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 املقّدمة                                    

 

 جتميع عىل اقترص بذلُته اذلي اجلهد فكّ  الكتاب، هذا يف التأ ليف أ زمع ال

عبد يف م " يه هل، كتب ثالثة من ادلوهيي ، مجيل. د ال ديب فكر من قالئد

 للامّدة امجلع وهذا. "طائر الهامة"و، "الروح صفاء من تأ ّمالت"الروح"، 

 وقد. ّيةالعلم  واملقارنة الصحيح، اكدمي ّ  ال   النقد غياب يف رضوري الفكريةّ 

 لل دب والعميد وال مري، والعبقرّي، العرص، بفيلسوف ادلوهيي  ُوِصف

 اجلوائز يأ نف اذلي وهو... اجلديد وجربان عقل، سعيد وخليفة املهجرّي،

قذاع ال وراق، رفيع أ دب عىل مّهه ويُقرص والتصنيفات، . هابط مالك وال فيه ا 

ذا و ،"أ ومسيت يه كتيب: "ويقول  كتب،ال  هذه اىل يلتفت ال احلارض اكن ا 

لهيا، سينظر فاملس تقبل  ال ِعلْ  بل ،وادلعائّ  الاعالمّ  للرتوجي ماكن ال حيث ا 

 . حساب يف رمقا   يُسقط

 وال س تاذ واملؤّرخ، القصيّص، والاكتب س بعة، بأ معدة الشاعر ادلوهيي 

 وجماّلت كتب يف مقاالته نُُشت اذلي اكدمي ّ  ال   والباحث  اجلامعّ ،

 معلّ  غري من الانلكزييةّ  تَعلّ  واذلي الس يايّس، والاكتب الّم،عواال   متخّصصة،

 عمق سلطة هناك وهل مفكّرا ؟ يكون أ ن مينعه وماذا. أ يضا   مفكّر هو... وكتهبا

 يكون؟ ال أ و يكون أ ن الانسان عىل تفرض

  املهجريّ  ال دب همرجان" حرضت أ ن بعد العربّيات الطبيبات ا حدى قالت

 مجيل: "شعره أ نواع 7من يلق  ادلوهيي  ومسعْت  ،2016 عام" 2 - الرايق

يّن  الثاين، عقل سعيد هو عبقرّي، ادلوهيي   قّه،ح يأ خذ ال أ نهّ  كيف أ جعب وا 

 ".  احلّق  هذا س يعطيه التارخي لكنّ 

  غريه لكثريين ىتُعط بيامن ،"مفكّر" صفة عنه حْيجبون ممنّ  متعّجبا   ادلوهيي  ويقول
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 :فيقول لكمة، ينُشوا ومل يُذكر، شيئا   يكتبوا مل ممنّ 

: بيبالط  وقال أ س بريين،  حبّة أ خذت.  صداع التفكري. حني كّ  يف أ فكرّ "

؟ يفِكرّ  كيف: فكَرت لكنيَن .  عنك أ فِكرّ   دعين ذا  عيِنّ  نم أ كون عيِنّ  فكرَ  ا 

 تنكة، يف يشء،  أ يِّ   يف أ فِكرّ   أ فِكرّ   ال وعندما أ فِكّر،  أ ن  أ ريد.  تفكري غري

 من ك سا    أ رشب و أ تعب،  ليك أ فِكرّ   دعوين. زراع ّ  جَرار يف مقع، يف

يين أ ن منه أ طلب.  معره عن أ سأ هل.  الكونياك يف أ تأ َمل.  الكونياك  أ قول  .يقِوّ

 ر،وأ فِكّ  أ فِكّر...  للعامدة جعلوه. ممكن املاء. الشعراء عىل ممنوع الكحول: هل

 ةرغو  ليست يه. الكونياك رغوة ا ىل أ نظر.  التفكري يف أ غرق أ ن وأ خاف

  حقيقة .الك س يف يعمل فكري من قليل يه. يشء يف الصابون من وليست

 أ حدمه يرتكين. هجة ا ىل هجة من الشمس خترتقين شفاَف، الك س، هذه مثل أ ان

 كريف:  "الك س عىل ومكتوب. مشاغب أ يّ  كرسي يريد. حانة يف طاوةل عىل

 ىلا   يذهب ال الهنر... الهنر أ تبع أ ن حاولت: ادلوهيي  كتاب من" )هنا من مرّ 

 .)نرث أ و شعر - ماكن

يّن  وها   ىلع وصادقة حيةّ  شهادة ادلوهيي ، فكر من قالئد الناس عىل أ عُرض ا 

 ال قلّ  عىلف وال دب، الفكر سبيل يف تُصّدق ال اليت تضحياته وعىل  أ عامهل،

 ادلوهيي  مالكر  هذا ونُكرب واملعنويّة، املاديةّ  التضحيات هبذه نعرتف أ ن علينا

به اذلي ذا اخليال، يش ْ  يه ةفاملشلك العيون، لبعض يْظهر ال الكَرم هذا اكن وا 

 .احلقيقة  كّ  هو رؤيهتا عدم أ نّ   وتعتقد ترى، أ ن تريد ال اليت العيون تكل يف

 ادلوهيي  رعيدي مرمي                                                         

 2017 س يدين                                                           
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 "كتاب "يف معبد الروح -1

 

 "العظة ال وىل "صوريت يف املعبد

 

موها. الشمس يه ال يقونة املقَدسة  - الشمس يه الهديَة اليت أ عطاها هللا للبُش ومل حيّطِ

اليت رصف هللا علهيا كثريا  من الوقت قبل أ ن يعرضها عىل صدر السامء الزرقاء حتفة  من 

ة املاء خبطى ثقيةل، تعرف أ ّن البُش ينتظروهنا يف ساعذهب وانر. ويه عندما تسري ا ىل 

معيَنة، ليك يقوموا ا ىل حياهتم من نوم ابئس. وعىل الرمغ من أ هَنم يركضون وراء الومه 

والعبث، فهي  تيضء هلم وتضحك من بساطهتم، وتقول يف ّسِها: الناس طائفة من أ سوا  

 .املالئكة

يَل كنت أ عط  احملاربني خزب احلياة، وال - أ مزّيِ واحدا  مهنم عن الآخر. اكنوا جييئون ا 

مس تعجلني وادلماء عىل أ ثواهبم، وراحئة ادلخان تفوح مهنم، وبعضهم اكنوا يصخبون 

ويفاخرون بأ هَنم قتلوا امرأ ة أ و هدموا بيتا  عىل رؤوس أ حصابه، واكنوا  يسأ لونين بشغف: 

 ؟هل عندك خزب لنا يف هذا اليوم

خزبي يُعطى لذلين كفروا، ل َن الكفر لن يكون هناية، كام أ َن كنت أ جيهبم: هذا هو 

ا ال بناء تناديمك ا ىل هيلكها ليك تأ لكوا وتُشبوا بسالم. وهللا  اال ميان ليس بداية... احلياة أ هيه

اذلي أ عطامك الَُش سالحا  أ عطامك اخلري أ يضا ، وسعان ما سوف تكتشفون اخلري يف 

اضية، وتبحثون عن منازل جديدة، ومعابد ال هتدهما أ نفسمك فتكرهون أ رواحمك امل

ا ال بناء، لقد أ خذتمك احلرب من نسائمك وأ ساِرمك املقَدسة، وظننُُت أ نمَك  العواصف. نعم  أ هيه

الَ مزيدا  من  ابدلماء س تطفئون عطشا  جيتاح أ جسادمك، لكنمَك مل حتصدوا من وحشيَتمك ا 

نيَن أ دعومك ا ىل مأ دبيت  ، مأ دبة اخلزب واملاء، مأ دبة السالم امجليل اذلي يطري كمكالعطش. وا 

رها الفنَانون والشعراء. الروح ليست يف أ جسادمك جنحة علويَة ا ىل سامء ال يتصوَ عىل أ  
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وهيالكمك، بل يه متتده ا ىل البعيد البعيد.  يه اليشء اذلي ال يُرى يف أ عامق اال نسان، 

ما  لهيا أ راجيح الفصول. فمك من ال ش ياء نراها عىل غـريويه الشجرة الكبرية اليت تُعلَق ع

ق يف احلقيقة، واحلقيقة  يه عليه، بل نراها ل نَنا اعتدان عىل رؤيهتا كام يه من غري أ ن حنّدِ

آذان   .أ ننّا نبرص من غري عيون ونسمع من غري أ

هَنا حياة متواصةل، وهللا - ينا نزوات أ وجد ف اذلنوب ال تُقيَد كزمن، وال تنحرص يف ماكن. ا 

ال تُقاوم عند الضعفاء، ولكهَنا تُقاوم بصعوبة عند ال قوايء، فيتقَدسون ابال رادة اليت ودلهتم 

 .وطهَرهتم بناِرها

الناس جيهلون أ َن املرء يودَل واخلطااي يف قلبه، وأ َن اخلطااي ال تأ يت يف أ ثناء احلياة من -

هَنا اكلعطر اخملبوء يف ا اء النور. لزهرة، مفا ا ن هيَب النس مي حََّت خيرج ا ىل فضتلقاء نفسها. ا 

ة، ومن نواهتا القاس ية خرجت هذه الآالف املولَفة من  اخلطيئة والدة، لكهَنا والدة متعرّثِ

 .الرؤوس، وهذه ال قدام العارية اليت ختبط يف تراب الزمن

شمس، حنو ال  التسامح قنديل املعرفة، واذلين ال يغفرون جعزت نفوسهم عن السري-

 .والشمس تنادهيم، فاختاروا الظلمة ال بديَة ودايجري العبث

 

 "العظة الثانية "الرجل الغريب وطبيعة هللا

 

هللا ليس اكئنا  جمَسام  كام أ ان وأ نت وهذه التةَل العالية اليت ترسح علهيا القطعان، هو الكه -

ء قدر ال ش ياء اليت حوكل، فكه يشيف الّكِ والنور يف النور، فأ نت ترى بعضا  منه يف 

... لقد اته بعض الفالسفة اذلين اخترصوا الطريق، وأ رادوا أ ن  صغري من هللا اذلي ال حُيده

يكون هللا حموا  وزواال ، مفا أ زالوه من الضامئر والقلوب، وال حموه من الكتب. املسأ ةل ا ذن 

د النظر يف اخمللوق لأ كرب من أ ن يتجَرد اخلالق كام هو اخمللوق، وذلكل علي يك ك أ ن حتّدِ

تعرف اخلالق معرفة غري اكمةل، بيد أ هَنا اكفية ال قناعك بنبل وجوِدك وماكنتك حتت 

 .الشمس
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ذا اكن - الَ شيئا  يسريا  هـو أ صغر من قطرة املاء يف حبر، وا  أ نَت ال تعرف من املعرفة ا 

نَه مغرور أ يضا  وأ   يك وقعك أ نت يف الغرور. لالعقل يومهك بقدرته عىل الاكتشاف، فا 

تعرف هللا عليك أ ن تتواضع، وأ ن تعرتف ابحلمكة اليت ال ميكنك رشهحا، مفا أ دراك ابلبحر 

وما فيه من أ سار؟ وما أ دراك ابلفكل وما ينطوي عليه من أ بعاد قد ال تنهتي ؟ وما أ دراك 

آة أ قله قدرا  من العني نفسها،  آة؟ واملرأ هيا فائدة. وقد لكَن فبلون عينيك ا ن مل تس تخدم املرأ

آة أ ش ياء غري حقيقيَة، فاحذر مهنا أ يضا    .تريك املرأ

َن كثريا  من - الُشيعة ال تقول ال ش ياء حبرفيهَتا، حفذار من الوقوع يف ّفِ الفهم اخلاطئ. ا 

الَ ابحلمكة العميقة والـتأ مهل املضين... وهكذا طبيعة هللا، فاهلل  النصوص ال ميكن تفسريها ا 

د عينيك عىل الرؤية اجملَردة غري  مرّئٍّ يف خشصه، لكنَه مرئٌّ يف جوهِره، وعليك أ ن تعّوِ

يَة، وأ ن تسمع ال صوات اليت حيِدهثا الصمت، والكتابة اليت يرتكها الفراغ  من العنارص املاّدِ

ذا وصلَت ا ىل هذه ادلرجة من اليقظة،  عىل الورق، والنور اذلي يتودَل من الظالم. ا 

لهيافأ نت   .حامت  واصل ا ىل بعض احلقيقة اليت تسعى ا 

عيَل أ ن أ مغض عييَن ليك أ برص هللا يف قليب، بعيدا  عن مجيع املؤثِّرات اخلارجيَة اليت -

ل احلواَس، وتبعث عىل احلرية والقلق... فا ذا فتحت عييَن الحت يل مشاهد اكذبة  تعّطِ

 .قد تُعم  برصي وتدفع يب ا ىل الضالل

الَ أ اكذيب متتالية جاءت هبا العصور، ووضعهتا احلقيقة - اليت يراها أ غلب الناس ما يه ا 

آذاهنم فاعتنقوها من غري تفكري، وما تراه أ مام عينيك من مظاهر احلرب الرضوس  يف أ

عىل طبيعة هللا، وملكيَته، وحقوق مصادرته وادلفاع عنه بعض من تكل ال اكذيب اليت 

ون توارثهتا ال جيال واحرتبت من  أ جلها، فامتل ت القبور ابل حياء، وظَل ال موات جيرته

الباطل ما عاشوا، فسخرت القبور من حامقهتم وحضكت مهنم احلياة. ما هو هللا؟ هللا هو 

احلُبه اذلي فيك ويَف، لكنَنا جعلنا احلقد يطغى عىل قلوبنا، فا ذا ابحلّبِ جثّة هامدة عىل 

 .مذحب الزنوات البغيضة

 



10 
 

 

 "ثالثة "احلّق والباطلالعظة ال 

 

احلمكة موجودة يف عنارص الكون: يف العاصفة والسكون، يف البحر الهاجئ والبحرية -

الهادئة، يف الصمت والضجيج، يف الهواء والشمس وال ودية العميقة. احلمكة ال تُعَرف 

 .ابلغضب

 وحترسكام.  لطريقاحلمكة هـ  الـمـرأ ة الـتـ  أ عطتكام احلياة، وهـ  اليت تسري معكام فـ  ا-

نَكام عاجزان عن اخرتاق احلُجب الرقيقة اليت تفصلكام عن املعرفة.  ذا كنامت جتهالهِنا فل  وا 

أ نامت يف حاجة ا ىل النور، والشمس ساطعة يف السامء، وحتتاجان ا ىل البرص وعيناكام 

 .تبرِصان

الَ عىل قل ال يسريليس القلب عاجزا  عن الفهم، ولكنَه يف حاجة ا ىل هداية العقل، والع-  ا 

 .خطى القلب

نساان  مريضا  من قلبه، ووضعنا هل قلبا  من احلديد ليك يبقى عىل قيد احلياة، - ذا جَردان ا  ا 

فهل س يفقد هذا الرجل عاطفته عىل أ بنائه وأ حفاده؟ وهل س متوت عنده املشاعر أ و 

حلمكة ال؟ فاتتحَول؟ وهل س يخرس اال ميان ابهلل؟ وهل سيتجَرد من الغضب والانفع

 .البُشيَة تأ يت من عصارة القلب والعقل معا  

عة وأ هنار ادلماء اليت سالت عىل - لـو جلأ  الـنـاس ا ىل احلمكة، لاكنوا جنوا من اجملازر املرّوِ

مّرِ العصور. لو احتمك الناس ا ىل القلب والعقل معا  لاكنوا خلَصوا أ والدمه من مرياث 

 .املوت وادلمار
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 "الرابعة "ما هو الزمان؟العظة 

 

الزمان هو البدء اذلي ال بدء هل وال هناية، فاملس تعجل واملمتهِّل الكهام يصل ا ىل مبتغاه. -

هَنا تتحَطم قبل أ ن تصل ا ىل الشاطئ، وتفرش زبدها عىل  أ نظروا ا ىل ال مواج العاتية، فا 

رقَة حََّت تغمر  هَنا تنساب يفالصخور البعيدة والقريبة، وكذكل ال مواج الرقيقة املمتهةِّل، فا  

الرمال وتعانق املصري عناق احملبَة والشوق. بيَد أ َن اذلين يسريون برسعة ا ىل املنهتيى قد ال 

ذ يدامههم املوت وخيطفهم قبل أ واهنم، بيامن يفرح املتباطئون مبا حوهلم،  يفرحون ابحلياة، ا 

 .جودوعندما ميوتون تكون أ عيهنم وقلوهبم قد ش بعت من الو 

ا الناس هو املركب اذلي يبحر فينا، فال حنن خنىش من السفر، وال املركب - َن الزمان أ هيه ا 

ه  يتعب من ادلوران. وحنن املسافرين، بعضنا يريد أ ن يصل ا ىل مواعيده، وبعضنا ال هيمه

يف أ ّيِ موعد س يصل. واذلين ينظرون ا ىل ساعاهتم ال يعرفون أ َن َك دقيقة متيض يه 

الص يُرىم يف تةَل من القاممة، وأ َن الرحي ال تسأ ل عن أ وقات حمَددة وال عن ذهب خ

أ رض تس تقره علهيا... فال تنتظروا من الزمن أ ن يسري معمك ا ىل ال مام، بل ال جدى أ ن 

 .تسريوا معه راضني، وال تنظروا وراءكـم، ل نمَك منذ والدتمك تسريون ا ىل الوراء

ال زمنة، ونعيش فهيا، وزمن والدتنا ال ينفصل عن زمان موتنا... فهل لقد ودلان يف ّكِ -

نسان أآخر يف اللحظة ذاهتا؟ وهل ميكن أ ن يفرح  نسان من غري أ ن ميوت ا  ميكن أ ن يودل ا 

نسان من غري موت ينتظره يف زمان ما؟  رجل بيامن ال حيزن رجال أآخرون؟ وهل يعيش ا 

ذا سأ لومك: مَّت متوتون؟ فقولوا هلم: من م ال جشوا   ار وت يف الزمان، يف الش تاء اذلي حيّطِ

 .ويف ّكِ موت يصادفنا والدة، ويعّرِي التالل

الناس يس تقبلون الزمان بثياب أ نيقة، ويذهبون ا ىل ال عياد واجلواهر يف أ عناقهم، لكَن -

تكل ال تُغين، فمك من البُش يرتدون املالبس الباهظة، ويقتنون اذلهب والفَضة، ويرفعون 

ناطر بيوهتم لتالمس الغيوم، وأ رواهحم فهيا الُشه وال حقاد! ومك من الناس يتقاتلون عىل ق 
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ون  املقاعد ال ماميَة يف الهياك، وقلوهبم خيَمت علهيا العمتة! لقد رأ يت رجال دين يغضه

ضون  الطرف عن أ انس ضعفاء لُيظهروا اهامتهمم ابل غنياء اذلين يغمروهنم ابلهدااي، ويرّوِ

هلم ليك يصريوا معهم يف دائرة واحدة ميتنع عىل البائسني دخولها. وما هؤالء مجيعا  ا الَ عقو 

البائسون احلقيقيهون اذلين جيهلون أ َن اال نسان قمية وليس سلعة تباع وتُشرتى. مفا أ قبحين 

عندما أ كون يف ضيافة أ انس أ ثرايء يف ليةل العيد، وأ جخل مــن زيـارة امرأ ة فقرية ليس 

 !ها سوى كريّسٍّ حقري جتلس ين عليهعند

َن الرثوة ال تغرّيِ شيئا  يف طبيعة اال نسان لكَن طبيعة اال نسان تش هتي ، ل نَه خياف أ ن - ا 

َن الزمان  ميوت وجيوبه فارغة، وك َن الزمان خيضع فقط ل هوائه ورغباته. وصدقا  أ قول ا 

  .كريء ويطلب الرباءة، وصامت يطلب الصمت والتأ مهل

ار الناس منذ قدمي العصور أ ن يكونوا عبيدا  لل زمنة، بدال  من أ ن يكونوا أ س يادها. اخت-

وأ يدهيم متتده ا ىل ادلفاتر الصفراء ليقتنصوا مهنا أ وقات احلزن والفرح، بيامن عنارص الوجود 

لينا من غري أ ن ندري، فال نعده  لكهها ال تفعل ذكل. ومك يكون مجيال  لو أ َن أ عيادان تأ يت ا 

طعاما  وال رشااب  وال لباسا . وعندما يطرق العيد عىل أ بوابنا ويراان مرتدين أ ثوااب  حقرية، 

الَ قناديل صغرية تيضء يف الزوااي، فس يفرح معنا أ كرث ممَا يفرح ابملوائد  وليس يف بيوتنا ا 

ر و العامرة، والهدااي الالمعة... ال عياد ال تركب الس يَارات الفخمة، وال تذهب ا ىل دُ 

َن الثياب اليت حنرص عىل انتقاهئا قشور  السيامن، وال متزّيِ الفرق بني العقيق واحلىص. وا 

تغّطِ  أ جسادان، وال تغّطِ  أ رواحنا. وحنن يف داخل أ ثوابنا نش به احلقيقة اليت ختتئب حتت 

أ وراق اخلريف، وما أ روع احلقيقة العارية اليت تُشق علهيا الشمس، ويغسلها املطر 

 !بدموعه
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 "العظة اخلامسة "قمية احلُّبِ 

 

هل ا ىل لهب أ بدّيٍّ -    .احلَُب هو النار اليت تش تعل يف حطب قلوكمك، فتحّوِ

قد حيبه اال نسان هللا يف كثري من ال حيان، وقد ال حيبهه، وقد يتظاهر بأ نَه حيبهه أ يضا ، -

ليه بعني احلن ، فينظر ا  لناس ان والشفقة. أ َما حبه اوهللا يعرف َمن حيبهه ممَن ال حيبه

لبعضهم فيشء اندر، وكه من يَدع  أ نَه حيبه هللا وحده يكون حبهه ابطال ، فاحلبه 

يكون هلل واخمللوقات وللكون أ يضا . احلبه يعطيمك احلّرِيَة، وابحلّرِيَة ينسجم اخلالق معمك 

 .ويصري احلبه  يف مرتبة العبادة

احدة، حفبهه صادق ومحمي، وبعضمك حيبه كثريا  من النساء، حفبهه بعضمك حيبه امرأ ة و  -

  .ليس ابطال  ل َن اذلي حيبه أ فضل من اذلي يكره

نمَك ال تفّرِقون بني ذكر  - هَنا أ يضا  ال تكره، وا  ذا أ حبَت رجاال  كثريين فا  ال ترمجوا امرأ ة ا 

 .وأ نىث كام أ َن هللا ال يفّرِق

، وذلكل خياف اال نسان من العذاب وال مل واملوت. احلبه لذلات هو شع - ور طبيع ٌّ

ولكن جيب أ الَ ينحرص احلبه يف اذلات وحدها، وأ نُت حترصون حبمَك يف أ نفسمك ويف 

ليمك. وُحبهمك ليس جمَردا  عن املصلحة، فال ب حيبه أ بناءه ل هَنم من محله  أ قرب الناس ا 

صفه الآخر، والفالَح حيبه حقهل ل نَه يعطيه الغذاء، ودمه، والرجل حيبه املرأ ة ل هَنا ن

م هل اخلري الوفري. وعىل الرمغ من هذه املصلحة، فا َن احلَُب  والصيَاد حيبه البحر ل نَه يقّدِ

يرفعمك من مصاف الناس ا ىل مصــاف املالئكة. وكــم يكون مجيال  لــو حتبهون مــن غــري 

َذاك تطري أ روا  !حمك ا ىل السامء ك حلان الربيع، وتودَلون يف معموديَة احلّبِ فائدة، فـا 

ا ال بنـاء احلبه اذلي يعرّبِ عنه رجال ادليـن ملَن ميلكون الرثوة  - مـن أ سوا  احلّبِ أ هيه

والِغىن، وهذا احلبه يغيظ الفقراء اذلين ال ميلكون شيئا  ليعطوه، فأ ين من هؤالء فلس 

لهيَة مثال  حُيتذى؟ وماذا لو أ َن هللا خلق مجيع الناس فقرا ، ءال رمةل اذلي أ عطته احلمكة اال 



14 
 

وال أ غنياء بيهنم؟ فهل اكنت ادلايانت ستبطل؟ وهل اكنت املعابد ستهتَدم وتصبح هباء 

َن الغيَن ال يضيف ا ىل ثروة هللا فلسا  واحدا ، واملعابد اليت تقوم  منثورا ؟ الَك اي ا خويت، ا 

ا ال ب  ور. وأ ضيف ا ىل هذا أ هيه اء أ َن نعىل املال يه معابد فارغة من الصالة ومن راحئة البخه

ِّمني  آالم املتأ ل رجل ادلين اذلي هُيمل فقريا  لفقره، أ و أ رمةل حلاجهتا، أ و يغضه طرفه عن أ

ناَم هو رجل يقتل احلَُب فيه، وخيلق البغضاء يف نفوس البائسني   .لمييض ا ىل حفةل عرس ا 

مـن أ سوا  احلّبِ أ ن يتظاهـر رجـل حبّبِ امرأ ة ليك تعطيه جسدها، فا ذا حصل عىل  -

نَه الوحش املفرتس اذلي يتنكَر  مراده أ لقى هبا عىل قارعة الطريق، غري عائب مبشاعرها. ا 

نسان  .يف ثياب ا 

لهه عندما يكون يف حاجة ا ىل يشء منه، أ َما  - من أ سوا  أ نواع احلّبِ أ ن حيَب املرء الرَب ا 

ذا اكن مكتفيا  مبا دليه، فال يرفع صالة من قلبه ا ىل السامء  .ا 

حاصل  وده، وك نَه يس تعط ، بيامن هام س يِّ ع احلّبِ أ ن يتفاىن العامل أ ما  أ نوامن أ سو  -

عىل أ جره من غري أ ن يبالغ يف العطاء. فعىل العامل أ ن يقوم بواجبه كام هو مطلوب منه 

وليس أ كرث، وعىل رّبِ العمل أ ن يعطيه أ جره عىل العمل اذلي قام به من غري أ ن يطلب 

د منه أ كرث. فالعامل اذلي  ناَم هو حشَاذ يس تعط ، أ َما الس ّيِ ذ ال جتوز التضحية ا  يضّحِ  ا 

ذا اكن الآخرون قد  الَ ا  اذلي يطلب املزيد فهو خبيل خياف أ ن خيرج القرش من يده ا 

 .حسقوا أ نفسهم من أ جل احلصول عىل ذكل القرش

ذا ناس، حََّت من أ سوا  أ نواع احلُّبِ أ يضا  أ ن يتظاهر أ حصاب املصاحل بأ هَنم حيبهون ال  -  ا 

َن هؤالء  حتقَقت مصاحلهم، أ داروا ظهورمه وأ قفلوا أ بواهبم عىل ّكِ طالب عطاء. ا 

  .الوصولّيِني يش هبون البعوضة اليت متتصه ادلماء وترتك وراءها أ ملا  وقروحا  

ا الناس، فهو احلبه الـذي يُعط  وال يأ خذ، فاحلُبه ليس مبادةل  - أ مجل أ نـواع احلّبِ أ هيه

ذا اس تطعُت أ ن حتبهوا هذا احلَُب ال  يف سوق جتارة، وال رضاب  من رضوب املقايضة... فا 

ليمك  .يكون للبغض ماكن يف قلوكمك، وال للُّشِ طريق ا 
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 "العظة السادسة "البحر والعنارص

 

ذا اكن للواحد منمك  - أ نُت غاضبون من الطبيعة، وحني تعطيمك ككرم وخساء ال تشكرون. ا 

نَه يتشاجر معه حقل  غينٌّ ابلامثر واحلبوب ورأ ى ا نساان  أآخر يقطف من ذكل احلقل، فا 

وقد يطلق عليه النار فيقتهل، ولكْن كيف يتشاجر مع الطبيعة لو خذلته ومل تعِطه مثرة 

َن البحر وهبمك خرياته، ولوال فضهل عليمك ملات أ انس كثريون. أ نسيُت أ اَيم اجملاعة  واحدة؟ ا 

حلاح أ ن ينقذ أ والدمك الصغار حني جلأ مت ا   هل البحر، فركعُت عىل أ عتابه، وطلبُت منه اب  ىل ا 

باكمك، فتح  لقاء ش ِ ليه ال  وزوجاتمك من املوت، فاس تجاب لمك بسعادة وحمبَة، وملَا ذهبُت  ا 

لمك يديه، وفاض عليمك ابجلود. يف تكل الس نة اكنت أ جشارمك ايبسة، وحقولمك متوت يف 

مك السامء، وأ مطرت ماء كثريا ، يف الش تاء أ مطرت ويف الصيف، اجلفاف، حفنَت علي

 .فانتعشت كروممك، وعاد اخلصب ا ىل حياتمك، فش بعُت ومل تشكروا

 .البحر هو ال ب اذلي يرفق كمك، وحيمل قواركمك ا ىل البعيد، ليك تكتشفوا أ عامق احملبَة -

ئة عامرة، وأ هراؤمك ملي  أ نُت تأ خذون بفرح وال تتعبون من ال خذ، ولو اكنت موائدمك -

ذا حان وقت العطاء، ولو اكن العطاء  ابحلبوب، وجيويمك منتفخة من اذلهب والفَضة، وا 

قليال ، تشحب وجوهمك، وترتعش شفاهمك، وتيبس أ لسنتمك، وتكيلون الش تامئ ملن 

يطلب منمك. وقد بلغ كمك الشقاء حّدا  جعلمك ترمون ابلطعام ا ىل الالكب والقطط ومتنعون 

ذا جاء ا ىل بيوتمك زائرا  ا   .للقمة عن اكن اال نسان ا 

ذهبوا بسالم يـا ا خويت ا ىل البحر، فاطلبوا منه املساحمة، ل َن َك قطرة ماء تُشبوهنا - ا 

ذهبوا ا ىل البحر وتأ َملوا فيه طويال ، ليك تعرفوا أ َن العظمي هو  ليمك... ا  هو اذلي منحها ا 

 الساقية الشحيحة ويه خائفة عىل نفسها من اذلي يعط  من غري حساب، بيامن تعط 

الزوال. كه قطرة يف البحر لها قَصة مع الزمان واال نسان، فاسأ لوها لتخربمك عن أ سار 

املايض، وأ حالم املستتقبل. سريوا عىل املاء وأ نُت تغمضون أ عينمك، وال ختافوا ل نمَك لن 
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ىل أ حضانه ا ىل موائن السالم تغرقوا، ولو اكنت ال مواج عاتية، فالبحر س يحملمك ع

لهيا، بعد أ ن نبشت  والاطمئنان. خذوا من البحر الفضيةل واخلري والرجاء وأ نُت حتتاجون ا 

ذا مل يكونوا مثهل،  ِّموا أ والدمك أ ن يكونوا مثل البحر، وا  احلروب أ رواحمك وأ لكهتا النار... عل

  .مفا مه ا الَ ظالل مندثرة عىل مفارق الطريق

َن تكل العنارص يه ال مه اذهبوا أ هيه  - سوها، فصدقا  أ قول ا  ا الناس ا ىل عنارص الطبيعة وقّدِ

احلبيبة الرقيقة اليت تبلسم جراحمك وهتدهدمك يف الليايل الظلامء. ولكاَم قطفُت زهرة من 

حقل، أ و رشبُت  قطرة ماء من نبع رقراق، ولكاَم شعرمت ابلتعب أ و  ابلراحة، غَنهوا وافرحوا 

  .روح هللا تدخل فيمك، فتتجَددون وتُبدعونل َن 

حوا الرَب بأ صوات عالية، واعزفوا عىل املزمار،  - لكاَم مجعُت احلبوب عن بيادرمك، س ّبِ

وتطيَبوا، واذهبوا ا ىل منازل الفقراء، فاعطومه من بيادرمك ليك يَُت احلصاد، فتأ لكوا وتش بعوا 

ذا رعدت السامء، وهبَ  ليوتعيشوا بسعادة. وا  مك ت العاصفة، فافتحوا نوافذمك ليك تدخل ا 

الرحي، فرتاتح عىل موائدمك هنهية قبل أ ن متيض يف طريقها، وال تظنهوا أ َن العاصفة ستبقى 

عندمك زمنا  طويال ، فالعاصفة ال تتوقَف كام تتوقَف حياتمك ابملوت، وال مترض، وال حتزن 

هَنا تدور حول نفسها كام يدور   .د البعيدالراقصون مَث تتابع سريها ا ىل البعي كام يصيبمك. ا 

ا الناس، جيب أ ن حتبهوا احلَر والزهمرير، الزهور وال شواك، املطر واجلفاف. أ حبهوا  - نعم أ هيه

َن موامسمك س تفيض خريا ، وأ كياسمك لن تفرَغ  ذا فعلُت  ذكل، فا  َك يشء رمسته يد هللا. وا 

 .همام قست ال اَيم وادلهور

 

 "العظة السابعة "التعب والشقاء

 

نَنا - نمَك متعبون، بل قولوا: ا  ا املتعبون وال شقياء، وال تقولوا ل حد ا  افرحوا ابلتعب أ هيه

مغتبطون مبا نفعهل، فالتعب معموديَة اجلسد والروح. ومك هو مجيل أ ن يعود اال نسان ا ىل 

سامء! ومك هو ة مبا جادت به يد ال مزنهل يف املساء، فيلتق  كزوجته وأ بنائه حول مائدة غنيَ 
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َن هل احلَق بأ ن يقمي عرسا  بعد ّكِ مومس قطاف،  مجيل أ ن يأ ك املرء من جىن يديه، فا 

  !حيث يتحَول العناء ا ىل ولمية، وأ كياس مكَدسة

البعض منمك يتعبون ل هَنم يضعون أ جسادمه يف املرتبة العليا، والبعض يكرهون التعب -

ه ل هَنم يعيشو ن من غري أ مل، وال ينظرون ا ىل املس تقبل بعيون اثقبة ليك يروا ما تعده

احلياة من السعادة، والبعض ال يتعبون من تعهبم ل هَنم يعرفون أ َن غالهلم س تكون وفرية 

  .عندما جي ء الصيف، فهؤالء مه املؤمنون

َن اذلين يتعبون وال يفيدون أ حدا  يس تحقهون الشفقة، واذلين يتع - يال  ويفيدون بون قل ا 

كثريا  مه العباقرة وجيب أ ن ياُكفأ وا، واذلين يتعبون كثريا  ويفيدون قليال  مه مقَدسون يف 

تعهبم ل هَنم ال ييئسون من احلياة، واذلين يتعبون قليال  ويفيدون قليال  مه أ بناء العدل 

 يتعبون يف الناس َمن الواملساواة، ومثلهم َمن يتعبون كثريا  ويعطون كثريا . وال سوأ  بني 

 .معل، بل يقعدون يف بيوهتم خاملني، فهؤالء مه امخلرية البائسة اليت ال تصلح

هللا عادل بني أ بنائه، وقد منحمك العقل والقلب مجيعا ، وهو يرامك ويعرف ممَا تش تكون، -

س  ولكنمَك ال تعرفون أ نَه موجود عندمك، ل نمَك قليلو اال ميان. أ نظروا ا ىل التاجر اذلي يكّدِ

أ مواهل يف املصارف، ويتباىه مبا دليه من اجلواهر، أ ال ترون أ نَه جيلس يف الصفوف 

ليمك، فأ نُت ال م اميَة، ويتظاهر بعمل اخلري؟ لقد حرمه هللا من نعمة التواضع ومنحها ا 

 ترتدون الثياب البالية، وتعطون قليال  من اخلزب حملتاج، وال ختربون أ حدا  مبا 

  .تفعلون، وهذه يه الفضيةل اليت ما بعدها فضيةل

نساان  غريمك عقال  ضعيفا ، وجسام  هزيال  - عقولمك يتعَرض للمرض، أ َما أ نُت فقد مينح هللا ا 

ة، وأ جساممك قويَة، صهرهتا الشمس والعواصف ونقَاها الهواء. وقد حيرم هللا رجال  غنّيا   نرّيِ

من راحة الفكر والاطمئنان، أ و من السعادة، وأ نُت فرِحون يف بيوتمك فرحا  عظامي . وقد 

ار، لكَن الغيَن ما فهيا من حبوب ومثتربدون يف الش تاء، ويدخل املاء ا ىل أ قبيتمك، فيتلف 

 .يربد يف الصيف، وتدخل املصائب ا ىل بيته فيعاين ويتأ لَم

َن - ذا قال لمك أ حد ا  ِّموا أ بناءمك أ َن التعب واجب مقَدس، وال تعّوِدومه عىل القعود. وا  عل

بوه ل َن الغىن ليس ابملا فقط. أ َما  لكثريا  من الناس ال يتعبون وقد أ صبحوا أ غنياء، فكّذِ

ِّمومه الكتاب ل َن  ذا قال لمك أ حد: ال جتعلوا أ والدمك يتعبون، بل عّوِدومه عىل العبادة، وعل ا 
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فيه العل لكَه، فهذا هو الاكفر اذلي ال يؤمن بأ َن احلياة تسري ا ىل ال مام، وأ َن انتصار 

الَ ابلطموح والعل   .اال نسان ال يكون ا 

َن هللا اذلي ابتدع الك- ون من فكره ال يريدمك أ ن تتجَردوا من اال بداع، فافتحوا كتاب ا 

العل واقرأ وه ل بنائمك قبل أ ن يناموا بدال  من أ ن ختربومه قصص اجلّنِ والساحرات. قولوا 

َن اال نسان مزجي من العقل والروح، والعقل والروح معا  يرتفعان ا ىل فوق، وال  هلم: ا 

أ خطأ  املفكِّرون والفالسفة اذلين أ رادوا أ ن جيعلوا من  يتوقَفان عند حدود مرسومة... لقد

اال نسان روحا  صافية، فأ عادوه ا ىل عصور الظالم وأ زمنة الكهوف... وليس من دين 

 .حصيح مينعمك من غزو الفضاء واكتشاف اجملهول لتعرفوا كثريا  من احلقائق اليت ال تعرفوهنا

تعبوا واطلبوا من الآخرين أ ن يتعبوا، ولكَ -  ام رأ يُت رجال  قاعدا  عىل رصيف، فاهنروها 

َن الكروم تنتظر، والبحر ينادي. خذوه معمك ا ىل حقولمك ومتاجرمك ومصانعمك  وقولوا هل: ا 

نساان  جديدا . ولكاَم صادفُت فالَحا  يتأ لَم من تعب الهنار، خففِّفوا  ليك يتعَل الشقاء فيصبح ا 

ذا  َن التعب هيون ا  آمن بأ َن ال رض س تاكفئه، عنه، وقولوا هل: ا  ذا أ اكن اال ميان كبريا ، فا 

تزول عنه اهلموم. ولكاَم مسعُت امرأ ة تبيك من شقاهئا، فذكِّروها بأ َن الشقاء فردوس لنا. 

