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االصدقــاء االخــوة الكرام ،االھــل

لقوانینھ ویخضعھ الكون ھذا نظام یضبط فاعال روحانیا جوھرا العقل كان البدء منذ
بالعقـل موجودا ھــو مـا یخرج منفعال روحانیا جوھرا النفس كان البدء السببیة.ومنذ
یجسد والنفس العقــل بیــن سفیرا الكلمة كان البدء بالفعــل.ومنــذ الوجـود الـى بالقوة
عمال. فتسمى وتتجسد فكرا فتسمى تنطــق التــي الكلمة النفس ومشیئــة العقــل ارادة
الحرف مـن المعنى بمنزلــة الناسوت مــن الالھوت بمنزلة العمــل مــن الفكر یكون
عندما عظمتھا مجد الى الكلمة التنفیذیة.وتصل السلطة من التشریعیة السلطة بمنزلـة
تصوره یمكن ال االنسان الن االجتماعي الواقع ارض على انسانیا ودما لحما تتجسد
ویرى االخرین مرایا على وجوده یرى لھم وینفعل باالخرین یفعل اجتماعیا كائنا اال
انھ االنسان جوھـر جنبالط كمال المعلم فھم ذاتھ.ھكذا مرآة علــى وجودھم االخرون
قدس روح عبر دائما بـھ المتصلة الكلي العقل علــى المنفتحة الروحانیة للكلمة تجسد
یعطي انتاجیا عمال المحسوس الواقع فــي وجودھا عــن والمعبرة والعرفان المعرفة
ترعى مؤسسات تتجسد التــي الكلمة للمریض والدواء للعاري والثوب للجائـع الخبز
نزیھ ومیثاق بأكملھا المعلم وافكار واالرتقاء والتطور والعمل العلم فـي االنسان حـق
مــن انطلق نورانــي قبس النــھ والنھایة الغایة ھــو فاالنسان المفھوم ھـذا یستلھمان
یمارس الذي القبس ھذا الكونیة بالطاقة شاردان سماه الذي الكلي العقل شمس قرص
ھذا سعادة خدمة في شيء كل المادة جسد ودم لحم في االبداعیة وارادتھ الحر وعیھ
فـي المحسوس،سعادتھ جانبھ فــي المجتمع ابن كرامتھ.واالنسان خدمة وفـي االنسان
فــي العامة.وھـو المصلحة ترعـى التـي والمؤسسات العادلـة والقوانین المثمر العمل
بحره في ویذوب الیـھ لینجذب دوما یسعى الكلي العقل ابــن المطلق الروحاني جانبھ
الوجــود."فاالنسان ھــذا نوامیس جوھــر فــي السرمدیة االزلیة قوانینھ فــي المحیط
من الدول ولدت وعقال جسدا الجلھ البیضاء ومحجتھ وغایتھ الوجود ھذا جوھــر ھو
والجامعات المدارس بنیت عقلـھ لتطویــر الدول مــن المؤسسات وولدت المجتمعات
ومورست المستشفیــات بنیت جســده التقنیــات،ولتطویــر وابتكـــرت الكتــب وألفت
الكائن النھ االنسان اال مقدس شيء الوجود فـي یوجد االستھالك.ال وتطور الریاضة



جوھر یملك النــھ االنسان فقدس الموجودات سائــر ویعقل ذاتــھ یعقــل الذي الوحید
االرض على هللا خلیفة العقل بھذا فغدا االلوھیة انوار مــن قبس ھو الذي .العقل

الحریة كانت الحرة والممارسة الحــر االختیار علــى القدرة اال لیس العقــل ان وبما
وال مسؤولیة ال حیث حریـة وال حریــة ال حیث عقــل ال اآلخر ووجھھ العقــل توأم
كفــرد حــرا یكون ان یجب اجتماعـي كائــن انـھ االنسان فقدر مجتمع ال حیث شيء
في یعرج ثم اجتماعي ككائن وجوده لیحقق كفرد عاقال یكون ان ویجب عاقال لیكون
وجوده لیحقق والعدالــة والجمــال والخیر الحق فـي التألھ مرحلة الــى لیصل الكمال
تذوب كما بالكل الجزء یذوب عندما وذلك المطلق فـي خالد بسیط روحانــي كجوھر

