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ب أّل  نفق د األمل  أبد ا في الب ذرة التي ب ذ رت ود ف نت. في مجال الحياة، لن ت نتج  البذور  التي                                                                                                    يج 

كن الممارسة مح صوّل. يرى عقل  اإلنسان أن  الكلمات  شبيهة  بالبذور الملقاة في ال ربة. ت                                                                                       ينقص ها ر 

فها، أو  الت ستمرار،ٱ               يختبر اإلنسان  ب طاب ه وعقلي ت ي                                    تأثير  الكلمات التي يعر  ه                                  يهتم  بها. إذ أن  خ 

فق ا للكلمات التي يعايشها، ويتمخ ض عن ذلك عالم ه  .                                                                            )وممارسته أيض ا( ستتبلور  و 

وة الكلمات و لذا ر  الشخص فكري ا وروحي ا، يتناسب طردي ا مع ث ر  ف ه                                                                   فإن  تطو  ا،                      المفاهيم التي يعر 

 .                                                    فللكلمات تأثير  لمواءمة الروح وانضباطها بطريقة جي دة

                                                                                 تدريب  القلب، الذي ي حاذي الروح، ليس بظاهرة تحد ث في كل  مكان بنفس المقياس. لذلك      إن  

ها  د، أن يقوم برحلته الخاص ة في عال م الكلمات التي يختبر  اني في إطار مع -                                                                          ينبغي على كل  فر 

باراتالك  .               لمات والع 

ر ر(        يتطو                                                                                            فهم  الفرد فيما يتعل ق بمكانه أو موقعه في الحياة بشكل  طبيعي ، طالما أن ه ينض ج  )يتطو 

                                                                              النفس والمحب ة، المسؤولية والوعي، وخبرة الحياة. والمقصود بالمحب ة والمعرفة هو  نضباطٱفي 

فسه                فإن ه سين أى بن عندها                 ة  من  التواضع، و                               المرء بهما، كل ما بلغ تلك الدرج متألٱ       فكل ما  ّلنضباط،ٱ

ق. ويتقب ل اآلخرين كما هم، على حالهم  .                                                  عن مشاعر التفو 

، حيث  لكل  شيء حدود ، فإن  الهدف الفريد  للمعرفة والمحب ة، اللتين ّل تعرفان ّل حدود ا  في                                                                                           عالم 

       كلمات   كتسابٱالضروري                                                                  وّل ق ي ود ا هو النمو  الروحي. ومن أجل تسريع هذا األمر، فإن ه من  

و                    التعليم  األساسي ، ه                                                                          ومعان  جديدة؛ ألن  التعليم  بمثابة عملية  مستديمة لتهذيب اإلنسان. إن  هدف  

ر ط وال  الحياة، وذلك من أجل   .وهو الروح لضبط النفس ّلنضباط،ٱ                                            التعل م والتطو 

                           ن  حرب ا، فعليك شن  حرب ضد                   (، "إذا كنت  ستش  ١٩٥٥-١٨٧٩                              قال العال م أل ب رت آينشتاين ) كما

                                                                                     قيل، "إن  العال م  ّل يأب ه  بم ن ي صد ر الضوضاء، بل بم ن يبتكر  ق يم ا جديدة )من خالل  وكما "الجهل

 ."التربية والتعليم(

ل بة" و  وقد ب ا وج  ل ي صد ر ص خ                       المياه الهادئة تج ري ”                                                                  ورد في األمثال القديمة: "الجد ول  الضح 

، ليس ذا جدوى إطالق اوسط             إن  النق ل  ف وعليه   .”عميقا  .                        جاف 
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Words and Seed 

We should never give up hope in the seed that has been sown and burried. In the field of life, 

seed with no root of practice will not produce a harvest. 

For the mind of man, words are like seed cast into the soil. 

The human being is continually experiencing the effect of the words he knows or in which he takes 

an interest. His speech and his mentality (and his practice too) will take shape according to the 

words with which he lives. And that becomes his world. 

So a person’s intellectual and spiritual development is directly proportional to the measure of the 

words and concepts he knows.Words have the effect of aligning the spirit and disciplining the soul 

in good manners. 

The training of the heart that aligns the spirit is not a phenomenon that happens everywhere in 

the same measure. So every individual must make his own journey within the world of the words 

he experiences -within the meanings of words and their phrases. 

…and an individual’s understanding with regard to his place/station in life develops naturally as 

long as he matures (evolves) in discipline, love, responsibility, awareness and life experience. 

Love and knowledge means discipline. However much an individual is full of love and knowledge, 

to that degree he attains to modesty. However much an individual attains to modesty, to that 

extent he distances himself the feelings of superiority. He accepts others as they are. 

In a world where everything has a limit, the singular goal of knowledge and love, which do not fit 

into limitations, is spiritual development. In order to speed this up it is necessary to learn new 

words and new meanings. Because education is the on-going process of educating the individual. 

The foundational goal of education is life-long learning. That is life-long development of discipline 

and a spirit of self control. 

As the sciencist Einstein said, “If you will make war, make war against ignorence.” 

As it has been said, “The world does not turn around those who make noise, but around those who 

create new values (through education).” 

As the old proverbs say, “A shallow creek makes noise,” and, “Quiet waters run deep.” 

So dry transference is in no way useful. 
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