وهكذا يعرف امجليع أ َن التعب س نَة احلياة، فقد ُودل معنا ومعنا س ميوت، وبه س تخدل 

  .أ رواحنا

 

 "العظة الثامنة "طبيعة الش يطان

 

، وتعتقدون أ َن أ حـدهام هو الآخر، والصحيح  - ون بني الش يطـان والُّشِ أ نُت الناس ال متزّيِ

لهيا، وأ نُت حني  ، بل هو اذلي يزيِّن لمك الُشور ويدفعمك ا  أ َن الش يطان ليس هو الُشه

تقعون يف حبائل الش يطان تصنعون الَُش. ا ذن يكون الُشه نتيجة  القتناعمك بفكر 

  .وأ ساليبه، والكهام منفصل عن الآخرالش يطان 

ذا اكن الش يطان يف املايض واحدا  من  -  ليس حصيحا  أ َن الش يطان جزء من هللا، وا 
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املالئكة، فهذا ال يعين أ َن فيه شيئا  من القداسة، فقد يكون اليشء أ بيض اللون انصعا ، 

. الش يطان من البياض فا ذا وضعنا عليه احلرب ال سود حتَول ا ىل أ سود وال يبقى فيه أ ثر

  .فسه، وهللا اكمل ومعهل  اكمل، وال حيتاج ا ىل َمن يمكهلن يمكل معل 

آدم يعرف اخلري والَُش،  - آدم أ َن الش يطان ال يعرف اخلري، بيامن أ الفرق بني الش يطان وأ

  .وهام توأ مان يف نفسه

  ...الش يطان ال حيمل أ حدا  يف طريق، وال يساعد رجال  متعبا  -

ر اال نسايّنِ والاخرتاع، وشكروه عىل - بعض الشعراء صَوروا الش يطان ك حد دعاة التطوه

هجوده ال صالح العامل... واخلطأ  ليس عىل هؤالء بل عىل بعض رجال ادلين اذلين جعلوا 

ر اال نسان خيالف الُشائع، وأ رادوا أ ن يعودوا ابال نسان  ادلين منافيا  للعل، واعتربوا أ َن تطوه

لهيم يطيلون اللحى، وحيملون العيَص وما يعانون ا ىل عص ور اجلهل والبداوة... فانظروا ا 

من عرج، ولو مسَحت القوانني هلم لاكنوا امتشقوا الس يوف، وركبوا اخليول ليك هيامجوا 

املدن والقرى فيحرقوها مبا فهيا وَمن فهيا. هؤالء اجلهةل وامحلقى مه اذلين أ بعدوا املفكِّرين 

 أ حصاب العقول عن ادلين، فراحت ال قالم تش يد ابلش يطان والشعراء و 

ه ا ىل ال مام ر والتوجه ليه َك معل جليل يتعلَق ابلتطوه   .وتنسب ا 

َن هللا هو اذلي أ وجدان وسلَحنا بسالح - َن الش يطان مل يدُع ا ىل تطوير العامل بل ا  ا 

عن أ سارها  نسابقها ونكشف العبقريَة، ال ليك نبقى متفّرِجني عىل حركة الكون، بل ليك

 .العجيبة

ا ن رأ يُت رجال  يف الشارع يعرج وهل قامئة حصان، فاجتنبوه لئاَل يوقعمك يف املهاكل، أ و -

َن الش يطان يتسَول يف قريتنا، واطلبوا مهنم أ ن  فاذهبوا ا ىل رجال الُشطة وقولوا هلم: ا 

رتدهوا هبا بيوتمك حدوة حصان ليقبضوا عليه ويلقوه يف أ عامق الظلامت... وال تضعوا يف 

َن الش يطان قريب منمك دامئا ،  العيون احلاسدة، ل هَنا حدوة الش يطان وأ نُت ال تعرفون. ا 

، وانتصارمك عليه جيعهل يتأ لَم  ط دلفعمك ا ىل بؤرة الُّشِ وقد يكون يسمعمك الآن، وخيّطِ

ذا تيقَن من ا رصار  فض مك عىل مقاومته ورويتعَذب ويس توحد، وقد هيجرمك ا ىل ال بد ا 
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ه لمك، كذكل هو ضعيف  أ وامره، فكام هو يظنه أ نمَك أ غبياء وبسطاء، ولن تعرفوا مبا يعده

، وميكنمك أ ن حتملوه جثَة  هامدة ا ىل الظلمة اخمليفة  .وغيبٌّ

 

 "العظة التاسعة "الشعراء

 

ن وهجها - عهل أ كرث ليك جتالشعراء كواكب مضيئة. ومه يكذبون كام تكذب املرأ ة حني تلّوِ

ذا اكنوا قد تغَزلوا ابلنساء فقد  عذوبة. غري أ هَنم مل يرتكبوا جرمية، ومل يرسقوا من أ حد. وا 

أ حس نوا صنعا ، ل َن امجلال يشء مقَدس، واذلي ال حيبه امجلال يكون عبدا  للقباحة. 

ا الناس هو ساج الفضيةل املعلَق يف الظالم، ودواء اجلروح ال  ليت جعز عميقة االشعر أ هيه

َن الشعر يصلح لل رواح املعَذبة  ذا اكن ادلواء يصلح للجسد فا  ال طبَاء عن معاجلهتا. وا 

  .فيداوهيا وخيفِّف من أآالهما

 أ مجل الشعر ما اكن مصحواب  ابلرباءة، فانظروا ا ىل العصفور كيف يقول شعرا ، وامسعوا -

 جا  أ َما أ عظم الشعر فهو ما اكن ممزو ا ىل شعراء الُقرى كيف يرجتلون يف سهرات الش تاء.

بة مع املاء فيصريان جسدا  واحدا . وهكذا ميزّيِ الناس بني  مع الشعور، كام متزتج امخلرة الطّيِ

شاعر مَر يف الزمان كام متره الظالل مَث ختتف  من غري أ ن ترتك أ ثرا ، وشاعر أآخر ترك 

 .نقوشا  ابرزة عىل جبني ال اَيم

 ضامئر تقل ا ىل احلياة يفلشاعر هتزته ال رض وترتعش النجوم، بيد أ نَه ين حني ميوت ا-

مونه، ويعيدون عىل أ لسنهتم ما قاهل يف قدمي العصور وك نَه ما زال الناس،  فيذكرونه ويعّظِ

ِّمون أ شعاره ل بناهئم ليك حيفظوها كام حُتفظ الكنوز الغالية من الضياع  .بيهنم، ويعل

َن حياة الشاعر مض- قها أ حدــد. فاذهبوا ا ىل ا  ري متَصل ومتواصلـــل. وموته خرافة ال يصّدِ

بيوتمك، وافتحوا الكتب العتيقة لتعرفوا أ َن ال رواح تتجَول فهيا، وال جساد تتحَرك بني 

قرأ وا ما كتبه الشعراء لتكتشفوا أ عامق اللكامت، فكه لكمة حبر، وكه حرف  السطور. ا 

 ة ميلء ابجملَرات وال بعاد. متَعنوا يف أ فاكر الشاعر لتكتشفوا حقيق جزيرة، وكه صفحة كون  
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نسانيَة اليت حتبه اخلري والفضيةل   .اال 

قد تشاهدون شعراء ماجنني حيبهون امخلر، فال ترشقومه بنبال احلقد والانتقام، بل -

ا  أ ن حيَب ليس عيباسكبوا معهم مخرا  وارشبوا حََّت تسكروا، وأ حبهوا النساء كام أ حبهوا، ف 

. وس تجدون شعراء مقتولني عىل قارعة الطريق،  َن العيب يف أ ن ال حُيبه اال نسان بل ا 

َن امللوك والوزراء والطغاة واللصوص مه  آنذاك ا  فاسأ لومه عن اذلي قتلهم. س يقولون لمك أ

د يف اذلين قتلوان، وزرعوا أ جسادان يف ال رض لتأ لكها الغرابن اجلائعة، ودقهوا ال وات

صدوران... فاعلموا أ َن القتةل واملأ جورين مه اذلين يعيثون يف ال رض فسادا ، أ َما حنن 

الَ أ نَنا أ ظهـرنـا مـا فـ  نفوِسنـا مـن العاطفة واحملبَة، بيامن  الشعراء فل نــفـعـل شيئا  ا 

 .الآخرون ال يفصحون مَعا يشعرون

 اليت سالت من أ جساد البسطاء، والس يوف يف الصحراء اليت وراءان حبار من ادلماء -

امللَطخة ابدلماء ما زالت ترتفع يف ّكِ عرص لترضب َمن جديد. مَفن أ وك ا ىل اجلباكرة أ ن 

يصلبوا اللكمة عىل جدار، وأ ن يقطعوا رؤوس املنشدين وحاميل الورود؟ َومن جيرؤ عىل 

تغيل عىل بأ جساد الراقصات و  قتل شاعر ل نَه تغَزل جبسد امرأ ة بيامن قصور امللوك تضجه 

مراجدــل الفجور؟ وأ يه عدل يسمُح بأ ن يعاقَب الربيء عىل كراءته وأ ن يُعفى اجملِرم من 

جرامئه الكثرية؟  حَدثومك عن امرئ القيس، وبَشار كن كرد، وأ يب نَواس، وقالوا لمك: هؤالء 

ر، فانبذومه وال تقرأ وا شعرمه،  َن هشعراء من رعيل فاسد ومهتّوِ ؤالء أ َما أ ندــا فأ قول لمك: ا 

وا ولمية للحّبِ وامجلال، وأ ورثوان جنائن معلّقات ال تغيب عهنا  شعراء مباركون، فقد أ عده

 .الشمس

ـوا النار يف دواوين اخلالعة والغزل، أ َما أ ان فأ ريدمك أ ن ترضموا النار يف لوا لمك أ ن ترضمقا-

رمه البالية يف رمال الصحراء. خذومه ا ىل رؤوس اجلهةل والظاملني، وأ ن تدفنوا أ فاك

مصَحات عقليَة ليك يشفوا من ِعللهم اخلبيثة، وامنعومه أ ن خيالطوا الناس ليك ال يفسدوا 

  .العقول

 عىل الشعوب أ ن تقتاد ملوكها امحلقى ا ىل حمامك التارخي، وأ ن تقطع أ لس نة َمن يدعون ا ىل -
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  .ة وليس دعوة الرتاكب جرميةالقتل ابمس ادلين، ل َن ادلين رمحة ومغفر 

 

 "العظة العارشة "النور والظالم

 

الظالم والنور توأ مان ال ينفصالن، ُودلا معا  وخيدُلان معا . أ نُت تنظرون ا ىل النور وحتبهونه -

ل نَه يكشف لمك الطريق، وهيديمك ا ىل رحاب الطبيعة، فتمتتَعون ابل ودية والهضاب 

ره الشمس لمك ل نمَك فيه ترون زوجاتمك والبحار والسامء. وأ نُت  سون النور اذلي توفِّ تقَّدِ

وأ بناَءمك وَمن حتبهون. وأ نُت ختافون من أ ن يذهب النور من عيونمك ل نمَك تضطربون من 

ِّمون أ بناءمك عىل  وحشة ادلروب حيث تمكن الغيالن واجلنه فتخيفمك وترعبمك. وأ نُت تُعل

وقد جاء اكن اال نسان نورا  للعامل، وجاء ال نبياء والرسل والعظامء  حّبِ النور ل َن هللا نور،

من أ هل الفكر لينُشوا النور يف ّكِ ماكن. ولكَن نور الفضيةل خيتلف عن نور الشمس، 

فنور الفضيةل ال ترونه ابلعيون اجملَردة أ َما نور الشمس فرتونه. نور الفضيةل خيرج من 

ا ىل العقل، ونور الشمس يأ يت من خارج القلب والعقل القلب ا ىل القلب، ومن العقل 

َن اذلي يكتف  بنور الهنار ال يــعـــرف الطريق يف  وتتلقَفه العني كرغبة. وصدقا  أ قول: ا 

 .الليل، أ َما اذلي يفرح بنور القلب والعقل، فيختف  الظالم من طريقه وتتبَدد احلُجب

ع بأ نــــوار العقل والقلب، واسأ لومه عن شعاأ نظروا ا ىل العميان كيف يسريون وهيتدون -

َن الشمس  الشمس أ و ضوء املصباح أ و بصيص الشمعة، س يقولون لمك مس تغربني ا 

َن أ لفاظا  مثل النور والضوء والرساج يه  واملصباح والشمعة يه أ ش ياء غري موجودة، وا 

هَنم ي  ر القلب برصون أ نواأ لفاظ غريبة عن عاملهم املظل، ولكهَنم س يقولون لمك أ يضا  ا 

  .والعقل، ولوال تكل ال نوار ل صبحت حياهتم ظالما  فـوق ظالم وعمتة فوق عمتة

لهيم من خارج أ نفسهم، وذلكل تروهنم - قد ال يفرح بعض الناس ابلنور اذلي يأ يت ا 

لون املوت عىل احلياة، وقد يُقدم هؤالء عىل الانتحار، فأ ين هو  مكتئبني ايئسني، ويفّضِ

ي يعيد ال مل والرجاء ا ىل نفوسهم املقهورة؟ وما يه القَوة اليت تس تطيع أ ن تشَد النور اذل
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هبم ا ىل فوق، أ ي ا ىل حمبَة احلياة؟ وملاذا ال يندفع ا ىل املوت أ ولئك اذلين فقدوا النور 

  اخلاريَج واكتفوا ابلنور الآيت من أ عامق أ عامقهم؟

ون ابلنور، وأ رواهحم ظال- مك مبُّشِ م، وقد يدعونمك ا ىل الفضيةل ومه جمرمون، قد يبُّشِ

ون كذبة حيملون الكتب الصفراء، ويَدعون بأ َن  ليمك مبُّشِ ومنَامون، وأ فَاكون. وقد يأ يت ا 

قومه، ل هَنم يفعلون السحر  ل الظالم ا ىل بياض انصع، فال تصّدِ قَوهتم اخلارقة س ُتحّوِ

فوها وبيوتمك مليئة ابوالشعوذة. قولوا لهؤالء: َمن أ رسل كمك ا ىل بيوتن جلراثمي؟ ا ليك تنّظِ

َن هللا  وكيف جترؤون عىل نصحنا وأ نُت يف حاجة ا ىل النصح واملساعدة؟ وقولوا هلم: ا 

وهبنا النور منذ الوالدة، وحنن حنتفظ به يف صلواتنا وأ فراحنا وأ حزاننا، وحنن عندما نقع 

ايل ننتبه ا ىل ما كنَنا يف اليوم التيف اخلطيئة نكون قد نسينا أ ن نضع زيتا  يف املصباح، ول 

فعلناه، فنحرض زيتا  صافيا  ليك نشعل مصباحنا من جديد. اخلطيئة ليست ضَد النور، بل 

يه أ زمة يف قلب النور. وعقاب اخلطيئة ال ينبغ  أ ن يكون موات  أ بداّي ، بل مساحمة 

ة. نعم اي حني غرَ  وشفقة عىل الروح اليت غفت ومل تنتبه ا ىل أ َن الظالم قد أ ىت عىل

َن النور أ عطاان احلياة، والظالم ال مينع عنَا احلياة  .ا خويت، ا 

اسكبوا مـن النـور فـ  أ رواحمك لتصري مـَعـابد مقَدسة، وطهِّروا قلوكمك بفعل اخلري، -

ذا كنُت  فاخلري يزيد النور نورا ، ويزحي الظالم، وبه يساحممك هللا عىل أ خطائمك الكثرية. وا 

ون النور اذلي ينبثق من خارجمك حفس نا  تفعلون، ل نمَك أ فضل ممَن يضع يده عىل عينيه حتبه 

لهيام تباشري الصباح. ولكن اعلموا أ َن النور اخلاريَج ال يكف  ليك ييضء  ليك ال تدخل ا 

لمك. أ َما اذلين يلعنون الظالم، فانفضوا غبار أ رجلمك عىل أ عتاهبم، وال تزورومه مَرة 

ل هَنم يكرهون ما خلقه هللا هلم، ول هَنم أ اننيهون يفرحون ابل خذ وال يفرحون أ خرى، 

ابلعطاء، ول هَنم يقبِّحون السواد، وهو يس يطر عىل أ عامقهم اخلفيَة... هؤالء حيبهون ما 

تفرح به ذواهتم، ويرفضون ما ال يسعدمه. أ َما أ نُت، فاغتبطوا ابلفجر وارقصوا مع نس مي 

 نهوا يف الهنار والليل عىل صوت املزمار، وتعلَموا أ ن تضيئوا مثل الكواكب يف الليايل، وغ 

  .العمتة حيث ينحرس الضياء، وستبقى غبطتمك نغمة أ بديَة ال تسكهُتا ال اَيم والعصور
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 "العظة احلادية عُشة "الزنوات

 

رمك من الشوق اذلي يس تعبدمك، وتأ خذمك من أ زمنة انتظارمك- موائد ال مل.  ا ىل الزنوات حتّرِ

الزنوات يه الصوت الصارخ يف دواخلهم، والرداء اذلي ختلعونه عندما تشعرون ابحلريق 

بة.   والقيظ، وأ نُت عندما تتبعون الزنوات تصبحون عبيدا  لشغفمك وأ منياِتمك وأ حالممك املعّذِ

َن احلَُب والرفق والبغضاء وامليل ا ىل معل اخلري نزوات، بعضها يطول به  لزمان وبعضها اوا 

َن  ناَم يه من فعل اجلسد، فصدقا  أ قول: ا  َن اس تجابتمك للزنوات ا  يقرص. يقولون لمك ا 

هَنام توأ مان  اجلسد والروح ال ينفصالن، متاما  كام ال ينفصل نور الشمس عن حرارهتا. ا 

 يتشاراكن وينسجامن ويليّبِ أ حدهام الآخر، وعندما يتصارعان ال يطول هبام الوقت حََّت 

ليه أ رواحمك صاغرة،  يتصاحلا ويسّلِ أ حدهام مبا يقوهل الآخر. فال تهَتموا اجلسد مبا تذهب ا 

َن املرء اذلي حيبه أ و يكره خُيضع جسده وروحه  وال ترّبِئوا الروح من ميول اجلسد، فا 

ل نزوته ا ىل جرمية نَه يقتل روحه وجسده معا ، وحيّوِ  .معا  للتجربة، أ َما اذلي يقتل فا 

ذا - حلاح أ ن جتعلوا الزنوات خادمة لمك، وال ختدموها، فاال نسان ا  أ طلب ممن اي ا خويت اب 

لهيَة وأ صبح خش بة يف حميط هادر. وقد قالوا لمك  حتَول ا ىل عبد للشهوات فقَد طبيعته اال 

َن البُش قادرون عىل التحمكه بزنواهتم، وقد يس تطيعون قتلها، وهذا حصيح، بيد أ َن َمن  ا 

نزواته لن يكون جمرما  يس تحقه العقاب، فالربيع قد يناديمك ليك تتنَشقوا عطره، يتبع 

ليمك لتحبهوها كّكِ  والبحر قد يناديمك ليك تغسلوا أ جسادمك فيه، واملرأ ة قد ترصخ ا 

ذا اس تجبُت للنداء اذلي يأ تيمك من البعيد وسلَمُت أ نفسمك هل، تكونون قد  جوارحمك، فا 

ذَ  اك فأ نُت ال ختتلفون عن الطيور اليت اس تجابت لنداء السامء، وال خضعُت للزنوات، وا 

اه لهيا ظلمة ال رض فبعثت نورها يف ّكِ اجّتِ   .عن الكواكب اليت اندت ا 

نسان ضعيف، والضعفقد ختتلف اس تجابة اال نسان القوّيِ للزنوة عن اس تجابة -  والقَوة  ا 

 فل الزمن، فقد يودل الطفل وفيه روح القَوة ويودل طيأ تيان ابلوالدة، مَث يتطَوران عرب قد 
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أآخر وفيه روح الضعف، ومع الزمن يتطَور أ حدهام، فيخلع ثياب القَوة عنه بيامن خيلع الآخر 

رداء الضعف والاستسالم. ومن الناس َمن يودلون أ قوايء ويعيشون عتاة، وميوتون 

كونوا أ نُت ، وميوتون ايئسني، فجباكرة، ومهنم َمن يودلون ضعفاء، ويعيشون مستسلمني

ذا اس تعبدْتمك، واس تعبدوا نزواتمك، أ مجباكرة عىل الزمن، وحتمَكوا مبشاعرمك ، فتكل ا ا 

نسانيَة ولس ُت قادريــن عىل تغيريها ولو حسقُُت أ نفسمك  .طبيعة ا 

 

 "العظة الثانية عُشة "املوت

 

ِّمني، وقد جعل للمرأ ة روحا  مساوي- َن هللا مع املتأ ل ة لروح الرجل، وجسدا  يتحَمل ا 

آينٌّ س يتبَدد بعد حني، عندما يشعر املرء  الصعاب واملشقَات. واخلوف هو شعور أ

نَه اكل غنية اليت سعان ما تندثر وال يبقى  ليه. أ َما احلزن فا  مبسؤوليَته وحباجة الآخرين ا 

  .مهنا غري الصدى

ناَم هنّّيِ أ نفس نا-  .للفرح مبالقاته حنن عندما حنزن ملوت أ حد ا 

ليه خبطى متسارعة، وحنُن نواكب مرور الس نوات. ومن - املوُت هو املرفأ  اذلي نسعى ا 

الناس َمن يقولون، ومه يشاهدون العاصفة متره هبم اثئرة وغاضبة ومزجمرة: ليتنا مل نودَل ومل 

ذا انعرف احلياة، وهؤالء مه ال اننيهون اذلين حيبهون أ ن يأ خذوا ا ىل ما ال هناي نقطع ة، فا 

حبل ال خذ صبهوا اللعنة عىل أ نفسهم وعىل الوجود... وهل أ ولئك اذلين مل يأ توا ا ىل احلياة 

لون البقاء يف العدم  بعد أ فضل منَا؟ وهل سأ لنامه مَرة عن مشاعرمه وأ فاكرمه؟ وهل يفّضِ

هَنم ينتظرون اللحظة املناس بة اليت س يجيئون هبا ا ىل احلياة، ل َن  عىل الوالدة يف الفجر؟ ا 

امجلود اذلي يغمرمه يبعث عىل القنوط، والصمت اذلي حييط هبم رهيب وخميف. ا ذن 

حنن أ فضل ككثري من اذلين مل يودَلوا، وحني يودلون س يحتفلون ويرقصون ويغنهون ل َن 

 .هللا أ خرهجم من امجلود ا ىل احلركة ومن الالوجود ا ىل الكينونة

 ال منوت ولن منوت، فهؤالء هلـــم اجلهةل واملغرورون واجلباكرة ن يقولون: حنن ِمن الناس مَ -
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اذلين يعتربون أ نفسهم أ عظم من الناس وأ قوى من ال زمنة. لقد نصب هؤالء ل نفسهم 

آثرمه عىل اجلدران وال معدة. وصدقا  أ قول عن هؤالء:  الامتثيل وعبدوا ذواهتم، ونقشوا مأ

هَنم افتقروا ا ىل احلمكة اليت تيضء هلم نوا أ كرث يف الليايل املظلمة، فعندما دامههم املوت اك ا 

ليه بعيون  الناس دهشة وخوفا ، بيامن اكن البسطاء ينتظرون موهتم حبمكة، وينظرون ا 

ابمسة وعىل شفاههم صالة معيقة ك عامق البحار. وش تَان اي ابنيت بني املتكرّبِ اذلي يَدع  

 .ي يعرتف بأ نَه مكل للحياةأ َن احلياة مكل هل، واملتواضع احملّبِ اذل

ذ يعتربون أ َن - ما أ غبط الناس اذلين يقولون: حنن ابملوت حنيا! فهؤالء مه املتفائلون، ا 

الزمان خيط موصول ال ينقطع أ بدا ، ويرغبون يف حياة اثنية العتقادمه أ َن أ رواهحم غالية، 

يأ خذوا ؤالء خبزبمه وماهئم، ول والروح الغالية ال تعيش مَرة واحدة. وذلكل أ قول: فليزتَود ه

معهم عَدهتم ليك يس تعملوها يف الزمن الآيت. وأ عظم من هؤالء مجيعا  َمن ميوتون شهداء، 

هَنم يندفعون ا ىل املوت بصدور عارية، وسواعد مرفوعة، وجباه تالمس الشمس. ومك  فا 

 كرامة! أ َما ريهو عظمي أ ن يواجه املرء موته بشجاعة، وأ ن يعترب املوت أ فضل من حياة بغ

الضعفاء ال ذالَء فريتعبون من املوت، وخيتبئون، ويرضون ابحلياة يف القرب عىل قيامهتم 

اجمليدة. هؤالء أ جسادمه ضعيفة ال تقوى عىل ال مل، وأ رواهحم هزيةل ال حتمتل املشقَة 

  .والفراق

ّن كثريين من املوىت يعيشون بيننا وحيملون نعوشهم عىل أ كتافهم ومه -    . يدرونالا 

ثنا، فاملوت يرافقنا أ يضا ، لكن بصمت، وينتظر - ذا كنَا نرى احلياة بأ عيننا تسري معنا وحتّدِ ا 

اللحظة اليت ينقضه فهيا علينا. ومك هو عاقل اال نسان اذلي يفهم أ َن هل موات  ينتظر عىل 

ا ويمتتَع هبا! وكام أ َن احليا املوت أ يضا  صدفة ة ُصدفة، فقارعة الطريق كام هل احلياة اليت حيهبه

لهيا فال نراها من وراء جحاب ال سار لينا، وحناول حنن أ ن ننظر ا    .لكهَنا تنظر ا 
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 "العظة الثالثة عُشة "مهوم عبد املنعم

 

هل. أ ان - آة اكذبة، فاعتقد أ َن اال نسان ا  نيتشه ال يعرف احلقيقة. لقد رأ ى نفسه معالقا  يف مرأ

لها  ولن يكون، ولكَن فيه قطرة من عبري اال هل، فلامذا يفّرِط هبذه  أ درك أ َن اال نسان ليس ا 

القطرة اليت تعطيه اجملد والفضيةل؟ ا ذهب اي ودلي، وتواضع للناس لتكون ضعيفا  يف 

ن اكنوا لن يردهوا كل مجيال . أ ما  ههك. أ عِطهم من زادك ليك يش بعوا، وا  جسدك وقواّي  يف تأ ل

آدب؟ ابل مس طردُت واحدا  مهنم ل نَه اكن رأ يهتم يف الصفوف ال ماميَ  ة ويتصَدرون املأ

ممتّرِدا  يف الكمه وش يطاان  يف روحه. هؤالء موجودون يف ّكِ ماكن. يأ خذون من هللا وال 

يعطونه. يكذبون عىل مجيع الناس ويْصدقون مع ال ابلسة. يتاككرون يف اجملالس وال يرتكون 

ذا كنت جماال  للحكامء وال دابء والفنَ  انني ليك يتلكَموا، فقد بلغت وقاحهتم َك مبلغ... وا 

تنتظر مهنم أ ن يعطوك، فلن يعطوك سوى هجلهم وغرورمه، وعىل الرغـم مـن ذكل، 

  .فأ نت حني تغمرهـم بأ فضاكل ومزاايك، جتعلهم يتحَرقون عىل مجر أ حقادمه وتنتقم مهنم

قرأ َت جربان وفهمت منه أ َن اال نسان صاحل اخلري والُشه متاكمالن منذ التارخي. لعكَل -

ذا طلبْت منه احلياة أ ن يكون ماردا  يف  ذا جاع أ و عطش، أ و ا  الَ ا  صاحل وال يفعل رّشا  ا 

نساان .  ّن جربان يدافع عن اال نسان اذلي أ ضاع طريقه، ولكنَه ما زال ا  ِّم. ا  وجه اخلري املتأ ل

َن جربان وغوته معا  ال وغوته نفسه يريد الَُش خادما  للخري، أ َما  أ ان فأ قول كل صدقا  ا 

اه الرحي، فالُشه نقيض للخري، والُّشِير جيب أ ن حُياسب ل نَه جعل الَُش ينترص  يعرفان اجّتِ

عىل اخلري يف نفسه، فا ذا ابلآخرين حضااي يف معبد حقده وفساده، والُشه ليس خادما  

َن اذلين يغ ، عَظموا من نفو للخري، وال يقود ا ىل اخلري، بل ا  ّيِ ذ مرمه شوق ا ىل العامل املاّدِ

نَك يف ذكل تفعل خريا   الش يطان. ذلكل أ قول كل اي بيَن: نعم، سامح اخلطأ ة واجلُناة، فا 

 .كل ورّشا  هلم، فال بغض عند هؤالء أ ن جيدوك سعيدا  وال تبايل مبا يفعلونه كل من أ ذى
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 "العظة الرابعة عُشة "املرأ ة ورجلها

 

واصف ال تقعد الرجال والنساء عن تأ دية رسالهتم اخلادلة يف العمل واال بداع. طوىب الع-

للمحراث اذلي يغرّيِ وجه ال رض فيقلهبا ويزنع اجلفاف من رشاييهنا، وطوىب لليد اليت 

ده ال عاصري،  ن اكنت تعرف أ َن كثريا  من البذار س تأ لكه الطيور وتبّدِ تبذر يف الرتاب وا 

فواه ا ين جلائعة اليت تنتظر احلصاد، فتفرح وترّس. وطوىب للشعراء والفنَانني اذلوطوىب لل 

حسرهتم الطبيعة يف ربيعها وخريفها، فلبسوا أ ثواب الغاابت، واس تحَمت نفوسهم مبياه 

 .ال هنار والينابيع، وجَسدوا قَوة السامء يف أ عامهلم

يّنِ ل جعب كيفاملرأ ة يه الربيع اذلي يزهر يف احلقول، وميل  السامء ع- أ َن  طرا  وغناء. وا 

يّنِ ل جعب كيف هيني الرجل زوجته وال  التقاليد جعلت مهنا اتبعا ، ويه ال تتبَع وال تُتبَع. وا 

 .يشعر ابال هانة

 املاَدة والروح واحد، ينفصالن أ حياان  ويأ تلفان أ حياان  أ خرى، ولكن ال يتحارابن، فهل -

 الزهرة ولوهنا، أ و بني الشمس ونورها؟ يفصل املتزّنِه يف احلقول بني عطر

مك حنو هللا فالبخل يبعدمك عنه، ل َن البخيل - ذا اكن الكَرم يشده البخل أ بشع الرذائل. وا 

 .خبيل يف َصالته ويف تسبيحه أ يضا  

 

 "العظة اخلامسة عُشة "الهجرة

 

أ َما الرحيل فعشق للمسافة، واعتناق دلاينة املغامرة، فامحلوا معمك متاعمك وارضبوا يف -

ذا تركُت  البحر لتكتشفوا عوامل جديدة، فأ نُت مل تودَلوا ليك تعيشوا يف صومعة احلرمان. وا 

 مل بيوتمك وحقولمَك، فال تلتفتوا ا ىل الوراء، وال تقولوا: اكنت عندان أ مالك كثرية، مفا متلكونه

خوتمك  يكن يوما  لمك، وقد أ خذه الفراغ واحتلَته الِوحشة. وال حتزنوا ل نمَك فارقُت أ هلمك وا 
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خوة وأ حبَاء. البحر س يعلِّممك  وأ حبَاءمك، فف  ّكِ جزيرة تزنلون علهيا س يكون لمك أ هل وا 

ذكروا أ  أ نشودة املدى وال فق، وال مواج س هتدهدمك ك طفال ُودلوا للتّوِ من رمح الطبيعة. 

