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المفكرین من كوكبة المتواضع. األدبي الصالون ھذا في استقبلكم ان یسرني صونیـا:
عقالني،یستنھض مدني مجتمع بنـاء علـى للمساعدة أقالمھم نذروا اإلبداعیین،الذیــن
بموكـب اللحــاق نستطیع ونیّف.علّنا قرون ستة استمرت التي كبوتھا مــن حضارتنا
االلكترونیة. ثورتھا في بالدخول الصناعیــة ثورتھا تجاوزت التـي العالمیة الحضارة
الشمس وجــھ تحت جدید ال وكأنھ السلفي فكرنا أصنام على عاكفین زلنا ال .ونحــن

تعدد عن النظر بغضّ للواقع معاصرة فكریة حیاة یعیشوا ان المثقفین علــى سلیمان:
وشجونھ وشؤونھ الواقع ھذا قضایا تناول فـي النظــر .وجھات

ماض مع لنتماھى ونعود الحاضـر فــي واقعنـا نرفـض أننــا الممیتة خطیئتنا ھیـــام:
أوھامھ من حقائقھ لنعرف نقدیــة قراءة نقــرأه ان دون رغباتنــا بألوان نلوّنــھ نحــن

.وأباطیلــھ

الحیاة علــى تعتمد األمم مــن أمّــة ألي العقلیــة البیئــة ان ننسى ال ان علینـا حسـام:
صمیم من نابعا الدین یكون ان یجب ولھذا األمّـة. لھذه االجتماعیة والحیــاة الطبیعیة
إلیھا أتى التي للبیئة انعكاس االّ لیس فالدیـن اإلصالح. الــى وحاجاتھم الناس مشاكل

واالرتقاء والتطور والتعبیر للفھم أناسھا واستعداد واقعھا، مع .منسجما

مـا متجاھلین منوالـھ علـى حیاتنا ننسج دینیا فكــرا إالّ نملك ال أننــا مشكلتنا صونیا:
اكتشافات ومــن ومعلوماتیــة تكنولوجیــة ثـورات مـن حولنا مــن العالـم فــي حصل
من وآخر السكاني النمـو مع المتوازن االقتصادي بالنمـو یھتم مـن آخـر علمیة،فنحن

والتصحّر والتمّلح التّفتت من وصیانتھا البیئة بمشاكل .یفكــر

العقول ھي والتصحّر.فھا التفتت من الوطن كیان صیانة في یفكر من آخر بل ھیــام:
األرزاق وقاطعي السواطیـر وحملة بالتھدیـد الملوّحین اال البلد فـي یبقى وال تھاجــر

.واألعنـــاق

معرفة ھو واحـد ھدف یجمعھا أشكالھا وتعددت أسالیبھا تباینت وإن األدیـان ھیـــام:
سببھ یتبـع فیھا سبب كل قوانیــن على ومنّظمھ الوجود ھذا موجد .هللا



العقیدة عام.أما انساني شمولي طابع ذا فالدین والعقیدة الدین بین فرق ھنـاك سلیمان:
ال والتي ذاتھا علـى المنغلقة الطقوسیة والفرائض المادیــة التكالیف مــن سلسلة فھي
علیـا مصالح تجمعھم ال مختلفون بأنھم وایھامھم بعضھم عـن الناس تفرقــة إال تثمر
قوالب فــي سكبت نفس كل فـي موجـود العنف ان ألعتقد إنــي بــل موّحدة. وغایات
فـي إال یظھـر وال داخلیــا تستبطنھ بــل یفارقھا ال كالظل وھــو الصغر منذ العقائــد
المناسب المسرح لھــا یھــيّء اجتماعــي سیاسي وصراع اقتصادیــة أزمات ظروف

للظھــور .