المحیط البحر في النھر ".میاه

مقدار علــى بھا ننتفع معــاد زاد المعلم لنا تركھا ومحاضرات مقاالت عدة زبدة ھذه
وعسى صاحبھا عقل مقدار على ال عقولنا مقدار على اغوارھا نسبر فنحن لھا فھمنا
الفرد،االنسان االنسان ثالثة ابعادا االنسان اعطى المعلم ان فنقول التوفیق یحالفنا ان
الكــون لھذا صغیرا مجسما المعلم اعتبره الفرد الكوني.االنسان االجتماعي،واالنسان
الكون منھا یتركب التي للعناصر المئویة النسب نفس علـى جسده یحتوي الالمتناھي
والتحلل والنمو والصغر الكبـر فـي الصیرورة لقانون یخضع كثیف جسد فھـو قاطبة
علــى یطرأ تغییر باي یتأثر الجسد ھذا نرى نھایة"ولھذا ال ما الــى التركیب "فاعادة
تغییر اي جنبالط برأي طرأ واذا فیھا یعیش التي البیئة فـي المركبة العناصر توازن
یتأثر البشري فالجسد المعادالت نسب واختلت بلد او قارة او كوكب او مجرة اي في
كلي عقل یدیره الكون وكما عناصره وتركیبة الكـون جسد مع مستمر تناغم في النھ
نفسـا یملك الفـرد االنسان كذلك باسبابھا النتائج تربط معلومـة قوانیـــن فــي یضبطھ
بمثلھا تتشبھ ما بقدر النفس االرفع.وھذه وشرفـھ وغایتــھ وجوده جوھر ھــي عاقلــة
السعادة مــن تصیب مــا بقـدر قوانینـھ مع وتتناغم الیھ وتنھدي الكلي العقـل االعلـى
ومزید الوعي من مزید في وسعادتھا الفردیة العاقلة النفس والسؤدد.فشرف والكرامة
جدلي وبفكر جنبالط والطبیعة.ولكن العقـل قوانین مـع والتناغم المعرفة تحصیل مـن
اي عاجزا كان مریدا یكن لم اذا والحریـة،فالعقل العقل بین یربط ھیجلي ھیروقلیطي
علــى القدرة اال لیست بالفعـل،واالرادة موجودا یكون ان یستطیع وال بالقوة موجودا



یرفض جنبالط وجدنـا ولذا اجبـار او اكراه دون حرا اختیارا ضده او الشيء اختیار
بسلوكیــة تتحكم فوقیــة قوة اساس علــى القدر وفكــرة الجبریــة الفلسفات انواع كل
لیس الموحدین برأي ھو كما جنبالط برأي خارجھ،فالقدر من وتوجھھ الفرد االنسان
السید قال كما سابقة حیوات وفي الدنیا الحیاة ھذه في االنساني التصرف فعل ردة اال

