
وكوثــر منتھاھا البیضاء،سدرة ومحجتھا المستقیم سراطھا المأوى،انھ جنــة باب فالعقـل مأوى للجنة كان اذا
الصدید تیھھا،ھو وصحراء سقرھا نار الجحیم،انھ ھاویـة باب فالجھل ھاویــة للجحیم كان وعسلھا.واذا لبنھا

جوعا فنتضور نأكلھ الذي والزقوم ظمأ فنزداد نشربھ .الذي

تبلغ منك،بك اشرف شیئا خلقت ما مكاني علو اعلى في وارتفاعي وجاللي العقـل:وعزتي مخاطبا تعالى قال
المكتسبات اشرف عن العربي النبي عصاني.وسئل فقد عصاك ومن اطاعني فقد اطاعك مـن العالیة المنازل
وزیر خطأ.العقل عن یرده او حقیقة الى یھدیھ عقـل مـن افضل آدم ابن اكتسب فقال:ما االنسان یكتسبھا التي
الجھل صور ولو اللیل معھ الضاء العقل صور ولو ارداه عصاه ومـن انجاه اطاعھ مــن سعید وظھیر رشید

النھار معھ .ألظلم

او تنطـق كلمة.والكلمة العقل تجسد البدء ومنذ الشعشعاني هللا نـور العقل كان البدء فمنذ كلمة یتجسد والعقــل
رسوال محمد كرس اقرأ سراء نار في لمحمد قیـل وعندما المالئكة لھ سجدت آدم تعلمھا عندما تقرأ او تكتب
سقراط كرس نفسھ یعـرف ان االنسان مـن وطلب جھـــل ھـو والشر معرفة ھـو الخیـر سقراط قــال وعندما
وغدا الشریفة المنزلة سقراط نـال وبالمعرفة االرض علـى هللا خلیفة واصبح السیادة آدم نــال فیلسوفا.بالتعلم
على الكمبیوتر لنا نسخر وارتقائھ تطوره في الزمان زاد وكلما الیوم نحن وھا االرض على الحقیقة فیلسوف
حضاریا ننتكس ترانا االخبار من وسیال المعلومات مــن فیضا السماء،لیبثنا فــي الصناعیة واالقمار االرض
ونغض لنـا سنحت كلما الحقیقة عــن ونصد یتمنطق وغیرنا فنخرف فكریـا یتوحد،ونرتكس وغیرنا فنتشرذم
اشواقنا. یحرك شفتیھا على القلق ارتعاشة وال یجذبنا عینیھا الق فال المعرفة وجــھ انوار رؤیة عن الطرف

قال یوم المتنبي شاعرنا هللا :رحم

شمــــاال او یمینــــــا اسیرھــــا تحنــي الریـــح كأن قلــــق علــى

یرافقھ قلق ھي السادة ایھا العاقلـة المیت.الحیاة اال یستكین وال الصنم اال یطمئن فال قلقــا المعرفة طلب الیس
قوانیـــن مــع یتناغم الذي التطور ھــو صائبا مسلكا یسلك الذي والتطــور واالرتقاء التطور الـى دائب سعي
نظام باتجاه الھیولي فوض مــن یتحرك غائي وجود ھـو الوجود ھذا الن العقل قوانیـن مــع وینسجم الطبیعة
یضبط الذي الشامل الكلي العقـل انوار باتجاه المادة عتمة ومـن النفس لطافة باتجاه الجسد كثافـة مـن المطلق
ففتح عقولھم سماء ابواب قرعوا لمـن .فطوبى مقدماتھا نتیجة ولكل سببھ سبب لكل فیعطي الكـون ھذا نظــام
اضطرامـا للمعرفــة حبھم جھنم زادت للذیــن العلمیــة.وطوبى والبراھین المنطقیة الحقیقــة حرم لیدخلوا لھم
شربوا المعرفة.لقد كوثر من عقولھم فارتوت وسالما بردا علیھم انقلبت كمن یتقلبون سعیھم نـار فــي فأخذوا
وال رأت عیـن ال ما بھیج زوج كل مـن منھا وخرج االبداع ابواب لھم ففتحت انتشوا حتى الحقیقة خمرة من

