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 احللقة الثالثة 

 احلياة خـلق مستمـر
_____________________ 

 
نك تعلم دون ريب أن كل خلية إالواحد منا حييا وميوت يف كل اثنية بل يف كل جزء من الثانية؟ هل تعلم � عزيزي املستمع أّن      

، خترج إىل احلياةيتحقق النمو هبذا االنقسام املستمر، وأن خال� منا متوت وخال� أخرى نفسها ف من خال� اجلسد البشري تنقسم على
 ولعلك تعلم أيضاً أن احلركة اليت هي الظاهرة الكونية الكربى هي عملية خلق مستمر . فإذا توقفت فقد توقف الوجود كله. 

ات اليت تعجز أعظم املراقب وأكثرها تطورًا عن استيعاب وانتهاًء ابجملرّ  اجملاهر تطوراً بتداء من الذريرات اليت ال ترى أبكثر الكون إ     
بكل النجوم والكواكب والشهب اهلائمة يف الفضاء الذي ال تدرك له �اية ، هذا الكون كله ... يسري ... بل أبعادها يف الفضاء مروراً 

 فعمالقة ، ينفجر ... تتسع أبعاده مث يضيق وتتخلخل أجزاؤه اترة أو تتكاثجيري بسرعة حتدث الدوار يف الرؤوس ويدور حول حماور 
. ومع ذلك فإن حلركاته وتقلباته اليت تتعاقب بعنف أشد من عنف الصواعق، وتقصف كما ال ها يف بعض اترة أخرى ..ضويتداخل بع

قيقًا ال خيطىء الغرض منه هو االحتفاظ ابلوجود. ديستطيع اخليال أن يستوعب عصفها... نقول : إن حلركات الكون وتقلباته نظامًا 
 القرآن الكرمي عن هذه الظاهرة يف قوله تبارك وتعاىل : " ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار وكل يف وقد عّرب 

رة الكون ... والشأن هو نفسه يف الذريرات فلك يسبحون .". وإذاً فاحلركة يف النظام او النظام داخل احلركة مها اللذان تتحدد هبما صو 
اليت ختفي حىت على أدق اجملاهر املتطورة ... فاحلياة ابقية ما دامت احلركة مستمرة ... لكن احلركة ال تكون ذات غرض اثبت ونتائج 

 إجيابية بناءة ما مل تكن خاضعة لنظام دقيق يؤدي وظيفة معينة . 
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ياة . وإذًا فاحلياة يف جوهرها إبداع مستمر وخلق ال ينقطع. إ�ا وت وما جييء منها فهو احلأما ما ميضي من احلركة فهو امل     
ا قدرتنا على االستيعاب والفهم وإن كانت ال تتجاوز قدرتنا هلية علوية تتجاوز يف أبعادهالعجيب العظيم الصادر عن إرادة إ عجازاإل

 التأثر والدهشة. و عجاب على اإل
احد منا ظاهرة من ظاهرات هذه احلياة العجيبة املدهشة واليت تتجدد مع كل نفس من أنفاسنا واليت تصنعها حلقات وملا كان الو      

وكل قدراتنا الكامنة صورة مطابقة للحياة متتابعة من احلركة الدائمة فإن مهمتنا ابلطبع هي أن جنعل من عقولنا وقلوبنا ووجدا�تنا 
امتنعنا عن حتريك عقولنا يف حدود النظام الذي وضع هلا فنحن لسنا من األحياء ... وإذا عجز� عن أن  املتحركة أو احلركة احلية. فاذا

 ام الذي وضع هلا فنحن يف خانة األموات رغم أنفاسنا الصاعدة اهلابطة. رك قلوبنا وعقولنا يف حدود النظحن
املتحركة يف العقول والقلوب فنحن نعين بذلك أننا نباشر صنع سالمية هي صنع احلياة ا العربية اإلن حضارتنوعندما نقول : إ     

 يف كل نفس صاعد أو هابط. جوز نقول : احلياة ابلعقل املبدع والقلب اخلالق يف كل يوم بل يف كل ساعة ... وببعض الت
لكون والتصرف يف ضوء النظم اليت ن مهمتنا هي تقليد االعقل والقلب. إبداع يف حضارة احلية غري هذا النوع من اإلفال مقياس لل     

نسانية مبدعة من  دور� يف صنع حضارة إختضع هلا كل املوجودات دون إستثناء كما خرجت من يد هللا عز وجل ويف وسعنا أن نعّني 
 خالل قدراتنا الواقعية على تقليد هذه املوجودات. 

: حبصيلة جيدةوضعناه بني يديه ومن مث نستطيع أن نقول حني خنرج  فلينظر كل منا كم هو رصيده من احلياة الفتية ابملقياس الذي     
 أننا حنيا يف أمة من العرب األحياء .

 
 

 
 
 


