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ا: ـــصونی  

هدّ ــاض بخــوى ورد الریـــن حـــا مــی   
هدّ ــــزران بقــــوى قضیب الخیــــوح   

 

الحمرة،  نـي البشرة البیضاء المشربة بقلیل مــل معنى ذلك أن أجمل البشرات ھـــھ
ھا وقدرتھا القامات ھي القامة الرشیقة التي تتلوى وال تتكسر لفرط طوعیتوأن أجمل 

ً الى األعلى؟  على االنطالق ودائما

نات النفوس ل األفكار في منتدانا قادرة أن تكون بیضاء في تعبیرھا عن مكنوـترى ھ
. عینةبصدق طاھر ال یخالطھ سواد التعصب لرأي معین أو الجمود عند أیدیولوجیا م

شیقة ون العبارات في حواراتنا رــادة طواطم األسالف. وھل تكــي عبـــالتصنم فو أ
ً تنھـوعة تتلوى على محــمط ً فتضیع ، ودائما لإلمساك  دــور المنطق وال تشرد بعیدا

رة األسمى.ــبالفك  

فانتشى  د أدخل حضوركم الفرح الى قلبيــأیھا األصدقاء والصدیقات عمتم مساًء، لق
ً، إنھا لــق طذ یخفــوأخ ً، أن ـدائم ولھ سلیمانــة التي تثبت ما كان یقــذة الصداقــربا ا

رین.ــرى وجھھ بوضوح إال على مرایا اآلخــاإلنسان ال یستطیع أن ی  

ً نــمة، ھل تسمحین لـسیدتي الكریحســام:  ة والخدمة ذر نفسھ للعبادـي أن اكون كاھنا
لخشوع لالنسان إال ا ال بالجالل ال یحقّ ـجمي ھیكل جمالك المھیب.عندما یقترن الــف

ً أن اآللھة عندما ترغب بالتــوالتضرع والتمني وطلب الرحم مظھر ة. أنا ال أشك أبدا
دوھا ـــاس ویعبــك لكي یستأنس بھا النــور إنسانیة كصورتــلبني البشر تتمظھر بص

جدوھا بصائرھم و وھا بأعینــموجودة ینظرون الیھا بأعینھم الشحمیة، حتى إذا قارب
ً على نور، یجـن ً، ومن یطل باـوع ذب الجمال لنوره من ھو أكثر معرفةورا طنھ رفانا

ل من ظاھره  ومن ھو قادٌر على تجسید خشوعھ وتضرعھ قصائد ورسومات وتماثی
ً متناسقة تدخل القلب دونما  استئذان.وأنغاما  
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دد اآللھة كل األدیان تؤمن بتعان اإلبراھیمیة كانت ــل األدیـــسلوى: في مرحلة ما قب
مال جوتخصص كل منھا في مجال معین، وتوزعھا بین مذكر ومؤنث، فالخصب وال

مدن ا االستقرار وممارسة الزراعة وبناء الــرب لھ إلھھ، وأمــلھ إلھتھ، والصید والح
ً من نصیب القسم المؤنث من اآللھة، والمغامرة واقتحام المجھول واإلب حار فھو دائما

المحیطات أو التوغل في الغابات فھو من نصیب المذكر من اآللھة. في  

ن روب والنزاعات بیــار الحـــال نـــإشعنھم دور كان ھمھم ودیـــرفت: اآللھة الذكیم
ة ـــبدویروح الــویاء المغامرین التي تغلب علیھم الــدول، ومساعدة األقــالشعوب وال

تھم وسبي المستقرین في قراھم ومدنھم لنھب خیراودیعین ــاس الـــى األنــللتعدي عل
لدماء وھي رائحة ا الھم. أولئك اآللھة الذكور الذین یتلذذون شمّ ــنسائھم واستعباد أطف

ر ـــعھات الــي تغتصب بأقصى درجــاء وھـریخ النســاع صــرق بصخب، وسمــتھ
حرق، وتصنع واآللھة تور. كانت اآللھات تبني واآللھة تھدم، اآللھات تزرع ـــوالفج

 اآللھات ترحم وتؤاسي واآللھة تعتدي وتغتصب وتستعبد.

ً اء فیطلـد غضوب یستلذ رائحة الدمــن إلھ واحــذا أفضل مــألیس ھصونیـا:  ب دائما
ر لیعینھم ـوك واألنبیاء إال بأوالدھم البكــى ال یقنع أن یضحي لھ الملــاألضاحي، حت

اتھم ونة ومغامرــي حروبھم المجنــى النصر فــم على قضاء حاجاتھم ومساعدتھــعل
ً مختــن إلھ ینتخب لنفسھ شعبــألیس ھذا أفضل م كیشوتیةلدونا ً یسـا مح لھ بالتعدي ارا

ً إیــة الشعوب معتبـــن بقیــواإلغتصاب ویشیح بوجھھ ع د وخدام رد عبیــاھم مجــرا
وییم".ــ"غ  

ً ذھبی ھا، فتعدد ھا الحضارة الى أعلى مستویاتة وصلت فیــحسـام: كانت تلك عصورا
على  ر كما في " األولمب الیوناني" حیث یقف زوشـم رجوعھا الى إلھ أكبــاآللھة ث

الحصاد یتلوه دیوتنسیوس إلھ الحركة واللذة و وى،ــرم كمرجعیة لجمیع القــة الھــقم
ة الحكمة التي إلھرة تفرح قلب االنسان، ثم تأتي أثینا ــوعصر العنب لتحویلھ الى خم

ة أن كل نتیجة وازن العقلي والنفسي، والعبثیین على معرفـى التــتساعد الجامحین عل
لخصب ال واـوالجم أتي أفرودیت إلھة الحبّ ــدة أسباب تجعلھا حتمیة، ثم تــي ولیــھ

ل الجدیدة ال والنساء لكي تولد األجیاـي قلوب الرجــالتي تزرع الرغبات المحمومة ف
ّ لد االنسان الذي ھو إثنان في واحد. أفرودیت التي تُ وــوی ھو في ل م الناس أن الجماعل
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ً ـالتناسق والتناسب وإزالة الفضالت م ناء االنسان فتساعد على ب ن الجسد والنفس معا
ً، والمجتمع المتناس ً ونفسا نتاجھ.قوى إق بطبقاتھ وشرائحھ وسلطاتھ والمتوازن جسدا  

د ـاطیة تعتمات دیموقرــن البشرعالقـن اآللھة، وبینھم وبیــرفت: كانت العالقات بییم
ً مـوار والنقــالح شتركة اش وأحقیة المعارضة والتنافس شرط أن یخدم كل ذلك أھدافا

ام والعدالة.ــر العــھي الخی  

ثر محاكاة واھا المتنوعة أكــي آلھتھا المتعددة وقــدیمة فــكانت المعتقدات القسلیمان: 
وكانت  زة وعاطفة وخیال وعقل.ــواه وتنوعھا بین غریــن تعدد قــنسان ملطبیعة اال

كنھا في أعماق تلك اآللھة المتعددة تتنافس وتتسابق وتتصارع على مراكز القیادة، ول
م والتدبیر رم ھو قوانین العقل السببیة المسؤولة عن التنظیـرأس الھ ذواتھا تعرف أنّ 

وحدة في قلب مظلة التعددیة في قلب الوحدة، وال والتنسیق فتعود الى االنضباط تحت
 التعددیة.

