
 سجاٌل محيد لثقافة جديدة

 الشقخ جعػر ادفوجر

( 8207السػر ) (حول معودالت حسوب توّلد األهّؾي)عذ أثر مؼولتي التي ُكرشت حتً عـوان 

 .هو أكو أمجل التعؾقق عؾقفو.  تؾؼقً مجؾي مراجعوت حتؿل تسوؤالت قؾؼي29/1/1999الثالثوء 

(1) 

 

, السجول الذي جرى هذه السـي بني أكصور األضروحي الػؾؽقي ذم إثبوت بدايي وختوم صفر الصقوم

عذ الرغم من أكه ترك اكطبوعًو خمتؾػًو , مل يؽن شقئًو كؾه, وبني أكصور الرؤيي البرصيي ووشوئل إثبوهتو

إن احلسن والـوفع مـه هو أكثر , بؼدر كوف من الثؼي بصحي مو كؼول, متومًو؛ بل إكـو كستطقع أن كؼول

موذا يستؿر , فؾــظر إىل جمؿل مو جرى بؿـظور موذا يبؼى وموذا يتالصى. بؽثر من السّقئ والضور

إذ ذاك يؿؽــو أن كرى األمي بؽومل الوضوح دمتوز اجلرس من ضور إىل ضور من كؿط . وموذا يـؼطع

ضبعًو لن يصل اجلؿقع إىل الطرف اآلخر ذم . شؾوكي إىل كؿط مػفومي شؾوكي متؼدم_مػفومي 

بدلقل هذا السجول العوم العؾـي , لؽن الـؽوص إىل الوراء صور بحؽم ادستحقل. الوقً كػسه

وبـى عؿؾه عؾقفو لقس , وأيضًو بدلقل أن اجلؿفور الذي مـح األضروحي الػؾؽّقي ثؼته, ادػعم بوحلقويي

قؾقاًل وإن يؽن حتى اآلن أقؾقي كسبقًو فضاًل عن أكه كخبي ممتوزة مـترشة ذم خمتؾف أرجوء العومل 

ألهنو أعـي , اإلشالمي أي أهنو ذم وضع مـوشى لـؼل أفؽورهو ومواقػفو إىل األكثريي ادفقلة لتؾؼقفو

 .األكثريي متزمي ضؿـًو االجتامعي ومو يتبعه عوجزة عن أن تتخذ ضريؼفو كحو خمرج شؾقم

. ادفم هو الوالدة بذاهتو. فنكه ممقً عوبر, لؽن األمل مفام يؽن عـقػوً . مو من والدة ضبقعقي دون أمل

فنكه صحي ألكه عالمي حقويي وألكه يدور ذم فؾك , وحتى لو وصل السجول إىل كتوئٍ متبوعدة

وإذ يؾتزم مجقع أضرافه بام يؿؾؽون بولػعل من أدوات عؾؿقي وأخالققي فنكه يغدو عومل . صحقح

وربام ختتؾف بـّقي صودقي , ضؿلكقـي لؾـوس بلن صموهنم ذم أيد قويي قودرة تبحٌ وتتلمل وتتحوور

 .وقؾوب شؾقؿي خلرهم مجقعوً 

(2) 

 



ومعؾوم أن احلوار هو . األوان مل يػً بعد عذ ترصقد السجول وحتويؾه إىل حوار حؼقؼي آمن ومثؿر

ققؿي إضوفقي عذ قوة البحٌ والتلمل تمهل أضرافه لؾوصول إىل مؾتؼى جديد غر الذي اكطؾق مـه 

 .كل مـفم

 .هذا السصقد هو مسمولقي اجلؿقع

بحرصه , الذين عؾقفم حتصني اخلالف, مو كون مـه فؼقفًو ومو كون مـه كوكقوً , هي مسمولقي ادختصني

بحقٌ يبؼى اجلؿفور , مودة وشؾوكًو رشط توفر عـرص الشػوفقي له, داخل اإلضور ادعرذم ال يتعداه

