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؟ تبحثون عّما

ا تبحثون یُم یان یُ الغلبأشبهوفي حالة؟ ائجالهالدفع  ا، ماذا عن هذأجیبوا؟ عّم َخ

َواِر كَ دفٌع هائٌج على العالم  من عارمةٌ موجةٌ قاطبةً الشعوبَ رُ مُ غْ وتَ صوت الُخ

ُش حیث .الكتب ِت َف ْحرو ُی تَب ،في المخطوطات القدیمة، ویبحثون نالعلماء الُم

وَن  ُل ِم ْع دون ویظهر األنبیاء لیوعِ .حتى تبلغ الروح مبلغها من اإلرهاق مهُ رَ كْ فِ وُی

 الُحمَّ بأشبهفي حالة و  ...عدونویتوَ 
َ
نوًرا في األرجاءأن ینشرفجأة ءُ رْ یرید المَ ى

ا !جدیًد

اصرناعفي  یحتدم األمر هكذا ًی ِل َت ْع ة الُم ةالنفس البشرّی َوَش َش بعد إلحیاءها، ال ُم

َوات  فناءهابل ، بعد غفوة اظهاوال إلیقَم ا،إلحراقها وٕا ى ما تبقى من قو أخر ُمستنزًف

الة الفي  الممزقةالنفس َه   .ةمعاصر الَج

ة و  .وشیكلحدثٍ طویلٍ في انتظارٍ هنا وهناكمساتالهوترتفع  َم ُي الواِه ◌ِ اَن األَم

ااألعصابتثیر  ا عصًب یمتُ و  ،وتموج،ترتفع الشكوى لحد الغلیانف. وتوترها عصًب َخ

ىالعمیقوالُسبات  القهرمن َضْربٍ في على األرجاء  َل ْب فماذا .بالمأساة، وهي ُح

ُد هذه الشكوى ِل َت ةاله ضعف، و ضطراباالإال  ؟من أبناءَس نا لم ، والتیه لطالما أنّم

الة الال غشاوةننتزع َه ة بروحانیاتهاالكرة  غطيالتي تمعاصرةَج سبخة وفي؛ األرضّی

قبل أن كل فكر نوراني حر وُتضیِّق علیهغشاوةذه الهتستنزف اآلسن  هاستنقعم

ه وُد قٍ صمتٍ وفي  ،یشتد ُع ِب ْط ُت إرادة الخیرعُ مَ قْ تَ وسط الوحل ُم ُف في مهدها وَت

.تي ثمارهاؤْ تُ أن وتقضي علیها حتى قبل  هافي َعُضدِ 

تخـرج –قویـةً المسـتنقعإذ ینبغـي أن تخـرج مـن –النـورالبـاحثین عـن خةلكّن صـر 

ة المُ ةً وتائهةً منخفض ّب ـةتحت الُق َق ِل َغ وَن أنفسـهم تشـییدهاالتـي اجتهـد فـي ْن اُل َخـ مـن َی

ثون الباحثین ِغ   !غذاءال بديًال عناألحجار ب مĔميدو فهم :ُی

   :اانظروا هذه الكتب التي ال عد له

ƪلَّ وما حَ  ÈǰÊÌĔÉ¢�À¢�ȏ¤�ƨËȇǂǌƦǳ¦�¬ÂǂǳƢƥ�Ƣē ¦ǂǫ�Ŀبدًال من أنƢºđ�ƢȈŢ!ا فإنمـا یـدل وإلن دل هـذ

ِهك الروح لم یكن قدمونعقم كل ما ی على ْن ا، إذا أن ما ُی .صوابهو ال یوًم

َوات ْرعان ما حييها بعد َم    !من جديد النوروينبعث  الحقيقة يـُْرَوى الظمأن مباءو :فغذاء الروح ُس
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هــُـ تضـــعفأن  البشـــرمـــن ء هـــل علـــى بســـطا َم َم التـــي تلـــك األســـوارمـــا إن یـــروم ِه

ــر نصــبهای ــم ال ْن هــؤالء البســطاء یســتطیع أن  ؟حــول اآلخــرةوح المزعــومعل ْن ِمــ وَمــ