ودیدننــا دیننــا الشعــر كان البعض" یزعـــم "كمــا جاھلیتنـا فــي كنا عندما حســام:
وطموحـات حرائـر، ونســاء فرسانا رجـاال انتجت اخالقیة قیـم سلّــم الشعر فأعطانا
وشجاعة عروة، زھیـر،وفروسیة حكمة الى الیــوم ماسة حاجتنا فكم آلفاقھا حدود ال

القیس امريء ،وجمالیات حاتم وكرم .عنترة،

واإلفساد الفساد مفھوم فـي لنتحاور الیــوم مجتمعون فنحن بعیـدا تذھبــوا ال صونیـا:
دقیقا منطقیا تعریفا الفساد نعرّف ان بدایــة علیكم اقترح وعلّني ونتائجھ .وأسبابھ

وال العقـــل لمنطــق یستقیم ال الذي المفھوم ھــو برأیــي الفاسد المفھـوم إنّ سلیمان:
وھي االشیاء بھا نبرھن التي البدیھیات من العقول غرائز في انطبع مـا مع یتماھــى

برھان الــى بحاجة .لیست

عدم یرافقھا المستقبلیة لحیاتھ الشاب بذھن رؤیة وجـود عدم الفساد بدایـة ان حســام:
المجتمع أرض على عمالنیا واقعا رؤیتھ تجسید الى توصلھ طریق خریطة .وجود

زال وال الغرب بھ قام ما إنّ فأقول علیھ أزید ومنطقـي..دعني عمیــق رأي سلیمان:
الفیضان، حتى المعرفة فكثرت والفضیلة، المعرفة بین فصلت وعولمة، حداثـة مــن
المعرفة بین الفصل الضمائر.ھذا وأجدبت األنفس تصحّرت حتى الفضیلة نبــع وشحّ
لشھـوة مطیّـــة المعرفــة جعـــل واحدة" لحقیقة وجھان األساس في "وھما والفضیلة
جعلتھ حتى القوي قــوة من فزادت المستضعفة الشعوب خیرات واغتصاب السیطرة
یرتـوي ال ظمئا األرض. نتاج كل اطعمتھ ولو یشبع ال باستمرار جائعا جشعا جبّـارا

واألبیض واألصفر األسود الذھب أنھار كل سقیتھ .ولو



مفترس وحش الى االنسان فحولت عقالھا مـن أفلتت التي التملك غریــزة انھا ھیــام:
قوتھ واستعراض ضحیتھ بتعذیب لیتلذذ یقتــل ولكنھ فقط، لیأكل جوع عن یقتــل لیتھ

العدوانیة .وطبائعھ

كائـن الى بالفطرة اجتماعي مسؤول حــرّ عاقــل كائــن من اإلنسان تحــوّل صونیـا:
النموذجیة التربة ھیّــأ الذي ھــو االستھالك فــي الجشع مراتب أقصى حتى مستھلك

واإلفساد .للفساد

نتیجة األكل عن فمـھ امتنع فإذا غریب. عجیب أمــره المستھلك الكائــن ھذا حســام:
أو ارتــواء الممارسة عــن الجنسیة أعضاؤه امتنعت بعینیھ.واذا الدنیــا أكــل التخمـة

الشاذة وأحالمھ المنحرف بخیالھ االرض نساء كل اغتصب .عجــزا

ومحاكاة االشیــاء مقادیــر عنــد الوقــوف ھــي الفضیلة ان نقــول ال لمــاذا سلیمان:
علیھا فطــر التــي لطبیعتھ .الشيء

یفسّره ان بدل انغالقا المعنـى یزیــد الذي الفلسفــي بالتنظیر مغــرم سلیمان صونیــا:
؟ األمثلــة ببعض فكرتــك توضح ال لماذا

ھـي مثال الیسر علیھا فطـر التي فالطبیعة األمثلة فـي ووفــرة وكرامة حبّــا سلیمان:
التي والطبیعة واإلبـاء، التعفف ھي الفقـر علیھا فطـر التي والعطاء،والطبیعة الكــرم
ھي السلطة علیھا فطرت التي والطبیعة والتسامح، المروءة ھي القــوة علیھا فطرت
ھي المحبة علیھا فطرت التي والطبیعة الصحیح، نصابھا فـي االمور ووضع العدالة

والتفاني .اإلخالص

علیھ فطرت لما االنسان تصرفات محاكاة عدم سببھ الفساد ان یعني ھذا ھل صونیـا:
بدیھیة؟ حقائق من جوھرھا في انطبع ولما نفسھ

