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 إهداء 
  
  

أهدي هذا الكتاب إلى كل عٌن تقرأ بقلبها وتعشق بصمتها وتفهم 
... بسّرها وتتذّكر ذاتها

  
إلى هذا اآلدم وهذه الحواء أهدي ...  إلى هذا القلب الثابر المتمّرد

ٌّها الساعً إلى الوعً... هذا الكتاب إننً الزلت أبحث عن كلمة ... أ
إنها ... إنها فً صمت كل األصوات... إنها بٌن الكلمات... ألقّدمها إلٌك

هناك تلتقً ... تؤّمل واسكن السكٌنة الساكنة فٌك أبداًا ... اسمع لذاتك... أنت
... إنه نعمة االختبار... إنه أبعد من حدود الحرؾ... بالسر الذي ال كلمة له

... إنها رحلة مع الصمت... اقرأ وأُنصت واصمت واختبر
  

... أهدي صوتً إلى صمتك
  
  

! أحبك
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
 
  إنذار

 
... لقد أُعذر من أنذر
... إذا كنت تبحث عن كتاب مفٌد فبل تقرأ هذا الكتاب... أٌها القارئ العزٌز

أّما إذا كنت تبحث عن كتابك ال كتاب السٌد مفٌد فجوابك بٌن ٌدٌك 
اقرأ ... هذا الكتاب أبعد من أي كتاب وأقرب إلٌك من أي جواب... وعٌنٌك

ٌّداًا وارشؾ شّفة شّفة لتصل إلى تلك القّوة إنها فً قعر ... وامضػ ج
وتذّكر بٌن مراتب القّوة درجات ... الفنجان وفً قلبك أنت أٌها اإلنسان

أّولها القراءة ثّم الصمت وبعدها االستماع والحفظ والتؤّمل والعمل به 
...   وأخٌراًا نشره

ٌّة ... فقد أعجبنً اختٌارك... اقرأ وانشرِن إذا لم ٌعجبك إنها قفزة تجاوز
ٌّة بؤن تقرأ هذا النداء   ...  ومؽامرة قو

ٌّها القارئ ٌّة لك... ألؾ مبروك أ أنت الكلمة وأنت ... لقد اخترت أجمل هد
أنت قبل الكلمة وبعدها وأنت أبعد ... أنت االسم وأنت الفعل... الصمت

ٌّة واألصٌلة... وأقرب من أي قرب هذه ... اقرأ وتعّرؾ إلى ذاتك األصل
لّما طلب أبو ذر الؽّفاري ... الدعوة موّجهة إلٌنا من كل األنبٌاء والعلماء

 ًّ ... ٌا أبو ذر: "من الّرسول أن ٌجعله أمٌراًا على البصرة قال له النب
..." البصرة تزول، ولكّننً أجعلك أمٌراًا على بصٌرتك التً ال تزول

... اقرأ بقلبك واندم مع مرٌم... بصٌرتك بٌن ٌدٌك
...  أشكرك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
 

 
  شراًا 

  
... أشكر كل عٌن تقرأ هذه الكلمات

... أشكر كل الذٌن مّروا فً حٌاتً وعلّمونً العلم واأللم
أشكر كل من علّمنً التؤّمل وذّكرنً بؤن تؤّمل ساعة خٌر من عبادة سبعٌن 

... سنة
... أشكر كل ؼلطة مّرت وستمر على ممر حٌاتً ففٌها صحوتً ومماتً

... أشكر هذه اللحظة التً هً كل ما أملك
ٌّتها المإمنة التً حررتنً من الذّل ومن الظّل وساعدتنً  وأخٌراًا أشكرِك أ

صلة الّرحمة  بٌن كل ... صلة المخلوق بالخالق... ألصل إلى تلك الصلة
ٌّتها الخادمة... الكابنات إنك أعلى من كل لقب وأسمى من أي ... أشكرك أ

... وإنك على خلق عظٌم... أنت األم لكل مظلوم واألب لكل ٌتٌم... اسم
... أشكرك وأحّبكِ 

  
   

مرٌم نور 
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

 

 شلمة المترجم
  

منذ سنوات وأنا أطلب من أصحاب الكلمة أن ... أخوتً القراء
ٌّة ولكن الترجمة تّشوه روح الكلمة ٌّة إلى العرب ...  ٌترجموا لً من اإلنكلٌز

 
وتذكرت قصة حصلت لطاؼور الشاعر والفٌلسوؾ الهندي عندما 
اًا  ٌّ .. كتب شعراًا باإلنكلٌزٌة وأعطاه للشاعر اإلنكلٌزي لٌنّقحه لؽو
ٌّر فٌه أربعة كلمات فقط ولّما قراءه طاؼور فً المباراة  فؽ

ٌّة قال له النّقاد اإلنكلٌز ٌّها الشاعر المشهور: "الشعر ِشعرك ... أ
جمٌل جّداًا ٌسري فً عروق القلب ولكن أربعة كلمات فقط كؤنها ؼرٌبة 

فعرؾ طاؼور ما هً الؽلطة "  عن قلبك وكؤنها حجارة فً نهر حبك
وأعاد كلماته هو وقرأ ِشعره ثانٌةًا وصّفق له الجمهور ورقص العّشاق 

ٌّها الشاعر هذا هو ِشعرك وشعورك: "وقال له الّنقاد إّن الِشعر لٌس ... أ
ب الذي ٌنساب فً بحر القلب ولهذا السبب ..." لؽة وقانون بل هو الحُّ

من القلب إلى الكلمة ومعكم ... قررت أن أمسك بالقلم وأتكلّم هذا الكتاب
لنقرأ معاًا هذا الّسر الساكن بٌن الكلمات وبٌن كل ... نقرأ ما بٌن السطور

...  سطر وسطر
 

... أنا لست هنا ألعلّم لؽة وبٌان وصرؾ ونحو... فٌا أخوتً القّراء
... إننً هنا ألصرؾ معك وعنك كل ما هو لٌس لنا

 
هذا السلطان المستبد الملٌان أخبار ... أوالًا اخلع عنك فكرك

نحن معاًا لنعٌش اختبار ولنصرؾ عنا كل األخبار ولنمحو كل ... وأخبار
إن الحٌاة لٌست فً المختبر ... النحو وكل االتجاهات واتجه إلى ذاتك أنت

... العقلً واللؽوي
   

إننا ... تعالى نعشق ونشعر ونرى... إن الحٌاة اختبار فً لؽة القلب
على ممر الحٌاة شهداء للحق والحق لٌس فً نشرة األخبار وفً تبشٌر 

الحق أقرب إلٌنا من حبل الورٌد ومن كل علم العلماء ومن كل ... األحبار
...   تهدٌد األؼبٌاء

  
ٌّة فً عالم ال حٌاة فٌه وال حٌاء... إّن لؽتً هً لؽة قلبً ... لؽة ح

هذا ... هل تعتقد أننا وصلنا إلى أسفل السافلٌن؟ هل أصبح اإلنسان



 

 

هل أصبح خلٌفة الدوالر واألرض؟ ... خلٌفة هللا على األرض... الخلٌفة
ٌّة جاهلة ال أعرؾ شٌباًا وؼابت عّنً كل األشٌاء إذاًا أنت أعرؾ ... إننً أم

إن ... مّنً عن وضع اإلنسان اهمس لً فً قلبك وسؤسمعك أنا فً قلبً
فإذا عملت فؤنصت وإذا رأٌت ... القلب واحد مّتحد مع الواحد األحد

إن الصمت لؽة اللؽات ولؽة أهل الحب وأهل الّرب وأهل كل ... فاصمت
...   درب

  
  
  
  
  
  



 

 

المقّدمة 
  

عادة المقدمة تعتبر أم الكتاب ألنها تختصر الجواب ولكن هنا تختلؾ 
الكتاب هو أنت والكتاب هو القلب الذي ... القاعدة حٌث ال قاعدة لها

نعم الحقٌقة الصامتة ... ٌحب الحكاٌة والقصة النادرة والحقٌقة... ٌحب
ٌّد المسٌح ماذا تعرؾ ... الخافتة بٌن السطور خوفاًا من الظهور لّما ُسبل الس

إن الحقٌقة ... وكان صمته حٌاة وكان موته قٌامة... عن الحقٌقة؟ صمتَ 
إن كلمة ماء ال تروى العطشان ولما ... هً فً عٌشها ولٌس فً نشرها

...  قتله الباطل وبقً بطبلًا وال ٌزال لؤلجٌال" أنا الحق: "صاح الحبلّج
 

هذا الكتاب مرآة لك وألفكارك إّنه الجواب لكل ... فٌا أخً القارئ
َمن أنا؟ لماذا أنا هنا؟ من أٌن أتٌت وإلى أٌن؟ ...  سإال ٌجول فً خاطرك

ما هو هذا الجسد؟ ما هو العقل؟ ما هً األفكار؟ ما هو دور الطعام؟ ما 
هً دور الحواس؟ ما هو دوري أنا؟ من هً هذه األنا؟ هل اإلنسان نباتً؟ 
من أٌن تؤتً األمراض؟ ما هو دور الِعلم فً حٌاتنا؟ وإلى ما هنالك من 

...    أسبلة وأجوبة
 

أنت الكلمة وأنت ... اسؤل وال تمْل والجواب واضح وصرٌح
أنت هذا السر ... الصمت وأنت أبعد من أي بعد وأقرب من أي قرب

  ...المجهول والمعلوم
  

ورابعة ... جبران مجنون... إن الّرحلة داخلٌة وتتمتع بنعمة الجنون
... وحده اإلنسان ٌتمتع بهذه النعمة... وفرنسٌس ومٌسون وهارون ونون

وهذا الكتاب خٌر ... إذا رأٌت أحد المجاذٌب تقرب منه وستشعر بالعجب
إنه ... إنه لٌس كسابر الكتب إنه رقصة العاشق والمعشوق... دلٌل لك

إنه أبعد من حدود النحو واللؽة ... حوار مع الذات وسمع مع السامع األكبر
فؤنا ال أعرؾ اللؽة حسب أصولها وفروعها وقواعدها وعدد ... واللؽو

حروفها وفواصلها وفواعلها وحركاتها وشّداتها ولكن كل ما ٌشّدنً إلٌها 
هو جهلً لها وحّبً لجمالها وتعلّقً بخالقها وله كل الشكر وله كل 

... الحمد
 

ال ... فٌا أخوتً فً الطرٌق أمامكم كتاب أشبه برقصة العاصفة
... جذور لها وال حدود وال أصول وال فروع



 

 

 
اًا فٌها علم وفٌها حقٌقة وفٌها  ٌّ اًا كلها لؽو ولكن حس ٌّ إّن كلماتً لؽو

...  سحر وسر
هل تستطٌع أن تعلب فعل القلب؟ كلمة ُحب لٌست اسم بل فعل .. مثبلًا 
إن ... كلمة نهر لٌست اسم بل فعل ٌنهر إلى البحر وعبر الطبٌعة... أبدي

ٌُحدد بؤسماء أو بمعانً أو بحروؾ وكذلك هذا الكتاب ألّنه أبعد  الفعل ال 
إنه مرآة لقلبك حٌث تجد ... إنه صمتك أنت... من حدود الحرؾ والصرؾ

...   كل األسرار
 

 فٌا أخوتً فً الطرٌق إن المقدمة طوٌلة وحٌاتنا أطول وسؤعترؾ 
لكم بؤن أول أربعٌن سنة من حٌاتً أمضٌتها فً الكتب والقوانٌن والعلم 
والمجتمع وكانت النتٌجة آالم  وأحزان وقررت الطبلق بدون رجعة إلى 
عالم المجتمع العقبلنً االجتماعً ودخلت عالم الُحب والقلب وبعد مرور 

ال زلت أعوم فً قعره وموجاته ... ربع قرن على درب االستسبلم والتؤّمل
... وأسراره وفً كل ربٌع ٌنمو  قلبً دهراًا وٌصؽر عقلً ألؾ دهر

والزلت أعشق كل الفصول والزلت أتؤّمل وأتؤلم واستسلم إلى كتاب مكّون 
إننً أعشق ... إلى قراءة صمته ووجوده... األكوان إلى هذا اإلنسان

...  القراءة ولكنً أقرأ كتب القلب، كتب الهوى والوجد
  

ال زلت أرقص رقصة الدراوٌش واستمع إلى دردشة أهل العشق 
وأهل العٌش والزلت تلك الطفلة العجوز التً تبحث عن تلك الضحكة التً 

...  ال حروؾ لها وال حدود
 

فً صمتك وأدعوك ... إننً أبحث معك عن كلمة ألهمسها فً قلبك
آن لنا ٌا أخً أن نصحو من هذه الؽفوة ... إلى صحوة فٌها الصّحة والعافٌة

آن لك أن تكون من أنت ابعد من أي بعد وأي علم وأي ... الؽافلة الجاهلة
أنت المسإول عن ذاتك ومن عرؾ نفسه عرؾ رّبه وعرؾ قدره ... قانون

... وجّل من عرؾ قدره
  

إن اللوم لعبة أهل النوم ال تلم الؽٌر فكلنا فً سفٌنة واحدة وكلنا 
لنصحو اآلن ولنرحل إلى الداخل ... ضحاٌا الجهل واإلنسان عدّو ما ٌجهل

حلة ... ولنواجه وجهاًا لوجه هذا المخلوق المتصل بالخالق هذه هً الرِّ



 

 

أن نرحل من العقل ... هذا هو الحج المبرور والسعً المشكور... المطلوبة
...   إنها أبعد وأقرب درب... إلى القلب

  
رحلة ... رّبها الحابر باهلل...   وهذا الكتاب مفتاح لهذا الفتح المبٌن

ولسبلمة راحتك فك الحزام واخلع الحذاء ... سعٌدة على متن هذا الكتاب
والفكر معاًا على األقل طٌلة هذه الّرحلة ولنرحل معاًا إلى قلوبنا ال إلى 

لنرحل إلى الوصل ولنهوى من فٌنا ولنصؽً إلى هذا العاشق ... عقولنا
...  مجنون كل لٌلة وكل لحظة وكل صٌحة وكل صحوة... المجنون

  
تعاَل نعشق ... تعاَل نتؤّمل ونتعالى مع هذا السر الموجود فٌنا قبل أي وجود

فالعشق دٌننا والوجود وجودنا ولنشرب معاًا هذا الفنجان قبل فوات 
لنشربه شفة شفة حتى نصل إلى تلك الشرفة ومنها إلى السموات ... األوان

إلى ... والحٌوات كلها ونطٌر معاًا وفراراًا إلى ذلك السّر المكنون المعلوم 
ومن هناك من أعلى قمة ... هذا الفضاء الداخلً وكلّنا رّواد فضاء القلب

ٌّة حٌث ال بداٌة لها وال نهاٌة وهناك  على سطح القلب تبدأ الّرحلة الروح
: نتذّكر ونسمع ما قاله لنا اإلمام علً

أتحسب أنك جرم صؽٌر   "
"   وفٌك انطوى العالم األكبر

   
فٌا أبو الببلؼة دافع عّنً وادفع عّنً أصحاب اللؽو واللؽة وعلمنً 
متى انفق كل ما أملك وأكون ذلك الحلم الذي ال جسم له وال اسم بل رقصة 

رقصة الوجود ولوحة الرّسام الذي استمات ... الذكر والذاكر والمذكور
...   بلوحته األخٌرة

  
أٌها السامع اسمعنً وساعدنً ألصمد أمام عاصفة النقد وال فصل 

... لننفق كل النقود ولنبنً بها أجمل بٌت فً الوجود... من هذا الكتاب
 

هذا الجسد هو ... انظر إلى المرآة وستراه... نعم إنه بٌت لحم
هذا الذي ... هذا الجسد هو الكفن المنشود... بٌت العابد والمعبود... المعبد
فإذا كنت ال تعرؾ أمانة السكن فكٌؾ تعرؾ نعمة الساكن؟ إن ... نجهله

... المسجد مدخبلًا إلى الساجد
  



 

 

وإلى هذا المجهول ... ستتعرؾ إلى السكن أوالًا وإلى العقل ثانٌاًا 
إنك السكٌنة الصامتة فً رحم ... إّن اإلنسان جسد عقل وروح... أبداًا 

هل تساءلت ... األكوان ومكونها وعلٌنا أن نعً هذه النعمة ونتحدث بها
ٌّة؟ ما هً هذه  ٌّة والن ٌوماًا لماذا أنا هنا؟ ومن هو هذا األنا؟ ما هً األنان

ٌُعّمد الطفل عند المسٌحٌن  ٌّة وما هو أصلها وفروعها؟ لماذا  الخطٌبة األصل
وما هو الوضوء عند المسلمٌن؟ لماذا نطوؾ حول الكعبة المشرفة عكس 
عقارب الساعة؟ ما هو علم التوقٌت وعلم االتجاه؟ هل هناك عبلقة بٌن 
اإلنسان والطبٌعة؟ ما هً عبلقة المرأة بالقمر؟ وبالمد والجزر؟ ما هً 

 ضرس وسن 32عبلقة الرجل بالعطر؟ هل تساءلت ٌوماًا لماذا فً فمً 
ٌّة فً جسدي وفً 32وناب وفً ظهري   فقرة متحدة ومتواصلة مع كل خل

الطبٌعة؟ هل فً الجسد شبكة اتصاالت مع كل الحواس واألبعاد 
والمجّرات؟ هل اإلنسان منفصل عن اإلنسان وخالق األكوان؟ من هو هذا 
اإلنسان الذي ٌدّمر وهو على صورة هللا ومثاله وفً أحسن وأجمل تقوٌم 
وخلٌفة هللا على األرض وهّمه الوحٌد تدمٌر األرض ومن فٌها وعلٌها؟   

   
فٌا أخوتً ...   إن هللا أعلم بما ال نعلم وهللا أرحم فً كل ما نظلم

القّراء لقد طالت المقّدمة ونحن ال نزال فً مإخرة العالم والعلم ونسٌنا ما 
ٌُقال لنا دابماًا بؤّن العلم بالتعلّم والحلم بالتحلّم فزدنً علماًا ٌا هللا وزدنً 

ٌّراًا فٌك ألتخلّص من عالم األحبلم واألوهام ولندخل معاًا ... حلماًا وزدنً تح
...   إلى كتاب القلب ٌا أولى األلباب

  
لقد تعبت من األسبلة واألجوبة وأوّد أن أعٌش ...  اسمعنً أٌها القلب

ٌّها القارئ الصامت ... حالة الُحب ال حالة النقد والؽضب أمسك بٌدي أ
ألصعد معك إلى أعلى قّمة فً جبل القلب وهنالك نسمع ونصؽً ونصمت 

نحن العباد وهو رب المعبد ... ونسكن مع السكٌنة الساكنة فً هذا السكن
...  والعباد

 
فٌا أخً العطشان لنشرب معاًا هذا الفنجان ولنتذّكر معاًا هذا 

... ورب معرفة محدودة أدخلتنا إلى معرفة ؼٌر محدودة... اإلنسان
 

هذه ... لنرحل معاًا إلى الداخل... إّن الخطوة األولى هً كل الرحلة
... وكلنا مهاجرون إلى هللا وهو الملجؤ األمٌن آمٌن... هً الهجرة المنشودة

 



 

 

الحابرة فً هللا  
                                   مرٌم نور 

  
  
  
  
  
  
  

 
  



 

 

 
مشنونات الفنجان 

 
...  التؤّمل للصبلة─ من أنت؟ كن شاهداًا بالحق 

  
لماذا المكّونات؟ 

من ٌعرؾ ... أنت الكابن الوحٌد من الواحد األحد
مكونات الكابن؟ ولماذا علٌنا أن نعرؾ مكّونات الفنجان؟ أنا الفنجان وأنا 

ٌّة... اإلنسان وأنا الكابن ٌّة... هذه األنا هً األنا الن ٌّة هً العمل ... والن
 

ٌّة وهذا ما قام به سٌدنا عمر ٌّة ونام بالبر ًّ الن ... صف
 

... وال ٌزال على ممر الدهر... حكمت فعدلت فؤمنت فنمت ٌا عمر
...  لنشرب معاًا هذا الفنجان

... حمدان... قرآن... رحمان... إنسان... فنجان
 

أنا سر الوجود لٌس فً األوانً ولٌس فً المعانً بل فً صمت 
... اعرؾ نفسك تعرؾ العالَم ومن عرؾ َؼرؾَ ... ٌا عرفان... العرفان

والمعرفة ألهلها وبابها فً القلب ٌا لّب األلباب هذا الكتاب هو مفتاح من 
معاًا سنقرأ ما فً النفوس وما فً السطور ... الفّتاح إلى أهل السماح

اللٌل والنهار وهذا هو مٌزان اإلنسان ... ولنا الخٌر والشر... والصدور
... لنحٌا هذا المٌزان... ورفع المٌزان فً لّب اإلنسان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 
 َمن أنا؟ 
  

منذ ربع قرن كنت فً لندن حٌث اشتركت فً نشاط بعنوان 
المرشد ٌسؤل من أنت واألجوبة ... كنت ناشطة جداًا " من أنا"

ٌّة الدٌانة كاثولٌكٌة المذهب ... تنهار بوضح النهار ٌّة مسٌح ٌّة الجنس أنا لبنان
ٌّة الشهادة ٌّة حّتى ... مطلقة الحال جامع وإلى ما هنالك من أهواء الهو

وصلت إلى الهاوٌة وجلست فً زاوٌة خاوٌة من كل عافٌة وسمعت صوتاًا 
... إننً الطٌر والبقرة... إننً الشجرة... إننً الرٌح... آخر ٌردد قاببلًا 

  
ٌّة الوحٌدة فً هذا الٌوم الؽرٌب من عمري ومن  وشكرت رّبً أننً العرب

أنت ... نعم أٌها القارئ... كل اعتقاداتً وعاداتً وكنفه القرٌب من قلبً
الخالق والجزء متصل بالكل وإذا ... جزء من الطبٌعة ومن كل المخلوقات
واألؼرب من أي جواب كان الٌوم ... أسؤت إلى نفس أسؤت إلى كل نفس

فبعد أن تؤكدت أننً جزء من المحٌط وحّبة رمل من الصحراء ... التالً
ونسمة هواء من السماء أتت الحقٌقة لتقول لهذه األنا بؤنك والمحٌط 

وهو الواحد األحد وهو كل ... والصحراء والسماء وكل ما ٌرى الشًء
وهذا العنتر وهذا العلم وهذه الحضارات ما هً إالّ سحابة فً لٌلة ... شًء
...   وهم
  
  

  وكان معنا أسماء مشهورة فً عالم العلم والفنون والطب والسٌاسة 
فاستقوٌت بضعفً بعدما علمت أننً ... والمال والجمال والقوة والحكم

... متساوٌة مع هإالء الناس وكان فرحً عظٌماًا وسقوطً أعظم
 

واحدة للملك ... ٌضع على الحابط صورتٌن" االسقً"وإذا بمعلم 
من هم هإالء القادة؟ وساد صمت ... فٌصل واألخرى لجون كندي وسؤلنا

كنت أود أن أتحّدث عن الملك العربً الذي ال أعرفه إالّ ألحمً ... وسكٌنة
ضعفً فً قّوته علّنً استرجع بعض الشًء من هوٌتً التً ضاعت 

  ... وصارت فً زمن كان ولكن المعلم قاطع حلمً قاببلًا 
  
  



 

 

... هإالء القادة ساهموا فً السلم العالمً الواضح على وجوههم
وهذا هو علم الفراسة والتشخٌص ... وشرح لنا أهمٌة قراءة عبلمات الوجه

ومن وجه الحاكم تقرأ "... من سماتهم تعرفونهم "وتذكر ت قوالًا مؤثوراًا 
نقتل ... الحكم وهذا علم من أٌام آدم إلى الٌوم ولكن اإلنسان عدو ما ٌجهل

  ...  الحكماء ونموت فً ظل جهل األؼبٌاء
  

... وشرح لنا أسباب سقوط روما المكتوبة على جبهة وجوه حكامها
ٌّت أن ألبس الحجاب والبرقع  وتفّرس فً بعض وجوهنا وقرأ أسرارنا وتمن

هذا المعلّم العالم ال ٌزال ٌطوؾ الكرة ... والنظارة السوداء كل أٌام حٌاتً
ٌّة ٌعلّم وٌذّكر وٌنشر رسالة الصّحة والصحوة واسمه مٌشٌو كوشً  األرض

ٌّة المعروفة باسم الماكروباٌوتٌك إذا اجتمعت به ... رابد الحركة الطبٌع
... استر وجهك واسترنً

  
ٌّة تحّدثت معه عبر الهاتؾ ... لً صدٌقة لبنانٌة ال تزال شهادة ح

هذا ما ٌسمٌه ... ومن صوتها عرؾ نوع السرطان الذي فً صدرها الٌمٌن
صوتك ٌتحّدث عن صورتك ومن الجزء ٌتعرؾ إلى ... بعلم الصوت

...  الكل
  

إنه هنا ... وال شًء جدٌد تحت الشمس... كتبه ومدارسه حول العالم
ٌّة صّحة الجسد والعقل ... ومعنا لٌذّكرنا بضعفنا وبقوة هللا فٌنا وبؤهم
ومنذ ربع قرن الزلت أقرأ كتبه ... والعٌش الطبٌعً مع نظام الكون

بعطش دابم واستمع إلٌه وأجري ورابه وكان لً شرؾ التلمذة على 
ٌّز بالرؼم من كل ِنعم هللا علٌه ... ٌده وفً بٌته مع عابلته إنه إنسان مم

ٌذّكرنا  
...  دابماًا بهذه القصة

 
... كان ٌا ما كان فً جدٌد الزمان والمكان مملكة ٌحكمها ملك مملوك

وحسب األنظمة والقوانٌن لهذا الملك ولً عهد وأمراء ووزراء وأعوان 
وفً ٌوم من األٌام قّرر الملك أن ٌجتمع ... وخبلّن وأخوان ونسوان

واصطفت ... وأتت كل الفعالٌات طبعاًا بدون أفعالها... بالفعالٌات كلها
ٌّة للملك... الكراسً وخلفها للخلؾ وخلفه األمراء واألؼنٌاء ... األمام

... والوسطاء واألقوٌاء إلى أخر الفقراء ومنهم المنافقٌن والموافقٌن أجمعٌن
  



 

 

وقبل افتتاح الجلسة إذا بؤحد الدراوٌش ٌدخل من الباب األمامً جاّراًا 
هّب من ... ورابه كرسً مكسرة وٌضعها أمام كرسً الملك وٌجلس علٌها

ًّ العهد وصرر بوجهه قاببلًا  من أنت أٌها الوسخ الوقح : هّب وأولهم ول
هل ... حتى تتجرأ وتجلس أمام كرسً الملك وأنا ولً عهده وأجلس ورابه

تظّن نفسك أكبر من الملك؟ فؤجاب المجهول عبر جهل الجهبلء وصمتهم 
فصرر ولً العهد وكل ... أنت قلَت ٌا ولً العهد أنا أكبر من الملك: وقال

... إنه عمل ؼٌر صالح لؤلمة... إنه مجنون... من هم من العهد وقالوا
الما "أنا ذلك ... من أنت أٌها المجنون؟ فؤجاب قاببلًا أنتم قلتم... اقتلوه
ٌّه أمام كرسً الملك وعاد من حٌث أتى"...حدا ... وترك كرس
  

ودخل الملك وجلس على عرشه ولم ٌَر من أمامه ولم ٌسمع صمت 
اللحظة ولّدت شرارة الصحوة فً بعض القلوب الساعٌة إلى ... من ورابه

فالصحوة لها زمانها ومكانها ... وصدى صوت الما حدا وقع... الحق
إن اإلنسان لٌس عقبلًا وجسداًا بل روح من هللا، فٌا ... وأربابها وخّدامها