ً  صونیا: ھذا یعني أنّ  ً  االنسان كان سیدا ً  حرا ً فعلیھا إذا أرادت منھ اآللھة شیئ مستقال ا
والبراھین  عنھا مسببات،ي ینتج ــاعھ باألسباب التــاول إقنــأن تحاوره وتجادلھ وتح
ً بــالیقینیة التي یجب أن تق تمظھرات عمالنیة على أرض الواقع.رن دائما  

ـي صنع ي مشاركة اآللھة فــاالنسان ف قّ ــنتھى حــائد اإلبراھیمیة إي العقــرفت: فیم
ح االنسان في نتھى فراالنسان في صنع قدره بیدیھ، إ نتھى حقّ الحاضر والمستقبل، إ

واإلبداع، في  االنسان في الخلق نتھى حقّ نین الطبیعة بأفعالھ ومسلكیاتھ، إمحاكاة قوا
ً ف ؤمر فیأتمر، ول االنسان الى عبد من عبید هللا، یـي سماء الحریة، تحــالتحلیق عالیا

ً ـر ونــأصبح المعتقد أوام ً تلقائیا ً ومشاركة وانجذابا ح المعتقد ، أصبواه ولم یعد حوارا
صبح ع، أاـــى مرحلة االتبــداع الــن مرحلة االبـــنتقل االنسان مفرائض وتكالیف، إ

ادرة داع ھرطقة وزندقة وأصحابھ خوارج یحل سفك دمائھم وسبي نسائھم ومصـاالب
الحاكم  الھم. وبما أن هللا لم یخاطبھ أحد ولم یصاحبھ أحد، غداــأموالھم واستعباد أطف

، وأصبحت إھ وا ـبحاء، فعبید هللا اصــرادة السمــي إھ ھــرادتـــو الممثل الشرعي 
ً عبید  قول الناس ودیة في مصادرة عــالحكام. ثم تعاقبت فصول مسرحیة العبعمالنیا
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ً ال تح ركھ حتى وحریاتھم فتصنم االنسان في ھذا الشرق وال زال حتى الیوم متصنما
ود. ــالریاح الصرصر التي ھبت على عاد وثم  

 حسـام:

يــــراعي فال تعجبــكسرت ی   
يـــزقت طرسي فال تعتبـــوم   

شرق بیت األدیب اــفال أنت ی   
ن یكتبـــوحي لمــــوال أنت ت   

ذل األدیب األریبــــك یــــأفی   
يـول الغبـــز فیك الجھـــویعت   

     

ھذا  و سیدـــھنسانیتھ فإز بــز فقط، فاالنسان یجب أن یعتـــول یعتـــسلوى: لیت الجھ
أبعادھا  فھمبإنسانیتھ یجب أن یز ـي یعتـــاه، ولكن لكــھ وسدرة منتھـــود وغایتــالوج

ً وارتقــرھا لیعرف كیف یحافظ علیھا وینمیھا تطــوجوھ االنسان  اًء، لقد اكتسبــورا
ادروا عقلھ ل والحریة والمسؤولیة، فإذا سمح لآلخرین أن یصـھ االنسانیة بالعقــھویت

تھ وعن انیر وُینھى، عندھا یكون قد تنازل عن إنســد یؤمــھ ویحولوه الى عبــوحریت
 مسؤولیتھ تجاه حمایة إنسانیتھ والدفاع عنھا بكل الوسائل.

ن وجوده ــة مــود لھ غایــود، فالوجــن هللا وخلیفتھ في ھذا الوجــبیرفت: االنسان إم
یتھ ي غاـة من وجوده ومعرفة هللا ومحبتھ ھــھ، واالنسان لھ غایــو غایتــواالنسان ھ

ً مــوالمعرفة برأیي المتواضع ال تك ً ل، وإنما تــن أعلى الى أسفــون تلقینا كون حوارا
ن وهللا احترام ن االنساـن بیــیكوالثقة المتبادلة، فإذا لم رام المتبادل ـتحت مظلة االحت

ا ما أظنھ ة بل مغشوشة، وھذـرفة االنسان با مشوھــادل وثقة متبادلة كانت معــمتب
ع.ــحاصل على أرض الواق  

وقاتھ لــال مخــن خالل محبتي لجمــهللا وأناجیھ بخشوع وتضرع م أحبّ ا ــحسـام: أن
لك الحنان ھ حتى أعیش لحظات ذــھ وألقــھ ببھائــوالتضرع لذلك الجمال لیجذبني الی

داع.ـــر فّي ینابیع الخلق واالبــالدافئ الذي یفج  
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ت صورة بتدعأظّن أن فئة من الناس كانت تملك جینات العبودیة في دمائھا اصونیا: 
ن ــذیب كل مروتھ وعتوه حدود، والذي یتلذذ بتعــاتي الذي لیس لجبــار العــهللا الجب

لد ـضج جتتأجج بتواصل ال ینقطع، وكلما ن لقائھ بنارــواھیھ بإره ونــخرج على أوام
كتفوا نھم لم یال شحمھ، استبدل بجلد آخر الى ما ال نھایة. حتى أـالمخالف واسوّد وس

جل واألعناق ن حدید في األیدي واألرـل المخالفین بسالسل مــكبوروا هللا یبذلك فص
ركة وھم ــى المخالفین حتى بحریة الحــوا علــار المتأججة، لقد بخلــوھم في قلب الن

 یشوون كما تشوى الفراریج.

ى مجتمعھ وضع أماناتھ، أمنھ هللا على نفسھ وأمنھ علــسلیمان: االنسان حبیب هللا وم
ود ى كامل الكوكب األرضي بما فیھ وعلى كامل الوجــى وطنھ وأمنھ علــھ علــوأمن

ي ـي فـــأن مصلحتھ ھــاع بــاورة واإلقنــدایة والمحــالالمتناھي. وعلمھ بواسطة الھ
لتناغم معھا، واي اكتشاف قوانین العقل ـاغم معھا، وفــوانین الطبیعة والتنــاكتشاف ق
ً جبـــاغم مفــألن التناغم معھا ــلیس التن ً وعدمھ یعتبــروض علیھ فرضا الفة ـر مخرا

ھ ھو في ھذا یّ قادة االنسان ورُ ـأن سعــل التناغم نتیجة اإلقتناع بـــاب، بـــتستحق العق
اغم.ـــالتن  

ى یجب ى التناغم مع قوانین الطبیعة، فأنا كمزارع أعرف متــمحمود: لقد فھمت معن
ف بذوري، ومتى یجب أن أشذب أشجاري ومتى یجب أن أقطأن أفلح أرضي وأبذر 

