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 :مقدمة
تكتمل هذه األقوال، أو الرسائل،  –هذا األسبوع  –وهكذا 

ـَا منهم، حتى ولو رغماً عنهم،  ـْن ـَم التى وصلت ـِك أو الح
مدينين لهم، ولكى نرد دينهم ال نملك إال أن نواصل فأصبحنا 

 “إليه”معهم ما خلقنا له، 
 اكتملت األلف وواحد

 ولم يكن فى نيتى أن يكونوا بهذا القدر تحديدا
 لكننى توقفت عند هذا العدد فجأة

ـُقرأ بالهدوء “ كيف”أرجو أن تعينونى عن  إخراج هذا العمل فى طبعة ورقية، بحيث يمكن أن ي
ء، والمراجعة، والمسئولية، الالزمين الستيعاب ما تيسر منه بأيه درجة كافية نافعة، تبرر ظهوره والبط
 هكذا
”هفَعري اِلحُّل الصمالْعو بّالطَّي مالْكَل دعصي هِإلَي“ 
 

)983( 
 ما يسمونه التصوف هو منهج معرفة ليس له اسم،

 حتى أنه أحيانا إذا نُعت بالتصوف،
ـُد كذلكلم   .يع

)984( 
 : اآلخرين   ومع   لآلخرين  –  الصادق   الفعل   الحس   يكون   إليه   على الطريق

 حقا أكثر منه واجبا، 
 !.وأخذاً أكثر منه عطاءا

)985( 
  استئذان،   بال إليه   الدخول   ال تخاف   سوف :  النهاية بال نهاية قرب 

 ألنه معك أبدا،   وحيدا نده من ع  الخروج   تخاف   ال   وسوف 
 هذا حقك

 .وتلك فرحتك
  )986( 

 
  
  
  
  
  
 

  سوف :  النهاية بال نهاية قرب 
  بال إليه   الدخول   ال تخاف 

  استئذان، 
من   الخروج   تخاف   ال   وسوف 

 ألنه معك أبدا،   وحيدا عنده 
 هذا حقك
 .وتلك فرحتك

 
  
  
  
  
  
  
 

يقين، ال   مراحل   أول   الشك
  وهو من أقوى الدوافع إليه 

  تأكل قد يصبح نارا    لكنه 
لو استمر حتى حال    اإليمان 

 .بينك وبين أن تكمل الطريق
  

  
  
  
  
  



  اليقين، وهو من أقوى الدوافع إليه    مراحل   أول   الشك
 .لو استمر حتى حال بينك وبين أن تكمل الطريق   اإليمان   تأكل قد يصبح نارا    لكنه 

  
)987( 

 اللغات،   كل   وراء   الواحدة   اللغة   معرفة
 .الطريق لتعرف اإليمان الذى تصل إليه من خالل أى لغة من اللغات تفتح لك

  

  
 

  وراء   الواحدة   اللغة   معرفة
 اللغات،   كل 

تفتح لك الطريق لتعرف 
اإليمان الذى تصل إليه من 
  خالل أى لغة من اللغات

  

: إرتباط كامل النص  
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD240318.pdf  

 

 ***   ***   ***  
  

  ةـــــــــس العربيـــــــوم النفــــــــعل مؤسســـــــة

Arab Foundation Of Psychological Sciences 
http://arabpsynet.com/ 

http://www.arabpsyfound.com/ 
 

  اصـــــــــدارات مكتبيــــــــة
 
    

  "نفسانــــــــي "  المكتبية  سلسلـــةال

   "  الكتـــاب العربـــي لعلوم وطب النفس" 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=16&controller=category&id_lang=3  
 
***     ***  

  "وفي انفسكـــــم "    المكتبية  سلسلـــةال
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBFiAnfosikom.htm  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=17&controller=category&id_lang=3  
 
***     ***  

 "الراسخـــــــون "  المكتبية  سلسلـــةال
  اصدار لجنة التـــراث النفســـي العرباسالمـــي

http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/index.TourathPsy.htm  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=18&controller=category&id_lang=3  

 
***    ***  

 للعلـــوم النفسيـــة العربيـــة" الكتـــاب االبيـــض"سلسلـــة 
www.arabpsynet.com/WhiteBooks/eWBIndex.htm  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=32&controller=category&id_lang=3 

 
***    ***  

   "اإلنســـان والتطـــور" المكتبية  سلسلـــةال
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=20&controller=category&id_lang=3  
 
***    ***  

   "و ماسواهــــــــــــا " المكتبية  سلسلـــةال
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/IndexSamarrai.htm  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=19&controller=category&id_lang=3  
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