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راط المستقیمــالس  

ٌ أحبھا، أغار علیھا وأجاھد من أجلھا. كلّ ــحب كلّ  إنسان من  ة من تراب بالدي قضیة
ٌ أحبــي قــبن زنني إذا انتكس وارتكس. ـور ویحـھ، یسعدني إذا ارتفع وتطــومي أخ

رد من بني آدم رفیق مصیر أرافقھ، یفرحني إذا صدق ووفى ویشقیني إذا كذب ـف كلّ 
ان.ــوخ  

ن ظھرت من نور هللا الشعشعاني،ــا مــوأنت ی  

يـــل الكلـــا العقـــأیھ  

 یا علة العلل الروحانیة والجسمانیة

ىـیا ھیولي العالمین األعلى واألدن  

 أیھا السراط المستقیم المؤید بروح القدس

ً من شمسك الكلیة  یا من عقولنا البشریة قبسا

التكوینأنت الذي زرعت في جبالت نفوسنا منذ بدء   

ةـــوانینھ الطبیعیـــود وقـــق ھذا الوجـــل حقائــك  

اـــز عقولنـــي غرائـــة فـــق كلھا منطبعـــفالحقائ  

 وما طمسھا وأخفى نورھا إال سوء أعمالنا ومعتقداتنا

وةــودة بالقـــي موجـــودة وھـــر موجـــاھا غیــفظنن  

لـــالعمل بحسن المعتقد وحسن ـــى الصقـــوتحتاج ال  

ل.ـــودة بالفعـــدو موجـــلتغ  

. وأنھ النظر ـل ھــأنت الذي علمتنا أن العق ً ً وعمال و الوقوف عند مقادیر األشیاء قوال
 في عواقب األمور ومراقبة جمیع الشھوات ما ظھر منھا وما بطن.
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ن ل یھدیھ الى ھدى أو یرده عـن آدم أفضل من عقــم: ما اكتسب ابــال النبي الكریــق
سعید، من أطاعھ أنجاه ومن  رشید وظھیرٌ  رٌ ـل وزیــال لقمان الحكیم: العقــردى. وق

ر الجھل ألظلم ـعصاه أرداه. والعق ّ ر ألضاء معھ اللیل ولو صو ّ ٌ لو صو ل ضیاءٌ مشع
ار.ــمعھ النھ  

ر المتنبي:ـــال الشاعـــوق  

انــن اإلنســـى شرف مــى الـــأدن مــى ضیغــول لكان أدنـــلوال العق   
 

ً في زمن معنوي فقــخاطب هللا تعالى العق ً معنویا ال:ــل خطابا  

ً أفضل منك. مــي في أعلى علـي وارتفاعــزتي وجاللــوع ن ـو مكاني ما خلقت شیئا
د عصاني. بك تبلغ المنازل العالیة.ـن عصاك فقـــأعطاك فقد أعطاني وم  

وأن للعقل قوانین ھي قوانین علم ي مسلك العقالء أن الصحیح ما صح في العقل ــوف
ھ الكریم ـام. فا سبحانھ وتعالى في كتابــون واألوھــواطر والظنــالمنطق ولیس الخ

ـھ: إن یتـــن بقولـوصف الضالی َّ وى األنفس. والنبي الكریم ــا تھــن ومــبعون إال الظـ
مطاع  صیر: شحٌّ رء الى جھنم وبئس المــذن بالمــثالث مھلكات یأخ :الــ"صلعم"  ق

رء بنفسھ.ــوى متبع وإعجاب المــوھ  

ال: كیف عقلھ؟ فإن قالوا عاقل قال: ما ــن إنسان عبادة قــوكان رسول هللا إذا بلغھ ع
ھ أن ال یبلغ. وقال ــل قال: ما أخلقــوا لیس بعاقــة المأوى. وإن قالــأخلقھ أن یبلغ جن

ٌ تــام الحسین: ثالثـــاإلم ً: دیــذھب ضیاعـة بال  بال بذل وعشقٌ  الٌ ــل ومــبال عق نٌ ـــا
مشي على رأسھ وال وم وفي ھذا الزمن الرديء الذي یــول الیــال. وھا نحن نقــوص

ى یظن من ـــة التي تتجلبب بجلباب العلم حتــن الظلمة الشفافــزم یمشي على قدمیھ،
اكتفت بزخرفھ دون جوھره، راء ألنھا ـــي منھ بــھ وھــى معدنــیراھا أنھا تنتسب ال
ز دون اللباب التي تحاكي نوامیس ــاكي الشھوات وتستثیر الغرائــوبمظاھره التي تح

ق.ــوانین المنطـل وقــالعق  
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وم:ـــول الیــا نحن نقـــھ  

  

ھـــل داء دواء یستطب بــلك إال الجھالة أعیت من یداویھا  
 

ً بالطباع من العقل ألن كل فالفساد أشد التھ بمصاحبة الجاھل ـعقل ل یضلّ ــفالعاق حاما
ء یجري باتجاه األسفل أسھل على الطباع من الشيء الذي یسمو وینھد الى العلى شي

 والعزة والرفعة.

وا أصحاب جاه ـاكم ومعاشرة الجھلة وإن كانــاب إیــاأللب ــيول للعقالء أولــفنحن نق
ل یغري الحواس الظاھرة بنعیم كاذب ال وثروة ومظاھر براقة. وذلك ألن الجھـوجم

حتى إذا جاءه  ویغري العواطف الجیاشة بلذائذ مصطنعة كسراب یحسبھ الظمآن ماءً 
ً لم یجد إال ظنونھ وأوھامھ. واردا  

ن العیش ورغده بصحبة ــى لیــالء علـــة العیش بصبحة العقــل یفضل خشونــفالعاق
الیقینیة والفضائل البرھانیة التي تجعل ول بالمعارف ــالء. وذلك ألن صحة العقـالجھ

ً مع العق ي التي ــور الشعشعاني اإللھي ھــل فیض النــل الكلي یتقبــاإلنسان متواصال
ي قلب الغبطة التي ال عین رأت وال أذن سمعت وتجعل الغبطة تعیش ـتجعلھ یعیش ف

ھ.ــي قلبـــف  

الثبوت والدیمومة فأجاب: إنھا  ي اللذة الحقیقیة التي تملك صفةــل أفالطون ما ھــسئ
د ضدھا من ــى نفسھا وال یولــي ال تنقلب علــدة التــذة الوحیــة ألنھا اللـــذة المعرفـل

 أحشائھا.

ا أبناء المعرفة والعرفان. فالمعرفة سعادتنا ـقبنا بنو معروف ألننــوة لونحن أیھا األخ
زلة الى منزلة أعلى حتى بلوغ ــمنروحي من ــریجنا الــورنا وارتقاؤنا وتعــوبھا تط

ي األلباب.ــا أولــأوى فاعتبروا یــة المــسدرة المنتھى حیث جن  

 كمال سري الدین
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