بشر قلب على خطــر وال سمعت .أذن

فكانت یدركوا لم ما لطلب ادركوا ما لذة من شوقا محبیھا قلوب في جعلت ان مریدیھا على المعرفة نعم مــن
غدا العلم تشفف یقول:اذا كبیرا معلما الكمال.سمعت باتجاه دافئــا وانجذابــا المطلق باتجاه راغیا سعیا حیاتھم
یعلــم ال ووصــال ووصول المطلقــة بالحقیقــة اتصال عرفانــا.والعرفان غدت المعرفة تشففت واذا معرفــة
نورا الحقیقة اعطتھم االعراف رجال او العرفانیون اولئك قلوبھم بـھ فاطمأنت منھ شربوا الذیــن اال حالوتـھ
الكلمات ضاءت نطقـوا فاذا وافعالھم اقوالھم فــي ایدیھم بیــن یسعر النور ذلك وجعلت الناس فــي بھ یمشون



سعیدا.وفي ومجتمعا حرا انسانا اثمر ومحبة عدال عملھم اثمــر عملوا واذا الجماعة نورھا وعم شفاھھم فوق
مواصفات عن الشباب عنفوان غرور في وانا سألتھ السبعینات فـي العارف المعلم ذلك مع جرت لـي محادثة
الشھادات یحمل مــن المثقف المعرفــة.لیس حلم تواضع فــي وھــو فاجابني غیره عــن یمیزه وكیف المثقف
یبني من المثقف انما باالنكلیزیة مرة ویرطن بالفرنسیة مرة ویثغثغ الجزئیة المعلومات ذاكرتــھ فــي ویخزن
الوطن لمصلحة االخرین مع االیجابـي بالتفاعل ویتطور یحیا عاقــل اجتماعي كائــن االنسان ان بدیھیة على
اما الیوم شوفینیة.نحن عنصریـة اصبحت واال العقــل منطق مع تنسجم ان یجب المصلحة وھذه الواحد الكل
في غیبیین وامـا والالمعقول االنتھازیـــة العبثیة الــى یعــود وھذا والنھایــة البدایـة ھــي المادة نعتبر مادیین
بین الدائم الجدلـي الصراع ذلك ھــو المثقف اعتبار.االنسان ادنــى والتطور المادة واقــع نعیــر ال روحانیتنا
ومـا ألسألھ االنسانیة.وعدت الشمولیة البسیطة روحانیتھ فــي والعقل المتطور المركب الكثیف المادي الواقع
فكرك بھ تقدح وحوار واستماع ومطالعة قراءة الطریق فأجاب:بدایة مثقفیـن لنغدو نسلكھا التي الطریق ھــي
بعض منھا لتستنبط جزئیة معلومات مـن االخرون جمعھ مــا علـى فیھا تعتمد بحوث ووسطھ االخریـن بفكر
فتراه الكلــي والعقل الجزئــي عقلك بیــن الحجاب یسقط حیث ووصال واتصال وابداع خلق وآخــره الكلیات

االلھیة الكونیة ذاتھ مرآة على متجلیة ذاتك صورة وترى االنسانیة ذاتك مرآة على .متجلیا

القلیلة االبیات ھذه منھا اذكر زلت ال بقصیدة المعلم ذلك وصفت :یومھا

لـــــھ مكرمــة فھي القراءة عشیق
العشــــاق قلیلــــــة والمكرمـــــات

معارف تسمو فیـــھ القوافي صدیق
صـــــدا كتب دون فكـــــرا تزوج

لسانــــھ صمت زاد التأمل ومـــن
االطراء في زاد التواضع ومـــــن

نقول عسانا ماذا واالفراط التفریط دائرة تخاذلنا بیكار نقطة واكملت االحباط ادوار بنـا دارت ان وبعد واالن
على یمشي وال رأسھ على یمشي رديء زمن ھــو الكتاب.أنقول وتمجید المطالعة تشجیع بیوم نحتفــل ونحن
ھدایا بتقدیم لنحتفل نقول مرتیــن.أم تھب ال العاصفة انظاره وقبلة المكسیكیة المسلسالت االعلــى قدمیھ،مثلھ
ونحن رائجة غیر سلعة تقشف.وھي عصر فــي ونحن كمالیات فھي وللكتب المقصبة،ومالنا والعبي الخناجر
فالكتب كتب لبقایا زاویة بقایا نجـد وال والكریستال الفضة بتحف ونخنقھا القصور السوق،نبني اقتصاد نعیش
بشھــوة وتمألھــم الكسب حكمــة مــن اصحابھا فتحرم والفئــران المثقفیــن تجتذب النھا لقصورنا نحس فأل

الشیطان عمـــل مــن رجس ھــي التي .المعرفة