لهيم يف الغناء اذلي خيرج من أ فواهمك ومن أ يديمك أ يضا ، وال  َمن حتبهوهنم وتش تاقون ا 

تقطعوا صةل مع من فارقُت عىل الشاطئ البعيد، فهؤالء س تجمعمك هبم مائدة أ بديَة ال 

ذا مات أ حدمك يف ال رض البعيدة، فامحلوه عىل أ كفِّمك ماؤهـييبس خزبها وال جيفه  ا، وا 

عوه عىل أ مل اللقاءاملتعب   .ة ووّدِ

ذا قال لمك أ حد: عودوا ا ىل أ رضمك املقَدسة فأ نُت من غري لوننا وجنس نا وقبائلنا، فأ جيبوه - ا 

نَه يرى  ِّموه أ َن مجيع الناس من جنس واحد ومن دم واحد، أ َما هو فا  اببتسامة الوّدِ وعل

ذا قال لمك أ حد أ يضا : أ نُت خائن ومن ماهئا  ون لل رض اليت فهيا ودلمتالومه فيظنهه حقيقة. وا 

رشبُت ومن حقوِلها أ لكُت، فقولوا هل: حنن حنبه احلّرِيَة، وحيث تكون يكون لنا وطن، 

ا ال بناء أ ن يأ خذمك  ونكره العبوديَة، وحيث تكون العبوديَة تنهتي  أ وطاننا. واحذروا أ هيه

ذا أ صاكمك الِغىن، فقد كنُت مجيعا  فقراء وجائ ن ينكر عني، ومل يتغرَي يشء ل َن مَ الغرور ا 

املايض ويتنكَر هل ال يس تطيع أ ن يعيش يف املس تقبل. وقد كنُت يف أ وطانمك تكرهون من 

يأ لكون أ موالمك، ويرسقون قطعانمك، وحيتكرون كروممك، فال تدعوا لهؤالء أ ن يودَلوا من 

َن اذلين يريدونمك أ ذالَ  صوا عليمك حياتمك. ا  عة من ال غبياء ء اتبعني مه جامجديد بينمك فينغِّ

 اذلين اكنوا مه اتبعني، ويطلبون الانتقام من أ مسهم البغيض. 

هَنا أ مهمك ابلرضاعة، ومن ك- ونوا أ وفياء لل رض اليت احتضنتمك وأ رضعتمك من ثديهيا، فا 

اخليانة أ ن تكرهوها أ و تلعنوها... أ نظروا ا ىل أ هلها كيف يعيشون وعيشوا مثلهم، وكيف 

وها سون فالبسوا مثلهم، وكيف يتحَدثون فتحَدثوا مثلهم، وال تفرضوا علهيم تقاليد ورثمتيلب 

هَنم ال يعرفوهنا وليس مبقدورمه أ ن يتعلَموها منمك، وبدال  من ذكل تعلَموا  من أ جدادمك، فا 

ذا أ قدم أ حدمك عىل خمالفة ال نظمة، أ و أ راد أ ن ينشئ  تقاليدمه، وخذوا مهنا ما يفيدمك. وا 

وه وقولوا هل: أ نت ضيف عىل هذه البقعة من ال رض، وعىل الضيف  نظاما  عىل هواه، فوخّبِ

أ ن حيرتم ال نظمة يف البيت اذلي اس تضافه. نعم اي ا خويت، أ نُت لس ُت مسؤولني عن لكمة 
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هللا ولس ُت املدافعني عهنا، وليس هللا يف حاجة ا ىل بُش ليك ينطقوا ابمسه وحياموا عن 

وا اليد اليت أ طعمتمك ل هَنا يد أ مالكه ورشيعت ه. كونوا ودعاء، أ تقياء، وأ وفياء، وال تعضه

 .مباركة ومهنا أ خذمت الفرح والرجاء

ذا مررمت ابلقرب من مقربة، فصلهوا عىل ال موات وأ نُت مغمضو العيون، وال تقولوا: - ا 

رض عىل ال   هؤالء ليسوا من أ مواتنا، فال موات ال يعرفون أ سامءمه وقد تركوا معابدمه

وذهبوا ا ىل ماكن ليس فيه معابد وال أ يقوانت. يف املوت يتساوى البُش، فال أ بيض وال 

أ سود، وال مكل وال عبيد، وال قادة وال صعاليك. املوت خيرجمك من القشور البالية، 

ويضعمك وهجا  لوجه أ مام هللا، فداينتمك حينئذٍّ يه ما صنعمتوه ال خوِتمك، وما حَضيُت به من 

ل عائالِتمك. وهللا لن يسأ ل أ حدا  عن دينه ل َن دينه اخلري والسالم، واذلين يقتلون وال أ ج

يفعلون السالم فهؤالء يتعَذبون بفعلهِتم، أ َما ال شقياء اذلين ساقهتم الطبيعة فقد أ حبهوا 

َن الغربة جتعلمك تتعذَ  ون بسالم أ نفسهم، وقتلوا الغري من أ جل حياهِتم. وصدقا  أ قول لمك: ا 

من أ جل أ نفسمك ومن أ جل غريمك أ يضا ، والعذاب فضيةل. فافرحوا ل نمَك اغرتبُت وال تعيشوا 

َن ال حزان نفسها ال تدخل ا ىل القلوب اليت تفيض ابحملبَة، وال تعانقها  يف ال حزان. ا 

 .ال يدي اليت تعانق الشمس

 

 "العظة السادسة عُشة "الضغينة

 

ل  - الَ وقلوكمك ايبسة، ووجوهمك صفراء. احلقد بيت أ سود تدخلون ا  يه، وال خترجون منه ا 

ذا اكنت احملبَة  من أ جهل اندفع الآالف ا ىل احلروب، وس يقت البُشيَة ا ىل جمازر خميفة. وا 

َن احلقد جيّرِدمك من عقولمك فتصبحون أ ش باحا  خميفة  تعلِّممك لتصبحوا مفكِّرين وفالسفة، فا 

اصري والرايح وتلفحها الشموس فال تعرف الفصول، لكهَنا يف حقل همجور، متره هبا ال ع

 أ ش باح جمرمة، تنفث النار من أ فواهها ليك تنُش اذلعر واملوت يف ال زمنة. 

ِّممك أ ن حتبهوا احملبَة ليك ال -  قد علَمْتمك الكتب أ ن تبغضوا البغضاء، وحتبهوا احملبَة، وأ ان أ عل
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ذا بغضمك الآخرون واحتقرومكيبقى للبغض الكم عىل شفاهمك وماكن  ، يف أ فئدتمك. أ َما ا 

حوا ويرقصوا. ولكاَم عاد  فاعطومه من الكممك ذهبا  ليغتنوا، ومن قلوكمك أ انش يد ليس ّبِ

ِّمني، واطلبوا من  وا هل مائدة عامرة، وادعوا املوس يقيِّني واملرن ليمك، فأ عده نسان من حقده ا  ا 

، اليوم تدفنون الليل وحتتفلون ابلهنارخدممك أ ن يسكبوا الكؤوس من غري حساب، ف

 .وستنامون عىل أ جنحة من بياض ال حقوان ونقاء الربيع

ذا - ذا عاقبمتوه أ صبحُت أ نُت حاقدين ومالعني. أ َما ا  نساان  عىل ضغينته، ل نمَك ا  ال تعاقبوا ا 

ة، اأ صبحت ضغينته خطرا  عليمك، فال تقفوا أ مامه عاجزين وحائرين، بل كونوا أ قوايء وُعت

ل َن الضعفاء فقط مه اذلين يسقطون عىل الرتاب، فتدوس علهيم اخليول وتأ ك العرابت 

 من حلوهمم، أ َما ال قوايء فيمتَجدون بقَوهتم وينترصون عىل الوحوش اليت هتامجهم. 

ذا رضكمك أ حد حبذائه فال جتيبوه -  س يقولون لمك: كونوا ضعفاء وخاملني، وأ ان أ قول لمك: ا 

 ابحلذاء، بل ابللكمة احلقَة اليت تنقل اجلبال، وحتّوِل الظالم ا ىل أ نوار وكواكب. واحذروا 

، ل َن احلاقدين ال يعطونمك عبري الزانبق وحفيف الشجر،  أ ن تكونوا حضااي يف معركة احلّقِ

بل يعطونمك أ شواك احلقول وحفيح ال فاع . فلتكن قلوكمك حارضة للمواهجة الصعبة، ويه 

ة س تخرسون فهيا قليال ، وترحبون كثريا ، لكَن انتصارمك هو انتصار جميد، س تفرح به مواهج

 .ال جيال، وتعزته به العصور الآتية

مون أ غالل - ، وهبا حتّطِ اخلعوا رداء الكراهية وتلكَموا لغة السالم، فهي  لغة اجملد ال بدّيِ

وأ سار  السالم تفهمون لغة ال طيار، العبوديَة لتنطلقوا ا ىل فضاء احلّرِيَة. عندما تفهمون

الغاابت واجلبال، وتصريون شعراء من غري أ ن تعرفوا. السالم اذلي تعطونه للناس هو 

يب اذلي يغمرمك ويشعرمك ابلغبطة، وهو السفينة اليت تنقذمك يف مغرة املوج وهدير  الّطِ

هون والدمك فيكربون أ   ال عاصري، وتوصلمك ا ىل املدينة اليت س تبنون فهيا بيوتمك، وترب

 ويكرثون يف ال رض. 

َن اذلين يعرفون الضغينة مه اجلهةل اذلين ال يقرأ ون وال يكتبون، أ َما اذلين يعرفون احلَب -  ا 

  .فهم الفالسفة اذلين اكتشفوا طبيعة هللا وأ ين يوَجـد، فالكهمم صـالة وقلوهبم معابد
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 "تلّونونالعظة السابعة عُشة "امل 

 

هل- لهي  يزورين عندما أ كون يف  أ ان أ عبد ا  احلّقِ اذلي يعط  ثوبه حملتاج، وخزبه جلائع. ا 

 .الربد والعاصفة، فيضع احلطب يف موقدي، ويرتك عىل كتف  رداء ، ويف مفى لقمة

لها  من - دون ا  لها  يكون فهيم ويكونون فيه، وما أ بشع اذلين ميّجِ دون ا  ما أ روع اذلين ميّجِ

 .من تراب ووهجه من حديد وصدأ  صنع أ يدهيم املدنَسة، روحه 

 

 "العظة الثامنة عُشة "الصدق

 

الصادق يتحَدث ا ىل هللا وهللا حيادثه، والاكذب ش يطان أ معى، يتخفَى عىل ادلروب -

واملفارق ليوقع بني الناس. الصدق جيعلمك أ نقياء وطاهرين، والكذب جيبلمك برتاب أ سود، 

  عىل وجوهمك. ولو غَطيُت  سواد  نفوِسكدــم مفهام تظاهرمت ابلرباءة يكون احلقد ظاهرا  

َن ال صــبـاغ ال ختف  شيئا  من طبيعة اذلات  .بثلوج القمم وأ جنحة املالئكة، فا 

الاكذب يقتل أ ههل وأ بناءه ويرضم النريان يف املنازل، فيحيلها رمادا ، والصادق يبين -

 .ابحملبَة، واحملبَة تبنيه

 ما أ مجل اال نسان اذلي يعرتف بأ خطائه، فاعرتافه ينقِّيه، وجيعهل  صافيا  اكلثلج، وطليقا  -

ثك ابلرفق واحلنان، ويطعنك خبنجر عندما تغيب عن  اكلينابيع. أ َما الاكذب اذلي حيّدِ

 .أ بصاره، فهو أ بشع من الفّرِيس ّيِني وأ قبح من الصالبني

ن اكنوا ال يقولون حقيقهتم. - ما أ كرث امحلقى اذلين يكذبون َك يوم،  فالناس يعرفوهنم، وا 

الاكذبون حيمُكون عىل الناس ابجلهل، ويفرحون ل هَنم أ ذىك من أ ن يكتشَفهم البُش. لكَن 

 هللا جعل للناس عقوال  وأ عينا ، فليس كه من جتاهل جاهال ، وليس كه َمن تذاىك ذكّيا . 

 الصدق مولود من احلّرِيَة، والكذب هو اكن العبوديَة. فكونوا أ نُت أ بناء احلّرِية، وَدعوا أ بناء -
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العبوديَة يف ّكِ واد، فهؤالء يعيشون يف القيظ، وميوتون يف ال ىس، وتكون أ كفاهنم من 

 .سواد الليل وأ جنحة الوطاويط

 

 "العظة العُشون "الرجل وأ بناؤه

 

بني ال ب وأ بنائه، وبني ال ّمِ وابنهتا، وبني اجلار وجاره، فقد جاء لهيدم ال  ويهَل َمن يفّرِق-

َن املرء يأ خذ  ليبين. فانظروا ا ىل ال مام  أ هُيا الناس، ولكن ال تتنكَروا ملا تركمتوه وراءمك، فا 

ما يفيده من املايض وهو خيطو خبطوات حثيثة ا ىل املس تقبل. أ ما رأ يُت كيف أ َن الطيور 

لهيا يف املساء؟ وكيف أ َن القطعان يف الرباري حتنه ا ىل ترتك  أ عشاشها يف الصباح وتعود ا 

حظائرها، عىل الرمغ من أ َن الطبيعة تعطهيا َك يشء من املأ ك واملُشب؟ فال تترَسعوا 

َن هللا أ وجدمك وأ حبمَك  يف أ حاكممك، وال تنشغلوا ابلتعالمي الضاةَل اليت تسعى ا ىل التخريب. ا 

َن احملبَة يه الشمس  ويريدمك أ ن حتبهوا الغرابء عنمك، فكيف بأ قرابئمك اي قلييل اال ميان؟ ا 

اليت تيضء عليمك مجيعا  وال متزّيِ أ حدا  منمك، وعليمك أ نُت أ ن تس هتدوا بأ نوارها فال تضيعوا 

 .يف الطريق. كونوا ودعاء اكلاميم، وأ قوايء اكلعاصفة

قوا أ َن من أ عطومك احلي- اة ال يس تطيعون أ ن مينعوها عنمك، فا َن ال رض اليت أ طلعت صّدِ

الشجرة ال تغادرها وال تبتعد عهنا، بل تظله ملتصقة هبا، ولكن عليمك أ ن تُظهروا العطف 

 .عىل َمن مه أ كرب منمك، ل َن هؤالء يشعرون ابلوحدة والعذاب لكاَم تقادمت ال اَيم

ذا زلَت كمك أ قداممك رصخُت: َمن خيلِّ - َن اال نسان خيلِّص ا  صنا؟ ولكيّنِ أ قول لمك صدقا : ا 

 .نفسه وخيلِّص الآخرين معه أ يضا  

ذا سأ لومك: - ذا اكن الآابء يفرضون عليمك رشائعهم فال تغضبوا، بل خذوا مهنا ما يفيدمك، وا  ا 

َن َمن يُعط  كثريا  ال يسأ ل عن القليل اذلي مل يؤ  ذ. خَ ملاذا مل تأ خذوا َك يشء فقولوا هلم: ا 

َن ما تأ خذونه من أ هِلمك هو امخلرية اليت هبا تتقَدمون وتغتُنون يّنِ صدقا  أ قول لمك: ا    .وا 
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 "العظة احلادية والعُشون "املال

 

ليمك - ذا أ عاد ا  َن هللا لن حيزن ا  املعابد تصلح لمك يف أ اَيم الِغىن ويف أ اَيم الفقر واجملاعة. وا 

ذا  ذا فتح لمك أ بوابهأ موالمك، ولن يبقى عاراي  ا   أ عطامك لباسا  لتسرتوا عريمك، ولن جيوع ا 

َن يف خزانيت قليال  من املال، خفذوه واشرتوا به خزبا   لتأ لكوا وتُشبوا من خرياِته. ا 

لتش بعوا، فا َن اجملاعة قاس ية وال ترمح، ولعلَها من عالمات ال زمنة. ويف الصندوق عند 

كنُت تضعوهنا فيه نذورا  وصدقات، فافتحوه  الزاوية هناك، بعض من نقوِدمك اليت

واس تعيدوا أ موالمك، واذهبوا ا ىل السوق واحبثوا عن طعام ل بنائمك وبناتمك. وصدقا  أ قول 

نمَك حني تأ خذون من هللا ال تزنعون عن أ نفسمك صفة العطاء، فقد  ا الناس الفقراء: ا  لمك أ هيه

لطاهرة  طاحفة ابلزيت، وحنتْت أ يديمك اأ عطيُت بفرح عندما اكنت كروممك غنيَة وخوابيمك

جحارة املعبد البيضاء... وكنُت يف الس نني املاضية جتودون مبا ملكت أ ميانمك وال تبخلون يف 

يشء، حََّت أ صبحُت يف كرممك وعطائمك مرضب املثل يف القرى واملدن... وال يضري املعبد 

بة وقلوكمك العامرة مبح  نَ أ ن ياكفئمك عىل أ رواحمك الطّيِ  َك جحر بَة اخلالق. نعم اي ا خويت، ا 

هنا ينطق مبا صنعُت يف الزمان الغاكر، وكه جدار يتحَدث عن تضحياتمك الغالية. لقد 

اكنت جتارتمك راحبة، ومل تدفنوا يف ال رض كنوزمك، فامِحلوا أ رابحمك اليت نلمتوها من مذحب 

الفرح  ، وارقصوا ل َن هللا يعرفمك يفالرّبِ الغافر، واذهبوا ا ىل بيوتمك فرحني مهتلِّلني

َن هللا  ليه... ولكْن ال تقولوا أ مام الناس: ا  واحلزن وال يتخىَل عنمك حني تكونون يف حاجة ا 

ذا سأ لمك ال غنياء:  أ عطاان، فاذلي يأ خذ يأ خذ بصمت واذلي يعط  يعط  بصمت أ يضا . وا 

ذا نطقُت ابحلقيقة،من أ ين جئُت ابملال وقد كنُت فقراء؟ فال جتيبوا، ل نَ  َن الكثريين  مك ا  فا 

مهنم س يجيئون ا ىل هذا املاكن، ليكذبوا عىل هللا ويتظاهروا ابحلاجة، ومه يريدون أ ن 

َن هؤالء اي ا خويت وأ بنائ ال  يأ خذوا مثلام أ خذمت، فزييدون عىل ثرواهتم ولو قدرا  قليال ... ا 

جلوع، أ َما  تشعرون ابجلوع يف أ اَيم  ايش بعون ولو اكنت مجيع كنوز ادلنيا يف أ يدهيم. أ نُت

ذا صاروا يف القبور الَ ا   .شعورمه ابجلوع فقد بدأ  منذ والدهتم وال ينهتي  ا 
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 "العظة الثانية والعُشون "احلّريّة

 

سوا احلّرِيَة - ذا مل تقّدِ ذا مل تعرفوا احلّرِيَة فأ نُت جاهلون من قبائل الثلج وامخلول، وا  ا 

معابدمك من رماد وأ حالممك من تراب... احلّرِيَة يه العشق السامويه  وتتقَدسوا هبا فا نَ 

 .اذلي مغرمك وجعلمك تنطقون ابلعجائب، فتحيون املوىت، وتربئون اخمللَعني

احلّرِيَة يه ال مه اليت أ عطتمك الوالدة، وأ رضعتمك، وعلَمتمك أ ن تتلكَموا وتفكِّروا، وجسَلت -

 ين. ويه الصباح اذلي يُشق يف عيونمك، فاحتِضنوا الصباح ليك الأ سامءمك يف جسّلِ اخلادل

 .هيرب من أ ماممك، فتصبحوا أ نُت والعدم واحدا  ال ينقسم

دفة، وليس لها معىن يف - َن احلّرِيَة لفظة جاءت هبا الصه س يقولون لمك يف اجملالس ا 

ذا حتَررمت نوع،  من العبوديَة واخل القواميس والكتب املقَدسة. وس يقولون أ يضا  أ ماممك: ا 

فأ نُت تس تجيبون لنداء الثورة، والثورة من صنيع الش ياطني. واذلين يقولون ذكل مه 

أ ولئك اذلين ينظرون ا ىل الشمس وال يروهنا، ل هَنم يرتدون أ قنعة من خيوط الظالم، 

ون لويس تجيبون لنداء السكوت. ويريدونمك أ ن تسريوا عىل خطى ال جداد اذلين اكنوا يقبِّ 

 .اليد اليت تقتلهم، وخيضعون للس يف املمدود عىل رقاهبم

اذلين يكرهون حّرِيَتمك مه عبيد الكتب الصفراء اليت جاءت هبا ال نظمة، وقد ودلمُت يف -

 .العواصف والرايح، فال نظام يقيِّدمك، وال موت يأ خذ أ مكنتمك

ال بديَة ونعيق  زين، حيث العمتةاذلين يرفضـون أ ن تتلكَموا وتكتبوا وتقرأ وا هــم كهنة الزان-

 .الغراب. مه اذلين تلَوثت أ يدهيم بدماء ال طفال ورصاخ املالئكة

 اذلين يراقبون أ فواهمك، ومينعونمك من أ ن حتبهوا نساءمك، وأ ن تفرحوا مع أ بنائمك مه أ حفاد -

تَبهتا ميوتون ك  الُشائع الآثـِمة اليت سَطرهتا أ ايدي الشؤم يف العصور الـبـائـدة، ومل يـزل

 .ويُودَلون عىل أ َسة خملَعة، وينُشون الويل واخلراب

احلّرِيَة نقيض املوت. لها الكواكب املُشقة وهل عمتة القبور. لها حفيف الشجر وهل اخلريف -

ِّمة وهل اخلرائب وال ش باح... فسريوا مع النور والغناء واطرحوا  العاري. ولها اجلداول املرن
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قيود الصدئة، وكونوا ُعراة اكحلقيقة، وهادرين اكلس يول اجلارفة. ولكاَم سأ لمك عن  أ يديمك ال 

أ حد: أ ين تسكنون؟ وماذا تأ لكون وتُشبون؟ وملاذا أ نُت عراة اكلصخور؟ قولوا هلم: حنن 

نسكن يف روح هللا وعناويننا مكتوبة يف سفر اخللود... حنن نأ ك من خزب احلياة، ونُشب 

ول. وحنن عراة ل َن اذلين يرتدون الثياب مل تلفح أ جسادمه رايح عبري الزانبق يف احلق

الغضب، ومل تغمر وجودمه أ نوار الفضيةل. احلّرِيَة صنعتنا كام يصنع الفالَح حمرااث  يشقه 

ال رض، وكام تصنع الطيور غناء يكرس بندقيَة الصيَاد، وكام يصنع الطفل سفينة من ورق 

ذا أ نكرانها أ نكَران الوجود ورىم بنا يف ليغزو هبا البحار واحمليطا ت. حنن أ بناء احلّرِيَة، وا 

ا ل هَنا حَررتنا من الومه والضياع، وأ عطتنا سالحا  لنقتل امجلود، ونمتَرد عىل  الغياهب. حنهبه

   .الظالم الرهيب

-  ِّ َن اذلي مينعمك عن احلّرِيَة هو اخلوف. وليك تنترصوا عىل هذا العدّوِ املرتب كمك،  صا 

فاصنعوا س يوفا  من انر ورماحا  من لهيب، واطعنوه يف الصمميم، فا ذا خَر رصيعا  شعرمت 

نَه  ذا طعنُُت اخلوف ومل تقتلوه، فا  ابل مل، ورصخُت ل َن جزءا  منمك قد فارق احلياة. وا 

مها   .يس تطيع أ ن يودل فيمك مـــن جــديد ويس يطر عىل أ رواحمك فيس تعبدها وحيّطِ

ون عىل الاستسالم، وَمن ال الشجاع- ة يه ال داة اليت تتخلَصون هبا من اخلوف، وتنقضه

نَه سيبقى خاضعا  وذليال ، وس متره به العواصف فرتميه جثَة هامدة عىل  ميكل الشجاعة، فا 

 .قارعة الطريق

ذا مل تتحَرروا من داخلمك فال أ حد لمك م ليكن-  ن قلوكمك سالحا  تواهجون به، وا 

رمك دوا القَوة اليت يف أ رواحمك، ومّعِروا لمك معبدا  حيّرِ . وعندما تصبحون أ قوايء، مفّجِ

هل احلّرِيَة سون فيه اجملد، وترفعون صالتمك ا ىل ا   .تُقّدِ
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 "العظة الرابعة والعُشون "ال عداد

 

ما و أ نُت ختطئون عندما تتحَدثون عن ال عداد، وحْتس بون ما يف حقولمك من ثـامر وفاكهة، -

عىل بيادرمك من اخلري. وختطئون عندما جتمعون وتطرحون أ موالمك بعد أ ن تعودوا من 

ون زوجاتمك وأ والدمك، فال رقام  السوق وقد بعُت أ و اشرتيُت. وختطئون أ يضا  حني تعده

. واحلقيقة يه أ َن ال رقام ال تصدق الَ أ وهاما  وضعها العل، وصَدقها العامل املاّديه  .ليست ا 

َن الرجل واملرأ ة اكان يف مك  نمَك وزوجاتمك واحد وال يفّرِق بينمك أ حد؟ وقلُُت أ يضا  ا  مَرة قلُت ا 

 املاَدة اكئنني اثنني، أ َما يف الروح والعقل واجلسد فهام واحد ال يتجَزأ ؟

ومك مَرة نظرمت ا ىل أ نفسمك، فوجدمت أ نمَك جسد وروح وقلب وفكر، ولكنمَك يف احلقيقة 

    أ كرث؟واحد ال

 ، َن الواحد منمك يس تطيع أ ن يكون أ كرث من واحد: فهو زوج، واكن، وشقيق، وجدٌّ وا 

آن معا ، بيَد أ نَه واحد واحد  .وحفيد يف أ

  .وقـد تظنهون أ َن الفصول أ ربعة، وهـ  فصل واحد يرتدي ثيااب  خمتلفة

ور وغناؤه، ها، والعصفوتتومَهون أ َن الزهرة وعبريها شيئان خمتلفان، وكذكل الشمس ونور

 .والبحرية وماؤها

كام تزمعون أ َن الطريق اليت تصعد كمك ا ىل التالل يه غري الطريق اليت تأ خذمك ا ىل ال ودية 

 .العميقة، وأ َن السري ا ىل ال مام خيتلف عن السري ا ىل الوراء

ِّمومك ال رقام مه اذلين جعلومك تنقسمون عىل أ نف - َن اذلين اجهتدوا ليك يعل مك، وعَودومك سا 

عىل أ ن تفّرِقوا بني املفرد وامجلع. وعندما ينتصــر العقل عىل الروح يقع املرء يف اخلطأ ، كام 

 .خيطئ عندما تنترص الروح عىل العقل

تعلَمُت أ ن جتمعوا ال جشار، واجلبال، ورمال البحار، ومل تفكِّروا يف ما هو أ بعد من احلقيقة -

ذا معلت وحدها، ال هتتدي ا ىل الصواباجملَردة، ل َن عيونمك يه   .أ دوات لعقولمك اليت ا 
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ولو كنُت توازنون بني املاَدة والروح، لكنُت اكتشفُت بسهوةل أ َن النظر ا ىل ال ش ياء جممتعة ال 

 .يعين أ هَنا ليست واحدا  

ليه بأ فاكرمك فقط بل بأ رو ده أ رقام، فال تنظروا ا  ه عقل وال حتّدِ حمك اهكذا هو هللا، ال حيده

نَه غري واحد، فاسأ لومه عن ذكل  ذا مسعُت َمن يقولون ا  أ يضا  لتكتشفوا أ نَه واحد. وا 

وانتظروا مهنم أ ن جُييبوا، فلعهَل واحد وغري واحد يف وقت واحد. وال تس تعجلوا يف احلمك، 

اَيمك أ ن  ذا كنُت تس تخدمون أ بصارمك للوصول ا ىل احلقيقة. وا  َن أ حاكممك س تكون خاطئة ا  فا 

ذا ت هَتموا أ حدا  ابلضالل، ل َن ذكل حُيدث الشقاق والفرقة بني الناس. وما أ بغض الفرقة ا 

رة  !اكنت ابنة ال فاكر اجملَردة وال رواح املعَطةل...  والقلوب املتحّجِ

 

 "العظة اخلامسة والعُشون "ادلين والكفر

 

َن الغضب اذلي يمتكَل يف أ فئدتمك هو اذلي يدفعمك ا ىل القتل- َ  ا  ن ين ل سالمك والعقاب، وا 

واحدا  واحدا : َمن منمك اكن قاضيا  أ و حاكام  ابلعدل يف أ ّيِ زمن؟ وَمن منمك حصل عىل 

توكيل من هللا ليك يدافع عنه ويعاقب َمن خيالفونه؟ ومن أ ّيِ حممكة حصلُت عىل حّقِ 

ح اخلالق وليس لها كتاب انظروا ا ىل ، و املرافعة واال دانة؟ انظروا ا ىل الطيور كيف تس ّبِ

هل احلبيب، وانظروا ا ىل ال مواج كيف تتلو صالهتا  الشجرة كيف ترفع ذراعهيا وتترضَع لال 

س  َن هللا حيبه عبادتمك ويقّدِ ال بديَة، ويه مل تدخل يوما  ا ىل معبد، وال تعرف الركوع... ا 

ابد ليست أ مكنة عوجودمك، وعليمك أ ن حتبهوه من غري أ ن تطلبوا منه شيئا  يف املقابل، فامل

ليه من الطريق اليت ال تسريون  ذا رأ يُت أ َن الناس حيبهون هللا، ويَِصلون ا  للبيع والُشاء. وا 

علهيا، فال تلعنومه ل هَنم ا خوة لمك يف ادلين وأ نُت ال تعلمون. وقد يكون هللا راضيا  عهنم 

َن هللا ال يريد منمك دين ميانمكأ كرث ممَا هو راض منمك ومن عبادتمك. ا   .مك بل يريد ا 

لن تذهبوا لتعاقبوا أآالف البُش اذلين يعيشون يف الغاابت ويعبدون الشمس والقمر  -

وال جشار. وقد جَعلنا هللا خمتلفني حلمكة منه، فا ذا جاهدان ليك يكون مجيع الناس أ َمة 
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ا ال بناء ا بون ملت واحدة خالفنا تكل احلمكة وعارضنا ا رادة هللا. وصدقا  أ قول لمك أ هيه عّصِ

نَه لو جاءين أ حد ا ىل هذا املعبد وأ نكر وجود هللا أ مام، ملا غضبت منه، وملا  دلينمك ا 

ذا اقتنع يكون اقتناعه  ليه، بل ل خذته ابللني، وحاولت أ ن أ قنعه خبطا  رأ يه، فا  أ سأ ت ا 

نسا ذا مل يقتنع ال ينبغ  أ ن يكون عناده موات . أ َما احلمك عىل اال  فال  نوالدة اثنية هل، وا 

 .يصدر عن أ انس يصيبون وخيطئون، بل يصدر عن اال هل العادل اذلي يصيب وال خيطئ

لينا نبيّا  واحدا ، - لينا أ نبياء كثريين حلمكة منه، واكن ميكنه أ ن يرسل ا  لقد أ رسل هللا ا 

ويقول: اتبعوه، فنكون عىل دين واحد وال خنتلف. أ َما اختالفنا عىل ال نبياء وَمن مهنم هو 

ل، فقد جعلَنا حضااي جملازر مرعبة وحروب دامية. وحنن يف هذه الناحية دفعنا ثـمنا  ال فض

 .ابهظا  حلرب عبثيَة ما زال دخاهنا يتصاعد يف الفضاء

 

 "العظة السادسة والعُشون "روح اخلري

 

نَه أ مامـمك عىل الطريق، ويف البيوت، ويف - ثونمك عن اخلري، واخلري ليس بعيدا  عنمك. ا  حيّدِ

 .احلاانت، ولكنمَك يف كثري من ال حيان ال تصغون لصوته، وال تس تجيبون ال غرائه

الَ يف اخلطيئة  .اخلري يكون يف الصحو والعاصفة، يف الغىن ويف اجلوع. والُشه  ال يكون ا 

ذا فعلُت خريا ، فاتركوه وراءمك وال تدعوه يلحق كمك، فا ذا سمت مع اخلري اذلي فعلمتوه  وا 

ذا مسعُت عن أ حد ال يفعل خريا  وال  رّشا ، فاسأ لوا عن  ينقص أ جرمك، ويقله فضلمك. وا 

ن اكن أ حد يفعل خريا  ورّشا   معىن وجوده، ل َن ال وجود ال نسان ال يفعل خريا  وال رّشا . وا 

نمَك تنظرون بعني مع نَه رجل رّشِير فا  ذا قلُت عنه ا  نَه أ فضل من أ انس كثريين، وا  ا ، فا 

نَه رجل يغّطِ  رَشه خبريه، فال هو ش يطان رجمي وال هو  واحدة، فال فضل أ ن تقولوا: ا 

 مالك عاقل. 