انسانا الجنسیة اإلباحة عن المحصّن اإلنسان فیھ أصبح زمن الى وصلنا ھل حســام:
والعولمة؟ بالحداثة العصر روح یماشي ال متخلفا



فھو ذئبیة طبیعة ھي االنسان طبیعة بأن قال ھوبز االنكلیزي الفیلسوف ولكن ھیــام:
وتفاھما محاورة یأخذھا ان ویكره واغتصابا تعدیا اآلخرین من األشیاء بانتزاع یتلذذ
ھي فھذه وذریتھ لنفسھ الخیرات واحتكار والتعدي السیطرة ینشد بطبعھ وتبادال.وھـو

وسعادتھ .لذتھ

المثقفین علــى أنھ قصدتھ ما راحتھ.وھذا الوجـود وفي الوجـود إبن االنسان سلیمان:
بمثابة الناس مـن یكون ان یجب المثقف ألن للواقع معاصرة فكریة حیــاة یعیشوا ان

الصحیح اإلتجاه لھ تحدد المسافر من .البوصلة

في المثقف یغدو وحریاتھم الناس عقـول تصادر دیكتاتوریة أنظمة ظـلّ فـي حســام:
المنّ لیأكل الدیكتاتـور ألیدولوجیة دعائیا بوقـا یكون ان إما علیھا،فھو یحسد ال محنة
وفـي السجون الــى فمصیره وعدالــة حریــة وفارس عاشق یكون ان وإما والسلوى
ولكنھ البعید من فیھا یناضل بعیدة بالد الى یھرب او والفقـر، البطالة الرحمة حاالت

والفاعلیة التأثیر یفقد وبالتالي جمھوره مع تواصلھ .یفقد

البدیل في وتعطیھم األفراد عقــول تصادر التي الدینیــة الدیكتاتوریة تنسى ال ھیــام:
وال األعلــى. الدینــي المرجع یقولــھ مــا یرددون كالببغاوات فیصبحون جمعیا عقال

الدیكتاتوریین ترابط أیضا .تنسى

تصادر أن فساد یعادل فسـاد فأي واالستبداد الظلم ھــي برأیــي الفساد قمــة صونیـا:
ویتحمـل تامــة بحریـة أعمالــھ یختــار أخالقیــا إنسانا یكــون ان وتمنعھ إنسان عقل

اختیاراتھ .مسؤولیة

األنظمــة كانت مسؤول.ولھذا حــرّ عقــل دون أخالق فــال صونیــا أصابت سلیمان:
العالم دول فـي وخصوصا الكثیــرة شوائبھا رغم عدالــة األكثــر ھــي الدیموقراطیة

.الثالث

زالت وال فعلتھ ما وھـذا برأیي الفساد قمّــة ھــي سلعة الــى اإلنسان تحویـل حسـام:
األصلیة طبیعتھ فـي اإلنسان الیھ یحتاج ما تنتج ال المتوحشة.انھا الحدیثـة الرأسمالیة
قدرات االنتاج.فأكبر ھذا ضحیة اإلنسان كان ولو حتى األرباح علیھا یدرّ ما تنتج بل



األدویـة صناعة ومافیات المخدرات مافیات تملكھ ما ھـو الحاضر عصرنا فـي مالیة
البترولیة غیر الثالث العالم دول كل میزانیات تفـوق فمیزانیاتھا .المغشوشة

نظرة في یكمن الفساد ینبوع ان أقول دعوني طروحاتكم على موافقتي رغم سلیمان:
لنفسھ تقییمھ وكیفیة وجوده غایة الى .االنسان

سلیمان الصدیق ایھا وضّح " شرق حلقي الماء بغیر لو " مقولة الـى نعــود صونیـا:
جدیدة متاھة في أدخلتنا متاھة من خرجنا .فكلما

