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  :مقدمة

 وروعة اإليمان بالغيب تحمل الغموض :عن
 .وحركية التناقض

 
 

)975( 
 هو ثروة غير محدودة،“ اإليمان بالغيب”

 .فلمن تتنازل عن حقك فيه- من داخلنا  –مساحة األكبر مما حولنا، و ألن الغموض يمثل ال
)976( 

يصبح هذا الغامض الواعد أحق  ،  وجودنا فى    المضيئة   الحقائق   كأحد   واضحا   الغموض   يكون   حين
 .باليقين من الظاهر الخائب

)977( 
 فتحة تجديدا أبداالطبيعة، المت   يفسد ،  صحيح   واحد   أقرب إلى    التقريب

)978( 
 ، الوقت   نفس فى   –  شئ   كل  –  شئ   كل   قبلت   لو

 ، هارب   مائع   منافق   إما   فأنت
 . عارف، فاعل ،  عالم ، متألم،  يقظ   صبور،   وإما 

 حاول أن تميز لو سمحت
)979( 

 دتربما فق   للتناقض   المتحملة   المعرفة   درجة إلى     وصلت   إذا
     االنبهار   نعمة ، 
   التحيز   ووهج ، 
   الحماس   ولذة ، 

 تكسب   ولكنك
o ،طزاجة البحث 
o ،وفرحة الكشف 
o وزخم المثابرة 

 
  
  
  
 

هو ثروة “ اإليمان بالغيب”
 غير محدودة،
ألن الغموض يمثل المساحة 

من  –األكبر مما حولنا، و 
فلمن تتنازل عن -داخلنا 

 حقك فيه
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
تحمل التناقض ال يقبل الحلول 
والوسط، وال يرادف قبول 
الصراع وال يحتمل تأجيل 
 المواجهة
وجه طاقته إلى ما يعد به من 
 جديد، وتجديد

 
 
  
  
  
  



o ووهج الكدح. 
)980( 

 تحمل التناقض ال يقبل الحلول والوسط، وال يرادف قبول الصراع وال يحتمل تأجيل المواجهة
 جديد، وتجديد وجه طاقته إلى ما يعد به من

)981( 
الهدف األول اآلخر األول  إلى   استمرار وضوح سهم التوجه   مع الظاهر   األمل يختفى    أن   الرضا   قمة

 .بال توقف
)982( 

 يديك،   بين   ما   كل   قصور   تعلم   حين
 منه،   النهَل تواصُل    ومع ذلك

 ، العاشق   وشبق ، ..العابد   بخشوع   
  شف أنك أكثر ثراء من كل ما تصورتسوف تكت

  
 
 

  األمل يختفى    أن   الرضا   قمة
استمرار وضوح    مع الظاهر 

الهدف  إلى   سهم التوجه
 .األول اآلخر األول بال توقف

 
 
 
 
 
 
  

: إرتباط كامل النص  
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD190318.pdf  

  ***   ***   *** 

 شبكة العلوم النفسية العربية
  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

 الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 جر االلكترونيتالم

http://www.arabpsyfound.com 

***  ***   *** 

  " الكــدح مــن عامــا ـرةعشـ اربعــة انجـازات:  ـن.ـعـ.شـ
 ) 2003االطالق على الويب العام  2000التأسيس العام ( 

 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

g=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=39&controller=category&id_lan  
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