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 إىل أين حنن ذاهبون ؟ 

 من الرتاب ؟  بعد أن يسوي ابألرض  ويصبح جسده تراابً  سو�ً  وهل ميكن أن يعود الواحد منا بشراً 

 هل ميكن أن تعود احلياة إلينا أو نعود حنن إىل احلياة بعد أن خيطفنا املوت؟ 

كربوا أن ختــرج أتعــارفون عليــه مــن وقــائع احليــاة، فــمبقاييســهم ومبــا يوقــد أجــاب كثــريون عــن مثــل هــذا التســاؤل واســتعانوا 
تضــطرم فيــه  ودمــاً  وعظمــاً  األجســاد مــن تــراب األرض . وتعــذر علــيهم أن يفهمــوا كيــف ميكــن للــرتاب أن يصــبح حلمــاً 

 حرارة احلياة وتتحرك فيه نفس عاقلة مفكرة مريدة . 

هش من العـدم إىل الوجـود أو علـى األقـل مـن وضـع هـو أشـبه مـا ومع ذلك فهم ال ينكرون خروج اإلنسان املعجب املد
 يكون ابلعدم ...

إ�م يرون أبعينهم وحيسون بكل ما ميلكون من وسـائل املعرفـة وملكـات الـوعي كيـف تزحـف احليـاة يف خطـوات متتابعـة 
نقســـامات أن واال تلبـــث بعـــد ماليـــني مـــن التحـــوالتتبـــدأ خليـــة غامضـــة احلـــدود ضـــائعة الســـمات خمتلطـــة األبعـــاد مث ال 

تصــبح هــذا اإلنســان الســوي الــذي ال يقتصــر علــى اســتعمار األرض وغــزو الفضــاء وحســب ، بــل جيــاوز هــذا كلــه إىل 
 اخلروج من الزمان واملكان ليستوعب ما وراءمها من احلقائق. 

نـافر مـع مسـلماهتم .. �م يقبلون ما يرون من هذه االجنازات املعجبـة فـال جيـدون فيهـا مـا يتعـارض مـع مـنطقهم أو يتإمث 
طــالق  ازات يهربـون مـن مواجهـة احلقيقـة إبجنـونـه مستسـلمني . إ�ـم أمـام هـذه اإلوهـم ال يفعلـون ذلـك مقتنعـني بـل يفعل

 كلمات كبرية ال معىن هلا وال مؤدى من ورائها. 
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 .  .وت وحنيا وما يهلكنا إال الدهرمن مثل أن يقولوا : إ�ا حياتنا الدنيا من

 الدهر ؟  ولكن ما هو هذا

ومـا معــىن هــذا الوجــود الــذي يزعمــون أن الــدهر هــو الــذي جــاء بــه وهــو الــذي سيمضــي بــه إىل غــري رجعــة ويعــود بــه إىل 
 العدم الذي كان عليه .. وملاذا هذا كله ؟ 

ومــا هــي الغايــة مــن خلــق هــذه املخلوقــات الــيت ال حيصــيها عــد وال يســتوعبها عقــل وال يتخيــل أبعادهــا خيــال ... والــيت 
وتـــداخل يف القـــوانني والســـنن حبيـــث تعقـــد الدهشـــة ألســـنة العقـــالء  يف العالقـــات وتعقيـــد يف األنظمـــة تنطـــوي علـــى دقـــة

 وخيرس اإلعجاز فيها أبلغ البلغاء .

 

 ملاذا كل هذا اخللق ؟ 

 وما هي حقيقة هذا الدهر الذي يتمسحون به؟ 

نتظـام ؟ .. وهـل ميكـن أن خيـرج هـذا اخللـق الوجـود واال مـاء والعـدم إىل مرحلـةهل ميكن أن خيرج اخللق من مرحلة الع   
علــى الصــورة الــيت نعرفهــا لــه ابلتصــنيف والتوزيــع واملفارقــات العجيبــة الغريبــة ؟ .. هــل ميكــن أن حيــدث هــذا كلــه بفضــل 

ون جمــرد بــل هــو كمــا يصــوره لنــا املرجفــون املنكــر  ،وال قــوة واعيــة مدركــة مريــدة  وال إنســا�ً  الــدهر الــذي لــيس هــو حيــوا�ً 
 عماء ال حدود له وال مقاييس عنده وال غاية يسعى إليها ؟!. 