العقل ولنهوى مع الرٌح  لنصمد أمام عاصفة ... عشاق الروح
ٌّن فطرتنا ...  والتد الخاطفة ولنرى كل كاشفة فالسر فٌنا 

 
  

 
أنت أكبر من كل كبٌرة ٌراها عقلك وأنت أكبر من كل شهرة فً 

أنت هذا الضعٌؾ الذي ال ٌحّده ِعلم بل ٌرعاه وٌحّبه العالَم األكبر ... نفسك
الذي علمنا كل األسرار واألسماء وجعلنا خلٌفة على األرض وسّخر لنا كل 

األكوان ومكوناتها فلماذا نحن فً ؼفلة عن هذه النعمة؟   
  

لنسٌر معاًا فؤنا بحاجة إلى رفٌق ٌذّكرنً ... فٌا إخوتً الحجاج
تعالى نعبر هذا الجسر وال نبِن بٌوتنا ... بضعفً وٌرشدنً إلى الطرٌق

  ...  علٌه لنصل إلى ذلك المكان حٌث ال زمان وال رؼبة إلى الشهادة
  

فالزمن ضٌق ... ولنصادق األنبٌاء ال األؼبٌاء... لنكن شهداء للحق
فلنهجر اآلن وطن الؽفلة إلى وطن الٌقظة ومن وطن عالم ... والباب أضٌق

إنها أقصر ... األشباح والشهدات إلى عالم األرواح ومعرفة الذات
...   من العقل وإلى القلب... الّرحبلت

  



 

 

استمع لقلبك أنت واصمت ...   هذا هو الحج المطلوب والمرؼوب
أنت كابن فرٌد فبل تكون نسخة عن ... واحفظ واعمل بما سمعت وعلمت
كن ذاتك الفرٌدة واستمع إلى إرشادات ... ؼٌرك وال تعٌش من الذل والظل

  ... قلبك وال تسمح لعقلك بطرفة عٌن بؤن ٌؤمرك أو ٌطؽٌك
  

ٌّداًا ظالماًا  تمتع بهذه ... إن العقل خادم أمٌن فبل تجعله س
ٌّة ... الرحلة الداخل

إن ... إن كوكب األرض زابل ال محال وكذلك المجّرات ومن فٌها
فاستمتع بما ترى وكن مالكاًا على ذاتك ال ... علماء التلّوث ٌنذرونا بذلك

:   تذكرت هذه القصة... مملوكاًا من حّبة التراب
 

ٌّة هذه ... هذا بٌتً وهذا بٌتك... اختلؾ اثنٌن من الجٌران على حدود الملك
جنٌنتً وهذه جنٌنتك ولكن أٌن هً الحدود التً تفصل بٌن ملكٌة المالك؟   

  
وطبعاًا وقع االختبلؾ وسؤلوا أهل القانون وبعد لؾ ودوران اتفقوا 
أن ٌسؤلوا أّمنا األرض ألنها أعرؾ من عرؾ العقل فسؤلوها عن خط 

أنت وبٌتك وملكك : ضحكت األرض وقالت لئلنسان... الفصل بٌن الوصل
وجسدك ملكً وقرٌباًا ستدفن فً جوفً وتعود روحك إلى خالقها وكل ما 

من التراب وإلى التراب ... سكت اإلنسان... تراه وتملكه ٌبقى تراباًا مدفوناًا 
...   وتذكرت أبو التراب

  
أٌها اإلمام سؤضع جمجمة أمام عٌنً ألتذكر الحق ألننً والمرآة 

فٌا زمٌلً فً السفر كلنا سفراء وأمراء وزّوار ... أصدقاء فً اللهو واللؽو
ولكن كلنا خلؾ الدوالر وخلؾ العلم الذي ال ٌنفع وخلؾ السلم الذي 

هذا هو ... كن أمٌراًا على بصٌرتك وسترى أبعد من أي رإٌة... ٌدّمر
ٌّد الحاكم األمٌن ...  األمٌر وهذا هو النبٌل وهذا هو الس

 
... أٌن أنت ٌا عمر؟ هل استحق أن أراك ولو لحظة من عمري؟

  
وكل واحد مّنا باستطاعته أن ... االستحقاق حق... نعم وألؾ نعم

مفتاح ... كلمة واحدة... كٌؾ؟ الحل بسٌط... ٌحصل على هذه االستطاعة
هل تتذكر ما قاله الحبٌب ... واحد ال ؼٌر اسمه التؤّمل أو التفكر أو التدبر
 بؤّن تؤّمل ساعة خٌر من عبادة سبعٌن سنة؟؟  



 

 

  
وعلٌنا أن نتؤّمل بدون أي شرط أو ... إن التؤّمل وسٌلة أمرنا بها هللا

التؤّمل مفتاح إلى الذات وما ... إن التؤّمل ؼاٌة وهدؾ بدون ؼاٌة... أمل
كن شاهداًا على عقلك أفبل ترى ازدحام ... علٌك إالّ أن تكون شاهداًا للحق

دعها تسٌر فً ... شاهدها كما هً... تؤّمل  أفكارك... سٌر فً أفكارك؟
دعها ... إنها الؽٌوم وأنت السماء... راقبها... ال تتمّسك بها... فضاء الفكر

وهذه ... هذه عربة خٌل... تسٌر تماما كما تسٌر السٌارات على الطرٌق
السٌارات هً ... وهذا سابق مجهول... وهذه ٌقودها أمٌر... سٌارة فخمة

ال تتعلّق ... األفكار وأنت الطرٌق التً تقبل كل أنواع  السٌارات والسابقٌن
 ... بؤحد وال تحلّل وال تحّرم وال تحكم بل دعها تمر دون أن تتملك منها

 
كؤّنها سحابة ؼٌم فً ... أنت أٌضاًا راقب أفكارك ودعها تمر بسبلم

انظر إلى هذه السفٌنة ... اجلس إلى حافة النهر وشاهده ٌنهر... السماء
وهذا الزورق وهذه الورقة الخضراء، هنالك سٌدة جمٌلة تستحم عارٌة 
وهذا رجل ٌرمً نفاٌاته فً النهر والنهر ال ٌزال ٌجري إلى المحٌط منذ 

 ...ألوؾ السنٌن وإلى أبد اآلبدٌن
  

إنها أفكارنا التً ... وأنت أٌضاًا ٌا أخً كن شاهداًا لهذه المشاهد
إننا ال نملك إالّ هذه اللحظة حٌث ال ... ترحل بنا من األمس وإلى الؽد

إّن الّرحلة من هنا إلى هنا ومن ... فلنكن شهداء لها... مكان لها وال زمان
نعمة اللحظة ولو ... تؤّمل هذه النعمة... اآلن إلى اآلن وال نملك أي شًء

 ... لحظة فً الٌوم
  

ٌّن... بالتؤّمل نعود إلى فطرتنا ٌّة ... إلى التد إلى طبٌعتنا األصل
... لنكن شهداء للمحّبة... طبٌعة من ٌمثل الخالق على األرض... األصٌلة
ٌّة  ...ولكل صفات الخالق... للبركة... للعفو

  
ما علٌنا إالّ أن نتؤّمل هذه ... كل صفات الخالق وضعت فً قلوبنا

ولكن إنسان ... عاشوا فً عزلة وفً خلوة... كل األنبٌاء تؤّملوا... النعمة
  ... الٌوم ٌفّضل األلم على التؤّمل

  
ٌّة ... والٌوم ٌإكد لنا علم العبلج بالتؤّمل ٌّة طب أن التؤّمل وصفة علم

ٌّة للعبلج من شتى األمراض فً أمٌركا مستشفٌات تعالج بالتؤّمل ... طبٌع



 

 

وفً أكثر الجامعات وحتى المدارس ٌعلمون التؤّمل للعبلج 
ٌّة وال تنَس بؤّن األلم ... وحتى الوقاٌة من األمراض النفس

... مصدره النفس والعقل والجسد ٌنذرنا باألمراض واألوجاع
أنت لست ... فٌا أخً الشاهد... علٌنا أن نصؽً إلى الجسد ونتعلم من األلم
إن العقل ٌفّرق وٌجزئ ... عقلك وال جسدك وال نفسك وال أفكارك

وٌضعؾ القوة التً تقوٌنا ولكن القلب هو سكن القوة التً تقوٌنا لذلك 
وأٌضاًا قال أعطٌنً قلبك ٌا بنً ال عقلك وال ... استفِت قلبك ولو أفتوك

إن فً "وبالتؤّمل نتعّرؾ إلى القلب لذلك قال لنا الحبٌب ... نفسك ومالك
الجسد مضؽة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله وأال 

 "... وهً القلب
  

... كان فرٌداًا فً عصره... قصة الشٌخ فرٌد...  وتذكرت هذه القصة
وفً ٌوم من األٌام ... ٌعٌش فً حالة التؤّمل والشهادة... مرشداًا فً حٌاته

ٌّة عبارة عن مقص مذّهب مرّصع بالحجارة  ذهب إلٌه الملك ومعه هد
أنا عندي مقّص ... ٌا أخً الملك: "فشكره الشٌخ العابد وقال له... الكرٌمة

 ...  أرٌد منك أن تهدٌنً إبرة
  

ٌقطع ... ٌحلّل وٌحّرم... إن عقلً هو المقص الذي ٌزعجنً
ٌّر... ٌحاكم وٌتحّكم... وٌفّرق أرٌد ... ٌفتً وٌؽتنً... هذا سًء وهذا خ

 ... منك إبرة ألجمع ال أرٌد مقّصاًا ألفّرق
  

أرٌد أن أرى أن هللا له حكمة فً كل ما خلق وهو مالك ٌوم الدٌن ال 
فإن عقلً هو عدّوي وٌخزنً فً الصمت والعبادة ... هذا العقل الذي ٌدٌن

وأرجوك فً زٌارتك القادمة أن تهدٌنً إبرة استطٌع بها أن أوّحد بٌن كل 
 ..."  كابنات األكوان

  
  

أن نكون شهداء على عقلنا وعلى ذاتنا وأن ... وهذا هو دور التؤّمل
هذا هو الجهاد األكبر وهو ... نرى األشٌاء كما هً ال كما نرٌدها أن تكون

هذا هو إصبلح الظواهر والضمابر والسرابر وذلك ... أكبر الجهاد
بؤن نكون شهداء ... هذا هو دور التؤّمل... بالمراقبة والمشاهدة والمعرفة

على عقلنا وعلى ذاتنا وأن نرى النفس كما هً فمن عرؾ نفسه عرؾ 
 ... وعرؾ قدره وعرؾ حّده... رّبه



 

 

  
تؤّمل وال ... كن شاهداًا لها... ابدأ ٌومك بتؤمل أفكارك...   فٌا أخً

حاول وتجاوب مع ... االنفعال ٌفصلنا عن الحال... ودْعها تسٌر... تتؤثر
 ...ال تنفعل بل تجاوب مع الحالة التً تشعر بها... الجواب

  
إن الفرح والحزن حالة تزول مع زوال سببها ولكن التجاوب هً 

إذا ذهبت إلى المقابر ومدحت األموات أو العكس ... مثبلًا ... حكمة ال تزول
ال تفرحوا على ما أتاكم وال تحزنوا ... "هل ٌتؤثرون؟ كن أنت أٌضاًا مثلهم

ال تتؤّثر بكبلم الناس وال بما تملك وال ... كن شاهداًا للحق"... على ما فاتكم
ؼٌر ... إنها األحاسٌس ؼٌر الُحب... بؤفكارك وبانفعاالتك كن شاهداًا علٌها

  ... العشق وؼٌر الفناء
  

أن ... إن التؤّمل لٌس كلمة، بل تجسٌد هذه الكلمات فً حٌاتنا
كلمة ماء ال تروٌنا حتى نشربها ... نختبرها وتحل فٌنا وتصٌر جسدنا

وكلمة تؤّمل هً اختباري ودوابً الوحٌد لكل داء مهما تعددت األمراض 
 ...ولكل سإال جواب أال وهو التؤّمل... واألوجاع

 
لّما سبل اإلمام كم طرق ... الطرق عدٌدة و متعددة وؼٌر محدودة

... أي لكل نفس طرٌق... بعدد ما خلق من خلق... خلق الخالق؟ أجاب
 ...وكل الطرق تصلنا بالّرحٌم األكبر

 
...  اختر طرٌقك وكن رفٌقً وال تتبع أحد بل ذاتك وخطواتك أنت

ٌّداًا على مشاعرك ال تكن عبداًا ألي شهوات ونزوات ... كن شاهداًا وس
ٌّة كل ما هو نتٌجة العقل ٌموت لحظة والدته واإلنسان لٌس خلٌفة ... عقل

 ...العقل بل خلٌفة الحق، والتؤّمل ٌنقلنا من عالم الباطل إلى عالم الحق
  

إن حالة الحزن واأللم واإلحباط والضجر والضٌاع كلها أحاسٌس 
... فً أي حال من األحوال كن الحالة نفسها... صادقة ولكنها عابرة سبٌل

إنها ... كن التعاسة أو الضجر واذهب معها إلى أقصى حد وكل حال ٌزول
... كل المشاعر زّوار والزٌارة ستنتهً... لم تلد معنا... لٌست من حقٌقتنا

شكراًا أٌها ... اشكرها ووّدعها بلطؾ وافتح لها باب العودة إلى الطبٌعة
أنا لست جسدي ولست عقلً وال ... لقد تعلّمت من هذا اإلنذار... األلم

كل حالة دعوة وكل دعوة هً مناسبة للنمو ... أفكاري وال هذا األلم



 

 

الخطٌبة خطوة وكل ؼلطة جدٌدة تجدد فٌنا قّوة الِعلم ... الروحً
 ...والشهادة

  
  

  معك حق إن التؤّمل وسٌلة مإلمة ومزعجة فً البداٌة أو قبل 
الصعوبة فً أفكارنا ولكن نتٌجتها سرٌعة ومباركة تجلب لك ... البداٌة

تؤّمل لفترة ... الصحة والصحوة والخٌرات والِنعم التً ال تعد وال تحصَ 
... راقب نتٌجة عملك... شهر مثبلًا وشاهد عبلقتك مع نفسك ومع اآلخرٌن

تؤّمل ساعة فً الٌوم ... حٌاتك الٌومٌة خٌر دلٌل... اسمع إلى جسدك
وهكذا تنمو بالعفو والعافٌة وترتفع من األرض ... تحصد نتٌجتها كل الٌوم

وتتعّرؾ ... من الفرش إلى العرش... من العقل إلى القلب... إلى السماء
ٌّة ٌّة والروح ٌّة وإلى كل طاقتك الماد ٌّة والجسد  ...إلى قواك العقل

ٌا رب أعطنً ماالًا ألتمتع : "عندما طلب اإلنسان من هللا قاببلًا 
لك كل شًء ... أجاب هللا أٌها اإلنسان أعطٌك حٌاتاًا لتتمتع بمالك... بحٌاتً

ال تركض خلؾ المال بل اركض خلؾ هللا وكن ... إذا تعرفت إلى ذاتك
 ...خلٌفته وسٌركض المال خلفك

  
... إن المال نعمة من ِنعم هللا ولكن ال تضعه على رأسك أو أمامك

ٌّداًا ظالماًا ٌستعبد كل من ألهاه  إنه وسٌلة وخادم أمٌن ولؤلسؾ جعلنا منه س
إلى التؤّمل وإلى ... من هنا أتت العودة إلى القلب... التكاثر والطمع والجشع

... وإلى حالة اإلشراق ورإٌة اآلٌات من األفاق... حالة الؽٌب والٌقٌن
 

  إن التؤّمل باب ٌكشؾ عنك الحجاب وتتعّرؾ إلى حال القلب وتسمع 
 ... لؽة الصمت وتسكن السكٌنة وتشهد للحق

 
إذا كنت ... اختر ما ٌعجبك... إن التؤّمل وسٌلة وطرقها ؼٌر محدودة

كن ... تحب الرٌاضة تؤّمل بواسطة الّركض مثبلًا أو أي األلعاب التً ُتحب
أنت الشاهد على عضبلتك وتحركات جسدك وتنفسك أو السباحة مثبلًا 

 ...  تذكرك بعظمة المحٌط وسّره
  

تسبح مع األسماك التً هً بدورها تسّبح الخالق وتتؤّمل وتشكر 
استرخً على الّرمال وانظر إلى ذاتك كؤنك حّبة رمل وهللا هو ... وتحمد

إن النهر ال ٌصل إلى البحر إالّ إذا ... للّرمال حكمتها ودورها... الصحراء



 

 

هً التً تنقٌه وتصفٌه ومنها ٌرتفع إلى السماء ... مّر عبر الصحراء
إن حّبة الّرمل ... وٌنتقل عبر السحاب وٌعود بشكل األمطار إلى المحٌط

أنت ٌا خلٌفة هللا إن لم تَر هللا فً ذاتك ... مرتبطة بقطرة الماء وبالفضاء
وفً قطرة الندى وفً بسمة الطفل وفً جهاد النمل فبل تستطٌع أن تراه 

 ... بالمطلق
  

إلى فطرتنا الصاحٌة الصافٌة ...   إن التؤّمل وسٌلة لتعٌدنا إلى ذاتنا
إذا تؤملت القمر تصبح أنت تلك ... المتصلة مع األكوان والمكّون

...  الحالة المتحدة مع القمر
 
  

...  تذكرت هذه القصة
: فقال له الرّسام...  طلب أحد الملوك من رّسام عصره لوحة لشجرة األرز

ولكن أرٌد وقتاًا كافٌاًا حتى ... إن رسمها ال ٌتطلّب منً إالّ بضع دقابق
وذهب الرّسام إلى ؼابة األرز وجلس ... أصبح أنا األرزة قبل أن أرسمها

بقرب األرزة ٌتؤّملها إلى أن توّحد معها وزاره الملك وسلّم علٌه ولم ٌرد له 
... السبلم ألنه كان فً ؼٌبوبة العشق واالتحاد مع الطبٌعة ومع األرزة

وبعدما عاد إلى ذاته حامبلًا فً قلبه ُحب وإحساس لكل التفاصٌل وقّدمها 
إن ٌدٌك ... أنت األرزة فً صمت الحب: اندهش الملك وقال له... للملك

 ...امتداداًا لقلبك والّرّسام األكبر رسمها من خبللك
 

 
هل تتذكر قصة النحات الذي قّدم لنا أجمل تمثال لؤللم؟ 

كان هذا الفنان عاشقاًا وإذا به ٌنحت صخرة كبٌرة وكان ٌمّر به كل ٌوم 
ولّما انتهى الفنان من ... أحد األوالد وٌنظر إلٌه وٌذهب إلى المدرسة

النحت وظهرت األم بكل أمومتها إذا بالولد ٌقؾ إلى جانب النّحات 
 ...وٌسؤله

...  هل تعرؾ أمً؟ ألنها أمً
 

وتعّجب الولد وسؤله ... إن أمك تشبه أمً... فؤجابه الفنان
... أٌها الصدٌق الصؽٌر... كٌؾ صنعت هذه األم؟ فقال له الفنان

لقد رأٌتها مختببة فً الصخرة وأنا لم أفعل شٌباًا سوى أننً نزعت 
لقد كانت مختببة فً الحجر وأصبحت ... عنها كل ما هو حولها



 

 

إن ... وتؤّمل كل منهما هذه األم الساكنة فً كل ساكن... ظاهرة لقلب البشر
 ...التؤّمل مفتاح لكل خزابن األسرار

 
 

إن كل عمل ... وإذا كنت ال تحب الّرٌاضة أو الفن تؤّمل عملك
وتعلمت هذا الفن من ... إن مطبخً معبدي... أنا أحب الطبخ... عبادة

عندما ألمس الخضار وأرى أشكالها ... الٌابان ألنه أرقى الفنون عندهم
إن البصلة آٌة ... أنظر إلى طبقاتها... وألوانها وأحوالها أشكر هللا

انظر إلى طبقاتها وطعمها وقٌمتها وهذا الجسد الذي ... من آٌات هللا
 ...ٌحّولها إلى دم ولحم وعظام

  
هً التً تحّول السم ... إن ثورة الصّحة تبدأ من المطبخ ومع األم

ٌّة الدم ولنتذكر إن العقل السلٌم فً الجسم ... إلى دسم ٌّر نوع هً التً تؽ
 ...السلٌم
  

وأٌن نحن اآلن من هذه العابلة السلٌمة؟ ... أمنا األرض وأمنا حّواء
وأٌن أنت أٌتها الصّحة الؽالٌة؟ إن التلّوث موجود فً كل لقمة عٌش وفً 

ٌّة... تؤّمل ٌا إنسان واعقل وتوّكل... كل نسمة هواء ... فالتؤّمل عبادة روح
إنه عمل صامت لٌس بحاجة إلى صوت أو صورة أو أي حرؾ أو 

بل اصرؾ عنك كل ما هو لٌس لك وتمّسك بكتب هللا وبؤقوال ... صرؾ
بالتؤّمل تصل إلى تلك الصلة التً تحررنا من ... األنبٌاء والحكماء والعلماء

 ...كل القٌود وأبعد من أي وجود
  

وما هو دور ... تسؤلنً إذا كان هناك أدوٌة وأعشاب تساعدنا على التؤّمل
...!!! الخمرة والمخدرات على العقل

ٌّد المسٌح اشرب  ٌّة وعن اختبار أقول لك إذا التقٌت بالس  بكل عفو
عدا عن ذلك فكّل الخمرة ... من ٌدٌه الخمرة المباركة وال تنَس أن تدعونً

إنها منّومات ... والمخّدرات والمهدبات ما هً إالّ سم لكل الجسم والعقل
مهما كان نوع األلم واجهه ... ال تهرب من الحقٌقة... للممات ال للحٌاة

ٌّر وجهة نظرك ٌّة تساعدنا على ... وجهاًا لوجه وستؽ هنالك أعشاب طبٌع
ٌّة وكتب األعشاب متوفرة وعلى  ٌّة الطبٌعة ؼن التؤّمل والتحّمل وصٌدل

 ...ومن جّد وجد... اطلبوا تجدوا... اسؤل تحصل... البرٌد اإللكترونً
  



 

 

كن أمٌراًا على نفسك وال ... واجه األلم ومنه تعلّم... ٌا أخً الساعً
فبل تكن مستهلكاًا هالكاًا لخدمة ... تكن عبداًا ألي سلعة مهما كان نوعها

فالشرق شرق والؽرب ؼرب ولؤلسؾ ... الخمرة ولكل صراعات الؽرب
وخاصة فً كل ما ٌتعلّق ... أصبحنا نحن العرب مكّباًا لنفاٌات الؽرب

 ...بالشهوة والشراهة
  

قلٌل من الخمر ٌفرح قلب اإلنسان ولكن خمرة هللا ؼٌر خمرة ... نعم
للُحب أسرار ال ٌفهمها العقل وال ... عّشاق هللا فً سكر دابم... اإلنسان

لقد قال أحد األولٌاء بؤن خمرة الُحب هً ... ٌعرؾ الُحب إالّ الُحب
 ...فاعقل وتؤّمل وتوّكل... الشرٌعة التً تصلك بالربّ 

  
  عالم التؤّمل واضح أمام عٌنٌك فاختر ما تشتهٌه والطبٌعة العابدة 

 ...المتؤّملة هً فً خدمتك حتى تصل وستصل بإذن هللا
  

ًّ ماراًا على شط  ٌّاد؟ كان النب هل تتذّكر حوار النبً موسى مع الص
ٌا هللا إذا كانت امرأتك ال تعرؾ الطبخ مثل : البحر فسمع رجل ٌقول

وإذا كان بٌتك ... زوجتً التً ال تعرؾ أٌضاًا، فؤنا أحّب الطبخ فؤطبخ لك
وإذا كنت حافً القدمٌن فؤنا اصنع لك حذاءًا ... وسخ فؤنا أنظفه لك

فؤقترب منه النبً وسؤله مع ... أرشدنً أٌن تسكن ألهرول إلٌك... مرٌحاًا 
هل تعتقد ٌا ... فؽضب موسى ونهره قاببلًا ... مع هللا: من ٌتحّدث؟؟ فقال له

 جاهل بؤن هللا متزّوج وبٌته وسخ وحافً القدمٌن؟ 
فعلّمه ... سامحنً ٌا نبً هللا فؤنا أّمً...  فاعتذر الجاهل وقال للنبً

 ...الشرٌعة وعلم الطبٌعة وكل البراءة من طبٌعتنا
 
 
 
 

 



 

 

 "ادعوني أستجب لکم"
  

هذه اآلٌة موجودة فً القرآن ولکن کم مّنا دعا هللا ولم 

ُتستجب دعوته وحٌنها نبرر عدم استجابته بحکمة ؼامضة أو 

الٌوم نرٌد أن نتعّرؾ کٌؾ ٌمکننا أن نحقق آمالنا ... سبب

 !!!وأحبلمنا مهما کانت ونتعّرؾ علی حقٌقة استجابة الدعوة

 

 فً هذا الطرٌق هو أن نتعّرؾ علی ذاتنا وأنفسنا أول مرحلة

ونکون صرٌحٌن مع أنفسنا ونتحلی بالشجاعة حتی نواجه مخاوفنا 

.  وأخطاءنا

 

کّل مّنا ٌتصّور أّنه کان ضحٌة فً حٌاته وال ٌوجد أحد ٌفهمه وکلنا 

خدمنا اآلخرٌن ولم ٌخدمنا أحد، ونواجه الخٌانة والشّر ونحن نزرع 

 !!! الخٌر

 

کن شجاعاًا واعترؾ ... لکن هذا ؼٌر ممکن وؼٌر معقول بالمرة

بؤنك حٌن رأٌت صدٌقك فً سٌارة آخر مودٌل وهو ٌسرح وٌمرح 

أحسست بالؽٌرة ألنك ال تملك ما لدٌه أو ألن فبلن عنده الواسطة وتوّظؾ 

...  وأنا لم أتوظؾ بعد وفً الحقٌقة أنا أحسن منه

 

کن شجاعاًا واعترؾ أنك کذبت مّرات وجاملت بلباقة، ألنك کنت 

خابفاًا أن تفقد الوظٌفة أو ثقة اآلخرٌن حتی وإن کانت زابفة وو وو الکثٌر 

 .....من األعمال التً عملناها وال حاجة لذکرها



 

 

  

 :واآلن وقبل أن نبدأ رحلتنا مع ذاتنا هناك سإال ملّح وهو

ٌّر من أقدارنا؟   هل ٌمکننا أن نؽ

ٌّر الوضع؟   أنا رزقً قلٌل وهذا هو قدري فهل من الممکن أن ٌتؽ

أنا مرٌضة من کم سنة وال ٌوجد شفاء لهذا المرض، واألطباء ٌقولون 

ٌّر حٌاتً؟  ٌجب أن تتقبلً المرض ألنه قدرك؟ أنا ال أحّب زوجً کٌؾ أؼ

أنا لم أنجب بعد هل سٌتحقق حلمً؟ أنا لم أحصل علی الوظٌفة المناسبة 

  هل هذا هو قدري؟  

 نـــــــعـــــــــم: الجواب علی کّل هذه األسبلة هو

 

 : وهً تحتوي علی مراحل مختلفةالمرحلة الثانیة،

: طرد األفکار السلبٌة -1

ًّ ال نقول  ٌا هللا هو عنده کّل شًء وأنا ال ) بمعنی إذا رأٌنا شخص ؼن

ٌا هللا هو عنده کّل شًء وأنا کمان سٌکون عندي : بل نقول (أملك شًء

 . کّل شًء

لو فکرنا قلٌبلًا نری أن هناك قلّة من الناس الذٌن ٌملکون کّل شًء 

وأکٌد کّل شخص عنده نواقصه الخاصة به ونحن ال نرٌد أن نرّکز علی 

إما عندنا : النواقص بل سٌکون ترکٌزنا علی الجانب اإلٌجابی ٌعنً

 .......جانب اٌجابی نذکره، أو سٌکون عندنا، إذاًا ال نفکر بالسلبٌات أبداًا 



 

