من نحن وماذا نريد
رعبلىا نضؤل انفضنب صئاال ثضُطب ونجُت علُه ثدقخ ووضىح .من نذنن ومنب ا ندَندو اول منن اعنبة علنً ن ا
الضئال كبن الفُلضىف الُىنبنٍ ارصطى عندمب قبل انب انضبن واعدف نفضنٍ كبنضنبن ثنؤننٍ دُنىان اعز نبعٍ عبقن .
أملك طجُعخ الذُىان ثآلُخ ع

عضدٌ غدَزح ودىاصنب وانفعنبالد ولننننٍ دُنىان اعز نبعٍ ال اصنزطُا ان اعنُظ

اال وصط ع بعخ لهنب انم زهنب الزنٍ ردعنً اال نداف ورنى د لهني الذ بَنخ والذبعنبد القندورَخ للمُنبت ثنؤوف معُغنزهي
ورضبعد ي علً رطىَد وارهي عجد آلُبد الكزضبة ال عد خ النمدَخ والع النُخ وثبلزبلٍ رؤخ ثُند ي ثبرجنبت رذمُن
ا نضبنُزهي ومذبولخ ثلىغهب الً مدرجخ الن بل.

ا الزعدَف َمىفنب الً العم ال ٌ ى عنى د الىعنىف االنضنبنٍ ؤننب

أ ند ا ن انب مىعىف ورفنُدٌ ال َزذدك ددكخ عجثُخ عغىائُخ ولنن ددكزه غبئجخ بف خ رنغد ال زَند منن الزطنىر
والاررمنب صنىا علننً

نعُد الفنندف نٍ العالقننخ ثنُن وعُننه وددَزنه وقدررننه علنً ثنننب قندرت ثُدَننه او علنً

ننعُد

ال جز ننا ثزنمُ ننه عننبي قننىانُن العدالننخ الزننٍ ردصنني دنندوف العالقننبد ثننُن اال ننداف والطجمننبد وال هننن .ولنننن العم ن
االنضبنٍ ال َنزفٍ ث لك ولننه َذبول ان َزطىر من ال ذضىس الً ال جدف ومنن االفراك الجزئنٍ الذضنٍ االعنُب
الً افراك ال عمىالد النلُخ ال جدفح هى صُجد نفضه َزم من افراك معنً و ف ثعض ال ىعىفاد ٍ الطجُعنخ
وال جز ننا ثؤنهننب ع ُلننخ الننً مذبولننخ افراك مب ُننخ الج ننبل ننٍ ال طل ن ومننن افراك ثعننض الذننبالد ننٍ ر نند بد
الذنبت وال ضئولُن ثؤنهب عبفلخ الً مذبولخ افراك معنً العدالخ ٍ ال طل  .ومن معبنبح الملي ٍ ثعض ر د بد
االخدَن نذىت الً مذبولخ افراك معنً مب ُخ الملي .ولننن االمنىر علنً ارل الىاقنا رزذندك نٍ غبلنت االدُنبن
ثآلُبد رخبلف منط العم ورقدة ثعدل الذبئط ثن ال عمىالرن الجزئُنخ والنلُنخ علنً دند صنىا  .علنً ارل
الىاقا َهُ ن ثعض االقىَب علً الضلطخ والثد وح ُذزندو ب ألنفضهي ثي َضنىن المىانُن الزنٍ رضنبعد علنً رن ُزهنب
ور دكز ب ٍ اَبفَهي دزً َىرثى ب الدمب ألثنبئهي وادفبف ي وكؤنهب مندصخ كمدر َعزجد ر قه ر دفا علنً العند
والمنبنىن وعجثننب َننؤمن ال جز ننا واصننزمدارت .ولننٍ َجنندروا ن ا االدزنننبر للضننلطخ والثندوح الن ٌ َمننىف الننً ددمننبن
اِخدَن واضطهبف ي َجزندون او َضبعدون علً اثزنبر مفب ُي غُجُخ َدعٍ ا ذبثهب انهب اودُذ النُهي منن اثنُهي
الن ٌ ننٍ الضن بواد هننٍ لن لك ممدصننخ وانلُننخ مننن َغننك ثؤدمُننخ قدصننُزهب او َنننبقظ ننٍ ن ت المدصننُخ َننزهي ثننبلنفد
والخُبنخ والزندقخ ُضزذ فمه ومبله وعدضه ورضزجبح كدامزه وم زلنبره .ول لك اعزجد الصفخ العمن وخ ى نب
ٍ ع د االنىار ٍ المندنُن الضنبثا عغند والثنبمن عغند نٍ اوروثنب "فَننبرد – صنجُنىنا – لُجزنز – ان عنى د
العمالنُخ َز ثن

نٍ رذدَند الندوح االنضنبنُخ منن و نبَخ الضنلطخ ورذدَند ال جز نا منن و نبَخ النهننىد الندَنٍ.