ذاتھ یعقل الذي الوجود ھذا في الوحید الموجود أنـھ یعرف أن اإلنسان علـى سلیمان:
ولھذا تعالـى. الخالــق أي مبدیھ ومعنى الوجود معنى ویعقـل الموجودات بقیة ویعقل
فلواله كینونتھ ومبرر وغایتھ الوجود ھذا ضمیر أنـھ أساس على نفسھ یقیّــم ان علیھ
بعقلھ یعبث ان لھ یحــق ال اإلنسان أن ذلك عـن معنـى.ینتج من الوجود لھذا كان لما
عقلھا على القادر الوحید ألنـھ الوجـود ھذا موجودات بقوانین یعبث ان لھ یحــق وال
ینبوع ھي العبثیة ان اقصده ما بعقلھ، یعبث ان كان ألي یسمح ان لھ یحـق ال وكذلك
بدیھیات وال طبیعیة قوانین بوجود یعترف ال العبثـي فاإلنسان الكون. ھذا فـي الفساد
شيء ھو لھ یلذّ ما كل أن یعتبر العادلـة.وبالتالـي الوضعیة القوانیـن یحترم وال عقلیة
محقة قضیة اإلغتصاب اعتبــر اغتصابا إالّ الحب یھــوى ال كان وعـادل.فإذا محـق
لــھ تقــدم ان یجب إلھا المخدرات اعتبــر مخـدرات بحقنــة یتلذذ كان ،وإذا وعادلــة
یفعـل اجتماعیــا كائنــا یكــون ان یمكــن ال العبثــي اإلنسان واألضحیات. القرابیــن
لما شيء كل یسخّـر منحرف متعجرف مستكبر ولكنھ ایجابیا. بھم وینفعل باآلخریـن

وسعادتھ ملذاتھ .یتوھمھ

المقتنـع االنسان بالعدمي وأعني العبثي؟ من حاال أفضل العدمي االنسان ھل حســام:
ھــي الحیــاة ھذه أن فكــرة مــن ینطلــق اإلنسـان فھذا جسده بمـوت تموت نفسھ بأن
والسیطرة التملك في میولھ بإشباع یستغلھا ال لماذا ولذلك واألخیرة، األولـى فرصتھ
لــھ تسمح الظـروف طالما الفردیــة لمصلحتھ شيء كل وتسخیــر باآلخرین والتحكم

.بذلك



القــوى مراكـز فاستبداد نتائجھ. نفسھا ھي الفساد اسباب أن تقولھ ممـا أرى سلیمان:
وحریاتھم، الناس عقول سلب على المقاصد اختلفت وتكاتفھما،وإن والدینیة السیاسیة

أیضا للفساد حتمیة نتیجة ھو وبالتالي الفساد أسباب من أساسي سبب .ھو

فــي ھنــا فالفساد االستبدادیــة األنظمــة فــي الفساد یّدب لماذا افــھم ال انــا صونیـا:
الناس جماھیــر في ولیس .المسؤولین

عنھا یدافع ان دون إنسانیتھ منـھ تسلب ان یرضى مـن ألن جسیم خطــأ ھذا حســام:
األسیاد األحرار أخالق ولیس العبید أخالق یملك عبد ھو التضحیات غلت .مھما

فاسدة؟ العبیــد أخالق وھــل صونیــا:

یھمھ بل الحقیقة تھمـھ ال كاذب متملّق مداھـن العبد ألن فاسدة، ھــي بالطبع حســـام:
نستطیع أننا حتى الوسیلة. تبرّر عنده فالغایة األسالیب مــن أسلوب بأي سیّده إرضاء
اكتشاف غایتھ عقال یملك ال فھو سویّا. إنسانا ولیس إنسان شبح ھو العبد أن نقول أن
أحطّ إیجاد على تساعده جزئیـة ومعارف معلومات یملك بــل معھا، والتناغم الحقیقة

سیّده إلرضاء .الوسائل

أال إستھالكیة والثقافــة إستھالكي اإلقتصاد حیث العولمـة عصر فــي ولكــن ھیـــام:
التي االستھالكیـة واألنمــاط ونزواتـھم لملذاتھم عبیــدا اصبحــوا الناس كل ان نعتبر