ومــع ذلــك فهــم يريــدون منــا أن نصــدقهم ... وأن نقتنــع أبن يف وســع هــذا الــدهر املزعــوم أن خيــرج مــن العــدم ماليــني    
 أحد أن حيصيه. اجملرات .. وأن يزود كل جمرة مباليني النجوم .. وأن يزود كل جنم بعدد من الكواكب ال يستطيع 

يريـــدون منـــا أن نصـــدق أبن يف وســـع أي شـــيء أن يقـــدم مـــا لـــيس عنـــده ... يريـــدون أن نصـــدق أبن العـــدم يعطـــي    
الوجـــود .. وأن الغبـــاء يوجـــد العبقريـــة والـــذكاء .. وأبن العجـــز يعطـــي القـــوة .. وأخـــرياً أبن النقـــيض يعطـــي النقـــيض .. 

رادة غـري موجـودة .. وأن منشـي علـى قـدمني غـري ا عقـل .. وأن نريـد إبن أن يكـون لنـوبعبارة أخرى يريدون أن نفكـر دو 
موجـــودتني .. وأخـــرياً يريـــدون منـــا أن نصـــنع حياتنـــا دون أن تكـــون عناصـــر احليـــاة موجـــودة .. مث يومهوننـــا بعـــد ذلـــك ، 



۳ 
 

ن هــذه الــدعوى : ويســمو ،نــه الــدهر إي يســتعينون بــه أبن يقولــوا لنــا : عــن تفاهــة املنطــق الــذ تغطيـة للمحالــة ، وتعويضــاً 
 وال تعين شيئاً .  وواقعية أو موضوعية أو ما شئت من هذه التسميات اليت تقول كثرياً  عقالً 

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

وملا كنا نرفض التصرف على مثال من ال عقل له .. وملا كنا حنرتم عقولنا ، ونثق مبا يف قلوبنـا مـن وعـي ومـا حتـس بـه    
أن نواجـــه املســـألة بغـــري األســـلوب الـــذي واجههـــا بـــه "  املعرفـــة ، فـــإن مـــن الطبيعـــي جـــداً هـــذه القلـــوب مـــن مســـؤوليات 

 أصحاب الدهـر".

رض وانتظمـت بـه األ إن أبسط مبادىء الفكر السليم هـو اإلعـرتاف بعظمـة هـذا اخللـق الـذي ارتفعـت بـه السـموات    
 رجهـا ، ويقـف أمامهـا مسـلّما أمـرهيعجـز أذكـى األذكيـاء عـن اسـتيعاب مـداخلها وخما وتشابكت فيـه العالقـات تشـابكا

 خاشعا قلبه ، أمام هذا اإلعجاز العظيم الذي أخرج الوجود من العدم مث وضع اإلنسان عند قمة هذا الوجود . 

 شـعار . ولـو جـاز لنـا أن جنـد يف واإلجنازات هذه كلها ال ميكن أن تكون إجنازاً لإلجناز على لغـة املنـادين ابلفـن للفـن   
لرغبــة طبيعيــة يف النفــوس فإنــه ال جيــوز لنــا أن نعتــرب  لتــزام للجمــال ودعــوة للتعبــري عنــه اشــباعاً مــن اال " الفــن للفــن " نوعــاً 

 إجنازات اخللق لغري غرض إال اإلجناز نفسه. 

وجتاهلنـا أبعـاد  ،ع جاللـة اخللـق وعظمـة اإلجنـازال يتفقـان مـ فاذا قرر� هذا املبدأ فقد نسبنا إىل اخلالق صفة أو وضـعاً    
 احلكمة عنده. 

