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  البسيط   بالفعل   تستهن   ال
  فشمولُ ،  المستمر   الصادق 

 ـِك ـِى    رؤيت ـْن  ،..عنه ال يغـ
  إثبات   ذاتة فى    وهو 

  وتواضعــك   إلنسانيتك 
  سعيك فى  الرائع  البشرى  

، حتى “ إليه ”  المتواصل اليومى  
 علمك   بغير 

 
 

 

 

 
 

  تواضع فى  هى    التكامل   روعة
 : المجهول   الصامت 

 . القادر   المستمر   الفعل ذى  
 

 

 
 

 

 

 

  بالثورة   يقوم   إنما :  التاريخ   عبر
  السفهاء   يدعونهم   من 

 ، والمستضعفين 
  بعضهم   أقوال   من   تنزعج   فال  

ـِك    ، ..بسفه

 

 :مقدمة

 آسفا – رجائى وأكرر أمس، به وعدت ما اليوم أواصل
 أقوم لن ألننى ذلك ، – مناسب ببطء – القراءة تتم أن  –

 ما وصلنى إن الجمعة بريد فى إال تعقيب أو شرح بأى
 المتن تشويه أتجنب أن بذلك وأرجو ذلك، إلى يحتاج

 .استطعت ما األصلى

 تمهيدا وكانت )6( رقم الحكمة إلى أمس حتى وصلنا 
 األول الفصل من وبدءا اآلن من  نواصل وسوف واستهالال،

 بإذن وأعمق هدأأ وصلت ربما  – واألثنين واألحد السبت أيام  – قليل بعدد تباعا الحكَم نشر )7( برقم
 .صبركم وفضل اهللا

 ليس عنوان ألنه الفصل عنوان نشر أكرر ولن( 75 إلى 7 من )حكمة 68 يشمل األول الفصل هذا 
 الحظت فقد ،)أخرى وأشياء : عبارة الفصول كل فى عنوان كل بعد أضفت لذلك(مانعا، وال جامعا
 البعض، بعضها تخدم أنها معه شعرت الذى األمر البعض، بعضها مع الحكم تداخل

 فليحتمل، شاء ومن فليفعل، شاء من ولكن أمس، نشرة إلى بالرجوع أوصى بأن أبدا ولن هذا،
 .حال كل فى الدعاء   وسألتكم

  
(7) 

ـِك   فشموُل  ، المستمر   الصادق   البسيط   بالفعل   تستهن   ال ـِى ال   رؤيت ـْن  ،..عنه  يغـ

 ،“ إليه ”  المتواصل  اليومى   سعيك  فى  الرائع  البشرى   وتواضعــك   نسانيتكإل   إثباتٌ   ذاتة  فى   وهو 
  . علمك   بغير  حتى

(8) 
ـِى   الفعل ـَن  اليوم  الحـرية،   مسيرة  فى   رائع  إسهام هو  ..المتق

  . القدرة   قانون   من   يقربك   وهو …  
(9) 

 : المجهول   تالصام   تواضع  فى  هى   التكامل   روعة

 . القادر   المستمر   الفعل  ذى 
(10) 

 ، صحيح  ألى   مقياس   يوجد ال

 . الصحيح  اليومى   الفعل   من أفضل  
(11) 

 ، والمستضعفين   السفهاء   يدعونهم   من   بالثورة   يقوم   إنما  : التاريخ   عبر

ـِك   بعضهم   أقوال   من   تنزعج   فال      ،..بسفه
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ـَها  ـّـم مفاتيح وال تسلـ
 للحاذق الماهر المناوِر

 
 

 

 

 

 

  العامل   ينخدع   أن أخشى 
،   عنه   نقوله   ما فى    البسيط 
  الدورة   يدور   أن   فيفوته 
، فنحرمه من أن  كلها له 

  العمل   طعم يتذوق بنفسه 
، عبادةً  البسيط   العادى 
  تذوقه ندعى    ونحن عاُ، وإبدا

