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 :مقدمة

 عن دوائر الكون والقضاء والقدر

 وغير ذلك

)908( 

  يسمع فى السكون  الكون   ودوائر   الذرة   دوائر   بين   التناغم
ـَه موتا، فتدب فيه الحياة بإيقاع نابض مفتوح بال  الذى حسبت

 .حدود، مرورا بكل دوائر التناسق إليه

)909( 

ـُكتب   المعادالت   ما دامت اإلنسانى    والوجود البشرى    العقل   فهم   مشكلة   تحل   لن   خطوط فى    ت
 ريحية،تش   توصيالت فى  يرسم    وما دام نموذجه ،  مستقيمة 

ـَوى  الدائرى    المفهوم ـَم ـِرى  اللولبى الك   لغة الحق   هو كونه،    نهاية   ماال إلى    بذراته  النابض الدوائ
 .المفتوح النهاية  

)910( 

التسليم لمعرفة    عن   حماقة   اليقل ،  األصعب   للكل   تفسيرا   بها   واالكتفاء   الجزئية   للمعرفة   الحماس
 كلية، غير قابلة لالختبار بالممارسة والسعى الكدح جاهزة

)911( 

ـِم  : صعب   مأزق فى    المعاصر   العال

 ، الكهانة   وبين جمود ،  العقل الظاهر   غرور   بين 

 .بين سطوة المنطق الخطى، وبين بدائية العقول القديمة العالمية

 ما العمل؟

ليصبح هذا المأزق نفسه نعمة مؤلمة، وفرصة الحركة النابضة تؤلف بين كل ذلك طول الوقت 
 .رائعة

)912( 

 أن يكون مسئولية مستوى واحد من الوعى من    أصعب ،  آن فى  التفصيلى  الكلى    االستيعاب

 ال بد من تضفر كل المستويات فى لحظة معرفة فائقة

  .حركية العلم إلى المعرفة وما بعدها الواعد فى    األمل هذا هو  

)913( 

  للتوليف   وهو محاولة ،  القوانين   لتصاعد   احترام   ، ولكنه للمجهول   تسليما   ليس   والقدر   بالقضاء   اإليمان

  
  
  

  الذرة   دوائر   بين   التناغم
يسمع فى   الكون   ودوائر 

ـَه موتا،   السكون الذى حسبت
لحياة بإيقاع فتدب فيه ا

نابض مفتوح بال حدود، 
مرورا بكل دوائر التناسق 
 إليه

 
  
  
 
 

  الجزئية   للمعرفة   الحماس
  للكل   تفسيرا   بها   واالكتفاء 

  عن   حماقة   اليقل ،  األصعب 
التسليم لمعرفة جاهزة كلية،  

غير قابلة لالختبار بالممارسة 
 والسعى الكدح

  
  
 
 

  ليس   دروالق   بالقضاء   اإليمان
  ، ولكنه للمجهول   تسليما 

،  القوانين   لتصاعد   احترام 
،  بينها   للتوليف   وهو محاولة 

بالغيب   إيمانا: الجهل   قبول   مع 
 باستمرار..  .فاألعلى  األعلى  

 
 



 .باستمرار..  .فاألعلى  األعلى  بالغيب   إيمانا: الجهل   قبول   مع ،  بينها 

)914( 

 

 ، مسئوليتك   من   يعفيك   ال   والقدر   بالقضاء   اإليمان

  فيما ، حتى لو لم تعرفها اآلن و معادالتها   لتسير فى ضوء   أشمل   قوانين   إدراك   بمحاولة   يلزمك   هو 
 ، بعد 

  .المعيب   باالستسالم   نشازك   أو   قصورك   أو   جهلك   فال تبرر 

)915( 

ـَن   ما   عادة   والقدر   بالقضاء   اإليمان  رجعى،   بأثر   يعل

 “هنا واآلن”: وعته هى أن نواكب نشاطهمامع أن ر

)916( 

 يمكنك أن تحمل األمانة بكل مستوياتها،: حين تعرف نفسك بكل شخوصها

 فاحمل بقدر ما تعرف،

ـِيه   .وواصل الكدح لتالق

 
  عادة   والقدر   بالقضاء   اإليمان
ـَن   ما   رجعى،   بأثر   يعل

مع أن روعته هى أن 
 “هنا واآلن”: نشاطهما نواكب

 
 
  
 
حين تعرف نفسك بكل 

يمكنك أن تحمل : شخوصها
 األمانة بكل مستوياتها،
 فاحمل بقدر ما تعرف،
ـِيه  وواصل الكدح لتالق

 
  

: إرتباط كامل النص  
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD260218.pdf  

***   ***   ***    

  " نفســــانيـــــات"  العربيـــة المجلـــة
  وطب النفــــس علـــوممجلة محكمة في 

  على المتجر االلكتروني   
dex.php?id_category=24&controller=category&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/in  

  على  شبكة العلوم النفسية العربية
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 

  على الفايس بوك
https://www.facebook.com/Ajpns/ 

***   ***   *** 

   نفســــانيـــــات"  العربيـــة المجلـــة بوستر
PubBr/APF.NafssaniatPubBr.pdf-http://www.arabpsynet.com/AFP 

   النشــــر قـــــواعد
www.arabpsynet.com/apn.journal/APNjournalNotice.htm 

  ملفات  االعداد القادمة  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/Nafssaniat-NextTopics.pdf 

 

    االخير االخير االخير االخير         العـــددالعـــددالعـــددالعـــدد
    2018     ربيع    57العـــدد 

  "  اشكاليــات الترجمـــة فـــي العلـــوم النفسانيـــة   :"الملف 
  بوفولة بوخميس. د: المشرف على الملف

.frlab@yahooboufou  

  

  ) رـــح ـل ــــتحميـ(    السابقة ملخصات األعدادفهارس و  "دليـــــلال"
 2018  ربيـــع –57 العدد  الـى)  2013  ربيع - شتاء(   38- 37 العــدد  من:  الرابع الجزء 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=241&controller=product&id_lang=3  
http://www.arabpsynet.com/apn.Dalil/APF_Nafssaniat_Index4.pdf   
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