وله ا اررجط عند ي رذدر ال جز ا من صطىح النهنىد ثزذندر الفنند منن ال فنب ُي الال ىرُنخ الزنٍ رعز ند ال ُجُنبد
وال عجزاد ال نبققخ ل نط العم وال نهج الزجدَجٍ.
الضئال الثبنٍ ٍ

ا ال جبل

َضزطُا اٌ كبئن دٍ غُد االنضبن ان َعٍ وعىفت! اٌ ان َعٍ انه كبئن لنه

ىَزه ال ارُخ الخب نخ ثنه والزنٍ رزمنبطا منا ىَنبد اِخندَن نٍ كثُند منن النمنبط ولننهنب رذنزف ثبصنزماللُخ ارهنب
وعى دَخ

ت ال اد.

ا الضئال َجعلنب نجُت ثدون ردفف وكؤن الجىاة نى ادندي الجندَهُبد الزنٍ ال رذزنب النً

ثد بن ث

ٍ الجد بن ال ٌ َذزب الُه رفضُد االصئلخ االخدي .ان االنضبن َعٍ وعىفت وَعٍ وعىف مب ى مضزم

عنه وَعٍ وعىف مب ى مزداثط ومغزدك ما طجُعزه .ث َعٍ ان وعىف االعُب ثدمزهب ٍ
علً النغى والن ى والزطىر ٍ عبلي ال عد خ من مددلخ الً مددلخ اعلً والغ

ا النىن نى لخدمزنه

علً ال اد دزً و نىلهب النً

مددلخ ك بلهب و ٍ افراك ال عمىالد النلُخ ال جدفح او افراك الجبنت االلهٍ من النفش االنضبنُخ .نب نضزطُا ان
نمىل ان الفق االكجد لع د االننىار نٍ اوروثنب اننه اعنبف االعزجنبر لالنضنبن ك دكنز لهن ا لعنبلي ومذنىر لنه .نال
عٍ َىعد ث عزل عن االنضبن ألن االنضبن ى ال خلى الىدُد ال ٌ َعٍ وعىف االعُب االخدي .ب ا كبنذ ن ت
االعُب لُضذ مىعىفح رجنبت نفضنهب ألنهنب ال رعنٍ وعىف نب هنٍ ثبلزنبلٍ لُضنذ مىعنىفح اال رجنبت االنضنبن .منن ننب
ثدند العالقخ ثُن االنضبن وهللا الزٍ ٍ معد نخ االنضنبن و والضنعٍ الندإوة للزىا ن معنه الن ٌ نى نٍ دمُمنخ
وارنننب زخلنى منننه وارننب ولننُش مذ نىرا ننٍ وارننب ُخلننى منننه

االمند الزىا ن منا الن اد ألن الللنه لننُش خنبر

الىعىف .ولنن الىعىف ث ب ُه من دجبر ونجبد ودُىان وكىاكت وا الك م زلً ثبو منقجط رذذ رنمُي قىانُننه
العمالنُخ ال بئجنخ .نٍ ن ت النمطنخ ثبلن اد َنزفنٍ الذندَو عنن وعنىف هللا ك ىضنى مُزنب ُزَنٍ ال عالقنخ لنه ثىاقنا
دُبرنب الجُىلىعُخ والنفضُخ واالعز بعُخ .ك ب َنزفٍ معنً النالت ال ٌ َمىل انه ثىعنىف ال عد نخ العل ُنخ الزنٍ رعز ند
ال الدمخ والزجدثخ لي َعد وعىف هللا م ننب .ول لك رعزجد العمالنُخ ٍ االثزعبف ع ب لي َعد م ننب .اٌ الالثزعبف عنن
مضؤلخ منبقغخ وع ىف هللا او عندت وعنىفت ك نب عن صنبرط او ك نب علنذ ال بركضنُخ .الم نخ اع ن منن لنك ثنثُند
نننذن ال نضننزطُا ان نعنندف مننن نذننن اال ا ا عد نننب هللا .نذننن كبئنننبد ن لننك الننىعٍ و ننٍ اع ننب وعُنننب ثنندَهُبد
منطجعخ ٍ عىا د عمىلنب نذن نعلي ثبلجدَهخ ان الن اكجد من الجز وان الغٍ ال بفٌ ال َضنزطُا ان َىعند نٍ
مننبكنُن مخزلفننُن ننٍ نفننش اللذمننخ .وان الزمننبن وال نننبن َذُطننبن ثن ن االعننُب ال بفَننخ .وان النننفش االنضننبنُخ ال
رضنزطُا ان ر نبرس وعُهنب وع لهنب اال مننن خنالل آالد الجضند ال نبفٌ .وأن هللا خلمنننب لُعندف ُننب رثننب .ولن لك ال
َضزطُا اٌ عبق ان َزخُ ان هللا ا ا مب اراف ان َزجلً للنبس منن ال ننن ان َزجلنً ث ُند ال نىرح االنضنبنُخ وا ا
مب اراف ان َخبطت ثنٍ الجغد ان َخبطجهي ث ُد ل برهي .من اع