ً فــثم  ل ذلك معـي كــاري، ومتى یجب أن أروي األرض وأعشبھا وأسمدھا منسجما
االنسان  لـهللا جع ال أنّ ــان عندما قــوانین الطبیعة. ولكني لم أفھم ماذا قصد سلیمــق

ً على نھ وأولھا أنھ أمنھ على نفسھ، كیف یكون االــموضع أمانات فسھ؟نسان مؤتمنا  

ّ ن بین الكائنات الحیـده مــسلیمان: إن هللا اختص االنسان وح  لة ھي قبسٌ ة بنفس عاقـ
ؤولیة ي جوھرھا الوعي والحریة واإلحساس بالمســوره الشعشعاني تختزن فــن نــم

لعجین اداع. إن ھذه النفس العاقلة ھي خمیر األلوھیة في ـق واالبــدرة على الخلــوالق
بات ن رغـــا یمتلكھ ھذا الجسد مــوم يّ ــق الجسد الحــي عنــانة فــاالنساني، إنھا أم

مذبح  ریتھ علىـــر حــلالنسان أن ینح قّ ــرائز وانفعاالت، ولذا ال یحـــوشھوات وغ
ً في كل ذلك الى عقیدة جبر یة تصور شھواتھ، وأن یئد عقلھ في رمال غرائزه مستندا

، وإن شاء ھ ما یشاء، فإن شاء أغناه دونما سببــد القدر یفعل بـوبة في یـاالنسان ألع
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ً ج ً مریضا ً، وإن شاء أعطاه مـأفقره دونما سبب، وإن شاء جعلھ ضعیفا ً مھانا ً اھال لكا
ً وجعل منھ طاغ ً یتحكم بإرادات اآلخــوثروة ونفوذا رین ومصائرھم.ــوتا  

في لوح  ي علمھ، وبالتالي ما ھو مكتوبــسلوى: ولكن هللا یعلم كل شيء وال جدید ف
ف رـــر حــیستطیع تغیی ــو حادث وما سیحدث وال أحدیروي ما حدث وما ھدر ــالق

ل الزمخشري:ـــواحد، ألم یق  

اللھــّل جـــلم للرحمن جــالع وسواء في غمراتھ یتقمقم  
لمـلم أنھ ال یعـــیسعى لیع وم وإنماــــراب وللعلـــما للت   

  

مقاس  ىـل هللا علال االنساني فصّ ــالخی ة أنّ ــة قاطعــدل داللــحسـام: ھكذا تصور ی
ة والمماثلة عن المجانس هٌ واتھ وأمنیاتھ. أال تعلمین یا سیدتي أن هللا منزّ ـاتھ وشھــرغب

صفاء  ّد. ونحن ندركھ على مقدارـــوال ن دّ ـل لھ وال شبیھ وال ضــوالمضاددة فال مثی
العقل  الخبائث وعقولنا من األعراض وسبب كل ذلك المخالفات لمنطق ضمائرنا من

 وقوانین الطبیعة.

ویقھا، ــتسارھا وــوات انتشــائث وأنتم الشعراء منبعھا وقنـــن الخبــرفت: تتكلم عیم
مات ھاك حرــال، وتشجعون على انتــذاب الى الجمــوات باسم االنجــتدغدغون الشھ

ً ال یتربع علـ، تبنباسم قداسة الحبّ الید ــالعادات والتق یھ إال أصحاب ون للعشق عرشا
ً الى عالم اللطــة النبیلة التي تنھد دائمــوس المرھفــالنف ي حقیقة أمره افة، والعشق فـا

النساء  ر الرجال علىـانیة، باسم ھذا العشق حجــارغة والنفوس األنــمھنة القلوب الف
ثار الل وأشباح، انھاعملیة استئـى وظــدم وا منھنّ ــلّن وجعــّن حریاتھــوصادروا لھ

ً جمیلة مرصعة بجواھر الرغبات المجنحة وــواحتكار بشعة ألبستموھا ثی الخیاالت ابا
 المحمومة.

ن وربھ بین االنسا ق ھذا الحبّ ــرفتھ، وألـــد معــهللا بع و حبّ ــي ھــالحقیق الحبّ  إنّ 
ً یمشي بین اقلة فیغدو صاحبھ نورـاقلة وغیر العــلوقات العــاقي المخــینعكس على ب ا

لسعادتھ، إنھ  ونھ، یثق بھم ویثقون بھ، یسعى لسعادتھم ویسعونـاس، یحبھم ویحبــالن
ً وعطاًء وـر االنسان علــعندما یفیض عبر اإللھي ــالخی ً وعدال ً ى اآلخرین حقا ابداعا
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ً وارتقاًء، عن ً ــدھا یصبح التنــوتطورا ق وخدمة ى العلى ومكارم األخالـالافس تسابقا
ً على الغنائم بالحروب الحارة و الباردة.للمصلحة العلیا لالنسانیة وال یعود صراعا  

ً وھو ال یدري بأنھ مریض والـسلیمان: إن أخطر األم  راض أن یكون المرء مریضا
لك ر ویظل یطلب العالج من ذــى شيء آخــل یذھب بظنھ الــرض، بــا المــیدري م

. ي معرفة المرضـالج ھــر حتى یھلك. فالخطوة األولى لمحاولة العــالشيء اآلخ
ئ لفكرة ر الغیبي المربوط بفھمنا الخاطــإن جمیع أمراضنا أیھا السادة مصدرھا الفك

ا ال نحترم وكل على هللا. مرضنا أننــرة التـــاطئ لفكــربوط بفھمنا الخــدر، والمــالق
ً دون أالقوانین السببیة بل ن ي تخطیط لبنیة تجاھلھا ونستھزئ بھا، نبني مدننا عشوائیا

وارعنا أزقة ط عشواء، تغدو شـمدن وتتضارب المصالح فنخبط خبلتحتیة ثم تزدحم ا
كتبات، لوث، مدارسنا بال مالعب ومـارنا مستنقعات تــالة وأنھــوشواطئنا مكبات زب
ما یمضغ نین لفكر قدیم یمضغونھ كز أبحاث، األساتذة مجرد ملقــوجامعاتنا بال مراك

طاع سیاسي الیمني قاتھ، ویجترونھ كما تجتر البقرة علفھا، نواب مجالسنا أصحاب إق
ً  ة لھم بالتشریع والقوانین وھم یخافون التطور الىــالي ال عالقــودیني وم األمام ظنا

 .وا كل شيء معھمى حساب امتیازاتھم فیجمدون ویجمدــمنھم أن ذلك سیكون عل
ھ ــشباف تـــروش أوقـــى عــون علــــوا یتربعــة أصبحــاصب الدینیــاء المنــورؤس

ء الناس در القناطیر المقنطرة. كل ھؤالــرى وریعھا یــالیة الكبـــاألمبراطوریات الم
خرین مواعظ ل والقوانین السببیة ویبیعون اآلـق العقــلمي ومنطــر العــیكرھون الفك

