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 :مقدمة
 ما زلنا فى رحاب الرؤية، والمسافة، والمسئولية، وتفجير الطاقة

 
 

)703( 
 :لُّ من، زاد ك الرؤية / المعرفة   من   مزيد   فرصة   لك أتُيحتْ    كلما

    وجودك   مساحة ، 
 ،واتساع وعيك 
  مسئوليتك   وشرف ، 

  ألمك،   وعمق 
 أمانتك   وصعوبة.  

)704( 
  رؤيتك لى،   حسن فى    أكثر   أملْتُ   عنك مؤقتا   ابتعدتُ   كلما

 .فى حسن رؤيتى لك : وأنا كذلك
)705( 

 ، والمؤمنين   بالوحى   األنبياء   ياسعد
 . دين وال تابعين   وال   أسماء   بال   أنبياء على  ى ويالهف 

)706( 
  من   دفعتَ ، ) اإلجماع حتى    أو (  المجموع   يؤكده   ما   لتقبل ،  حق   من   رأيت   عما   تعاميتَ   كلما

 .تستلـمها   لن   بضاعة   ثمن   وعيك   صدق 
)707( 

ـِّـقها على ظ اهر وعيك، بل هى عملية تعرية الطبقات تباعاً الرؤية ليست لقطة سريعة تعل
 للتفعيل معاً، وليس لمجرد اإلعالن أو التسجيل أو التبرير،

 :“هكذا”إن صدقتْ رؤيتك وكانت 
 فال سبيل للتنازل عنها،

ـِفُرصك  !!ويا سعدك، ويا ألمك، ويال
)708( 

  
  
  
  
  

  مزيد   فرصة   لك أتيحت    كلما
، زاد كلُّ  ؤيةالر / المعرفة   من 

 :من
    وجودك   مساحة ، 

 ،واتساع وعيك 
  مسئوليتك   وشرف ، 

  ألمك،   وعمق 
 أمانتك   وصعوبة.  

  
 
  
  

، فهو وقود ..القلق   ال تدع
 الرؤية الجديدة،

  ـَّـر واقتحم به الحياة، فيتفج
 .طاقة خالّقة

  
  
  
 
 
 
 
 



 ..…اهللا،ال تجعل غباءك يستدرجك لتعيش الحياة متفرجا فتكون أسخف مخلوقات 
ـُرجة، وإلى متى، وأنت مثلهم  لك شهادة ميالد، وتوقيت وفاة ؟: بماذا تفيدك الف

)709( 
 ، فهو وقود الرؤية الجديدة،..القلق   ال تدع

ـَّـر طاقة خالّقة   .واقتحم به الحياة، فيتفج
)710( 

    األعمق،   الرؤية   طبيعة   من   اليتجزأ   جزء   الخوف
  : بين   تخلط   ، فال آخر   شىء   الجبان   الرعب   ولكن ،  األصدق   والتجدد

ـِّــز هربٍ :  وبين ،  حية   ضرورة    . معج
)711( 

 : كلمات   من   ومثلها ،  الكلمات   هذه
ـِّلَة   أو   الشارحة   الكلمات   من   مزيد   تفسرها   ال   ، المعل

  . موازية   ت نابضة مضيئةكلما   أو ،  المباشر الوعى    ينيرها   ولكن 
)712( 

ـَف    ليس  ، لقمة حتى    أو   قرشا   أو   مسكنا   يملك   ال   من   هو  –فقط  –المستضع
  .يفعل   أن   له   يتاح   مما   أكثر   يعرف   من   هو  –جدا –  المستضعف   ولكن 

 
 

  من   اليتجزأ   جزء   الخوف
    األعمق،   الرؤية   طبيعة 

  ولكن ،  األصدق   والتجدد
  ، فال آخر   شىء   الجبان   الرعب 

  : بين   تخلط 
هربٍ :  وبين ،  حية   ضرورة 

ـِّــز    . معج
 

ـَف    ليس  –فقط  –المستضع
  أو   مسكنا   يملك   ال   من   هو 

 ، مةلق حتى    أو   قرشا 
 –جدا –  المستضعف   ولكن 

  يتاح   مما   أكثر   يعرف   من   هو 
 .يفعل   أن   له 

  
 

 : إرتباط كامل النص
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD070118.pdf  

 ***  ***  ***  
  ةـــــــــس العربيـــــــنفوم الــــــــعل مؤسســـــــة

 اصـــــــــدارات معجميـــــة
ـّالم"المعجـــم    النفسوطب علـــوم في  "ــعوس

  ا	�ار ا�����ي -ا	�ار ����  -ا	�ار ���� 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=28&controller=category&id_lang=3  
***    ***  

  و الطبعلـــوم في ال "نفسانيال"المعجـــم 
  ا	�ار ا�����ي -ا	�ار ����  -ا	�ار ���� 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=46&controller=category&id_lang=3 

  لنفسوطب اعلـــوم في  "الوجيـــز"المعجـــم 
 ا	�ار ا�����ي -ا	�ار ����  -ا	�ار ���� 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=31&controller=category&id_lang=3  
***    ***  

  الجنسـي النفـس علـمفي  "المختص"المعجـــم 

  ا	�ار ا�����ي -ا	�ار ����  -ا	�ار ���� 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=30&controller=category&id_lang=3  
***    ***  

  في االضطرابات الوجدانية "المختص"المعجـــم 

  ا	�ار ا�����ي

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=237&controller=product&id_lang=3  
***    ***  

  ) 1 الجزء( األلف  حرف - النفسية العلوم في"االعـــالم "  موسوعة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=35&controller=category&id_lang=3  
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