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 مقدمة
ـَم اليوم تزيد الشروط تحديدا ـِك  ح

 وتزيد المسيرة صعوبة
 “ربى كما خلقتنى”: لكننى أرجو أن  تؤكد روعة

 
)634( 

ـِّمه لمن ال يعرف قيمته، وال يعرف أيضا من إذا فاض عن كاهلك حمل أمانة ما تملك، فاحذر أن  تسل
 هم أصحابه الحقيقيون،

ـُهدة  .حتى ال تفاجأ أنك فارقتنا وأنت مديون، ومتهم بتشتيت الع
)635( 

  .عار :  االستسالم   مع   الصبر• 
  .ألم   :االستعداد   مع   والصبر• 

ـِظة   الرؤية   دوام   مع   والصبر•   محنة، :  اليق
 مسئولية،   :اإلصرار   مع   لصبروا• 
 محبة، : التخلى   عدم   مع   والصبر• 

 :التخلى   وعدم ،  والمسئولية ،  الرؤية   ودوام ،  واليقظة ،  األلم   مع   والصبر• 
ـًى : يحققك ـْن ـَع   ..“إليه”م

)636( 
  أكبر كرسى  فى  يال آمنا أكثر ممن يجلس ، يسلك سب متواضع   بالتزام   معروفا   تقليديا   مسلكا   يسلك   من إن 

 :على   قدرته   من 
 .، والكدح..والخلق  ،..والترك  ،..االنتقاء

)637( 
  : ثالث   أحد ، وهم  الحضارة  يخدمون   كل الناس

  .وناقال ،  مسجال .  خيره   اهللا   أكثر   لكن .. ال يضيف،  أنه   ورغم :  للحضارة   حامل
  لالنقضاض   وموقظ للتحدى    مثير   فهو ،  خبيث   ونموه   كريهه   رائحته   أن   من   وبالرغم  :  لحضارةل   ومفسد

  .، وهذا بعض فضله، على الحضارة، رغما عنه عليه 
  األجزاء الصغيرة والمتناهية الصغر   من   األكبر   الكل   صنع على    القادر   وهو :  الحضارة   وصانع

ـُمٍ، واختراق، وتجدد   وتواصٍل، ،  يصنعها باستمرار ،  افرةالمتن    .…وتناغ
  .فى مواجهة االنقراض   يسهم فى صنع الحضارة   فالكل

 
 
إذا فاض عن كاهلك حمل 

ن أمانة ما تملك، فاحذر أ
ـِّمه لمن ال يعرف قيمته،  تسل
وال يعرف أيضا من هم 
 أصحابه الحقيقيون،
حتى ال تفاجأ أنك فارقتنا 
وأنت مديون، ومتهم بتشتيت 
ـُهدة  الع

 
 
 
 

  .عار :  االستسالم   مع   الصبر• 
  .ألم   :االستعداد   مع   والصبر• 

  الرؤية   دوام   مع   والصبر• 
ـِظة   محنة، :  اليق

  :اإلصرار   مع   صبروال• 
 مسئولية، 

: التخلى   عدم   مع   والصبر• 
 محبة، 

،  واليقظة ،  األلم   مع   والصبر• 
،  والمسئولية ،  الرؤية   ودوام 

 :التخلى   وعدم 
ـًى : يحققك ـْن ـَع   ..“إليه”م

 
 
 
 

  القادر   وهو :  الحضارة   صانع
  من   األكبر   الكل   صنع على  
األجزاء الصغيرة والمتناهية  

يصنعها  ،  المتنافرة   الصغر



)638( 
 فى الكلمات التى تعلن األهداف   ال يوجد عادة اختالف كبير

عك لنفسك أو راجع ما أعلنتَ وأنت تفحص الوسائل حتى قبل أن تسعفك النتائج، وربما اكتشفت خدا
 لآلخرين،

 .فعدلت موقفك وراجعت طريقك: وربما لحقت نفسك
)639( 

 : إحسبها
o  الخطوات،   بكل 
o    األلم   وبرصيد ، 

o ودوائر النفع 
 :وليس

 ، الخطوات   بأول • 
 . الصيحات   بأعلى   وال • 

  وال بحجم النتائج•   

ـُمٍ،    وتواصلٍ، ،  باستمرار وتناغ
  .…واختراق، وتجدد

 
 
 

 : إحسبها
o  الخطوات،   بكل 
o    األلم   وبرصيد ، 

o ودوائر النفع 
 :وليس

 ، الخطوات   بأول • 
 . الصيحات   بأعلى   وال • 

 وال بحجم النتائج•   
 
 
 

  
: إرتباط كامل النص  
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    ***   ***   ***  

  مؤسســة العلــوم النفسيــة العربيــة تنظـــــــم
    بمناسبــــــــة اليــوم العالمــي للغــة العربيـــة

  والعلوم النفسانية" العربية : " االسبوع السنوي الرابع
  تحت شعار

    عربيةنحو ترسيخ المصطلح النفساني العربي وتشجيع االبحاث باللغة ال
  2017  ديسمبر  25الى    18  من

  في الموضوعوابحاثهم    بدراساتهم ثراء هذا االسبوع العلميإ المشاركة م النفسواالطباء و اساتذة عل  ندعوا
***   ***   ***  
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