 

: التخلص من فکرة اإلنتقام- 2

ٌّة ٌمکنها أن تتؽٌر إذا کانت تتعلّق بنا أو بصفاتنا  کّل األفکار السلب

ٌّة ولکن کٌؾ ٌمکننً أن أنسی الشخص الذي دمر لً حٌاتً؟  األخبلق

ٌّرت طرٌقة حٌاتً إلی  کٌؾ ٌمکننً أن أنسی الّرجل أو المرأة التً ؼ

األبد، وأنا الٌوم أعٌش فً کبت وعناء؟ کٌؾ أنسی من قتل ابنً أو 

ال أستطٌع، وهذا لٌس حرام ألنه ...أخً وال أفکر باإلنتقام منه؟ ال

ٌُإخذ بعٌن  موجود فً الشرٌعة العٌن بالعٌن والسن بالسن وٌجب أن 

  .  اإلعتبار

  

کّل هذا موجود ولکن نحن نرٌد أن نحصل علی شًء أسمی وأرقی 

ًّ أّکد علی العفو عند المقدرة، ألن العفو ٌحتاج إلی ... من اإلنتقام اإلمام عل

قّوة أکبر من االنتقام ونحن نرٌد أن نستخدم قدراتنا کلها ونصل بها إلی ما 

لٌس بالضرورة أن نحّس باالنتقام من شخص آخر أحٌاناًا نحن ننتقم ... نرٌد

ؼلطنا أو أخطؤنا واآلن نحس أننا ال نستحق أن ... من أنفسنا بدون وعً

نکون سعداء أو مرتاحٌن وٌجب أن نشعر بالذنب والخطٌبة طوال الوقت 

حتی ال نرجع ونکرر ما فعلناه وهکذا نؽلق علی أنفسنا طرٌق النجاح 

. والسعادة

    

کٌؾ ٌمکننا أن نبنً مستقبل زاهر وسعٌد ونحن عالقٌن بالماضً 

. وما حدث فً الماضً، إذاًا لنترك الماضً وأحداثه ونعٌش اآلن والمستقبل

إذا أردنا أن نصعد سلم النجاح والفرح فٌجب أن نتخطى درجاته واحدة تلو 

  األخری وإذا علقنا فً مکان فکٌؾ ٌمکننا أن نستمر ونصل إلی النهاٌة؟ 



 

 

 

 

 :  هً السماح والؽفرانالمرحلة الثالثة

 .  حٌن نتخلص من فکرة اإلنتقام ٌکون السماح والؽفران أسهل

ٌعنً !!  أرٌد أن أوضح شًء هنا وهو أن السماح والؽفران ال ٌعنً الحبّ 

أنك تستطٌع أن تسامح شخصاًا وتؽفر له ما فعل بك أو تسامح نفسك وتؽفر 

لها ولکن هذا ال ٌعنً الحّب، هذه هً الؽلطة المتداولة بٌن الناس ألننا 

دابماًا نتصّور السماح والؽفران ٌعنً أن نرجع ونحّب الشخص مرة 

 ....ثانٌة

 

نساء کثٌرات ٌمررن بهذه التجربة حٌث ٌضحٌَن بحٌاتهنَّ وصحتهنَّ 

وأعمالهنَّ من أجل الزوج واألوالد وبعدها ٌکتشفَن الخٌانة من الزوج أو 

کٌؾ ٌمکن لهذه المرأة أن ...  ٌترکها األوالد حتی ٌحظوا بحٌاة جدٌدة

ألنها ستبلقً مبة حّجة .. تؽفر لهم ما فعلوا؟ الؽفران بمعنی السماح ممکن

وحّجة حتی تسامح وتؽفر ولکن أن تحّبهم مرة ثانٌة فهذا صعب ولکنه فً 

... النهاٌة ممکن أٌضاًا َ 

  

طاقة الحّب تختلؾ عن طاقة السماح ألن طاقة الحّب هً أفقٌة وهً 

تربط بٌن شخصٌن ٌعنً ٌجب أن ٌکون هناك شخصٌن حتی تکتمل هذه 

ولکن طاقة السماح هً عمودٌة وأنت لست بحاجة إلی ... الدابرة أو الطاقة

شخص آخر، ٌمکنك أن تسامح نفسك أو تسامح شخص هو أساساًا لٌس 

ٌجب أن ٌکون السماح نابع من القلب والعقل ... مهتماًا بما تشعر أنت به



 

 

معاًا، ٌعنً ال تکون مجبراًا علی التسامح حتی تستمر فً عمل أو عبلقة أو 

کن صادقاًا مع نفسك وقبل أن تسامح أحد اکتب الخٌارات ... أي شًء آخر

 :الموجودة، مثبلًا 

 

 أُسامحه -    1

 أنتقم منه -    2

 أواجهه بالحقٌقة -    3

 اآلن عندك ثبلثة خٌارات فما هو الخٌار األقرب إلی قلبك وعقلك؟ 

إذا کنت ستختارالسماح وتحّس بؽضب کبٌر ٌمؤل قلبك ال تسامح واختر 

  .  الذي ٌزٌل الؽضب والهّم منه

 

البعض ال ٌختار السماح وٌرجع وٌندم علی ما عمل أو ال ٌزول 

إذاًا ال . الؽضب عنده وکؤنه أضاع المشکلة األساسٌة وتشّبث بالفروع

تستعجل باتخاذك الجواب النهابً ألننا الٌوم هنا صادقٌن مع أنفسنا 

کفی بنفسك الٌوم "وال نرٌد المراوؼة، فکّر بکّل شًء وال تخؾ 

 "علٌك حسٌباًا 

 

إذاًا التسامح هو شًء بٌنك وبٌن قلبك وال ٌستطٌع أحد أن ٌإثر 

... أحٌاناًا تحّس أن الموضوع لم ٌنتهً بعد ولکن أنت انتهٌت منه... فٌه

 

  هً التصالح والحّب :المرحلة الرابعة

 !!!! هذه المرحلة صعبة جداًا ألننا هنا نرٌد أن نحّب وهنا تکمن الصعوبة



 

 

 .....کما ذکرت من قبل نحن ال نرٌد أن نجبر أحداًا علی فعل أي شًء

 ٌعنً إذا أحسست أنك ال تستطٌع أن تحّب الناس أو نفسك 

اترك هذه الفقرة ألنك ستصل إلٌها فٌما بعد، أکثر الفتٌات البلتً 

تعرضن لئلؼتصاب ال ٌستطعن أن ٌتخطٌن هذه المرحلة خاصة إذا 

 ...کان اإلؼتصاب من شخص قرٌب علٌهنَّ 

 

دع لنفسك مساحة کافٌة حتی تتؤقلم مع أحاسٌسك الجدٌدة من 

 ..التعرؾ علی ذاتك إلی التسامح وأکٌد هذا سٌؤخذ منك مجهود وطاقة

 .  إذاًا ال تستعجل فً الفقرات ودعها تؤتً من تلقاء نفسها فٌما بعد

 

  هً صرخة:المرحلة الخامسة

 إذا أحسست بإبرة ُتؽرز فً ٌدك، کٌؾ ستکون ردة فعلك؟ 

 إذا احترقت ٌداك کٌؾ ستکون رّدة فعلك؟ 

 إذا أحسست بؤلم فظٌع فً بطنك کٌؾ ستکون ردة فعلك؟ 

أکٌد فً کّل حالة ستصرر ولکن الصرخة فً کّل مرة تختلؾ عن 

  .  األخری

 إذا کذب علٌك أحد کٌؾ ستکون ردة فعلك؟ 

 إذا صفعك أحد کٌؾ ستکون ردة فعلك؟ 

 إذا ظلمك أحد کٌؾ ستکون ردة فعلك؟ 

نحن تعّودنا أن نکون مهذبٌن ونبتسم ألننا ناس متحضرٌن وال ٌجب 

 !!!أن نکون متخلفٌن ونصرر ونطالب بحقوقنا



 

 

الٌوم أنا أطلب منك أال تکون متحّضراًا بل اصرر وال تقبل بالظلم أبداًا 

 . ولکن کن واعٌاًا فً کّل مکان وأعِط کّل شًء حّقه

ٌعنً إذا سمعت کذبة أنت لست بحاجة إلی صرخة عالٌة ٌکفً أن 

 ...أنت کاذب، واترکه ودعه هو ٌصرر: تقول له

 هکذا بالنسبة للمواقؾ األخری کّل عمل وله رّدة فعله أو صرخته 

اآلن ستسؤل لماذا نفعل هذا؟ نحن نرٌد أن نتعّرؾ علی أنفسنا حتی 

 ...نعٌش أفضل وهذه المرحلة تربکنا وتؤخذ مّنا السکٌنة

  

الحقٌقة هً أننا حٌن نتعّرؾ علی أنفسنا ونحاول أن نستخرج 

ضا  کّل األثقال التً نحملها من السنٌن الماضٌة حتی نحّس بالرِّ

والتسامح والسکٌنة فً أنفسنا إذاًا ال ندع مواضٌع جدٌدة تشؽلنا ونقع 

فً نفس الحفرة من جدٌد، بمعنی أننا اآلن تخلصنا من الماضً 

 ...وسنعٌد الکّرة مع مواضٌع جدٌدة

 

ال نرٌد أي موضوع أو قضٌة تشؽلنا عن هدفنا األول وهو 

 . صناعة أقدارنا

بعد کّل ما مررنا به من التفکّر والتذّکر ومحو الذکرٌات ومواضٌع 

کثٌرة فً أذهاننا نرٌد أن نقّوي أنفسنا حتی نختبر هذه القدرة ونلمسها 

  ...بؤنفسنا

 
تعلمون أن حاسة البصر والسمع والشم هً من الحواس البلإرادٌة 

ٌعنً نری دون أن نحاول الرإٌة وکذلك نسمع ونشم دون أي محاولة ألنها 
 . ببساطة موجودة



 

 

أصفر، أحمر، أخضر، أزرق "أحضر خمس أوراق بؤلوان مختلفة 

وحاول أن تنظر إلی کّل واحدة منها لمّدة دقابق، ٌعنً " وبنفسجً

انظر إلی اللون األصفر بضع دقابق ثم اللون األحمر ثّم األخضر 

.  وهکذا

 

اجلس فً مکان تکون مرتاح فٌه واؼمض عٌنٌك وحاول أن 

تری األلوان بنفس الطرٌقة التً رأٌتها ولکن مع عٌنٌن مؽمضتٌن، 

أکٌد کّل شخص له وقته الخاص وال )بعد عدة أٌام من التمرٌن 

ٌّر الطرٌقة ٌعنً أن تسحب  (نستطٌع أن نعطً وقت محدد حاول أن تؽ

اللون الذي ترٌد وتراه أمام عٌنٌك، اآلن أنت تری بشکل إرادي ٌعنً 

 ...أنت تری ما ترٌد

 

احضر شرٌط ٌحتوي علی أصوات الطبٌعة مثل صوت الطٌور 

 ...أو صوت البحر أو شبلل أو نهر وؼٌره

 

جلس فً مکان مرٌح واؼمض عٌنٌك وحاول أن ترکز علی ا

صوت واحد فقط وتسمعه بوضوح مثبلًا صوت عصفور أو صوت 

البحر حاول الترکٌز حوالً ربع ساعة ثّم انتقل إلی الصوت األخر، 

ألن الترکٌز صعب ٌمکنك أن ترکز علی صوت واحد فً الٌوم إلی 

 . أن ٌصبح عندك خمس أصوات

   



 

 

اجلس فً مکان هادیء واؼمض عٌنٌك وحاول أن تتذکر 

واآلن أنت تسمع ... األصوات وتسمعها بؤذنٌك وهً لٌست موجودة

بشکل إرادي ٌعنً ممکن أن تکون عالق فً زحمة سٌر والکّل ٌسمع 

الهدؾ من . صوت الزمامٌر وأنت تسمع أصوات البحر والطٌور

إؼماض العٌنٌن فً مرحلة السمع هو عدم ربط أي شکل أو صورة 

   .  بصوت أو لحن معٌن حتی ٌبقی السمع فقط

 

اجلب کوب شاي أو فنجان قهوة أو ورقة رٌحان أو نعناع أو 

کوب ماء ورد وشّم الرابحة والعطر فً هذه األکواب واألوراق 

وبعدها اجلس فً مکان هادیء ال ٌوجد فٌه عطر وحاول أن تشّم 

 ...الروابح بشکل إرادي

اآلن أنت تری وتسمع وتشّم بشکل إرادي، حٌن تقوّي هذه الحواس 

حٌن تجلس فً مکان وٌمر ... تستطٌع أن تستخدمها حتی تختبر قوتها

الناس أو ٌجلس شخص أمامك حاول أن تإثر علٌه بعٌنٌك وامره 

، ال تتفوه بکلمة بل : بحرکة مثبلًا  ًّ قم وارحل، أو ارجع أو انظر إل

 . اجعل قوة الکلمة تخرج بشکل موّجه من عٌنٌك

 

   سوؾ تسؤل ما فابدة هذا؟  

ٌّة تذّکر . فً الحقٌقة ال فابدة له سوی للتتعّرؾ علی قدراتك الذات

حٌن أرسل سٌدنا ٌوسؾ قمٌصه إلی أبٌه قبل أن تصل البشری قال 

 . سٌدنا ٌعقوب إنً أشم رابحة ٌوسؾ



 

 

وهکذا نحن إذا استطعنا أن نسٌطر علی حواسنا وعواطفنا 

قبل أن نبدأ بعملٌة الخلق هناك قوانٌن ... سنقوی بها ونخلق مستقبلنا

 : کونٌة علٌك التعّرؾ علٌها ومن ثّم نبدأ

  

ٌجب أن تعرؾ قانون الجاذبٌة هو لٌس بٌن -                 1

األرض وما علٌها فقط بل هو موجود فً کّل شًء، موجود بٌن کّل 

ٌّة وکّل ذّرة وذّرة وحّتی بٌن الطاقات، أحٌاناًا نشعر به  ٌّة وخل خل

.  وأحٌاناًا ال نشعر

 

کّل شًء ٌحمل طاقة معٌنة وٌجذب الطاقة نفسها -                 2

ٌّة  ٌّة تجذب إلٌها طاقة إٌجابٌة أکثر والطاقة السلب ٌعنً الطاقة اإلٌجاب

ٌّة  ٌّة، کما فً الؽٌوم هناك ؼٌمة تحمل طاقة سلب تجذب الطاقة السلب

ٌّة وحٌن تتبلقی  ٌّة إلٌها وؼٌمة تحمل طاقة إٌجاب وتجذب الذّرات السلب

   .  مع بعض ٌحصل الرعد والبرق

 

الخٌر ٌؽلب الشّر أو الطاقة اإلٌجابٌة تؽلب الطاقة -                 3

لو تؤّملت تارٌخ البشر ستعرؾ أنه منذ بدء الخلق لآلن . السلبٌة

ٌّة حّتی وإن أخذ منها سنٌن طوٌلة  ٌّة علی السلب تؽلبت الطاقة اإلٌجاب

ٌّة، کّل األنبٌاء نجحوا بمهامهم وکّل  هذا ألن طاقة األرض هً إٌجاب

    .ظالم انقلب علی عقبه وکّل من جّد َوجد

 



 

 

من ٌعمل مثقال ذّرة خٌراًا ٌره ومن ٌعمل مثقال -                 4

ٌّة وهً تسمی ... ذرة شراًا ٌره هذه اآلٌة هً أٌضاًا أحد القوانٌن الکون

ٌّة بمعنی إذا عملت صالحاًا فستراه وإذا لم تراه  بالکارما أو السبب

فسٌراه أبناإك أو أحفادك وإذا عملت طالحاًا فستراه وإذا لم تره 

إذاًا فکّر جٌداًا جداًا بما ترٌد وال .. ال مفرّ ... فسٌراه أوالدك أو أحفادك

تطلبه بطرٌقة ؼٌر مشروعة مثبلًا ال تطلب المال عن طرٌق القمار 

 ...أو السرقة

 

 :و اآلن لنبدأ الخلق

اجلب ورقة وقلم واکتب األشٌاء التً ترٌدها أو تحلم بها کلها، 

اکتب ما ترٌد أو تحلم به واستخدم الکلمات اإلٌجابٌة ٌعنً ال تقول 

أرٌد أن ال ٌنجح فبلن وأنجح أنا بل اطلب النجاح لنفسك فقط وال تفکر 

بؤحد ثانً، أو تقول ال أرٌد المشاجرة مع فبلن بل قل أرٌد الصلح 

 . الداخلً والخارجً

  

ضع لکّل طلب رقماًا ألنه ال ٌمکن أن تتحقق کّل األحبلم مع بعض 

وکّل شًء ٌحصل بتسلسل ٌعنً لو کنت تتمنی أن تصبح أب أو أم 

فؤکٌد ٌجب أن تتزوج فً األول أو إذا کنت ترٌد أن تصبح مدٌراًا فؤکٌد 

ثّم اختر إثنٌن أو ثبلث ... ٌجب أن تکون عندك وظٌفة أو عمل وهکذا

 . أمانً األولی ورّکز علٌها وقلها کّل ٌوم حٌن تصحی وحٌن تنام

 :تذکر



 

 

ال تستعجل األمور ألن کّل شًء ٌجب أن ٌؤخذ وقته ومجراه وهذه - 1

هً طبٌعة الکون انظر إلی الثمار والزرع کّل منها له وقته الخاص 

البعض ٌؤخذ ثبلث شهور والبعض ٌؤخذ ستة أشهر حتی ٌنضج حتی 

 . لو طلبت فنجان قهوة أو شاي علٌك أن تنتظر کم دقٌقة حتی ٌحضر

إذاًا العجلة تعٌق الخلق ال علٌك سوی أن تضع الفکرة ثّم اترکها ألنك 

 ....وضعتها إذاًا هً موجودة

 

حدد الفکرة التً ترٌد وال تؽٌرها ٌعنً ال تقول أرٌد أن أکون - 2

هذه لٌست فکرة محددة ألن السعادة لها أبعاد کثٌرة إذاًا حدد ... سعٌداًا 

ٌّر ٌعنً الٌوم تکون الفکرة مع  الفکرة وضع تفاصٌلها ولکن ال تؽ

 . تفاصٌل معٌنة وفً الٌوم الثانً تؤتً بتفاصٌل أخری

 

أحٌاناًا تجد أنك ... ٌجب أن تکون مقتنعاًا تماماًا أن هذا هو ما ترٌد- 3

تضع فکرة ولکنها ال تتحقق إذن ٌجب أن تعود لنفسك وتنظر ماذا 

 کان ٌدور فً عقلك الباطن؟ 

 

کانت هناك امرأة ترٌد الطبلق من زوجها، حٌن سؤلتها هل فکّرتً 

بکّل شًء؟؟ 

أرٌد أن أبدأ حٌاة : وضعنا الفکرة... أنا مستعدة وأرٌد الطبلق:  قالت

 ... جدٌدة

  



 

 

وصارت تقترب من ما ترٌد کّل ٌوم إلی أن وصلنا إلی آخر ٌوم 

أنا ال : والذي کانوا سٌنفصلون به جاء الرجل وطلب السماح وقال

 !!!!!أرٌد الطبلق ولنبدأ حٌاة جدٌدة

ما کان : أٌن أخطؤت ولماذا لم تتحقق الفکرة؟ فقلت لها: فسؤلتنً

کنت خابفة ألنً عشت معه کّل : إحساسك وأنت تضعٌن الفکرة قالت

 ...کٌؾ سؤدٌر حٌاتً وو وو..... األوالد و...هذه السنٌن و

إذاًا أحسن حاالت الخلق هً حٌن تکون مقتنعاًا تماماًا بما ترٌد وتکون 

 ....فً حالة فرح وسعادة داخلٌة

 

 



 

 

 الصمت واالحتفال والحیاة

 ولكن هل نعٌش معناها؟, هذه الكلمات نسمعها ونرددها

الؽرب ٌحتفل بالموسٌقى الصاخبة والضجة المزعجة وأفبلم الّرعب 

 ...والجنس وتعاطً الدخان والمخدرات والوجبات السرٌعة على الطرقات

ٌّؾ وبالضجر أٌضاًا الذي , الشرق ٌحتفل بالصمت وبالسكٌنة وبالصفاء المز

 ...هو سبب التوتر والقلق

 كٌؾ نستطٌع أن نوّحد ونعٌش أفضل من األطراؾ؟ 

 ...نحن فً أمة الوسط أصبحنا ضحٌة الجهل من الجهتٌن

نستورد كل جدٌد من الشرق والؽرب وأصبحنا مكّباًا لنفاٌات الشرق 

 ...والؽرب

وبسبب ... جسد وروح... الداخلً والخارجً... اإلنسان ٌتؤلؾ من عالمٌن

هذا ما نراه فً ... هذه الثنابٌة ظهرت الحروب المحلٌة والفردٌة والعالمٌة

الفقر ... الجمال أو القباحة... نرى إما الحرب أو الُحب... الصورة العالمٌة

 ...أو الؽنى

هنالك بعض الرسومات فً كتب األطفال أو على اإلنترنت فً لحظة 

 ...ولحظة أخرى تراها امرأة عجوزاًا , تراها امرأة جمٌلة

 ...حّدق فً أي رسمة تحبها أو فً أي زهرة... قيهذا هو علم التحد

ولكن َجمٌعها , الخطوط نفسها... النظر ٌتحرك والحركة هً جوهر البصر

إما الشابة أو ... ال تستطٌع أن ترى الصورتٌن فً اللحظة نفسها... ٌختلؾ

.   الثنابgestaltًهذا علم ...العجوز

اإلنسان ضمٌر ورحلته داخلٌة ... الشرق ٌرى اإلنسان روحاًا ال ؼٌر

والترّفع عنها وتجاهلها والعٌش فً أقصى الفقر ... والزهد فً الدنٌا



 

 

ٌعتقدون بؤن الدنٌا وهٌم وحلم وزٌنة وال وجود لها ... والعذاب والحرمان

 ...ورفضوا وأنكروا العالم الخارجً... إنها مظهر َسرابً... فً حٌاتنا

اإلنسان ... الؽرب اختار العالم الخارجً وتخلّى عن العالم الداخلً

اإلنسان ظاهرة ... وال حتى روح... ال ضمٌر بل أفكار... جسد ال ؼٌر

دماؼٌة ولهذا االعتقاد اهتموا بالعلوم والتكنولوجٌا والقمر واحتبلل 

 ...الكواكب والمّجرات والكرة األرضٌة

والمنطق ال ٌستطٌع أن ٌحدد موقع هذا ...  ولكن هناك خلل داخلً

البٌت ملًء بالضٌوؾ ... الحق ولكن هنالك  شًء ناقص فً حٌاة الؽربً

عندك العالم ... ؼٌر موجود مع هذا الوجود... ولكن صاحب الدار ؼابب

عندك كل الملذات . النتٌجة هً التعاسة... بؤسره ولكن أنت ؼٌر موجود

داخلك فارغ ... ولكن الَمخرج من هذا السجن, والمال واألحبلم والسلطة

 ...كالطبل... كالبالون المنفور

والسبب هو عكس ما ... الشرق أٌضاًا ٌواجه تعاسة وبإس وشقاء

... العالم الخارجً وهم وؼٌر حقٌقً وكذلك العلم هو وهم... عند الؽرب

لذلك بقً الشرق ... وسر الطبٌعة... إذا شّرحنا وردة ال نرى فٌها العطر

ألنه باعتقاده , وهو راٍض بهذا االستؽبلل... فقٌراًا ومستعبداًا منذ أجٌال

األهم أن نتؤّمل لنصل ... والجسد وهم... الداخلً إن العالم الخارجً وهم

, الؽربً ٌقول بؤن الحقٌقة فً الخارج وفً العلم والعقل... إلى االستنارة

 ...والشرقً ٌقول بؤن الحقٌقة فً الداخلً فً الروح ال فً الجسد

  

وال , الشرق موطن التؤّمل والصمت والعبادات الباطنٌة السرٌة

... تتحّدث عنها وصاحب الحق ٌعرؾ باب الحق... تستطٌع أن تشارك فٌها



 

 

لذلك ترى منذ ألوؾ السنٌن أهل الشرق ٌتكلمون عن التؤّمل والذكر 

... فقراء... دراوٌش... وخارجٌاًا تراهم شحادٌن, والضمٌر واالستنارة

 ...مرضى وعبٌداًا 

 من الذي سٌسمع لهإالء الفقراء العراة الجابعٌن؟ 

 ...وهم أٌضاًا ضحكوا على الؽرب, الؽرب ضحك علٌهم

 ...الشرقً ٌتكلم عن النور الداخلً والؽربً عن النار الخارجٌة

فً أمرٌكا ... هذا هو انفصام الضحٌة... ال لقاء بٌن الشرق والؽرب

باًا "مقولة شابعة نسمعها من الشعب  ٌّ كؤنه ٌقول لقد " لقد أمضٌت وقتاًا ط

بعد العناء والتعب واإلرهاق ٌذهب إلى ... أخذُت دواءًا لحالتً المرضٌة

... ٌشتؽل... أصبح اإلنسان آلة... المقهى وٌشرب الكؤس المنّوم والمخّدر

اإلنسان التعٌس ... ٌمارس الجنس وٌنام... ٌدفع الضرٌبة والدٌون... ٌؤكل

 ... بحاجة إلى وقت جمٌل

ٌّة  ...هذه فترة النسٌان... اإلنسان المٌت بحاجة إلى مناسبة ح

وهذا هو الخوؾ عند إنسان , فترة الهروب من الفراغ الداخلً

ألننا , هذه هً حالة الجنون المقبولة اجتماعٌاًا ... إنسان الرأس... الؽرب

مبلٌٌن من الناس ... من الصعب أن نرى الفرق... جمٌعنا فً سفٌنة واحدة

والصرار والحماس واألكل ورمً النفاٌات وأخٌراًا ... تشاهد لعبة كرة القدم

وحتى الذٌن ٌشاهدون هذه اللعبة فً , الضرب والهرب واللعب على الكؤس

ٌتسّمرون أمام الشاشة وٌصّفقون وٌصرخون وٌؤكلون وٌضربون ... البٌت

ٌّة وكم من المشاهدٌن المسنٌن كسروا ... وهذا ما نسمٌه الرٌاضة الجسد

هل هذا تخلّؾ؟ أم جنون؟ إحدى ... شاشات التلفزٌون ألنهم خسروا المباراة



 

 

الجامعات فً أمرٌكا قّدمت دراسة عن العنؾ فً المبارٌات الرٌاضٌة 

 ...وتؤثٌرها على الشباب وعلى الشعب

  