ـُه حقه منه، ،  عنه   نيابة   فنحرم

،  وكأننا نريده أن يستمر
  على حسابه   لحسابنا 

ـّـم وال ـَها تُسلـ  .المناوِر الماهر للحاذق مفاتيح

   (12) 

 فى   بها   تقوم   كنت  التى   األشياء   بكل   تقوم  : ولكنك بدأتَ،   حيث  نفسك   ستجد   كاملة   الدورة   تدور   حينما
 ، البداية 

 .وأعمق أبسط طازجة بعادية   ولكن  ،…البسيطة   العادية   األشياء   نفس  … هى  هى 

ـْض ـَب ـِن ـّـة   األشياء   يال   !!! البسيطة   العادي
(13) 

 ، األفعال   كل   مـثـل  الذى   بالفعل   تقوم   حين

 ، األحاديث   كل   مثل  الذى   الحديث   وتتحدث 

 ، الرؤى   كل   مثل   ليست  التى   الرؤية   وذاك   هذا  فى  ترى   ولكنك

 ، أحد   كمثلك   ليس  لذىا   أنت   هو   تكون

 .أحد  ألى   خالفا   لست   أيضا   ولكنك
(14) 

 ، والتحذلق   التواضع   بين   الفرق

 المتعالمين،   وألعاب  ، الحقيقة   موضوعية   بين   الفرق   هو

   :بين   الفرق   هو   وهو

 األقوياء،   طيبة 

ـِّين   ولغو  ـِي ـَب  . المذه
(15) 

 :هو ما  معنى   تعرف   فلسوف  ، آلة  فى   ترسا   أو  ، الطبيعة   مع   ملتحما   بيده   يعمل   وهو   رؤيته   أحسنت   إذا

 ، البسيط   المستمر   الفعل

ـْلى كنت حين    نفسك   من   تخجُل   وقد   واجترار االستمنائى،   اإلحساس  فى غارقٌ وأنت عليه تستع
ـَّـــف   .االسترخائى   المكي

16)( 
 أن من فنحرمه ، له كلها   الدورة   يدور   أن   فيفوته  ،  عنه   نقوله   ما  فى   البسيط   العامل   ينخدع   أن  أخشى

ـُه  ، عنه   نيابة   تذوقه  ندعى   ونحن  وإبداعاُ، عبادةً ، البسيط   العادى   العمل   طعم  بنفسه يتذوق  حقه فنحرم
 منه،

  .حسابه على   لحسابنا  ، يستمر أن نريده وكأننا
****** 

 الرحمن، بمشيئة القادم السبت يوم   نكمل ثم

 الجمعة بريد فى نلتقى أو

 (نلتقى ال أو)

 شكرا  
 

***   ***   ***   

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 االلكترونيالمتجر 

http://www.arabpsyfound.com 
 

 

http://www.arabpsynet.com/
http://www.arabpsyfound.com


 

 :الرابــــــع السنــــــوي
 " الكــدح مــن عامــا

 " العربية النفسية العلوم
  2017  جوان 20 الى 13 من " النفس وطب

  
 ) االنجازات

 "العربية
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet14Years.pdf 

 "العربية النفسية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=296&controller=product&id_lang=3 
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***   ***   ***   
 

السنــــــوي الكتــــــاب إصـــــــدار
عامــا عشــرة اربعــة انجـازات:  ـن.ـعـ

 ) االنجازات كامل  شامل(

 :بمناسبـــــــــة
العلوم شبكة" العلمي الموقع الطالق عشرة الرابعة الذكرى

وطب علوم في"  ــن.ـعـ.شــ"  الصدارات الثاني
 

االنجازات كامل(  الرابع السنوي الكتاب  تحميل
العربية النفسية العلوم شبكة"   موقع من التحميل -

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet14Years.pdf
  

النفسية العلوم مؤسسة"  لـ االلكتروني المتجر موقع من  التحميل 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=296&controller=product&id_lang=3

  

 
 

 

إصـــــــدار
ـعـ.شـ" 

الذكرى -
الثاني السنوي االسبوع" اختتام  -

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet14Years.pdf

- 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=296&controller=product&id_lang=3

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet14Years.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=296&controller=product&id_lang=3

