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 :مقدمة  
 سالسل الحركية ودوائر النبض تتواصل إليه   

 

)872( 
  :…!!!  الباطن   أهل   حيرة   يا

 .حدةو   ازدادوا   بطونهم فى    أخفوها   إذا   
  .والجنون   بالكفر   واالتهام   والنبذ   للقتل   تعرضوا   أعلنوها   وإذا  

 .الظالم فى    الخفافيش   صوصوت   بها   تساروا   وإذا  
  المهلكة،    التعاسة حتى    وصموا   عموا   عنها   تنازلوا   وإذا   

 . . . وا رؤيتاه . .. .  وا معرفتاه
)873( 

 بالسعى،   يلزمنا    اناإليم
 والسعى يلزمنا بالكشف،

 والكشف يلزمنا بالمراجعة،
 والمراجعة تلزمنا بالحياة النابضة،

 والحياة النابضة تدفعنا للكدح،
 والكدح يوصلنا لإليمان،
 .واإليمان يلزمنا بالسعى
 والسعى يلزمنا بالكشف،

 والكشف يلزمنا بالمراجعة،
 ابضة،والمراجعة تلزمنا بالحياة الن

 والحياة النابضة تدفعنا للكدح،
 والكدح يوصلنا لإليمان،
 ..…واإليمان يلزمنا بالسعى، وهكذا

 ..…وهكذا…وهكذا 
 ما رأيك؟

)874( 

  
 
 
 
 
 

 بالسعى،   يلزمنا    اإليمان
 والسعى يلزمنا بالكشف،
 والكشف يلزمنا بالمراجعة،
والمراجعة تلزمنا بالحياة 
 النابضة،
والحياة النابضة تدفعنا 
 للكدح،
 والكدح يوصلنا لإليمان،

 
 
 
 
 
 
 
 
االقتداء بالسلف الصالح هو 
فى فهم واتباع قوانين 
حركتهم، ال فى نسخ وتقديس 
 محتوى ظاهرهم

 
 
 
 
 
 
 
 



  .عدل، وناس و   عمل   بال   إيمان   ال
)875( 

يكهم للمسيرة ، ال يعرف السلف، وهل نحن إال نتاج تحر…بالسلف   باالقتداء   متعلال   المسيرة   أوقف   من 
 .ال توقيفها

)876( 
  أن ينبغى    فال   االقتداء   أما ،  الحقيقة إلى    سعيا   بعدهم   االستمرار   هو الصالح   السلف   لجهد الحقيقى    االحترام

 .االنطالق   بداية   نقطة فى   إال   يكون 
  )877( 

 .هم، ال فى نسخ وتقديس محتوى ظاهرهماالقتداء بالسلف الصالح هو فى فهم واتباع قوانين حركت
)878( 

 .تصور أنه يعرفه وهو لم يتحرك من موقعه   من  غبى 
 وأقل غباء من تحرك ولم يستمر،

 .ولكنه األفضل فمازالت عنده الفرصة أن يفيق فيستمر
)879( 

 .وأشد غباء من تاجر به بعد احتكاره.. الدين   احتكر   من غبى 
  )880( 

 أقرب إليك من حبل الوريد،   نهإذا وعيت كيف أ
 فأنت أقرب إليه من تصورك عنه

)881 (    
ـِّى    أينما ـَم وجهه، … تول  فث

  واسأل كل حواسك فى كل اتجاه

 
 
 
 
 
 
 

.. الدين   احتكر   من غبى 
وأشد غباء من تاجر به بعد 
 .احتكاره

 
 
 
 
 
 
 

أقرب    إذا وعيت كيف أنه
 إليك من حبل الوريد،

أقرب إليه من تصورك فأنت 
 عنه

 
 
 

  

: إرتباط كامل النص  
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD180218.pdf  

 ***  ***  ***  

  تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس نحو - العربيةشبكة العلوم النفسية 

  /http://www.arabpsynet.com -  الموقع العلمي
  http://www.arabpsyfound.com - جر االلكترونيتالم

 -  " الكــدح مــن عامــا عشــرة اربعــة انجـازات:  ـن.ـعـ.شـ

 الرابــــــع السنــــــوي الكتــــــاب

  الكتاب  تحميل

 "العربية النفسية العلوم شبكة"   موقع من التحميل -

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet14Years.pdf  

 "العربية النفسية العلوم مؤسسة"  لـ االلكتروني المتجر موقع من  التحميل -

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=296&controller=product&id_lang=3 

 في اصدارات الشبكة اشتراكـــــــات الدعـــــم

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  
 خدمات االعالن بالمتجر االلكتروني

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