 .قودرًا عذ متوبعته ذم أولويوته ووجفوت كظر أضرافه ومستـد كل مـفو

وذلك إذ ترص عذ التؿسك بحؼفو الطبقعي ذم ادعرفي . وهي أيضًو مسمولقي الؼوعدة ادممـي

, يشفد صفودة عؿؾقي بام مل يَر ومل يعرف, والزم ذلك أن ترفف أن تؽون صوهدًا غوئبوً . واإلصالح

 .أن تسر ذم درب ال يمدي إىل تؼدمفو ادعـوي, وبولطريق األوىل. وتلبى أن تسر حقٌ ال ضوء مـر

(3) 

بل هـوك مورد . إن موارد الـزاع الرئقسقي غر مـحرصة ذم حجقي أو عدم حجّقي قول الػؾؽي

 .حتى بعد أن كحزم أمركو ذم كؼطي الـزاع تؾك, ال بد من أن تؽون موضوعًو لؾبحٌ, تػصقؾقي

 :من ذلك

هل إمؽوكقي الرؤيي رؤيي اهلالل  رشط لؾحؽم ببدء الشفر؟ حتى بعد أن يثبً فؾؽقًو الشفر اجلديد 

 .برصف الـظر عن إمؽوكقي أو عدم إمؽوكقي رؤيته, يبدأ مع حلظي بدء اهلالل دورة جديدة

ورؤيي اهلالل اجلديد . من ادعؾوم أن الرؤيي هي حولي إدراكقي حتؽي الواقع مع متوم رشوضفو فؼط

تدخل فقفو مجؾي عوامل هي فضاًل عن العومل الرئقس أعـي موقع كل من الشؿس والؼؿر العالقي 

وقدرة العني البرشيي عذ التؼوط التضورب بني درجي إضوءة كل مـفو , بني هذين والشخص ادشوهد

امتصوص الغالف اجلوي ألصعي الضوء اآلتقي من الؼؿر درجي احلرارة : فضاًل عن العوامل الطؼسقي

 .الخ.. تؾوث اجلو , والرضوبي عـد مؽون ادشوهد

من الواضح أن هذا الرشط ُُيرج ادسللي برمتفو من اعتبور الرؤيي جمرد ضريق لقؿـحفو قسطًو من 

ذلك أن من ادؿؽن عـد أصحوب هذه األضروحي أن . حؼًو ال يعقدهو إىل موقعفو الؼديم. ادوضوعقي



كضع إلمؽوكقي الرؤيي معوير زمـقي تمدي عـد متومفو إىل احلؽم ببدايي الشفر  حتى لو مل يؽن اهلالل 

 .مرئقًو بولػعل

من ادعؾوم إن أفق الشؿس والؼؿر متعدد بعدد . (اختالف اآلفوق)ثم إن هـوك ادسللي ادعـوكي بـ

أوقوت القوم ألن األرض بؿؼته كرويتفو يؽون لؽل بؼعي عذ خط الطول مـفو مرشق خوص 

ُيبحٌ هل أن االختالف يمثر عذ القوم الؼؿريبحقٌ  (اختالقف اآلفوق)ذم مسللي . ومغرب خوص

 .يؿؽن أن يؽون يوم معنّي أول الشفر ذم بؼعي دون أخرى

ألن الذي ُيتؾف بني بؼوع األرض هو القوم ولقس , كرّجح أن هذه ادسللي ادزمـي ال ثؿرة عؿؾقي هلو

إال إذا كون ادشوهد يتحرك بعؽس ادموه حركي األرض برسعتفو , الوقً ال يعود إىل الوراء. حؽؿه

 .أو أكثر

(4) 

 : خالصي الؼول

وال بد من حتويؾه حوار يتوّشع من أجل الوصول لؾؿعرفي وأخالقفو . السجول مو يزال ذم بدايته

 .وتوفر رشط الشػوفقي له

لن يبؼى بولتلكقد حمصورًا ذم . وبؼؾقل من التلمل كستطقع أن كرى أكه يضعـو عذ بدايي ضريق جديد

ولقس عؾقـو إال أن كؼوده . بل هو حيؿل بذور تغقر كوعي ويمشس لثؼوفي جديدة. ادسللي التي أضؾؼته

 .عذ الطريق الصحقح

 

 

 


