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 مقدمة
ـَم اليوم المزيد عن حركية الجدل الصعب  ـِك هل نتعلم من ح

 الرائع بين الخير والشر؟
 

)597( 
ـِّم   ال  قبل أن تستعد الحتواء طاقته أو تنفيه   الشر   تحط

)598( 
فى طاقة الشر، ربما أمكنوا احتواءها فتسخيرها للدفع إلى ما هو خير   البصيرة   أهل   النظر   أمعن   لو

 أقوى وأقدر
)599( 

 القوى،   الشرير على  يقوى    أن   ال يستطيع من 
 يصف الخير بالخيبة والغفلة،   أن   يستسهل 

 فيزداد عجزا
)600( 

ـِـك ـَك : للخير   به   تقطع   لم   إذا حتى  ،  الشر   ناحية   من   الحدين ذى    بالسالح   أمس   .الشر   قطعـ
)601( 

ـِك ،  األوان   قبل   المعركة   تبدأ   أن   احذر   أن   قبل   ضدك   تتحالف   ال حتى   أوال،  حولك   من    الشر قوى    إنْهِ
 .“إليه”.. …الخير ليستوعب طاقة الشر إلى ما هو أنت،   تُفَجر 

)602( 
ـِّمهم   بأن   األشرار   من   تستفيد   أن   تستطيع لتستمر فى    جهدك   توفر   هكذا:  بعضا   بعضهم   يصارع   كيف   تعل

ـَك   المنتصر   الشيطان مواجهة    .فى المعارك المتجددة  المنُه
)603( 

ـْزكى   الشر   مع   المعركة  ، واتساقا   ونشوة معنى    ءشى   لكل المنفصل تعطى  الني
 ، الهدوء   أو   الراحة   أو   السعادة   مع   تتعارض   أنها   تظن   فال  

 . “إليه”إليك، : أما الشر الجدلى المتصل، فأنت به مع الخير
)604( 

 ، إياك أن تأمن للسهل األخبث
 غمرك الغثيان، و  رائحته   فاحت   إذا حتى : وانتبه 

 .مال األصعب، وقوة األبقىأسرعت إلى ج

  
  

ـِّم   ال قبل  أو تنفيه   الشر   تحط
 أن تستعد الحتواء طاقته

 
 
 

على  يقوى    أن   ال يستطيع من 
 القوى،   الشرير 

يصف الخير    أن   يستسهل 
 بالخيبة والغفلة

 
 
 

  قبل   المعركة   أتبد   أن   احذر
ـِك ،  األوان     الشر قوى    إنهِ

  ال حتى   أوال،  حولك   من 
  تفَجر   أن   قبل   ضدك   تتحالف 

الخير ليستوعب طاقة الشر  
 .“إليه”.. …إلى ما هو أنت،

 
  
 
 

  لغة   إذا اكتفيت باستعمال 
. دون فعله اإلبداعى الخير  

 الشر   قوة   فأنت تدعم
  
  
  
 

الذى    للشر   تطمئن   أن   حذار
  أو ،  إنكاره   بمجرد يختفى  
  السيطرة حتى بزعم إعالن  



)605( 
 . الشر   قوة   فأنت تدعم. دون فعله اإلبداعى الخير    لغة   إذا اكتفيت باستعمال 

)606 (  
 ، عليه   السيطرة حتى بزعم إعالن    أو ،  إنكاره   بمجرد يختفى  الذى    للشر   تطمئن   أن   حذار

 ، وإشراقا   قوة  نا الجدلىيزيد  باالنصهار   الشر   اختفاء 
   .وإنهاكا   عجزا   يزيدنا واإلنكار، فهو   باإللغاء   أما اختفاؤه 

 ، عليه 
  باالنصهار   الشر   اختفاء 

 ، وإشراقا   قوة نا  الجدلىيزيد
واإلنكار،   باإللغاء   أما اختفاؤه 

 وإنهاكا   عجزا   يزيدنا فهو 
 
  

: إرتباط كامل النص  
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD091217.pdf  

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

 اصـــــــــدارات معجميـــــة
  

ـّالم"المعجـــم    النفسوطب علـــوم في  "ــعوس
 	
  ا��ار ا�����ي -ر ����	 ا��ا -ا��ار ��

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

  بو الطعلـــوم 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 ام علـــوفي  "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  

 

  *** ***   ***  

 شبكة العلوم النفسية العربية
  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

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

 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
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=39&controller=category&id_lang=3  
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