رضاھم؟ وبغیر برضاھم فیھا أدخلــوا

أفراد لكل شمولیّــا جمعیّــا عقــال تبنــي ان تحاول العولمة ثقافــة ان شك ال سلیمان:
ونفس الخصائص نفس لھم مزارع دجاج الــى جمیعـا تحولھم بحیث البشري الجنس
لھذه التصدي واجب علیھ اإلنسان أن یلغي ال ھذا ولكن والمعنویة. المادیة البصمات
على الناس تحریض في المثقفین دور العبودیة.وھنا مــن إنسانیتھ لیحمي المحاوالت
لمباديء الرضوخ دون الحــرّة واإلختیارات الحــرّ المنھجــي والنقــد الحــرّ التفكیر
المتبـادل اإلحتــرام أساس علــى تتشكل ان یجب مثال فاألســرة والترھیب. الترغیب
وال لوجـودھا مبــرّر ال وإال والمرأة الرجل بین المتبادل والتعاطف المتبادلة والثقــة



تحصین عدم یبرّر لكي والقدر القضاء عبـاءة تحت المظلوم یختبيء ان ھنــا یجــوز
مسؤوال حــرّا عقالنیا تعبیرا نفسھ عن بالتعبیر الشخصیة .كرامتھ

استبداده؟ في المستبد شریك ھو لإلستبداد الراضخ أن ذلك معنى ھــل صونیــا:

في الحدید قیود صلصلة یسمعون وھم طربا آذانھم تتشنّف الناس مـن كثیر حســــام:
أصبحت انسانیتھم جراح ان حتى نفوسھم علیھم ھانت لقـد وأرجلھم وأیادیھم أعناقھم

یشعر إحساس وال یفكـّـر عقــل فال .میتة

أشكال من شكل ھـو فــوق مــن تأتــي ألوامــر رضــوخ أيّ أن ذلك معنــى ھیـــام:
.العبودیــة

المجتمــع اعتبــرنا لھا نرضــخ لم إن فوقیّــة أوامــر السـماء أوامــر ألیست حســام:
مارقیــن؟ أو مھرطقیــن

منغرزة بدیھیة وحقائق تفكـّـر عقـوال أعطتنا ولكنھا بشيء تأمرنـا لم السماء سلیمان:
أي السماء أبناء وحقیق حقّ عن كنا معھا تناغمنا نحن إذا العقول. تلك جواھــر فــي
جوھر ھو الذي اإللھـي القبس ذلك الــى واالنتماء أدمتنا صلصال عــن السموّ أبنــاء
طلب هللا أمر أن وھو ذلك. من أكثر أقول اني بل العاقلة. النفس إسمھ والذي وجودنا
ولتساوى هللا یعصى ان أحد استطاع لما وإال نھیـا. ولیس تحذیـرا ونھیـھ أمرا ولیس
على أزید ومفضول.بل وفاضل وشرّیر خیّــر ھناك یعـود فال الناس جمیع ذلك فــي
ولم " "روبوت اإلنسان لغـدا نواه ونواھیھ أوامر هللا أوامر كانت لو أنھ وأقــول ذلك

المسؤول الحــرّ بالعقل كرّست اإلنسان ھویــة ألن إنسانا .یعد

إذن؟ هللا نعبــد وكیف صونیــا:

العقل سراط عبر الیـھ المتواصل والسفر ومحبتـھ معرفتــھ ھــي هللا عبــادة سلیمان:
عباداتنا عن مستغن هللا آخر.ألن شيء أي أو المادیــة التكالیف عبــر ولیس المستقیم
العقل منطق مع بتناغمھ اإلنسان ولكن شیئا علیھ تزیــد وال شیئا منــھ تنقص ال فھي
لكل مبدأ تحت نفسھ إلى یسيء وبالمخالفة نفسھ، إلـى یحسن الدین جوھــر ھــو الذي

القــوّة فــي تساویھ فعــل ردّة .فعل



ولید شيء وال دقیقة قوانین تحكمھا الوجــود ھـذا موجودات كل ان یعني ھذا ھیـــام:
الصدفة؟