الف رھیب كلھا مأخوذة عن متصوفین وزھاد من سـرغیب والتــالت وارشادات تعتمد
بالدنیا  من یھتم رة دار بقاء، وأنّ ــاء واآلخــا دار فنــالدنی اس أنّ ــالعصور تصور للن

عدم االحساس ة وـر واالتكالیــاس بالفقــث الضمیر، فیحببون النوّ ــن ملــاقص الدیــن
د من ـى مزیــراء المعدمین علــرضون الفقــنھم یحن ذلك أــى مــبالمسؤولیة. واألدھ

ماكن ارة األــاضة بزیــاء واالستعــار الطب واألطبــاب، والمرضى على احتقــاالنج
ریر المرصع م یلبسون الحـة لالستشفاء. ھــامات الدینیــدعاء المقــالمقدسة والتبرك ب

ن أو م الخدم واألزالم ناسیولھـرة وحور مسوّ ــي قصــوھر ویعیشون فــبالذھب والج
ً، ـب أتانكرـد المسیح كان یــالسی متناسین أنّ  ً ویحمل شادوحا لخطاب ر بن اـعم أنّ وا

لشعیر.كان یتفقد الرعیة وھو حافي القدمین، وأن سلمان الفارسي كان یأكل خبز ا  
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على  حضّ تة باألحداث واألخبار التي ـة والدینیة ملیئــاتنا االجتماعیــأدبی إنّ محمود: 
ة واسعة اة الدنیا والتي تمتدح الفقر والجوع والمرض وھي تدعو دعایــراھیة الحیــك
ات ـكلم ران. ال زالتــوت والعائالت والساحة في البراري والقفــرك البیــزھد وتــلل

ً لتبسمل لـجدتي ترن في أذنّي وھي تق ي وتحمدل ول لي وأنا أنام على ركبتھا صغیرا
ّ ع : " من أحبو وتتضرــوتدع ّل لھ القضاء". وكانتوھ هللا قلل مالھ وولده ـ تقول  عجـ

ً: " إذا أردت أن تك ض ونكد ر والمرـن أحباب هللا فاستعد للفقــون في كبرك مــأیضا
ة ــرابعد وــراھیم والجنیــابدأ بسرد قصص ــادلتھا تبــالعیش". ولما كنت أحاول مج

سائھا الھا ونــوم ــاه الدنیــارھم ممن تركوا جــوغیزید البسطامي ــي یــدویة وأبــالع
ز الشعیر ولبس األسماك واالنقطاع الى العبادة.ــواكتفوا بأكل خب  

ً، واء عبدناه أم لم نعبده، فعبادتنا لھ ال تـذاتھ ســوٌد بــسلیمان: إّن هللا معب زید فیھ شیئا
ً ألنھ الكــن عبــاعنا عــوامتن ُنعَت لذلك ھ، وــال المطلق بذاتــمادتھ ال تنقص منھ شیئا

 وجود بحاجة الى وجوده وھو لیس بحاجة الى وجود أي موجود.ــبالصمد ألن كل م
ً الى إضــوجودات الى هللا فیصبح مفتقــا أن نضیف المــلن قّ ــولھذا ال یح افاتھ كما را

ى األب، ولذلك لالى إضافتھ ان یفتقر ـن الیھ وكذلك اإلبــافة اإلبــاألب یفتقر الى إض
ّ دعوني أعب الشيء ر عن رأیي الشخصي في ھذا الموضوع وال تعتبروا ذلك بدعة، فـ
ة والتكلیفیة، و معرفتھ ومحبتھ ولیس عبادتھ بمظاھرنا الطقوسیــا با ھــالذي یربطن

في ذواتنا وإال  لتحقیق إنسانیة االنسان اداتنا أما معرفتنا لھ فھيـن عبــفا مستغن ع
في عقولنا  وع الخلق واالبداعــاء، وأما محبتنا لھ فھي ینبــوانات عجمــنا الى حیانقلب

نا الى ي الجاذب االساسي الذي یجذبــرفة ھــوعواطفنا وكل حواسنا. ولما كانت المع
الباب  وجودات وكان العقل الكلي ھوـل المــل الكلي یحیط بكامــر العقــهللا كان جوھ

مدینة هللا اذا أجاز لنا ھذا التشبیھ.الذي تدخل منھ الى   

كة ل العقل ھو جوھر ھذا الوجود، وإذا كان العقل في حرـصونیـا: إذا كان هللا قد جع
لیضبط  ى جمیع الموجوداتــن جھة ولیفیض بدوره علــدائمة لتقبل الفیض اإللھي م

د لوجوركة ھي أساس اـرى، علمنا نتیجة ذلك أن الحــن جھة أخــنظام صیرورتھا م
مور ود ھو إبن العدم وأساس الموت. فأن تجمد مفاھیمنا لألــة الحیاة، وأن الجمــوإبن

قین والی رة ھي وحدھا الحقّ ـور، وأن نعتبر تلك النظــرة األسالف لھذه األمــعند نظ
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 ھ، لعمري ھذا مفھوم عدواني لكلـھ أم من أمامــن ورائــل إلیھ الشك مــالذي ال یدخ
دد كل سبع ور واإلرتقاء. الخالیا في أجسادنا تتجــل ولكل مباديء التطــقوانین العــق

سنوات  ى على حالھا مجمدة، الدماء في عروقنا تتجدد كل سبعــرة وال تبقــسنوات م
صر أن دد والتطور ونـق نرفض التجــالي ھذا الشرق العتیــا نحن أھــ، فما بالنرةــم

على أننا والحضارة، وتعلمنا على كراھیة الحیاة و رانـادي العمــاھیم تعــنتمسك بمف
ى ــت حترجعیاـــاول جمیع المــا، وتحــرة ولیس للدنیــضیوف یجب أن نشتغل لآلخ

ھ أو مسّ  خ ھذه المفاھیم في أذھاننا لتصبح تابو ال یجوزامعات أن ترسّ ـالمدارس والج
ھ.ــراب منــاالقت  

ق:ـالعتیي قصیدة الشرق ــحسـام: عندما قلت ف  

ولـــاني الجمال بسن الكھـــدع   
ھ الطیبــــى ورد منھلــــال   

دوت رسوالـي غـــفأحسست أن   
ي غدوت نبيــوأحسست أن   

 

مسرح زعیق وصرخات االستنكار، وكاد الجمھور یرجمني على الـال الصفیر والــع
س عقال إتباعي ولی و عقلـاب الخلفي. إن عقلنا ھــن البــرب مــلو لم أسارع الى الھ

ً، ھنــإبداعی صویر دجالو السیاسة والدین بت وف من الجدید، ینمي ھذا الخوفـاك خــا
ة الغتصاب ي ركاب ثقافة االستعمار والمستعمرین، وبأنھ محاولـف رٌ ــسی ھالتجدید أن