وترتفع , تزداد الجرابم خمسة عشر فً المبة بعد مبارٌات المبلكمة

أٌضاًا جرابم االؼتصاب واالنتحار والسرقات وال تزال أمرٌكا مصّرة أنها 

 ...رٌاضة مفٌدة وحّرة

ولكن الشعب ورجال الدٌن وحتى المدارس , حاولنا مراراًا االعتراض

الوقت "هذا ما ٌسّمونه , دعوا الشباب ٌلعبون وٌشاهدون... عارضوا الفكرة

إن الكبت عند المشاهد ٌفّجره ... الذي أمضٌته على الشاشة" الجمٌل

والمشاهد ٌشرب الخمرة وٌنام وٌعود فً الصباح إلى عادته ... المبلكم

 ...المٌتة وعند المساء ٌستقبله التلفزٌون والكؤس

ٌشاهد ما ال ٌستطٌع أن ٌفعله وٌشارك قدر , هذا هو الشعب الؽربً

 ...استطاعته باألفبلم على أنواعها وباأللعاب المسموح بها

ٌّة الجمٌلة والمرٌحة والمضمونة نشاهد ... وهذه هً الحٌاة العصر

وأتعجب ... األوهام واألحبلم ونتصّرؾ حسب اإلمكانٌات المادٌة والصحٌة

... عندما أشاهد بؤن أصحاب المهن والحرؾ أصبحوا أسٌاد الشعب

ٌّة عَصرت ... الخادمة حلّت محل الزوجة وكذلك الزوج واآللٌات العصر

الوقت واستسلم اإلنسان إلى السرعة وإلى المقاهً والمطاعم والهروب من 

وٌذهب إلى عالم النفس حٌث ... علّه ٌبلقً ضالته هناك, البٌت إلى الخارج

ال نَفس به لٌحكً أو باألحرى لٌسمع ولكنه بحاجة ألن ٌهرب من الواقع 

وٌسلّم أمره إلى صاحب مهنة وٌعترؾ له بالمشاكل التً ٌعٌشها مع 

... ومن ٌسمعه؟ ال الطبٌب وال حتى اآللة... زوجته وأوالده وأصدقابه



 

 

ٌسجل المشكلة وٌؤتً فً الٌوم التالً ٌشتري الحل على أسطوانة وٌدفع 

 ...والحق على الدنٌا طبعاًا ... المبلػ المرقوم لهذا الطبٌب المزعوم

الؽربً ٌخاؾ من ... هذا هو وضع األحٌاء  واألموات فً الؽرب

... العلم ناقص وال ٌكفً وال ٌفً بالواجب... المجهول الذي لم ٌعترؾ به

 الخوؾ هو سبب الجهل وإلى أٌن الهروب؟

 "...وقت حلو كتٌر"كّل منا ٌهرب من نفسه إلى الخارج ونسمٌه 

 ...وهكذا نعٌش فً حلقة مفرؼة... لقد أمضٌنا هذا الوقت مع األموات

 ...فً الشرق تدور عقارب الساعة عكس ساعة الؽرب

أو أن ... التقٌنا بالجوهرة الداخلٌة ولكنك ال تستطٌع أن تحولها إلى ماّدة

 ...ُتبرهنها فً المحكمة

 ...تعرؾ أنك تحمل كنزاًا فً الداخل ولكن البنك ال ٌعترؾ به

لهذه األسباب فً الشرق تعٌش ... أٌن الشاهد؟ ال ٌعرؾ حقٌقتك إالَّ أنت

... العزلة عن البشر ألن العالم الخارجً ٌزعج أهل التؤّمل وأهل الذكر

 ...فالترك أفضل من التملك

أتركوا الدنٌا واسكنوا الجبال وتنسكوا وتمسكوا بالبقاء ولكن ال الشرق 

نصؾ ... ألننا نستخدم نصؾ الحقٌقة... التقى بالسبلم وال الؽرب

الشرقً تعٌس ألنه التقى ... وهذه هً التعاسة عند الطرفٌن... اإلنسان

والؽربً تعٌس أٌضاًا ... بثروته الداخلٌة وال ٌستطٌع أن ٌشارك بها أحد

ٌّة وال  ألنه أحب العلماء واالختراعات والثروة الخارجٌة وقّوتها األرض

نستخدم ... ما هو الحل؟ الحل فً أن نعقل ونتوكل... ٌزال فً بإس وشقاء

... شرق وؼرب ووسط المٌزان... الدنٌا والدٌن... العقل والدٌن



 

 

والتوازن هو ... أنت جسد فكر وروح... هذا هو اإلنسان الكامل

أن نعٌش هذه الطاقة كما ... من كل شًء ذكر وأنثى... العدل فً الحٌاة

علٌنا أن ... ال نرفض وال نتجاهل النعم وال نتعالى أو نستخؾ... هً

نحترم الجسد وله حقه علٌنا وأن نستخدم الفكر والعقل براحة واحترام 

احترام العلم والعلماء ... شرٌعة هللا عبر األنبٌاء... ونّطبق شرٌعة الحق

 ...والحكمة والحكماء واجٌب ورحمة

  

وكذلك الشرق مات بنصره , ولكنه مات بنصره, لقد انتصر الؽرب

اختٌار نصؾ الحقٌقة هو الُجبن ... ولكنه لٌس نصراًا إن لم ٌكن متوّحداًا 

الشجاعة كنٌز ... والخوؾ ولكن أن نختار كل الحقٌقة هً الشجاعة بعٌنها

 ...ال ٌفنى

لنفرح بالزٌنة كما ٌفرح ... الحقٌقة فً أن نعٌش الدنٌا واآلخرة معاًا 

إنها ... الحٌاة زٌنة جمٌلة ولكن ال تهرب منها وال تتمسك بها... الطفل

 ...إنها كالنهر فبل تبِن قصورك على النهر... ممر

 لماذا نذهب إلى الحج؟ 

 لماذا نلتقً فً المعبد؟ 

 لماذا نجتمع فً األعٌاد؟ 

  ما هذه الطقوس؟ 

 كٌؾ ٌتؽٌر طقس النفس والجسد فً الفرح وفً الحزن؟

اإلنسان ٌحب ... كلنا  نشتاق إلى األمان وإلى عٌش اإلٌمان واألمانة

االنبساط والشوق إلى الحق وإلى التنفس مع الطبٌعة وأهلها وأبراجها 

 ...وكواكبها وأسرارها



 

 

 ...نحن أفراد مع جماعة

 انظر إلى ألوؾ المصلٌن هل ترى الوجوه؟ أم جماعة  فً وجه واحد؟

 من هو الؽنً؟ 

 من هو الفقٌر؟ 

 من هو األمٌر؟ 

تتوّحد النواٌا وتموت ... إن الضمٌر واحد ٌسٌر من قلب إلى قلب

ولكن عندما نعود إلى البٌت ونشعر بالوحدة وبالخوؾ ماذا ... الخطاٌا

  نفعل؟ 

ولكن ... اإلنسان كابن فردي متحد باألكوان وبالمكّون... اعقل وتوّكل

 ...العٌش مع الجماعة أتقى وأقوى

  

: كتب نظرٌة فرٌدة حٌث قال... أحد علماء هذا العصر... نٌتشٌه

كنت أسٌر فً الحدٌقة ولمَست رجلً حشرة طوٌلة وبسرعة انسحَبت 

 ...فّكر العالم بهذا التصرؾ... والتفت حول نفسها

  لماذا خافت؟ 

من ... وتؤكد حتى تحمً نفسها من األذى... لماذا التّفت حول نفسها

الحماٌة من ... أن ٌدوسها أي إنسان أو أٌة حشرة أكبر منها أو أصؽر منها

 ...األذى هً من فطرة المخلوق

  ماذا تعلم هذا العالم من هذه الدودة؟ 

كلما كان ضمٌر اإلنسان واسعاًا وعلى عبلقة سلٌمة مع اآلخرٌن 

أٌضاًا ًا ... وحتى لو كانت الظلمة على األرض... كانت رحمة هللا أوسع

وهكذا فً بداٌة ... رحمة هللا أوسع لحماٌة المخلوق أو لتوعٌة  الظالم



 

 

اآلن أصبحت األنا هً الفردٌة وهً ... الكون كانت الصبلة مع الجماعة

ومع الجماعة نستطٌع أن ... األضعؾ ولكن مع الجماعة أقوى وأرحم

لذلك نرى بٌوت العبادة منذ آدم ... نذوب باهلل ونستسلم ونموت بالمحٌط

وحواء والحج والصٌام والصبلة مع الجماعة ألنها تخلق طاقة وواحة من 

إن بٌوت الرحمن هً ... نور ومن العبلقة الكونٌة لخدمة وحماٌة الكابن

أهم من بٌوت الضٌؾ ولكن الٌوم انعكست الحقٌقة والمعابد عامرة بالبنٌان 

كانت العبادة فً وقت ٌتناسب وٌتناؼم مع الطبٌعة ... وخالٌة من اإلٌمان

وكانت فً شكل دوري حول السنة ومع الفصول واحترام جمٌع 

كانت الرٌاح الموسمٌة عبلمة للصبلة وكل موسم للوصول مع ... الطقوس

المرأة متصلة بالقمر وبالمد والجزر والرجل بالشمس ... كل فصل

 ...وبالكواكب والمجرات الخاصة بالطبٌعة الذكرٌة

  

 ...هً الفرش والعرش... كانت األرض والسماء هً األم واألب

كانت ... كان اإلنسان خادم هللا وكانت األرض هً األم وهً الكفن

وأرسل هللا لنا الحكماء ... المناسبات على مدار السنة ٌنتظرها وٌفرح بها

 وماذا حّل بنا؟ ... والعلماء واألنبٌاء لٌذكرنا وٌزّكٌنا

والتارٌخ ٌعٌد نفسه ألن ... لكل محنة منحة... هذا هو ٌوم االمتحان

اإلنسان ٌعٌد نفسه ولكن صفوة الصفوة من البشر هم من أهل الّذكر وأهل 

 ...الخٌر ال من أهل الجهل وأهل الشر

كانوا ٌنتظرون ... من زمان وزمان كان العٌد بركة ونعمة على كل إنسان

المناسبة ألنها من كرم هللا وسٌقدم لهم الشفاء والعطاء وٌجتمعون فً بٌوت 

الرحمن وٌعودون إلى بٌوتهم حاملٌن الهداٌا الروحٌة وكرم األرض 



 

 

ونقول " أنا"نتحدث بكلمة ... ومواسمها ولكن الٌوم ال جماعة وال إٌمان

أما قدٌماًا كانوا ٌقولون الكلمة , نّجنا من كلمة أنا ولكن نعٌشها ونتصرؾ بها

... كانت أنا نحن وأما الٌوم نحن أنا... من قلوبهم ال من جٌوبهم وأفكارهم

حٌث هاجم الؽرب ... لقد سّجل التارٌخ حادثة فً جزٌرة قرب سنؽافورة

فقابلهم ربٌس القبٌلة ... أهل الجزٌرة وحاولوا اؼتصاب األرض وأهلها

نحن ال نملك أسلحة بل نملك حق العٌش هنا وحق الموت ... "وهددهم قاببلًا 

وبإشارة منً سنموت بؤمر من هللا ولن نستسلم أو نسلم األرض وستكون 

 "... لعنة علٌكم حتى األبد

ضحك أهل العلم من هذا البدوي ولم ٌصدقوا كبلمه وحاولوا 

فؤمر باالستسبلم إلى الموت ومات الخادم , اؼتصاب الجزٌرة وأهلها

ربٌس القبٌلة هو خادمها وهكذا ماتوا الواحد تلو اآلخر حتى وقع ... أوالًا 

 ...ماتوا بالنواٌا... خمسمابة رجل دون أٌة قطعة سبلح

  

لم ٌصّدق الؽربً أنهم ماتوا وما إن تؤكدوا حتى هربوا إلى دٌارهم 

إن ضمٌر الوعً الموحد هو شخص ... وسجل التارٌخ هذه الحادثة

نفس واحدة إذا آذٌت نفساًا كؤنك آذٌت كل نفس وإلن أحببت نفساًا ... واحد

 ...كؤنك أحببت الناس جمٌعاًا 

ٌموت أحد الخرفان وترى الخروؾ ... بعض الحٌوانات تموت هكذا

هذه ... ترى وكؤنهم جسد واحد, الحٌوانات تعٌش فكرة نحن... ٌتبع اآلخر

حٌث ال خوؾ وال جوع وال موت وال ... الحقٌقة نعٌشها فً الجماعة

هكذا عاش أهل ... ال ٌعرؾ عٌش الحٌاة إال الحً مع أهل الحً... حرب

أٌام الصدق واألمان وقلّة منهم فً ببلد الؽرب والشرق ...هللا أٌام زمان



 

 

... ال سبلم إال مع جماعة أهل السبلم... ونادراًا منهم فً ببلد العرب

الجماعة تفكر بالجماعة واألفراد ٌفكرون بؤنفسهم وٌحملون مسدساًا لقتل 

ؼٌرهم من الؽٌرة والحسد والحقد خوفا على مصالحهم واألنانٌة التً ال نٌة 

إن حٌاة الجماعة ... فٌها إال األنا واإلناء الخالً من الحق والبقاء فً الفناء

عندما لمس السٌد المسٌح رأس المرأة ... ال ذنب فٌها وال عٌب وال خطٌبة

 ماذا فعل؟ ... وقال لها مؽفورة لك خطاٌاك

لقد مسح لها من الذاكرة الخوؾ وعقدة الذنب وأعاد إلٌها حقٌقة 

وال تسقط شعرة من رإوسنا إال بإذن من ... وجودها وإن هللا ؼفور رحٌم

... نحصد كما نزرع... هللا وما على اإلنسان إال الخٌار بٌن الشر والخٌر

... أن ٌؽسل ذنوبه, هذا ما ٌفعله الهندي عندما ٌستحم فً نهر الؽانج

والمسلم ٌؽسل ذنوبه فً مٌاه زمزم وزٌارة الحج والعمرة والشرٌعة وكذلك 

الؽفار ... الٌهودي والبوذي وكل كابن له طرٌقته التً تخلصه من الذنوب

هو هللا وأهل الجماعة ٌعٌشون كنفس واحدة وٌعلمون بؤن هللا ٌنظر إلٌنا 

هذا هو التوحٌد ولكن إنسان الٌوم هو فرد وعن الحقٌقة ... كإنسان واحد

نشعر وكؤنها ... إن ما ٌعّذبنا هو ضمٌرنا الذي ٌحمل الذكرٌات... بعٌد

  ما العمل؟ ... صخرة على صدورنا

تؤّمل وسترى درب الحب من القلب إلى نفسً أوالًا إلى ... تؤّمل

هللا ٌكتب من ... كل عمل أعمله هو من هللا عبر ٌدي أو عٌنً... العالم

مسٌرتنا هً من ... خبللً وٌقرأ من خبللك وكلنا جسد واحد بؤمر من هللا

 ...قَدر هللا إلى قدر هللا

إن المسٌح ال ٌؽفر لك الذنوب ولكن ٌمسح الذاكرة من الذكرٌات 

الهنود اتصلوا بالمٌاه واعتقدوا أنها ... وهللا هو الؽفار من خبلل المسٌح



 

 

ٌّة وأبدٌة أكثر من اإلنسان وتطهرنا من الذنوب ومن  مقدسة ألنها ح

الذكرٌات وكذلك الوضوء والمعمودٌة  عند النصارى والمطر عند كثٌر 

من القبابل والدعاء تحت المطر والماء هً حسنة جارٌة وما على المخلوق 

... إال االستسبلم إلى الخالق وأال نعٌد الخطٌبة نفسها بل نتعلم من األلم

إن قمة الجرٌمة هً خٌالها التً فً ذاكرتنا وتبلحقنا كالطٌؾ 

ونهرب من هذا الذنب ونعترؾ بها لرجال الدٌن أو للعلماء ولكن ال تزول 

 ...من القلب

... هو اإلٌمان بؤننا جمٌعاًا خلٌفة هللا... الحل الوحٌد هو فً ٌد إنسان

  لماذا نذهب إلى البعٌد؟؟؟ ... وهللا أقرب إلٌنا من حبل الورٌد

اإلٌمان ...وسترى درب الؽّفار قً القلب... تؤّمل... استمع إلى قلبك

 ...قال لها المسٌح" إٌماُنِك َخلَّصكِ ... "هو الخبلص

 أٌن هو إٌمانً؟ 

 فً المال؟ فً السلطة؟ 

 فً الحرب؟ 

 فً الجمال الخارجً؟ 

  

 ...لنبحث عن الحقٌقة القرٌبة الباقٌة لؤلبد وأبعد من حدود الجسد

نذهب ... إن مقامات وأماكن الحج هً نهر من الوعً ومن الضمٌر الحً

 ...لنحرر أنفسنا من الخطاٌا ومن الذنوب

  ولكن كٌؾ ننجح ؟ 

  ما هذا الضجٌج؟؟ 

أٌن اإلٌمان والثقة؟ 



 

 

 "إن السماء واألرض تزوالن وكبلمً ال ٌزول"

 ما معنى هذا القول للسٌد المسٌح؟ 

... هذا ما قاله سٌدنا محمد... وكل من علٌها فان وال ٌبقى إال هللا

إن ... أي أن كل ما تراه العٌن ٌموت ولكن البصٌرة ال تموت وال تزول

" كبٌر"إن ... أماكن الحج نزورها بالبصٌرة ال بالبصر وبالنظر بالفكر

وهو أحد كبار العارفٌن باهلل ألقى خطبة فً أحد ممرات أماكن الحج 

الهندوسٌة وال ٌزال صدى صوته وصمته وصدقه ٌشعر بها الحجاج حتى 

هذا ما أكده رابد الفضاء عندما سمع , الصوت الصادق خالد لؤلبد... الٌوم

علم الٌوم ٌكشؾ لنا بعض األسرار ولكن على ... األذان على القمر

اإلنسان أن ٌعرؾ وٌعترؾ وٌسلك درب القلب وطرق العارفٌن باهلل 

نحن الٌوم نحج إلى السوق ومع ... ونعٌش مع الجماعة التً هً أهل هللا

أن نذهب إلى لندن ... أهل السوء ونلتهً بالتكاثر والعٌش مع أهل المقابر

األماكن المقدسة لها طبقات من األسرار ... شًء وإلى الحج شًء آخر

أشارككم ... ولكننا نترك األخٌار ونتبع األشرار... وأنت سر هذه األسرار

عندما تجلس للتؤمل وحدك تشعر ... ببعض أسرار قوة األماكن المقدسة

برهبة أو بوجود طٌؾ معك ولكن مع الجماعة فً المكان المقدس 

لقد زرت أماكن فً ... والمكرس تشعر بعدم وجودك وال وجود إال الفناء

 ...الهند وال أحد ٌستطٌع أن ٌتحدث عنها

... وكذلك فً جمٌع أماكن الحج إذا كنت حاضراًا لهذه الحضرة

بعض علماء الدٌانات ٌإكدون بؤن الحٌاة موجودة على القمر ولكنها فً 

 ...مستوى أبعد من تفكٌر البشر



 

 

  العارفون باهلل ٌعرفون أسرار العالم وحٌاة العالَم األكبر فً قلوب 

إن األسرار ال ٌعرفها عامة الناس بل نخبة من ... الصالحٌن والمإمنٌن

تصّور أن أحد أهل البدو أتى لزٌارتك ورأى ... األمناء على األمانة

... كبست زّراًا وأشعلت النور والرادٌو والتلفزٌون والمروحة... الكهرباء

 ...أنت ساحر مشعوذ... من حّقه أن ٌفكر بالسحر

... إنه ٌعٌش فً البادٌة  حٌث ال ٌرى هذه األلؽاز واأللؽام الوهمٌة

تّصور لو هذا الزابر قام بكبس الزر وكانت الكهرباء مقطوعة ولم تشعل 

النور سٌتؤكد بؤنك ساحر أو أنه أخطؤ فً كبس الزر أو خطوة الٌمٌن قبل 

هذا ما ... استخدم اإلصبع الخطؤ أو كان علٌه أن ٌقول كلمة السر... الٌسار

أما األساس ٌكون فً اإلحساس , ٌفعله رجال الدٌن فً الطقوس الخارجٌة

هذه كلمات عشوابٌة صبٌانٌة إال إذا كنت صادرة من قلب ... المقدس

اإلٌمان ال لؽة ... المإمن ٌتحدث بلؽة الصمت مع الصامت األكبر... مإمن

 ...البراءة والحكمة الفطرٌة... إن لم تعودوا كاألطفال قال المسٌح... له

ولما ... منذ حوالً مبة عام اخترع العالم الفرنسً آلة الفونوؼراؾ

سمع الربٌس أسطوانة تتكلم تعجب من هذا االختراع واتهمه بالسحر 

 ...والشعوذة ومحاربة الدٌن وحبسوه

إن جمٌع ... هذا هو جهلنا من مواجهة العلم الساكن فً سكٌنة كل كابن

الحضارات تعٌش باالعتقاد وبالوهم وال ٌعلم باألسرار إال القلٌل من أهل 

  ...اإلٌمان باهلل

هإالء ... ألهل الصحوة والبقاء... مفاتٌح الحقٌقة ال تعطى إال ألصحابها

أصحاب المفاتٌح وٌعلمون أسرار العلم وٌكون العالم والعارؾ هو صاحب 



 

 

إن جمٌع مقامات الحج لها أسرارها فً كل ... السر الذي ٌعطٌه لمن بعده

  خطوة ولكن من الذي ٌبحث عن سر وجوده قبل أن ٌبحث سر العالَم؟؟

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 الناصیة

 ما هً الناصٌة؟ 

هً العٌن الثالثة فً حكمة الشرق وعٌن البَصر فً علم الؽرب 

أهل السجود العارفٌن باهلل ... وعٌن البصٌرة فً علم األدٌان واألبدان

ولكن البعض ٌعتقد بؤن هللا ... ٌعلمون أسرار هذه النافذة إلى الحق

هللا ... هذا هو إدراكنا الحسً باهلل... ساكن فً هذه الزاوٌة المقّدسة

موجود بالوجود وهو الوجود الكلًّ المطلق ال ٌعرفه العلم وال ٌحّده 

ولكن ... كل ما نقوله عن هللا هو اختبارنا المعلوم المحدود... العالِم

اإلنسان ٌختبر من فكره وقلبه وعقله بعض اإلشارات السماوٌة كنافذة 

 ... ال ؼٌر

نرى بلمحة بصر إشارةًا من خبلل الجمال أو الحقٌقة أو 

نحن نضع اإلطار لهذا ... هذا الشعور مصدره الفكر... الحب

ٌّة ال إطار لها... الشعور إنها مطلقة ولكن الفكر ٌحدد ... القدس

هذا هو اإلطار ... نستطٌع أن نرى السماء من خبلل النافذة... وٌسٌطر

هكذا نرى الجمال والحقٌقة ... صورتً محاطة باإلطار... للفكر

 ...والُحب من خبلل الفكر المحدد

الفكري هو ... إن شخصٌة اإلنسان مقسومة إلى ثبلث طبقات

الذي ٌسٌطر علٌنا وٌقول بؤن هللا حقٌقة أو الحقٌقة ونرى هللا بإطار 

وإذا رأٌنا هللا باإلحساس العاطفً نشعر بؤن هللا هو الجمال ... الفكر

 ... ونكتب قصابد الحب

  



 

 

  الفكر العقبلنً ٌحدد هللا بالحقٌقة والفكر العاطفً ٌشعر بالُحب 

ٌّون ... والفكر الحٌادي ٌصّور هللا بؤنه طٌب وكرٌم أكثر العلماء عمل

... وٌحّددون هللا بصفات عملٌة والفبلسفة ٌصفون هللا بالخٌر والشر

 ...بالحٌاة وبالموت

إن صفات ... الفكر العلمً والفكر العاطفً والفكر العقبلنً

هذا ال ٌعنً أن ... الحقٌقة والخٌر والجمال هً من مواصفات اإلنسان

إن أسماء ... هللا لٌس له هذه الصفات ولكن ال تحّده أي كلمات وصفات

ولكن الفكر اإلنسانً ٌوّد ... هللا الُحسنى أبعد من أي عدد أو صفة

ٌّة الموجودة فٌنا فنستخدم صفات قرٌبة من قلوبنا ... التقرب من القدس

... هذا إدراكنا الحسً الملموس والمحسوس لنتقّرب من السر المقدس

ٌّة أو النوعٌة ... نحن نعلم بؤن الحٌوانات تسّبح هللا ولكن ال ندرك الكٌف

إن لئلنسان طبقات من المفاهٌم ... إدراك الحٌوان ؼٌر إدراك اإلنسان

ٌّز به ٌّة فً فكره وٌجّسدها بالشعور المتم  ... الحس

نحدد شعورنا ... كلٌّ منا ٌرى هللا بإحساسه الفكرّي الذي ٌبلبمه

ٌّة أو الدٌنٌة ونعلم بؤننا ال نستطٌع أن نحدد ... باهلل حسب قدرتنا العقل

 ... الحقٌقة ولكن الفكر هو سٌد هذا الزمان

اسمها الزواٌة ... فً الهند ٌوجد نافذة رابعة ال اسم لها

إنها سر الرابعة أو ... وهنا ال فكر وال عاطفة والعمل... الرابعة

أي أنت خارج إطار النافذة وترى السماء وكل ... الوعً أو الضمٌر

ابعادها واسرارها فً قلبك وتتفاهم مع الفكر المحدود وتتسامح مع 

هذا هو سر ... أهل الجهل وتعٌش هذا السر اإللهً بتؤمل وصمت



 

 

ال ٌحّده زمان ... الصمت هو السر اإللهً... إالّ ... إله... ال... الحكماء

 ...أو مكان أو علم أو كبلم

الحكٌم ٌقول بؤن الشرابع هً شرٌعة دابمة من األحوال 

ولكن العارفٌن باهلل لهم طرٌق أبعد ... الفكر والعقل والعمل... الثبلثة

نراهم ٌختلفون على ... وأرحم من جهل المفكرٌن وجهل الجهبلء

 ...النافذة

  

ولكن علٌنا البدء من أنفسنا ...   حرب األوانً ال  حرب المعانً

وعندما نسلك الطرٌق ... والنستطٌع أن نؽٌر أحد فلنبدأ بتؽٌٌر أنفسنا

كل ... ال نستطٌع أن نشارك إالّ بالصمت وبالقلٌل من اإلشارات

عندما سؤل العلماء السٌد ... الكلمات ؼٌر كافٌة للتعبٌر عن أي سر

... وكان ُسكوته محبة لنا... سكت المسٌح... المسٌح عن معنى الحب

إن التناقض هو الحق ولكن ... إن الحقٌقة ال نفهمها بعقولنا بل بقلوبنا

 بؤي حق سنحٌا هذه الحقٌقة؟؟  

ٌُشار إلٌها  هنالك حقٌقة ُتقال بالكبلم وهنالك حقٌقة أُخرى 

أٌن هو هذا اللّبٌب الذي ٌفهم من اإلشارة؟؟؟ ... باإلشارة ال بالكبلم

أستخدم الشكل ... أستطٌع أن أقول لك هذه طاولة وهذا كرسً

 ...والمرجع حتى ترى ما أقول

عن أي صفة من ... ولكن ال أستطٌع أن أشرح لك كن هو هللا

السر الموجود فً قلب العاشق هو ... إنه أبعد من أي حدود... صفاته

ٌّة الموثوق بها إن اإلشارة التً ٌشارك ... اإلشارة لهذه البشارة السر

بها األنبٌاء هً كاإلصبع الذي ٌّدلنا إلى القمر ونحن نّتهم إصبع 



 

 

