمذاء العصذر احلذديثتكون لةذة خطذاب جديذدة ريذع سذهذ ه و 

ريذن ايذن حخذر ولةتذه لةذة أخذرء، إال لذو هذداه اهلل سذبحانه وتعذاىل للجذااة ريسذلم هذ ا الةذخ  ان  يذرءاذ ، املسيحيني أو بع هم وك ا البوذيني وغلهمبيننا وبني  حاج ا  نفسيا  
والرباهذني ريوجذواة يف  ق  ذلذه ريكسذبا  جديذدا  وتريقذا  للهدايذة جديذدا  حلقذ وللطريق الصحيح، لكن لو سلكنا ه ا الطريق يف خطاب الطرف اةخذر واسذتطعنا أن نن ذجه ونربهنذه

بذل أف ذل ممذا نعرفذه  كمذا نعذرف احلاضذر  ذنو ، كلها تكةت عن أن املتكلم هبا يعذرف املسذتقبل كمذا نعرفذه  ذن النظرية ذلو قبلنا ه ه ذ مبعىن أن ه ه املؤشراي ، بطون الرواياي
خطذاب  فانذهسيصذل لذه العلذم، فذألذا  ذن اريتلكنذا هذ ه اللةذة ريذن اخلطذاب، لعلذه ا ممذفيهذا األغرب رينذه ريوجذوا بل يف الرواياي،  ا  جواريو  جتده كل اكتةاف علمي غريبذله ان  

يهذا العذا  الةذريب او ذ ا الذ ي أنذ  واملعذريفأن ا ريام املهدي صلواي اهلل وسالريه عليه سيأيت يف ري ل ه ا العصر وسيكون قمة القمة يف التطور العلمذي ، علمي اي ا ريع العلماء

                                                           

 سيأيت يف البحث القاام األثر الرتبوي لنظرية ا عجاز كقاعدة عارية. فانتظر. (1)
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قذد ميهذد شذخ  لظهذور شذخ  حخذر أو جمليئذه، لكنذه يقذع بعذد ذلذه يف فانذه ، فلذَم ال تكذون ريذن املنتفعذني بذها وان كذان ريذن حيذث ال تذدري لذه (1)اي ذا ريذن املمهذدين الةرقي ذ
 .  والتأريل والنقاش وسيأيت الحقا  بألذن اهلل تعاىل بحثرين الد وه ا البحث حيتاج إىل ري ي، اجلبهة املقابلة، لكن قد يكون رين املمهدين مث رين املنتفعني أي ا

تذارة نسذله ريسذله العلذم فنسذتند إىل برهذان الذنظم، وأن و ، ريسذله الفطذرةفيهذا تذارة نسذله ، اهلل سذبحانه وتعذاىل توحيذد أالتنذا علذى حيث ان: التوحيد مبسألةواالرير شبيه 
 اجملرة، وه ا تريق علمي ولةة خطاب أخرء. النظم احلاكم على ال رة والقوانني هي احلاكمة على

 تارة خناتبه مبصطلحاي اينية وتارة خناتبه مبصطلحاي علمية.فعندريا خناتب الطرف اةخر، كيت خناتبةا  واحلاصل: اننا
 إذن ه ا ريدخل للحديث ريع اةخرين يف ق ية عصر الظهور املبارك، ه ا هو الرأي ال اين.

جيمع بني سنة اهلل يف الكون رين جهة، فألن سنة اهلل يف الكون على التطذور التذدرجيي املعذريف والعلمذي، مث بعذد ذلذه يذأيت فذي   إذ ني األريرينالرأي ال الث يرء أريرا وسطا ب
 إهلي ولطت إهلي إعجازي مبستوء تطور البةرية.

 النظرية الثالثة: كالهما األصل والقاعدة: األ باب والمسببات وأاواع ا عجاز
 ال ال ة جتمع بني ريالحظة سنة اهلل يف الكون وبني ريالحظة الرواياي الك لة الك ال شه يف أهنا تةل إىل اعجازاي است نائية.  النظريةه ه ف

 ر. يف القمة العلمية واملعرفية مبا يؤهلها حلدويف قف اي إعجازية ال تتصو البةرية ليس  ق ية تطعيم ببع  ريظاهر ا عجاز، وإمنا ستكون  اهنا يعينوذله 
هذ ا حبذث )و ريذنهم النخبذة كلهذم او   البةر سيكونون قمة القمة يف العلم وقمة القمذة يف املعرفذة، إريذافان من جهة فضمع االثنني ريعا، هو ففي الواقع سيكون عصر الظهور 

 ا  سيكونون هم قمة القمةا ايهماذ  313يعين  - بةذذذذذذذالنخالبةر سيكونون القمة املعرفية والعلمية والعملية، أم أن خنبة  ان كل هلالحقا  بألذن اهلل تعاىل( سنةل له 
أن البةذر اي ذا بةذكل عذام سذيكونون كأشذد قذد تفيذد إشذاراي عديذدة ريذن الروايذاي هنذاك أنه ال شه يف أن القمة وخنبة النخبة سيكونون هم القمذة، لكذن  الحقا  سن كر 

