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في مرحلة الصبا قال لي 

, أحد البسطاء من عامة الناس 

أن حفظ القرآن يقوي العقل 

, وينمي ملكة التفكير 

وعكفت على حفظه حتى 

,  قطعت شوطا في الحفظ 

ومضيت على عالقة فكرية 

 ومعرفية بالفرقان

 

 

 

في بدايات تفاعلي مع 

إكتشفت أن جهابذة القرآن 

الفكر الحضاري اإلسالمي هم 

, الذين حفظوه في صباهم 

ذلك أن التمعن الواعي 

اإلدراكي العميق بالكلمات 

القرآنية والعبارات الواردة 

تنتقل بالتفكير , في اآليات 

إلى مستويات علوية وتؤهل 

العقل إلستحضار األفكار 

األصيلة القادرة على صناعة 

رسم معالم و, الحياة األفضل 

 .الصيرورة الحضارية األكبر

 

 

 

 

بسبب هذا التعمق 

اإلدراكي المعرفي الفياض 

الدؤوب تحقق اإلشراق 

اإلبداعي في العقول 

وتأكدت , الحضارية اإلسالمية 

      
مركبات إندلق اإلنسان وكأنه , " التسطح واإلختزال" تواصال مع أستاذنا الرخاوي وإفاضاته في 

فاإلنسان موجود في ذاته ومتواجد في مكانه , تتأثر باألوعية التي تكون فيها , متفاعلة متبادلة متغيرة 
لصناعة سبيكة الحياة المطعمة , أو دورقه الصيروراتي الذي يؤالف ويؤلف ما فيه وما حوله , 

وانسطعت , برهنت بعد أن إنصهرت وتدامجت وإستحالت وت, بعناصر قد ال تشير إلى ما يحتويه 
  .كشعاع في دفق النور األزلي المنبثق من ذات أكبر من أن تُدرك

  
ويبدو أن التشابك النفسي هو الجوهر التفاعلي الراسم لخرائط السلوك المؤكدة بمركبات تواصلية 

  .متجددة ومتوالدة بحكم ما تمليه عليها ظروف الدورق التواجدي الذي تجسدت فيه
  

ألنها بحاجة لرياضات , لجة الحاالت المعرفية بمدياتها التسطحية واإلختزالية وليس من السهل معا
تنقل مدارات الرؤى إلى آفاق ذات متسعات شاسعة , ذهنية وقدرات إستلهامية ومبتدءات جوهرية 

  .وإمتدادات متوائمة مع معطيات الفهم األعمق ألبجديات كينونية ذات تجليات برهانية
  

, كرت بموضوعات واجهتها البشرية منذ أول عهدها بالتواصل فوق التراب ومنذ فترة مبكرة تف
فإهتدى إلى , وكدح بإستيالدها زالل جوهرها , وهي ذات التساؤالت التي حملها جلجامش على عاتقه 

  .ما أمكنه منه إجتهاده الصاخب المرير
  

أن حفظ القرآن يقوي العقل وينمي ملكة , وفي مرحلة الصبا قال لي أحد البسطاء من عامة الناس 
ومضيت على عالقة فكرية ومعرفية ,  وعكفت على حفظه حتى قطعت شوطا في الحفظ , التفكير 

نين والزلت مع شعوري بأن ال بد من التفرغ التأملي إلدراك أمهات األفكار وجواهر القوا, بالفرقان 
  .اإليقانية والمعارف النورانية

  
وفي بدايات تفاعلي مع القرآن إكتشفت أن جهابذة الفكر الحضاري اإلسالمي هم الذين حفظوه في  

, ذلك أن التمعن الواعي اإلدراكي العميق بالكلمات القرآنية والعبارات الواردة في اآليات , صباهم 
عقل إلستحضار األفكار األصيلة القادرة على صناعة تنتقل بالتفكير إلى مستويات علوية وتؤهل ال

  .ورسم معالم الصيرورة الحضارية األكبر, الحياة األفضل 
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مسيرة معرفية أصيلة ذات 

 شواهد شامخة وقدرات فائقة

 

 

األجيال المقعدة إدراكيا 

والمكبلة بوحل الجهل واألمية 

تتوهم الدراية , ة المعرفي

وهي تغط في غياهب العدم 

المعرفي وتغطس في تنور 

اآلهات المصطلي بما يمنع 

التوثب إلى مدارات التعرف 

على مفردات الكينونة 

والسيرورات , الكونية 

الفيضوية الحافة بعوالم 

المنتهى األبعد واإلتساع 

 األشسع

 

 

, الوعاء يسكب ما فيه 

وإذا نضب يتشوف إلنسكابٍ 

وهو ال يعرف طعم ما , ه في

 -وتلك محنة عربية  , يحتويه 

, بشرية  -وبشرية , عربية 

فهل تحطم اإلناء وكل ثلمة 

وما عادت , تنطق بما فيها 

تعرف مالمح وعائها الذي 

  !!كانت متأنقةً فيه؟

  
وبسبب هذا التعمق اإلدراكي المعرفي الفياض الدؤوب تحقق اإلشراق اإلبداعي في العقول 

  .وتأكدت مسيرة معرفية أصيلة ذات شواهد شامخة وقدرات فائقة, الحضارية اإلسالمية 
  

ال تستوعبه عقول األجيال التي إبتعدت , وما تركته األجيال المنورة بالمدارك اإلبداعية العلوية 
عن النسغ اإلدراكي الصاعد المتدفق في عروق المنطلقات السامية المتنامية إلى فضاءات العروش 

  .ن البرهانيةوالمدارات الخلقية المتوجة بأفياض البديع والمؤهلة إلطالق إرادة ك, اإليقانية 
  

تتوهم الدراية وهي تغط في , فاألجيال المقعدة إدراكيا والمكبلة بوحل الجهل واألمية المعرفية 
غياهب العدم المعرفي وتغطس في تنور اآلهات المصطلي بما يمنع التوثب إلى مدارات التعرف على 

  .ى األبعد واإلتساع األشسعوالسيرورات الفيضوية الحافة بعوالم المنته, مفردات الكينونة الكونية 
  

وتحولت المسيرة التنويرية إلى إضطرابات , والعلم أوهن , والجهل معدن , فأصبح العدم ديدن 
وإيقاعات متهاوية على سفوح اإلنحدارات الكوارثية , وتواصالت متعاتية , وتفاعالت متالحية 

نابيع اإلنبثاقات المعرفية الملهمة وي, المصطخبة المتشانئة المتحاملة على جوهر األنوار القدسية 
والتفوقات اإلبداعية الكفيلة بصياغة الوعاء الكوني المطمئن الحاوي لقيم ومعايير , لصناع الحضارات 

وينأى عن , وآليات التفاعالت اإلشراقية المثمرة الالزمة لتجسيد قدرات المخلوق الذي جاء ليرقى 
متشاخبة المتواردة من عين أدري المحدقة بأنوار اإلنبهار البالء والشقاء ويؤسس لجنّات األفكار ال
  . والخشوع واإلمتنان ليقظة اإلقتدار المبين

  
وتلك , وهو ال يعرف طعم ما يحتويه , وإذا نضب يتشوف إلنسكابٍ فيه , والوعاء يسكب ما فيه 

وما عادت , فيها فهل تحطم اإلناء وكل ثلمة تنطق بما , بشرية  - وبشرية , عربية  -محنة عربية  
 !!تعرف مالمح وعائها الذي كانت متأنقةً فيه؟

 

  ةـــذات صلات ـــإرتباط
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