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 :مقدمة
 .الحمد هللا 

 كانت أمانة ينبغى أن تصل إلى أصحابها
 ولم يكن فى تقديرى أى عدد معين

 لكننى توقفت عند هذا العدد فجأة
 هللالحمد 

”هفَعري اِلحُّل الصمالْعو بّالطَّي مالْكَل دعصي هِإلَي“ 
 

)993( 
ـُّـرها،   أزمة   من   ال تشك  الطاقة الحيوية اإلحيائية وال تكف عن البحث عن آبار تفج

 .“إليه”  .األسالك   توصيل   تحسن   أن    كل ما عليك هو  
)994( 

 ..الكون فى  تتالشى    وأنت   ودةالع   طريق   عرفت   إذا
 ،  اإلنسانية   ذاتك   تمارس   وأنت   الكون   طريق   وعرفت  

  : “عرفت الكل“   فقد ،  حال   كل فى    تَخَفْ   ولم  
 !؟  الجوهر   القانون   ، هو“بينهما“ ”السعى”

 )995( 
 حين تعرف معلومة جديدة حقيقية، سوف يتسع وعيك بقدر مساحتها،

 ويمتلئ وجودك بقدر جوهرها، وهى إشارة إليه دون تحديد،
 .فما أغبى الفقراء وأسخف التسول

)996( 
 أنت ال تستطيع أن تنسى أى شئ أو حدث أو شخص

 مادام قد مر على أى من حواسك الظاهرة أو الخفية، ولو لبعض ثانية،
 قد يبتعد عن بؤرة وعيك، 

 كلكنه يظل فى  المتناول حتى بدون طلب
 .وهو ال ينتظر إذنا منك

)997( 

 
  
  
  
  
 

  العودة   طريق   عرفت   إذا
 ..الكون فى  تتالشى    وأنت 

  وأنت   الكون   طريق   وعرفت  
 ،  اإلنسانية   ذاتك   تمارس 

  فقد ،  حال   كل فى    تخف   ولم  
  : “عرفت الكل“ 

  ، هو“بينهما“ ”السعى”
 !؟  الجوهر   القانون 

  
  
  
  
 
 
 
أنت ال تستطيع أن تنسى أى 
 شئ أو حدث أو شخص
مادام قد مر على أى من 
حواسك الظاهرة أو الخفية، 
 ولو لبعض ثانية،

 قد يبتعد عن بؤرة وعيك، 
لكنه يظل فى  المتناول حتى 
 بدون طلبك

 نتظر إذنا منكوهو ال ي
 
 
 



 ال تنتظر البداية بعد كل نهاية،
 .فهى آتية آتية ال ريب فيها 

 مادمت متوجها إليه
 

)998( 
 .حين تمتلئ بك وبهم منك إليك، سوف تعرف الطريق إليه

)999( 
 لحظات برق المعرفة فى مستويات وعيك تتجادل فى نغم واحد

 .“إليه”يتك إلى ما تكون به بشرا يكفى لهدا  –وإن تعددت أدواته  – 
)1000( 

 ،“إليه”أقرب الناس إليك هم أقربهم 
  “إليه”لو كنتَ أنت من أقرب الناس  

 
حين تمتلئ بك وبهم منك 
إليك، سوف تعرف الطريق 
 إليه

 
 
  
 
أقرب الناس إليك هم 

 ،“إليه”أقربهم 
لو كنت أنت من أقرب  

 “إليه”الناس 
 

  

: إرتباط كامل النص  
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD260318.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 عشــرة اربعــة انجـازات:  ـن.ـعـ.شـ
 ) 2003االطالق على الويب العام  2000التأسيس العام  (

 الرابــــــع السنــــــوي الكتــــــاب

  الكتاب  تحميل
 "العربية النفسية العلوم شبكة"   موقع من التحميل -

Documents/eBArabpsynet14Years.pdfhttp://www.arabpsynet.com/ 
  

 "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

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