أن ون الـــاة الدجــؤالء الدعـــاسى ھـــرى، ولقد تنــحضارتنا واستبدالھا بحضارة أخ
بعد أن  ي جمیع أرجاء المعمورة االـى ذروة تألقھا وانتشارھا فــحضارتنا لم تصل ال

وم البابلیین وم الھندیة وما تبقى من علـر الیوناني واألدب الفارسي والعلــترجمنا الفك
ه بطابعنا ثم ا ترجمناه وطبعناــربیة، ثم ھضمنا مـــوالكلدانیین والرومان الى لغتنا الع

لخاصة بھا سالمیة مشرقیة لھا بصمتھا الحضاریة اافة عربیة إالشعوب ثقأعدناه الى 
كة.والتي تمیزھا عن غیرھا وإن تقاطعت مع غیرھا في كثیر من النقاط المشتر  
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ة ما نفعلھ ن تعلیق مشاكلنا على عالقة القدر، ونتحمل مسؤولیــسلوى: عندما نكف ع
النتائج  ربطوضوعیة، ونــة مــلمیھ، ثم ندرس طبیعة مشكالتنا دراسة عــفیوما نحن 

قط یصبح لنا ن السلبیات الى االیجابیات، عندھا فـابھا، ونرسم الخطط لالنتقال مبأسب
متنا في ون لنا مساھـالمیة، وبأن تكــو بعض أمل في اللحاق بموكب الحضارة العــول

ارة.ـتلك الحض  

رفت:یم  

دــــــــلھف دعــول تــــــإال لط ا خلقتــد ومــــدعى ــي علــلھف   
  

ن نمأل ي تاریخنا الحدیث ینال واحد منا جائزة نوبل لآلداب، فبدل من أـرة فــألول م
ا نطعن ذلك رفع رؤوسنا ونطّیب نفوسنا، إذا بنـالدنیا مھرجانات واحتفاالت ونعتز ون

راث ـاء الى تـــھ أســاه بأنــھ بالبندورة والبیض متھمین إیــاالدیب بالسكاكین ونضرب
ي المرض ال ھ. یقول المثل الشعبي، عندما یستعصـي بعض روایاتــالسلف الصالح ف

ت ال تنفع إذا ینفع معھ الى الكّي بالنار نحن بحاجى ماسة الى ثورة ثقافیة وكل الثورا
 لم یسبقھا ثورة ثقافیة.

وتھدم ما  ولكن في الشرق تأتي الثورات فتحرق ما اخضر، وتقلع ما زرع، سلیمان:
واحدة إال  رةــن رأسھا شعــني، وتشرد من اجتمع، والثقافة تبقى كما ھي ال یسقط مب

ورات ر الذي في السماء والذي یمثلھ على االرض محتكروا األمر والنھي. كل ثــبأم
اھیم عالقة رت القیم الخاطئة وحطمت أصنام التقالید البالیة، وجددت في مفـالعالم غی

النمو ل، وعالقة النمو االقتصادي بـرأة بالعلم والعمـــة المــرأة، وعالقـــل بالمــالرج
ق. تجتاح ي ھذا الشرق العتیــرة إال فــاة اآلخــاة الدنیا بالحیــة الحیــالسكاني، وعالق

دن ـالم المـــر معــابس، فتھدم االقتصاد وتشرد االنسان وتغیــورات األخضر والیــالث
ع كامل ھي، فاالنسان عبد لحقائق ھبطت من السماء م اھیم كماــرى وتبقى المفــوالق

سجن تفسیراتھا ومن یتطاول على ھذه الحقائق ھو مھرطق زندیق خارجي مصیره ال
 والمقصلة أو النفي في أحسن الظروف.
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ق والتوازن حسـام: نحن ال نمـلك ثقافة جمالیة تجعلنا قادرین على فھم معاني التنــاس
والغرائز  ر الى المــرأة ككتلة لحم ساخنــة تحــرك االنفعاالتوالتنــاغم. أكثــرنا ینظ

ماء الى وتستدر الشھــوات، وال عالقة لھا بالــوعي والعقــل واالبداع واالنتاج واالنت
ً  المجتمع والــوطن واالنسانیة. یتعامل الرجل مع المرأة كذكر ویقیمھا كأنثى متجاھال

ـرھا بنفس مشاعرھا االنسانیة. إنــھ یشتھیھا ویحتققیمھا االخالقیة ومداركھا العقلیة و
وه الذكري الوقت، یتشوق لمضاجعتھا وال یثـــق بھا بنفس الـوقت، یأتمنھا على عض

جــال ولكنھ ال یأتمنھا حتى على االنجاب مــن صلبھ اال إذا أخفــاھا عـــن أعیــن الر
ارسة یت، یشجعھــا علـى مماآلخــرین أو حجر علیھــا وجعلــھا حبیسة الحجاب والب

مد الخــوارق الفــرائض والطقــوس الدینیــة وعلــى تنمیة الفكـــر الغیبــي الــذي یعت  

دھا ثقیلة والمعجزات، والفكــر الدیني القــائم على الخـوف والرھبة وعقد الذنب، یری
نــاسق فـي ھ أي تالردفین كبیرة الثدیین یمــور الشحم واللحم علــى ساقیھــا وال یھمــ

یحّفز  أعضاء جسدھا فھي وعــاء جنس وفقــاسة أطفــال ولیست ینبـوع وحي جمالي
 الرجل على الخلق واالبــداع.

لو ذرة من رام القوانین السببیة، فالرجل الذي یملك وــدم احتــسلوى: كل ھذا سببھ ع
صرھا ن تكون إبنة عاجحة السعیدة یجب أــاألسرة الن ل یجب أن یعلم أنّ ــمنطق العق

ً أخ ً وعمال ً ومسلكیات، كیف نطلب النجاح من أسرة قائمة على التكاذـعلما ب بین القا
نطلب  الرجل والمرأة وعلى إظھار الشيء واستبطان ضده بینھما وبین االوالد. كیف

ربتیز في ل أن تكون المرأة عاھرة تقلد بنات الستــن أسرة یرید فیھا الرجــاح مــالنج
ینیھا، وال زء الیسیر من عــوفة بالعباءة السوداء ال یظھر إال الجــشھ وتكون ملفراــف

كیف  تتحدث إال عن الجنة والنار والخطیئة وعذاب جھنم وعذاب القبر مع اآلخرین.
الیة من رج بدرجات عــواحد والعشرین ویتخــرن الــن إنسان یعیش في القــنطلب م

وقدرة الجن  بالتبصیر والتنجیم وتحضیر االرواحي نفس الوقت یؤمن ــالجامعات وف
المضرة، ل المعجزات، وقدرة العفاریت على المنفعة وــعلى التواصل مع الناس وفع

اة الكثیرین.ــر مجرى حیــوعلى تغیی  
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بسون رتجي من ھؤالء الناس الذین یدرسون الجدل الھیجلي في الجامعات ویلــماذا ن
ن إنھا لعمري الشریرة ویبخرون بیوتھم كي ال یدخلھا الجاألحجبة التي تقیھم العیون 

 إحدى أحجیات ھذا الشرق العتیق.