ال تستبّد بفكرة اإلصبع بل أنظر إلى القمر ... اإلتهام وال نرى القمر

 ...وانَس اإلشارة وادخل إلى قلب البشارة

... بالكتاب... باإلناء... نتمسك باألحرؾ... هذا ما نفعله الٌوم

وبالشرح الفكري وُنعلن الحرب نحٌا اإلرهاب بإسم الدٌن وبإسم 

... علٌنا أن نتقرب إلى هللا بقلوبنا ال بواسطة أفكارنا وعقولنا... السبلم

ٌّز  هذا القلب المحب الصافً من كل الشوابب الشك والشرك والتح

والمٌول السٌاسٌة، عندبذ نرى الحقٌقة مستقلّة ومحررة من الفكر ومن 

 ...العقل ومن كل المخططات التً ُتهٌمن على الذاكرة وعلى التارٌخ

نعٌش فً جهل موّثق ...هذا هو وضع اإلنسان منذ آدم إلى الٌوم

نحن نرفض جهلنا على أنفسنا وندافع ... ونتمسك بالقشور ونعبد القبور

 ...نعم... عن الخالق بهذه األخبلق

من األفضل أن نرى السماء من خبلل النافذة ولكن ٌجب أال 

نعبد اإلطار بل نطٌر أبعد من حدود أي حدود وأن نحّل فً السماء 

ٌّة تضعنا وتستودعنا الى الدلٌل الساكن  وال نترك أي أثر بل ندع الحر

 ...فً قلوبنا

الطٌر ال ٌترك أثراًا لؽٌره، لماذا نحن ال نطٌر كالطٌور 

فً سماء األسرار؟؟؟ عندما تتعّرؾ على المطلق فؤنت حر 

العصفور ال ٌزال ٌؽّرد وهو ... لؤلبد حتى لو عدَت إلى البٌت المؽلق

ٌّة... فً القفص المحدد ٌّة تصبح أنت الحر ... عندما تتعّرؾ إلى الحر

... هً العوالم فً العالم... هً الوجود... المعرفة هً التحقٌق

 

 تسؤلنً هل نستطٌع أن نوّحد األبواب؟ 



 

 

جمٌع ... شاهد الكعبة المكّرمة... ادخل من أي باب وستصل إلى البٌت

وتصل إلى صحن الدار وتنظُر إلى سماء ... األبواب متصلة بالقلب

... هذه هً رحمة الخالق وكرمه إلى المخلوق... األنوار واألسرار

القلب ال ٌنام ... األبواب مشرعة ومفتوحة وأهبلًا بنا من أي باب أتٌنا

عندما تحلّق فً السماء تشكر ... بل هو مقام القُرب من باب الحب

جمٌع األبواب وتتعّرؾ إلى الدٌن وإلى التقوى وتترك الشرابع 

لكل مّنا نافذة ... نعم... والمذاهب وتحٌا الحب فً كل المراتب

المسٌحً ٌختلؾ  هذا ... وطرٌق

هذا هو ... المسٌحً عن أخٌه 

خلق الخالق طرقاًا بعدد ما خلق ومن ... كرم هللا فً خلقه وفً شوإنه

إّن سماء البٌت ال ... خلق ولكن البٌت ٌجمع أهل الُطرق فً دار الحق

أُنظر إلى ... هذه الحواجز هً أٌضاًا نوافذ... تختلؾ مع سماء الفضاء

لماذا ... منها وإلٌها نعود... أنظر إلى أمواج البحر... ؼٌوم السماء

ًّ الموجود ال ٌرى الحدود بل هً  نضع هذه الحدود؟؟  اإلنسان الح

  ...وحده الموجود ببل حدود... ِنَعم من بركات الوجود

 

  

لماذا لم نَر أحداًا طار فً الوجود وعاد ... سإال سرّي ٌا مرٌم

... القدٌس فرنسٌس ودٌكارت وؼٌرهم من إخوة المسٌح إلى الوجود؟ 

ٌّة ... دخلوا إلى الحق من باب المسٌح ال المسٌحٌة المسٌح ؼٌر المسٌح

ٌّة ؼٌر المسٌحٌٌن والكنٌسة ال تستطٌع أن تقول الحقٌقة ... والمسٌح



 

 

... ألنها تحترم جهلنا وحدودنا ولكنها تترك الباب مفتوحاًا للعطشانٌن

 ...أنت صاحب القرار، والتقرٌر موجود ألصحاب القراءة واإلختبار

ٌّة تبقى ال حٌاة فٌها إالّ إذا ِعشتها  ولكن مهما كانت الكلمة ح

زار ببلد الشام وتحدث ... القدٌس فرنسٌس عاش المسٌح... واختبرَتها

مع صبلح الدٌن ومع أولٌاء وحكماء ببلد الشام وتعّرؾ على نفسه 

وعلى المسٌحٌة واإلسبلم وعاد لٌزرع السبلم فً أرض الحرب 

والبؽض والخوؾ واعترفت به الكنٌسة واحترمت حٌاته المقدسة 

أنت صاحب ... وحّرر قٌود الجهل واإلستعباد والحق ٌقع على العباد

ما ... إنطلق فً أعالً السماء... أنت المسإول عن حرٌتك... القرار

هو المانع؟ القدٌس فرنسٌس استخدم اللؽة المسٌحٌة والنظام المسٌحً 

بل التً تعلّمها من الكنٌسة ولكن بطرٌقته الخاصة الحكماء ... والسُّ

ولكن األنبٌاء تركوا رسالة ... استخدموا لؽة أرضهم وشرٌعة شعبهم

ًّ هللا نقرأ فً ... عبلقة مباشرة بدون أي وسٌط... سماوٌة من وح

نقرأ ... القرآن الكرٌم آٌات لكل القلوب واألفكار ولكل زمان ومكان

استمع إلى ... ولكن المفّسرون هم المفسدون... المٌزان والتناقضات

نصابح الجمٌع واستفِت قلبك واقرأ شعورك وتقرٌرك وقرارك هو 

 ...شعارك

... استخدم كلمات ترضً شعبه... المسٌح قال ملكوت هللا

ومع هذا اإلعتبار فقد ُصلب ... استخدَم اإلناء ووضع فٌه ماء هللا

والحكٌم بوذا لم ٌستخدم ... وُرَجم وال ٌزال مجهوالًا ومصلوباًا بالجوهر

 ...كلمة مملكة ألنه تحّدث مع األؼنٌاء حٌث كان أمٌراًا 

  



 

 

بوذا لبس ثوب الفقراء وكان شحاداًا، ... المسٌح كان فقٌراًا 

والسٌد المسٌح تكلّم عن الملكوت السماوي فً داخلنا لنشعر بالؽنى 

الفقر المادي والتسّول فً ... والٌوم نرى الفقر فً الهند... الحقٌقً

أي كل شعب له ... أنتم خّدام هلل... التجّول لذلك نسمع بكلمة ُخّدام هللا

ولكن اختلفت األوانً وتوّحدت ... كتابه وتعابٌره ووسابله الخاصة به

المسٌح كان ٌهودي وتكلّم بلؽة شعبه ولكن القدٌس فرنسٌس ... المعانً

ٌّة هو مسٌحً بٌنما المسٌح كان ٌهودي ولكن ... تكلّم بلؽة المسٌح

إذا ... قال جبت ألكمل الطرٌق... اختلؾ معهم فً الطرٌق إلى الحق

... ُولدَت مسٌحٌاًا فبل تعرؾ شٌباًا ال عن مسٌحٌتك وال عن ؼٌر دٌنك

 ...هذه هً ِمحنة كل األدٌان

لذلك ترى المسٌحً الذي اعتنق اإلسبلم ٌعرؾ عن اإلسبلم 

... لنتعّرؾ على بعضنا البعض... أكثر من المولود فً عابلة مسلمة

 ...واإلنسان عدو ما ٌجهل... حتى عدوك إعرؾ لؽته لتؤمن شّره

وأن نتعالى عن ... علٌنا أن نتعّرؾ على أنفسنا وعلى األخرٌن

العالم أصبح عابلة واحدة واللقاء ٌجمعنا بالتوحٌد الروحً ... الجهل

كل المعابد والهٌاكل ... أبعد من حدود الشرٌعة والطقوس والتقلٌد

ٌّة ... معرفة اإلنسان لنفسه... والكنابس والمساجد هدفها المعرفة الروح

لماذا هذه الحروب ما دمنا نحب ... والسبلم هو الَعلَم والِعلم المقصود

ننتقل من دٌن إلى ... السبلم؟ هذه الكذبة التً باسم الدٌن وباسم السبلم

ٌّر من حزب إلى حزب أو من ناٍد إلى ناٍد وال نزال فً  دٌن وكؤننا نؽ

ٌُعٌدنا إلى الوالدة من ... كعب الوادي التؤمل هو المفتاح الوحٌد الذي 

ٌّة جدٌدة... جدٌد المسٌح تؤثر ... اإلنسان الجدٌد هو المطلوب إلنسان



 

 

بدٌانات الشرق األقصى وعاش هنالك فترة طوٌلة من حٌاته ولكن 

ٌّة أساسها الفكر الؽربً والمسٌح راٌة  المسٌحٌة هً منّظمة ِعلمان

الؽرب ٌهتم بالِعلم وبالعدد والمسٌح ... المحّبة من قلب حكمة الشرق

 ...بالمحبة وباإلنسان

  

والفكر ... ِفكر الؽرب ٌهتم بالمنطق وبالمإسسات والشرٌعة

الشرقً هو حكمة صادرة من الروح ولكن أمة الوسط تعترؾ 

ٌّة وبالمنطق الؽربً واألبعاد النورانٌة وبؤسرار  بالحكمة الشرق

الحقٌقة التقبل الحواجز ولٌس من حق اإلنسان أن ٌكون ... التوحٌد

أسٌراًا بل حّراًا طلٌقاًا ٌرى وٌشاهد وٌعلم وٌعرؾ وٌختبر بنفسه كل 

ومن عرؾ نفسه عرؾ ... أسراره وٌروي عطشه إلى معرفة نفسه

ولكن ... الحر ٌرفض القٌود حتى لو كانت سبلسل من ذهب... رّبه

ٌّة وٌسٌر وراء العمبلء والمإامرات باسم الدٌن  العبد اعتاد العبود

أنت المسإول ٌا أخً ... وبإسم الُرقً والحضارات والِشعارات

استمع إلى قلبك الصامت وإلى عقلك الصامد وإلى روحك ... القارىء

ٌّة من روح هللا ٌّة الح ؟  ...األبد

 

  لماذا الفكر العربً ُمتَّهم باإلرهاب وهو الموّحد بٌن الشرق والؽرب؟ 

راجع التارٌخ ... الفكر الؽربً نجح فً العلم ولكنه فشل فً الدٌن

الحكمة الشرقٌة ذهبت إلى الؽرب والذي ... الحدٌث فً الدٌن الؽربً

ٌّة،  د واستنار من الؽرب هو من أصل شرقً وتؤّثر بالحكمة الشرق وحَّ

وانظر إلى علماء الشرق إنهم تؤثروا بعلماء الؽرب ومن أصول 



 

 

الؽرب ٌتبع التوازن ... الؽربً منطقً والشرقً ؼٌر منطقً... ؼربٌة

أنا أإمن باهلل لكنه : "أحد علماء الؽرب قال... والشرق ٌتبع المساواة

هذا عالم " ألن اإلٌمان فوق مستوى العقل... من المستحٌل أن أإمن به

... شرقً عاش فً الؽرب ومزج العلم والشك واإلٌمان الفكري

اإلنسان ... الشرقً ٌإمن باألسرار التً هً أبعد من حدود العلم

... المنطقً ٌرى من الناحٌة الفكرٌة وٌرى الزاوٌة السوداء من العلم

والبذرة تنمو فً عتمة ... وهكذا رحم األرض... رحم األم ُمعتم وُمنعم

الؽرب مصدر العلوم ... هذا العلم ٌقّدمه الؽرب للعالم... رحم األرض

  ... ال الدٌانات على عكس عالم الشرق

   

ولكن العلم الشرقً ٌقدم الدٌن للعالم ونحن أمة الوسط نعترؾ 

بالحكمة وبالعلم وباألنبٌاء وباألبعاد السماوٌة ولكن ما نمر به الٌوم هو 

 ...َظلمنا فُظلِمنا... ِمحنة من أنفسنا

أمة الوسط ال تعٌش الوسط بل التطّرؾ فً اإلرهاب وفً 

هذا الببلء من ... الجهل وفً الكفر واإللحاد ونسٌان الرحمة والتوحٌد

لنا الخٌار بؤن نختار ... أعمالنا ال من الدٌن الذي ُوجد فٌنا منذ الوجود

 ...دون أن نحتار

علٌنا بالعودة ... الجهاد األكبر هو جهاد النفس وهو أكبر الجهاد

اآلن نحن فً ... علم األبدان وعلم األدٌان وَعٌش المٌزان... إلى العلم

هل نحن على استعداد للموت ... البذرة فً األرض... إمتحان الّرحم

والتحّول إلى شجرة كبٌرة تحمل ألوؾ البركات والنعم وتعّطر فً 

أنت ٌا أخً خلٌفة هللا فانت مسٌح ... الفضاء وعلى كل المخلوقات؟



 

 

كلنا إخوة باهلل والسر فً قلوبنا ولكن ألهانا ... ممسوح من روح هللا

ولكن كلمة اسَتَوى هً ... التكاثر ولن نرى الحقٌقة إالّ بالتؤّمل وبالتفكر

انطوى "ندعو هللا لٌساعدنا وٌقّربنا إلى حالة ... أبعد من مستوى الفكر

اإلستسبلم ... إلى الرحم ونستسلم... أن نعود إلى الداخل"... واستوى

 ...بالرضى ال بالشك

هذا ٌعنً ... التقٌُت برجل دٌن عنده ألوؾ البراهٌن لوجود هللا

لماذا ال نبرهن وجود ... أن عنده ألوفاًا من الشكوك بوجود هللا

 ...!! الشٌطان؟ ألننا نعٌشه ونراه

الباحث عن العلم ٌذهب إلى الؽرب والباحث عن الحكمة ٌذهب 

... إلى الشرق والباحث عن التوحٌد ٌؤتً إلى أمة الوسط بقلب موّحد

العلم والحكمة والتوّحد فً قلبك ... واآلن لسَت بحاجة إلى هذه الّرحلة

... وكتابك بٌن ٌدٌك وكبسة زر على آلة العلم تكشؾ أمامك أسرارك

المإمن ... نحن بحاجة إلى لَمِّ شمل أهل الدٌن فً جماعة من المإمنٌن

 ...اجمعنا ٌا هللا برحمتك ٌا أرحم الراحمٌن... ؼٌر المسلم

  

وأال ...   علٌنا أن نكون الكابن الموّحد كما خلقنا الواحد األحد

... نذهب إلى العلم الؽربً الذي ال ٌخدم الحقٌقة بل الحرب والّدمار

وال نذهب إلى الشرق لنتعلّم حكمة الشك بؤسلوب العقل واآللٌات 

 ...الحسابٌة وننسى ٌوم الحساب الذي على باب القلب

لذلك نرى ... إن الفكر الشرقً هى أنثى والفكر الؽربً هو ذكر

إن العلم طاقة مناضلة عدوانٌة ومكافحة بٌنما نرى إن حكمة الشرق 

  ... طاقة رحم ورحمة... طاقة أنثوٌة



 

 

لكن الٌوم نعٌش عكس هذه الطاقة وأصبح ... طاقة دٌنٌة

أنت الضٌؾ وهو ... اإلنسان فً ضٌاع عن علم التوازن والتوحٌد

ال نستطٌع أن نعرؾ هذا السر إالّ بالعٌش مع هذا ... صاحب الدار

هذا هو ... المرأة تستسلم وتستلم الجنٌن بكل أسرار الحنٌن... السر

هذه هً ... التؤّمل وهذا هو التوحٌد جمع الحكمة والعلم واألسرار

 ...هذه هً أمة الوسط وإسبلم هللا ودٌن الفطرة... البراءة والحكمة

هذه ... ولكن ال تنَس إنها وسٌلتك أنت... نستخدم الوسابل... نعم

لؽتً حسب قدرتً، ال تتمّسك بالكلمة بل بالنعمة التً بٌن الكلمة 

الوسٌلة سٌولة ... ال تتمسك حتى بالببلؼة أو المبلّػ أو البالػ... والكلمة

األجٌال تعٌش مع العصور ... جارٌة وأنت الحر أبعد من أي حدود

الحقٌقة هً اآلن وهنا فً ... حسب أحداثها من ؼٌر نموذج أو مخطط

أي ال ... اآلن وهنا... هذه اللحظة ومع هذه الكلمة وفً هذا الَنَفس

ال وسٌلة وال ... التؤمل اآلن قبل فوات األوان... ماضً وال مستقبل

 ...بالٌد حٌلة إالّ حال هذا المقال

أحد ... ٌتحدث عن اآلن... عندما تسؤل الحكٌم عن أي رأي

... ولكن وسٌلته له هو... الكهنة استنار بوسٌلة الصبلة والصٌام والفقر

 ...لم ٌستطع أن ٌساعد ؼٌره بفرٌضته

إن األم من حبها ... لكل نفس فرٌضة وال ٌعرفها إالّ صاحبها

لولدها تفرض كل حٌاتها على أوالدها وهكذا ٌفعل بنا رجال العلم 

وما هً النتٌجة؟ ماذا ... ورجال الدٌن وأهل السٌاسة والسٌادة

نحصد؟؟ ما هو عصر الشباب الٌوم؟ هل الدٌن كما نعرفه أو نمارسه 



 

 

ٌتوافق مع عصر التكنولوجٌا والحضارة التً اسمها حضارة؟؟ ما 

 العمل؟؟ 

فً ... لكل شعب طرٌق وأهل طرٌق... لكل قوم رسالة ورسول... نعم

ٌُجاور العربً والؽرٌب للؽرٌب نسٌب ... عالم االؼتراب ترى العربً 

العاطفة شعور سطحً ولكنها جزء من ... تجمعنا الجذور والقشور

نحترم العلم فً الؽرب والحكمة فً الشرق ولكن ... حب المحٌط

... نتذّكر ونّسٌر على المٌزان الذي ٌجمع األطراؾ فً حٌاة األبدان

واإلنسان أٌنما ... نحن أمة الوسط نتذكر أٌنما كّنا الوسط الذي ٌجمعنا

... هذا هو الزواج وهذا هو التقاُرن... كان بحاجة إلى هذا المٌزان

... لٌس بٌن الرجل والمرأة فحسب بل بٌن عقلً وجسدي وروحً

األقطاب موجودة ... التوحٌد ٌبدأ من الجسد إلى التوحٌد بالواحد األحد

القطب الشمالً مع القطب ... فً كل الطبٌعة وفً كل جسد وطاقة

لنتذكر ... هذا التوحٌد هو بداٌة خلق خلٌفٍة للعهد الجدٌد... الجنوبً

ًّ الساكن فً قلب األمة... القلٌل القلٌل من قصص األنبٌاء ... هذا األم

بؤي وسٌلة ال ٌزال وسٌبقى فً قلوب األحٌاء؟ نحن نقرأ كتب العلماء 

وُتدهشنا اختراعات الؽرب وحكمة الشرق ولكن عندما نقع فً أي 

... القلب أدرى بالحقٌقة... مصٌبة ماذا نقول؟؟ لماذا؟؟ معكم كل الحق

عندما طلب ... العلم وسٌلة محدودة ولكن علم الناصٌة أبعد من أي علم

البصرة ... أحدهم من الحبٌب أن ٌجعله أمٌراًا على البصرة قال له

 ...أجعلك أمٌراًا على بصٌرتك التً ال تزول... تزول ٌا أخً

فً ... هذا المقام هو العٌن الثالثة التً ترى أبعد من حدود العلم

الدٌن المسٌحً هً نقطة االتصال مع الروح القُدس وفً حكمة أهل 



 

 

وفً اإلسبلم ناصٌتً ساجدة إلٌك وفٌك وال ... الشرق هً الموت باهلل

 ...ِشرك وال شرٌك

ولكن لؤلسؾ نقرأ كتب الترجمات والمترجم هو المفّسر 

ال نثق بالترجمات حتى لو كانت موثقة من أصحاب ... والُمفسد

... ال نعتمد على أي منظمة مهما كانت منظمة... القانون والمحلّفٌن

ٌُعلّب ٌُنظم والعلم ال  اقرأ واسمع واحفظ واستفِت قلبك وال ... الحب ال 

نحن للعبادة وهو سٌد ... تكن تابعاًا بل خلٌفة هللا وهو الحافظ لؤلبد

نظام الكون هو ... ؼٌر قانون هللا ال ٌوجد قانون... الموت والوالدة

معاًا سنتعافى وسنتذكر دابماًا بالحكمة التً ... النظام للطبٌعة وللكابن

 ...ترشدنا ألى الطرٌق

بل ارحل من األكوان إلى .. ال ترحل من كوٍن إلى كون؟

  ...المكّون وإلى ربك الُمنتهى

 

  

  

  



 

 

 الجسد

 
 معبد والجسد" ضعٌؾ الجسد وإنما"... "حق علٌك لجسدك"

... خالقه إالّ  الجسد ٌعرؾ ال... وكفن سكن والجسد... القدس للروح وهٌكل

 العلم من أوتٌتم وما محدود العلم ولكن الكثٌر الكثٌر ٌعلم العلم إن صحٌح

 ذبذبات ومن نور من ألنه األبد إلى حً بؤنه الجسد علم وٌقول... قلٌبل إالّ 

 أسرار  ذّرة كل وفً التراب وإلى التراب من... أخرى مواد إلى تتحول

 ما حٌاتنا فً ونستخدمه ما لفترة نسكنه الذي الجسد هذا ولكن... وأسرار

 من وأمانة نعمة إنه... المقر إلى الممر هذا بها نعبر وأمانه وسٌلة إالّ  هو

 الكافٌة المعرفة لدٌنا فهل... وحكمة بلطؾ معها نتعامل  أن وعلٌنا الخالق

 الجسد؟  هذا عن الوافٌة

 

 عدٌدة سنٌن مرور وبعد... الكتب من مجلدات ٌتطلب موضوع هذا

 العلم وهذا... والنور والذبذبات الطاقة علم أتعلم الحضانة صؾ فً الزلت

... .مربٌة والؽٌر منها المربٌة بالمجّرات  مرتبط الجسد شكل بؤن لنا ٌإكد

 بالعرض؟ والفم والعٌن بالطول نواألذ األنؾ لماذا... مثبلًا  الوجه فشكل

 كل عشرة بؤن الدراسات آخر وتقول أصابع؟  خمسة الٌد فً ولماذا 

 منه اعتقادا الطبٌب ٌبترها الٌد فً أصابع ستة فٌها والدة هنالك والدات

 مجّرات نتابج من بؤنها نرى الجنٌن تكوٌن علم وفً... خلقً تشوه  بؤنها

 عبر شكلنا وسٌتؽٌر السالفة التطورات كل ولٌد اإلنسان إن أي... كونٌة

 من قوتنا الكون ففً ...السنٌن ألوؾ  منذ تؽٌرنا كما السنٌن ألوؾ

 األرض... وموجب سالب تماماًا  كالكهرباء... والذكر األنثى... الخالق

 عكس أي سالبه دورتها والسماء الساعة عقارب حسب وتدور أنثى دورتها



 

 

 بالمد تتؤثر خاص بنوع المرأة... حولنا بما نتؤثر ونحن ...الساعة عقارب

 اإلنسان ...الحمل أٌام وخاصة الشهرٌة وعادتها وأٌامه وبالقمر والجزر

 سر الجسد هذا... واألكوان بالمكون متصل إنه ...كونٌة ذرة بكل متصل

 الحدٌث والعلم وروح عقل بل فحسب جسد لٌس واإلنسان... األسرار من

 ٌُعرؾ المرض بؤن... بكرلٌان المعروؾ الهالً التصوٌر بواسطة لنا ٌإكد

ٌُرى  ومصدر الجسد إلى وصوله قبل الجسد حول النورانٌة الهالة فً و

 المرض فً األساس هً الفكرة أي... الفكري العقل فً  األمراض

 ٌعرفنا القدٌم الشرقً بالطب المعروؾ الٌوم علم... والعبلج

 ...حدود أي من أبعد الجسد طبقات على

 

 الجسد؟ طبقات عدد هً كم

 منظورة سبعة بؤنها أكدوا ولكنهم التسمٌات على العلماء اختلؾ

 هذه... وطبقاته الجسد هذا... جوفها وفً الطبٌعة فً تؤمل... وواضحة

 انطوى" اإلنسان وفً... البندورة البٌضة وهذه وهذه وطبقاتها البصلة

... السر  لهذا تعبٌر خٌر انطوى كلمة... "األكبر العالم

 بلطؾ معه نتعامل أن علٌنا... وأمانة ونعمة سر الجسد هذا إذاًا 

 حواسه بكل ٌؤكل الجسد  إن...نلبس وماذا نشرب وماذا  نؤكل ماذا... وبعلم

 من كم... نقولها فكرة كل صدق وبكل... إنذاراته لجمٌع نصؽً أن وعلٌنا

 سمٌنة وقبٌحة ألننً حالً وأكره جسدي أكره أنا": القول هذا نسمع مّرة

... بها وٌقوم وٌصدقها الجسد ٌسمعها أقوال من هنالك ما إلى" وفقٌرة

... القول هذا ٌنفذ وجمٌل ذكً إنك لولدك قلت إذا... مطٌعة آلة الجسد

 بالخٌر   تفاءلوا



 

 

 حقه أعطٌته إذا قوي الجسد... جمٌبل الوجود ترى جمٌبلًا  كن... تجدوه

 أنت... الجسد سٌد والعقل العقل سٌد أنت ...استضعفته إذا وضعٌؾ وقوته

 إلى وانظر فمك افتح... علٌه ال معه واتفق إلٌه تعّرؾ... المعبد هذا راعً

 وأربعة قواطع وثمانٌة مطحنة عشرٌن عندي لماذا عقلك واسؤل المرآة

فقط؟    أنٌاب

 اثنتا الفم طوٌل؟ لماذا الهضمً الجهاز هذا لماذا نباتٌون؟  نحن  هل 

 وثبلثون اثنتان الفقري العامود وفً وناب وسناًا  ًا  ضرسا وثبلثون

 من خفؾ... إلٌه تعّرؾ... لجسدك اسمع ...أوالًا  بنفسك جّرب فقرة؟

ٌّة المؤكوالت ٌّة التؽذٌة فً جدودنا نظام واتبع الحٌوان ٌّة البلد  وأهمها الطبٌع

 على تعتمد ال أنت جسدك اختبر... والخضار والبقولٌات الحنطة

ٌّة الذات هذه... ذاتً اختبار الحٌاة... المختبر ... والبدٌل الدلٌل هً المنس

 إلى تعّرؾ... أنواعها على األفبلم وكذلك متوفرة البسٌطة العلمٌة الكتب

... صدٌق أي من إلٌك وأقرب ومعك لك وهو وأكرمه واحترمه السر هذا

 الٌد هذه ...علٌنا بها هللا أنعم نعمة بكل واستمتع كلها حواسك إلى استمع

 والسٌر والبصٌرة واألفكار والشم الفم وهذا العٌن وهذه البصر وهذا

...  والمسٌرة

  لها خلٌة كل بؤن لنا ٌإكد الٌوم العلم إن... الجسد هذا مع   تحاور

 قلت فإذا... الشفاء على الجسد وتساعد وتستمتع تسمع... خاص برنامج

 العفو هللا وأسؤل وأهملتك استهلكتك ألننً اعذرٌنً... المرٌضة لٌدك

 ٌستخدم الحدٌث الطب... والشافٌة الكافٌة  الوافٌة النتٌجة سترى والعافٌة

 اإلنسان بٌن المباشر العبلج وأهمها األمراض كل عبلج فً الطبٌعً الطب

 هو وجسدك أفكارك نتٌجة أنت... الفكرٌة والعبلقة المرض وسبب



 

 