نسان يفعل اخلري وال يفعل  ليس- نسان حيبه الُشور وال يفعل اخلري، وليس من ا   من ا 

 ُّش. فاخلري والُشه يتعانقان كام تتعانق الوردة والهواء. وما أ عظم املرء اذلي يكرث خريه ال 
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ه  !ويقله رشه

َن ال انيَن - به. فصدقا  أ قول لمك ا  مسعُت عن ال انيّنِ اذلي يأ خذ وال يعط ، ل َن عطاءه يعّذِ

ليه، وال امجليل.   يرُسه ابلعطاءيعيش معَذاب  عىل هذه ال رض ل نَه ال يُسعد َمن حيتاجون ا 

ن أ عطى مـن غري أ ن يــدري، فعطاؤه ال قمية هل ل نَه غري مقصود وال يعل به نفسه  .وا 

ذا شعر - مسعُت أ يضا  من بعض املفكِّرين أ َن اال نسان قد ُودل فيه اخلري وميوت معه، ولكنَه ا 

يّنِ ل سأ لمك وأ نُت تغفرون ل حلاجة خطيئته: صاحب اابحلاجة فقد يقتل أ و يرسق ليعيش. وا 

ل املوت  ه احلاجة ويعطش وجيوع، فيفّضِ ما الفرق بني هذا اخلاطئ الُّشِير وبني اذلي تعضه

  عىل أ ن يفعل رّشا ؟

آخاـق- ذا أ حببُت هللا كثريا  خفريا  تفعلون، ولكنمَك ال ترتكبون ل لمك مفكِّرون أ نمَك ا  رون ا 

ذا مل حتبهوا هللا، فبئس اذلي يقول ره. ذكل، ل َن حمبَة هللا يه قمية اخلري وجوه الُشور ا 

 .وأ نُت عندما تضعون قرشا  يف يد فقري ال تأ خذوهنا من جيوكمك بل من يد هللا

ِّمونه ل بنائمك، فهو طبيعة فيمك كام الشعر طبيعة يف -   أ نُت ال تتعلَمون اخلري وال تعل

 حياان  بخل أ حياان  وقد جتود أ  الشاعر، وكام اللون طبيعة يف الغابة. وهذه الطبيعة قد ت 

ة ومعطاء. فطوىب لذلي يعط  قليال  من القليل  أ خرى، لكهَنا يف مجيع أ حوالها طبيعة خرّيِ

اذلي ميلكه، وطوىب لذلي يعط  كثريا  من الكثري اذلي معه، فقد انترص اخلري عىل الُّشِ 

  .فهيام معا ، ورفعهام اخلري ا ىل مصاف النبالء والعباقرة

 

 "العظة السابعة والعُشون "احلقيقة

     

ذا اكنت - احلقيقة ال كرث وضوحا  يه أ نمَك ال تعرفون احلقيقة، فليس من حقيقة اكمةل. وا 

 .احلقيقة غري اكمةل فهي  يشء من الكذب

ون ا ذن عىل أ نمّك تعرفون أ كرث من غريمك؟ وملاذا تعتقدون أ َن غريمك جاهل وأ َن -  ملاذا ترصه

 أ قَل ممَا أ عطامك؟ وملاذا ترفعون أ صواتمك عندما تقولون احلقيقة وال ختجلون؟ هللا أ عطاه
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التكربه هو اذلي جيعلمك تعتقدون أ نمَك أ فضل من طيور السامء، وأ نفع من وحوش الغابة، 

آته الصافية، وما ا ن تنظروا  نَه يضع أ مام أ عينمك مرأ وأ كرث وداعة من الورود؟ أ َما التواضع فا 

 . حََّت تكتشفوا أ هَنا ليست أ عظم من أ ش ياء صغرية ال تعريوهنا اهامتما  ا ىل ذواتمك

َن الاليشء هو - َن الاليشء هو ال يشء، لكيّنِ أ قول لمك صدقا  ا  لقد تعلَمُت أ ن تقولوا ا 

نَه ال يشء   .يشء موجود، ولو مل يكن موجودا  ملا قلُت ا 

ن أ ربعة: ماء وانر وتراب وهواء. مفا أ درامك ماذا تعلَمُت أ َن املاَدة اليت يتكَون مهنا الكو-

ليه عقولمك وأ فئدتمك؟ وهل تعلمون أ َن الفراغ هـو ماَدة،  يوجد يف املاكن اذلي ال تصل ا 

 بل هو ال صل اذلي انفصلت عنه املاَدة اليت تلمسوهنا وتروهنا؟

ليه اكن يف البدء خياال  مَث رمسته يد فنَ - َن َك يشء تنظرون ا   ان نفسه ان قدير. والفنَ ا 

لهيا وتبحثون   هو اذلي يعطيمك بعض املعرفة، وخيف  كثريا  من التفاصيل اليت حتتاجون ا 

 .عهنا من غري فائدة، فعقولمك تصطدم حبائط مسدود

مك من الناس أ رادوا أ ن تظهر هلم الصورة اكمةل فعجزوا ويئسوا وأ صاهبم اجلنون، ولو -

َوفَروا عىل أ نفسهم هجدا  وتعبا  مضنيا ، واقتنعوا بأ َن ما هو موجود هو اكنوا عقالء لاكنوا 

دراك املعامل اخلفيَة اليت جحهبا هللا  .جزء ضئيل من املوجود، وأ َن أ فاكرمه عاجزة عن ا 

َن املعرفة اليت - ّن املعرفة موجودة يف ماكن ما، فقولوا هلم: ا  هَنم يعرفون، أ و ا  يقولون لمك ا 

الَ البعض القليل اذلي ال يكف . أ َما املعرفة الاكمةل فهي  احلل اذلي تتحَدثون  عهنا ما يه ا 

لهيا. احلقيقة يه  ال يتحقَق همام طال الزمن، فال الفلسفة وال العل قادران عىل الوصول ا 

الفضاء اذلي ال يبلغه الطائر همام عال جناحه، ويه البحر اذلي ال ميسك به املاَلح من 

نمَك ال تعرفون، ل نمَك تظهرون تواضعمك ّكِ جوا نبه همام اكن عتّيا . فال ختجلوا من القول ا 

الَ القليل  نَه ال يعرف ا  للناس وال تتكرَبون، وال ختافـــوا أ ن تقولـــوا ملن يَدعــ  املعرفة ا 

 .القليل، أ َما الكثري فليس ملاك  ل حد، وال سطوة ل حد عليه
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 "ُشون "ساكن الغابةالعظة الثامنة والع 

 

ونك ابلسعادة، ويقنعونك بأ ن تسكن يف الكهوف - نَك ترى يف هذا العرص أ انسا  يبُّشِ ا 

العميقة، وترتدي اخلشن من اللباس. وقد يطلبون منك أ ن تقتل من أ جل الغبطة. فاحذر 

َن السعادة اليت  ا الرجل: ا  ا البُش يطلهبهؤالء ل هَنم خمَدرون ومضلَلون. صدقا  أ قول كل أ هيه

ناَم يه قريبة مهنم. وهناك َمن حيارضون عن هللا ومه أ بعد الناس عنه، وَمن يتحَدثون  ا 

م هل ومه  جيدلون  ابمسه وك نَه ال يعرف كيف يفكِّر أ و يتلكَم، وهناك َمن يتظاهرون حبهّبِ

نسانه ويذيقونه من املّرِ أ لواان    .ا 

 واحلَدادين واخلبَازين والتَجار ومه يعملون ا ذهب مع  ا ىل املدينة لرتى النَجارين -

حون هللا بأ صوات املالئكة. هؤالء اي أ يخ مه املؤمنون احلقيقيهون اذلين ال ميثِّلون   ويس ّبِ

وال يكذبون، بيامن كثريون يتحَدثون عن الهنار، وقلوهبم فهيا ليل حاكل. وما أ بشع اال نسان 

 .بلسانه وليس من قلبهاذلي يرتدي ثيااب  ليست هل، ويتلكَم 

يرا  يف حصراء. وقدميا  اكن الناس يقتتلون ابحلجارة - قد يكون املرء طاهرا  يف مدينة، ورّشِ

والنبال، واليوم يقتتلون ابلبنادق واملدافع. لقد تغرَيت الوسائل أ َما الطبائع فهي  ذاهتا. ومك 

اس يعيشون يف الرباري من احلروب دارت رحاها يف املدنيَات القدمية عندما اكن الن

 .والكهوف، وينامون حتت أ غصان الشجر

 

 يف"لتاسعة والعُشون "القاتلون ابلسي العظة ا

 

ستشاهدون وأ نُت يف طريقمك حاملني للس يوف، يرفعوهنا يف وجه الشمس. يرتدون -

هؤالء مه أ عداء البُشية، وأ عداء الفكر والتقدم.  .امحلاقة ثيااب ،وحيملون اجلهل زادا  وعتادا  

نمّك  س يعرتضونمك يف ادلروب الوعرة ويسأ لونمك عن أ سامئمك ومدنمك وزوجاتمك، فقولوا هلم ا 
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ذا قالوا لمك: مب تؤمنون؟  أ بناء هللا، وليست لمك أ سامءكام اجملرات البعيدة ال أ سامء لها. وا 

هنا ة الرتاب واجلذور والسامء والشجر العاري ل  فقولوا هلم: حنن نؤمن كّك يشء، نؤمن حببّ 

لكّها من معل واحد، ونعتنق الفكر ل نه فكر املبدع،  ونقّدس الرايح اليت تقتحم الغاابت 

ها وتلبسها العراءليك تعود من عراهئا خلقا  أآخر  .فتغرّيِ

س يحله الظالم عىل ال رض، وتهتّدد احلضارة، س تطفئ ال نوار يف حفالت الرقص  -

والطرب، وس ُتلعن املوس يقى، ويدوس احلاقدون عىل ال دب والفلسفة والِعل. لكهّنا فرتة 

قصرية لن تلبث أ ن تنهتي ، ل ّن هللا وضع فيمك شعةل احلياة، واحلياة ال تدوس علهيا حجافل 

هّنا عىل قساوهتا تزهر،  ال لزتيدها حياة وأ مال . أ نظروا ا ىل أ شواك احلقول، فا  املوت، ا 

هّنا عىل سوادها تغدق لمك وجتعل كروممك طاحفة ابلعناقيد، ومتل  وانظروا ا   ىل الغيوم،  فا 

ّن ال رض تدور ا ىل ال مام، ومثلها  ينابيعمك وأ هنارمك وحبارمك ماء لتُشبوا وتسقوا العطاش. ا 

الّ َمن حلّت يف قلبه العمتة حفجبت عنه ّك يشء مجيل  .أ رواحمك، وال يعود ا ىل الوراء ا 

ا خويت وأ حبّائ تسري كام شاء هللا لها أ ن تسري، مَفن مينع لكمة هللا من أ ن ال زمنة اي -

تكون ال صل واحلقيقة؟ ومن جيرؤ عىل حماربة النور وهـــو بعيد وال يُطال؟ َمن س مينعمك 

ليمك؟  من أ ن تطأ  أ قداممك عىل الكواكب، لتجدوا فهيا من حيّدثمك ويس متع ا 

- ّ عة ال بواب ينعق البوم عىل ش بابيكها، وتسكهنا سرتون املدن همّدمة، واملعابد خمل

آالفا  من الناس يلتحفون العراء، ويتُشدون يف املغاور والكهوف  الضباع، ستشاهدون أ

ّن الباكء  مياهنم. وقولوا هلم ا  والصحاري، فال تبكوا علهيم، بل اعطومه القَوة ليك يثبتوا يف ا 

سادمك يعذبونمك ويقتلونمك ويعلقون أ ج عىل املايض هجل، والنحيب ال يصنع ال جماد. وقد 

عىل أ عواد املشانق، فابتسموا وأ نُت تفارقون احلياة، ل نمّك مبوتمك خلعُت أ بواب العبوديّة 

ّن موتمك مكوت الزهرة، وانكسار املوج عىل شاطئ البحر  .وكرسمت شوكة الطغيان. ا 

وءة ابلبؤس ياهتم مملأ ّما مصري أ ولئك اذلين طفحت أ كواهبم ابحلقد فالباكء والظلمة، حف -

اّل الصمت والوحدة مه حفرة أ بديّة ليس فهيا ا   .وموهتم هزمية، ومقره
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 "العظة الثالثون "أ وطانمك

 

لكاّم ابتعدت أ وطانمك عنمك اقرتبت منمك أ كرث، ولكّن أ وطانمك يه يف قلوكمك، وأ وطانمك يه -

مك هذه وال تقولوا: من حي حّريّتمك، فأ يامن حللُت ال تسأ لوا عن ال رض والسامء والبحار،

ذا اكنت الفضاءات أ وسع من أ حالممك البعيدة، وعندما  البالد وساّكهنا؟ بل انظروا ا 

ترون أ ّن أ جنحتمك ال تبلغ ا ىل سامء، بل تصطدم جبدران مطلّية ابلسواد، فعلّموا أ جنحتمك 

ذا ضاقت عليمك ال رض فاسكنوا يف اخليال، واذ بوا ا ىل ه أ ن خترتق احلدود واحمليطات. وا 

ّن الصمت هو  لهيا السفن العاكرة، وهناك أ قميوا مع الصمت والصالة، ا  جزر ال تصل ا 

أ مجل العبادة، والصالة يه أ مجل الفرح. حيث تعيشون عراة وال يقول لمك أ حد: خذوا 

ثيااب  واسرتوا عريمك تكون كراءتمك للخلود. ا ن ال جساد ليست خاطئة بل ا ن اخلطيئة يف 

 .ر والقلوب اليت تش هتي العني اليت تنظ

ِّموا أ بناءها العزف عىل املزمار، واجلسوا معهم عىل - ذا ذهبُت ا ىل أ وطان بعيدة فعل ا 

ذا أ عطومك أ رضا  يك تزرعوا وحتصدوا، فاجعلوا  ال رض ليك يعرفوا مك أ نُت متواضعون، وا 

ّن لصاحب ال رض حقّا  عليمك. وستش تاقون كثريا   ىل ا  البناهئم نصيبا  من أ عدالمك. ا 

آابئمك تطاردمك  مواطنمك ال وىل ل هّنا مل تنفصل عن أ رواحمك، وما تزال أ صوات أ جدادمك وأ

اّيمك أ ن تغرقوا يف  عىل أ جنحة الرايح، فباركوا الرحي اليت محلت أ صوات الغاكرين، ولكن ا 

اّل القشور الفارغة هّنا تقتلمك، وال ترتك منمك ا   .العاطفة فا 

ني تأ خذوا احلرية من الآخرين. كونوا طليقني اكلينابيع، ومضيئل ّن أ وطانمك يه احلرية فال -

اكلقناديل اليت متحو عمتة الليل، مفا أ كرث اذلين يّدعون احلرية ومه حمبوسون يف أ قفاص من 

حديد. وما أ كرث أ عداء احلّريّة ومه يدافعون عهنا. ال تكونوا مثل هؤالء اذلين يتومهون أ هنم 

 .سورة ومه ال يعلموناكل طيار، لكَن أ جنحهتم مك 

  من ن غري أ ن تطلبوا،فاعطوها أ نُتمك أ ن تعطيمك، ل هنا تعطيمك من أ وطانال تطلبوا م-
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 .زادمك أ يضا ، ومك من جائع ال يطلب منمك رغيفا ، ومك من مُّشد ال يسأ لمك عن رداء

خذوا أ وطانمك معمك ا ىل حيث تذهبون، فال وطان ليست من طني وماء. يه الوجود -

ه حدود. يه أ نُت وِمن غريمك أ نُت ال ماكن للماكن  .اذلي ال حتده

 

 "العظة احلادية والثالثون "ال فاكر

 

أ نُت تسريون وأ فاكرمك تسري أ ماممك لتدلمَك عىل مواطن اخلري. وال فاكر يه مرااي تنعكس -

رة فا َن هللا ال يعمل فيه، وال هو  مل كروح يععلهيا حمبَة هللا، ومن اكنت أ فاكره متحّجِ

 .هللا

وبعض الناس أ فاكرمه من انر، وهؤالء مه القيِّمون عىل كنوز ال رض، من أ يدهيم تدفق 

الغالل، ومن عقوهلم وقلوهبم يقتبس العامل قبسا  من النور. مه اذلين يهنضون كمك ا ىل غد 

نمَك تعرفوهنم من  ري أ ن تعرفوا، غالنقاء، فا ذا قرعوا عىل أ بواكمك ال تقولوا: حنن ال نعرفمك، فا 

وأ مام أ عينمك ما صنعوه لمك من احلجر واحلديد وأ لوان احلرب. عيوهنم تنظر ا ىل فوق، ا ىل 

ىل خلق هللا اذلي ال حُيده كزمن  وأ مكنة. فادخلومه ا ىل بيوتمك وانصتوا ا ىل  الكواكب، وا 

موا هلم من أ ثواكمك ليك يرتدوا، وأ شعلوا انر مواقمك ليأ خذوا مهن ذا ا اأ قواهلم، وقّدِ دلفء، وا 

سأ لومك عـن فراش، فاعطومه أ ّستمك وانموا عىل احلضيض، فقد سهروا طويال  وأ نُت 

 .انمئون

قّدسوا أ فاكر الشعراء ل هّنم يصّبون لمك مخورا  ال تفين، ويعطونمك لهيبا  ال ينطفئ وحبّا  ال 

 .يزول

ع املغننّي ومه هيميون وارقصوا م .دوا املوس يقينّي اذلين يطريون كمك عىل أ جنحة علويةجمّ -

واغبطوا اخملرتعني ل هّنم رفعوا بينمك وبني العواصف  .حناان  مع اللكمة العذبة واللحن الرقيق

 .جدراان ، فال تشعرون بقساوهتا

لهيم، وغادروا هيالكهم ليأ لكها الغبار، -  أ ّما اذلين يشّدون بأ فاكرمك ا ىل الوراء فال تصغوا ا 
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آذاان  صاغية، وال يفهمون أ ّن ال رشعة ال تبحر ا ىل الوراء فهؤالء ال يس تحقّون أ ن تعطو مه أ

ليه ليك خيرجوا  وأ ّن الشمس ال تعرج. وما أ قبح أ ولئك اذلين يلعنون النور ومه حيتاجون ا 

من أ قبية أ فاكرمه الصدئة، وما أ تعس اذلين يكرهون السفر ا ىل شواطئ جديدة وقد 

  .حرت فهيا ال مواجفرغت موانهئم من ماهئا وجهرهتا املراكب وانت

ّن الفكر اذلي يبدع هو الفكر اذلي يقّركمك من السامء، أ ّما ال فاكر اجلامدة مفصريها - ا 

 .اللعنة والشتمية،  وأ حصاهبا لن خيرجوا من رشنقة الفشل ل ن الفشل مكتوب عىل جباههم

 

 "العظة الثانية والثالثون "الطعام واللباس

 

 ل نمَك القشور ثـمرة، فأ نُت ال ترتدون ثيااب  بل ترتدون عريمَكلباسمك قشور لمك كام تغّط  -

 ودلمت عراة وعراة متوتون. وحتّبون ثياكمك وتتفاخرون هبا يف ال عياد وتتسابقون عىل رشاهئا،

 .ولوال هذا لاكن اخلّياطون ماتوا جوعا ، فأ نُت تفعلون خريا  هلم عندما تزتيّنون بأ لبس تمك

أ ن تظهر عوراتمك أ مام الناس ما كنُت غّطيُت أ جسادمك بأ ردية، بل  ولوال انمّك ختافون من

كنُت هتميون يف الغاابت والقفار كساَكن القبائل البدائّية، فيظهر كه ما فيمك واحضا  وطاهرا  

 .وليس فيه عيب

ليمك وتش هتي . تكل العيون - ناّم هو يف العيون اليت تنظر ا  ّن العار ليس يف أ جسادمك ا  ا 

هَنم ال يعشقون أ رواحمك عرثات أ م ام عريمك، فاقتلعوا عريمك قبل أ ن تأ لكمك عيون الناس. فا 

وال يش هتون القمَي اليت تؤمنون هبا، كه ما يريدونه هو ال جساد العارية اليت تش بع هنمهم 

وتروي غليلهم. اجلسد مقتةل للجسد والروح حياة للروح. ومجيل أ ن حيّب اال نسان امرأ ة 

ه وأ ن يش هتهيا وتش هتيه، بيد أ َن الصحيح هو أ ن حيَب روهحا أ يضا  ل ّن مجيةل وأ ن حتبَ 

ل القصيدة الباردة ا ىل أ غنية عىل  الروح جسد من غري ثياب. الروح يه اللحن اذلي حيّوِ

  .الشفاه

 أ َما الطعام فأ نُت جتمعونه من بيادرمك وحقولمك وختّبئونه ل وقات الش تاء، فاخلوف من اجلوع -
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ذا أ طعمُت هو اذلي  جيعلمك جائعني. فاكتفوا من الطعام مبا يش بعمك ال مبا جيعلمك متخمني. وا 

ذا أ عطيُت الآخرين قبل أ ن  ين يف عيون هللا، أ ّما ا  نساان  جائعا  تكونون خرّيِ من طعاممك ا 

ذا كنُت جائعني وطرق عىل ابكمك جائع فأ عطيمتوه  تأ لكوا أ نُت، فتكونون أ فضل اخلرّيين. وا 

ينليأ ك ومل  َذاك أ فضل من أ فضل اخلرّيِ نمَك ا   .تأ لكوا أ نُت، فا 

ذا صادفُت فقريا  عىل الطريق، فال تفرحوا ل َن هللا جعلمك أ غنياء، بل احزنوا للفقري ل نَه - ا 

 .يعيش فقريا  

ّن - ذا دامهمك مرض ومنعمك من العمل، ا  ال ختافوا من اجلوع وأ نُت أ حّصاء، بل خافوا منه ا 

ا  وأ رواحا  ال جتوع، ولكنمّك حّولُت تكل ال جساد وال رواح ا ىل مواضع هللا أ عطامك أ جساد

 .للخوف والرهبة

  ود.، ليك خيرج اخلوف مهنا وال يعأ عطوا منازلمك للغرابء وافتحوا خمازنمك للمحتاجني-

 

 "العظة الثالثة والثالثون "معبد مجليع الشعوب

 

تعجبون اي أ حبّائ من أ نيَن فتحت أ بواب املعبد مجليع الشعوب، فاهلل مجعمك ال ليفّرِقمك -

آابءمك  وفَرقمك ل َن اختالفمك حمكة. وقد ودلمت عىل دين ليس ل نمَك اخرتمت دينمك بل ل َن أ

وأ جدادمك اكنوا عىل هذا ادلين. وبعد أ ن ودلمت مل يسأ لمك أ حد عن ادلين اذلي تفّضلونه 

نمَك عندما تعبدون هللا ف  يكون لمك. ذلكل فال داين ليست منازل من جحر مقفةل ال بواب. وا 

َن دين الآخرين ليس  تكون عبادتمك ِدينا ، وليس همّما  كيف تصلهون. أ َما اذلين قالوا لمك ا 

 حصيحا  فهم جَتار الهيك اذلين أ صاهبم الغىن ومـا زالوا جيمعون املال وال يش بعون، 

  .سوا التكربه درعا  ولب 

َن اذلي يعمل يف حقهل يصيّل ال هل ال رض، واذلي يبحر يف مركبه ا ىل -  حقيقة أ قول لمك ا 

البحر البعيد يصيّلِ ال هل البحر، والفنّانون والنّحاتون والراقصون والعاملون يف املصانع لّك 

هل ناَم يه يف احلقيقة ا  لهمكمهنم ا هل حيبهه، ولكَن َك تكل الآلهة ا  ل نَه أ حبمّك   واحد. فأ حبهوا ا 
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وال تقولوا: ملاذا أ عطيت الآخرين أ كرث مما أ عطيتنا؟ فقد يكون أ عطامك أ كرث مهنم وال 

تعرفون، وقد يكون أ عطامه كثريا  لكهّنم حيزنون يف ما عندمه وأ نُت تفرحون ابلقليل،  

ليل القليل ومن الق فهناك َمن يأ خذون الكثري ومع الكثري حيزنون، وهناك من يأ خذون 

ون  هَنم ال يش بعون ولو أ صبحوا يف القبور. ميده يغتبطون، أ ما اذلين يف أ يدهيم الغىن فا 

هيا  أ يدهيم ل َن نفوسهم ضعيفة، ويتظاهرون ابحلاجة وأ مواهلم يف اخلزائن يأ لكها الصدأ ، ويغّطِ

 ...الغبار

ومن هام أ بوك وأ مهك؟  كونوا ا خوة يف معبد الروح، وال تسأ لوا أ حدمك: من أ ين أ نت؟-

ين واحد كام أ َن هللا واحد يف  فاملؤمن ال يسأ ل أ حدا  عن أ صهل ودينه، فال صل واحد وادّلِ

 .ّكِ ال مكنة

 

 "العظة الرابعة والثالثون "املساحمة

 

  .عندما تساحمون، فأ نُت ترتفعون ا ىل هللا بأ جساد من نور. وتدوسون عىل الكواكب-

َن   .أ رواحمك تكون حمبوسة يف أ واكر الظالم، وقلوكمك أ ضيق من نعوشوعندما حتقدون، فا 

ذا ساحمُُت، ترفرفون بأ جنحة املالئكة- ذا ثأ رمت لدلم البايل، فأ نُت تصبغون حياتمك   .ا  وا 

آمت  .ابلسواد، وال تغادرون املأ

 

 "العظة اخلامسة والثالثون "دعوة ا ىل احلّرِيَة

 

احلّرِيَة تدعومك ا ىل غاللها، والربيع يعطيمك مرااي العبري، خفذوا من صباحه أ ثوااب ،  وخذوا -

من السامء خزب التقدمة. خذوا الزهرة ا ىل حقلها، والينبوع ا ىل ظالهل، واحلياة ا ىل 

 أ جسادها. 

م- قوا أ َن البحر أ كرب من دمعة عىل وجوهمك، وأ َن اليد املرجتفة ال حتّطِ  لش تاء. ال ا ال تصّدِ
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نَه قدمي اكلعصور، متنكِّر اكلسارقني، وأ نُت واحضون عىل السطور، كتابة  قوا الليل، فا  تصّدِ

 .أ معق من الفكر والوردة. أ نُت هنار يقطع الس يف، ويلوي شوكة املوت

َن خطاايمك - َن ُخطامك ال تلحق ابلرعود. وقالوا لمك ا  نمَك ودلمت من غري أ جنحة، وا  قالوا لمك ا 

 .علَقة يف اجلدران، ويف أ وراق الشجر، فقط لتكونوا ساكتني ك عشاب احلقولم

ذا كنُت أ نُت ال مس، مفن  ذا كنُت اليوم، فـاما  لزمن اذلي ذا قبهل؟ أ نُت كه ايأ يت بعدمك؟ وا 

آدم، وال ينهتي  يف ماكن. لمك يد  هتدم اجلدران العالية، وتعيد الطريق ا ىل  اكن قبل أ

 .اح ا ىل صباحه، وخُترج الكواكب من عُلِب الظالمطريقها، وترده الصب

وا عىل الامتثيل اجملنَحة، وعىل - موا ال قفاص اليت علَقوها عىل مداخل القصور. وانقضه حّطِ

مداحئ الفّرِيس ّيِني الكذبة. انقلبوا عىل سكوتٍّ جمِرم، عىل حاجتمك ا ىل الطعام واملاء. 

دلتحِملوا ذواِتمك من أ قبية اخلوف ا ىل قصا  .ئد المتره

َن البحرية الراكدة - اخلوف ال ينجب طفال . املوت ال يعط  حياة. اليباس ال يصنع غابة. وا 

ليس فهيا سوى العدم اذلي ال ميكن أ ن يبدع. فلتكن ضلوعمك معبدا  ال هل الشمس، اذلي 

  .أ وجدمك لتكون جباهمك أ عىل من الشموس، وأ نقى من أ ثواب املالئكة

 

 "الثون "املرأ ة الغريبةالعظة الساسة والث

 

ده داينة، وال ميزّيه انامتء. فقد يكون موجودا  يف حيوان هيبه لنجدة صاحبه - النبل ال حتّدِ

ذا أ صابه مكروه، وقد خيلو منه ا نسان قايس القلب، عدمي الشعور، يقرأ  من الفكر ما  ا 

ة  ا الرجل من وصف املشاعر اخلرّيِ نيَن أ جعب أ هيه يوجد يف احلرب فقط، وال يقرأ  يف الروح. ا 

نسانيَة، مع أ َن الناس حيقدون ويقتلون وميارسون أ بشع العادات. وما احلروب اليت بأ هنَ  ا ا 

َن  نَه صاحب الشعور.  ا  الَ دليل عىل وحش يَة اال نسان اذلي يقول عن نفسه ا  تراها ا 

نسان من الغرق،  نقاذ ا  الشعور  قد يكون يف الطيور الصغرية، واخليول اليت تسارع ا ىل ا 

ر ليس فيه قبس من والالكب اليت   حتام عن البيوت، وقد ال يكون يف مضري متحّجِ
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 ...شعاع اخلالق

رصت عىل يقني أ َن اال نسان أ رفع من ادلين، وأ َن ادلين اذلي يعجز عن تعلمي الفضائل -

  .خيذل اال نسان، وحيبط ال مل

 

 "العظة السابعة والثالثون  "وصييَت

 

ذا رأ يُت سالما  يتجَول يف - حقولمك وحتت أ جشارمك، فال تقولوا هل: أ نَت غريب، مفا اذلي ا 

ثوه، واسهروا مــعلـــه، واصغوا ا ىل ّكِ لكمة يقولها،  ِّموا عليه وحّدِ جاء بك ا ىل هنا؟ بل سل

  .فف  حديثه أ سار قـد ال يكون سهال  عليمك فهمها

َن اذلين محلوا السالح وذهبوا ا ىل الساحات ليقتلوا ويُقتلوا، - دامة مه أ كرث الناس ن ا 

َن الزمان شاهد عىل ما فعلت أ يدهيم، و الزمان ال يعود ا ىل الوراء، وال ميحو ما  ويأ سا . وا 

كتبه احلقد حبرب ادلم وادلموع...  لقد طعنْتمك احلراب يف الصممي، وأ خذت البنادق أ طفالمك 

ية العدم، هَنم يف أ قب منمك، والهتمت النريان بيوتمك. وأ ين مه َمن أ علنوا احلرب عليمك؟ ا  

َن اذلين  بعضهم ماتوا مكدا  وحرسة، وبعضهم ظلهوا حياء لكَن املقاكر تسكن أ رواهحم. وا 

يشعلون الثقاب فبالثقاب حيرتقون، واذلين يصنعون السالم فبالسالم تكون غبطهتم وال 

 .تزول

 حقل عوا يف كِّ اصنعوا سالما  اي ا خويت، وليكن سالما  يدوم ل بنائمك وأ حفادمك، وازر-

ذا مسعُت  جشرة سالم، وأ ضيئوا يف ّكِ بيت مشعة للسالم، وصلهوا وال متلهوا ال هل السالم. وا 

ذا رفض  ليه ُعراة حفاة واطردوه من بينمك، وا  ليمك، فاخرجوا ا  ذات يوم ا هل احلرب يرصخ ا 

  . صوتهل الرحيل، فاطرحوه أ رضـا  وعفِّروا وهجه ابلرتاب، واقطعوا لسانه ليك ال يبقى

هل السالم اذلي يعيش - لن تكون يل، يف ما تبقَى من حياة، غبطة أ كرب من غبطيت اب 

 .معمك،  ولن خيرج من بينمك بعد الآن
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 "كتاب "تأ ّمالت من صفاء الروح -1

 

 ّ نساني  "يه دينك تكالنص ال ّول "ا 

 

نة أ حصاهبا، ومك من أ مك ال سامء وال مكنة والوجوه ال هتمهين. فمك من ال سامء ال تش به -

تضيق عىل ساكنهيا، فيحّطمون حديد املسافة وهيربون ا ىل اجملهول... ومك من وجوه 

 !مس تعارة تتساقط عند هبوب الرايح

َن قمية اال نسان ال تكون يف صورته، فالصوُر تُعلَق عىل جدران ال زمنة ا ىل حني، وقد - ا 

م، أ ّما خيلع الناس أ جسادمه وال خيلعون أ رواهحتتساقط وتندثر، أ َما الروح فتبقى، وذلكل 

اّل ذكل  اال ميان ابهلل وحده فهو جوهر تكل القمية، وكه يشء يتداعى مبرور ال اّيم ا 

  .اجلوهر، فهو اكلشمس، لكاّم تقادمت هبا العصور ازدادت نورا  وملعاان  

ذا اكنت سبيال  للفرقة بني الناس- ّن ادلايانت تبطل ا   .ا 

مياين- هل واحد هو ا هل البُش مجيعا ، وال ميكن ل حد أ ن ميتلكه صدق ا    .اب 

 

 "ة املمثرةالنّص الثاين "الشجر 

 

مسعُُت من الناس عن الشجرة املمثرة اليت يرضهبا الناس ابحلجارة، فال تصّدقوا مجيَع ما -