ا ــقھائنوكل، حیث أّن جمیع فــى التــن فھم معنــاطئة عــاھیمنا الخــا مفــإنھ رفت:یم
اتھم الحادة ومتصوفینا وزھادنا والقائمین على شؤون الدین عندنا متفقون، رغم خالف

تقد ن اھتم لشيء في ھذه الحیاة الدنیا أو عمل لھ أو اعــلمكاسب، أّن مفي المذاھب وا
قسوم، وصل الى شيء آخر، فقد خرج عن مبدأ التوكل. فالرزق مـأّن أي شيء فیھا ی

تبنى على  وكذلك الصحة والعافیة، وكذلك المال والبنون والجاه والنفوذ وأّن ال نتیجة
مرین األجانب ن ثقافات المستعــو بدعة أتتنا مــھ رن النتائج بأسبابھاــأسبابھا، وأّن ق

 بأننا خیر جتاحتنا وأفقدتنا ما خصنا بھ هللاـن واجبنا أن نتحصن ضدھا وإال إوالتي م
ر ـمى مؤسسات األــائمون علــاد والقــاء والزھــق الفقھــاس. واتفــرجت للنــأمة أخ

ً من األشیاء ال یمكن ن المنكر أّن كل من اعتقد أنـي عــبالمعروف والنھ بلوغھ  شیئا
ً كائنــا، أو أّن احــع نفسھ أو یضرھــھ یستطیع أن ینفــنإال بأسبابھ، أو أ ً مــدا ن كان ـا
ً یعتمد بوجــھ أو یضره، أو أّن أمــیستطیع أن ینفع ً وده على أمر آخر، أو أنّ ــرا  أمرا

ً وقح وــوا أّن كل من یعتقد ذلك ھــتفقــر. إر آخــمعلال بأم ً سافرا ً من خارج خروجا ا
وابھ.ــجمیع حدود التوكل ومن جمیع أب  

أن أفلح  ن أنني ال أستطیع أن أبذر قمحي قبلــم الیقیــم علــا كمزارع أعلــمحمود: أن
ً أنني ال أـل وأنظفھ مما علــالحق ستطیع أن ق بھ من طفیلیات، وأعلم علم الیقین أیضا

ً، وال  ً وأحصد شعیرا لھا تكبر أن أزرع تینًة ثم أدعو وأتضرع الى هللا لیجعأبذر قمحا
ضرع ي أعلم أّن الدعاء والتـن، وذلك ألننوتعطي شھي الثمر بغضون شھر أو شھری

 یأتي بعد احترام قوانین الطبیعة وتطبیقھا بدقة وأمانة.

 ذین تحكموازھاد والمتصوفین الــك المتفقھین والــولئــن أر عــرأت الكثیــصونیـا: ق
ً بشكل فـة وال زال تأثیــالنا القدیمــاة أجیــبمجرى حی عال أمثال رھم حتى الیوم ساریا

ن ـم ممرھــزالي والزمخشري والبسطامي والجنید والسھروردي وابن تیمیة وغیــالغ
باءه ؤمن المتوكل أن یستسلم وأن یطرح أعـدھم أّن الواجب على المــذ عنھم. فعنــأخ

ً نفسھ للھالھ كلھا على ــوأثق ً دوء والراحة والكسل الذھني والجسدــهللا مسلما ي معتقدا
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ا في ذلك وجبة. وھم یعتقدون أنھم كلما غالوـاب مــأّن هللا سیفعل لھ كل شيء بال أسب
یھم وسارع في ي المصیر، التفت هللا الــر فــل والتفكیــن العمــاالستسالم والتخلي ع

، ففي ليـدور بھذا االستسالم والتخــاس مقــنسان مقان االــھم، وأّن إیمــقضاء حاجات
ة واألوالد اـرزق والصحة والحیــر الــي تدبیــرد لھم فــدھم أّن هللا یجب أن ینفــمعتق
ھ حتاجون الیھ، وأّن من حاول أن یوجد رزقعن األرض والعرض وكل ما یاع ـوالدف

 في وجد حیاتھ أو أن یشارك هللااول أن یــاده فھو كمن حــي إیجــأو أن یشارك هللا ف
 إیجادھا.

د على تبوء ي األمر ھو قدرة أولئك المتفقھین والمتصوفین والزھاـالغریب ف سلیمان:
ذي أفرز ال ابع القدسیة األمرـدوة لھا طــافتنا، واعتبارھم قــي ثقــز الصدارة فــمراك

كأنھا آرائھم واح بمناقشة ــذ عنھم وعدم السمــرك بھم واألخــاعھم والتببــتضرورة إ
 منطـقة بل المفضوحة ألدنى مراتب الارم رغم مخالفاتھم المكشوفـداء على محــاعت

توكل بأنھ ول أكثر. فھا ھو ذو النون المصري یعّرف الـوالبدیھیات العقلیة حتى ال أق
ب یوصل ول: ھو ترك كل سبــاب وقطع األسباب، أما عبدهللا القرشي فیقــخلع األرب

مزاجیات، وانین السببیة من جذورھا وترك األمور للعبث والـى سبب، أي نسف القال
ً قربى الى هللاــحیاء علوم الدیــزالي في إره الغــوھاكم ما ذك  إذا ن "أّن الموت جوعا

انما رزقھ كان المیت قد مات ألنھ توكل على هللا فترك العمل فلم یرزقھ ربھ القوت و
ً یجب أن یُ ت المتوكل جوــال " ومــالموت" ثم ق ً وغنیمة في اآلخرة، عدّ وعا أما  رزقا

لنا لباب الدار أبو سلیمان الداراني فقال: " لو توكلنا على هللا ما بنینا الحیطان وال جع
ً مخــغلق العقاقیر رك التداوي بـالتوكل ت رى أنّ ـــة أخــالت طائفــافة اللصوص" وقــا

 والتداوي باألدعیة وبعض القراءات.