 بنفسك ابدأ... عملٌة أي أو دواء أي أو عبلج أي قبل المنفذ أنت... المنفذ

  ..أوالًا 

 عندما... المرٌد هو وأنت لك مرشد إالّ  الطبٌب ما ...المسإول أنت

 إنها... المبارك الخبز لنا وقّدم جسدي هو هذا كلوا خذوا المسٌح السٌد قال

 من تقرأ التً والعٌن تكتب التً الٌد هذه... ودوره الجسد احترام على داللة

 مصدر الجسد أصبح استعمالنا سوء من ولكن... الجسم فً النعم أهم

 مع ٌعٌش الذي الحٌوان  إالّ  جسده؟ من ٌشكو حٌواناًا  رأٌت هل... األلم

   الرشح؟ بداء مصاب طٌر أي رأٌت هل... اإلنسان

 الؽزال؟ ٌشبه ال ألنه تجمٌل عملٌة إلى ذهب الفٌل بؤن سمعت هل

 هذا... اإلنسان عقل فً المشكلة ...مشكلة عنده ال توجد التمساح حتى

 قال من هللا رحم... اإلنسان على المستبد الظالم السٌد أصبح األمٌن الخادم

 كلنا... جسم وال عقل ال والٌوم... السلٌم الجسم فً السلٌم العقل بؤن

 الشرق نفاٌات لكل مكب الجسد وأصبح األمراض أنواع بكل مرضى

 حاضرة كلها الحضارة واستخدام ومشروبات مؤكوالت من... والؽرب

ًّ  أشفقوا وٌستؽٌث ٌصرر الجسد... السرٌع واالحتضار للموت  ونحن عل

 بؤؼلى السلع ولبٌع التجارة ولنداءات الؽشَّاشة للشاشة إالّ  نسمع ال بكم صم

 أكثر... حق معكم... المستهلك أٌها أنا أنت هً سلعة أرخص... األسعار

 المقابر أبواب على شدٌد االزدحام... الدفن ٌوم بانتظار أموات أحٌاء الناس

 هو ولٌس حق الموت بؤن العلم مع... االنتظار البحة على نزال ال فنحن

... أحٌاء ونحن فٌنا ٌموت الذي هو األكبر الخاسر ولكن الكبرى الخسارة

 النفس حتى الرحلة هذه وتستمر والدتنا لحظة منذ فٌنا تموت الحٌاة إن



 

 

 هل... السنٌن هذه فً هً التً الحٌاة بل السنٌن بعدد  تفرح ال... األخٌر

... اآلن؟ حً أنت هل  فرحت؟

 عدد ولٌس األكوان عابلة فً عضو أنت... عدد ولٌس عّدة العمر

 السكن ولٌس الساكن أنت نعم... الدكان صاحب عند المستهلكٌن البحة فً

 عندما أي... الجسدٌة األبعاد  اسمه اختبار عن تحدثت الكتب من وكم

 مجّرات إلى الثانً بالجسد وتسافر سٌارتك تترك كما جسدك تترك

 ٌقول نذهب؟ أٌن إلى... المعرفة أهل لدى معرفة أصبحت وعوالم وكواكب

      الجسد؟ موت بعد الرحلة أٌن إلى ..."بعبده وأسرى" الكرٌم القرآن

 علم ندرس أن علٌنا العلم عالم فً الوجود فً موجود العلم هذا

... كتابً هو وهذا جسدي عن المسإولة أنا ...حق علٌك لجسدك... الجسد

 وهللا األكبر بالنعمة هللا أكرمنً  النعمة هذه من القلٌل على تعّرفت وكلما

 كلما الجسد هذا فً تؤملت وكلما... علٌم كل من وأعلم كبٌر كل من أكبر

 عالم كبٌر وأنت جسد كلها والعوالم العالم... األكبر بالجسد التوحٌد تعلمت

 الجسد أعضاء بٌن حتى... حدود وأي فصل أي هنالك لٌس... صؽٌر مثله

... الخارج من العقل هو والجسد... الداخل من الجسد هو العقل ووظابفها

... وداخلٌاًا  خارجٌاًا  الجسد وكذلك والداخل الخارج من العقل نعالج أن علٌنا

 نظؾ... المدخل حٌث من وأسهل العتبة أو الشرفة أو الباب هو الجسد

 بدوره هو الذي بالعقل تتصل وبعدها واألوسار األثقال كل من أوالًا  جسدك

... وٌبهرك ٌدهشك الجسد علم من القلٌل إن... الجسد تنظٌؾ على ٌساعدك

 عظام إلى ومنها دم إلى منها الماء تحول... هللا آٌات من آلة وآٌة إنها

 الدم خبلٌا من األبٌض بالجٌش ٌؤتً جرح أو ألم أصابك وإذا... ولحم

 بحجة وظٌفته عن ٌتؤخر أو اآلخر عن أحد ٌتخلّى وال الجرح واأللم وٌعالج



 

 

 فً االقتصاد تحرك الٌابان فً مظاهرة قامت إذا وأنا أنت بٌنما... الجرح

 المسنودة بالمساندة وقمنا الضعٌؾ العضو حساب على وطبعاًا  البلدان أكثر

 عن نلتهً ال حتى الدٌانات من تقّدر لم الجسد حكمة إن... الجهل على

... التقدٌر فً ودوره حقه وللعلم العلم زمن هو الٌوم ولكن فٌه الساجد

 والمساجات الجسدٌة الرٌاضات من المختلفة األنواع لتعلٌم المدارس فهنالك

العطور  وأهمٌة والملبس والمشرب المؤكل جانب إلى أنواعها على

 الجسد... اإللهً السر هذا ٌسكن حٌث اإلنسان جسد لخدمة وكلها واأللوان

...  اآلوان فوات قبل إلٌه تعّرؾ واألخٌر األول البٌت هو

 



 

 

 الطعام 

 المعدة شهوات كل وعلٌها المابدة نرى طعام كلمة فً نفكر  عندما 
 ٌعتقد... األقصى الشرق حكماء إلى بالنسبة تماماًا  ٌختلؾ الرأي ولكن

 األرض طعام الجسد... طعام إالّ  هو ما اإلنسان بؤن راما الفٌلسوؾ
 والشهوات والذكرٌات األفكار من بكل ٌتؽّذى والعقل األرض من وٌتؽّذى
 تحصل عندما السبب لهذا... القوة رحبلت وكل والقوة والحسد والؽٌرة
 تنفس ونقول الصدر قفص فً القوي بالَنَفس تشعر قوة أي على

 اآلخرٌن أفكار من تتؽّذى وكؤنك بالقوة تشعر أحد إذا مدحك... الصعداء
... وضعؾ بانكماش وتشعر قطعة منك أكل كؤنه ذمك أو هاجمك أحد وإذا
ٌّة البطانة هو العقل  ٌتؤثر الجسد وكذلك الفكري باألكل ٌتؤثر للجسد الداخل
 واأللبان األجبان ومواد كاللحوم حٌوانٌة مواد أكلت إذا... المعدي باألكل

 العقل... تؤكل بما تتؤثر كذلك نباتً كنت وإذا بها تتؤثر والطٌور واألسماك
 إلى وانتبه واألبطال الحكماء قصص راجع... الحٌوانً العقل ؼٌر النباتً
 منذ تحارب ولم تهاجم لم مثبلًا  الهند... عقلهم على وتؤثٌره الجسدي ؼذابهم
 كل... لتؤكل تقتل ال إنها... ألكلها وانتبه البلعنؾ بلد إنها... السنٌن ألوؾ
 والٌوم... وأكلوا وشاركوا وباركوا وحللوا الحاجة عند اللحوم أكلوا األنبٌاء
 هللا استؽفر حبلل وال إنسان وال محلل حبلل ال حٌوان هناك لٌس

 نادراًا  أصبح التدٌن إنما ُكُثر الدٌن رجال... قلبً به نطق ما هذا... والقراء
 العلماء وحدٌث المجالس سٌد أصبح الطعام بؤن نرى لذلك... البشر بٌن

 كل فً وساكن المنازل كل فً الحاكم اإلعبلم بفضل وهذا... والقادة
 قدر ونبتعد والسمع البصر وخاصةًا  حواسنا نرحم أن علٌنا... العقول
... وممل تافه هو ما كل قراءة وعن الصحؾ وعن الشاشة عن اإلمكان
 التارٌخ إالّ  منها ٌتؽٌر ال... السنٌن وعبر الصحؾ كل فً نفسها األخبار
... التؤمل إلى الوقت هذا تحّول أن حاول... نفسها هً السخافة... واألسماء

 :فقال تفعل؟  ماذا الصالحٌن أحد ُسبل... واألكل والشؽل النوم أثناء حتى
 العطش أكون عندما وأشرب أجوع عندما وأكل... النعاس ٌؤتً عندما أنام
ٌّة شاملة كاملة اللحظة ٌعٌش إنه أي... نفسه  تعمل وماذا وسؤلوه... ح

 نرحم أن علٌنا... كلها الطبٌعة من أعٌش فبلّح مزارع إننً رزقك؟ لتكسب
 سموم ٌفرز فالحٌوان تحلٌل دون من ذبحنا إذا... نفس كل نرحم كً أنفسنا
 من الجسم إلى تدخل السموم وهذه كاإلنسان تماماًا  والصراع الخوؾ نتٌجة
 ونؤكله نطبخه شًء كل نحلل أن علٌنا كذلك... والهضم الطهً بعد

 ...ونهضمه
  



 

 

 وكل أٌضاًا  العقل صعٌد على بل فحسب المعدة صعٌد على ال
 فبل سخٌؾ مجلس فً وتكونً مثبلًا  نمٌمة تسمعً عندما... الحواس
 خٌر كلمة قولوا أو بل التؤّمل والصمت... بحضورك وال ال بعقلك تشاركً
 أو مسٌطٌرٌن نكون ال بؤن ولنتذكر... مّنا كل صحوة إلى هادفة تكون

 اثنٌن علً اإلمام رأى عندما... مباشر الؽٌر الخفً باللطؾ بل مبشرٌن
 وكمٌل أنا كٌؾ انظرا... لهما قال بل ٌعلمهما أو ٌنهرهما فلم ؼلط ٌتوضآن

 وهكذا  أفضل؟ وضوءه هو من لنا قوال... .علٌنا الحكم وأنتما سنتوضىء
 ...مباشرة ؼٌر لطٌفة بطرٌقة األصح علمهما

 
 قبل إنسان كونك بنفسك فكر... اإلمكان قدر السموم كل عن ابتعدوا

 العالم انطوى وفٌنا... حواء أنتِ  آدم أنت... فارقة عبلمة أي تكون أن
 علم حتى األكوان وكل والكواكب والحجر والطٌر الشجرة فٌك... األكبر

 أي من أكبر أنت ألنك مذهب أو جنسٌة تكن فبل... هذا لنا ٌإكد الذبذبات
 وال ٌمٌن تكن ال منك؟ أكثر حر الطٌر هل كلها السموات لك... قفص
... هللا خلٌفة ٌا... األمة أٌتها... اإلنسان أٌها... الخالق حددك لقد... ٌسار
 عقلنا ألن الدوالر؟ لهذا نسجد لماذا... المبلبكة لك تسجد الكابنات سٌد أنت

 الوحٌد المرض هو اإلنسان... وعقل ونفس جسد كل فً  التلوث..مسموم
 الطعام هذا إلى... المابدة إلى لنعود... العالم شفً شفٌت وإذا الدنٌا فً

ٌّة تفتح التً الرابحة نحو نتجه كلنا... السحريّ  ... األوقات كل فً الشه
... والرابحة النظر من تؤكله الذي األول... نوعٌن الطعام الحقٌقة فً ولكن
ٌّة وانفتحت الؽذاء ساعة والساعة ُوِجد ألنه بل الجوع بسبب ال ... الشه

 هذا... باألكل مازلنا نفكر األكل بعد... تكتؾ لم ولكن تتخم حتى تؤكل
 من آخر نوع وهنالك... الشفاه أو... ال ؼٌر الفم الكتفاء الطعام من النوع
 اسمع... الحواس ولكل للجسد حاجة إنه... فوود هامٌنػ ٌسمى الطعام
 الحاجة ألنه ٌمرض وال منه وٌتلذذ وسٌكتفً اإلمكان قدر أطعمه لجسدك

 ما نؤكل نحن ولكن... وعقله وروحه الجسد لؽذاء الملموسة المحسوسة
 كل على األكل ولؤلسؾ اآلن... كانت األنواع أي نرى ما وساعة نرى

... والساعات السنٌن مدار وعلى والصالونات الؽرؾ كل وفً الطاوالت
  

 النوعٌة ٌعرؾ الجسد... السموم مصدر هو الطعام من النوع هذا
 أوالدنا تركنا لو الجسد؟ لهذا ٌصؽً مّنا من ولكن والكٌفٌة والكمٌة
... نحن نؤمرهم مما أكثر ألكلوا البداٌة منذ ٌشتهون ما ٌؤكلون وأطفالنا



 

 

 لك أفضل هذا ونقول منهم أكثر نفهم بؤننا نعتقد... المسإولون نحن ولكن
... حلوٌات الكلب تطعم أن حاول... الحٌوانات راقب... ذاك من
 الشوكوال؟    تؤكل طبٌعٌة بقرة  رأٌت هل
المٌاه؟  بدل مثبلًا  وٌسكً وتسقٌه الحمار تؽش أن تستطٌع هل... ال طبعاًا 
 كنت إذا... اإلعبلنات شاهد... طبٌعته عكس وٌشرب ٌؤكل اإلنسان وحده

 الؽازٌات وتشرب تجبرك الدعاٌة ولكن تشرب أن فاألفضل عطشان
 تشتهً ما كل تؤكل نفسك تشتهً كلما... الشركة لهذه مستهلك عامل وكؤنك
ًّ  أدب األكل .. اإلنسان سٌد صار اإلعبلن... العمٌاء العٌن  ...صح

 
 صحتك وتنفع أقل كمٌة تؤكل عندبذ... مهلك على وتلذذ وامضػ اجلس
 كل شارك... األكل رابحة استنشق .. المضػ فً اللذة اآلن امضػ... أكثر

... صحنك فً الطبٌعة كل... وتؤمل عبادة األكل... الوجبة بهذه حواسك
 وهم الناس رأٌت هل... وعافٌة وشافٌة كافٌة قلٌلة كمٌة... صحتك وفً

 األكل إلى الدعوة حتى... المشاهد وشاهد المطاعم إلى اذهب ٌؤكلون؟
... عملٌة تروٌقة... تجاري عشاء... سٌاسً ؼداء مثبلًا ... أسماء لها أصبح
  ...  المال خدمة فً األكل

 
 أثناء شركة نؤسس... العٌش أثناء المخدرات صفقات عن نتحدث

 األحادٌث هذه كل تسمع وهً تهضم ال والمعدة... الطعام مشاركة
 له... حّساس الهضمً والجهاز مسمة لقمة الكذبة ألن... المزعجة
 الذي بإحساس وتشعر تسمع عندما ولكن المطلوبة المواد تفرز صمامات

 واجب الطعام وجبات إن... وأتباعها القرحة وتكون باإلفراز تتؤثر ٌؤكل
 وكؤن والنهار اللٌل خبلل ومعدتنا عقلنا فً ساكن فالعمل... للجسد وحق

 أخً ٌا... المحاسب والعقل الجّوال معه متجّول مكتب أصبح اإلنسان
 ولكن الخالق أسرار من سر إنه... الجسد هذا نعرؾ ال نحن... المجهول

... األلم اسمها لؽة للجسد... ٌساعدنا الذي فهو إلٌه واستمعنا تؤملنا إذا
 على األلوان اسمها صور للجسد... والقٌاسات الوزن اسمها إنذارات للجسد
 وكذلك... علم اللون إن... وخضراء وبٌضاء سوداء وبقع البشرة
 فٌه كان إذا الهاتؾ على وحتى ولدها صوت من تعرؾ فاألم... الصوت
 الطب عالم فً الحدٌثة العلوم من الصوت علم... مرض أو تعب

 أمٌركا فً طبٌب وهو كاوبنبرغ مارك وٌدعى أحدهم أعرؾ... الطبٌعً
 لها قال صوتها سمع أن مجرد الهاتؾ وعبر لبنان فً لً صدٌقة مع تحدث



 

 

 أن مجرد... إلٌه وطارت واندهشت... صدرها فً الموجود السرطان نوع
...  والدواء الداء ٌعرؾ... خطك ٌقرأ أو ٌراك أو صوتك ٌسمع

 
 كوشً ومن مٌشٌو واسمه عالمٌاًا  المشهور الٌابانً معلمه قابلت لقد

 إلٌه وذهبت... سنة أربعٌن قبل من معً حدثت حادثة لً قال... مقابلة أول
 بٌته... وأوالده وزوجته ٌده على وتعلّمت طوٌلة فترة بٌته فً وسكنت
 الفراسة علم إن... العالم جمٌع من والطلبة والمرضى األحباب مزار

 على نعتمد اآلن نحن لؤلسؾ ولكن اإلنسان عمر من علم والتشخٌص
 فٌا... االختبار علم ال المختبر  تؤثٌر تحت العالم أصبح وهكذا اآللة جواب
... ٌدٌك بٌن الكتب... عقلك وخادمك جسد وطنك... المواطن أخً

 باسم... اقرأ هً هللا لنا أنزلها كلمة أول... أنت مسإولٌتك والمسإولٌة
 المعلّم من نعمة النافع العلم... الدوالر باسم... اقرأ ...خلق الذي ربك
 الؽرب فً الكتب... للعدة ال للعدد خادم أصٌح العلم ولؤلسؾ األكبر
 العربٌة إلى نترجم وأن... أجنبٌة لؽة األقل على نعرؾ أن علٌنا... .متوفرة
 أن أنوي ال الكتاب هذا فً إنً... للجٌب عقلنا من ال قلبنا من بتصرؾ
 الصحوة ولنصحو... جٌوبنا قبل قلوبنا لتلتقً بل وعقلك جٌبتً أُرضً
 من فن هو التسوق إن... األسواق فً ضاعت التً قوتنا ونسترجع الداخلٌة
 قبل أنفسنا لنسؤل ولكن الرابحة األعداد والتجارة علم وهو الحٌاة فنون
 بحاجة فعبلًا  كنت وإذا إلٌها؟ تؤّمل بصدق بحاجة أنا هل... سلعة أي شراء
 واألصح واألؼلى األحلى هو ما تستحق ألنك... أفضلها فاشتري إلٌها

 فً ألننا أو فقط للشراء شرابها نرٌد ما إذا رخٌص ؼالً وكل واألنسب
 مرض فالتبذٌر... الحاجة شراء قبل الحالة معالجة فعلٌنا إحباط حالة
 فً نحتاجه ما وكل والملبوسات المؤكوالت اختٌار فً وكذلك... .خطٌر
   ... الجسدٌة والطاقة والفكرٌة المادٌة المٌزانٌة نراعً أن علٌنا... حٌاتنا

 
... نهواها لهواٌة... للرٌاضة... للتؤمل خاص وقت إلى بحاجة فنحن
 ٌا تعلمً هل... المنزلٌة للوجبات... واألصحاب العابلة مع للجلوس
 لمساتها تضع نومك ؼرفة وترتب وتسوي لكِ  تطبخ التً إن صدٌقتً
 الخط بعلم ٌسّمى ما هذا... وسرٌرك وعقلك معدتك فً وأفكارها
 األم أكل السبب لهذا... بالنٌات األعمال بؤن نعلم ونحن... !واللمسات
 كالصوت تزول ال البصمات... المطاعم أكل من وأصحّ  وأشهى ألذّ  والجدة
... أقصد ماذا وتفهم ترى وسوؾ الذبذبات علم عن اقرأ... ٌزول ال أٌضاًا 
... تماماًا  عكسهم وأوالدهم واألخبلق الجمال كل عندهم وأب أم ترى ألم



 

 

 كذلك ...عملها قرب مطعم فً تؤكل األم ألن بالخلق ال ٌشبهونهم وحتى
 المعامل فً والبقر... المطاعم فً الطهاة ٌشبهون األوالد ونرى األب
ٌّة المدّرسة حنان من وحنانهم... المعلبة البودرة ٌشربون ألنهم ... والمرب
 وأهلها األساس أجمل فٌها فخمة وبٌوت قصور هذه حٌاتنا فً ترى ألم

الصحة والسعادة؟   إالّ  المال ٌشترٌه ما وكل والطٌارات السٌارات عندهم
  

 وأكل السامة األوانً ٌستعملون... للخدم إنها المطابخ إلى انظر
 نتؤمل إن والمهم القصد ألن السرٌعة وبالطرٌقة ...والمصنعات المعلبات
 ال ما وٌؤكلون الضٌوؾ حولها وٌجلس أنٌقة طاولة على الفضٌة األوانً
 كالمواطن تماماًا ... المؤكوالت هذه ُطبخت كٌؾ وال ٌرون ٌعرفون
 ال وهو المواطن وٌؤكلها طبخه ٌطبخ أبٌض بٌت بلد كل فً... المسكٌن
 من ومرضه مرٌض هو حاكم كل... األوان فوات بعد إالّ  نتابجها ٌدري
 تبدأ عالمٌة ثروة الصحة... وبطانته حلفابه وكل... ومجتمعه وبٌته نفسه
 مسإول أول هو واألب للصحة مرشدة أول هً األم... العابلة مطبخ من
...  الهاوٌة إلى نسٌر السفٌنة هذه فً كلنا... الصحوة لهذه

 
 العقل؟ على األكل ٌإثر هل

 األكل تشعر؟ وكذلك ماذا كحول شربت إذا... طبعاًا  
... سم فٌه والدم... دم إلى تتحول عٌش لقمة كل ألن... الجسد على ٌإثر
 البنزٌن بدل ملوث مازوت سٌارتك تطعم وكؤنك... الدسم هو أصبح والسم
لؤلرض  الطعام وهو... والكفن والمعبد والسٌارة البٌت هو الجسد... النقً
 وملٌانة والصحوة الصحة من مفرؼة دابرة إنها... نؤكل األرض ومن

 ولكن... تصحوا صوموا قالوا لذلك... وعقلٌة  ونفسٌة جسدٌة أمراض
... النهار فً وننام اللٌل فً نؤكل... العموم صٌام هو هذا... كؤكلنا صٌامنا
 الٌوم وعلم ...وشرٌعته وطقوسه أصوله للصٌام... جسدٌة حركات والعبادة
من  ٌوماًا  ثبلثٌن ...للصوم مصح إلى ذهبت... الطعام هذا أهمٌة لنا ٌإكد

 نحن اللٌل نصؾ حتى الفجر ومن ساعات أربعة ننام... التؤّمل والصمت
 عصٌر والسحور والشوربة والتمر بالماء الفطور ونبدأ وتؤمل صمت فً

... والقمر الشمس دوران بحسب الصٌام بعلم ٌسمى ما وهذا... الخضار
 والتقّشؾ الفقر أقصى فً والحٌاة... وطبٌعً وكامل نباتً األكل وكان
 ٌسؤلك أن دون حسنة أو صدقة تدفع المدة انتهاء وبعد... الروحً والفناء
 بواحدة احتفظ ال زلت الحمد وهلل... العالم حول مراكز وهذه... أحد أي
 كل عن بل األكل عن لٌس الصٌام إن... بكم فؤهبلًا  ولبنان أمٌركا فً منها



 

 

... بالمكّون االتصال وعلٌنا األكوان وإؼراءات ملّذات كل وعن الشهوات
 من... العالمٌن رب إلى العوالم من القلب إلى العقل من رحلة الصوم إن

 هللا خلٌفة لٌس أو... الصالحٌن صٌام هو هذا... فٌنا األنا موت إلى الحٌاة
 ...! صالحة؟ بذرة األرض على

 

 
  
  
 

  

 

 

 

 

 



 

 

 القّوة والطاقة

 

   سمعتك تقول ولماذا كل هذا التعب طالما سنموت؟

ًّ ٌا أخً؟ هل تعرؾ الحٌاة أبعد من ... معك كل الحق هل أنت ح

... حروفها وشكلها؟ هل تعرؾ الموت أكثر مما ترى منه؟  فٌا أخً

ٌّة فً حٌاتً وذقت طعم الموت وطعم الحٌاة وعلٌنا أن  اختبرت لحظات ح

ٌّت ستكون هناك أي بعد ترك ... نختار الطرٌق األفضل ًّ م إذاًا أنت ح

من ... الجّنة والجحٌم ٌبدآن من هنا... الجسد ستكون كما أنت علٌه اآلن

وفً أحد األٌام رأٌت رجبلًا وشاهدت فٌه ... أول خطوة تكون الرحلة كلّها

عٌنه فً عٌون كل البشر الذٌن مّروا فً ... الحٌاة وتمنٌت أن أحٌا مثله

وال هم عنده وال .. خدمته... وجهه... عمله..  صوته... كلماته... حٌاتً

ال ٌنتمً إلى دٌن أو مذهب بل ... ٌعٌش اللحظة وٌّتكل على المتوّكل... ؼم

حّدثنً عن األنبٌاء والعلماء ... رأٌت فٌه التدٌن الذي ٌتحدث عنه هللا

وتمنٌت أن أراه ... والقدٌسٌن والسٌاسٌن ورجال الدٌن وكل األؼبٌاء

ومن ... لٌتعّرؾ كل منكم على نفسه: ولكنه قال... وأسمعه كل حٌاتً

والمعرفة على الذات ال تكون من خبلل العٌش ... عرؾ نفسه عرؾ رّبه



 

 

والتؤمل هو المفتاح إلى درب ... مع اآلخرٌن بل من العٌش مع الذات

 ...القلب

وهذا المعلّم والمرشد ال ٌزال ... ومن التؤّمل تعلمت ما أنا علٌه اآلن

اًا فً كل البلدان ٌّ تراه حاضراًا عندما تكون أنت حاضراًا مستعداًا للموت ... ح

أي لموت األنا وللحٌاة مع اللحظة ومع مخاطرها ... والوالدة الثانٌة

اآلن هً كل ما نملك والموت آٍت ال مفّر منه فلماذا ال تحٌا ... واكتشافاتها

... التؤمل قّوة... ما هً القّوة؟  المحبة قّوة.. بكل ما فً الحٌاة من قّوة؟؟

إنها اسم ... وكل ما ترى وما ال ترى قّوة... الجهل والعلم قّوة... المال قّوة

كل ... وفعل وصفة وحقٌقتها لٌست فً كلمتها تماماًا كسابر الكلمات

ها الصمت... الكلمات مرادفات لكلمة واحدة ها المحبة... سمِّ ها ... سمِّ سمِّ

عندبذ ... ولكن األهم من الكلمة أن تفهمها وتحٌاها...أنت اختار... هللا

... ولكن سنتحّدث من باب الكبلم عن القوة... تعرؾ أن أنت كلمة هللا

  

ما هً القّوة؟   

ٌّة وحروب  هل هً معجزات وخوارق؟ وعضبلت وأسلحة نوو

وقتال؟  هل رأٌت فً حٌاتك ناس عندهم قّوة خارقة؟ لقد التقٌت برجل 

مّد ٌده إلى الفراغ وأعطانً ساعة ذهبٌة ... أعطانً ساعة من الهواء



 

 

إنها قّوة ٌستخدمها لٌجلب الناس ... واستخدمتها وأعطٌتها إلى ؼٌري

وبلحظة أقل من طرفة عٌن جّسد لنا مابدة ساخنة طٌلة عمري ما ... إلٌه

وما أكثر ... وسمعت صوت والدي من عالم الموت... أكلت ألَذ وأشهى

هإالء الناس الذٌن ٌصنعون الخوارق والشعوذات والسحر المؤلوفة منها 

 ...وؼٌر المؤلوفة

ولكنه أي هذا الرجل المشهور عالمٌاًا ال ٌزال حٌاًا والمبلٌٌن تذهب 

ٌّن وصالح وحكٌم زاهد  إلٌه من كل أنحاء العالم وٌعرؾ بؤنه رجل متد

لقد اندهشت بما ... ولكنه لم ٌعّرفنً على السبلم الداخلً وال على الذات

وهكذا ٌجمع األتباع من كل بقاع األرض وأنا لم أود ... صنع ونسٌت نفسً

إن الحكماء والعارفٌن ... إالّ للواحد األحد... أن أكون تابعة ألحد

والصالحٌن والقدٌسٌن ال ٌقومون بمثل هذه المظاهر إالّ فً حاالت نادرة 

ًّ وألسباب سلٌمة تخدم العفو  وتكون فً همسة صامتة خافتة وبلطؾ خف

السحر ... وخوارق الساحرٌن ؼٌر خوارق الساهرٌن والعارفٌن... والعافٌة

ألٌس الكمبٌوتر ... الحضارة اآلن قّوة عقلٌة... قّوة عقلٌة ٌكشفها العلم

... واإلنترنت قّوة؟ اآلن شاشة بقٌاس كؾ الٌد تكشؾ لك أسرار الٌوم والؽد

ونسٌنا رحمة الرحمن التً وسعت ... إننا نعٌش تحت رحمة كؾ عفرٌت

كل شًء وهذا الشًء البسٌط أي اآللة التً هً بحجم كبسة اإلصبع 



 

