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 مقدمة

ـَم إلى المنطقة الحرجة بين الخير والشر ـِك  دخلت بنا الح
 واهللا المستعان

 
)589( 

، والتأجيلية،  النظرية   المخدرات   عاطىنت   أن   يريدون منا   بنفسه   نفسه   سينصر   الخير   أن   يزعمون   الذين    إن
 .فيعطون الفرصة للشر أن ينتصر

 على أهل الخير أن يواصلوا اليقظة الجدلية المستمرة
 ..!!.ماذا وإال 

)590( 
 : بفضل أقوى    الخير

 أهله المستمرة،   جهود • 
 وذكائهم العملى المبدع،• 

 وأسحلتهم الجاهزة المشرعة،• 
ـِعةوبصيرتهم الحاد•  ـُراجــ  ة الم

 وثقتهم بمن وعدهم بنصرته• 
 :التراخى   أما 

 الجبناء،   المدعين   هزيمة   فهو 
 والكسل عار األحياء

)591( 
.. ، دوره   لكلٍّ   أن حين تفرح ألنك تحب الخير، ستعرف كيف تروض الشر، ال تصارعه، ألنك ستتبين 

 .ودورته، فيتضاءل االستقطاب وقد ينقلب جدال 
)592( 

 غبى،   سؤال   أو ،  ظاهر   تفكير   الشر دون   من   الخير   يعرف   حين   :أحدنا/أحدكم   إيمان   يكتمل   إنما
 :ومن حق أى منا أن يكون له خيره وشره

 بحذَرٍ فائق،• 
 وإيمان مثابر،• 

ـِّم،•   وإيقاع منظــ

  
  

  الخير   أن   يزعمون   الذين    إن
يريدون    بنفسه   نفسه   سينصر 

  المخدرات   نتعاطى   أن   منا
، والتأجيلية، فيعطون  النظرية 

 الفرصة للشر أن ينتصر
 
 
 

 : بفضل أقوى    الخير
 أهله المستمرة،   جهود • 

 وذكائهم العملى المبدع،• 
 وأسحلتهم الجاهزة المشرعة،• 

وبصيرتهم الحادة • 
ـِعة ـُراجــ  الم

وثقتهم بمن وعدهم • 
 بنصرته

 
 
 

  إيمان   يكتمل   إنما
  يعرف   حين   :أحدنا/أحدكم 
  تفكير   الشر دون   من   الخير 

 غبى   سؤال   أو ،  ظاهر 
  
  
 
  



 ونقد نشط• 
 .وتشكيل معاوِد• 

)593( 
 ، بداخلك   الشيطان   تصورت موت   لو حتى 

 حولك،   من   شياطين اإلنس   نمور   فال تنس 
ـّـع بشيطانك بعد نزع سالحه،  تلف

ـُضاعف قوة الخير فيك  ت
)594( 

 …الشر     يقاتل   أن   يستطيع   ال   من
 الخير، يحمى    أن   يستطيع   ال 

 قتال الشر ال يعنى قتله،
 .لدفع المسيرةوإنما االنتصار عليه الحتواء طاقته 

)595( 
 ..بالقبول الحذر والترويض   الشر   تقهر   إذا نجحتَ أن

 رغما عنه،   الخير   أعماقه   من   خرج 
 ثم يتكشف لك ما لم تحسب، 

 فال الشـر ينفصل نيزكا خطرا،
 .وال الخيـر يخافُ ويستعطف

)596( 
  بالطبيعة    اكتسب   مهما   الهجوم   ، ولكن الخير   حب   عن   رللتعبي   وسيلة   أصدق   الشر على    الهجوم   يكون   قد

 ..سالحا ذا حدين   ما زال   فهو ،  شرعيته 
 القشرة فحسب،   لتحطيم  تُحسن التصويب   أن   فال تنس

  .حتى تظل الثمرة كاملة بحلوها ومرها

  
  تصورت موت   لو حتى 
 ، بداخلك   الشيطان 

  شياطين اإلنس   نمور   فال تنس 
 حولك،   من 

ـّـع بشيطانك بعد نزع  تلف
 سالحه،
ـُضاعف قوة الخير فيك  ت

 
 
 

  الشر   تقهر   نجحت أن إذا
 ..بالقبول الحذر والترويض 
رغما    الخير   أعماقه   من   خرج 

 عنه
  
 
 
 

  الشر على    الهجوم   يكون   قد
  حب   عن   للتعبير   وسيلة   أصدق 

  مهما   الهجوم   ، ولكن الخير 
،  شرعيته   بالطبيعة    اكتسب 
  سالحا ذا حدين   ما زال   فهو 

: اط كامل النصإرتب  
   

 ***  ***  ***  
  ةـــــــــس العربيـــــــوم النفــــــــعل مؤسســـــــة

  اصـــــــــدارات مكتبيــــــــة
  "ـــــــي نفسانـ"  المكتبية  سلسلـــةال

   "  الكتـــاب العربـــي لعلوم وطب النفس" 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=16&controller=category&id_lang=3  

  "وفي انفسكـــــم "    المكتبية  سلسلـــةال
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBFiAnfosikom.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=17&controller=category&id_lang=3  

 " الراسخـــــــون"  المكتبية  سلسلـــةال
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/index.TourathPsy.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=18&controller=category&id_lang=3  

   "اإلنســـان والتطـــور" المكتبية  سلسلـــةال
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=20&controller=category&id_lang=3  
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