لفھا ي الكتب التي خـرت فــوال تطایــھذه اآلراء واألق اء أنّ ــة الدھیــوالداھیحسـام: 
ً لم یستطع العقالء وقفــھؤالء تطای كتب الى ن الـم فاضت مــداه، ثــھ وال تحدید مــرا

ن األلسنة والعقول واألوھام، فما من خطبة خلت من ذكرھا وال من موعظة لم تتضم
تر عبر اظھا، وحتى یومنا ھذا نحن نراھا تتطایر على شاشات الكومبیوــمعانیھا وألف

ً أن الشعوب التيــالفایس ب ً بسیطا ذ ـــن منــتلق وك. أنا ھنا أسأل نفسي وأسألكم سؤاال
وة واھا وعقولھا وسواعدھا، وتلقن أن ھناك قــوجودھا أنھ یصح لھا أن تعتمد على ق
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ً أن تقــعلی التكالیف زام بالفرائض وــراد منھا شرط االلتــما ی وم بكلــا مستعدة دائما
وب وخ.. ھكذا شعـة وأساتذة وشیــن كرسوا حجج وأئمــوس وآراء السلف الذیـوالطق

لمي ــــالع جــاي االنتــالمیة، وكیف ستشارك فــرة الحضارة العــواكب مسیـكیف ست
قول مصادرة ترعیھا والعي.. كیف سیكون لھا مفكریھا ومخـي والفنــوالفلسفي واألدب

نمارس ل عسس المرجعیات الدینیة، كیف سـل عسس السلطان وإما من قبــإما من قب
ونتضرع  حریاتنا في الخلق واالبداع ونحن مراقبون إن كنا نحیي السلطان وندعو لھ

 ؤدیھاال ن ؤدي الشعائر والفرائض أوــوإن كنا نوضنا أو ال، ــة نھــاح ساعــكل صب
ین، ر راضین ومسلمــا وھناك أو غیــأن ھنــاب الشــة أصحــمین برعایراضین مسل
ً ولیس الستحقاق نستــامدین ألفضالھم التي تعطى منھم كرمــشاكرین ح حقھ أم غیر ا

ن.ــشاكری  

الى حجر  ودونـى نقطة البیكار، تشّرقون وتغّربون ثم تعــرة الــسلوى: وعادت الدائ
الخاطئ عن القدر.الزاویة الذي ھو مفھومنا   

ً غنیــول أننا لــا كمزارع أقــمحمود: أن إلنبات ة بالعناصر الصالحة لـو قصدنا أرضا
ً ثم بذرنا فیھا بذورنا ورویناھا حسب االصول وحمی ناھا من وفلحنا ھذه االرض جیدا

ً وكان عدم إنبـات الزراعیة، كان إنباتھا وإعطاؤھا الموسم الجیــاآلف ً جزما اتھا د حتما
ال.ــن المحــم  

ً مــأم ا فمھما ر صالحة لإلنبات وبذرنا فیھا بذورنـة غیــالحة سبخــا إذا قصدنا أرضا
ً أو لن تنبت على االطالق، و ً ضعیفا ً من رویناھا وحمیناھا فھي ستنبت نباتا ھذا أیضا

ھناك  ستنتج من كل ذلك أنل للمصادفات السارة أو المحزنة، أالحتم والجزم وال مجا
لصدفة أو د ايء ولیـود الى مسببات وأن ال شــائج وأسباب تقــى نتــود الــت تقمقدما

ل بھ یكال لك.ــال السید المسیح بالكیل الذي تكیــالعبثیة وظني لھذا ق  

ً وقدوة، ینكر االسباب واألخذ بھا جملـسلفنسلیمان:  ة، وینكر أن ا الذي نعتبره صالحا
من األمور، ویطعن في عقیدة من یأخذ بھا و ر على مجرىـون لھا شيء من األثــیك
ً. فالغزالي یقــی م العبد طلب ول في كتاب منھاج العابدین " فإن قیل ھل یلزـراھا شیئا

ى تحصیلھ وت، ال یقدر العبد علــل هللا للعبد كالحیاة والمــالرزق فاعلم أن الرزق فع
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الیھ وإنما  طلبھ إذ ال حاجة للعبدھ. وأما المقسوم من األسباب فال یلزم العبد ــوال دفع
یوم  ي ضمانتھ" ثم أردف لقد أحسن الشاعرـو من هللا وفــھ الى المضمون وھــحاجت

ال:ـــق  

نــھ الجنیــي غشاوتـــرزق فـــوی  
 

رزقــك أن تسعى لــون منـــجن  

االھتمام فل الجنید عن طلب الرزق والعمل لھ قال: " الحیلة في ترك الحیلة ــولما سئ
ح".ــن وھو بالعلماء أقبــؤذي الدیــبالرزق قبیح ی  

ّف كتابــأما ابن عط ً في ھذا سماه التنــاء هللا السكندري فقد ألـ قاط التدبیر سـویر في إا
ً عن الشاذلي" إن كان وال بدّ  " ثم قال " إن من التدبیر فدبروا أال تدبروا یقول فیھ نقال

ول الشاعر:ــهللا یھدم وأورد قالمدبر لنفسھ مع هللا یبني و  

رك یھدمـــھ وغیــــإذا كنت تبنی  
 

ً تمامھـــان یومــغ البنیــى بلــمت ا  

ً التدبیر شجــوق ع هللا.ــم ن با وثمرتھا القطیعةــى بسوء الظــرة تسقــال أیضا  

شمس ارة وبنائھا من شروق الـار یكدح بتقصیب الحجــم عمــدي معلــحسـام: كان ج
لصفراء ویبدأ اول أحد الكتب اـأكل ثم یتنــود الى البیت فیغتسل ویــحتى غروبھا، یع

ً تقل ً بسیرھم محاوال ھم ـید مسالكبقراءة ما تیسر من أخبار الزھاد والمتصوفین متبركا
ذب ــتي تھفي المأكل والمشرب والملبس، كان جدي ینادیني لیسمعني بعض الحكم ال

 كار أولئـر قلب بعض أشعــن ظھــول، ال زلت أحفظ عــرأیھ وتنضج العقـالنفوس ب
:و ینشد لھمــالحكماء برأیھ وھ  

راً ــــــر لك أمـــال تدب فأولو التدبیر ھلكى  
ّم األم نحن أولى بك منكا دناــــر تجــــسلـ  

ر:ــــوشعر آخ  

كـشبھ الظل الذي یمشي مع د الرزق الذي تطلبھـــــتج   
كـعبتـــــھ إذا ولیت عنـــــف ً ــــأنت ال ت  دركھ مستعجال  
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ً بعقلھ، فھو قــالمرحوم ج ً بجسده كسوال دي تربیة د اعتاد النشاط الجسـدي كان نشیطا
ر رغم نشاطھ ر ولكن عقلھ بقي في رعایة السلف الصالح فعدم التدبیـــمن أخیھ االكب

ً ولم یورث أبي إال الفقر، ولكنھ أورثھ ـفي العم ّ فالكثیر من عل، ومات فقیرا ة النفس ـ
رأیھ زتھا وأورثھ ذلك المفھوم العجیب عن العالقات الزوجیة، فممارسة الجنس بـوع
ل ـك ھا إالول لنا أّن جدي لم یكن یقربنجاب األطفال، كانت جدتي تقرام إال بقصد إح

دي لم دة سنوات، بالطبع والــعدة شھور مرة أو في بعض األحیان یمتد الزمن الى ع
ً إذا اعتبرنا ھذا الشيء عفــفة جدي ولكنھ كان عفیفیكن بع ـا ّ اب تعدي ن بــة ولیس مـ

 االنسان على نفسھ واضطھاده لھا.