في منغرزة جبریّة قوانین تحكمھا العاقلة غیر فالموجودات ذلك في شك وال سلیمان:
فیكافـأ طاعتھا یستطیع اختیاریة قوانیــن تحكمھ اإلنسان والعاقــل وجودھا. جواھــر

والتعاسة بالجھــل فیعاقب مخالفتھا أو والسعادة .بالمعرفة

بیدیھ؟ قدره یخلــق الذي ھــو بتصرفاتــھ االنسان إذن صونیــا:

الخاطئــة تصرفاتنا كل علیھا نعلــق شمّــاعة القدر یكــون أن تریدیــن وھل حســام:
فقط اإلستبدادیة األنظمة ظالل في أنھ تالحظین أال المسؤولیة؟ تحمــل مـن ونتنصـل

وحریتھ عقلھ لمصادرة كمبرّر اإلنسان بمصیر المتحكم القدر مقولــة .تولد

ویحولھم وحریاتھم الناس عقــول یصادر الذي الظلم ھــو الفساد رأس إذن صونیــا:
فیأتمرون یؤمرون عبیــد .إلى

ان اإلنسـان علــى ولــذا كإنسان ھویتــھ اإلنسان یضیّع ان ھــو الفساد رأس سلیمان:
قیمتھا حقّ ویقیّمھا نفسھ .یعرف

مثلــھ هللا یكــون ان یجب ولذا الوجــود ھذا فــي وودیعتھ هللا خلیفة اإلنسان حســام:
آخر شيء أي ولیس .األعلى

وما العقل قوانین عبــر هللا مــع باستمرار متواصال یبقــى ان اإلنسان وعلى ھیـــام:
بدیھیات من نفسھ جوھــر في .انغرز

الى درجة من ارتقى وكلما هللا لمعرفة باستمرار یسعى ان اإلنسان على بـل سلیمان:
من بذل مھما اإلنسان ان وبما وانسانیة. وغبطة سعادة ازداد المعرفة تلك فـي درجة
كان فیھ. منزلتھ قـدر على یعرفـھ فھو كلیّة معرفــة هللا یعرف ان یستطیع ال مجھود
لھ الشوق دائم با الشغف دائم فیكون المحبة عبــر هللا مع یتواصل ان اإلنسان على
على مترّبعا هللا یرى حتى بـل نفسھ مرآة علــى هللا یــرى حتــى الیھ. االنجذاب دائم

قلبــھ .عرش



هللا نعرف ان نستطیع ال ألننا معرفتھ من شمولیة أكثر هللا محبّــة ان شك ال حســام:
ذرّة بكل هللا نحب ان نستطیع ولكننا بمعرفتـھ. اإلحاطة علــى القدرة دون بعقولنا اال
اللحم فینا حبّھ یخالط بغرائـزنا، نحبّــھ ، بأحاسیسنا نحبّــھ بعقولنا نحبّــھ كیاننا، مــن

العروق عبــر الــدم مع ویجري .والعظم

الیك أتوجــھ لـھ: أقــول وخشوع، وشغف بلھفة هللا حبیبي أناجــي دعونــي صونیــا:
أحیـان قلبي أسعد ما بحماك. مستجیرة وأنادیك كیانــي، في ذرّة وكل وقلبــي بعقلــي
أحییتني وبالفناء أدنیتني بالبعد حبیبي بعد. عن ال الشوق دائــم فھو حبیبي، یا ینادیـك

الملتھب قلبي ظمــأ أطفأت األفئدة على تطّلع التي الموقدة .وبنارك

حبیبي والدھور، األزمنة كل عبـر ،حبیبـي هللا حبیبـي سأناجـي بدوري وأنـا حســام:
بصائرھــم بصرت فأبصارھـم األغطیـة، عنھم كشفت الذیــن إال الحب ھذا یحبك ال
واالبداع الخلق بحور من شربوا الجمال.. كمال واالحسان.عرفوا الحسّ فیك فعرفوا
ال بھا المخلوقات،فھاموا في جمالك اشعاعات بعض مبدعیـن..شاھدوا خالقیـن فغدوا