نه الناس م يزمعونه، مفن ال جشار تكل اليت تعط  مثرا  طّيبا ، ومهنا ما تعط  مثرا  ُمّرا  يشكو 

 .وتأ نفه الطيور

يف احلقول أ جشار كثرية تعانق السامء وليس فهيا مثر، وأ جشار أ خرى صغرية لكهّنا كرمية -

 .تعط  من غري حساب

 قد جتدون يف أ رضمك جشرة تعط  فاكهة كثرية، وأ خرى تعط  فاكهة أ قّل، غري أ ّن اليت -
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ال  ابركوها، اليت تعط  قليتعط  قليال  قد يكون مثرها أ طيب وأ غىل يف السوق، فتكل 

   .وافرحوا بعطاهئا، وال تغضبوا من تكل اليت أ عطت كثريا ، فا ّن هللا يعط  من خاللها

وقد تزرعون أ جشارا  وتنتظرون أ عواما  ليك تمثر، فال تعط  شيئا ، فتكل أ جشار خبيةل، 

 .يقتلعها الفاّلح من جذورها ويلق  هبا يف أ تون اللهيب

هتمتهون هبا جيّدا ، وعندما حيني الصيف تكتشفون أ هّنا ال تعط  لمك. وقد تزرعون جشرة و 

وقد هتملون أ خرى فتعط  لمك يف مومس القطاف وأ نُت ال تتوقّعون مهنا أ ن تعط ، 

ليمك من حيث ال تنتظرون، ل ّن  فاشكروا هللا عىل حمكته، وتعلّموا أ ّن العطاء قد يأ يت ا 

ليمك، ويعرف ماذا   .تريدون ونش هتونهللا يرامك ويصغ  ا 

  أ ّما أ سوأ  أ نواع ال جشار، فتكل اليت تعط  مثارا  انجضة تش هتهيا العيون، وتطلهبا

ال يدي، ولكْن بعد أ ن تقطفوها جتدون أ ّن داخلها همرتئ، فتكل أ مثار مغشوشة تريد 

ظهار نفسها عىل أ هّنا مجيةل يف قشورها، ويه مريضة يف داخلها، وقد تنقل املرض ا ىل  ا 

 .خرى تش هبهاأ مثار أ  

لينا. حنن أ جشار ممثرة وذلكل يرضبنا الناس ابحلجارة" مه - ليس مجيع َمن يقولون: "أ نظروا ا 

الصادقون. فالعاكرون يف احلقل قد يرشقون جشرة حبجر ل هّنم جائعون ويطلبون شيئا  

يأ لكونه، فيسقط هلم من الشجرة ما يسّدون به رمقهم. وقد يرمون حبجارهتم عىل جشرة 

آماهلم عندما طلبوا مهنا أ ن تعطهيم من غاللها وتنقذمه ل هنّ  ا خبيةل وال تعط ، فقد خابت أ

من اجلوع. وقد تتظاهر جشرة أ مام صاحهبا بأ هّنا تعّرضت لليباس واذلبول ل ّن العاكرين مل 

يرمحوها، فاحذروا أ ن تصّدقوا تكل املّدعية الاكذبة، فقد مثّلت عىل صاحهبا ليك تنجو من 

يقرتب مهنا وهيّدد أ غصاهنا. وما أ كرث َمن ميثّلون أ دوارا  مثل تكل الشجرة  الفأ س اذلي

اجلبانة، فتسمعهم دامئا  يتحّدثون عن أ فضاهلم وما حقّقوه من انتصارات يف احلياة، 

ويْشكون من أ ّن الآخرين يعتدون علهيم، فهؤالء مه املزيّفون اذلين لو مُجعت أ فضاهلم ملا 

عىل ال رض، وقد جعلوا من الشكوى والترّبم وس يةل ليك يلفتوا تساوي أ فضال منةل تدّب 

اّل ينابيع ضئيةل  لهيم، وليك يتباهوا بأ هّنم من أ حصاب الفضيةل والعطاء، وما مه ا   ال نظار ا 
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 .وخبيةل، وال تسق  عطشاان  

آاثر احلجارة - صدقا  أ قول لمك ا ن أ ولئك اذلين يكشفون عن أ جسادمه ليك يرى الناس أ

م، قد أ صابت جحارهتم كثريا  من ال كرايء، ولكهّنم يريدون أ ن ينظر الناس بعني اليت أ صاكهت

  .واحدة، ويسمعوا بأ ذن واحدة

الّ  وك والقذى، الش ومك تسمعون ِمن أ جشار أ ّن الناس رشقوها ابحلجارة، بيامن يه ال تعط  ا 

يك ترفع من لفتكل تزمع أ هّنا حضّية لُشور الناس ليك ترصف ال نظار عن فشلها وخبلها، و 

لهيا  .شأ ن نفسها بعد أ ن رذلها العاكرون ومل يلتفتوا ا 

ال تكونوا ساذجني، فتصّدقوا مجيع ما يُقال لمك. بل كونوا حكامء، وادخلوا ا ىل ال عامق -

حاملني أ نوار العقل والقلب، ل ّن ما يظهر عىل الوجوه ال يعط  صورة حقيقيّة عام خيتئب 

اّلح  يس يطرون عليمك وخيدعونمك ابملزامع الباطةل. كونوا اكلفيف الروح. وال تَدعوا الاكذبني

 اذلي يعرف أ جشاره وأ جشاره تعرفه، وميزّي بني تكل اليت تعط  مثرا  طّيبا  فيحمهل ا ىل السوق

هّنا همام ارتَدت  ويبيعه وجيين منه ماال  وفريا ، وبني تكل اليت تعط  أ مثارا  مّرة أ و همرتئة، فا 

ضحها نور الشمس، وس تكون عارية يف يوم احلساب، ال يشفع هبا أ قنعة مزيّفة، س يف 

 .كاكء، وال تنقذها شهادة زور

ّن أ مجل ال جشار يه اليت تعط  وال تعرف أ هّنا تعط ، وأ بغضها تكل اليت ال تعط ، - ا 

 .ولكهّنا تنتقد َمن ميّرون يف ظاللها، وتزمع أ هّنم أ لكوا من خرياهتا وال يشكرون

 

 ""مأ دبة احلّطابنيالنّص الثالث 

 

ن الغناء هو نوع من الصالة، فامسع ال جشار كيف تغيّن، والينابيع كيف تعط  من ذاهتا  - ا 

للعطاش وتغيّن هلم، فعطاؤها فرح، واصغِ ا ىل الطيور ويه تنشد عىل ال غصان فتتحّول 

القصائد ا ىل نغمة ساموية... ومتّعْن يف أ غنية املوج ليك تكتشف مهنا أ سار ال عامق، وقد 

 ملاء اليت تتكرّس عىل الشاطئ أ قاصيص مل تعرفها عن عصور قدمية يعجز خترُبك قطرة ا
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  .واكتشافها العل عن معرفهتا

وأ نُت متعبون هو أ مجل الغناء، فش تّان بني َمن يغيّن وهو فرح وَمن يغيّن وهو ؤمك غنا-

حزين. فاذلي يغيّن وهو فِرح يش به النس مي اذلي هيّب عىل الزهرة فيأ خذ مهنا العطر، 

يغيّن حبزن ال يوقفه حزنُه عن أ ن يأ خذ العطر من ال شواك والعواصف. وعندما ومن 

نمّك تنترصون عىل التعب اذلي يريد أ ن يرهق أ جسادمك، وحيّطم  تغنّون وأ نُت متعبون فا 

أ رواحمك، وتصعدون ا ىل الرجاء كام تصعد النواة القاس ية من بني احلجارة ليك تعانق 

 .الضياء

ّن هناك َمن خيافون - من ال غنية ل ّن أ صواهتم بشعة ومل يكتشفوا الغناء اذلي حيّول ا 

الصقيع ا ىل دفء. هؤالء يريدونمك أ ن تصمتوا ل نمّك لكاّم نطقُت تكشفون عن احلقيقة اليت ال 

اّل امللهمون ّن بني الصمت والالكم مسافة ال يقطعها ا    ...يريدوهنا أ ن تظهر أ مام الناس. ا 

ّن الشجاعة  قولوا احلقيقة كام يقولها - الطائر الغّريد، وكام هيمسها الفجر ل زرار الورود. ا 

السري كام يريدها الزمان  فقط يه ما جيعلمك تمتزّيون عن اجلذوع الواقفة اليت ال جترؤ عىل

 .أ ن تسري

 أ نُت تفعلون حس نا  عندما تعلّمون أ بناءمك ما تعلّممتوه من أ جدادمك، ولكن عليمك أ ن -

ذا أ راد أ بناؤمك أ ن أ سامء اذلين  علّمومك، فمك من ال غاين العذبة ال نعرف َمن مه أ حصاهبا! أ ّما ا 

يصنعوا أ حلاان  جديدة، فافرحوا هلم وابركومه، فكام تكون امخلرة املعتّقة يف اخلوايب طّيبة 

وغالية، فكذكل امخلرة اجلديدة، وأ نُت ال تعيشون يف دهالزي ال مس، بل تنطلقون مهنا ا ىل 

د ال تعرفون ا ىل أ ين س توصلمك، ولكنمّك تعشقون املغامرة، وال تفّرطون ابللحظة دروب ق

   .اليت تنقلمك من ماكن ا ىل أآخر
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 "النّص الثالث "َمن صنع لمك هذا؟

 

كثريون من الناس يفرحون مبا فعلوه لمك من اخلري والفضيةل، ومه يمْكِلون معلهم عندما -

ن غرَي حياتمك وجعلمك تفرحون أ نُت أ يضا .  فليس م تشعرون أ نُت بأ ّن ما صنعوه لمك قد

ذا كنُت ال تس تفيدون منه، ولو اكن أ حصابه من العباقرة. فانظروا ا ىل النّجار كيف  معل يُته ا 

يصنع لمك أ بوااب  ونوافذ حتميمك من العواصف والرعود، ولو مل تكن تكل ال ش ياء تفيدمك ملا 

يتعب  يف حقهل كيف يزرع لمك لتأ لكوا، وأ نُت تظنّون أ نَه اكنت لها قمية. وانظروا ا ىل الفاّلح

ّن الرغيف اذلي  من أ جل نفسه، لكَن احلقيقة أ َن ال أ حد يتعب من أ جل نفسه فقط، فا 

لهيم الزارع ليك ال جيوعوا، فاشكروه عىل  يأ لكه أ بناؤمك هو الهديّة املتواضعة اليت يقّدهما ا 

 .كرمه وعطائه

ي يعمل يف متجره من الصباح ا ىل املساء، وخييّط لمك أ ثوااب  حصيح أ َن اخلّياط اذل-

ترتدوهنا وتزتيّنون هبا يف أ عيادمك، جياهد من أ جل نفسه، ويسعى ليك يوفّر الُقوت لزوجته 

وأ بنائه، ولكنّه يف الوقت نفسه خيدممك ويساعدمك ليك تغّطوا عريمك، ولوال فضهل عليمك  

  .ليك ال تفضح عريمَك عيوُن الآخرين لكنُت جعلُت من  أ وراق الشجر أ لبسة

عل ذكل ف أ نُت مل تتّفقوا مع البّحار ليك يغامر يف البحار البعيدة ويكتشف الكنوز، فقد-

من تلقاء نفسه، ولكنّه عندما يقود مركبه يف احمليط البعيد، يقود مراكب أ حالممك، ويأ خذمك 

الرّسام والشاعر واملرسيّح واملوس يقّ ،  معه يف رحةل العطاء، مِفن يديه تغتنون. وكذكل

مفهنم رجال ونساء ال تعرفوهنم، وقد يعيشون يف أ وطان بعيدة عن أ وطانمك. وعندما 

يْبدعون فأ نُت تغتبطون معهم، فك نمّك كنُت تشاركوهنم يف امجلال اذلي خرج من أ فاكرمه 

يّن اذلي م، كام يفعل ال انوأ رواهحم املتوثّبة ا ىل اخللود، فال تنكروا هؤالء أ و تتنكَروا هل

آنية من الفّخار اشرتاها من السوق ويقول: هذه يل ولن يأ خذها أ حد ميّن، بْيد  ينظر ا ىل أ

 أ ّن الصواب هو أ ّن تكل الآنية ليست هل، بل لغريه، وهل نصيب فهيا ل ّن َمن صنعها ليس 
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 .أ اننّيا  مثهل، ومل يقل  هذه يل وحدي، ولن أ عطهيا لغريي

ون امتالك ال ش ياء تغلب عليمك مسة ال خذ، وعندما تعرتفون بأ ّن النبع اذلي عندما تزمع-

تُشبون منه ليس لمك، وأ َن الزهرة اليت تتنّشقون عبريها ليست من أ مالكمك، وأ َن 

ّذاك تكونون حكامء  الَ لتنري الطريق مجليع العاكرين كام تنري لمك، فا  الشمس ال تُشق ا 

  .وعادلني

 معلمك تذكَروا أ نمَك ال تعملون من أ جل أ نفسمك بل من أ جل َمن حيّبونمك ولكاّم تعبُُت يف

وحتّبوهنم، ولو كنُت ال تعرفوهنم. فف  هذا الشعور ابحملّبة قمية العطاء اذلي ال يقف عند 

 .حدود

لقد اكن الوجود غري موجود عندما أ راده هللا أ ن يكون، فالوجود لكهه فكرة  يف ال صل، -

لت ا ىل حقيقة، فاكن ما ترونه أ ماممك،  ولمك نصيب فيه، فهل تعرفون أ َن والفكرة حتوَ 

اذلي خلق لمك ّك ما حتّبونه وتش هتونه قد اغتبطَ من أ جلمك وليس من أ جل نفسه، فال 

ممثرة، وال هو يُشب من أ هنارمك، وال يطلب  هو يأ ك من احلقول اليت غرسها لمك أ جشارا  

ّن فرح هللا ادلفَء من املَجّرات اليت علّ  قها يف السامء مثل قناديل ال يتضاءل نورها. فا 

تفرحون. وكثريون منمك يأ خذون من يد هللا وال يش بعون، وبعضمك  كبري عندما يرامك

 .جيهلون فضهل علهيم، ويعتقدون أ َن العطاء قد جاء مهنم وليس منه

 ره، نيا أ خباما أ مجل ذكل الفيلسوف اذلي أ دهش الناس بأ فاكره العظمية، ومل ت ادل-

ليه، وملَا وقَف أ مامه، وسأ هل عن أ حواهل، أ راد أ ن ياكفئه، فنادى  فاس تدعاه مكل الرعيَة ا 

ا ىل اكتب ادلوةل أ ن يعطيه أ لف دينار، فتعَجب الفيلسوف وقال: "أ ان ما فعلُت ما 

ناك ه  يس تحقه أ ن أ قبض مثنه. وال أ تذكَُر أ نيَن كنت أ مكل شيئا  وأ عطيُت منه للناس. فا نّ 

، وهو الفيلسوف ال ّول اذلي وضع يِفّ أ فاكره فأ زهرْت  َمن هو أ عظم شأ ان  وقدرة ميّنِ

ا املكل اجلليل، لسُت  وأ غنت، فكيف أ مسح لنفيس بأ ن أ َدع  ما ليس يل؟... نعم أ هيه

يّن أ صغر من طائر يغّرد يف حقل،سوى أ داة يف يد حتّركها، و   وأ قّل قمية من اللون يف ا 

ر من قطرة ماء يف البحر الهادر. ولو أ راد هللا جلعلين حُشة تدبه عىل الوردة، وأ حق
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ال رض. وقد رأ يت يف حيايت كثريا  من ال جشار الباسقة لكهّنا ال تمثر،  ورأ يت الناس 

ّن أ فاكران يه يف احلقيقة أ فاكر من  يتحّدثون بفخر مَعا جادت به أ فاكرمه، وليهتم يقولون: ا 

  ".هللا تعمل فينا

نّ - َمن يزمع أ َن حبّة القمح اليت يأ لكها قد جاءت من حقهل ال يعرف احلقيقة، ومك هو  ا 

   !صعب أ ن تكون احلقيقة أ مام أ عيننا وال نراها

 

 "النّص الرابع "املتواضعون

 

املتواضعون مه اذلين خيفضون رؤوسهم أ مام احلقيقة، واملتكرّبون مه اذلين يرفعون -

 الس نداينة العاتية أ مام الرحي، غري أ هّنا تعجز عن الوصول ا ىلجباههم ا ىل فوق كام ترتفع 

 .الكواكب املضيئة

املتواضعون مه اذلين يقولون: حنن جنوم ضئيةل، وقد بقَ  فهيا بعض النور، ومن هذا -

النور حنن نبدع ونعط ، أ ّما املتكرّبون فيقولون: حنن مشوس كبرية، لوال أ نوران لغرق العامل 

 .يف ظلمة

 ا ا ىل ال جشار العالية كيف أ هّنا ال تصنع العبري، وانظروا ا ىل اليامسينة اليت تنحين أ نظرو-

 .كيف أ هّنا تسكب لمك من عطرها وال تبخل

من املتكرّبين َمن يفرحون بتكرّبمه، فلوال نعمة التكرّب علهيم ملاتوا همَملني ومنبوذين، ومن -

ش هبون رفضون أ ن يعرفومه، فهم بذكل ي املتواضعني َمن يتأ لّمون بتواضعهم، ل ّن الناس ي

لهيا أ حد   .ال كواخ املتداعية اليت ال يدخل ا 

تسمعون كثريين يتحّدثون عن أ نفسهم، ومّعا فعلوه يف حياهتم، وعن أ مواهلم وأ جمادمه، -

فال تتَعّجبوا مهنم، ل ّن حهّبم ل نفسهم طبع  ال تس تطيع ال زمنة أ ن تغرّيه، أ ّما أ ولئك اذلين 

 .مت، فصمهتم أ مل، وأ ملهم خالصيعملون بص

 لقد مّر عىل ال رض كثري من ال نبياء وعلّموا ال جيال دروسا  عن احملّبة والغفران والتواضع -
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لينا لبَكوا من هجِلنا  .والسالم، ولكّن أ غلب الناس ال حيّبون املعرفة، ولو عاد ال نبياء ا 

ء خْيفضون رفون ومغرورون. هؤالما أ قبح اذلين يتظاهرون ابلتواضع ومه يف احلقيقة متعج-

عيوهنم يف خشوع وصالة عندما يعتقدون أ ن هللا يرامه، وعندما حيّل الظالم ويرتاءى هلم 

أ ّن العمتة جحبت عيون هللا عهنم يعودون ا ىل غرورمه، ولو اكنوا وحيدين مع أ نفسهم. أ ما 

كيف أ ّن ن قصور، و رأ يُت كيف أ ّن بعض ال غنياء يتباهون مبا معهم من أ موال وما دلهيم م

الفقراء يشكرون هللا عىل نعمة اخلزب واملاء عىل موائدمه. فال غنياء يأ لكون ويش بعون، 

خرين فقد لآ أ ّما اذلين يش هتون أ ن يأ لكوا مّما عىل موائد ا؟ والفقراء يأ لكون ويش بعون أ يضا  

    م.ُكتب الفشل عىل جباهه

، اممك يف احلديث عن نكران اذلاتبعض الناس يريدون منمك أ ن تتواضعوا، وميعنون أ م-

حَّّت تظنّوا أ ّن هؤالء من املصلحني والفالسفة. ولكْن متهّلوا قبل أ ن تصّدقوا هؤالء اذلين 

يضعون أ قنعة عىل وجوههم فال تروهنم، ويزتيّنون بثياب الربيع ليك يغّطوا خريف 

م ورأ وا ما عروا بضعفهأ رواهحم. فلقد اكنوا يُظهرون افتخارمه عندما اكنوا أ قوايء، وعندما ش

ليمك متظاهرين بأ هّنم  صنعمتوه بأ يديمك وعقولمك، أ حرقْت قلوهبم الغرية واحلسد، جفاؤوا ا 

ليه أ ن يتوقّف  أ نبياء، وقرأ وا لمك من كتهبم الصفراء مواعظ وِحكام ، وّك ما يسعون ا 

يطروا س  طموُحمك، وتنعقد أ لسنُتمك، وتتجّمد أ فاكُرمك يف عُلب. وعند ذكل ميكهنم أ ن ي 

ّن هؤالء املبُّشين الاكذبني ابلتواضع يش هبون رجال  عليال    عليمك، ويتفّوقوا بأ عامهلم الهزيةل. ا 

أ راد أ ن يشارك يف س باق، وعندما رأ ى أ ّن امجليع يس بقونه، أ هجش ابلباكء، فتوقّف 

ليه ليك يْطَمئنّوا ا ىل حالته، فقام وس بقهم ا ىل خطّ الهنا ة. يالآخرون عن الركض، وعادوا ا 

  !وما أ كرث اذلين يتظاهرون ابلقدرة عىل شفاء ال مراض ومه مرىض وعليلون

ّن التواضع اي أ بنائ وأ حبّائ ال يعين أ ن تنكرس شوكتمك، وأ ن تستسلموا لل عاصري، وال - ا 

أ ن يكذب عليمك الناس،  فتنطفئ أ نوارمك ويأ ك مصابيحمك الصدأ . التواضع ليس هزمية، 

 .أ ّن عّزة النفس ليست شتمية عىل صاحهبا والنجاح ليس عيبا ، كام

 ليكن الكممك رقيقا  اكلربيع، لكن ليكن أ يضا  قاطعا  وجشاعا . وامعلوا يف حقولمك وبيادرمك، -
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ويف مصانعمك ومتاجرمك ليك تُْغنوا وتغتنوا. فّك يشء خيرج من بني أ يديمك س يكون مجيال ، 

ذا سأ لمك أ حد: هل أ نُت َمن ولكّن امجلال يف أ رواحمك اليت تقول لليشء: كن  فيكون. وا 

  .َصنعُت هذا؟ فقولوا: نعم، ا ّن هللا صنعه لنا، وقد أ عطيناه لمك من أ جل أ ن تفرحوا

ا ، بل التكربه هو أ ن يّدع  اال نسان ما ليس فيه. - ّن قول احلقيقة ليس افتخارا  وال تكربه ا 

 احلقيقة ال ليكن الكممك خمترصا ، ل نّ فال تكونوا اكملّدعني، وال تتلكّموا اكملتشاخمني، بل 

تكون ابلالكم اذلي يتبّدد يف الرايح، بل تكون ابلالكم القليل اذلي تنحته اال رادة املؤِمنة 

 .عىل أ لواح اخللود

 

 "النّص اخلامس "اخلوف

 

أ نُت ختافوَن من اجملهول ل نمّك ال تعرفون ماذا خيف  لمك. وختافون من الغيالن وال ش باح يف -

يايل الظلامء، ومه ال يوجدون ا الّ يف أ فاكرمك ويف القصص اليت ورثمتوها من ال قدمني. الل 

ولو مل يكن الليل حاكل السواد ملا كنُت ختافون منه، فا ذا سار أ ماممك يف الطريق رجل 

 .حيمل قنديال  ليك ييضء لمك، لهدأ ت قلوكمك وذهب مهنا ّك خوف

ّن القنديل ال يبّدد الظالم فقط، بل  هو يبّدد ما يف داخلمك من رهبة، ك نّه عندما ييضء ا 

 .لمك ييضء فيمك أ يضا  

وأ نُت ختافون من أ ش ياء كثرية ل نمّك تفتقرون ا ىل الشجاعة، والشجاعة يه معرفتمك بأ نمّك 

س تنترصون عىل ما هو أ قوى منمك. فا ذا اكنت دليمك تكل املعرفة تسريون يف العمتة ك ّنمك 

 .تسريون يف وحض الهنار

ّن الشجاعة تُلبسمك درعا ، واجلبانة جتعلمك عراة أ مام العواصف والرعود. والشجاعة اليت - ا 

ميانمك ابهلل يه أ عظم جشاعة  .تأ يت من ا 

ذات يوم اكن اكهن يصيّل يف معبد، ومل يكن يف املعبد سوى امرأ ة جعوز، حفدَث زلزال -

بنفسه،  عىل جعل ليك ينجو واهزّتت جدران املعبد، فرتك الاكهن صالته وفّر ا ىل اخلارج
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وبقيت املرأ ة خاشعة يف صالهتا، ومل خَتف ل هّنا تعرف أ ّن اال هل اذلي يس متع ا ىل صالهتا لن 

 .يرتكها، أ ّما الاكهن فقد هرب من صالته ومن املوت، وقد يأ يت املوت من طريق أآخر

ملّر أ لواان  ا لقد أ فلح اجلباكرة يف اس تغالل اخلوف اذلي يطغى عىل اال نسان، فأ ذاقوه من-

وجّرعوه كؤوس اذلّل واملهانة، وهو صاغر ال حيّرك ساكنا ، لكّن البُشيّة عرفت أ يضا  

أ انسا  متّردوا عىل اخلوف، وأ علنوا الثورة عىل امجلود، وما تزال أ سامؤمه ترتّدد يف العصور. 

ب احلج هؤالء مه البّحارة العتاة اذلين اقتحموا العمتة وال مواج فأ خضعوها، ومن وراء

ادلاكنة أ رشقت أ نوار العداةل. وس يأ يت جباكرة كثريون يف العصور، فكونوا أ ماهمم اكجلبال 

نساان  ينئه ويتوّجع مّما  ذا رأ يُت ا  العالية اليت ال تنحين، وقولوا لكمة احلّق يف وجوههم، وا 

 .صنعه هؤالء، فساعدوه ليك يهنض من أ مله ويتجّدد

ه ل نفسهم، فهم يكذبون ويزيّفون ويرسقون وحيقدون من الناس َمن خيافون ممّا فعلو -

آذاان  صاغية، بل مه يفرحون مبا جتنيه أ يدهيم،  ويش هتون، وال يِعريون ملشاعر الآخرين أ

وعندما يأ تهيم رسول من حامك املدينة يأ مرمه بأ ن ميْثلوا أ مام احملمكة ترتعد فرائصهم وميوتون 

ّن هؤالء يش هبون امرأ ة غرست أ جشا را  يف كْرهما وانتظرت مومس القطاف، ونصحها فزعا . ا 

َمن حيّبوهنا بأ ن تبيْن س ياجا  للكْرم ل ّن الثعالب تأ يت ليال  فتأ ك الزرع، ولكّن املرأ ة مل 

 .تسمع النصيحة، حَّّت أ لكت الثعالب ما زرعته، فلطمت وهجها وجزعت جزعا  شديدا  

آذانمك ن لكروممك  وعقولمك وأ رواحمك، وجتعلوأ نُت لن تكونوا مثل تكل املرأ ة ل نمّك تسمعون بأ

س ياجا  هو س ياج الفضيةل، ولن ختافوا من الظالم ل نّه نور يف ال صل وقد شعر ابلنعاس 

فنام وقتا  قصريا . ولن ترهَبمك العواصف والرعود وأ نُت تسريون يف الرباري. كام لن يس تطيع 

ذا تعّريُت من اللكمة ال يع نمّك تش الطغاة أ ن خينقوا أ صواتمك، فا  هبون ود لوجودمك معىن. ا 

احلرب وقّرر أ ن يعود منترصا  أ و ميوت شهيدا ، فأ صبح انتصاره جمدا  أ بداي   جنداّي  ذهب ا ىل

هل. وتش هبون مغامرا  ذهب يف رحةل وراء اجلبال البعيدة، وانقطعت أ خباره عن أ ههل، 

لهيم كنرْس ممّزق اجلناح، اس تقبلوه بفرح عظمي، ورفعو  اال  لميّجدوا ا هل متثوعندما رجع ا 

ّن البحر اذلي ترونه ميتّد ا ىل البعيد  الشجاعة اليت حيملها يف قلبه. نعم اي أ خويت وأ حبّائ، ا 
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الّ قطرة من املاء، لكهّنا قطرة  البعيد، وخياف الكثريون أ ن يقتحموا أ مواجه، وما هو ا 

 .كبرية، واجلبان اجلبان هو اذلي خياف أ ن يغرق يف قطرة ماء

   

 "السادس "رجل يعرف هللا النّص 

 

عندما ال ترسق، وال تقتل، وال حتقّر أ حدا ، وعندما تسامح وتكون طّيب القلب -

والضمري، فاهلل ال يطلب منك أ كرث من هذا. ولكّن الناس مه اذلين يطلبون وك ّن هللا 

لهيم أ ن يعاونوه يف معهل، أ و أ ن ينطقوا ابمسه عندما يكون غائبا . وهللا ال غيب ولن ي  أ وَك ا 

  .يغيب

أ نت تعرف أ ّن هللا قوّي ل نّه أ عطاك القّوة، وكرمي ل نّه أ عطاك الكرم، ومسامح ل نه  -

وهبك نعمة املساحمة، ومجيل ل نّه خلق كل السهل واجلبل والوادي والهنر اذلي يرّّن وهو 

 جزء يه يتدفّق ا ىل احمليط الواسع. وعندما تفقد هذه الصفات تفقد شيئا  من ال لوهة اليت

منك.  وهذه ال لوهة موجودة فينا مجيعا ، ومك جيدر بنا أ ن نبحث عهنا يف دواخلنا 

  !ونكنتشفها

بقلوهبم،  من الناس َمن يعرفون هللا بأ لسنهتم، فهؤالء مه املراؤون، ومهنم َمن يعرفونه-

شغلون ن فهؤالء مه املغمورون بأ نوار هللا، وهناك َمن يعرفونه بعيوهنم، وهؤالء مه اذلين ي 

ذا اكنت  ابملشاهد اليت متتّد أ ماهمم عن اجلوهر اذلي جعل تكل املشاهد عىل صورته. وا 

لهيا  .معرفتك قليةل عن اال هل، فذكل ليس عيبا ، ل ّن العيب هو ترفض املعرفة وال تسعى ا 

  لقد جاء ال نبياء ومل يس تطيعوا رؤية هللا بعيوهنم، ولكنّه رأ وه بقلوهبم اليت مغرهتا أ نوار -

 السامء. ولو اكنت الرؤية يف العيون فقط، ملا كنُت تغمضوهنا يف الليل عندما تنامون،  

   .وتذهبون  يف أ حالممك ا ىل أ ماكن بعيدة
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 "النّص السابع "املرأ ة والغالم وقّصة املاء

  

قَدران أ ن حنّب ونسامح... ولوال هذا احلبه العظمي اذلي جيود اكلبحر، ملا اكن للحياة -

 .معىن

 

 "النّص الثامن "اذلين يسريون يف العاصفة

 

ميكن للعاصفة أ ن تقطع ال جشار من أ صولها، وأ ن حتجب الشمس وراء الغيوم، لكهّنا ال -

 .تس تطيع أ ن تقتل ال رواح اليت خترج من قشورها عارية، وتقتحم الوجود

ليه،  يمكال ترتكوا أ رواحمك حمبوسة يف القبور، وال تصغوا ا ىل صوت ال مس يناد- مك ا  ويشده

نّه غريب  فال مس يريدمك أ ن ختضعوا ملش يئته، ومش يئته ابطةل، والغد اذلي قيل لمك ا 

ليمك، فارفعوا أ رشعتمك البيضاء وتوهّجوا  نّه يسكن  يف جزيرة انئية هو ال قرب ا  عنمك، أ و ا 

ليه فوق ال مواج العالية، وال ختافوا ل نمّك أ قوى من اخلوف   .ا 

ّن اجلبناء وا- ن كنُت تروهنم يسريون أ ماممك ويتحدثون عىل ا  ملرتّددين ماكهنم يف القبور وا 

 .مسامعمك، أ ّما ال شّداء واملغامرون مفاكهنم يف كواكب ال ينطفئ نورها وال خيبو

 ال تسأ لوا الرجل َمن أ بوه وأ ّمه، بل اسأ لوه ا ن اكن يس تطيع أ ن جيعل بينه وبني-

ن اكن يس تطيع أ ن حي  .مل النار بيديه لييضء للعاملاملس تحيل جرسا ، وا 

 ظامءل اخربومه قصص ال نبياء والعال ختربوا أ والدمك قصص الغيالن اليت ترعهبم، ب-

وا أ رواهحم بعبري العظمة. وخذوا الكتب اليابسة اليت تعّل القعود  واملكتشفني ليك ميل 

 ترفع للكمة اليت الوالهزمية ا ىل مقاكر العدم، ل ّن احلرف اذلي ال هْيدر هو حرف مزيّف، وا

نساان  ا ىل أ عىل من النجوم يه لكمة هزيةل ال تس تحّق احلياة  .ا 

ما أ غبط أ ولئك اذلين يزرعون لمك لتأ لكوا، ويعرصون لمك لتُشبوا، ويصنعون لمك حمرااث  -

يشّق صدر العدم. وما أ عظم الاكهن اذلي ييضء لمك الطريق ليك تبرصوا، وخيرجمك من 
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ضيةل  حتبسمك يف العمتة. وما أ مجل تكل املرأ ة اليت تريّبِ أ بناءها عىل الف التعالمي الضاةّل اليت

ليك ينش ئوا مدينة فاضةل للحّب والسالم. وما أ جشع ذكل الطفل اذلي يلق  بطّيارته 

الورقيّة يف الهواء لتطري ا ىل عوامل جمهوةل، ويرتفع قلبه وروحه مع ّك خلجة من خلجاهتا، 

ذا انقطع خيطها وا صطدمت كرؤوس ال جشار، ذهب ليصنع طّيارة أ خرى ك نَه حَّّت ا 

 !يرفض أ ن يستسل للجمود

وما أ قبح أ ولئك اذلين عزلوا أ رواهحم يف كهوف اخليبة، وكَكوا عىل املايض واحلارض، وال 

يصّدقون أ ّن ال رض تدور، وال زمنة ال تتوقّف، فهؤالء يرضون ابلُفتات، ويُشبون من 

  .املستنقعات الضحةل

ّن أ رواحمك يه ال جنحة اليت تطريون هبا وال تغادرون أ جسادمك، فهل رأ يُت طائرا  - ا 

فهموا هذا الالكم، وال تصّدقوا َمن يقولون لمك: كونوا أ بناء  تصطدم جناحاه ابل رض؟... ا 

تنترصون، فطاملا أ نُت أ حياء جيب أ ن  الروح، وال أ ولئك اذلين يبُّشونمك بأ نمّك بأ جسادمك