لك اعز

النثُد من الفالصفخ وال ز ى ُن علنً

النفش االنضبنُخ عجد الدَبضبد الجضدَخ والدودُخ ثم د ان رضزطُا النفش الىاعُخ مفبرقخ الجضند واالنطنال منا
عل هنني الُمُنننٍ انهننب ال رفننبر الخضنند طد ننخ عننُن وكننبن ق نند ي ننٍ ال فبرقننخ ان رخقننا طجننبئا الجغنند لطجبئعهننب
ززجى د طجبئا الجضد ثطجبئعهب ك ب ثزجى د الذدَد ثبل نبطُش عندمب َز نط .عند ب رزىا

النفش منا هللا ك نب

عجد عن لك النثُد من ال ز ى ُن امثبل اثى َزَد الجضطبمٍ والذنال وثنى ا وطنبغىر .امنب ا ا اصنزطبعذ طجنبئا
الجضد ودبعبره ان رج ة طجبئا النفش الىاعُخ الُهب ورضخد ب ألغداضهب عند ب َنزنش االنضنبن وَندرنش وَقنا
نفضه العبقلخ ٍ صجن نفضه الذُىانُخ ومب رفدنت من رنبققبد واضداف رزىالد منن ثعقنهب النجعضَ .جمنً ان نجُنت
علً الغطد الثبنٍ من الضنئال منب ا ندَندو الجنىاة الطجُعنٍ علنً ن ا الضنئال ان آخند منب َدَندت االنضنبن وَضنعً
ثبلذلي والُممخ الً رذمُمه ى الضعبفح  .ولنن

ا الجن واة الجضنُط والغندَد الىضنىح والدقنخ َ نجخ ثندورت صنئاال

َزطلت النثُد من االعىثخ .اوال مب ٍ الضعبفحو

ٍ قندرح االنضنبن علنً رذمُن رغجبرنهو وا ا منب كبننذ كن لك

ه رغجبد االنضبن ثبثزخ ات مز ُندح دضنت ر ُُند فدو نه الذُبرُنخ ودبعبرنه الفُزَىلىعُنخ والضنبَنىلىعُخو ننبك
عٍ آخد

رغجبد االنضبن مزىاننخ مزنبصمخ ات مزنبققخ مزقنبففح واعنجب رغجنخ منب َننىن علنً دضنبة كجنذ

رغجخ اخدي وثبلزبلٍ مب ننىن عنُنبت من صنعبفح نٍ رذمُن رغجنخ معُننخ صنقنطد ان نند ا ث ننه ال نب ورعبصنخ نٍ
كجذ رغجخ اخدي .ك

ن ا َجعلننب علنً ثُننخ منن ان رذمُن الدغجنبد ال َث ند الضنعبفح ثبلقندورح نب نى الغنٍ

ال ٌ َث د الضعبفح ا نو انب عخ ُب اقىل ان الضنعبفح نٍ نٍ الى نىل النً االعنُب الزنٍ رطلنت لن ارهب وال رطلنت
ل ُد ب .ولزىضُخ

ا الدأٌ صؤضدة امثلخ :بل بل مثال َطلت ل ُدت وال َطلت ل اره .نذن نطلت ال نبل انغنزدٌ

ثه ثُزنب وصنُبرح ووصنبئ ر ب ُنخ او لنمهند ثنه ارافح اِخندَن ونضنىف علنُهي .امنب ا ا لني َضنزطا ال نبل ان َلجنٍ ن ت
الذبعبد الزٍ ٍ اغلجهب غُد عبفلخ َف مد ال بل قُ زه .او ان نطلت الدئبصخ لن برس صلطزنب علً اِخدَن ون نبفر
ددَبرهي وعمىلهي (ك ب َفع دبلُب ك رإصب
ٍ

ا الغد االوصط) عىارده وآالره .و

صنعبفح الننفش العبقلنخ اال

ا الزطىر واالررمب الهبفف ال ٌ َج نٍ الزىا ن ثنُن الفند واال ن علنً عضند عجنىر اصن ه منطن العمن

و هي قىانُنه الثبثزخ وال زذدكخ ض ن نمبت معُن علُنب ان ننزغفه ونفه ه لنزنبغي معه وننضجي.
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