ق بـه ال تعـين غـري شـيء واحـد فاخلالق خيلق لغرض يتفق مـع طبيعتـه .. أي أنـه خيلـق اخللـق ليعـرف هبـم .. ومعرفـة اخللـ  
 ألسلوب الذي ميجد به اخلالق وابلطريقة اليت تشعر حبضوره املستمر. ابرفة عالن عن هذه املعهو اإل

عبـه واخلـالق ال عـن عبـث اخلـالق ول ولو مل تكن املعرفة ابخللق هي الغاية من عملية اخللق .. لكان اخللق كلهـم إعـال�ً    
  ..تعاىل عن ذلك علواً كبريا.يلعب وال يعبث

عجــزت عــن اخــرتاق ظــواهر األشــياء والغريــب أن أمــة مــن النــاس مــر عليهــا حــني مــن الــدهر ، عميــت فيــه القلــوب و    
غـري صـراع �ئـس بـني اإلنسـان واآلهلـة .. فإذا هبا ال جتد يف ظاهرة اخللـق  ،د واجلاللة واحلكمة عند اخلالقكتشاف اجلال 
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قــاهر فوضــوي أعمــى ســاخر ابحليــاة واألحيــاء حييــي غــري مث ال جتــد وراء اآلهلــة الــيت بــدت هلــا بــدورها عــاجزة غــري قــادرة ، 
عــن كــل  ا يشــاء .. أو ابلغــىن والفقــر .. أو ابهلدايــة والضــاللة بعيــداً ومييـت .. ويصــيب مــن يشــاء ابملــرض أو الصــحة كمــ

 مقاييس غري اللعب والعبث وحسب. 

 هذه األمة هي أمة اليو�ن يف قرون ما قبل ميالد املسيح عليه السالم.     

 حيــد خلــروجلقــد عجــزت هــذه األمــة يف تلــك املرحلــة البعيــدة مــن اتريــخ البشــر عــن أن تكتشــف التفســري احلقيقــي الو    
 تعرف إىل الغرض اخللقي من هذا اخلروج ...تلعدم إىل الوجود .. وابلتايل أن اخللق من ا

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

ذا كنــا حنمــد هللا علــى نعمــة الكثــرية ، فــإن نعمــة الــوعي ابلتفســري اخللقــي لظــاهرة اخللــق هــي مــن أخطــر هــذه الــنعم إو    
د حتقـق هـذا الــوعي بفضـل آ�ت مـن كتـاب هللا جــاء بعضـها علـى صـورة تقريــر وأعظمهـا أثـرا يف حياتنـا حنـن البشــر . وقـ

سـتفهام دون ". مث جـاء بعضـها علـى صـورة االال ليعبـإنـس له عز وجل : " وما خلقت اجلـن واإلحلقيقة واقعة كما يف قو 
 ".   نكم إلينا ال ترجعونأو  منا خلقناكم عبثاً أقوله تبارك وتعاىل : " أفحسبتم  اإلنكاري كما يف 

.. يقـرر مـن اجلـد  من العبـث أم جـداً  ستفهام اإلنكاري عما إذا كان اخللق عبثاً وبعد أن يتساءل الوحي يف صيغة اال   
هليــة هادفــة جــادة فيقــول عــز مــن قائــل بعــد ذلــك مباشــرة : " فتعــاىل هللا امللــك احلــق ال إلــه إال إابلطبــع أبن اخللــق عمليــة 

وقـل  –نـه ال يفلـح الكـافرون إمنـا حسـابه عنـد ربـه إآخر ال برهـان لـه بـه ف هلاً إ ومن يدع مع هللا –هو رب العرش الكرمي 
 رب اغفر وارحم وأنت خري الرامحني ". 

حنــن لــن خنــرج مــن الوجــود إىل العــدم .. ولــيس املــوت فنــاء ابملعــىن الــذي نــدرك بــه العــدم قبــل الوجــود .. ولــو كــان  اً إذ   
اســـتبانت الغايـــة النبيلـــة اجلـــادة مـــن املفارقـــات واملباينـــات يف أوضـــاع النـــاس  األمـــر كـــذلك لبطلـــت حكمـــة احليـــاة .. وملـــا

 وظروفهم وفيما يصيبهم من احلظوظ الطيبة أو ينزل هبم من النوازل املرعبة . 