ِرك ْد ـــ ـــم المزعـــوم وطرائقـــه الغریبـــة لیعبـــر ُی وهـــل ،؟ بـــلذاتـــها بعمــّـ عبـــارات هـــذا العل

وحدهم؟خفائیینالنفسانیین واإلعلى  أن تقتصر اآلخرةینبغي 

اتفیها أوًال هل ینبغي بناء جامعة لنكتسب ! اهللالنتحدث عن  َك َل رف على التعَم

ةاألماهیة  لى أین لوهّی في  –انه یغالب أح-المتجذر  وسالههذا  یهدینا؟ وٕا

  ؟الطموح

ّراء والمستمعون من مكان إلى آخر َرىَ كما لو كانوا سُ یترنح الُق َا حائرینَك

لین  َب َك .المستقیمصراطضلوا ال مأنهبزین، ذلك ومتحیوُم

م الضعیفةالهحاب یا أصاسمعوا واعوا استشرفوا،بإخالصمن تبحثونأنتم یا!َم

.ليس السبيلفالتبحر يف العلوم ! البشر ممهدة لكل إىل اإلله األعلى سبيلال:الُعال

 ، ذلك المسیح عیسى
َ
ْظَمى َوُة الُع ْس ، هل اختار حوارییه الحق والنورسبیلإلى  اُأل

ْحرینیرّ من الفَ  تَب ْحرین أو من  ؟سیین الُم تَب ّراح الُم ؟ كال، لقد كتوبةلكلمة اهللا المالُش

ْضَطرواالبسطاءمن المسیحاختارهم الضاللة إلى الَزْود عن هذا حتى ال ُی

والسیر  اصعب التعرف علیهطریقٌ النورإلى  طریقأن الباالعتقاد يوهالخطیرة 

     .اإلیه

  !يا له من أكذوبة ؛البشرهذا الفكر من أعدى أعداء 

مإیاكم والت لذا ُل ْا من یریدأن هناكو  ،في ذات اإلنسانقدس هو أما بدعوى وجودَع

جزئيٌ فهو أثٌر عقل اإلنسان ألن العلم باعتباره أثًرا من صنع!املزيد دركيأن

.اجزئیً أثًرا وینبغي أن یظل 

ةإلى األ أن یهديبعد مشقة التحصیلكیف یستطیع العلم!تفكروا وما املعرفة  ؟لوهّی

ا، بعد كل ما أسلفناه؟ ْم هي . دركهما یستطیع العقل أن یالمعرفة هي كل إًذ ولكن َك

ا بالمكان والزمان ا وثیًق فعقل .محدودًة قدرة العقل على الفهم إذ ترتبط ارتباًط

ةاأل إدراكعن  اإلنسان عاجزٌ  عن  ؛ وباألحرى هو عاجزٌ قلَ طْ المُ بوالشعورزلّی

ةباألصلتیكل ما  إدراك ِجمف .عنه اوما یستحیل فصلهلوهّی َت ْل العقل أمام هذه َی

حتى یستنفد العقل موجودوالتي تؤثر على كل  دراكالمستحیلة على اإل درةالق

مو ؛ قدرته ِج َت ْل وكل ساعة وكل التي یستشعرها الجمیع كل یومالقدرة العقل أمام َی
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أي العلم والمعرفة واإلدراك –فمن العبث أن یجتهد العقل لحظة كشيٍء فطري؛

.القدرة وفهمها في إدراك هذه –العقلّي 

ا اتظهر محدودیتهمن العجز بحیث، حجر األساس وأداة العلم،قدرة العقلف فطرًی

هافي في كل مكان  ُد وِج لهذا السبب.نفسها، بل وفي كافة العلوم اآلثار التي ُی

ا یتأقلم العلم تأقل ، التي تسبقهقدرة الخالقلیتابع المجموع الذي یستقبله منكبیًراًم

اه؛ ومع ذلك ینبغي أن یتعثر العلم قه، وینسبیرت، و فهمهویساعد في  عندما وجوًب

العلم الذي یهدي وینتقد، كذلك ولوقٍت طویٍل سیرتبط رتبةیرید أن یرتقي إلى م

ا في هذا المقام  ا وثیًق اوبقدرة العقل على الباإلدراك العقليّ العلم ارتباًط .فهم تباًع

