
 الكلماُت والبُذُور

يِجب أّلا نفِقد األمَل أبًدا في البِذرة التي بُِذرت وُدفِنت. في مجال الحياة، لن تُنتَج البذوُر التي ينقُصها ُركن 

الممارسة مْحصوّل. يرى عقُل اإلنسان أنا الكلماِت شبيهةٌ بالبذور الملقاة في التربة. يختبر اإلنساُن 

يهتمُّ بها. إذ أنا ِخطابَه وعقلياته )وممارسته أيًضا( ستتبلوُر  يتأثيَر الكلمات التي يعِرفها، أِو الت ستمرار،ٱب

 .َوفقًا للكلمات التي يعايشها، ويتمخاض عن ذلك عالُمه

َر الشخص فكريًّا وروحيًّا، يتناسب طردًيا مع ثَْروة الكلمات والمفاهيم التي يعِرفُها، فللكلم لذا ات فإنا تطوا

 .تأثيٌر لمواءمة الروح وانضباطها بطريقة جيادة

تدريَب القلب، الذي يُحاذي الروح، ليس بظاهرة تحُدث في كلا مكان بنفس المقياس. لذلك ينبغي على كلا  إنا 

ة في عالَم الكلمات التي يختبُرها   .في إطار معاني الكلمات والِعبارات -فْرد، أن يقوم برحلته الخاصا

ر ر( في فهُم ا يتطوا ، طالما أناه ينَضُج )يتطوا  نضباطٱلفرد فيما يتعلاق بمكانه أو موقعه في الحياة بشكٍل طبيعيا

 متألٱفكلاما  ّلنضباط،ٱالنفس والمحباة، المسؤولية والوعي، وخبرة الحياة. والمقصود بالمحباة والمعرفة هو 

ق. ويتقبال فإناه س عندهاالمرء بهما، كلاما بلغ تلك الدرجةَ مَن التواضع، و يْنأى بنفسه عن مشاعر التفوا

 .اآلخرين كما هم، على حالهم

عالٍم، حيُث لكلا شيء حدوٌد، فإنا الهدف الفريَد للمعرفة والمحباة، اللتين ّل تعرفان ّل حدوًدا وّل قُيُوًدا هو  في

ديدة؛ ألنا التعليَم كلماٍت ومعاٍن ج كتسابٱالنموا الروحي. ومن أجل تسريع هذا األمر، فإناه مَن الضروري 

ر َطواَل الحياة، وذلك من  بمثابة عمليٍة مستديمة لتهذيب اإلنسان. إنا هدفَ  ، هو التعلام والتطوا التعليِم األساسيَّ

 .وهو الروح لضبط النفس ّلنضباط،ٱأجل 

 "جهل"إذا كنَت ستشُنُّ حربًا، فعليك شّن حرب ضد ال(، ١٩٥٥-١٨٧٩قال العاِلم أْلِبرت آينشتاين ) كما

 .("إّن العالََم ال يأبَهُ بَمن يُصِدر الضوضاء، بل بَمن يبتكُر قِيًما جديدة )من خالل التربية والتعليمقيل،  وكما

" 

 .”المياه الهادئة تْجري عميقا”"الجْدوُل الضْحل يُصِدر َصَخبًا وَجلَبة" و ورد في األمثال القديمة:  وقد

، ليس ذا جدوى إطالًقا وعليه  .فإنا النْقَل أِو التحويل الجافا
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