لك یكال تكیل الذي بالكیل .المسیح

بین الوحدة داخل الثنائیة الفرد االنسان صعید على الشھیرة معادلتھ جنبالط بنى بھذا
داخــل الثنائیة ثم والحریة العقل بین النفس في الوحدة داخل الثنائیة ثم والنفس الجسد
حریة ال حیث العقل وجود تخیل یمكن فال والمسؤولیة الحریة بیـن العقل فـي الوحدة
معرفــة الفرد االنسان یزداد فكلما مسؤولیة ال حیث الحریـة وجـود تخیل یمكــن وال
ویبتعد والتنفیذ االختیار في حریة یزداد كلما الكلــي العقل قوانیــن مع تناغما ویزداد
العقل ارتباط جنبالط فكــر فـي یتجلــى وھنـا الخارجیة القوى وتأثیـر الجبھات عــن
وفي الحیاة ھذه في بیدیـھ قدره یصنع فاالنسان بالمسؤولیة الحریـة وارتباط بالحریـة
وفــي والسابقة الحالیة اعمالھ لــھ صنعتھ الذي المكان فـي كائــن فھو اخرى حیوات
عالقــة فــي السببیة قانــون حسب السابقة اعمالــھ مقدمات الیھ اوصلتھ الذي الموقع
وردة الفعـل وقانون السائد والقانون موجودة الكونیة العدالة تكون بھذا بعللھ المعلول
خلقا لھ یخلق مسؤول انسان ھو حر والنھ حـر انسان وحده العاقــل الفعــل.فاالنسان
یخلقـھ الذي العمل ھذا عــن مسؤول ھــو واالبداع الخلق عملیة في هللا بذلك مشاركا
لكل قانون على جاء اخرى حیوات وفـي ھذه حیاتھ فـي العمل ھذا تبعات بــھ وتلحق

القــوة فــي تساویھ فعــل ردة .فعــل

او ایجابا بھم ویتأثر باآلخرین یؤثر بالفطرة اجتماعي كائــن انھ لالنسان الثاني البعد
یملك كیـان ھو بل عددیا یتراكمون افراد مجموعة لیس جنبالط برأي سلبا،والمجتمع
النقطة بمنزلة فیكون توحیدي وحدوي بطابع تعددھم رغم االفراد یطبع جماعیا عقال
تراكـم كان مــا اذا وتنوعھا. الخطوط تلك تباین رغــم الخطوط كل فیھا تتقاطع التي
خلیـة فـــرد فكل متكامال عضویــا نسیجا العددي التراكم غدا متناسقا متناغما االفراد
مجموعة ھو اللحن المجتمع.فكما اسمھ واحدة كینونة لھ واحد جسد فـي بتمایز عاملة
الصوتیــة النغمات االف ومجموعــة والضجیج المتناسقــة الصوتیــة النغمـات االف



وااللھــة البشر آذان یشغف موسیقیا لحنـا الحضاري المجتمع یكــون ھكذا المتنافــرة
من كثیر في الجنون الى ویقود والتناقض االزعاج یولــد ضجیجا المتخلف والمجتمع
الذي والعدل الكفایة مجتمع ھـــو افراده بنغمات المتناسق اللحن المجتمع ھذا األحیان
المادي. الربح اساس على ابنائھ حاجة اساس على االنتاج جنبالط.مجتمع عنھ حدثنـا
مجتمع انـھ ھناك مدقع فقــر وال ھنــا رأسمالي تراكم فال انتاجھ توزیع یحسن والذي
باتجاه ویطوره الخلق ذلك ویجد العمل عبر نفسھ یخلق االنسان وشعاره العمل یقدس
الطفـــل یمارس كما العامــل یمارسھ وغبطة فرحــا العمـل یصبح نوعــھ.ولذا كمال
العمل یصبح عندھا وغبطة بفرح تلعبون كأنكم اعملوا دائما یقول جنبالط اللعب.كان
دیمقراطیة لیست جنبالط برأي والعدالة مادیة نتائج مـن یسفرعنھ لما ال لذاتـھ جمیال
الجماھیــر دیمقراطیة ال الواعیــة النخبــة دیمقراطیة طبیعــي.انھا انتخاب بل عددیة
اذنیھا في عقلھا ببغاء من لھا یا علیھا الزور وانطلى فیھا البھتان اثـر التي الغوغائیة
العدالــة فعالقة برودة یثمر والثلج دفئــا تثمــر النار كما فضیلة تثمر العدالــة وھــذه
فضیلـة ال واحدة لحقیقـة وجھان انھما بمائــھ والورد بطیبـھ البنفسج كعالقة بالفضیلة
من الفضیلة اخرج قد جنبالط یكون وبھذا فضیلة ال حیث عدالـة وال عدالــة ال حیث
امرأة تشتھي ال تزنـي ال تقتــل ال التوراتیة الطریقة علــى الحصري الفردي اطارھا
دع االخرین عمـــل مــع یتناسق عملك دع االجتماعــي بمعناھا الفضیلة الــى جارك
احترم االخرین سعادة من جزءا سعادتك اعتبــر االخرین افكار مــع تتناغم افكارك
العدالة وكما المقدسة واالعراف التقالید انھا العام المجتمع عقل صاغھا التي القوانین
والكـل واحدة لحقیقــة وجھان والرذیـــلة الظلم یغدو واحدة لحقیقــة وجھان والفضیلة