يقصـد بـه التعبـري مث لو كان األمر كذلك لكانت مشاهد احليـاة الـدنيا أشـبه مـا تكـون مبشـاهد التهـريج ، كـل مـا فيهـا    
 عن بعض املفارقات واملتناقضات . العابث 
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لقــد خــرج العــامل مــن العــدم إىل الوجــود ابحلــق .. وتالحقــت أ�م الزمــان بــه ابحلــق أيضــا .. ومــن الطبيعــي حــني �يت     
فالنــاس ال ميوتــون حبيــث يتســاوى الطيــب واخلبيــث .. واجملــرم ابحلــق .  املــوت أن تكــون نقلــة العــامل مــن احليــاة إليــه أيضــاً 

. والعاصي واملطيع يف املصري .. والناس ال ميوتـون فيكـون هلـم مصـري احليـوا�ت واحلشـرات الـيت متـوت أيضـاً .. والربىء .
والناس أخرياً  ال ميوتون ويفنون ليكون هلم مصري الكوكب أو النجم أو اجملرة اليت تنفجر فتصـبح هبـاء أو تعـود إىل حالـة 

 العماء. 

للحكمــة فيهــا .. وتنكــراً للقــيم اخللقيــة الــيت هــي معيــار  راء بعمليــة اخللــق .. وجتــاهالً دإن يف هــذا النحــو مــن النظــر إز     
 الفوز والنجاح يف عاملنا ..

ن املنطــق الســليم يفــرض علينــا أن نــؤمن أبن املــوت هــو نقلــة .. إنــه وجــود جديــد مــن نــوع آخــر .. أو لنقــل مرحلــة إ   
 انتقال من وجود إىل وجود آخر. 

ي يفرض علينا هذا الـرأي  .. وهـو وحـده الـذي ينقـذ� مـن تفاهـات املـرتددين واملنكـرين ممـن يزعمـون املنطق هو الذ    
 ألنفسهم أولوية املعرفة بدعوى الواقعية أو العملية أو املوضوعية . 

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

 أين ؟ وملاذا ؟. ". يف ضوء ما سبق ، نستطيع أن جنيب عن اجلزء الثاين من التساؤل : " من أين ... وإىل     

وقــد عرفنــا مــن أيــن أتينــا ؟ فوجــب أن نقــرر أبن املعجــزة الــيت حتققــت ابالنتقــال مــن العــدم إىل الوجــود، تفــرض علينــا    
اإلميـان أبن مــا سنصــري إليــه هـو وجــود تنكشــف فيــه حكمـة الوجــود األول واألســباب الــيت متـايزت هبــا املصــائر واختلفــت 

 زاق واحلظوظ . فيها املواقف واألقدار واألر 

أما ملاذا كان الوجود األول مث يتبعه الوجود الثاين ، فاجلواب عنه هو السعي إىل معرفة املوجد والتقرب منـه ابلعبـادة      
. وهو وحده الذي علمنا شروط هذه العبادة وظروفها وأبعادها وكيف منارسها يف بيـوت هللا ويف خـارج هـذه البيـوت .. 

 و فيما نستقبله من وقائع احلياة وحنن على وعي حبضوره الدائم ومراقبته لنا. يف وقوفنا بني يديه أ



٦ 
 

كانــت النقلــة وخالصــة القــول أننــا خرجنــا مــن العــدم إىل الوجــود .. فــاذا بلــغ الكتــاب أجلــه وصــنع كــل منــا مصــريه      
وجــد ابلتعبــد لــه والســعي إىل مل. أمــا ملــاذا كــان الوجــود األول والثــاين : فهــو التعامــل مــع اخلــالق اابملــوت إىل وجــود آخــر

على صورة طقوس تقربنا منـه ... وعلـى صـورة سـلوك نشـعر معـه حبضـوره الـدائم ونسـتلهمه يف كـل مـا يصـدر عنـا  هرحاب
 من قول أو فعل . 

 