األزلــي جمالك نــور من استودعتھ لما بل .لذاتھا

منـك..منــي بالقــرب أشعـر ناجیتك كلما هللا.. حبیبـي سأناجـي بدوري وأنـا سلیمان:
مدى أقصى إلى الشوق بـك..بذاتـي..ویتصاعد وجـدا فأھیم نفسي مرآة علـى أشاھدك
الكنھ ذلك عـن البحث وأعـاود فأرجـع الكثیف جسدي وصلصال نفسي آفــاق تحتملھ
الحبیب؟ نور من جذوة اقتباس ھو نشوتھا.ھل فیض في وھي نفسي المستور..فأسأل

إشراقــھ؟ فــي الدائــم العشق ھــو أم

الشعشعاني النور بھذا یضيء كیف الفاني النحیل الجسم ھذا من ألعجب إني حبیبي،
.الخالــد

ال هللا حبیب بأن لنفسھ منكم أحـد قــال ھــل الحب، ویدّعــي هللا یناجــي كلكم ھیــام:
لقوانین مخالفتھ في ھو لنفسھ االنسان اآلخریــن،فظلم ویظلم نفسھ یظلم أن لھ یجـوز
عقولھم اغتصاب محاولة في ھـو لآلخریــن االنسان وظلم الطبیعة. وقوانیــن العقــل
یدّعي كیف نفسي أسأل وجوھھم،دائما في واإلرتقاء التطور أبواب وإقفـال وحریاتھم



األغبیاء لغباء باستغاللھم فسادا األرض في یعیثـون وھم ومحبتـھ هللا معرفـة البعض
المتخاذلین؟ وتخاذل الضعفاء وضعف

یثمــر واعتـدال تعقّــل عاشق جماال.. یثمــر وتناغم تناسق عاشق هللا حبیب حســام:
الخیر ویحب لنفسھ الخیر یحب هللا تفاعال..حبیب یثمر وانفعال فعــل عاشق عدالـة..
كرامـة من جـزء وكرامتھ اآلخریـن سعادة مـن جـزء سعادتـھ ان یعرف لآلخریـن..
مرآة على األلوھــة أنوار یرى ان یستطیع ال أنھ یقینیة معرفــة یعرف إنھ اآلخریــن
مجـد یغنّــي بالفطـرة شاعـر هللا حبیب اآلخریـن. مرایا علـى ذاتــھ رأى إذا إال ذاتـھ
مجد یغنّي واالستقواء.. التعدي وھم ال البطولة مجد یغنّي اإلثــارة.. وھــم ال الجمال
لــم اذا حدسـا الحقیقــة یعرف بالفطــرة حكیم إنــھ .. واإلستبداد الظلم وھم ال العدالة
وإن حدسا الفضیلـة معنـى یعرف واستقـراء.. استدالال معرفتھا علـى علومــھ تسعفھ
الكون قلب نبضات مع متناغمة قلبھ نبضات إن بالكلمات. للناس شرحھا عـن عجــز

اإللھي الحب أفھم ھكذا الكل خصائص كل یحتوي الذي الجـزء إنــھ .برمّتـھ..

فأذاقھ علیھ هللا أنعم لمن فطوبى الناس. بیـن بھ یمشون نــور لھم هللا احباب سلیمان:
في ویدخل البعد صحاري تطوى حتى الروح بقدم یسیر حبّھ،وجعلھ كأس مـن رشفة
تعاسـة ال التآلف الفوضى.سعادة تعاسـة ال النظام سعادة ھناك والوصال. القرب نعیم
األبصــار تعمـي التــي النــار ولیس یحــرق وال یضيء الذي النــور ھناك التنافــر.

.والبصائــر

فیغــدو بالحب نتطھّــر واالنسجـام.. والتنـاغم التآلف نعیش هللا أحبــاب مع صونیــا:
والعدمیین العبثیین ومع ویصعد.. یرقـى اللطیف عالــم إلــى واللطیف لطیفـا الكثیف
والتخلــف والیــأس والقھــر والتعــدي الفوضـى إال شـيء ال الظالمیــن والمستبدیــن

العقــول ومصادرة الحریــات .واغتصاب




