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 :مقدمة

 الحق فى الخطأ

ـّم  ودوام التعل

ـَّة  وروعة المعي
 
 
 

)923( 

ـِـك   األلم يأتيك   فمن أين ،  طريقك   صحة وصلك من سعيك عالمات    إذا  .؟ المنهـ

)924( 

 إن كنت صدقْتَ ما استطعت، فثق بما استطعت،

 ، أحد   استعمالك   يسئ   أن   تخش   وال 

  .الكذابين   يرعب   سوف   فصدقك  

)925( 

  صدقْتَ   قد   مادمتَ ،  أخطأت   لو حتى    حق على    فأنت ،  نتيجة جهلك أو خطئك   اللوم   من   ال تخفْ
 ، حاولةالم 

ـّم   ولكن   ، أكثر   الحساب   تعل

 ، أبدا   اإلضرار   واحذر 

 .، ويغمرهم خيرك أكثر فأكثر، كما يغمرك عائده مجال رؤيتك   يتسع 

 .ما دمت تحاول

)925( 

 ، الخطأ فحسب و  الصواب   بلغت بصيرتك الحدة الناقدة بقدر كاف فلن تقيس خطواتك بمقاييس   إذا

 ، يقظ   رفيق   فال غنى عن ،  لحظة أية  فى  تعمى    قد   أنك   تنس   ال   ولكن 

 ، ال فى وجهة الطريق “ الرمز”فى    مختلفين   رفاق   بل 

 : المحاولة   وصدق   الهدف فى    متحدين

ـَك  ـَّح توجـه  باستمرار متدفق، –وتوجههم –يتصح

مجهولة ا فى نقطةم نحوه……فتأمن إلى لقاء ،. 

)927( 

ـْه   بقبول   التناقض تحدى    عصر فى    نعيش   نحن  :فإياك ،  الجديد   الكل فى    معالمهما تختفى  حتى    طرفي

  
  
  
  
 
 

وصلك من سعيك عالمات    إذا
  نفمن أي ،  طريقك   صحة 

ـِـك   األلم يأتيك   .؟ المنهـ
 
  
  
  
 
 

، ويغمرهم  مجال رؤيتك   يتسع
خيرك أكثر فأكثر، كما 
 .يغمرك عائده
 ما دمت تحاول

 
  
  
  
 
 
 

  خدمة ،  الجزء   وظيفة   إتقان
 ، الكل   لمسيرة   رائعة 

 –مؤقتا - بدا أنه يتم    لو حتى  
 األشمل الوعى    حساب على 

  
  
  



 ،.……،  الجبان األخالقى  االستقطابى   الحكم فى    والتسرع  

 .أوبالتسكين التلفيقى الوسطى الخامد

)928( 

 ، الكل   لمسيرة   رائعة   خدمة ،  الجزء   وظيفة   إتقان

 .األشمل الوعى    حساب على  –مؤقتا -  بدا أنه يتم    لو حتى  

)929( 

ـْم تأمينهم (  أوالدك   ليس إال   الدنيا فى    همك   يكن   لم   إذا  !!)  وزع

  منك،    فياويلهم 

 ، منهم   وياويلك

 .ويا ويلك منك
  

 
 
 

  الدنيا فى    همك   يكن   لم   إذا
ـْم  (  أوالدك   ليس إال  وزع

 !!)  تأمينهم
  منك،    فياويلهم 

 ، منهم   وياويلك
 ويا ويلك منك

  

: إرتباط كامل النص  
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD040318.pdf  

***   ***  *** 

 شبكة العلوم النفسية العربية
  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

 الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

"العربيـة   النفسيـة العلـوم شبكـة  
 نفسانيـــــــــــون

http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ISTGIST.Ar.HTM&current_c2=2  

 مجــــــــــــــــــالت
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/RevAr3.htm&current_c2=3  

 كتـــــــــــــــــــب
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/BOOKS.ArLibr.htm&current_c2=4 

 معاجـــــــــــــــــم
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/DictAr3.htm&current_c2=5 

 مؤتمــــــــــــــرات
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/CongAr.3.htm&current_c2=6  

 جمعيـــــــــــــــات
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ASS.Ar3.htm&current_c2=7  

 وظائــــــــــــــف
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/JobsAr.3.0.htm&current_c2=8 

 

 جر االلكترونيتالم
http://www.arabpsyfound.com 

 في اصدارات الشبكة اشتراكـــــــات الدعـــــم
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  

 خدمات االعالن بالمتجر االلكتروني
d_category=39&controller=category&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?i  
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