ا كما یظللهذا السبب،  ة التيالتبحر، تماًم ا بالتفاصیلاإلنسانّی ،تقتدي به، مهتًم

ِة –في ذاتهأن كل إنسان یحمل دَ یْ بَ  َب هو ما هو عظیم وما -على سبیل الِه

ى قَ وأرْ لبَ قادًرا تمام القدرة على بلوغ ما هو أنْ أنه مازالو  مستحیل على اإلدراك

!تحصیل العلمفي  عناءٍ مادون

ا، بَ هذا التعذیب لنبتعد عنإًذ ال یطلق لنا العظیمرئیسالف .السترقاق الروحثيّ الَع

اعَ هذا النداء ًث .لتصبحوا مثل األطفال:َب

من  هولخیر ویجتهد في تنقیة أفكاره، ما فیه ال حاسمةً إرادًة في ذاتهیحمل من إن

لُ  تعرف ْب لهذا، هو .وبعدها یأتیه نصیبه من البقیة الباقیة!اإلله األعلىطريق إىل  من قـَ

ةوال تعذیب الذات، إكراه الروح، وال الكتبحاجة إلىلیس ب ْزَل بما أنه و  .، وال الُع

َررٌ  َح َفى، فقد أصبح االجترار المرضيّ من كافة وساوسُم َا َع سلیم الجسد و ُم

هذا ما و ، أنتم بشرٌ .ضدهِ  إلى انقلبَ حدهِ  عن الشئُ  زاد إذا بأنه، ذلك النفس

ةنباتات ك ستمینبغي أن تكونوا علیه، ول تترنح ما إن تعصف التي الدفینة الزجاجّی

!تنمو في اتجاٍه واحدٍ بأنها، ذلك بها الریاح

!هذا وحده كفیٌل بأن یفتح لكم الطریق!ذواتكماستمعوا إلى !انظروا حولكم!أفیقوا

ةال تهتموا ب فالمسیح عیسى، حامل الحقیقة األعظم ومجسد .النزاعات الكنسّی

ة، لم یهتم ةبالالمحبة اإللهّی ة المعاصرة؟ ف. عقائد الدینّی العقائد ما هي العقائد الدینّی

ة ّرة واسترقاقٌ لل هي تكبیلٌ المعاصرةالدینّی ة الُح ة روح اإلنسانّی لروح اإلله المستمّد

أثر الخالقحصر الدوغما التي تهدف إلىأیًضا وهي ،في ذواتكممن اهللا والكامنة 

ةكیر البشر، ما معناه تف أقرب إلىفي قوالٍب محبته العظمىو ّی ْوِن والحط اإللهُد
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ا أن جادٍ باحثٍ كلُ ّن ذلك ظَ فُ لْ یَ لَ .من منزلته عن قصد لطالما أنه ال یستطیع یوًم

أكثر أصبح الیوم الحقیقةقه إلى وْ ن تَ بأ، ذلك في ذاتهیعیش الحقیقة العظمى 

ا في نهایة المطاف من نفسه ومن العالم ا من األمل وصار یأًس ا!حرماًن !أفیقوا إًذ

لإلله  نقيالنور الع یلكي یستطالغشاوةي ذواتكم جدران الدوغما، وانزعوااهدموا فو 

اأن یخترق ذواتكماألعلى ور روحكم تمتليء وما إن .صافًی ُب ةً سترتقيبالُح َل ِذ َج

ل، وما إن في مدارك األعالي َل الذي ال یعرف أي بحب اآلب الواسعستشعر تتَه

وستعرفون في نهایة المطاف أنكم جزٌء .األرضيّ اإلدراك العقليّ حدود بینه وبین

، وستكسبون به، وستدركون ذلك تمام اإلدراك دون تعب، وستتحدون حب اآلبمن 

، تلك القوة التي تجعل ارتقاءكم جدیدةً على سبیل الهبة كل یوم وكل ساعة قوةً 

ا .بال التباسفطرًی
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