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  )44(حوار مع اهللا    
  "اإلسالم"من موقف 

ـّرى(وقال له    ):لموالنا النف

  :وقال لى
  وال تطلب على حقى عليك دليال من قبل نفسك

  فإن نفسك التدلّك على حقى أبدا

  وال تلتزم حقى طوعا

  :فقلت له
  بك،" أكون"حقك هو سبيلى أن 

من قبل نفسى أو مـن قبـِل    حقك هو حقى، فكيف أحتاج دليال أصال
  غيرى؟

هلكت انشغلتْ بما يخفى هالكهـا  نفسى إذا انفصلت عنك هلكتْ، وإذا 
  عنها

  نفسى تتحذلق وتبحث عنك بأدلة ال حاجة بى إليها

،فكيف آمل أن تهدينى بمثل ذلك إلى حقك على  

  أو حتى إلى حقى على نفسى 

منك أستلهم حقى، وبه أتوجه إلى حقك على  

  بدونك ليس لى إرادة تمارسها نفسى طوعا

  حقك على هو حقى عليك

  فارحمها واعف عنها

****  

  )1" (اإلدراك"من موقف 
ـّرى(وقال له    ):لموالنا النف
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  :وقال لى   
  العلم طرقات تنفذ إلى حقائق العلم،

  وحقائق العلم عزائمه، وعزائم العلم مبلغه،

  ومبلغ العلم مطلقه،

  ومطلق العلم حده،

  وحد العلم موقفه

  :فقلت له
  طريق العلم هو العلم الحقيقى

  ر حقائق العلمالعلم غي

  فريضة العلم هى سعى مطلق إليه، إليك

  أغلَقُوا علينا الطريق إليك، واكتفوا بالطريق الدائرى حول أنفسهم

  بعضهم يستعمل اسمك لغيره

  مبلغ مطلق العلم هو دوام انطالقه

  وال حد للعلم وهو يتجدد إال بموقف تخطى الحدود

****  

  )2" (اإلدراك"من نفس موقف 
ـّرى(وقال له    ):لموالنا النف

  :وقال لى
  :العلم كله طرقات،

  طريق فطنة،

  طريق فكرة،

  طريق تدبر،

  طريق تعلّم

  طريق تفهم

  طريق إدراك

  طريق تذكرة

  طريق تبصرة

  طريق تنفّذ

  طريق توقّف

  طريق مؤتلفة

  .طريق مختلفة
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  :فقلت له   
  جعلوا العلم بديال عنك

  صورة له ولك ليثبتوك بهاوحين اضطروا لوصفك رسموا 

  فاختفت عنهم حقيقتك 

  تعدد الطرق فََرحة

  وتشتت الطرق فُرصة

  وتباعد الطرق محنة

  وتقارب الطرق امتحان

  وتكامل الطرق ألفة

ـّر الطريق دعوة   وتضف

  واختالف الطرق رحمة

  وتماثل الطرق استحالة

  وكل الطرق الحقيقية هى أسهم فى اتجاه المعرفة الحقيقية

  م فى اتجاهكأسه

****  

  )3" (اإلدراك"من نفس موقف 
ـّرى(وقال له    ):لموالنا النف

  :وقال لى
  ما إلى المعرفة طريق وال طرقات وال فيها طريق، وال طرقات 

  :فقلت له
  :الطريق هو هو منهج الطريق

  إذا حسن مهما تعددت المسالك فالكشف يقين،

  واليقين علم

  والعلم حق، 

  والحق فعل، 

  .والفعل توجه ال يتوقف 

  . العلم هو منهج العلم

  إليك  المعرفة تجمع جماع الطرق معا

  المعرفة التى تفضى إليك ال تعرفنا بك، بل باتجاه سهم المعرفة إليك

  إذا ما حّل طريق محل كل الطرق فهو أوحد أظلم من الظلم والظالم
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  أن استسهل وأنساق وراءهم: أحتمى بك منى   

  .أحتمى بك منهم

  .أحرص على خوفى ما دام يلزمنى رحابك

  .العلم بداية المطاف ال نهايته 

  .العلم طريقٌ إلى حقائقه
   .العلم طريقٌ إلى عزائمه 

  الحقائق بال عزائم تموع حتى تختفى بعيدا عن دوائر الوعى إليك 

السائر ناظرا إلى موقع قدمه يتصور استقامة مسار خطوه وهو يدور 
  نفسه حول

  تقاطع الطرق فرصة إلعادة النظر نحوك

  تتخلق الطرقات من جذب المعرفة

  وتتخلق المعرفة على قدر عالقتها بك

 ***    ***    ***  

í{{{{{{{{Óf�×Ö<ê{{{{fâ„Ö]<h^{{{{jÓÖ]  

°éÞ^ŠËßÖ]<ð^f�úÖ< <
http://www.arabpsynet.com/propsitions/ConsPsyGoldBook.asp 

íéŠËßÖ]<Ýç×ÃÖ]<êéñ^’}]<æ<ì„i^‰ù< <
http://www.arabpsynet.com/propsitions/ConsGoldBook.asp 

ÄÎç¹]<†èçŞjÖ<Ôè_†e<Õ…^�< <
formulaire  / ـــ�ذج� /form 

http://www.arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm 

 

***  *** 

lø{{{‰]†Ú<‚{{{{è†è<]í{{{{{{{{Óf�Ö  

http://www.arabpsynet.com/mailinglist/ConsMailingList.asp 

Õ‚è†e<Ø‰…_< <
formulaire  / ـــ�ذج� /form 

ilinglist/MailingListForm.htmhttp://www.arabpsynet.com/ma  
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