جلسد والروح يتحاوران كام تتحاور املوس يقى مع اللكمة. واال نسان ينترص هبام تؤمنوا بأ ّن ا

معا  عىل الظلمة والقيود. فالروح واجلسد يأ تلفان يف احلياة، ولكّن الروح تنترص عىل 

  .ضعف اجلسد يف املوت

اّل - ّن اذلين يكونون بأ جسادمه ال خيتلفون عن ال جشار اخلرضاء اليت ال تنفع ليشء ا  ا 

ّن الروح ال تسري حلط هبا، واذلين يكونون يف الروح يش هبون النواة اليت يف المثرة. وا 

وحدها عىل الطريق، واجلسد ال يكمتل من غري الروح. فكونوا أ نُت  اثبتني بأ جسادمك 

ّن اال رادة اليت فينا ميكهنا  ّن هللا قد خلقنا ضعفاء، بل قولوا ا  وأ قوايء بأ رواحمك، وال تقولوا ا 

 .رض ا ىل عنان السامءأ ن ترفع ال  

آابؤمك وأ جدادمك، فال تدعوا الرحي تعّريمك كام تعّري - ذا سمت يف العاصفة كام سار أ  ا 

احلقول، بل عّروا أ نُت العاصفة، واتركوها تبيك وتنئه يف ادلروب الوعرة، وليكن النتصارمك 

 .عىل الظلمة صدى ترّدده ال جيال وتتحّدث عنه الكتب
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 "رأ ة عند الشاطئالنّص التاسع "امل

 

ال مواج ال متوت. منذ العصور وال مواج تذهب وتعود ك هّنا معزوفة ترتّدد أ صداؤها وال -

 .تنقطع. ولو اكنت ال مواج متوت لاكن البحر نضب من مائه، وحتّول ا ىل حصراء ايبسة

ّن ال رواح التاهئة اليت ال - انا    .راها يه اليت تشعر وتتذكَر أ ّننا حنهبه

ّن الرايح نفسها ال تعرف املوت قليب - ال يصّدق أ ّن الرحيل يكون يف اجتاه واحد. ا 

  .وامجلود ل هّنا تسري يف اجتاهات متعّددة

الباكء ال يغرّي شيئا  من احلقيقة، بل يزيدها تعقيدا . حنن نعرف شيئا  من احلقيقة عندما -

ر اخلريف لزمن، غري أ ّن قدَ نعرتف بأ ّن املوت يعّري الزهرة من ثياهبا لتدوس علهيا خيول ا

أ ن ينهتي ، وقدر الزهرة أ ن تنترص، عىل الرمغ من ضعفها أ مام جربوت العاصفة... ليس 

ّن النجوم املنطفئة نفسها تيضء  من بداية من غري هناية كام ليس من هناية من غري بداية. ا 

ضوء وضعه لعندما تنعكس علهيا أ نوار الشمس. وحنن جنوم منطفئة لكّن فهيا بصيصا  من ا

 .هللا فينا، وهو النور اذلي ييضء يف احلياة بعد أ ن منوت

ّن ال جساد تودل ليك تتحّطم، كام تتحّطم القناديل اليت تيضء ا ىل حني، مّث يرم هبا - ا 

أ حصاهبا عىل خصور النس يان. أ ّما ال رواح فلكاّم غابت عن أ نظاران، رأ يناها بيننا، حتّدثنا 

  .عن اخللود اذلي يناقض املوت والغربةعن الصباح اذلي يتجّدد، و 

 

 "النّص العارش "اال هل حيبهمك

 

 .أ حبّوا اال هل اذلي حيبهمك، ال اال هل اذلي يرعبمك-

لها  أ معى يقودمك، ل ّن الهاوية ليست - لهمك يف مساكل النور، وال تدعوا ا   اذهبوا مع ا 

 .بعيدة
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آلهة كثرية، بعضها للغضب،  ّن فيمك أ للفضيةل،  وبعضها للشهوة، وبعضهاصدقا  أ قول لمك ا 

آلهة مزيّفة قد  وبعضها للحّبِ والسالم،  فاعلموا أ ّن الآلهة اليت تأ خذمك ا ىل الُّش يه أ

صنعمتوها بأ نفسمك، أ َما اال هل اذلي يقودمك ا ىل اخلري فهو اال هل احلقيقّ  اذلي وجد نفسه 

 .يمك ال ماناال هل اذلي يعط بنفسه، فال يتعب وال ميوت.  وأ نُت لن حتزنوا وأ نُت متّجدون 

لها  خيرج منمك وال يعود، فال تتبعوه ا ىل الغاابت والرباري ليك ترجعوه، فاال هل  ولكاّم رأ يُت ا 

اذلي حيّبمك ال يغادرمك، واال هل اذلي جاء ليك يضع أ ماممك عرثات هو اذلي يغضب من عدم 

 .اس تجابتمك هل، فريحل عنمك وهو يُولِول ويلطم وهجه

هل- لهمك يف قلوكمك وأ رواحمك، ليس من ا   يضطهدمك، كام ليس من ا هل تضطهدونه، فامحلوا ا 

 .ولن يأ خذه منمك جمد وال سلطان

ليمك، ل نّه يتلكّم بلغات - نَه ال حيتاج ا  ذا تعَرض للقسوة، فا  لهمك ا  اّيمك أ ن تدافعوا عن ا  ا 

َن كثريين مّمن يُرافعون يف احملا آذان، ويرى بعيون، وا  آذان هلم وال مك الكثرية، ويسمع بأ  أ

 .عيون

لهمك أ حياان  فال جتدونه، فال تقولوا: ملاذا هو غائب عنّا؟ بل اسأ لوا أ نفسمك  وقد تطلبون ا 

لهمك قريبا  منمك، اغتبطوا وافرحوا، وادعوا املرنّمني  ملاذا أ نُت غائبون عنه؟ وعندما يكون ا 

ليمك لو  َن اال هل ال يأ يت ا  ضوا الغبار عن مل تفتحوا أ بواكمك، وتنفا ىل منازلمك. وصدقا  أ قول لمك ا 

 .موائدمك، ولو مل تكرسوا من خزبمك لتعطوا اجلياع واحملرومني

ّن - لهمك، فاعلموا أ نَه يسمعمك ولو اكنت أ صواتمك ال تصل ا ىل البعيد، فا  عندما تصلّون ال 

ّن الالكم ا  اذلين ال يتلكَمون يبهتلون بصمت، كام تبهتل ال ودية واملروج وال جشار العالية. 

ّن الصالة يه ما يصنع لمك الكما  تمتّجدون به ، وتفرح به السامء   .ال يصنع لمك صالة، بل ا 

هلهم ال يش هبهم، وال يتحّدث - هلهم، ولكّن ا  ّن كثريا  من الناس يتظاهرون بأ هَنم حيّبون ا   ا 

ليه، فتح هلم أ بوابه،  هلهم بصدق، فلكاَم ذهبوا ا  اس تقبلهم بوجه و عهنم. أ ّما اذلين حيّبون ا 

ذا أ قفل اال هل اببه ومل  بشوش، وخاطهبم كرفق كام خياطب ال ب أ بناءه. ولكن ال تيأ سوا ا 

ّن أ كرب خطيئة مل تتحّدث هبا الكتب يه أ ن  ليه مّرة أ خرى. فا   يس تقبلمك، بل عودوا ا 
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ّن هللا ال حيّبنا  .تقولوا: ا 

عض اخملتارون. ومنمك َمن حيّبونه يف بومنمك أ انس حيّبون ا هلهم يف ّك يوم، فهؤالء مه 

هل يرحيهم  ال وقات، فهؤالء يتبعون نزواهتم ا ىل حني، وعندما يتعبون مهنا يبحثون عن ا 

ليه، فأ ولئك مه اخملادعون اذلين  اّل عندما حيتاجون ا  هلهم ا  ويساحمهم. وهناك من ال حيّبون ا 

ذا أ ن يبيع معهم، ف يدخلون ا ىل السوق ومعهم بضاعة يبيعوهنا، ويطلبون من هللا ا 

ذا مل يس تجب قالوا هل: أ نت لس نا منّا وال  اس تجاب هلم ورحبوا يف جتارهتم أ حبّوه، وا 

  .نريدك بيننا

ا ال حبُّة،  أ ن يطلب اال نسان شيئا  من هللا وال  جيده، ولكَن هللا ليس - مك هو صعب، أ هيه

ذلكل ال ميكنه ئعا  متجّوال  وعىل صورتنا ومثالنا، بل حنن عىل صورته ومثاهل، وهللا ليس اب

فعل  لها  يأ متر بأ وامران، ونقول هل: ا  أ ن يكون كام نريد ونش هتي ، كام ال ميكننا أ ن نتخيَل  ا 

 .فيفعل

كام أ َن هللا ال يعرف احلقد والضغينة،  فكونوا أ نُت كذكل، وال تكتفوا بأ ن تعطوا احملَبة -

أ تعس  وتعرص من عناقيدها للعطاش. وما للناس، بل كونوا احملّبة اليت تسري عىل ال رض،

اذلين يسريون بينمك والُشه يف قلوهبم، فاهلل يعرفمك ويعرفهم، وهمام اختبأ وا وراء ال قنعة، 

ّن وجوههم ظاهرة للعيون... وحني يقول ال رشار واخملادعون واجلباكرة: حنن يف أ مان،  فا 

 واحلقيقة ال يس تطيع أ حد أ نوال أ حد يس تطيع أ ن يراان، يكونون عراة أ مام احلقيقة، 

 .خيدعها

 

 "النّص احلادي عُش "العازف الصغري

 

ذا كنُت تبُّش  - ّن الطريق طئ ون ابلسالم، فال تتعبوا، وال تي ا  ويل، مفهام سوا، وال تقولوا ا 

ّن لغة  ه احلروب من ويالت ومصائب. وا  اكنت رحلتمك صعبة لن تكون أ صعب مّما جتره

  .ال رواح التّواقة ا ىل الانتصار السالم ال تقولها ال لسن بل
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 "النّص الثاين عُش "الضعف والقّوة

 

أ نُت أ قوايء عندما تثبتون أ مام العواصف، وعندما تزرعون وحتصدون، وتبنون بيوتمك -

  .بسواعدمك فال هتدهما ال عاصري

 .وأ نُت أ قوايء عندما تصربون، وعندما تقرأ ون وتكتبون. وعندما تطمحون ا ىل البعيد

 . أ قوايء عندما تْصُدقون، وتفعلون اخلري، وتساحمونوأ نُت

ولكنمّك ضعفاء أ يضا ، وضعفمك يبدو يف حزنمك وأ ملمك، ويظهر يف أ جسادمك عندما مترضون، 

نمّك أ قوايء وجباكرة؟ .ظهر عندما تغضبون وتفعلون الُشوري كام   فكيف يقول أ حد عنمك ا 

والقرى واضَطهدوا ساّكهنا، ورفعوا قصورمه اسأ لوا امللوك ال قدمني اذلين حمكوا املدن -

ذا اكنوا أ قوايء فلامذا اهنارت عروشهم، ونعق  عىل عظام ال كرايء، هل اكنوا أ قوايء فعال ؟ وا 

 الغراب عىل أ كراهجم، وأ صبحوا خربا  يف الكتب العتيقة؟

سأ لوا البّحارة املغامرين اذلين  دفعوا مبراكهبم عىل ال مواج العالية، عن الكنو  اليت محلوها  زا 

لهيا عني: أ ين أ صبحت مراكهبم وأ ين الكنوز اليت اكنت هلم؟  من جزر ال تصل ا 

سأ لوا اجلبال العالية اليت تعّرهيا الرحي وترضهبا الزلزل فال يبقى مهنا سوى جحارة مرمية يف  ا 

 .ال ودية وعىل املنحدرات

، فقطعت احلّطاب اسأ لوا الس نداينة اليت اكنت خترتق الغيوم، كيف نزلت علهيا فأ س

 .جذعها وأ غصاهنا وجعلهتا وقودا  للش تاء

أ نُت تودلون أ قوايء، فتشقّون جحاب العدم لتعانقوا النور، ولكنمّك ضعفاء عندما تبكون يف -

 .حلظة الوالدة

أ نُت أ قوايء عندما تزتّوجون وتنجبون، ولكنمك ضعفاء أ يضا  عندما جتوعون وتعطشون، 

 .فتبخل، وختافون أ ن تعّض احلاجة أ والدمك وتطلبون من ال رض أ ن تعطيمك

 وأ نُت أ قوايء عندما تكتشفون وتذهبون يف أ فاكرمك ا ىل كواكب جمهوةل، ولكنمّك تعرتفون 
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ليه من العل ليس أ كرث من قطرة يف حبر  .بضعفمك عندما جتدون أ ّن ما وصلُت ا 

ذا   سؤاال  سأ لمك جاهل  أ نُت أ قوايء عندما تقرأ ون يف كتب الفالسفة وحتفظون مهنا، وا 

حُتكّون رؤوسمك وتقفون مشدوهني أ مامه من غري جواب، فأ ين شوكتمك اي مّدع  العل 

 والعظمة؟

ليمك بعني واحدة، وقد أ رادوا أ ن تنظروا - ا ن اذلين قالوا لمك: أ نُت أ قوايء، اكنوا ينظرون ا 

 .ة لكههاقأ نُت أ يضا  ا ىل أ نفسمك بعني الومه، فتظنّوا أ ّن بعض حقيقتمك هو احلقي

  وقالوا لمك: أ نُت اكملون، فلامذا تطلبون ما جيعلمك اكملني؟

ّن ما تبحثون عنه يف الغيب ال وجود هل، فالوجود يبدأ  فيمك وال ينهتي  يف أ ّي  وقالوا لمك: ا 

اال هل اذلي يعطيمك القّوة  ماكن. وهكذا تتحَول احلقيقة ا ىل ترف ال هيمهمك، وتعتقدون أ نّ 

جاءت هبا ال زمنة وتوارثهتا ال جيال. فا ذا صّدقُت ما يزمعه أ ولئك  والثبات هو خدعة

هبون طفال  صغريا  أ لبسوه ثياب الرجال، فضحك من نفسه وأ حضك  اخملادعون، فأ نُت تش ْ

َمن حوهَل... وتش هبون العش بة اليابسة يف جدار، وقد أ رادت أ ن تومه الناظرين بأ هّنا وردة 

  .الصباح، فتطاولت وكرسهتا العاصفة

ّن اذلي يتخفّى - ال ختافوا من الاعرتاف بضعفمك كام تتفاخرون بقّوتمك، وصدقا  أ قول لمك ا 

ناّم يضلّل نفسه قبل أ ن يضلّل احلقيقة نفسها. أ ّما َمن يتجّرأ  عىل معرفة  ليك ال تراه احلقيقة ا 

 .ذاته فهو الشجاع اذلي صهرته املعرفة بنارها خفرج مهنا خلقا  جديدا  

اّل عندما تبلغون احلقيقة أ نُت ضعفاء - يف أ مور كثرية، ولن تكونوا أ قوايء من غري ضعف ا 

اّل هللا، وأ نُت لن تعرفوه ولو ُودلمت كثريا  من املّرات،  الاكمةل، وليس من حقيقة اكمةل ا 

لهمك،  وأ صبحُت أ عظم من الفاحتني، فارفضوا التعالمي اخلادعة، وال جتعلوا عداوة بينمك وبني ا 

  .به وحده، وقد أ عطامك من قّوته، وبه وحده تتغلّبون عىل ضعفمك ل نمّك تكونون
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 "النّص الثالث عُش "الغينه الفقري

 

َن الرجل الغيَن مباهل، واذلي ال يعرف الروح ميكنه أ ن يعط  الرجل الفقري شيئا  من - ا 

 .ماهل، فيس تعيد هو روحه، ويس تعيد الفقري ما خرسه من الرثوة

َن أ خاك اذلي - اّل ا  أ عطيتَه ماال  سيتغرّي يف هيئته ل ّن املاَدة قشور، ولكَن روحه لن تتغرّي ا 

ذا عبد املاّدة وقّرر أ ن يتخىّل عن روحه مثلام فعلَت أ نت يف معرك الطويل، أ ّما أ نت فلن  ا 

تتغرّي يف هيئتك ل ّن الروح جوهر، واجلوهر ال يبدو للعيان، بل هو يف العمق... وعندما 

  .دة، والرىض، وابحملّبة واخلري، س تكون قد تغرَيَت من ادلاخلتشعر ابلسعا

ّن الرثوة وحدها ال تساوي شيئا ، ولكهّنا مع الروح يه القمية والغىن، ولقد أ صبحُت - ا 

 ...الآن غنّيا  حقيقة، كام أ ّن أ يخ غينّ 

 

 "النّص الرابع عُش "طبيعة الفوىض   

 

هَنا هتدم والا حذروا وأ نُت تسريون يف املدن والنوايح -  تبين. البعيدة أ ن تْقربوا الفوىض، فا 

وسوف جتدون أ انسا  يْدعون ا ىل الثورة عىل املايض وتقاليده، ونفوسهم مليئة ابمجلود، 

هّنم حيصدون من غري أ ن  فهؤالء مه املراؤون اذلين يس تغلّون الناس من أ جل غاايهتم. وا 

 لبسطاء وصّدقومه، فاس تخدمومه ا ىليزرعوا، ويأ لكون من غري أ ن يتعبوا، وقد أ طاعهم ا

  .حني. أ ّما أ نُت فكونوا مفكّرين ومتبرّصين لئاّل تقعوا يف جتربة

وستس متعون ا ىل مفكّرين حيارضون يف الساحات ويقولون لمك: ختلّوا عن ّك ما ورثمتوه 

  .من املايض وابدأ وا عهدا  جديدا  من النور

ّن كثريا  وهؤالء املفكّرون يضلّلونمك، ل ّن النور ق د يكون من املايض ومن احلارض معا ، وا 

من القمَي اليت تعرفوهنا يه أ غىل وأ مثن من قمَي قد ال تعرفوهنا. فليس عليمك أ ن ختالفوا 
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القوانني وال نظمة ليك تتحقّق الفوىض اليت يرصخ هبا البعض، وك هّنم يريدونمك أ ن ترتكوا 

 .غري انفع لمك ليك تطاردوا ما جتهلونه وقد يكون حقولمك  وبيوتمك وعائالتمك وأ بناءمك وبناتمك

ولقد اندى فالسفة يف العصور املاضية بأ ن يمتّرد اال نسان عىل املأ لوف من العادات 

وادلايانت واملفاهمي، مفاذا حدث؟ ذهبْت ّك التعالمي الضاةّل كام تذهب الرمال يف الرايح، 

آاثر يف بطون الكتب تقرأ وهنا  ا هو حقيقة ليك تتعلّموا وتقارنوا بني مومل يبَق مهنا سوى أ

  .وما هو ابطل

ودعا فالسفة ا ىل هتدمي الامتثيل واملعابد والقصور اليت بقيت لمك منذ قدمي الزمان، فهل 

اّل َمن اكنوا  رأ يُت أ انسا  حيملون املطارق وهيامجون املدن فيدّمروهنا ويُّشدون ساّكهنا ا 

 لغة جديدة لتحّل حمّل اللغات اليت ننطق هبا؟جمرمني؟ وهل اس تطاع أ حد أ ن يكتب لنا 

لقد حاول سقراط أ ن ينُش الفوىض يف أ ثينا، وعىل الرمغ من عظمته وجمده، فقد خابت -

آماهل، وأ صبح املعّل الكبري موضوعا  للسخرية يف مرسحيّة "السُحب" ل ريس توفانس.  أ

ّن سقراط هو واحد من املعلّمني ال وائل  اذلين درسُت عىل أ يدهيم وصدقا  أ قول لمك ا 

واحرتمُت ما جاؤوا به من أ فاكر وتعالمي جليةل، ولكّن الفيلسوف خيطئ كام اال نسان 

، وليس من أ حد معصوما  من اخلطأ . ومثلام فعل سقراط فعل ِمن بعده كثريون،  العاديه

ذا بأ فاكرمه كّراقة يف قشورها جافّة يف و  وك يّن هبم يؤمنون ابملثل القائل: "خاِلف تُعَرف" فا 

جوهرها، ولو أ طاعهم الناس وتبعوا خطامه لقامت أ ّمة عىل أ ّمة ومملكة عىل مملكة، وما 

ناّم تكون اكلامثر اليت  ّن تكل التعالمي اليت قد تعجبون من غراكهتا ا  عاد ال خ حيّب أ خاه. ا 

ئة من رت تروهنا انجضة عىل ال جشار، وعندما تطلبوهنا لتأ لكوا مهنا جتدوهنا ُمّرة الطعم وهم

 .ادلاخل

ومن املفكّرين َمن وضعوا نصب أ عيهنم الهدم، وقد تأ ثّر بعض هؤالء بتعالمي الس ّيد 

النارصي اذلي قال: "لقد جئت ل فّرق". ولكّن الكم املعّل ال كرب ال جيب فهمه ابملطلق، 

 من نيبل ينبغ  المتعهن به والغوص يف أ بعاده. فالفرقة هنا يه بني املؤمن وغري املؤمن، وب

آذانمك بل   يتبع احلقيقة ومن يتبع الضالل، فافهموا اي أ حبيّت اجلاهلني، وال تأ خذوا الالكم بأ
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 .يف الفهم والتحليلبقلوكمك وعقولمك اليت ال ختطئ 

أ نُت تذهبون ليك تصلحوا بني الناس، وليك تقميوا احملّبة والصدق والعدل والتسامح، فال -

ال بني أ جناس البُش وأ دايهنم، وال تفّرقوا ال ب عن ابنه ومتزّيوا بني امللوك واملساكني، و 

ذا دخلُت ا ىل مملكة، فامعلوا حبسب نظاهما وال ختالفوا القوانني،  الصديق عن صديقه. وا 

فالثورة من أ جل الثورة ال فائدة مهنا، أ ّما الثورة من أ جل العداةل واخلري والفضيةل، فتكل 

  .ثّل هبا ال جياليه ثورتمك اليت س متّجدها ال مم وتمت 

لقد تعلّمُت أ ن ترتدوا ثيااب  يف العيد، فال ختلعوها عن أ جسادمك ليك تصريوا عراة ويسخر -

كمك الناظرون. وتعلّمُت أ ن تزتّوجوا وتنجبوا وتعَملوا يف حقولمك ومتاجرمك، فال هتجروا 

ابلغناء والشموع،  مكالعمل من أ جل البطاةل، فالبطاةل أ ّم اجلوع. وتعلّمُت أ ن حتتفلوا يف أ عياد

نمّك حتّبون احلّريّة، فاحلّريّة  فال تكفّوا عن الغناء وال تطفئوا الشموع من أ جل أ ن يقال ا 

اّل لينُش  تكون مبقدار، كام حّريّة الهنر اذلي يفيض كام شاء هل ولكن ال خيرج عن ضفّتيه ا 

 .املوت وادلمار

طريق لالكم يف أ ذهانمك فال تضلّوا يف الهكذا أ وصيمك أ هّيا ال بناء، وأ ريدمك أ ن تضعوا هذا ا

ّن الضالل ينتج عن اجلهل، عىل الرمغ من أ ّن كثريا  من اجلهةل يّدعون  وال تضلّلوا أ حدا . فا 

 .أ هّنم أ عل الناس وأ فهمهم

 

 "النّص اخلامس عُش "الكممك 

 

علوا جاكنت اللكمة يف البدء ليك ال تنهتي ، وَمن ال يبدأ ون ابللكمة ال يغتنون هبا، فا-

لكمتمك تطرق عىل ك ابب، وال تطرقوا ال بواب بأ يديمك، ل ّن من الالكم ما حيّطم 

ال بواب، ويعرب يف التارخي كعاصفة تعّري لتخلق من العراء عاملا  جديدا  خيتلف عن 

  .الصمت وامجلود

ن كنُت لن تصلوا ا ىل أ عامقها.  لهيا وا   يف وليس من حواجز بينمك وبني احلقيقة اليت تسعون ا 
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رحلتمك بني ال مس وما بعده س تجدون أ انسا  يس تعبدون اللكمة وجيعلوهنا خادمة هلم، كام 

أ انسا  تس تعبدمه اللكمة ويكونون خّداما  لها. فال تكونوا أ نُت عبيدا  بل أ حرارا ، وال حتقّروا 

آة  لوجوهمك  .الكممك عىل مسامع الناس فتحتقروا أ نفسمك، ل ّن الكممك مرأ

ّن من يسكب- ون عبري اللكمة يف كؤوسمك لتُشبوا وتفرحوا مه الشعراء والفالسفة ا 

واملغنّون والرّسامون والنّحاتون اذلين خيترصون اللكمة العذبة يف أ لوان من صنع خياالهتم، 

وهبا يْعربون بأ جنحة أ رّق من النس مي ا ىل خلودمه. ومك هو ضعيف ذكل الفنّان اذلي يعجز 

ني أ مسه وغده، كام عظمي ذكل اذلي جيعل غده قبل عن اخرتاق احلجب اليت تفصل ب

 .أ مسه، وينترص عىل الزمان

الّ هبا، فالفكر كواكب، والسطور جمّرة، - اّل بنورها وال يُعرف النور ا  اللكمة احلقّة ال تُعرف ا 

وال فاكر مراكب حتملمك ا ىل ال بعاد لتسكنوا فهيا، وتزرعوا يف حقولها وتأ لكوا من حصادها. 

ييضء ميوت عندما يودل، وخيتنق من عذاب  سواده ييضء، وّك حرب ال واحلرب عىل

نفسه. وّك ما تقولونه ا ن مل يكن رقيقا  اكلينابيع، ساحرا  اكلنغم، طليقا  اكلرايح، مضيئا  

اكلربق... يكون أ حقر من  عشب ايبس عىل جدران ال بد، فال تكونوا أ نُت من ذكل 

  .غري صوت العشب اذلي يعيش وهو ميت، ويرصخ من

ّن كثريا  من ال جشار ترفع أ يدهيا ا ىل السامء وال تقول شيئا ، وأ مجل ال جشار يه اليت ترفع - ا 

أ يدهيا للصالة، ولكاّم اكهتلت ا ىل خالقها أ عطت الناس فاكهة طيبة وظالًّ يقهيم من الهجري. 

ء ال يسمع الكهمم أ ّما أ ولئك اذلين يمتمتون عىل أ بواب املعابد وقلوهبم ال تقول شيئا ، فهؤال

أ حد وال يسمعون مه ما يقولون. وما أ طيب َمن يبهتلون بصمت ومعق، فهؤالء تطُرق 

 .لكامهتم أ بواب اخللود

وسرتون أ انسا  خيافون من الكممك ل نّه أ مجل من الكهمم، ومه ال يعرفون كيف يِصلون ا ىل 

ين يتبعون عليمك اجلّن اذل مسّو أ فاكرمك، فهؤالء يمْكنون لمك يف الطرق املهجورة، ويؤلّبون

ليه َمن يعاقبه ل نّه قال عنمك الصدق، ومه  آثرمك، أ رسلوا ا  أآاثهمم، ولكاّم حتّدث أ حد عن مأ

يريدون منه أ ن يكذب. وقد تُغنّون يف الساحات بأ صوات عذبة فيطردونمك ويطاردونمك، 
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هّنم يزّورون احلقيقة أ   ولكهّنم يف اليوم التايل ياكفئون الغرابن عىل أ صواتهنا البشعة، فاعلموا

كام يزّور اللّص هيئته ليك ال يعرفه أ حد وهو يفّر يف الظالم. لكن اعلموا أ ّن ال صوات 

البشعة س يكون مصريها يف غياهب النس يان، أ مّا ال صوات العذبة والرقيقة فهي  اليت 

ّن الكم الضعفاء ال ميتدحه غري الضعفاء، هل رأ يُت ف  ترتّدد يف الوهاد وال متحوها العصور. ا 

 خمادعا  حيّب الصادقني؟

ّن امللوك ال حيتاجون ا ىل َمن يرفع الكهمم، أ ّما الصعاليك يف منطقهم فيحتاجون ا ىل -  ا 

  .َمن ميدهحم ليك يغّطوا  سقطومه ابملدحي

لكاّم أ عطيُت الناس ذهبا  من أ لسنتمك، وطيواب  من شفاهمك سرتون كثريين يتجاهلونمك -

مبا تعطونه، وهؤالء مه احلاسدون احلاقدون اذلين يطمرون  ويظهرون عدم الاهامتم

   .رؤوسهم يف الرمال، ويظنّون أ ّن جتاهلهم س يقلّل من شأ نمك

يشّوهوهنا ال  ّن احلقيقة تنطق بنفسها، واذلينقد يقول البعض غري حقيقتمك، فال جتزعوا ل  -

حيّطون يش متون و ينقصون من شأ هنا بل ينقصون من شأ ن أ نفسهم. وأ قبح من هؤالء َمن 

من قدر الآخرين، فهؤالء يرمون كالكهمم يف القاممة ل هّنم يعرفون أ ين جيب أ ن يكون. فال 

تس تغربوا من الساقط أ ن يقول الكما  ساقطا ، بل تعّجبوا عندما يزنل الفالسفة كالكهمم 

 .ا ىل مس توى الساقطني

ن كالكم ال ّك ماكن هيذرو الفاشلون مه اذلين يتلكّمون أ كرث من غريمه، ذلكل تروهنم يف-

معىن هل، بيامن يتلفّظ العظامء كلكامت قليةل لكهّنا أ وسع من حبر وأ معق من جمّرات. فال 

تنشغلوا ابلالكم الكثري ل نه زبد، وال يضلّلمك أ حد ككرثة ما نطَق به، مفا أ كرث احلروف اليت 

 خزائن قالئد غالية يفتنطفئ قبل أ ن تش تعل، وما أ عظم الالكم اذلي يكون قليال  لكنّه 

  .الوجود

ذا مل تكونوا عىل صورته، فاخلعوه عنمك - من الكممك أ عرفمك وأ نُت من الكممك تودلون، وا 

واتركوه يف الغياهب، ل نمّك ال تريدون أ ن تعيشوا مع الظلمة، بل مع نور الشمس اذلي 

ليه منذ والدتمك   .تسعون ا 
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 "م ال صغرالنّص السادس عُش "العاِلم ال كرب والعالِ 

 

ابركوا الهنار اذلي ييضء لمك دروكمك، وابركوا الليل ل نمّك فيه تذهبون يف أ حالممك ا ىل -

 .أ ماكن بعيدة، وتلتقون بأ انس ال تعرفوهنم وال يعرفونمك

وافرحوا ابلبحر اذلي يعطيمك من مائدته، وحيمل أ رشعتمك ا ىل جزر اخليال، وعندما 

رح هيدأ ، فكام أ نُت تفرحون وحتزنون، فالبحر يف يغضب ال ختافوا منه، بل انتظروا أ ن

وحيزن. ولكن ال تلعنوا الساقية الشحيحة ل هّنا تعط  قليال ، فقد أ خذت قليال  وأ عطت 

ا  .قليال  مك البحر أ خذ كثريا  وأ عطى كثري 

ولكاّم رأ يُت احلّصادين جيمعون غامرمه عىل البيادر، اغتبطوا معهم ل ّن حصادمه كثري، 

َن ما صنعوه لنا ليست فيه وهكذا كون وا مع ّك َمن يصنع شيئا  يفيد الناس، وال تقولوا: ا 

ّن اذلي يذهب ا ىل السوق ال يشرتي  فائدة، مفا تعتقدون أ نّه ال يفيدمك قد يفيد غريمك، وا 

ليه. وليس عىل التاجر يف السوق أ ن  مجيع ما يراه أ مامه، بل يشرتي فقط ما حيتاج ا 

الّ عاش حياته فقريا  معَدما  يغضب مّمن ال يشرتون م   .نه، وا 

ّن َك َمن يعمل من أ جل هدف هو عاِلم. فالطفل الصغري اذلي يرمس أ حالمه عىل  - ا 

ورقة، واملرأ ة اليت ختّيط لمك أ ثوااب  لرتتدوها، واخلّباز اذلي يعطيمك خزبا  لتأ لكوا... ال يقلّون 

يلعنون  ةل. ومك مه جاهلون أ ولئك اذلينعلام  عن اخملرتعني اذلين يقّدمون لمك اخلري والفضي

الِعل ويقبّحونه، ويعتقدون أ ّن ما جاءت به البُشيّة يف اترخيها هو من معل الش ياطني. 

