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 مقدمة

ـِّـب فى داخل داخل الشر تكاد  ـَـل ـُـق ـَم ت ـِك ما زالت الح
 تقلب طاقته خيرا

 ثم تدقق النظر فى فضائل هشة حتى تعريها
 وتواصل قرص اآلذان دون أن تسمع اآلهات

 
)607( 

الظاهرة، أو التحدث بالحكمة النصائحية،   بالكرامة   االعتزاز   إحذر  : قوى الخير الخالق  حضرة فى 
ـِن داخلك بالترحاب ما كنت تحسبه شرا ـِّق لك م  .وسوف يصف

)608( 
  ما   ، وأخطر..الخبث واالنسحاب   قمة يساء استعمالها مرادفة للخير، مع أنها  “ الطيبة ”  من   أنواع   هناك

  .تهاجمها   أن   الصعب   من   أنه   فيها 
)609( 

 :بين   تفرق   أن   ال بد
 والحب، ،  والرحمة ،  الشفقة   

 .احتقار ضمـنى :  الشفقة• 
 .عطاء خـفى :  والرحمة• 
 .وعطاء، جدلى   أخذ :  والحب• 

)610( 
 :مهما

ـْـتَ،   •   حاول
 وبررتَ، •   
 ،  تهـمتَوال   • 
ـْتَ، •   واشتهي

ـْتَ •     ،  وتلمـظ
ـْتَ، •   وكذب
ـْتَ•   : وخدعـ

 : تملك   فلن

  
 
 
 
  
  

“ الطيبة ”  من   أنواع   هناك
يساء استعمالها مرادفة للخير،  

الخبث    قمة مع أنها 
  فيها   ما   ، وأخطر..واالنسحاب

 تهاجمها   أن   الصعب   من   أنه 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 :بين   تفرق   أن   ال بد
 والحب، ،  والرحمة ،  الشفقة   

 .احتقار ضمـنى :  الشفقة• 
 .عطاء خـفى :  والرحمة• 

 وعطاء، جدلى   خذأ :  والحب• 
 
 
 
 
 
 
  
  



o  ،نبطنَي 
o    ن،   أويعضو 
o    ن،   أويـرمع 
o    أرجل، أربعة    أو 

  o  إصبعاً   أربعين   أو.. ، 
 ، جشعك   بشاعة على    مصر   فأنت   ذلك   ومع

 !!! قوية   خيبتك   بى كم أن غ   ألم تالحظ يا.…
)611( 

  على مسار النمو،    اإلنسان   هو عقبة   المبدأ على    الثبات
الالزمة الستمرار النمو إيقاعا حيويا    الحركة   ضد   أى ثبات ال يفتح ذراعيه لحركية االمتالء، هو

ـًا  .مفتوح
)612( 

وزة، فانتبه لضرورة الحركة، وتحـديث الخطط أو العناد جمود ال يليق بذكاء قوى الخير المرنة المتجا
 .تغييرها أوال بأول

)613( 
ـْه   لم   إذا ،  ممل   حديثٌ   األخالق   عن   الحديث  : يؤكد   فعٌل   ويلحقـه   ويصاحبه   يسبق

 ، األخالق   إمكانية • 
 األخالق،   وفاعلية • 
  .وجمال األخالق•   

 
 

  هو عقبة   المبدأ على    الثبات
  على مسار النمو،    اإلنسان 

أى ثبات ال يفتح ذراعيه 
  ضد   لحركية االمتالء، هو

الالزمة الستمرار    الحركة 
ـًا  .النمو إيقاعا حيويا مفتوح

 
 
  
  
  
 
 

  حديثٌ   األخالق   عن   الحديث
ـْه   لم   إذا ،  ممل    ويصاحبه   يسبق

 : يؤكد   فعلٌ   ويلحقـه 
 ، األخالق   إمكانية • 
 األخالق،   وفاعلية • 

 وجمال األخالق• 
  

: إرتباط كامل النص  
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 ***  ***  ***  

  ةـــــــــس العربيـــــــوم النفــــــــعل 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 

 �	
  �����يا��ار ا -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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