 

من هو خلٌفة هللا على  من صنع هذه اآللة؟... أصبحت شؽل الدنٌا وهّمنا

األرض؟ هللا سّخر لنا كل طاقات األكوان وأسرارها ولكّننا ال نختار 

... الصراط المستقٌم بل االعوجاج أصبح هو السلٌم والشذوذ أصبح قاعدة

العلم وسٌلة وعلٌنا أن نكون أسٌادها ال ... ونحن أحرار ولنا حرٌة االختٌار

من هو المسإول؟  طبعاًا ... العقل خادم أمٌن وأصبح سٌد ظالم... عبٌدها

ٌّة... القّوة فٌنا ولكنها ستنفٌنا بكبسة زر... أنت وأنا  ...بؽلطة علم

 

إن القّوة بٌن ٌدّي الجاهل تدمر ...   وما عالم إالّ هللا وما ؼالب إالّ هللا

والطاقة ... ألن القوة طاقة... والقّوة القصوى تدّمر إلى الحّد األقصى

... هتلر مثبلًا كان رجل مجنون ولّما حصل على القّوة دّمر العالم... تنفجر

فعلٌنا أن ... ولكن الصالحٌن لّما حصلوا على القّوة عّمروا قلب اإلنسان

 ...نختار بٌن جنون األنا وموت األنا

خارقة األولٌاء ... موتوا قبل أن تموتوا وحاسبوا أنفسكم قبل الحساب

إلى ... والصالحٌن والعارفٌن بالحق هً التً ترشدنا إلى الصراط المستقٌم

أنت سٌد ... أن نملكها وال تملكنا... وهً بؤن نخترق الدنٌا... الطرٌقة

... العقل ٌستخدمنا وٌؤمرنا... الكابنات وأصبحت عبد الملذات والشهوات

إن خلٌفة ... هو السلطان علٌنا والعكس هو الصحٌح... هو بٌت الشٌطان



 

 

إن اإلنسان أصبح عبد الدوالر ... هللا على األرض ٌدّمر وٌخّرب األرض

الحٌاة اختبار فً القلب ولٌست ... وعبد السٌاسة واألخبار ونسٌنا االختبار

بل أنت ... إن العتب ٌا أخً ال على الحاكم أو المسإول... عدد فً الجٌب

أنا نقطة ... أنا جزء من هذا العالم... وحدي المسإولة عن حٌاتً... وأنا

إذا ... اإلنسان لٌس جزٌرة منعزلة بل قارة متحدة... من هذا المحٌط

... صدق من قال من عرؾ نفسه عرؾ رّبه... صلحت نفسً صلح العالم

ٌّة للسبلم والصحوة  ٌّة أبعد من أي ن وأنا ال أعرؾ إالّ األنا واألنان

 ...الداخلٌة

 

  كل هٍمً وؼّمً أن أجمع وأحصد وأنافق وأحسد وأعٌش هذه 

وأعرؾ بؤن الحبلل ٌموت والحرام ٌموت مع ... الدوامة على الدوام

أسمعك تقول بؤنك تخاؾ من الؽد الظالم لذلك نجم ونعّد العّدة ... صاحبه

ولوال الهواء والماء ... ولكن نسٌنا أن الٌوم كان األمس ؼداًا ... للؽد

والحمد هلل ال تزال األرض أّمنا ... والشمس واللٌل لما كنت أنا وال أنت

افرح .. الٌوم نشتري الماء وفً الؽد القرٌب سنشتري الهواء... ومجاناًا 

كل ما تعمل وتنتج ... العمل قّوة... اآلن بما عندك وأعمل حباًا بالعمل ذاته

القّوة فٌك ٌا هللا وأٌن هو هللا؟   ... قّوة



 

 

 

ماذا ٌقول العلم عن القّوة؟ 

  ألبرت أٌنشتاٌن اكتشؾ بؤن القّوة تعادل أي تساوي سرعة 

أي الطاولة فً اسمها وشكلها محدودة ولكن فً تكوٌنها ... المادة المكّثفة

حتى الصخرة لٌست جامدة بل حٌاة تنبض ... إنها قّوة مجّسدة فً شكلها

كّنا نعتقد "إٌدٌنؽتون وهو أهم علماء الٌوم ٌقول ... إنها طاقة... وتسّبح هللا

بؤن المادة شًء وأن الشًء هو جامد ولكن ما المادة أو الشًء إالّ فكرة 

... العلم اكتشؾ وأّكد لنا هذا... كل قّوة طاقة... إن الكون طاقة" فٌها حٌاة

... كل فكرة طاقة.... جسدك طاقة... كل ما نراه هو نور بؤشكال مختلفة

ٌّات ٌّة طاقة وقّوة مجسدة لها شكلها... إنما األعمال بالن جسدك وعقلك ... الن

ما هو الفرق بٌن هذه الطاقات؟ الفرق فً سرعة ... وذاتك طاقة

الموجات تختلؾ فً شكلها ... فرق فً التناؼم مع الطبٌعة... الذبذبات

 ...كؤمواج البحر الجسد موجة كبٌرة مربٌة وؼٌر جامدة... وسرعتها

عندما تؽمض عٌنٌك ...   الفكر موجته أخؾ وأبطؤ وؼٌر منظورة

للصالحٌن ... موجات الجسد منظورة أكثر... ترى أفكارك كموجات نور

ترى حولهم هالة من نور وهً موجودة حول كل مخلوقات هللا ولكن عندما 

لذلك نرى الجسد ... نكون فً حالة صفاء نراها صافٌة أكثر من أي وقت



 

 

.. بعض الناس عندهم قّوة قراءة األفكار... علناًا ولكن نرى أفكارنا سراًا 

وهنالك طبقة ... إنه علم الفراسة والتشخٌص... والبعض ٌقرإون الجسد

لو كان عندنا تناؼم مع هذه ... ال ٌراها حتى صاحبها... موجة الضمٌر

...  الموجات لكان اإلنسان سلٌم وكامل وشامل وخلٌفة هللا على األرض



 

 

 

   هل ٌستطٌع اإلنسان أن ٌصل إلى هذا الكمال؟ 

... إنه البذرة لهذه الشجرة... اإلنسان ولد من هذا الكمال

علٌنا أن نتبع تعالٌم األنبٌاء حتى نصل ... وكلنا نعرؾ الطرٌق وال نسلكها

ال ... الطرٌق إلى بٌتنا أسهل علٌنا من طرق الؽٌب والمجهول... إلى ذاتنا

وفً ... تتبع خطوات الشٌطان أي العقل التابه لملذات الدنٌا بل إلى قلبك

التوحٌد نتٌجة توحٌد ... حال تناؼمت هذه الموجات نصل إلى التوحٌد

... ال نعرؾ هللا إذا كّنا منقسمٌن عن ذاتنا... الجسد مع العقل ومع الذات

اإلنسان مجموعة ... مع وحدة الكابنات والمكّون... هللا مع جمع الجماعة

ٌّة وأنت العازؾ ال تظلم نفسك ... أنت قابد األوركسترا... أنؽام آالت موسٌق

والنؽم طاقة ... إنك مجموعة من األنؽام... القٌادة معك أنت... وتلوم هللا

ٌّة إذا تحّدثت مع األنؽام تسمع أوركسترا بكل أنؽامها  ... قو

 

 ال نجد هللا فً الفوضى بل بالتوحٌد إذا كّنا بٌت منقسم على ذاته 

هللا لٌس ... كن أنت موجود حتى ترى الوجود... فرّب البٌت ؼٌر موجود

... هو إنسان أو شخص إنه االختبار الموجود فً إتحاد اإلنسان مع الوجود

إذا نظرت إلى الوردة ترى فٌها جمال الخالق ولكن إذا قسمتها إلى أجزاء 



 

 

... فترى ما ٌقول العلم عن النبات ولكن الجمال لٌس بالعلم واألجزاء

علٌنا أن نعرؾ كٌؾ نتعامل مع ... الوردة أبعد من أجزابها ونوعٌتها

إن قوة اإلنسان هً نعمة من ... الطاقة التً بداخلنا وهً فطرة اإلنسان

ال نقصد بالقّوة العنؾ والدمار والعلم واالختراعات بل قّوة المحبة ... هللا

ٌا رب قّونً ثّم قّونً ثّم قّونً حتى ال أقوى على ... والمعرفة والحكمة

إن اللذٌن سبقونا فً اإلٌمان هم أقوى مّنا بالتواضع وفً معرفة ... أحد

هذه القوة هً ملكنا ونحن أحرار فً ... النفس وفً العبلقة مع القّوة

انتبه ٌا أخً هذه الطاقة محدودة ... ولك ما تزرع وما تحصد... استعمالها

... إنها أمانة إذا أحسنت استعمالها ٌرزقك منها هللا األكثر فاألكثر... وثمٌنة

طالما نحن نستخدم هذه القّوة ... وإذا كنت ؼٌر أمٌن على القلٌل فٌإخذ منك

إننا فً سجن ولكن أنت بانً هذا ... بطرٌقة خاطبة نشعر وكؤننا فً سجن

... الباب مفتوح دابماًا وأبداًا ... السجن وأنت الساجن والسجٌن والسجن

خبلصك بٌدك فبل ... استخدم الطاقة التً بنٌت بها السجن لتبنً بها حّرٌتك

... تعّرؾ إلى هذا العقل... ابدأ اآلن التعرؾ إلى جسدك... تضٌع الوقت

 .. تعّرؾ إلى ذاتك... إنه خادم أمٌن فٌه كل معلومات العوالم

...  إنها أمانة الخالق ونعمة لك



 

 

 

كٌؾ أبدأ؟؟؟   

انتبه إلى ... التؤمل مفتاح الباب...أنت البداٌة وأنت النهاٌة

الكلمة األخٌرة ... الكتب عن هذه المواضٌع كثٌرة... صحة جسدك وعقلك

أنت اختبر ... إن الحٌاة اختبار... اسمع إلى قلبك واستفته... هً فٌك أنت

وتشعر فٌها .. أي صفة تحبها األنا... مثبلًا أذكر كلمة من أسماء هللا... ذاتك

.. أذكر مبة ألؾ مّرة... ٌا هادي مثبلًا أو ٌا نور أو ٌا واسع... الدواء لنفسك

اذكر وأنت مإمن ... وأذكر بقلبك الصافً الواعً ال البلهً مع الدنٌا

تماماًا كما ترى ... اقرعوا بابه وسٌفتح لكم... وسترى جواب هللا... باإلجابة

... اؼلً ماء مثبلًا وافحص الحرارة... فً المختبر العلمً أو فً المطبخ

إنها ترتفع إلى درجة التسعة والتسعٌن ومنها إلى ما ٌقارب المبة وإلى 

وهكذا ٌتبخر الماء وٌصعد إلى الهواء والسماء ... درجة الؽلٌان والبخار

ونحن أٌضاًا مع الذكر ٌولً الذاكر ... وٌتحد مع الؽٌوم ومع دورة الكون

تماماًا كما ... بحب المذكور وٌذوب وٌصبح الذكر والذاكر والمذكور هو هللا

هذه القفزة التجاوزٌة ال ... تموت الحبة فً التراب وقطرة الماء فً المحٌط

الدرجة المبوٌة الطاقة الحرارٌة هً القّوة المطلوبة ... تؤتً إالّ عند المبة

معك كل الحق والحق فٌك ولكن كٌؾ نستخدم ... وهللا ٌحب اإلنسان القوي



 

 

دع هذه الطاقة تحّولك ال ... ما هو الهدؾ منها؟... ولماذا؟... هذه الطاقة؟

... افعل بً ما تشاء أنا ملك ٌدٌك... التسلٌم إلى صاحبها... تحولها أنت

 ...كما ٌفعل النهر... أنت اتبع الطاقة وستصل إلى النبع

النهر ٌنهر بكل إٌمان إلى مصدر ...  لٌس معه ال خرٌطة وال دلٌل

... وأٌضاًا اإلنسان... النهر ٌعلم بؤنه ؼٌر منفصل عن األصل... المكان

تستمع إلى عقلك؟ إنه المقص الذي ... تذكر إنك متحد منذ األبد وإلى األزل

والعقل محدود وعلمه قلٌل ولكن القلب ال حدود ... والقلب ٌجمع... ٌفصل

وإذا اتبعت طرٌق العقل تصل إلى نقطة مسدودة وتخاؾ وال تعرؾ ... له

إالّ الضٌاع وهً لحظة الموت الجاهلة ولكن إذا كنت تسٌر على درب 

ب فؤنت إذاًا لست بالظلمة بل بالنور لك .. ومسٌرتك ال حدود لها... الرَّ

استمع إلى ... أنت القابد وقلبك هو المرجع... االختٌار من بداٌة الرحلة

عندما تستخدم ... إرشادات الصمت والسكٌنة ال إلى عجقة سٌر أفكارك

ولكن القلب له صلة مع هللا مع ... العقل تتعب ألن طاقته محدودة

لذلك ٌجب أن نعرؾ هذه الطاقة ماهٌتها ... البلمحدود ومنه نستمد قّوتنا

...  وما هو هدؾ استخدامها؟ اختبر طاقتك بنفسك ومن أٌن ولماذا؟

إنها فً قلبك ومتصلة أبداًا مع الواحد ... وسترى بؤنك أنت هو هذه الطاقة

ٌّنة وهً ... فبل انفصال مع هذا االتصال... األحد لكل شًء قّوة وطاقة مع



 

 

فً جسدنا طاقات منها الجسدٌة ومنها ... أمانة علٌنا أن نستخدمها للخٌر

ٌّة ٌّة ومنها الروح فالجنس مثبلًا طاقة ولكنها فً أسفل الطاقات ... الفكر

ٌّة إذا استخدمناها فقط للجسد ... الطاقة سلّم الجنس أول درجاته... البٌولوج

 ...فنكون عبٌد ألول درجة من السلّم

ولكن إذا استخدمناها لسلّم الخلق والمعرفة نكون قد ارتقٌنا بها إلى 

إن اللذة لسٌت محصورة بالجسد ... ألوؾ الدرجات والطبقات األعلى

بل األذن تعشق والعٌن وحواسنا المربٌة وؼٌر المربٌة ... أو بالذوق... فقط

انظر إلى شروق الشمس ... كلها تستمتع بكل متعة من متاع الدنٌا ومتاعبها

... واسمع زقزقة العصافٌر وارقص مع العشاق... واستنشق عطر الوردة

كل نعمة من نعمه هً ... كلها ِنعم من هللا إلى اإلنسان... وارسم مع الرسام

من كل نافذة ترى ... كل باب هو باب من أبواب الجّنة... طرٌق إلٌه

ال ... الطاقة نور ودهشة ؟: هل توافق ولٌام ببلٌك عندما قال... الشمس

... إنها فٌنا وفً كل ذّرة من ذّرات حٌاتنا.. ٌلزمنا أن نذهب إلى أي درب

ال تدفعها نحو ... لنكن وعاء لهذه الطاقة وعندما تسٌر كن شاهداًا لها

هً تتوالد وتشع نور ودهشة ... رؼباتك بل القلب ٌعرؾ درب الطاقة

إنك تسٌر إلٌه وإذا تقدمت مشٌاًا ٌتقدم ... وبهذه الرحلة تتقدم أنت من هللا

هذه هً ... علمنً كٌؾ أستطٌع أن أصب قلبً فً قلب هللا... إلٌنا هرولة



 

 

إنه بؽٌر ... هذا هو سر علم هللا... من العقل إلى القلب... رحلة الحج كلّها

... الُحب درب عبادة العابد للمعبود... إن الُحب ال ٌعرؾ األعداد... حساب

إذا اقتربت من النور ... نعم الطاقة تعدي وكذلك الحب والخوؾ والكره

وكذلك عطر الزهور فهو فً متناول كل من ... ستشعل شمعتك كن نورها

 ...فاقترب من أصحاب القلوب... ٌحب عطرها

إذا اقترب الكافر من المإمن ...    من العاشقٌن والعارفٌن والصالحٌن

قل لً من تعاشر أقل لك من : "لقد قالوا لنا... فقد اختصر علٌه الطرٌق

ابتعد عن أهل السوء وال تسًء إلٌهم بل أرحمهم وادعو لهم وتقرب " أنت

وما وجود البخٌل إالّ حكمة من ... من أهل هللا وكلنا عباد هللا بنسب مختلفة

وما ... وما الجاهل إالّ لٌذكرنً بجهلً وبضعفً... هللا كً ٌعلمنا الكرم

العلم وسٌلة ... العلم الٌوم إالّ لٌعلمنا عن طاقتنا فً التقدم وفً التؤخر

هل سمعت عن اختبار قاموا به فً ... محدودة لٌنطلق بنا إلى البلمحدود

الٌابان عن عدوى الطاقة؟ علماء ذهبوا إلى جزر صؽٌرة تسكن فٌها 

فؤكلتها كما هً ... ورموا فً الجزٌرة األولى بطاطا... أو قرود... سعادٌن

ٌّة ؼسل البطاطا من التراب ... بترابها وفً الٌوم الثانً علموا السعادٌن كٌف

وهكذا تعلم كم سعدان وهو بدوره ٌعلّم واآلخر ٌقلده وفً نفس ... وأكلها

الوقت رمى العلماء كمٌة من البطاطا الملوثة بالتراب فً الجزر 



 

 

الفبدأت السعادٌن بؽسل البطاطا قبل أكلها دون أن ٌعلمهم ...المجاورة

وبعد مّدة أقصر من المّدة الثانٌة راحت السعادٌن فً الجزٌرة الثالثة ... أحد

وتعلم العلماء أن الطاقة ... تؽسل البطاطا وكذلك الجزٌرة الرابعة والخامسة

هً موجات تسٌر فً الهواء من عقل هذا السعدان إلى عقل السعدان فً 

عندما ارتفع عدد الذٌن ... كل مكان ولكن هنالك عامل الوقت وقّوة العدد

 ..ٌؽسلوا البطاطا إلى عدد رمزي سموه المبة

 قفزت الموجة إلى الجزٌرة المجاورة والتقطتها بعض السعادٌن 

وعندما وصل العدد إلى العدة المطلوبة فً الجزٌرة الثانٌة انتقلت عدوة 

السعدان المبة ربما أنت أو أنا : وقال العلماء... الصحوة إلى الجزٌرة الثالثة

الصحوة عدوة تنتقل ... أكون هذا العدد المطلوب لصحوة المجتمع

إذا كّنا ... عبر موجات الطاقة ولقد قالوا كما تكونوا ٌولً علٌكم

جدتً تقول هذا ... أصحاء ٌحكمنا حاكم صاحً والعكس هو الصحٌح

وهللا ... والعلم ٌقول رأس الجبل فً قعر السهل... الكعك من هذا العجٌن

ٌّروا ما بؤنفسهم"ٌقول  ٌّر هللا ما بقوم حتى ٌؽ "...  ال ٌؽ

 

...  وتذكرت هذه القصة



 

 

كان ٌا ما كان باألمس والٌوم وفً كل زمان ومكان رجل ال ٌحب أن 

ٌتحدث مع زوجته فٌؤتً إلى البٌت بعد العمل وٌبدأ بقراءة الجرابد وٌنتظر 

والبابا "... ٌا بابا أرٌد أن ألعب معك: "وإذا بولده ٌؤتً إلٌه وٌقول... العشاء

ٌلعب مع الجرٌدة ولٌس عنده طاقة لٌلعب مع ابنه واحتار فً أمره ورأى 

على إحدى صفحاتها خرٌطة الكرة ... فً الجرٌدة خرٌطة العالم

ٌّة ... لنلعب معاًا : فؤخذها وقّطعها إلى قطع صؽٌرة وقال للولد... األرض

ولكن خذ هذه الخرٌطة واجمعها كما كانت وإذا نجحت فً هذه الحزورة 

وذهب الولد وعاد الوالد إلى الجرابد وما ؼاب عنه إالّ قلٌبلًا ... سنلعب معاًا 

: لٌعود إلٌه ومعه الخرٌطة موصلة وموحدة كما كانت فتعّجب الوالد وسؤله

 ...كٌؾ وصلتها وهً خرٌطة ممزقة وفٌها قارات وحدود ومدن ومساحات

فؤجابه الولد ٌا ... ماذا فعلت؟... صعب جداًا أن توحد خرٌطة ممزقة

ممزقة وأوراق ... كلها خطوط صعبة... أعطٌتنً خرٌطة العالم: والدي

ومن المستحٌل أن أوحد العالم المشتت ولكن رأٌت على الوجه ... مشتتة

فبدأت بتوصٌل وجه ... صورة إنسان... اآلخر من الخرٌطة وجه رجل

إذا وّحد كل واحد مّنا نفسه مع الخالق ... اإلنسان وهكذا وحدت العالم

توحدت المخلوقات كلها والعلم ٌإكد لنا أن العالم قرٌة صؽٌرة أو بٌت كبٌر 

...  لعابلة واحدة



 

 

أنت صاحب ... أنت أٌها الصدٌق ابحث عن العلّة التً فٌك وحلّها

... أؼمض عٌونك وتعّرؾ إلى ذاتك... العقدة وصاحب حلّها وقاعدتها

انظر بقلبك ... وسترى الحقٌقة كما هً ال تصدق ما ٌقوله عنك الناس

كن شاهداًا ... الصادق إلى ذاتك وسترى نفسك كما أنت ال كما ٌرٌد الناس

... امسح عنها الؽبار المتراكم عبر الزمن... أمٌناًا على هذه الجوهرة فٌك

كم ... وُسبل أحد العارفٌن باهلل... وطرق التؤّمل كثٌرة... تؤّمل واألمل باهلل

خلق الخالق من طرق بعدد ما خلق من .. فؤجاب طرٌقة خلق الخالق؟ 

كل دقة من دقات ... وكل لمحة بصر طرٌق... كل نفس طرٌق... خلق

الخطوة األولى هً ... وكل الطرق توصلنا بالخلق والخالق... قلبك طرٌق

حالة ... التؤمل وسٌلة تبدأ بخطوة وتصبح هً الرحلة وهً الحالة... الرحلة

... تذكر دابماًا بؤنك الضٌؾ الساكن بهذا الجسد... القلب السابر الحابر باهلل

تذكر بؤنك زابر تمر ... تذكر بؤنك روح من هللا ولٌس تراب من األرض

 ...على ممر اسمه الحٌاة

  

تذّكر بؤن رحلتنا هً بؤن ...  وفً كل خطوة تقترب من الموت

الوالدة الحقٌقٌة ... موتوا قبل أن تموتوا قال الحبٌب... نتعّرؾ إلى الموت

مع موت األنانٌة ... إننا هنا لنموت مع موت األنا... هً أن نحٌا بالروح



 

 

ممر ومعبر ... إننا نقطع جسر قصٌر... الموت ٌعلمنا الحٌاة... التً فٌنا

ولماذا نبنً آمالنا وأعمالنا وبٌوتنا على هذا الممر الضٌق؟  

وال زلنا نحارب ... من هنا قتل األر أخاه... من هنا بدأت فكرة القتل

رحم ... جهاد النفس... ونجاهد ونسٌنا بؤن الجهاد األكبر هو أكبر الجهاد

مٌدانكم األول أنفسكم فإذا انتصرتم علٌها كنتم على ؼٌرها : هللا من قال

فجّربوا الكفاح معها ... أقدر وإن أخفقتم فً جهادكم كنتم عما سواها أعجز

  ...أوالًا 

  
    

 

 ما هي وظائف الحواس عندنا؟ 

تعلمنا بؤنه لدٌنا خمس حواس والسادسة والسابعة وعلم الٌوم ٌإكد لنا 

ومهما ٌكن ... بؤن لكل خلٌة فً عقلنا لها حواسها الؽٌر محدودة والمعدودة

إن أفُق العقل ٌفوق األفاق ... العلم محدود وقلٌل فهو سٌد العلوم الواسعة

ولكن بالعلم ... التً ال تحدها كلمة وال تحدها كلمة وال حرؾ وال صمت

الشم مثبلًا هً ... البسٌط المبسط نعرؾ وندرك ونرى بؤن لنا خمسة حواس

ألننً ... الكلب حاسته أقوى من حاستً... حاسة كانت أقوى فٌما مضى



 

 

وإذا كان ؼٌر سلٌم ... الهرة تشم أكلها قبل أن تؤكله... خسرتها تقرٌباًا 

... إالّ الحٌوانات التً تعٌش معنا حواسها أصبحت مثل حواسنا... تتركه

وتلعب فً الزهور االصطناعٌة ذات ... تؤكل المعلبات وتلبس الثٌاب

ولكن الحٌوان السلٌم ٌستخدم حاسة الشم ... الرابحة المصنعة وهلم جرا

ال هً طبٌعٌة أو على ... نحن حواسنا أصبحت متمرنة... لحماٌته من السم

أنت ترى ما هو المسموح ... مّرنها على المجتمع الحضاري... الفطرة

تسمع األخبار الموافق علٌها من قبل ... وتشم ما هو مباح وتجاري... به

 ...أنباء وأنباء من عالم العلم وعالم الروح... العقل

المجتمع هو مصدر لهذه ...  تلمس كل ما هو مسموح به اجتماعٌاًا 

أنت أصبحت آلة بٌن المالك والهالك والمستهلك وهذا نتٌجة ... الحواس

... العقل الكلً الذي ٌستخدم اإلنسان كعدد استهبلكً... عقلك أنت وأنا

إن اإلنسان خسر ... والحواس ما هً إالّ سلعة شرابٌة لمصلحة الدوالر

ٌّة نحن ندخل ... الكلب مثبلًا عنده حاسة الشم أقوى... تقرٌباًا كل طاقته الحس

... وعندما تدعونا الرابحة نطلبها... إلى المطعم وال نعرؾ ماذا نطلب

وفقدت عطرها ... المرأة عارضة عطر... الرجل ٌهوى العطر الؽالً

ماذا ... لم تفقد أنفها بعد... الفرس تشم من بعد... الممٌز الفرٌد بذاتها

وأصبح تحت ... أٌن هو أنفنا؟ خسر حاسة الشم... حصل لنا نحن البشر؟



 

 