قیة لمسلكیات ل تساویھ في القوة، مسلكیاتك ردة فعل حقیـــل ردة فعــلكل فعرفت: یم
عیناك يء وق جسد إال وتضـورة تتمایل فــنت ال تلمح تنــدك، ألھذا السبب أأبیك وج

ً إالرغبة وال ت ً ناھدا ك كاھن في ك شھوة ثم بعد ذلك تتذرع بأنــویسیل لعاب ــرى ثدیا
باآلذان  وقـــاعات لھا علــة ومناجاتك إیقــدم ابتھاالتك كلمات ملونــد الجمال تقــمعب

د القاريء والقلوب. وتقول في إحدى أمسیاتك الشعریة أن قصائدك صالة ألنھا تساع
، ثم ام وما جمح من أحاسیسـن أنغــر ما لطف مــن یبني صلة مع هللا عبأو السامع أ

فكلوه  دي الى كلمات وإیقاعات وتقول للناس ھذا جسدياول كیانك المـول أنك تحــتق
تنطبع وھذا دمي فاشربوه وھذا صوتي فلینداح حتى أعماق أعماقكم وھذه صورتي فل

ن في ـحاحكم. نــمع أشب ارسون الحبّ ــمم وتــرایا خیاالتكم، تعشقون ذواتكــى مــعل
وسین أو ى شعراء مھوـة الــى فالسفة ولسنا بحاجــة الــاولتنا لالستنھاض بحاجــمح

ن.ــبكائی  

ً ن القدر. أى نقطة بیكار الدائرة، الى مفھومنا الخاطيء عـصونیـا: فلنعد ال نا شخصیا
ار وجوده ألن ان بالسبب ال إنكیمـا اإلان بقدرة هللا المطلقة تقتضي منــیمأعتقد أن اإل

الشاكون نكاره ھو إنكاره، والواقع اإلیمان بمسببھ وصاحبھ وإ یمان بالسبب ھو فياإل
في هللا  ن قوانین ھو من أسباب هللا، شاكونـي أسباب هللا، وكل ما في ھذه الدنیا مــف

 نفسھ وفي عملھ.

ً ــعدم اإلیمان بأن هللا جعسلوى: ة ذلك ــ في خانفأتبع سببھ یضع هللال لكل شيء سببا
ره وحاشا هللا ق الكون لیلعب بھ، وخلق االنسان لیلھو بمصیــار العبثي الذي خلــالجب
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عون كل زیاء والكیمیاء واألحیاء یضــاء الفیــھم علمھذا التصور الصبیاني. وھا  من
تتركب ثم  كیفاصر وتفاعلھا وـوانین لصیرورة العنــوم بین أیدینا معادالت ھي قــی

نھجھا  وانین وسارت علىرب یدیھا على ھذه القــتتفكك. وعندما وضعت شعوب الغ
م ـــعیادت وتمتعت بنــت وسـوارتق إختـــرعت وأبدعت ونظمت ومنھجت فتطــورت

ً ومعنــورھا مــتط ً. أما نحن فال زالت حیــادیا باني زار قــال الشاعر نــاتنا كما قــویا
ر.ــز وحشیش وقمــخب  

لفعل أو ور ھكذا، كل شيء موجود في دائرة المعرفة البشریة باـأنا أفھم األمسلیمان: 
ھو سیده ف ل البشري مسؤول عن معرفتھ، وعن التناغم مع ھذه المعرفة،ــبالقوة، العق

ً امة في التعاطي ـریة التــو یملك الحــره، وھــومنظمھ ومدب ً أو إیجابا ، وھو معھ سلبا
ل ـفع لكلنسان یصنع قدره بیدیھ على مبدأ تعاطیھ. وفي ھذا المجال االالمسؤول عن 

تي ھي ردة فعل تساویھ في القوة وعلى مبدأ أنت حّر إذن أنت مسؤول. أما األشیاء ال
اغم معھا ـتنل البشري اإلحاطة بھا للــرة المعرفة البشریة وال یستطیع العقــخارج دائ

ئد دائرتھ القدر بمفھومھ السا ي أفھم نتیجة ذلك أنّ در. وإنــفھي ما یمكن أن نسمیھ الق
ً عن خروج ل المصر على جھلھ والذي ال یملك الحوافز للــد االنسان الجاھــكبیرة جدا

ر بمفھومھ دـراد یصح في الشعوب، بینما القــھ، وما یصح في األفــن مستنقع جھلــم
ً بالنسبة لالنسان العـالسائد دائ ً لمارف الــرتھ ضیقة جدا ة ـن المعرفزید مـساعي دائما

وانین الطبیعة.ــسواء معرفة نفسھ أو معرفة ق  

ة ـطد محــى جھلنا بجمودنا عنــدر إذا أصرینا علــرة القــمحمود: إذن نحن نوسع دائ
ة ھي الحرك رة القدر إذا فھمنا أنّ ـدم تجاوزھا، ونحن نضیق دائــزمنیة نصر على ع

االنسان من  رتقاء، وأنّ و مبدأ التطور واإلود ھــدأ الوجمب ود وأنّ ــر ھذا الوجــجوھ
زید من ـم م الكتسابــرك بشكل دائــاة أن یتحــدأ الحیــاه مبــاه نفسھ وتجــواجبھ تج

 المعارف والتجارب لیتطور ویرتقي.

ً بداع، فكیف یجوز لھ أن یق واإلك هللا في عملیة الخلــنسان شریحسـام: اال كون عبدا
هللا فھذا  إذا كان في جوھر االنسان قبس من نور هللا وإذا كان القدر في قبضةللقدر، 

القدر یجب أن یكون في قبضة االنسان. یعني أنّ   
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ً من هللا بالمعرفة والمحبة كـن كل ذلك أننا كلما ازددنا قـرفت: أفھم میم لما غدونا ربا
ً عــأسیاد أقدارنا، وكلما ازددنا بع ً ـــبیدونا عــراھیة كلما غــالكل وــن هللا بالجھــدا دا

دارنا.ــألق  

ّم بھا كائنات ھـن خالل قــل علینا مــصونیـا: وبما أن هللا أط ذا الكون وانینھ التي نظـ
نا بمسلكیاتنا ربنا من معرفة تلك القوانین وتناغمـوصیرورتھا، معنى ذلك أننا كلما اقت

ً ــمع مبادئھا كلما كنا أق لھ. رب الى هللا وأكثر حبا  

ً فأتبـم سلوى: معنى ذلك أنّ  ع سببھ ھو ن ال یحترم قانون أن هللا جعل لكل شيء سببا
  .ر یخالف وال یطیع وأنا أفھم أن الطاعة ھي العبادةــفي حقیقة األم

ل المحبة ھي العبادة:ـــحسـام: ب  

بـــریني أو لھیــــیعت وقـــــت أدري أي شــلس   
يــأشرقت شمس حبیب يــــرآة ذاتــــمى ـــإذ عل   

 

بمنطق  نمشي بنور هللا ونھتدي أحرار عشاقٌ  الءٌ ـالجمیع: نحن أسیاد أقدارنا ألننا عق
ي.ـــل الكلـــالعق  

 