 م.ورين النمو الستقبال ه ا احلديف العظي التهيؤرين  يكونونريا 
يعذين: عذا  االسذباب واملسذبباي ، على حسب ريالحظة سنة اهلل سبحانه وتعاىل وضموعة الرواياي أن كال األريرين سذيكون يف أعلذى ارجاتذه -واهلل العا   –ولعل األههر 

 سيبلغ أقصى ريدياته، وعا  االعجاز اي ا ريتناسبا ريع عا  االسباب واملسبباي سيبلغ أقصى ريدياته اي ا.
 - وسنفصذله يف البحذث القذاام أك ذر إن شذاء اهلل –، وسنستنتج رين ذله أن أي واحذد رينذا الرتبوية ستتجلى بةكل شاريل عميق أي ا  ن األرير ك له فألن املعاالة إذا كاو 

   (2)بنحو االقت اء عصر الظهوريقرب  حيتمل ان تكون مماخطوة  -أو أك ر أو أقل  –أو ترليون خطوة رين ريليار  حيتمل ان تكونلو أسس حسينية واحدة فألن ه ه احلسينية 
قذذرب عصذر الظهذذور، ولذو أسذذس جاريعذة أي ذذا علذى الطريذذق الصذحيح فذذألن هذذ ه تريذن ريليذذار خطذوة قذذد يكذون خطذذوة ريسذجدا واحذذدا، فذألن هذذ ا املسذجد  ا نسذذان إذا أسذسو 

 رين خطواي تقريب عصر الظهور.خطوة حيتمل ان تكون اجلاريعة العلمية الك تسهم يف رقي البةرية علميا أو ريعرفيا فألهنا اي ا 
إمنذا اي ذا أي إاذاز علمذي او ، أكيذدا حقيقيذا ال شذه فيذه أساسذيا  جوهريذا   فليس  إذن تصفية االنفس وهت يبها هي العاريل الوحيد املقرب لعصر الظهذور، وإن كذان عذاريال

فلننظذذر ، ، يعذذين لذذو أن البةذذرية صذذناعيا تطذذوري، لذذو أننذذا يف العذذراق زراعيذذا تطورنذذاإاذذاز صذذناعي وكذذ له أيعصذذر الظهذذور أك ذذر أي ذذا،  (3)يقذذدم حيتمذذل ان يكذذون ممذذا ريعذذريف فألنذذه
 :أي ا   رين ه ه ال اويةإذا  للق ية 
ء أخذذر كذل خطذوة و النظافذة، النظذام، األريذن، االسذذتقرار، االزاهذار، : ريذذ ال أن هذ ا التطذوير الصذناعي، ال راعذي، الفكذذري، العلمذي، علذى ريسذتوء هذذ ا البلذد أو أي بلذد حخذر 
 .ريقربة رين عصر الظهور خطوةترليون علة ريعدة رين سلسلة ريليار، رين سلسلة  حيتمل ان تكون فهي

سذذيكون ، ريتلونذذا بلذذون السذذماء سذذيكون عندئذذ  كذذان أو ريعرفيذذا  أو صذذناعيا أو زراعيذذا أو تربويذذا ،  ا  نذذا علذذى أي عمذذل نقذذوم بذذه علميذذرَ جْ إذا نظرنذذا للق ذذية ريذذن هذذ ه ال اويذذة فذذألن أَ 
 .  وسنكون  ن املباارين والسباق ني يف كال احلقلني بدل أن يكون اةخرون السباقني يف أحد احلقلني، سيكون عندئ  األجر فيه أعظم عندئ  ريباركا،

كذل و قذى، كذل حماضذرة تلو يةذكل ع ذرة يف الطريذق قذد كذان غذل ريسذتقيم فألنذه يف نفذس الوقذ   اذا فانذه؛ كذل كتذاب يكتذب شذرط اسذتقاريته  :إذن كل خطوة علميذة أو ريعرفيذة
ريذن العواريذل  -بلطذت اهلل تعذاىل  –حيتمذل ان يكذون نم ى وي كى، وكل ريدرسة او رييتم، او حسينية أو ريكتبة او صذندوق لزقذراض اخلذلي يؤسذس فألنذه ر ، كل تفل يُ شخ  يُ 

 . املبارك املمهدة للظهور
وسذذنكون مجيعذذا بلطذذت ريذوىل الكذذونني أريذذل املذذؤرينني صذذلواي اهلل ، يف البحذث املاضذذي عندئذ  ستةذذرق األرض بنذذور اهلل سذذبحانه وتعذاىل أو بنذذور رب األرض كمذذا أشذذرنا إليذذهو 

 إن شاء اهلل.، وسالريه عليه رين أعوانه وأنصاره واجملاهدين بني يديه واملستةهدين بني يديه
 وآخر دعوااا ان الحمد هلل رب العالمين وصل  اهلل عل  محمد وآلف الطاهرين.

                                                           

 لمة.على تأريل يف صحة إتالق ه ه الك (1)
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