الوحدة قلب في تعددیة ھي والجماعة بالجماعة .مرتبط

كونیتھ رحلة تبدأ التي المتألھ الكوني االنسان بعد ھو جنبالط عند الثالث االنسان بعد
فالوطـــن فالقبیلــة باالسرة ابتـداء الضیقة للجماعـة سابق ھــوى اي مـن قلبھ بافراغ
فكرة اي من عقلھ وافراغ شمولیتھا في الثابتة العقلیــة الحقیقة حساب علــى فالقومیة
الكونـي القومیة.االنسان او الوطــن او القبیلة او الذات منفعة غرائــز صاغتھا سابقة
لنوامیس تجسد ھي التي الحقیقة وجمالھا وخیرھــا عدالتھا ببھاء الحقیقة اال یھوى ال
لعبـة فــي الثابت حب انھا باستمرار المتحرك الحسي العالم ھذا فــي الثابتة الوجــود



العقل حب نھائیتھا ال فــي والتحلل التركیب لعبة فــي الخالد السرمدي حب المتحرك
یؤمن الذي االنسان ھو الكوني االنسان الجزئیة العقول مرایا علـى تألقــھ فــي الكلي
التي المشتركة القواسم ھي البشر جمیع عقــول علیھا فطرت بدیھیة حقائق ھناك بأن
فــي محاكاتھا الجمیع علــى یجب التــي الممیــزة خصائصھ البشري النــوع تعطــي
بین متغیرات وجود من بالرغم عملھم وحركــة تأملھم سكون فــي وغایاتھم وسائلھم
والمناخیة والسیاسیة االقتصادیـة االنظمـة الختالف افرازات ھــي واالفراد الشعوب

نتجاھلھا اال .یجب

صعید على الحریة مع فھــو الكمال ذروة بلغت بــھ خاصة فلسفة جنبالط ابتدع ھنــا
الرأسمالیة الفردیة افرزت التي الفرنسیة الثورة طریقة على لیس ولكن الفرد االنسان
مع الفرد.وھـو حریة اجل مــن للمجتمع العــام الخیــر بمقدسات عبثت التي البغیضة
النازییــن طریقـة علــى لیس ولكــن والتربیة االقتصاد وتوجیــھ االجتماعــي التنظیم
المجتمع. مذبح على قربانا وقدموھا الحریــة نحروا الذیـن والماركسییــن والفاشییــن
الفـرد فاالنسان االرسطاطالیسیة السببیة قانون حسب ببعضھا المراحل یربط جنبالط
اقنوم في اقانیم ثالثة والمسؤولیة والحریة العقـل ومارس امتلك اذا اال ذاتــھ یحقق ال
ال الحاجــة حسب المنتج العمل عبــر اال ذاتــھ یحقق ال االجتماعــي واالنسان واحـد
المثلث فبنى العامة العالقات فــي الفضیلة تثمــر بعدالة دخلــھ والموزع الربح حسب
ذاتھ یحقق ال الكوني واالنسان واحد اقنوم فـي اقانیم ثالثــة فضیلة عدالة عمل الثاني
من باستمرار یفیض شعشعاني نور ھي التي العقالنیة الحقیقة الى الكامل بانتمائھ اال
علـى اال یتم ال هللا الى السفر ان وبوضوح یعتبر فجنبالط الخلق باتجاه االلھیة الذات

