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  :مقدمة

 “إليه”على طريق التكامل اإلبداعى 
 
 
 
 
 
 

)968( 

 :يمكن أن تطمئن إلى صحيح توجهك لتكتمل

 ، اآلخرين   قصلن   تنزعج   حين تكتشف أنك لم تعد• 

 ، برغم نقصهم   معهم   المحاولة   عن   تكف   وأنك ال • 

ـُدت المسافات أو اختلفت المستويات ـَع   .مهما ب

)969( 

 ، انتظاره فى    أنتَ   ما دمت يظل منْتَظَراً .. المنتظر المهدى  

  “  اآلن ”  مسئوليتك   إحمل 

 . ضلوعك من يغنيك عنه   بين   من   يخرج

)970( 

 :ممكن “  الطائر الجميل   الطفل اإلنسان “ و “  الحاسوب   اإلنسان ”  بين   والتكامل   التصالح 

 .فهى الحياة البشرية الرائعة

)971( 

ـِظُ عليها،  الحمد على النعمة يحاف

ـَتْ له ـِل ـُع ـُّمل مسئولية استثمارها لما ج ـَح  وينميها ت

)972( 

 لبداية جديدة،إعالنا   االستغفار   يكون حين 

 وأنك تعلّمت مما تستغفر من أجله،

ـْمل حمداً وسعيا وكدحاً ـُك  .ت

 ولكن تذكر أن االقتصار عليه يخدعك ويعطلك

)973( 

ـِّق الذى    التسبيح   انتق  ، وأنت تشارك كل ما، ومن فى السماوات واألرض تسبيحهم، وعيك   يعم

 
ـِظُ الحمد على النعمة يحاف

 عليها،
ـُّمل مسئولية  ـَح وينميها ت
ـَت له ـِل ـُع  استثمارها لما ج

 
 
 
 

إعالنا   االستغفار   يكون حين 
 لبداية جديدة،
وأنك تعلّمت مما تستغفر من 
 أجله،
ـْمل حمداً وسعيا  ـُك ت
 .وكدحاً

ولكن تذكر أن االقتصار 
 عليه يخدعك ويعطلك

 
 
 
 

ـِّق الذى    التسبيح   انتق   يعم
، وأنت تشارك كل ما،  كوعي 

ومن فى السماوات واألرض 
 تسبيحهم،

الذى    التسبيح فى    تختبئْ    وال 
وأنت تتصور   أصلك   ينسيك 

أنك تذوب فى المطلق 
 وحدك

 
 
 
 



 .وأنت تتصور أنك تذوب فى المطلق وحدك  أصلك   ينسيك الذى    التسبيح فى    تختبْئ    وال 

)974( 

 ،… جميعك   اليعرفونك   ألنهم   ظلموك   قد   ما دمت تزعم أن الناس

ـَك تبدأ فى محاولة أن   بأن   نفسك   ظلم   عن   تكف   ألم يئن األوان أن   أنتَ جميعك؟ بالسعى والكدح    تعرف
  .واإلبداع

 
 
 
  

: إرتباط كامل النص  
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD180318.pdf  

 
***   ***  *** 

 

 شبكة العلوم النفسية العربية
  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

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

 
"العربيـة   النفسيـة العلـوم شبكـة  

 نفسانيـــــــــــون
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ISTGIST.Ar.HTM&current_c2=2  

 مجــــــــــــــــــالت
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/RevAr3.htm&current_c2=3  

 كتـــــــــــــــــــب
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/BOOKS.ArLibr.htm&current_c2=4 

 معاجـــــــــــــــــم
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/DictAr3.htm&current_c2=5 

ـــراتمؤتمـــــــــــ  
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/CongAr.3.htm&current_c2=6  

 جمعيـــــــــــــــات
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ASS.Ar3.htm&current_c2=7  

 وظائــــــــــــــف
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/JobsAr.3.0.htm&current_c2=8 

 

 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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