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 بيان الغنى الحقيقّي للوجود

 
إّن شررررل  رررّن  ررراون مرررن الموجرررودات وعلرررّو درجترررب يتيّلرررش فررر مر و ررررتف  ف يفّيررر    شررررل  

األرض وز نتها و مالها  ي اخضرارها وتجّددها من  يض سحاب الّربيع  إذ ينبت الّنفرات وتتفرّت  
لّشرررهّي  وتتشرررّ ن الحرررداوش وتترررزّ ن األزهرررار والّر ررراحين وتثمرررر األشرررجار وتمتلرررذ فالفوا رررب الّلذيرررذة ا

الّر اض وتلفس الحقول والجفال حّل  خضراء وتتزّ ن الحداوش والفساتين والمدن والقرى   تلر  هري 
سريادة عررالل الجمرادم و ّمررا نهايرر  ر رّي عررالل الّنفرات و مالررب  هررو  ن يرتفرع  ررّد الّشرجرة علررى شررا ذ 

اليلين وتشرق عليهرا الّشرمس فحرارتهرا وييتنري جدول من الماء اليذب  فحيث يهّب عليها الّنسيل 
الفستانّي بتربيتها  يزداد نمّوها يومًا  يومًا حّتى تؤتى ثمرتهرام  ّمرا سريادتب الحقيقّير   فري ر ّيرب إلرى 
عررالل الحيرروان واننسرران فا نرردماب  يهمررا برردل مررا يتحّلررن مررن جسررميهمام ور ررّي عررالل الحيرروان  رري 

وجود ما يحتراب إليرب  هرذا هرو نهاير  عّزترب وشرر ب وعلوّ تربم مرثً  ت امن  عضاوب و واه وجوارحب و 
إّن نهايرر  مررا يسرريد فررب الحيرروان  ن ي ررون  رري مرعررى خجرريب نضررير  مياهررب جار رر  و رري  ايرر  
اليذوف    و  ي  اف  نضرة  ي  اير  الّ رراوة   ر ذا تهّير  لرب مثرن هرذا  ر  يتجرّور للحيروان سريادة 

 ّن  يرًا اّتخذ عّشًا فغافر  مخضرّرة  ري فقير  عالير  ل يفر  علرى  علرى  وق هذه الّسيادة  ومثً  لو 
  نرران دوحرر  ع،يمرر   وترروّ ر لررب  ررّن مررا ير ررد مررن حبرروب وميرراه  هررذه هرري الّسرريادة ال ّلّيرر  للّ يررر  
ول ررن سرريادتب الحقيقّيرر   رري انتقالررب مررن عررالل الحيرروان إلررى عررالل اننسرران  الحيوانررات الّذّرّ رر  اّلترري 

اننسان بواس   الهواء والماء  تتحّلن وتيّوض مرا يفقرده جسرل اننسران  هرذه هري  تحّن  ي جول
نهاي  عّزة الحيوان وسيادتب  و  يتجّور لب عّزة فيد هذام إذًا جرار مرن الواضر  الميلرول  ّن هرذه 

 ن  الّنيمرر  والّراحررر  والثّرررروة الجسرررمانّي  هررري الّسرريادة ال املررر  للجمررراد والّنفرررات والحيررروان  و  يم رررن
توجد  ّي  ثروة  و  نرى  و راحر   و دعر   ري اليرالل الجسرماني تيرادل  نرى هرذه الّ يرور ألّن هرذه 
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الّجحارى والجفال  ناء و رها  وجميع الحبوب والبيادر ثروتها و ّوتها بن جميع األراضي والقررى 
والّجررحارى مل هررا  ألّنررب مهمررا  خررذ الّ يررر مررن الحبرروب و ع ررى  رر  والغيرراض والمراعرري والغافررات 

 ينقص ذل  من ثروتب شيوًا   هن هذا الّ ير   نى  ل   نياء بني اننسان؟
 

إذًا جررررار مررررن الميلررررول  ن عررررّزة اننسرررران وعلررررّوه ليسررررتا مجررررّرد الّلذاوررررذ الجسررررمانّي  والررررّنيل  
رع  و ّمرا  جرن ر ير  اننسران  هري الخجرال والفضراون الّدنيوّي   بن إّن هذه الّسيادة الجسرمانّي   ر

حساسرات وجدانّير   اّلتي هي ز ن  الحقيق  اننسانّي   وهي سنوحات رحمانّير  و يوضرات سرماوّي  واا
نجرال   درا رات عقلّير  وا تشرا ات  ّنّير   عردل واا ومحّف  إلهّير  ومير ر  رّبانّير  وميرارل عمومّير  واا

وءة   رّ رررر   وجرررريان  الحقرررروق  والمحا ،رررر  علررررى اليهررررد جرررردق و ل ررررال  وشررررهام  ذاتّيرررر   ومررررر 
والميثاق  والّجدق  ي جميع األمور  وتقديس الحقيقر   ري جميرع الّشرؤون  وتضرحي  الرّرو  لخيرر 
اليمرررول  والمحّفررر  والّر  ررر  لجميرررع الّ واورررت اننسرررانّي   واّتفررراع الّتيررراليل انلهّيررر   وخدمررر  المل ررروت 

يرر  األمررل والملررنم هررذه هرري سرريادة اليررالل اننسررانّي  هررذه هرري ر يرر  الّرحمررانّي  وهدايرر  الخلررش وترب
الفشر  ي اليالل انم اني  هذه هري الحيراة األبدّير  واليرّزة الّسرماوّي   و  تتجّلرى هرذه المواهرب  ري 
حقيقرر  اننسرران إّ  فقررّوة مل وتّيرر  إلهّيرر  وتيرراليل سررماوّي   ألّنهررا تت ّلررب  ررّوة مررا وراء الّ بييرر   و رري 

لل الّ بييرر  نمرراذب مم نرر  مررن هررذه ال مررا ت  ول ررن   ثفررات لهررا و  فقرراء  مررا   تثبررت  شررّي  عررا
 الّشمس على الجدارم

 
و ررد وضررع الررّرّب الررّرؤول تاجررًا وّهاجررًا  هررذا علررى ر س اننسرران  يلينررا  ن نسرريى ليسرر ع  

 على اليالل نور دّره الّلّماعم
     

 