منتھاه وسدرة وجنتھ هللا مدینة باب فالعقــل العقل اسمھ مستقیم .صراط

بالطبائــع الھیولــي عالقــة بمنزلــة الصوفیــة بالمذاھب جنبالط عالقــة تكون وبھذا
الجزئي البشري العقل انجذاب في التصوف مع منھم.انھ خارجھ فیھم داخلـھ االربعة
المحیط.مع البحر فـي االنھر میـاه تذوب كما فیھ وذوبانھ الكلــي البشري العقل الــى
كما بل االنعدام طریق عن لیس الذاتیة األنـا تختفي حتــى با االتحاد فــي التصوف
صور عادت الشمس ضوء انحسر اذا حتـى النھار وضح في النجــوم صورة تختفي
المتصوفون بعض بھا قال التي الحلول نظریـة ضد ھــي.جنبالط كما لتظھر النجوم



فاصبح فیھ هللا حل والزھد المجاھدة عبــر وتصفى تطھر اذا االنسان ان ادعوا الذین
وبین شاسع فرق الحلول ونظریــة االتحاد نظریــة بین السادة ھــو.ایھا وهللا هللا ھــو
فرق الوجود وحدة ونظریة االصل الى الفرع وعودة الكل الى الجزء انجذاب نظریة
وحالة الھا انسانا ال متألھا انسانا منھ لیجعل الكوني انسانھ عبر سعى فجنبالط شاسع
یدوم ال ولذلك الوجود ھذا جوھر ھـو الذي الحركة قانون یحكمھا زئبقیة حالــة التألھ
محدود الى ویرتد عقبیھ علــى االنسان ینكص ثم برھات اال االتحاد مقام فــي الثبات
بشطحتھ یكون ان بعـد المكــان وحصر الزمان حكــم تحت حواسھ وصلصال آدمیتھ
یأتمرون قبضتھ في والمكان الزمان واصبح الالمحدود عانق قـد االتحادیة الصوفیـة
فانما سعى واذا بلسانھ ینطق هللا فانما نطق فاذا اناه یفقد اللحظة تلك في النھ باوامره

هللا بعین فیكم ینظر النھ المؤمن فراسة احذروا قیــل بقدمھ.ولھذا یسعى هللا .

ال كفـرد وحریتــھ االنسان عقــل بأن برھــن انھ جنبالط قدمــھ الذي الثانـي الجدیــد
كونـــي كانسان با واتحاده انجذابــھ مــع وال كمجتمع وعدالتھ عملــھ مع یتناقضان
القمة تتحرك ثم صاعد جدل حركة في لفھا الى تقود فیھا القاعدة لولبیة دوائر ولكنھا
فكر من نأخذ نحن انھیھ كالمـي بدأت ھابــط،وكما جــدل حركة فــي القاعدة باتجــاه

وشكرا اشیاء عنا وتغیب شیئا فنعلم مقدارعقلھ على ال عقولنا مقدار على .المعلم



للحبیــب دار اعـــــــز وذاك ضمیري فــي انك العرب كمال
بالطیـــوب فتقطـــر ویعصرھـــا نفســـي یھــز الیك شوق وبـــي
الغروب وفــي الشروق في یرتل یشیــد اضالعي بیــن فصوتــك
المشیب وفـــي الشباب فــي حلیم والمزایــــا بالسجایــــا كریـــــم
الكئیب الوجــــھ عــــن وفرجتــم وروحـــا ریحانـــا فــــيَ اشعتم
الجنوب الـــى الشمال من یضيء نــورا ابصــر ھل العرب كمال

جنبالط كمال تراث احیاء لجنة

اللجنة رئیس
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