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 )2) (غير جامعة وال مانعة( :مقدمة

 بدءا من الطفولة والجذور

 إليه..إلى دورات الذات والكون 

 
 
 
 
 

)962( 

 . خادعة   ألستاذية    ادعاء   دون   تعليمه   نحاول   ما   بقدر   الطفل   من   لمفلنتع   الصنع   أحسنا   إذا

)963( 

أيضا، ومن الطير، فكيف ال    األبكم   الحيوان   ومن   الفجة   الطبيعة   من   تتعلم   أنك   تذكر : لو سمحت

 تتعلم من طفلك؟

)964( 

 فى فجر الديانات يحضر اإليمان واعدا،

 :أن تدعمه العبادات، بانتظام نابض ضرورى، برموز إشارية هادية المفروض

 سلوكا وانتظاما، وانضباطا،

 :لكنها بمرور الزمن قد تحل محله حتى تكاد تنفيه

 بتوقيف حركته،

 فاحذر،

 .ومع ذلك تظل العبادات أداة ضرورية ورائعة، فى جميع األحوال تلك هى المسألة الصعبة

)965( 

 .“ال تأخذه سنة وال نوم”: تصحو، فأنت لست واحدا بعد، الواحد األحد واحد أبداطالما أنت تنام، و

استحالة ذلك لك هى نعمة من اهللا حتى ال تـنخدع بوهم توحدك حين تتصور أنك يمكن أن تستغنى 

 .عن النبض الدورى وخاصة مع دورات الليل والنهار، وما فيهما من دورات

)966( 

 ،..الوجود    نبض فى    الناس   يرقص   حين

 ..النور   حبات فى    الفرد   الكيان يتالشى  و 

 :الدائرة المفتوحة النهاية فى   اللحن   األنفس   وتذوب

 يحملك حمدك هللا إلى أبعد من حدود الكون،

 
  
  
  
  
 

  من   فلنتعلم   الصنع   أحسنا   إذا
  تعليمه   نحاول   ما   بقدر   الطفل 
 خادعة   ألستاذية    ادعاء   دون 

 
  
  
  
  
  
 
 
طالما أنت تنام، وتصحو، فأنت 
لست واحدا بعد، الواحد 

ال تأخذه ”: األحد واحد أبدا
 .“سنة وال نوم

استحالة ذلك لك هى نعمة 
من اهللا حتى ال تـنخدع بوهم 
توحدك حين تتصور أنك 

عن النبض يمكن أن تستغنى 
الدورى وخاصة مع دورات 
الليل والنهار، وما فيهما من 
 .دورات

 
 
 
  
  



 .يرضى عنك وترضى عنه

)967( 

  .. ،  طريقك   إال   تختار   فلن   وجودك   اكتمل   إذا

 وربما تجدنى هناك،

 ، وهو الذى جمعنا“هنا”هو “ هناك“وسوف تجد أن الـ

 وأنك لستَ إال أنت

 ،..التحديد   وجه على  “ أنا ”  لست “ أنا“و

 تكتشف أنك لست أنت أيضا،   ثم 

 أنت أنت، وأنا أنا، وأنا أنت، وهكذا: فنتكّون

 ، وال نكون كذلك

 ،“إليه”إال 
  

  
  
 

  نبض فى    الناس   يرقص   حين
 ،..الوجود  

فى    الفرد   الكيان يتالشى  و 
 ..النور   حبات 

فى   اللحن   األنفس   وتذوب
 :الدائرة المفتوحة النهاية 

يحملك حمدك هللا إلى أبعد 
 من حدود الكون،
 يرضى عنك وترضى عنه

 
  

: إرتباط كامل النص  
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD170318.pdf  

 ***  ***  ***  

  " نفســــانيـــــات"  العربيـــة المجلـــة

  وطب النفــــس علـــوممجلة محكمة في 
  على المتجر االلكتروني   

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=24&controller=category&id_lang=3  

  على  شبكة العلوم النفسية العربية
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 

  على الفايس بوك
https://www.facebook.com/Ajpns/ 

***   ***   *** 

   ـــاتنفســــانيــ"  العربيـــة المجلـــة بوستر
PubBr/APF.NafssaniatPubBr.pdf-http://www.arabpsynet.com/AFP 

   النشــــر قـــــواعد
www.arabpsynet.com/apn.journal/APNjournalNotice.htm 

  ملفات  االعداد القادمة  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/Nafssaniat-NextTopics.pdf 

 

  ) رـــح ـل ــــحميـت(    السابقة ملخصات األعدادفهارس و  "دليـــــلال"

  2018  ربيـــع –57 العدد  الـى)  2013  ربيع - شتاء(   38- 37 العــدد  من:  الرابع الجزء 
&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=241  

http://www.arabpsynet.com/apn.Dalil/APF_Nafssaniat_Index4.pdf   

  (2012خريف ( 36الـى العـــدد ) 2010ربيع  -شتاء (  26-25من العــدد :  الثالث الجزء
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=240&controller=product&id_lang=3  

http://www.arabpsynet.com/apn.Dalil/APF_Nafssaniat_Index3.pdf 

  )2012خريف ( 36الـى العـــدد ) 2010ربيع  -شتاء (  26-25من العــدد : الثاني ءالجز
&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=240&controller=product  

http://www.arabpsynet.com/apn.Dalil/APF_Nafssaniat_Index2.pdf  

  )2006  خريف( 12 العـــدد  الـى)  2004  ربيع(   1 العــدد  من: الجزء االول
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=238&controller=product&id_lang=3  

http://www.arabpsynet.com/apn.Dalil/APF_Nafssaniat_Index1.pdf 
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