هؤالء ينُشون هجلهم يف ّك ماكن، ويِعظون يف الساحات، ويطلبون من  وسرتون

يدة كام سكن بع الناس أ ن يرتدوا جلود احليواانت، وميتطوا اال بل، ويسكنوا يف القفار ال 

ّن هؤالء يش هبون أ انسا  اكن يف مدينهتم عاِلم جليل يصنع هلم  أ جدادمه. وصدقا  أ قول لمك ا 

أ دوية ليك ينقذمه من املرض والوابء. واكن ذكل العاِلم يْغين أ بناء املدينة ويفتقر، فاكن ال 

هل. ومك اكنت هيُته ابللباس واملأ ك واملُشب، بل اكن يقيض الليايل ساهرا  يتفكّر يف مع
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غبطته كبرية عندما اكتشف دواء ملرض خطري! ولكَن رجال  رّشيرا  حّرض جامعة عليه، 

واهتمه ابلسحر، فهجموا عىل بيته وأ حرقوه، ففّر العامل لينجو بنفسه. وبعد مّدة انتُش 

املرض يف تكل املدينة، مفات كثريون من الساّكن، ومل جيدوا ذكل الطبيب ليك يساعدمه 

   .نهتميف حم 

ذا كنُت تؤمنون ابهلل  فال تكونوا أ نُت مثل هؤالء اجلاهلني اذلين حْيمكون عىل القشور. وا 

آمنوا أ يضا  أ نّه متخيّل وعاِلم، ورّسام، وفنّان. لقد أ وجد هللا العالَم من خياهل، وهندسه  فأ

يت ترثثر لبعلمه، ورمسه بأ لوانه، ومن غنائه أ عطى لل طيار والينابيع املتدفّقه وال مواج ا

ويه جتري ا ىل الشاطئ البعيد. ول ّن هللا ال يريد شيئا  لنفسه، فقد وهَبمك من خياهل 

وِعلْمه وفنّه ليك تبدعوا أ نُت يف الوجود، فال جتعلوا يوممك يش به أ مسمك، وال جتعلوا غدمك 

 .يرتدي أ ثواب يوممك

ذا ذهب ا ىل حقهل ليك يعمل يقول هل الناس: عْد ا ىل بي - ّن ال رضَمن منمك ا  ال  تك، فا 

ّن الزرع ينبت من تلقاء نفسه؟  حتتاج ا ىل تعبك وا 

ّن أ بناءمك س يجوعون، وس تكونون أ نُت  ذا مسعُت َمن يقول لمك ذكل ومعلُت بنصيحته، فا  ا 

 .مسؤولني عن الاكرثة اليت حلّت هبم

كيف ف قد يقولون لمك: ال تركبوا العرابت، وال تكتشفوا الكواكب، وال تقربوا الطائرات... -

تنتقلون من ماكن ا ىل ماكن؟ وكيف تصعدون مع طموحمك ا ىل ال عايل؟ وكيف تزورون 

ّن ال نبياء أ نفسهم لو جاؤوا يف هذا اجليل لاكنوا  أ هلمك يف املدن البعيدة؟ فصدق ا أ قول لمك ا 

فعلوا مثلمك، ولو عاد اكن الانسان مّرة اثنية ا ىل عامِلمك، ملا دخل ا ىل أ ورشلمي عىل حجش 

  .أ اتناكن 

 أ نظروا ا ىل اذلين يسريون ا ىل الوراء وال يذهبون ا ىل حيث تأ خذمه أ فاكرمه كيف -

ّن اال نسان منذ ودل يسري ا ىل الوراء ولكنّه يرفض   يعزلون أ نفسهم يف أ قبية اجلهل. وا 

التسلمي للزمان، ذلكل ترونه حيتفل ابل عياد، وييضء مشوع الفرح لكاّم تقادمت به 

 لبُش حيّبون الاستسالم ل بْطلوا ال عياد، وحزنوا عىل الس نوات اليت الس نوات. ولو اكن ا
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 .تذهب من أ عامرمه

أ نُت علامء صغار عىل صورة العاِلم ال كرب ومثاهل، فاجعلوا احلياة اليت متلكوهنا حقوال  مليئة 

ليت اابلمثر، وأ هنارا  تروي العطاش، وحبارا  من ال حالم اليت ال تعرف حدودا . كونوا اكلرايح 

جتري وال تقف، واكل مواج اليت تندفع ا ىل ال مام ويه تعرف أ هّنا ستتكرّس عىل الشاطئ 

  .وال يبقى مهنا غري الزبد

ونوا اكلغيوم اليت ترتاكض يف السامء ليك تغمر احلقول بفضلها ومتل  الآابر ماء للعطاش، ك-

غين، وبني بني فقري و وكونوا اكلشمس اليت تسكب أ نوراها عىل الناس مجيعا ، فال متزّي 

مكل وخادم، وصدقا  أ قول لمك: لو اجمتع ّك ملوك ال رض وأ جنادمه ليحجبوا قبسا  من 

 .نور الشمس ملا اس تطاعوا

أ ْغنوا الآخرين من أ عاملمك، وال تنتظروا ماكفأ ة، فا ّن هللا هو اذلي ياكفئمك عندما حتّولون -

   .ظفئأ فاكرمك ا ىل كواكب تنري يف ادلروب الوعرة وال تن

 

آتمُك  "النّص السابع عُش "مرأ

 

نمّك أ نفسمك ختدعون. فقد ترون أ نمّك كبار وأ نُت صغار، - آة أ نفسمك فا  عندما تنظرون ا ىل مرأ

وقد تفرحون ل نمّك جباكرة وما أ نُت سوى ضعفاء وساذجني، وختافون من املرض وال حزان 

آة تغّشمك فلامذا ال تكرسوهنا وترات ملاذا حون من عذاهبا؟ و والعواصف. فا ذا اكنت املرأ

 تذهبون ا ىل السوق لتسأ لوا عن مرااي تشرتوهنا وأ نُت تعرفون أ هّنا لن تكون صادقة معمك؟

آته حتطامي  ل هّنا كذبت عليه، -  ما مسعُت يف حيايت أ ّن أ حدا  أ خذ مطرقة واهنال عىل مرأ

  .فالناس حيّبون َمن خيدعهم ويومههم مبا ليس فهيم

آة يه - ّن أ مجل مرأ اليت تُظهرمك عراة أ مام احلقيقة، صادقني متواضعني، وعاشقني لعمل ا 

نمّك تقفون عاجزين أ مام الومه آة  تُظهر لمك هذا فا     .اخلري والفضيةل، فا ذا مل جتدوا مرأ

آة أ رواحمك فهي  اليت حتّبمك وتُبدي لمك الوفاء، فاحرصوا عىل أ ن حتفظوها، وأ منعوا   أ ّما مرأ
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ّن كثريين مهنم هلم وجوه بشعة وأ رواح اذلين خيافون من أ رواحمك  أ ن يكرسوها، فا 

 .رّشيرة، وقلوب قاس ية اكحلجارة

آة فوجد نفسه فهيا معالقا  وهو - نمّك تش هبون رجال  اشرتى مرأ عندما يصيبمك الغرور فا 

قصري القامة، وبدال  من أ ن يرّدها ا ىل من اشرتاها منه، جعل لها يف مزنهل مقاما ، وراح 

لهيا كّ  يوم بفرح عظمي، حَّّت ظّن نفسه ملاك . وعندما خرج امللوك ا ىل املبارزة  ينظر ا 

 .ارجتفت يده وانعقد لسانه من اخلوف والهلع

آة. والروح ال تتبّدد كام تتبّدد الصَور. فف  احلياة تتوازن - ّن الروح ال خَتدع كام خَتدع املرأ ا 

هناية اي ام أ نفع لمك يف الالروح مع اجلسد، ويف املوت يزول اجلسد وتبقى الروح ، فأ هيّ 

  قلييل املعرفة؟

ليمك. وقد تكونون يف - اجلسد يظهر لمك والروح ال تظهر، ولكهّنا تسري معمك وتتحّدث ا 

ماكن وتشعرون بأ ّن أ حدا  المس أ جسادمك. تكل يه أ رواح اذلين حتّبوهنم وحيّبونمك وقد 

ليمك أ رسلوا أ رو تعيدمه اهحم ليك تذكّرمك هبم، و ذهبوا ا ىل شواطئ بعيدة، ولكاّم اش تاقوا ا 

ليمك. وقد تظنّون أ ّن ما يبدو لمك هو أ فضل مّما ال يبدو، فهل الليل اذلي يظهر أ مجل من  ا 

النور اذلي ال يظهر؟ وهل الصوت القبيح اذلي تسمعونه هو أ رقه من ترانمي املالئكة اليت 

 ال تسمعوهنا؟

ف وتفرحون مبا ترتدونه من القشور، ولو أ نصقد تقفون أ مام الناس وأ نُت يف أ مجل حةّل، 

ليمك لاكنوا سأ لومك عن أ رواحمك اليت تغيب عن عيوهنم : هل يه مجيةل أ م  اذلين ينظرون ا 

 غري مجيةل؟

فمك يف احلقول من أ زهار رائعة يف لوهنا، لكّن راحئهتا ال تطاق، ومك يه خبيةل أ مواج البحر 

يه قطرة ء، فا ذا عطش الصّياد رفضت أ ن تعط اليت تعلو وهتبط ويتناثر زبدها يف الفضا

واحدة ليُشهبا. ومك يه كرمية تكل الساقية اليت تاكد مياهها تغور يف الرتاب، لكّن قطرة 

نقاذ رجل غريب ياكد ميوت من العطش. ومك تلتقون بأ انس يعطونمك  واحدة مهنا تكف  ال 

 !من أ فواههم عسال  ومن قلوهبم وأ رواهحم ساككني
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ذا جّمدمك - أ حد وامتدح أ ماممك ما فعلمتوه من اخلري ، فال تصّدقوا مجيع ما يقوهل، بل ا 

ّن كثريا   من الالكم هو  حّدثوه عن اخلري اذلي مل تمتكّنوا من صنعه بعد،  وقولوا هل: ا 

آة  اكلرماد يف املواقد املنطفئة، والرماد يندثر ويزول. وبعض الالكم امجليل ال يكون مرأ

 يقة، كام أ ّن الالكم اذلي حيقّر الآخرين ويشّوه أ فضاهلم ال يكونحصيحة تنعكس علهيا احلق 

 .صادقا  أ يضا  

هّنا ستنكشف يف عيون املُْبرصين، لكّن ال رواح ال تتقنّع وال - ذا اكنت وجوهمك مزيّفة، فا  ا 

آة تسمعون فهيا أ صواتمك وترون أ حاسيسمك، ونبضات  تنحرص يف حدود، فهل دليمك مرأ

آتمك كام يفعل املغرورون اذلين  قلوكمك، وتالحقون فهيا أ حالممك؟ حفذار أ ن حتّبوا مرأ

يتعّشقون أ نفسهم وال يريدون من أ حد أ ن يرسق شهرهتم... هؤالء ال حيّبون أ ن يعرفوا 

اّل ما يش هتون أ ن تكون عليه، ولكّن ما يرونه هو ال قنعة اليت تغّط   شيئا  عن أ نفسهم ا 

 !د؟قنعة، وليس من أ قنعة تدوم ا ىل ال بوجوههم، فكيف سيترّصفون عندما تتالىش ال  

 

 "النّص الثامن عُش "أ نُت وخلودمك

 

أ نظروا ا ىل احلجارة الباقية. ّك جحر خيربمك عن أ انس اكنوا هنا ورحلوا. مَفن زرَع هذا -

احلقل البنائه من بعده؟ وَمن حفر تكل الساقية وأ هرق فهيا بعضا  من عرقه؟ وَمن رفع 

 اليت تصل ا ىل عنان الفضاء؟تكل ال معدة اجلّبارة 

آثر ل ّولني، ا أ سامء غابت كام تغيب الشمس، لكهّنا ترصخ من خالل الزمن الغاكر لتذكّرمك مبأ

 .جفرمية أ ن تغّيبوا أ سامءمه وتنكروا فضلهم عليمك

ال يشء يودل من تلقاء نفسه، ولو وجدمت يل شيئ ا واحدا  يودل من غري خالق، القتنعت -

ليه من ين كرون فضل هللا علهيم. وهللا أ قدم من ّك يشء موجود، فلامذا مبا ذهب ا 

متّجدون اجلبال، والقمم وال وطان، ومتّجدون أ نفسمك ومتدحون ما جت ء به عقولمك وأ فئدتمك 

 من علوم وفّن وأ دب وفلسفة، وال تذكرون الفيلسوف ال كرب اذلي علّممك ّك هذا؟
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تغرقوا يف  ة يف حبر كبري، وأ نُت ختافون من أ ناسأ لوا البحر، فهو خيربمك بأ نّه قطرة صغري -

 !قطرة ماء. فيا لضعفمك وجبانتمك

ىل أ ّي مدرسة دخل ليك يتعّل  اسأ لوا العصفور: من علّمه أ ن يغيّن لمك لتطربوا وا 

 املوس يقى؟

سأ لوا احلديقة الغنّاء كيف تزيّنت بأ مجل ثياب، ويه مل تذهب ا ىل خيّاط ليصنع لها  ا 

 رداء؟ 

نّه لو اجمتع ّك صانع  العطور، ملا اس تطاعوا أ ن يصنعوا لمك من وصدقا   أ قول لمك ا 

أ عظم من مجيع هؤالء، فمك مّرة شكرمت  عطرها. فاعلموا أ ّن َمن سكب فهيا هذا العطر هو

 صانع العطور يف السوق ومل تشكروا معلّمه ال كرب؟

ّن الغيوم تصنع البحر، والبحر يصنع الغيوم، وحت-  لتعرفوا أ اّي  كّون رؤوسمكأ نُت تقولون ا 

ّن هناك َمن خلق البحر والغيوم معا ، ولكنمّك  مهنام خلَق الآخر، ولكيّن صدقا  أ قول لمك ا 

 .ابلعل واملنطق وصلُت ا ىل هجل

قالت الشوكة للزهرة: ملاذا جعكل هللا أ مجل ميّن، وأ رّق عبريا ؟ وبعد قليل جاءت -

اها لها، ، فشكرت هللا عىل نعمة القّوة اليت أ عطالعاصفة، فاقتلعت الزهرة، وبقيت الشوكة

وحرَم الزهرة مهنا، ولو اكنت الزهرة قويّة ملا غلبهتا العاصفة. وهكذا أ نُت كونوا أ قوايء وحتّدوا 

ّن القوة اليت فينا ال يغلهبا أ حد  .العواصف، ولكن ال تقولوا ا 

وار ذكل اصري. واكن يف جاكن يف اجلبال البعيدة حقل همَمل، تركه الفاّلح للشوك وال ع-

الكرم كروم أ خرى سهَر علهيا أ حصاهبا، وتعبوا فهيا. وملّا جاء الصيف محلْت عرائش الكرم 

املُهمل بعناقيد كثرية، وامتل ت الكروم ال خرى بعناقيد ممصوصة وذابةل، مَفن أ نُت 

  لتحاس بوا اخلالق عىل احلمكة يف ما خلقَه لمك؟

حّل عليه الظالم ومل يصل ا ىل مرفأ  حَّّت ضاع مركبه، ن يف البحر ماّلح مغامر، اك-

وخاف عىل نفسه من الغرق، وبعد أ اّيم دفعت به ال موج ا ىل جزيرة فهيا كنوز، فاغتىن، 

نّه   وانقلب خوفه وعذابه يف اجملهول ا ىل فرح عظمي. ولكْن ال جيب أ ن يقول ذكل املاّلح ا 
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 .أ غىن من الصحراء وأ عظم من الكواكب املنطفئة

ذا تقّطعت كمك الس بل، ووصلُت ا ىل أ ماكن ال تعرفوهنا، كام الال- ذا رفضمك   ختافوا ا  تغضبوا ا 

الناس ومل يسمعوا ما تقولون، مَفن يبغضون اللكمة مه اذلين يبست اللكامت عىل أ فواههم، 

  .وأ حبّوا الشتمية أ كرث من القصائد املعلّقة

 حياهتم وا يف ال رض فسادا ، اكنوا يعتقدون أ نّ أ نُت تعلَمون أ ّن كثريا  من اجلباكرة اذلين عاث-

ال تنهتي ، وعندما بلغوا من العمر عتّيا  وجدوا أ ّن ما يْفصل ما  بني يوم والدهتم ويوم 

الّ جزء يسري من الزمان. وميكنمك أ ن تتخّيلوا مقدار الندم اذلي أ ك  رحيلهم ما هو ا 

آيس اليت أ وقعوا ال كرايء ود هؤالء؟ واملساكني فهيا، فأ ين خل أ رواهحم، ومه يس تعرضون املأ

أ هو يف الامتثيل اليت أ قاموها هلم يف ّك ساحة؟ أ م يف الكتب الصفراء اليت تغفل كثريا  من 

املساوئ وتظهر قليال  من احلس نات؟... ولو أ نصف الناس لهدموا متاثيل الظاملني، وما 

اّل الغبار اذلي تطري به الرايح، ول حرقوا تكل  وا حيرّبون الكتب الاكذبة، وجلسأ بقوا مهنا ا 

كتبا  غريها ال يزّورون فهيا حرفا  واحدا . ومك مه عظامء أ ولئك امللوك اذلين تواضعوا يف 

حياهتم، فاكن موهتم جمدا  وكرامة هلم! هؤالء فقط يُذكرون ابخلري وليس القتةل وانبشو 

 .القبور

 

 النّص التاسع عُش العباقرة ال ربعة

 

نيّن أ عرف أ ّن فيك كثريا  أ نت رجل صاحل ح - ني تعرتف بأ نّك كنت خاطئا  وما تزال، وا 

نسان خيلو من اخلري والُّش، لكهّنام يتصارعان يف نفسه، فتارة يغلب  من اخلري، فليس من ا 

ّن اللّص اذلي سق أ موال املعبد س ُيطعم أ بناءه  اخلري واترة يغلب الُّش. صدقا  أ قول كل ا 

ريا  ُمعدما  يشحذ عىل الرصيف فيعطيه قليال  من ادلرامه. عُْد اجلياع، وقد يصادف رجال  فق

اي بيّن ا ىل مزنكل، وال تدع الوساوس هتمين عليك، فليس من ش يطان خارج اال نسان، 

يقاع بك. وقد أ عطاك العقل  وهللا ليس يف  حاجة ا ىل الش يطان ليك يساعده عىل اال 
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 .لتفّكر وختتار

ّن كثريا  من البُش يرتكون - اّل ا  الُّش يمتكّل أ رواهحم، فال يبقى من اخلري يف نفوسهم ا 

قطرات قليةل، تش به قطرات الندى عىل غصن جشرة، فهؤالء مه الطغاة والظاملون، 

وبعضهم يغرقون يف اخلري ويف حمّبة هللا حَّّت الاعتقاد أ هّنم وهللا واحد، ومك قرأ ان يف 

ال هّنم قالوا الكما  مل يفهمه امللوك. فالكتب عن أ انس تعّرضوا للعقاب واجلدَل واحلرق ل  

نّه ا هل، ولكّن املبالغة يف الالكم أ وقعت الكثريين يف  أ عتقد أ ّن عاقال  يس تطيع أ ن يقول ا 

  ...املهاكل

ّن هللا وضع يف ّك واحد منّا عقال ، ال لمييش ا ىل الوراء، وال ليتحّجر يف رشنقة - ا 

 امجلود... 

أ ّخر، وحنن حنمل رساةل وعلينا أ ن نوصلها... ومك يكون حنن املسؤولون عن التقّدم والت

 .فاشال  َمن يتعب من محل الرساةل فريم هبا يف الرايح قبل أ ن يبلغ هدفه

 

 النّص العُشون راقصة املعبد

 

ّن هللا حيّب امجلال، وحنن حنبه امجلال أ يضا  -  .ا 

ا رقص الرجل تتعّجبون ا ذمك يلزممك من املعرفة قبل أ ن حتمكوا عىل ال ش ياء. مفَّت كنُت -

ليه، بل يف عيونمك اليت  ّن اخلطيئة ليست يف اجلسد اذلي تنظرون ا  ومل ترقص املرأ ة؟ فا 

نمّك ال ترون من الراقصة ما يف روهحا من كراءة، وال تقرأ ون  تش هتي  ذكل اجلسد... نعم، ا 

ن أ   ما يف عينهيا من احلمكة، بل أ نُت تؤَخذون مبا يظهر من جسدها الضعيف ، وبعد

لهيا ، حتاس بوهنا عىل ذنبمك، ومهنا تنتقمون. أ ما رأ يُت الرجل كيف  تش َبعوا من النظر ا 

يسعى وراء املرأ ة، وقد يشرتي املتعة من نساء يبْعهنا، مّث مييض عهنّن وينعهتّن بأ بشع 

 الصفات؟

 وا لال تس تطيع الراقصة أ ن تقتلع جسدها وترم به يف الغياهب، فاقلَعوا أ نُت شهوتمك، وتعا-
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ّن قدميه ال جترؤان عىل مالمسة  ا ىل املرأ ة كام يأ يت املس تكشف ا ىل قاّرة جديدة، فا 

ال رض اليت نزل علهيا. واعلموا أ ّن العيون اليت تنظر فقط ا ىل القشور يه ساككني يف 

ناّم يه حدائق للمعرفة   .عنق احلقيقة، أ ّما العيون اليت ينعكس علهيا جامل هللا وصورته ا 

أ ن ترقص امرأ ة، بل عيبا  أ ن نشّوه جاملها بعيوننا وبأ لس نتنا، وما أ حقر العنَي  ليس عيبا  -

هّنام أ داة يف يد الُشّ   !واللساَن الذلين حيقّران، فا 

عندما ترتدي الراقصة ثيااب  تكشف عن ساقهيا وصدرها، فاثبتوا يف كراءتمك، وبدال  من -

ا، وال عيَب قصيدة لتعرّبوا عن ا جعاكمك هبأ ن تهتامسوا فامي بينمك، فكّروا يف أ ن تنظموا لها 

ذا خضعُت لزنواتمك وأ حببُت جسدها، ل نمّك حتّبون ّك يشء صنعته يد الفنّان القدير،  ا 

 .ولكن ال جتعلوا حبمَك للجسد يقودمك ا ىل أ ن تتخلَوا عن أ رواحمك وتسقطوا يف الوحول

 

 "النّص احلادي والعُشون "عبادة اذلات

 

هو صاحل، وقد يفعل قليال  من الُّش، والُّشير يفعل ما هو رّش، أ ّما الصاحل يفعل ما -

اخلري اذلي يفعهل فيش به حبّة رمل يف حميط، ولو ارتدى الُّشير الثياب امجليةل، وتقدّل 

 .ابذلهب، ووقف خيطب ابلالكم الرقيق أ مام الرعيّة

تظاهر ة ابحلقد ت مك من وجوه سوداء تتخفّى ليك ال تراها العيون، ومك من قلوب مليئ-

 !ابلنقاء والفضيةل

اال نسان يش به الكرمة اليت من غصهنا خترج عناقيد طّيبة وعناقيد ُمّرة تدوس علهيا -

ال قدام. فاحرصوا أ ن تكونوا أ نُت العناقيد اليت يأ خذها الزارع ا ىل السوق ليعرضها يفتخر 

ذا كنُت يف اقدون، ع وحقَد عليمك احلد الزار ي هبا، وال تكونوا عناقيد ليس مهنا فائدة. وا 

فاعلموا أ ّن هؤالء ال يطيقون أ ن يروا أ حدا  أ فضل مهنم، وأ ّن الشتمية ودلت يف قلوهبم 

وكربت وترعرعت عىل أ لسنهتم... ا ّن الكم احلاقد ال ينقص من أ جرمك، بل خيرب مّعا يف 

 .روحه من أ ذى
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اّل عندما يصبح يف الق- ا ىل ال بديّة  رب، ويف رحلتهاحلاقد يتأ بّط الُّش، وال يتخىّل عنه ا 

ينُش اخلراب والبؤس، ولو اكن ال جيين مهنام شيئا . فاحلقد ال يُباع وال يُشرتى، ولكنّه 

  .طبع يف النفوس. وأ نُت لن يعلّممك أ حد احلقد ل ّن يف قلوكمك اال ميان

أ نظروا ا ىل الشمس كيف تدفق عليمك ابلنور والنعمة، وعندما حيّل الظالم تضيع كمك -

ّن املصباح ليس أ قوى من نور الشمس، ا دلروب، فتضيئون مصابيمك. وحقا  أ قول لمك ا 

ّن مشعة صغرية قد تنقذ  ولكنّه ينفع وينترص عىل العمتة اليت حتيط كمك من ّك جانب، وا 

نساان  من الضالل   .ا 

نّه ال ميحو-   النور عىل ِصغره حييي والظالم عىل صغره مييت، وهمام طغى احلقد وجترّب فا 

 .النور، والنور خادل

ال تعّرضوا أ نفسمك للخطر عندما تقابلون من يعشقون ذواهتم، وكونوا عىل يقني أ هّنم -

ّن العِل لكَه يوجد فهيم. ولشّدة غرورمه وتعالهيم فا هّنم  يظهرون دامئا  مبظهر العاِلمني، فا 

آثرمه، ومه مجيعا يش هبون ملاك    احلمك عن  وِرَث حيشدون أ نصارا  ليك ميدحومه ويتغنّوا مبأ

وادله، لكنّه نُش الظل يف الرعّية وسّل مفتاح املدينة لالعداء، وليك يغّط  فشهل، مجع 

 .حوهل طائفة من املرنّمني ليك يتغنّوا بأ جماده، وال جماد عنه بعيدة كام تبعد الرثاّي عن الرثى

املطر عن  أ ن يوقف أ نُت املطر اذلي هيطل من السامء، وال أ حد يف جربوته وقّوته ميكنه-

اّل رّب املطر، وجنود ال رض وقّواهتا ليسوا أ قوى من الرايح اليت هتبه عىل الغابة  الهطول ا 

  .فتعّرهيا، وال أ عَّت من ال مواج اليت ترضب الصخور وتفتهّتا يوما  بعد يوم

نّه ا   هل رأ يُت سلطاان  يصدر أ مرا  ابعتقال العطر اذلي يف الزهرة؟ وهل مسعُت أ حدا  يقول-

 اس تطاع أ ن يصادر ال غنية العذبة ويرم هبا يف غياهب السجون؟

أ غنيُتمك يه سالحمك، فأ نُت ال حتملون الس يوف كام حيملها أ عداء اال نسان، وال تقاومون -

َمن يش متونمك وحيقّرونمك ابلالكم اذلي يش هبهم، فليك يعرفمك الناس ويعرفوا من أ جل ماذا 

تصنعه  يف حمّبتمك. واعلموا أ ّن قّوة املرء ليست يف اخلراب اذلي أ تيُت، كونوا هادئني واثبتني

ليه. ومك ترون أ انسا  يقفون عىل اخلراب ويفرحون به، وترون   يداه بل يف الرّب يسعى ا 



84 
 

 .أآخرين يعملون الرّب وال يتفاخرون

آذاان  تسمع ما وراء الالكم، وعقوال  تكتشف ما - ّن لمك عيوان  ترى ما يف ال عامق، وأ و ها 

أ بعد من البعيد، فافهموا أ ّن َمن يكذبون عليمك يقتلونمك مّرتني، أ ّما الصادقون، فصْدقهم 

عىل وجوههم، ومه اذلين حتَيون هبم وحيَيون كمك، وعهنم ال تفرتقون همام اكنت وعورة 

 .احلياة

 

 "النّص الثاين والعُشون "العداةل والقّوة

 

 ما علينا أ ن نفكّر كثريا  قبل أ ن حنّمل الُشيعة كّ الُشيعة ال تقول ّك يشء كام نفهمه. -

 ...نرتكبه من أ خطاء

ذا فتحنا ابب السجن مجليع اجملرمني - ّن اجملرم جيب أ ن يعاقب ليك ال يكّرر فعلته، فا   ا 

ووجدان هلم أ عذارا  ليك نعفو عهنم، المتل  العامل بأ ساليب القتل وادلمار. لكن ليس علينا 

ن اكن قاطع طريقأ ن نعامل البُش كام ت نسان كرامته وا   ...عامل احليواانت. فلال 

ذا كنّا اي س ّيدي نعاقب اجملرمني عىل أ فعاهلم، فكيف حناسب غري اجملرمني؟ وهل جنازي - ا 

ّن اذلين فقدوا أ بصارمه ميزّيون بني فاعيل  الناس عىل رشورمه كام جنازهيم عىل فضائلهم؟ ا 

 .الُشور وفاعيل اخلري

 من حمكة وال من قوانني تساوي بني َمن يزنلقون ا ىل هاوية ليس من رشيعة وال-

  .اخلطيئة، وَمن يصغ  ا ىل صوت مضريه ويريد أ ن يكون طاهرا  وكريئا  

 

 "النّص الثالث والعُشون "الوردة والعبري

 

ّن ِمن صفات الروح أ ن تعلو، ومن صفات اجلسد أ ن ينحدر، فالروح ال تعانق الرتاب، - ا 

ىل ال ثري. والويل ملَن احندرت روحه وجسده يف قت واحد، أ ّما أ ولئك واجلسد ال يرتفع ا  
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هّنم يش هبون كزنا   اذلين يرتفعون بأ رواهحم وأ جسادمه معا ، فهم اخملتارون،  ووجودمه اندر. ا 

خمبوءا  يف جزيرة بعيدة، وعبثا  يبحث عنه املغامرون، وقد يظهرون بيننا من حني ا ىل 

  ...ن أ فضاملحني، فنتبارك مهنم ونغتين م

 

هّنا كذكل  "النّص الرابع والعُشون "غيّب َمن يقول ا 

 

املرأ ة ليست خادمة لمك، وال جارية تتعّرى يف أ ّستمك. مفّزقوا الكتب القدمية وحّطموا -

الامتثيل اليت رفعها الغاكرون يف أ فاكرمك. وامحلوا نساءمك يف أ رواحمك ليك ال خيرجَن مهنا بعد. 

النساء وتأ خذون زوجاتمك ا ىل احلقول فيعملَن يف ال رض اليابسة  لقد رأ يتمك تضطهدون

ويعرصَن من الكروم مخرة وال أ شهيى، ويعجّن وخيزبَن لتأ لكوا، أ فل تش بعوا بعد من مخرة 

 .العصور ومن اخلزب واجلسد

آةل حتّبوهنا عندما تكون مجيةل وتكرهوهنا حني تكرب وتش يخ، فهل - مسعت أ ّن املرأ ة عندمك أ

تكربون وال تش يخون؟ وهل نظرمت يف مرااي أ نفسمك لتعلموا مك أ صبحُت عاجزين  أ نُت ال

ذا يبست  ذا أ مثرت تقّدسوهنا، وا  عن الفهم والتخّيل، ولتفهموا أ ّن املرأ ة ليست جشرة ا 

 تقطعوهنا من اجلذور؟

 عندما حتّب املرأ ة رجال  غري زوهجا، فأ نُت تعاقبوهنا وتصفوهنا بأ قبح النعوت، فهل عاقبُت -

 الرجل اذلي أ حهّبا هو أ يضا  وحتتقرونه كام احتقرمتوها؟ أ م يه أ حبّت وحدها 

 واضطجعت مع رجل من اخليال ال تعرفونه وليست دليمك وس يةل للعثور عليه؟

ذا اكنت امرأ ة تبيع جسدها، فا نّ - رجال  يشرتي مهنا، وكه واحد يبيع ل نّه حمتاج، وكذكل  ا 

َمن يشرتي. وقد رأ يتمك حتامكون َمن يبيع وال حتامكون َمن يشرتي. وصدقا  أ قول لمك ا ن 

ال  السوق، وال جيد من يشرتيه، التاجر الغيّن اذلي يأ خذ بعضا  من ذهبه وفّضته ا ىل

املاّرة، بل  يه السارقون، أ و يس تويل عليهيرتكه عندما تقفل السوق أ بواهبا ليك يسطو عل 

نّه حيمهل ويعود به ا ىل البيت ليك خيّبئه يف صندوقه  .ا 
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  عندما يبيع الرجل نفسه ا ىل امرأ ة، مَفن حتاس بون؟-

ذا اشرتى أ و ابع، فأ ين عدالتمك اي قلييل  نمّك أ يضا  حتاس بون املرأ ة، وتعفون الرجل ا  ا 

 اال ميان؟

ا من أ جل املال، فاملرأ ة اليت حتّب قد تعط  جسدها وليست ّك امرأ ة تعط  جسده

أ يضا ، يف احلالتني يعط  الرجل جسده أ يضا . فال تنظروا بعني واحدة وهتملوا العني 

ال خرى، فقد تكون العني اليت أ مهلمتوها يه اليت ترى بصدق، وتكل اليت تنظرون هبا ال 

اّل كام تريدون أ ن تعرفوا  .تعرفون هبا احلقيقة ا 

بون من املرأ ة أ ش ياء كثرية ال تطلبوهنا من الرجال، وهللا ال ميزّي بني أ بنائه، أ ّما وتطل 

 .التقاليد اليت متزّي فأ نُت وضعمتوها لغاية يف أ نفسمك، وليك تنفعمك... وليس من أ جل احلّق 

ّن ال رواح القويّة ال تتعب، بل ال جساد يه اليت تتعب -  .ا 

 دخيةل عليه، بسبب الُّش اذلي ينترص عىل الضغينة ليست من معل اال نسان بل يه-

اخلري ويطعنه يف الصممي بيامن يكون انمئا . ومك رأ يت من النساء اللوايت يرفعَن الصوت من 

أ جل احلّريّة، مفا أ كرهمّن وما أ عظمهّن! ومك رأ يت من النساء اللوايت حيتقرَن اذلكور، فا ذا 

وا ليعملَن معها ورفضت ّك الرجال ولو اكن احتلّت املرأ ة منصبا  كبريا  جاءت كّك النساء

ّن هذا انتقام بشع ال يس تقمي مع احلضارة، ومتيزي همني ال يليق  أ كرث قدرة وعلام  وفكرا ، فا 

آاثر المتيزي عن جسدها ومن اترخيها  .ابملرأ ة اليت انضلت طويال  ليك متحو أ

ذا اكن أآابؤمه قد ارتكبوا جرمية أ و فعلو - مثا ؟ وهل يُعفى من الما هو ذنب ال بناء ا  عقاب ا ا 

 َمن يعاقب الناس عىل ذنب ال يعلمون عنه شيئا ؟

ّن الرجل ال يساوهيا. الكهام جزء - ّن املرأ ة ال تساويه، وغبّية من تقول ا  غيّب من يقول ا 

ذا اهناَر ركن من أ راكنه ال يسل قاطنوه من اخلراب،  من الّك، وأ ساس يف البيت اذلي ا 

ن اكنوا عنه غائ    .بنيوا 
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   "النّص اخلامس والعُشون "الرجل العائد من احلرب

 

ّن مجيع من حاربوا يف - ّن احلرب ال تقتل ال عداء فقط، بل تقتلنا حنن أ يضا ، وذلكل فا  ا 

ذا  املايض البعيد وانترصوا عىل أ عداهئم ما زالت أ صداء انكساراهتم ترتّدد يف العصور. وا 

هّنا انتصارات عاكرة، يه اكمللح يف املاء، ل ّن مَ فتحنا كتااب  وقرأ ان فيه عن  ن انتصارات فا 

 ...التايل وتهنار أ جماده تكل ينترص اليوم وحيتفل بأ جماده يهنزم يف اليوم

ّن ال حياء قد يعانون من جّراء املوت أ كرث مّما يعاين ال موات أ نفسهم-  .ا 

من يذهب ا ىل احلرب ال يس تطيع أ ن يرّبئ نفسه من اجلرمية، همام أ وجد لنفسه من -

 ال عذار. 