لقد سمعنا ... مقبض الجّراح لنجّمله وصار أنؾ الجّراح على أكثر الوجوه

... هذا هو دور األنؾ... بؤن الجّراح الفبلنً أنفه على أكثر من وجه فبلنة

ربما ٌوماًا ما أو قرٌباًا ... أحسد الكلب على أنفه... وٌا أسفاه على األنؾ

ٌّة لجمٌع ... سٌزرعون أنؾ كلب على وجه البشر ألن لؤلنؾ ذاكرة بٌولوج

رابحته .... فعندما نشم رابحة شخص ما... عطورات الطبٌعة ومخلوقاتها

ففً هذه الرابحة معلومات كثٌرة ؼٌر ... ال رابحة عطره أو وسخه

علم الشم ٌعرؾ ... ففً عطر المرأة الطبٌعٌة كل مواصفاتها... محدودة

ٌّة مرضه وصفاته... من الرابحة مواصفات صاحبها من ... ٌعرؾ نوع

 ...ثمارهم تعرفونهم والعطر ثمرة صاحبها

علم الذبذبات الٌوم ٌتحّدث عن موجات العطر كونها تحمل معلومات 

ٌّة ولكننا عبر الزمن أسؤنا استخدامها... وأخبار الشم ... لئلنسان حواس قو

ٌّة ولكن ... الحٌوان ال ٌزال ٌستخدمها... أقوى الحواس لخدمة الطاقة الجنس

نحن البشر نستخدم عطورات اصطناعٌة ألننا فقدنا عطرنا األصلً 

... وصارت العطور متشابهة بٌن البشر بعدما كانت فرٌدة فً كل فرد مّنا

جال الذٌن ٌناسبهم عطرها  المرأة لها عطر خاص بها وإذا مّرت بؤحد الرِّ

هذا هو سحر وسر العطر الطبٌعً بٌن ... كان التجاوب طبٌعٌاًا وتلقابٌاًا 

عندما تكون األنثى حاضرة للحب وللجنس تفرز عطرها ... األنثى والذكر



 

 

جل بؤنه مقبول ... من ذاتها وكذلك الرجل ومن هذه العبلقة ٌعرؾ الرَّ

أما فً عصرنا هذا فالفوضى ... العطر دعوة من طرؾ إلى طرؾ آخر

فً الُحب ورؼباته تحت تؤثٌر عطورات المصانع والمعامل والتلوث 

وفقد اإلنسان جاذبٌة العطر ألنه فقد الذاكرة وقّوة اإلدراك ... العالمً

اإلنسان لٌس حٌواناًا بل هو أرقى ... واألخبلق فً التعامل مع الحواس

األفضل أن ... المخلوقات واألخبلق هً مصدر التعامل مع هذه الحواس

عندبذ ٌكون الرادع هو القانون العقبلنً ... نفقد حواسنا إذا فقدنا أخبلقنا

... والعقاب المحدود

ال تعرؾ ... وإذا نظرنا فً حاسة النظر نرى أننا نرى وال نبصر

ال ننظر إلى العٌون عندما ... مبلمح اآلخر وال حركات وجهه أو تعابٌره

... نتكلّم

  

إننا فً سرعة ... إننا نتكلم بكل وجهنا وال نسمع وال نصؽً وال نرى 

لو نعلم ... إنها مملة ونحن فً دوامة العجلة... الوقت ال وقت للتفاصٌل

الوجه ال ٌكذب ولكن ... علم الكبلم لرأٌنا إننا نقول شًء ونقصد شًء آخر

... سخّرنا حاسة النظر إلى األسواق وكل ما هو فانً... نحن ال نرى

أٌن هً العٌن ... خسرنا قّوة المعرفة واالنتباه إلى كل شًء تقع علٌه العٌن



 

 

ماتت حاستنا ... هذا جمٌل وهذا قبٌح... نرى من خبلل العقل... البصٌرة؟

ٌّة المتوحدة مع القلب ومع الواحد األحد ... نحكم من خبلل األنا... الداخل

ٌّة ٌّة العقبلن ... نستخدم النظر دون الصلة مع البصر ومع البصٌرة... الفرد

فً أحد األنشطة طلبت من مجموعة رجال ونساء أن ٌتخذوا صور 

وهذه المجموعة كلهم متزوجٌن أكثر ... أجسادهم عارٌة وأخرى مرتدٌة

وفً هذه الدورة طلبت من كل امرأة ... وعندهم أوالد... من عشرٌن سنة

وخلطنا كل ... أن تقطع صورة زوجها العارٌة وتفصل رأسه عن جسده

حٌث ... وأخذت الصور على مسبح الشاطا الحر... الصور على الطاولة

وبعد عشر دقابق طلبت منهم ... مسموح السباحة وأنت عاري من الثٌاب

وكذلك طلبت من ... وال واحدة منهّن عرفت جسد زوجها... النتٌجة

والفقرة الثانٌة كانت ... رجل واحد فقط عرؾ جسد زوجته... الرجال

المرأة البسة وكؤنها ذاهبة إلى السهرة وكذلك ... صور باللباس العادي

ٌّة عرفوا بعضهم البعض... الرجل  ...وهذه المّرة األكثر

أي نعلم ما نرى من ...   المرأة عرفت زوجها من ثٌابه والرجل كذلك

هل ... هل البصلة فً قشرتها؟... القشرة هً كل ما نرى... القشور

  ...اإلنسان قشور فً قشور؟



 

 

ال نسمع وال نصِػ وال ... إنه حوار الطرشان... ولنرى حاسة السمع

وإذا سمعنا ... نسكت بل نتحاور مع أنفسنا ومع عقلنا ونعرؾ كل شًء

... نسمع كما نرٌد أو كما نفهم أو كما ٌحلو لنا... شًء ٌكون مجّرد صدفة

إنه متٌقظ ... إن اإلنسان الساكن فً الؽابة ٌسمع حتى دعسات الحٌوانات

بٌنما الساكن فً ... حاسة السمع هً إنذار ألي حدث... حاضر لكل إنذار

اآللة هً التً ... المدٌنة ٌّتكل تماماًا على الجهاز اإللكترونً لحماٌة منزله

ٌمكنك أن تستؽنً تماماًا عن حاسة السمع إالّ إذا ... تسمع وتنذر الشرطة

سمعت نادرة تقول بؤن األحفاد عادوا إلى البٌت بعد ... نسٌت أخبار العالم

أٌن كنتم فً ... فسؤلهم... رحلة إلى الطبٌعة وكان جدهم جالس أمام الشاشة

ذهبنا ٌا جدي لمشاهدة انفجار : فقالوا له... عطلة نهاٌة األسبوع؟

 وشرحوا له بؤنه فجوة من ...وسؤلهم ما هو هذا البركان؟... البركان

فهّز ... األرض ٌشبه الفم الكبٌر وٌقذؾ نار ودخان وبارود على الناس

إننً تزوجت ... لقد فهمت ما هو البركان... لقد فهمت: رأسه قاببلًا 

اًا ... بركاناًا  ٌّ حسب رأٌنا ... نسمع الخبر كما ٌلذ لنا... جدتكم بركاناًا ح

خبر واحد ٌقال لعشرة أشخاص وكل واحد ٌقوله بعشرة أشكال ... نحن

 ...مختلفة

 



 

 

اسؤلوا العّشاق واألحباب ...  وإذا نظرنا إلى حاسة اللمس

الٌد تلمس الٌد ... ما هو شعوركم عندما تلمسون ٌد الحبٌب؟... واألصدقاء

إننً أعرؾ عالم ٌابانً ٌلمس ٌدك ... وتسلّم علٌها وعقلنا فً وادي آخر

... ألنه كلّه فً لمسة الكؾ... وٌقرأ صحتك وأفكارك وماضٌك ومستقبلك

عالم الطبٌعة ٌعرؾ علم األرض من ... إنه علم الفراسة التشخٌص واللمس

فً ... ٌقرأ ذبذباتها وموجاتها... لمسة شجرة أو حجرة أو كمشة تراب

... العناق صار عار... عالمنا الٌوم أصبحت العاطفة العابلٌة شبه مفقودة

كان السبلم فً األٌادي عبلمة على السبلم ... قبلة الصدٌقة صارت عدّوة

أعرؾ ... الٌد التً تصافح هً الٌد التً تقتل الٌوم... والوفاء على العهد

فبلّحة أمرٌكٌة تدرس علم شراء الخضار لٌس بالنظر فحسب بل باللمس 

ٌّة بمجرد لمسها  ٌّة أو مزروعة بالمواد الكٌمٌاب وتعرؾ إذا كانت طبٌع

ورابحتها ولونها وتسمع صوتها تماماًا كما نفعل نحن عند شراء البطٌخ 

... وتقول بؤن الخضار لها حٌاة تماماًا كما البشر ولكن موجاتها تختلؾ

تتعامل مع الطبٌعة كؤنها ... تتحدث معها وتقطعها وتطهٌها برأفة وشكر

أنظر إلى ... عندما تذهب إلى الطبٌعة شاركها شعورها... حٌاة خاصة لنا

أنت ... اتحد بقلبك مع كل ما تراه كن حولك... شروق الشمس وؼروبها

... إنها مناسبات وفرص لك حتى تتعرؾ إلى ذاتك... جزء من هذا الجمال



 

 

عد بنفسك إلى الطبٌعة فالمجتمع خّرب بٌننا ... وتكتشؾ قدراتك وحواسك

 ..إن األرض أّمنا... هذه العبلقة

وعندما نبدأ نرى ونسمع ونلمس ...   عاملها باحترام وإحساس وشكر

ونتذّوق ونستنشق بحب وفرح عندبذ نسمع الحقٌقة ونرى الحقٌقة 

ٌّة... ونتذوقها الجسد خرٌطة من ... هذا هو الواقع فً كل المواقؾ القلب

ٌّة... األحاسٌس ٌّة مرتبطة بحواسنا النفس ومن هنا أتت ... حواسنا الجسد

إن حاسة ... ؼسل الحواس وطهارتها إلى أبعد حدود... فكرة الوضوء

... الجسد هً مدخل إلى حاسة النفس وفً عالم الروح حواس ؼٌر محدودة

ٌّة باألكل الطبٌعً المتوازن وباالمتناع عن ... إذاًا علٌنا استعادة قوانا الحس

كل المصنعات والمؤكوالت الضارة بالحواس وبالقٌام ببعض التمارٌن 

ٌّة الخاصة بكل حاسة من حواسنا والكتب عنها كثٌرة وتذكرت ... الرٌاض

... لقد فقدنا طعم الخضار ورابحة األزهار وكل ما هو طبٌعً: أحدهم ٌقول

والٌوم بالذات اشترٌت كٌلو من الخضار البلدي الجمٌل الشكل وعندما 

... الشكل خٌار والطعم طعم كوسى... أكلته حسٌت بؤننً شبعت كوسى

 ...! وسوء البشر... وهذا حال كل سوق الخضار

 



 

 

 

  

  



 

 

 

األحالم والرؤیة  

   ما هو الحلم؟  

إذاًا ال نعرؾ ... ننام كل ٌوم وال نعرؾ علم النوم... إنه كذبة العمر

العٌون ما هً إالّ ... اآلن نحن فً حلم... نحلم كل الوقت... األحبلم

... حٌاتنا حلم على ممر العمر نتمسك بهذا الحلم ونعتقد أنه حقٌقة... شبابٌك

قرأت الكثٌر عن األحبلم وشاهدت أكثر مما قرأت وُدهشت من أكثرها 

أو ... ورأٌت أكثر من رإٌة وكلّها أحبلم وأوهام تفرزها أجسادنا السبعة

ولكل طبقة عالم وعقل وإحساس وكل هذه ... طبقات هذا الجسد السبعة

العوالم لها خزانتها وعندما ٌنام الجسد تفرز األفكار أشكالها عبر شاشات 

حتى ما نراه اآلن لٌس ... العقل وطبقاته ونرى األحبلم وكؤنها حقٌقة

وكل ... المسٌح قال السماء واألرض تزوالن وكبلمً ال ٌزول... حقٌقة

حتى ... األنبٌاء قالوا بؤن األحبلم وأشكالها كلّها شرك وأوهام فقط للتسلٌة

األحبلم ولٌدة ... مدرسة فروٌد لم تتخطى أشكال أفكار الجسد األول

إذا نمت جوعان تحلم باألكل وإذا كنت تشتهً امرأة تحلم ... الكبت

   ...بالجنس



 

 

النوم ٌولد االسترخاء والطمؤنٌنة واألحبلم كالفقاقٌع من أوهامنا  

الحلم ... كل إنسان ٌحلم ولكن ننسى... وعقولنا الملٌانة شهوات ورؼبات

ٌّة العٌون تصّور كل شًء تراه فً النهار وفً اللٌل نجتّر كل ... راحة فكر

فً بعض ... الصور بؤشكال مختلفة ألنها تمر عبر شاشات أجسادنا السبعة

هذا صحٌح ولكن هذه الحقٌقة هً ... األوقات نرى حلم أو رمز وٌتحقق

... ووجودها حلم... رأٌتها ألنها موجودة من قبل أن تراها... حلم أٌضاًا 

كل ما ... نتعلّم الحقٌقة والصحوة... ولكن من هذه األحبلم نتعلّم أبعد منها

وإذا صّدقنا هذا الحلم وعشناه ... نراه لٌبلًا أو نهاراًا البد أن ٌنقضً وٌموت

ٌّة نحلم بالمال ونحصل علٌه ونحلم ... نتعذب وهذا ما نراه فً حٌاتنا الٌوم

... بالقّوة والمجد والشهرة واألوالد والزواج والموت وكلّها أحبلم وأوهام

كل أحبلمنا هً انعكاسات األنا ... إنها سموم وهموم... األحبلم ؼٌر ثابتة

كلها ألعاب ... العالم مسرح أو شاشة ونرى شهواتنا وأنانٌتنا... عندنا

اختبر هذا ... نحن فً حلم مستمر أربعة وعشرٌن ساعة... واللعبة كذبة

ضع منشفة رطبة على أرجل صدٌقك وهو نابم وسٌحلم أنه ... التمرٌن

... مع مخدة على معدته سٌحلم بؤن حجراًا وقع على معدته... ٌسٌر فً نهر

بعض الناس وهم ... إنها انفعاالت جسدٌة ٌفرزها العقل على شاشة العٌون

ٌروا الحلم وهم ٌشاهدون ... قلّة ونادراًا ما تسمع بهم ٌعلمون بؤنه حلم



 

 

اآلن أنت ... وعندما تعلم إنك تحلم هذه هً حالة الٌقظة... أنفسهم ٌحلمون

 ... تحلم

وكلّها ...  وكذلك عندما ٌنام جسدك فاألفكار ال تنام بل تعمل عملها

اإلنسان ... إنه ٌختفً... إن الحلم ال ٌستمر إذا عرفت أنه حلم... أحبلم

حٌاته كانت ... القدٌم قبل أن ٌستخدم الكبلم كان ٌرى اللؽة بشكل صور

صورة ومع الوقت أصبحت الصوت والصورة حرؾ وكلمة ولكن األحبلم 

إذا كان ٌومك فارغ من ... بقٌت صورٌة وبعد كل األوقات واألشكال

واألحبلم تمنعنا من النوم وكذلك ... األفكار ٌكون لٌلك فارغ من األحبلم

أٌن هو فكرك اآلن؟ ... األفكار تمنعنا من النوم ومن الصحوة أو الٌقظة

فً النهار ... إن األحبلم واألفكار حواجز تمنعنا من الحٌاة..  هل هو هنا؟

الجسد ٌعمل وفً اللٌل الجسد ٌسترٌح ولكن ساكن هذا الجسد ال ٌسترٌح 

وعلى فراش الموت ... الساكن ٌعٌش الحلم والحلم كذبة ولعبة... وال ٌحٌا

ٌّرنا الطرٌق  نسترجع هذا الشرٌط ونرى ونندم ونتمنى لو العمر ٌعود لٌؽ

ٌّر  ولكن حتى لو عادت بنا الحٌاة إلى بداٌتها سنقوم بالرحلة ذاتها ولكن نؽ

... علٌنا أن نرحل إلى الداخل ال إلى الخارج... السٌارات ال االتجاهات

... الحٌاة فً داخلنا وكل ما نراه هو حلم وأوهام جمٌلة وزٌنة هذا الممر

... فما هو الجدٌد؟... الٌوم عٌد ومّر علٌنا هذا العٌد بالذات ألوؾ المّرات



 

 

... هذه كلّها أحبلم... ثٌاب وحلوى وألعاب وكلمات ومجامبلت وصدقات

ٌّة إن المإمن ال ٌحلم بل ٌرى ... إنها حقٌقة للقلب المإمن ال للعٌن الشه

بعض الناس رأوا المسٌح وكلّمهم وهذه حقٌقة فً ... الرإٌة وٌتعلم منها

ٌّرت فً حٌاته؟ ... عٌون وقلب المشاهد  ولكن ماذا ؼ

وفرنسٌس لم ٌعاصر المسٌح ... ٌوضاس عاصر المسٌح ولم ٌره

المسٌح ... الرإٌة الحقٌقٌة تنبع من الضمٌر الصاحً الواعً... وشاهده

إنه من روح هللا والروح ال ... لٌس شخصاًا أو جسداًا أو صوتاًا أو صورة

إذاًا كل ما نشاهده ... هل المحبة لها شكل؟... لون لها وال صوت وال شكل

إنها ... فً األحبلم أو الرإٌة ما هو إالّ رمز أو عبلقة ترشدنا إلى رشدنا

الدرجة لٌست كل ... والخطوة لٌست الرحلة... خطوة على هذه الرحلة

فلو رأٌت الفتة مكتوب علٌها بٌروت ترحب بكم ... الدرج أو كل السلّم

... اإلنسان ٌرحب بك... وجلست تحت هذه االفتة فؤنت لست فً بٌروت

وكذلك األحبلم هً ... البلفتة تلفت النظر إلى الممر... قلبه ٌصافح قلبك

...  عبلمة استفهام

 

أتساءل دابماًا لماذا تظهر السٌدة مرٌم العذراء فً الؽرب وال تظهر فً 



 

 

  ...مّكة؟

فً اإلسبلم كذلك ... اإلسبلم ٌكّرم السٌدة مرٌم فلماذا ال تزور المسلمٌن؟

العارفٌن ... إالّ ألهل الصحوة... الظهورات شرك... فً البوذٌة

والواصلٌن واألولٌاء ٌعلمون علم الؽٌب وعلم كشؾ األسرار وإذا علمت 

اصمت وشاهد وتعلّم وتعالى إلى األعلى من كل ما تراه فً ... فؤنصت

وكذلك القدٌس فرنسٌس رأى وشاهد معجزات وخوارق ولكنه ... األكوان

لم ٌتوقؾ عندها بل كانت عبلمة فً حٌاته ودفعته إلى األمام وإلى 

... نحن دابماًا بحاجة إلى خوارق مدهشة حتى نصّدق... االستسبلم إلى هللا

 ...إن كل شًء فً الدنٌا خارقة من خوارق هللا

إن العالم مهما ... إلى هذا الجسد ووظابفه... إلى المرآة... انظر إلى نفسك

كل شًء ... كان عالماًا ٌقؾ متؤمبلًا مإمناًا أمام عظمة هذا المخلوق

كل عطر ... كل صوت فً الطبٌعة معجزة... فً هذه الدنٌا آٌة

كل لحظة فً حٌاتنا حقٌقة والحقٌقة سر ... زهرة خارقة تخترق الفضاء

ولكن العقل هو الذي ٌبعدنا عن ... وفٌها كل المعجزات وكل المفاجآت

...  الحقٌقة وٌدفعنا إلى عالم األشباح واألوهام واألحبلم

 

... تذكرت هذه القصة



 

 

فسؤله الملك ... كان أحد الملوك فً جنٌنة قصره ورأى شحاداًا على الباب

... تسؤلنً وكؤنك تستطٌع أن تعطٌنً:  فقال الفقٌر... هل ترٌد شٌباًا؟

فقال ...أطلب وسترى قّوة عطابً: فتعّجب الملك من جواب الشحاذ وقال له

إنه كوب ورثته عن والدي فإذا عندك ...الشحاذ أنا ال أملك إالّ هذا اإلناء

فؤخذ الملك قطعة نقود من جٌبه ... أي شًء تعطٌنً إٌاه ضعه هنا

ثم وضع خاتماًا ثمٌناًا ... سمع صوتها واختفت... ووضعها فً الكوب

ثم وضع ماسة كبٌرة الحجم ... وأٌضاًا سمع صوته فً الكوب واختفى

... فدعى الوزراء واألمراء وأتوا بالخزٌنة كلّها... وأٌضاًا رّنت واختفت

إلى أن نفذ صبره وسؤل هذا ... فكلما وضع شًء ٌسمع صوته وٌختفً

من أي ... أٌها  الفقٌر الشحاد ما هو سر هذا اإلناء؟: الشحاد الدروٌش قاببلًا 

فضحك الشحاد وقال ٌا ... كٌؾ تختفً فٌه كل هذه النقود؟... مادة صنعته؟

 ...من رؼباته وشهواته... ملك األٌام إنها كؤس مصنوعة من عقل اإلنسان

  وكل ما اشتهٌت شًء وحصلت علٌه تشعر بالدهشة لحظات وتعود 

وهكذا عندك المال والمجد والجمال وكل ما تشتهً ... وتتمنى أشٌاء ثانٌة

ألن العقل ... نفسك وأنت حزٌن ألنك ترى أنها لعبة وهم وحزن وؼم

... ٌشتهً وعندما ٌحصل على الطلب ٌتركه جانباًا وٌعود إلى شهوة أخرى

النشوة فً ... نراها وننساها لنعود إلى هوانا... تماماًا كاألطفال بٌن اللعب



 

 

نرى المٌاه ... وكؤننا نصب الماء فً السلة... الحصول على أي شهوة

وكل همنا فً أن نبحث عن ... تجري ومعها تجري حٌاتنا وال نرتوي

ارة بالسوء والسوق ٌؽرٌنا بكل المساوئ وهكذا ... شهوات جدٌدة والنفس أمَّ

من دكان إلى ... وكلنا شحادٌن... أصبح اإلنسان عارض للسلع المستهلكة

وما أكثر متاع الدنٌا ... دكان ومن قّوة إلى قّوة ومن متعة إلى متعة

...  ومتاعبها

الهجرة من وطن ... والجواب لهذه القصة هو أن نشتهً الحقٌقة

إن التؤّمل هو المفتاح ... من الخارج إلى الداخل... العقل إلى وطن القلب

فإذا كنت من أصحاب الحكمة ... لهذه الدار والدوالر هو المفتاح للدنٌا

إن المال نعمة ... فاستخدم نعمة المال فً تحقٌق كل أعمال الرسل واألنبٌاء

كلنا نحلم وكلنا نحقق ... من هللا لخدمة الرسالة الساكنة فً سكٌنة قلبك

هل هً للدنٌا ... ولكن هنالك فرق فً األحبلم... أحبلمنا فً أوقات مختلفة

إنك ... أسمعك تتذكر بحلم أو برإٌة... واآلخرة خٌر وأبقى... أو لآلخرة؟

 ...كل شًء تراه وتسمعه هو حقٌقة فً عالم الظل... على حق

أتذكر أول مّرة ... إنه درجة على سلّم الصفاء... ولكن ال تقؾ عنده

شاهدت فٌها السٌد المسٌح وكنت جالسة عند صدٌقتً وبطرفة عٌن رأٌته 

ٌقؾ ... وشكل جمٌل... رجل من نور... كما أراه فً الكنابس الكاثولٌكٌة



 

 

وكنت أعتقد بؤن المسٌح ... وتعجبت لهذا الحدث... فً فضاء الؽرفة

فؤنا من عامة الناس وكنت ... واألولٌاء والقدٌسٌن ٌظهرون على أمثالهم

أعتقد بتعالٌم الكتب وأهلها بؤننا كلنا َخطؤة وولدنا بالخطٌبة العظٌمة ألن آدم 

وحواسً كلها ال ... وأنا كل ٌوم أكل بستان تفاح... وحّواء أكلوا التفاحة

وعند  فكٌؾ أستحق أن أرى المسٌح؟... تنقطع عن الخطٌبة وال للحظة

المساء ذهبت إلى الفراش وكانت لٌلة حرب فً سماء وأرض لبنان وإذا 

وفً الٌوم الثانً ... بً أؼمض عٌونً وأنتقل إلى عالم لٌس من هذا العالم

كٌؾ ... زارنا رجل دٌن وسؤلته وقال بؤن الحادثة لٌست نادرة ولكن انسٌها

وبدأت أسمع ؼٌري وأقرأ كتب عن هذه ... أستطٌع أن أنسى حالً؟

فذهبت إلى أمٌركا والتقٌت بعالم ... المواضٌع ولكن ال جواب ٌشبع نفسً

فوضع ٌده على رأسً وطلب ... وسؤلته وكان الجواب عنده... ٌعلّم التؤمل

ورأٌت كل فكرة طلبتها على ... منً أن أؼمض عٌونً وأطلب أي شخص

ٌّة كل الماضً ... وأبً وأحٌاء عبر البحار... رأٌت المسٌح... شاشة داخل

... لم أَر المسٌح بلون أسود... وشرح لنا لعبة ذبذبات األفكار... والحاضر

 ...لم أَر والدي إالّ كما عرفته قبل موته

   أي هذا الشرٌط المسجل تراه أو ترى جزء منه على الكمبٌوتر 

علٌك أنت أن تعرؾ كٌؾ تستخدم ... إنها الحقٌقة وإنها خٌال... واإلنترنت



 

 

عندهم ... هنالك ناس وفً كل البلدان ٌجسدون األفكار... األحبلم أو الرإٌة

إن ... والمال حسب الطلب... قدرة على تجسٌد األكل من عالم الؽٌب

ٌّات ولكن كلها شرك وشوك على  الحدٌث عن هذه العوالم كالحدٌث عن الح

إن جمٌع المعجزات والخوارق ... االبتعاد عنها أفضل... درب الّرب

تعّرؾ إلى المإمنٌن وجالسهم ... واألعاجٌب هً حقٌقة فً قلب المإمن

كن شاهداًا للحق ... ومعهم ستسمع إلى معجزة واحدة أال وهً الشهادة

أكبر المعجزات إنك أنت خلٌفة هللا وفً أحسن تقوٌم ... ولٌس شاهد زور

لً صدٌقة ال زالت تعمل خادمة فً إحدى ... وعلى صورته ومثاله

ٌّة ونذرت ... المطاعم األمٌركٌة لقد كانت مشلولة وتعافت بؤعجوبة إله

ٌّة شاهدت رإٌة ... نفسها لخدمة الناس إنها روسٌة ورؼم وجود الشٌوع

وأتت إلى أمٌركا وسكنت معنا ... ولمسها وقال لها امِش كما ٌؤمرك قلبك

ال ... وكلنا على علم بهذه النعمة التً أعطاها إٌاها هللا ولكن فً صمت

ًّ وال تتبع أي دٌانة ولكنها متدٌنة تحب ... تتقاضى أجراًا  ال تصوم وال تصل

رأت رإٌة وطلبت منً ... فً ٌوم من األٌام وأنا شاهدة علٌها... كل الناس

فذهبنا إلى الشٌخ فً واشنطن وكان لطٌفاًا ولم ٌسؤلها أسبلة ... أن تزور مكة

 ...ؼلٌظة مثل أكثرٌة رجال الدٌانات



 

 

  وأتت إلى مّكة ورأت ما رأت وتؤثرت وبكت وشكرت هللا وعادت 

واستلمت عدة رسابل فٌها شكر من مرضى ُشفٌوا بلمسة ... إلى أمٌركا

ال تقبل بؤن تترك عملها ألن صاحب المطعم رجل صالح هو ... منها

وزوجته وهذه الصدٌقة ٌقدمون األكل الصحً للمرضى وهللا ٌرزقهم بدون 

وفً الشهر الماضً مرضت مرضاًا شدٌداًا وقبلت الموت وسؤلتها ... حساب

فقالت أنا ال أطلب شٌباًا بل أقبل كل شًء ... لماذا ال تطلبً الشفاء من هللا

إن ... الحٌاة سر وال نضٌع وقتنا فً تحلٌل أسرارها... ألنه هو األعلم

كلها حقٌقة فً قلب ... نعمة الكشؾ والرإٌة ومعرفة الؽٌب وكرم المدد

ولكن لنتقّرب من القلب ... وهل ٌبخل هللا على خلٌفته بشًء؟... المإمنٌن

... علٌنا أن نسّخر كل طاقاتنا وأولها عقلنا لخدمة هذا الحب وهذا السر

  ...فرإٌة الهبلل رإٌة أهل األسرار واألبرار

 