ذا اكن قد قتل  وبعض الناس يتظرون ا ىل اذلي يدافع عهنم عىل أ نّه بطل، وال يسأ لونه ا 

الّ اعتربوه جباان  وال  ذا سأ لوه فال جدى أ ن يبالغ يف احلديث عن فظائعه وا  أ حدا  أ م ال، وا 

 .صفة البطوةليس تحّق 

هل السالم اكرها  للحقيقة، وأ بناؤه دعاة لها يف مشارق ال رض ومغارهبا. ومك - ما رأ يت ا 

أ غبط أ ولئك الفالسفة واملفكّرين اذلين رحلوا عنّا، وما زالت أ فاكرمه تسري بيننا وتدعوان 

وليت  .ا ىل الصواب، أ ّما اذلين دعوا ا ىل الُشور فقد صاروا خربا  أ سود يف الكتب العتيقة

 !الناس يتعلّمون من الكتب

 كيف تريد من اجلاهل أ ن يتعّل من مشارق الشمس، وعيناه عالقتان ابلغروب؟-

 

 "النّص السادس والعُشون "اكلرحي يف ال وراح اجلامدة

 

أ حصاب الضغائن وال حقاد ال يغيظهم  سوى أ ن تقولوا احلقيقة عهنم. وهؤالء يريدون أ ن -

أ ن يأ خذومه ا ىل جماهل الكذب والرايء. واخملادعون ليسوا قةّل، بل يُْعموا بصائر الناس، و 
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مه فئة من املْبدعني يف اال مث، بيامن أ نُت تبدعون الفضائل، وليس من السهوةل أ ن تنترصوا 

  .عىل من يتنكّرون ويَظهرون بغري وجوههم

ين أ عطاهام و لكاّم أ تيُت بفكر مجيل ازداد أ هل القباحة غيظا ، فأ نُت وهؤالء تش هبون أ خَ -

وادلهام أ رضا  لزيرعا فهيا زرعا  طّيبا ، فغرس ال ّول يف أ رضه نوعا  واحدا  من الشجر، وزرع 

الثاين س بعة أ نواع، وعندما جاء وقت احلصاد، قطف ال َخوان من أ جشارهام خريا  كثريا  

اّل قليال ، واشرتوا ن ال خ م وذهبا ا ىل السوق ليبيعاه، فل يشرِت الناس من ال خ ال ّول ا 

الثاين حَّّت فرغت صناديقه، فعاد يف املساء ا ىل بيته فِرحا ، وأ خرب زوجته وأ والده بأ نّه رحب 

ماال  وفريا ، فاغتبطوا. أ ّما ال خ الثاين فاستشاط غضبا ، وبدال  من أ ن يذهب ا ىل حقهل يف 

 موا أ نّ لالصباح ليك يغرس أ جشارا  أ خرى مثلام فعل شقيقه، أ رضم النار يف زرع أ خيه. فاع

  .اذلي يف روحه رّش ال يبارك اخلري، ومن يباركون اخلري مه أ قّل من أ صابع أ يديمك

ّن قطرة ماء واحدة قد تعيد - ال ختافوا من كرثة العدد، فاال ميان حيّررمك من خوِفمك، وا 

نساان  من موته  .ا 

رون فضل امجلال كرباّم تقابلون بَُشا  يسريون وراء البشاعة، ويكّرموهنا يف ّك انحية، وينْ -

اذلي يرونه يف وجوهمك وأ فاكرمك، فهؤالء حيتفلون ابلبشاعة  ل ّن امجلال بعيد  عهنم كام 

د املسافة بني ال رض والسامء. والفرق بينمك وبيهنم يش به الفرق بني أ طيار الصباح اليت تغرّ 

ستسمعون و ومتل  ال جواء حسرا ، وخفافيش العمتة اليت تضطرب من النور وتلعن الهنار. 

ّن ما اقرتفوه من كذب ليس  من املاكرين حتقريا  للصدق ال خيطر يف ابل، وس يقولون ا 

 .غرورا ، ولكّن احلقيقة اليت تقولوهنا وال تزيدون فهيا حرفا  واحدا  يه الغرور

س تِجدون يف مدن بعيدة َمن يعرضون أ اكذيهبم يف عني الشمس، فميّجدمه الناس -

اذلين ضعفت أ رواهحم خيافون من الفجور، فاذلي يرتكب معصية ويطلبون رضامه، ل ّن 

الكذب ال مينعه يشء عن ارتاكب الفظائع همام عظم شأ هنا، وذلكل ترون أ ّن للمزّورين 

شعوب وقبائل، بيامن يبحث أ نقياء القلوب مّعن  منازل كثرية، وَمن يدورون يف فلكهم

ْن ش تّان ما بني الزهور وال شواك، وقد ال جيدونه... لك يساعدمه ويؤوهيم يف الش تاء،
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فبيامن تنُش الزهرة عبريها بصمت يف الهواء وال تلتفت ا ىل الصغائر، فا ّن ال شواك تبغض 

العبري وتمتىّن لو أ هّنا تس تطيع أ ن تنشب أ ظفارها يف ال زهار وهتّشمها هتش امي . وليس من 

يف ّك  رح. فاسكبوا العبريأ حد هل عينان ال ميزّي بني ال وراق النامعة وال ظافر اليت جت

  .ماكن، ودوسوا عىل ال شواك وأ نُت حفاة، وس تجدون أ هّنا أ ضعف من أ ن تؤذيمك

ّن الرماح اليت يف أ يدي - ّن أ عَّت امللوك ال يس تطيعون أ ن حيبسوا كواكب السامء، وا  ا 

 .ال رشار ال جترح ال مل، وال توقف ال رض عن ادلوران

حنتوا ام اكن الليل عظامي  ينكرس أ مام شعةل صغرية ويندثر. واامحلوا قناديلمك يف الليل، مفه-

أ فاكرمه عىل الصخور، يف جذوع الغاابت، يف العواصف والرعود، وكه ما ترتكونه وراءمك 

ّن أ فاكرمه  لن ميحوه الزمان، ولن تقوى عليه الهناية. أ ّما أ ولئك اذلين ينطقون ابلقشور فا 

 .عمتة يف مقاكر النس يانحمكومة ابملوت وأآاثرمه س تأ لكها ال 

بيامن أ نُت تسكبون من جرارمك يف كؤوس اجلاهلني، احذروا أ ن تسريوا أ مام اذلين -

ّن الاكذب يُتعبمك، أ ّما الصادق ال مني فريحيمك من عناء النظر ا ىل الوراء  .يكذبون، فا 

 

 "النص السابع والعُشون "املرنّمون

 

 أ عني الصغار. ولن يبقى جحر عىل جحر يفسوف يرتعد السالطني من الرباءة اليت يف -

أ ورشلمي احلقد والضغينة. س يدخل أ بنائ ا ىل املامكل حفاة عراة، ليك يقلبوا متاثيل الرخام، 

ّن العيون اليت تغرق يف  وخُيرجوا امحلام من ال قفاص، فقد طال زمن اخلوف والرعب، وا 

 .ادلموع، س يصبح لها صوت وس ُتِغرُي عىل حجافل العدم
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 "النص الثامن والعُشون "مثيل يرتدي الرباءة لباسا  

 

احلامك أ يضا  مل يطلب شيئا  لنفسه، لكّن هل عيوان  ترى وقلبا  يشفق، وجنوده ساهرون -

 .عند ال بواب، والناس ال يروهنم ل ّن أ جسادمه ليست من تراب

 

 "النّص التاسع والعُشون "ال حتتقروا أ حدا  من الناس

 

ّن اذلين  ال حتتقروا أ حدا  - ّن الشّحاذين قد يكونون أ غىن من النبالء، وا  من الناس، فا 

 .خيدمون يف القصور قد تكون أ فاكرمه أ مجل من أ فاكر الشعراء

اكنت امرأ ة تبيع جسدها يف الطريق، فرأ ت رجال  يسقط عن صهوة جواده، فرتكْت -

ليه ليك تساعده، فمك يه ابئسة يف جتارهتا، ومك مه ئسون َمن يشرتون اب جتارهتا وأ سعت ا 

مهنا، لكهّنا عظمية عندما أ عطت ومل تأ خذ. فال تقولوا: هذا غينٌّ وهذا فقري، فالفقراء 

ميلكون ما ال ميلكه ال غنياء، وقد يش هتي  ال غنياء اذلين يف أ رواهحم جليد مّما يف قلوب 

 .الفقراء من احلّب والطهارة

يصنعون للشمس عقودا  وأ ساور. لقد رأ يت ملواك  يشحذون رغيفا ، ورأ يت صعاليك -

 والتقيت بأ انس يأ لكون وال يش بعون، فهؤالء مه احملتاجون، مَفن يساعدمه؟

لكاّم التقيُت بفاّلح يعمل يف احلقل فاحننوا هل، وجّمدوا تعبه ل نّه يعطيمك خزبا  لتأ لكوا -

ّن الرّسامني والنّحاتني يعرضون أ عامهلم  معارض ليك يف وتطعموا أ طفالمك. وصدقا  أ قول لمك ا 

لهيا املعَجبون ويشرتوا مهنا، أ ّما الفاّلح فال حاجة به ا ىل أ ن يفعل مثلهم، ل ّن  ينظر ا 

 .الطبيعة معرضه، وّك مثرة خترج من بني يديه لوحة من امجلال رمسهتا يد املبدع

 ولكاّم رأ يُت حّدادا  يزنل مبطرقته عىل احلديد، فقّدموا هل وردة من أ جل عرقه اذلي يبذهل

وتعجن وهتّز الرسير  من أ جلمك. وهكذا افعلوا للنجار واخلّباز والراع  واملرأ ة اليت تطحن
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ن اكنت ثياهبم ممّزقة ويكسوها الغبار  كمييهنا، فهؤالء مه املالئكة اذلين يسريون بينمك، وا 

ذا مسعُت أ حدا  يسخر مّما يرتدون،  والسواد، مِفن حدائقهم زانبق، ومن أ فواههم صلوات. وا 

 .امنعوه، ل ّن ال أ حد يسخر من الُشف والفضيةلف

ال تكونوا ك ولئك امللوك اذلين يتبّجحون بنعمة ليست مهنم، ويتومّهون بأ ّن السامء تصغ  -

الّ من تراب لهيم، وتأ متر بأ مرمه، وما أ رواهحم ا   .ا 

يسوا ل  ال تعارشوا َمن ميعنون يف حتقري الآخرين ليك يُْظهروا أ هّنم ال فضل، فالناس-

أ غبياء، وال قنعة ال تظّل طويال  عىل الوجوه. فا ىل أ ّي مدى تس تطيع القباحة أ ن تتغىّن 

ّن  نّه ييضء للعاكرين يف الطريق؟ حقيقة  أ قول لمك ا  جباملها، ويس تطيع الظالم أ ن يقول ا 

 .اذلين يصّدقون أ ّن الظالم نور س يكتشفون حقيقته عندما يتعرّثون ويسقطون

ذا حقّرمك أ حد فال تردّ - لهيا ا  وا عليه، ل ّن اذلي ينطق ابحلقارة دليه بضاعة رخيصة ال ينظر ا 

ذا أ ظهرمتوها يف ّك ماكن، فقد يس تويل علهيا اللصوص  .أ حد، وأ نُت يف أ رواحمك كنوز، فا 

 

 "النّص الثالثون "احلّريّة للشعوب

 

بذلون أ رواهحم ي ال يغّرنمّك امللوك مبا دلهيم من كنوز وأ جماد، وال تس تخفّوا ابلضعفاء اذلين -

ّن هللا مل خيلق الناس ليكونوا أ مالاك  ملَن مه أ قوى مهنم، وامللوك اذلين  من أ جل كرامهتم. ا 

ناّم حيمكون عىل أ نفسهم ابملوت وعىل عروشهم ابلزوال  .يظلمون شعوهبم ا 

تسمعون أ ّن قدر الشعوب أ ن تعيش يف دَول، وهذا أ مر جيّد لو أ ّن تكل الشعوب قد -

ا أ ن تعيش جممتعة حتت راية واحدة، ولكْن أ ن يُفَرض علهيا أ ن تكون يف اختارت بنفسه

أ ّمة مع شعوب ال تفهم لغهتا، وال تعرف تقاليدها، وال تؤمن بقيَمها، فهذا ال يس تقمي مع 

املنطق والعداةل. فكيف سيتعامل يف التجارة والصناعة والزراعة َمن ال يقبل الآخر، وقد 

ليه؟حيتاج ا ىل مرتمج لكاّم أ را   د أ ن يتحّدث ا 

 تسمعون أ ّن َمن يريدون احلّريّة مه خائنون، واملكل اذلي أ معل س يوفه يف أ عناق الناس -

ناّم فعل ذكل ل نّه اعتربمه خائنني، وخارجني عىل سلطة ورهثا  من أ جداده، وما يه ا 

اّل الشعور ابلقّوة والاعتداد والهمينة عىل مصائر الضعفاء؟  السلطة ا 
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ذا سأ لمك سا هّنم وا  ئل عن أ ولئك ال بطال اذلين جاهدوا من أ جل مصري أ بناهئم، فقولوا ا 

من اخملتارين، وذكّرومه بتكل ال مم اليت تفّرقت كرىَض أ بناهئا، فذهبت كه مجموعة مهنم يف 

وا هبم يف السجون. أ ّما الكتب اجلامدة اليت ما  طريقها، ومل يعاقب احلاّكم أ اّي  مهنم، وال زجه

َمن عمتت قلوهبم ورفضوا أ ن يسريوا يف مواكب الضياء، فال تصّدقوا حرفا  زال يلوكها 

واحدا  ممَا جاء فهيا. وهؤالء يتغنّون ابحلّريّة وأ فاكرمه يف جسون يه أ ضيق من نعوش، 

آثر القدمية اليت ال يد هلم فهيا، وال قمية لها يف احلارض.  ويتفاخرون ابملعارك واحلروب واملأ

ا ، كّر املرء اترخيه، وأ ن يتعّل منه ويعلّمه ل بنائه! ولكّن التارخي ليس جحر ومك هو رائع أ ن يتذ

آاثرا  متعفّنة ترضهبا الرايح وتعّرهيا، فالتارخي يتحّرك ا ىل ال مام، وحنن   وال أ

 .نقود العربة ا ىل املاكن اذلي تشّع فيه الكواكب، وترصخ مواكب اخلري والفضيةل

نّه ال يس تطيع أ ن يبين سّدا  يف وجه العاصفة اليت هتهمام طغى ذكل املكل وجترَب، ف- به ا 

ّن جباكرة ال رض س يالحقونه ويزنلونه من  من ّك جانب. ولو وضع سلاّم  ا ىل السامء، فا 

عليائه. وسرتتفع أ عالم احلّريّة يف ّك ساحة، ل ّن احلّريّة من صنع اال هل، وقد أ عطاها من 

  .جعُز من أ ن يرموا هبا يف دهالزي العدميديه ليك يغتبط هبا البُش، والطغاة أ  

 

 "النّص احلادي والثالثون "لتنترص اليامسينة عىل اخلوف

 

طوىب لذلين يعودن ا ىل حقوهلم لزيرعوها مقحا  ويغرسوا يف الوادي أ جشار زيتون وتني. -

وطوىب ملن حيّطمون أ غالهلم، ويفّرون من املوت اذلي اكن يس تعبدمه، وينطلقون خبطى 

 .ا ىل زمان جديداثبتة 

يّل ليك خُنرج املدن من حرائقها، ونعط  للعاكرين كتاب حياة-  .تعالوا ا 

  .وداعا  اي لكامت الراثء، واي أ انش يد البطوةل، واي حاكايت اجملد البائدة-

وداعا  للقصائد املعلّقة اليت تتحّدث عن فرسان القبائل، ولدلماء اليت ما زالت ترصخ يف 

للس يف والبندقية واحلجر، ولتنترص اليامسينة عىل اخلوف، وليمتّجد  رمال الصحراء. وداعا  

  .حرب القل

 س منيض يف الغاابت والقفار حَّّت نصل ا ىل البحر الهادر. س نخاطب الطيور البيضاء اليت -
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تنُش أ جنحهتا عىل املوج قائلني: حنن مثكل أ يهّتا الطيور... ال نسأ ل عن بيوتنا، وال من 

ا نأ ك ونُشب. نعرف أ ّن هللا يعرفنا وجيعل لنا مساكن يف قلبه، وهو أ ين جئنا، وال ماذ

الزمان واملاكن والعناوين لكهها، وهو يطعمنا من حصاده، ويسقينا من ينابيع ال ينضب 

 .ماؤها

 .ترْكنا السالح عىل الرصيف ليأ لكه الصدأ ، فنحن ال نريد الباكء بعد اليوم-

 .ال نريد الثأ ر، وال نريد القبيةل

َمن يقّدسون ادلماء فبادلماء ميوتون، ومن يعبدون الروح فبالروح يعيشون. فلنحَ  حنن -

بأ رواحنا، ولنرتك أ بناء اجلسد ميوتون يف أ جسادمه، ويبكون علهيا وال أ حد يسمعهم سوى 

 .أ معدة القبور

ّن اذلين بدأ وا احلروب مل ينترصوا، واذلين رفعوا سالهحم ليقتلوا ال كرايء مل يبَق م- م هنا 

 .سوى صفحات يف كتب، ومتاثيل عّرهتا الرايح يف ليايل اخلريف

ر لتعودوا اي أ بنائ وأ حبيّت ا ىل البيوت البيضاء اليت بنيمتوها يف القرى، وأ شعلُت فهيا ان-

آابرمك وحاكايتمك... ا ىل غناء اجلدول وهديل الاميم  املواقد، وغنّيُت للفصول... لتعودوا ا ىل أ

ىل أ   رواحمك اليت غادرمتوها ومل توّدعوها، ويه تبيك بأ مل وتسأ ل عن عىل السطوح... وا 

 .أ بناهئا فال جييب سوى الفراغ

ّن صوت هللا هو صوت الرباءة، فال تفقدوا كراءتمك، ل ّن ال رض اليت أ طلعتمك ال تريدمك - ا 

أ ن تتحاربوا من أ جلها... لقد غضبت تكل ال رض من عارمك، وكتبت أ سامءمك عىل أ لواح 

ّن  الهزمية، فكيف تقرأ ون تكل ال سامء وتقولون: ها حنن مذكورون يف سفر اخللود؟... ا 

خلودمك يكون يف َمن أ حببُت وَمن س تحّبون. واحلقد ال جيعلمك خادلين، ل نّه واملوت واحد، 

ّن  فاحبثوا عن البقاء يف مدينة ال حياء، وال حتملوا بعد الآن نعوشمك وتسريوا ا ىل العدم، فا 

 .نفسه ال يش هتيمك وأ نُت ترتدون ثياب الضغينة وحتتفلون ابلثأ ر وادلمارالعدم 
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 )قّصة( طـائـر الـهـامـة -2

 

ال س ئةل صعبة يف عامل متناقض، واملشاهد احملفورة يف اذلاكرة أ صبحت رجاال  ونساء - 

َن ال س ئةل هـ  الغياب، والغياب مـأ ساة،  يزتَوجون وينجبون قبائل من غبار ورمــاد. ا 

، والشكه انتحار للعقل واحتضار للشجاعة  .واملأ ساة خطيئة، واخلطيئة موت، ويه الشكه

الُشيعُة ال زليَُة ال تُسامُح اجلبناء، اذلين يتعرَثون يف خطامه عندما يسريون يف قلب -

اال عصار، وال اخلائفني اذلين يرسقون أ كياس احلنطة من خمازن املدينة، مَث يرمون هبا 

  .همجور خوفا  من العقاِب والندم حتت جرسٍّ 

احلروب ترتك أ جنحة خمَضبة ابدلماء عند ّكِ ابب، وأ عراسا  مذبوحة يف الشوارع، -

ورجاال  ماردين حيملون اجلروح يف ضامئرمه، ويطلقون الرصاص يف الرباءة. الرباءة وحدها 

  .يه رضيبة ادلم

أ َن  رين تبدأ . الهناية وحدهــا تقرِّ أ  عندما ينشب املوت أ ظفاره، ال تعرف الضحيَة مـن -

 ...الالكم ال جيدي، وال يعيد رصاصة ا ىل بندقيَة

ال نقياء يعتقدون أ َن السالح ال يقتل، واجملرمون ال يعرفون أ َن مصت الضحيَة رصاصة  -

 ...يف القلب

آهتا- مه اذلات عندما تنظر ا ىل مرأ  .السالح همام طغى، فس تحّطِ

َن مشاعران قد تكون أ س يافا  همام اكن املرء - نَه ال يقوى دامئا  عىل التحمَك مبشاعره. ا  قواّي ، فا 

  .مصلتة عىل مصائران

حصيح أ َن القدر يدفع ابال نسان ا ىل حيث ال يريد، لكنَه فوق ذكل يُّشِده يف ادلروب - 

 .اخلطرية، وميل  حياته ندما  عصّيا  عىل النس يان

بَد من العودة ا ىل اذلات، فتتاكثر ال س ئةل، وتعجز العقول  بعد أ ن ينهتي  الاحتفال، ال-

عن أ جوبة لها، وبني اذلكرايت الصعبة واحلارض ال لمي، ترتَدى ال رواح يف حجمي العقاب، 
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ويرصخ اال نسان الآخر يف اال نسان: ماذا جنت يداي؟ وكيف حتَولُت ا ىل وحش اكس ال 

 غري البؤس والعذاب؟يرمح؟ وما يه املاكفأ ة التـ  حصلت علهيا 

اليأ س، والغضب، والهذاين، واجلنون، والصداع، واخلوف، والانتحار يه املظاهر -

لهيا اخلاسون  ال كرث انتشارا  بعد انهتاء احلروب... بل يه ال جوبة التـ  ميكن أ ن يطمنَئ ا 

 .بعد أ ن تصطدم عقوهلم بفراغ، فتتعَطل

 .الربيع يف قلوبنا، وحنن نصنعه-

 .ناس يعيشون دامئا  يف اخلريف، وال يطيقون اخلروج من خلف جدرانهبعض ال  -

 .ِمن العقالء َمن ال يعرفون أ هَنم جمانني، أ َما اجملانني، فهم أ قرب منَا ا ىل اجملهول-

ّن اجلنون عند العظامء هو رضب من القداسة-  .ا 

 !هتمأ غلب اجملانني أ صبحوا كذكل، ل َن العقالء رفضوا الاعرتاف بعبقريَ  -

مها وترم  - د اجلبان هو اخلاس يف الهناية، وعىل كرامته س تعرب خيول الرايح، فهتّشِ املرتّدِ

 .هبا يف الفراغ

آابهئم- َن اال نسان ال يورث الَُش ل بنائه... قد يكون ال بناء أ كرث نبال  من أ  ...ا 

 .عدب من العار أ ن تغرق الشمس يف ال فق البعيد، ويف ال رض عداةل مل تتحقَق-

ذا مل نغفر أ خطاء البُش، أ صبح العامل غابة للثأ ر، وحتَول اال نسان أ يضا  ا ىل طائرٍّ مفرتسٍّ   ...ا 

 .الرجل الطّيِب هو البحر اذلي يطوي يف أ عامقه َك الصخب واملأ ساة- 

بون اجلروح خبيوط النس يان، ويدوسون بأ قداهمم عىل  - العظامء فقط يعرفون كيف يقّطِ

أ َما أ حصاب النفوس الضعيفة، فيأ سون أ رواهحم يف زانزين احلقد، ويأ لكون قامة الليل، 

  .خزبا  ايبسا  عىل مائدة ال حزان واذلكرى، فيجوعون ويعطشون

ىل الطبيعة التـ  ال تس تقره عىل حال. هل  - أ نظري ا ىل البحر كيف يتجَدد ابس مترار، وا 

ر؟  هناك يشء يف هذا الكون يرىض ابمجلود والتحجه

رة من قيود الُّشِ والبغض - رادتنا املتحّرِ  .املس تقبل حنن نصنعه بأ نفس نا، اب 

 ينبغ  أ ن نضع حّدا  ال رادة اجملمتع التـ  تسعى ا ىل ا خضاع مصائران، خصوصا  عندما  -
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ة  .يكون هناك رصاع حادٌّ بني ال فاكر اجلامدة وال فاكر املتغرّيِ

َمل املسؤوليَة الاكمةل عن تدمري وطن، أ ن أ ان ال أ توقَع من اجليل املايض، اذلي يتح -

 .يكون مسؤوال  عن خلق حياة جديدة

نيَن أ شفق عىل نفيس عندما أ س متع ا ىل رجل ال يقوى عىل السري، حيارض يف غزو - ا 

َن اذلين فاهتم القطار ال حُيس نون ا صالح احملَطة، واذلين ينتظرون عىل حافَة  الكواكب... ا 

 ...دةالقرب ال يصنعون الوال

القدر لقمة ماحلة. القدر فأ س حَطاب تهنال عىل جذوعنا. القدر جحر ابرد عىل مائدة  -

 .اجلياع

 .الناس يف حممكة ال تقفل أ بواهبا، ويريدون لّكِ حضيَةٍّ مهَتاَم  -

لقد رأ يت يف أ حالم سالما ... اكن ش يخا  طاعنا  يف السّن، ويتوَك  عىل عصا. أ حببته، -

نَه يعرج، وساعدته ليك مييش... وبعد ذكل فقط عرفت أ َن ال حالم أ بلغ أ شفقت عليه ل  

من اليقظة. جيب أ ن ينام املرء قليال  بعد، ليك يبتعد عن الناس، وال يسمع الكهمم... 

 .الكهمم وحوش يف غابة

 .عندما يغضب املرء، يتخىَل عن قراره، ويضعه يف يد الصدفة-

جسد غري جسده، يطري به ا ىل ما فوق الغيوم...  جيب أ ن يكون لّكِ واحد منَا -

م الزجاج دفعة واحدة... وقد ال  فيدوس علهيا، وك هَنا زجاج يتحَطم... قد ال ينفع حتطه

 .يفيدان حنن أ ن نقطع املسافة بني ال رض والسامء... ينبغ  أ ن نمتهَل، ليك ال ميحوان الفراغ

هَنم ال يفهمونهل تعتقد أ َن َمن لعنوا الصباح ميكهنم أ  - لغة  ن يقطفوا زهرة من بس تانه؟! ا 

ق العبري، ومعانقة الفجر الطالع  ...امجلال، وقد حرهمم هللا من تنشه

علينا أ ن نواهجهم بلغة احلّبِ الصارخ، فهناك مطرقة واحدة لتحطمي رصوح اجلهل، وعلينا -

آلهته القدمية، وحنظر عىل الناس عبادة ال واثن  .أ ن نزنلها عىل أ

  ...ادلم اذلي أ هرقه اجلاَلد عىل مذحب الرباءة ال يغسهل مطر النس يان-

َن -  مَّت اكن اجملمتع صاحلا ، والبُش أ تقياء؟ ومَّت اكن هللا خاضعا  ملا ميليه عليه الناس؟... ا 
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الُشيعة احلقيقيَة ليست موجودة يف ال فاكر، والتقاليد املوروثة... والرجل املؤمن ال يسمح 

 .أ خذ رشيعته منِّهل حد بأ ن ي

آيس، بل يه دليل   - هل ما أ نزلته من الآالم واملأ احلرب يه اخلطيئة املميتة التـ  لن يغفر ا 

ده من العاطفة... العقل هو  قاطع عىل وحش يَة الانسان، وبدائيَته، وخضوعه للعقل، وجتره

ة، فهي  وتُُّشِد. أ َما العاطفالآةل الهَدامة التـ  تفلت من ّكِ الَضوابط، فتقتل، وجترح، 

منبع الصدق واحلمكة. يه اجلُرأ ة عىل التَسامح، والَشفقة عىل فقري عار، والَشجاعة عىل 

نسان همام اكن لونه، أ و دينه، أ و ُمعتقَده. العقل  حترير العبيد من عبوديهَتم... ويه احملبَة لال 

آذاهنم، ويدفع هبم دفعا  ا ىل معرك رء، ة الوجود، والقلب يأ خذ بيد امليُمسك ابلبُش من أ

ويقوده ا ىل مساكل احلّبِ والفضيةل. ومك هو مجيل أ ن ينسجم العقل والقلب يف نغم واحد 

 !فيه امجلال والسالم واال بداع

قوم من اجلهةل يقودون هجةل أآخرين، ويتحمَكون مبصائرمه، بل مع   يقودون ذوي بصائر، -

 . جنازاتون ا ىلفيضلهون معا ، ويصل

القتةل كثريون لكَن القاتل واحد. املوىت أ كرث من القبور، والهواء حيملهم ا ىل أ بعد من -

املوت. وعىل الرمغ من عددمه، فا َن املقتول واحد. احلرب ليست بني البُش، بل يه بني 

آلهة. وأ ان أ ريد من الآلهة أ ن تتحارب، ليك متزّيِ بني الثأ ر والغفران. غدا  ستنقضه العاصفة  أ

د، عىل هل المتره  جشرة، فتعّرِهيا، لكَن العاصفة اكنت عارية قبل أ ن تودل. الشجرة ا ذن ا 

والعاصفة حضيَة. هكذا يقول ال نبياء ويصدقون. وهكذا أ نترص أ ان، ل نَنـ  ودلت من 

الَ أ ن أ جتَرد  ، وليس عيَل ا  اخلطيئة وككيت علهيا يف همِدها. لكنَنـ  أ مام اخلطيئة ا هل قويٌّ

اذلكرايت، فاذلكرايت جرمية. اذلكرايت تعطينـ  حبال  ل قتل نفيس. وعيَل أ ن أ قتل من 

 .اذلكرايت قبل أ ن أ موت بدقيقة واحدة

ان عن أ طيار احلقول، - َن هللا خلقنا من أ جل هدف عظمي، وهذا الهدف هو ما ميزّيِ ا 

 .ووحوش الغابة

الَ ملشيئة هللا-   ...نا واخلري اذلي يف نفوس  حنن ال نصغ  ا ىل صوت الومه، وال نرخض ا 

قون وال يْصُدقون. يعيشون يف اليأ س والفقر -  أ شفقت أ يضا  عىل هؤالء الناس اذلين يصّدِ
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واملرض، وحيصلون عىل ادلواء من اليد التـ  أ صاكهتم ابلوابء... لقد أ فلح أ مراء احلرب يف 

أ خذ، وعىل أ كرث ممَا ت س ياسة الابزتاز اللطيف ل بناء الرعيَة، فأ يدهيم ممدودة وال تعط 

املرء أ ن يشعر ابذلّلِ والهوان من أ جل وظيفة، أ و عالج أ و خدمة يف دوائر ادلوةل. 

وحتَولت القصور التـ  ارتفعت عىل عظام اخلليقة ا ىل مزارات يوميَة لطالبـ  كرسة خزب، 

 يعودون ا ، مثَ يأ لكوهنا بعد أ ن ميّرِغوا جباههم يف الوحول، ورباَم يُطردون عن ال بواب طرد

لني  .بعد يوم أ و يومني ا ىل ال بواب ذاهتا، سائلني ومتسّوِ

ويف البيوت الصغرية واملقايه واملطامع، تلوك ال فواه عبارات السخط والغضب، وترتفع 

احلناجر ابللعنة عىل أ حصاب الضامئر السوداء، ولكْن ما تلبث تكل العاصفة أ ن هتدأ ، 

 والمتجيد، وتغّطِ  اجلدران ُصور امللوك اذلين ميكهنم أ نفتضّج الشوارع بصيحات الوالء 

يكونوا يف ّكِ هيئة يشاؤوهنا... وميكهنم أ يضا  أ ن حيتقروا احلقيقة، ويزمعوا أ هَنم يدافعون 

 .عهنا

لقد ابلغ هؤالء يف المتثيل حََّت أ صبحوا خشصيَات عىل مرسح، فيَضحكون من غري 

لهيم. وقد  خاضوا حرواب ، وقتلوا، ودَمروا املنازل... سبب، ويُضحكون من ينظر ا 

وأ صبحوا أ غنياء يف مغضة عني، وال يسأ هلم قاض يف حممكة العدل: من أ ين لمك هذا؟ 

وحني انهتت احلرب، خلعوا جلودمه، وتسرَتوا كربطات عنق فاخرة، وحتَولت همَمهتم من 

أ خذوا ة ال بديَة، فالسفك والتدمري، وتعليق اجلثث عىل ال معدة، ا ىل حتقيق السعاد

، ويف   يمتثَلون بأ فالطون وأ حفاده من الفالسفة املثالّيِني يف التبشري ابخلري واحلّقِ

 .ا صالح العامل اذلي أ فسدوه وجعلوه راكما  فوق راكم

اكن الورثة يراقبون مطارح الوالدة، ويقتلون َك طفل يف عينيه كريق من نور، وَك -

دون ال جسام عىل أ َسة، فيقطعون ال عناق طفةل تبتسم لغد مجيل...  الورثة اكنوا ميّدِ

الَ القليل من احملظوظني اذلين  ، فل ينُج ا  الطويةل، وال لس نة اليت ميكهنا أ ن تنطق ابحلّقِ

 .تفتَحت عقوهلم فامي بعد، وأ صبحت أ فاكرمه منارات للثورة والتغيري

 

*** 
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 عش اذلاكرة وأ سري حتت املطر. من يتبعين ا ىلن جرمية يه اذلاكرة، مقتةل احلروف. أ محلُ "

ا وحيايت رصيف، فتعالوا أ هيه  مع  صناديق العمتة؟ مائديت جوع، سكويت؟ َمن حيمل

لون ليك نقرع أ جراالساكرى ليك نفرتش ما تبقَى من فُ  ا املتسّوِ س تات العمر. تعالوا أ هيه

الوردة  دمعة، فالآن تنترص القيامة. وتعالوا اي ماردي العصور، لنسكب عىل نعوشمك أآخر

 .عىل السكِّني... أ َما ال جساد التـ  غَطاها الرتاب، فتصري حديقة ل طفال املواعيد

لليل ا ىل ان عىل اخليل من امل يعد للموت مقعد، وال لطيور الظالم غصن يف غابة. لقد عرَب 

 ".الهنار، وماتت كه اللكامت امحلراء


