
  " ور  ــــــــان و التطـــــــــاالنس"  نشـــــــرة   

 

عالقة العالج الجمعى بالدين واإليمان  : الفصل الثالث عشر“ من ذكاء الجماد إلى رحاب المطلق”مقدمة فى العالج الجمعى  : كتاب
 )1) (كثقـافة(

 

  28/03/2021اإلنسان  "نشرة   
 4957: العدد  - عشرة  الرابعة   السنة 

 

 الطب النفسي، مصر – ور يحيـــى الرخـــاويبروفيس 

          yehiatrakhawy@hotmail.com  

     
 

 

ة، ثقاف��ا�� وق� الع�+ان، ه(ا فى جاء 'ا االرت%ا$ ش�ی�ة الع���ة، :م�اها أع�ف ال درجة و�لى ال

 ق�رت أن�ى إال ،“وال�ی9 'ال8�اسة العالج ه(ا عالقة” :ه+ األول ال�3اب أص+ل فى األصلى الع�+ان كان
 :هى أر�عة أ'عاد م9 ثقاف��ا فى ال�ی9 م8ألة إلى الDE�3 ذلB فى ألA@ وق� ال?%عة، ه(ه فى

 الف�دJ، ال�+ ومE8�ة ال��+ف(1) 

اعاتى وال��+ف(2) Mق ( ال�ال?ُُّ( 

 ثS )العاملة( ال�+اصل وال�ی9(3) 

ان، ال��ی9 ب9E ف�ق ال(4) Vواإل 

[9 ما تA@ ی��رج وغE�ه ه(ا ]ل أن إلى اآلن ان�Yه@ أن�ى إالV ف أن�ه ن�ع� شع	�ة ك�قافة عل
 األر�ع9E وخالل ،وم,ضى معال(&% ال�)ار'&% وعى فى ال�ق!  �ل الفاعل ح��رها لها إ��ان�ة ت�ی��ة

 الbقافة ب9E العالقة شغل��ى العل (اه إكال ومAاولة )األول ال�3اب أصل( الق�مة `ه+ر ب9E س�ة
��ة، ال�3اثفة ال+عى ودوائ� اإلدراك وش+ل تع�یل م9 القلEل أقل مع الع�+ان تغE� جاء ه�ا وم9 وال

 J+�A .ال

 تع�ف@ ما أكb� العالج ه(ا خالل م9 ناسى ثقافة على تع�ف@ أن�ى العل ه(ا مق�مة فى أش�ت
�ة خY�اتى أو ق�اءاتى م9 أو للbقافة، األعلى الMلh لMان فى عg+ا علEها�ijلة، ال
 إن ثS ال?+


Aة�jة ال�kا ال.-قة م9 أغلYها ]ان@ األر�عة العق+د ه(ه l+ال العالج ه(ا معها اش�غل@ ال�ى االج�

Aة )ال�س.ى�jس?ة ال+�اَرَس  حmE ت01ها وما( م�ها واألدنى الV فى العالج ه(ا S8ق D?ال�ف8ى ال 


Aة ه(ه م9 ثقاف��ا ع9 وصل�ى وق� Mان،'ال الع�Eى ق���jه+ ما خاص ب+جه الُ%ْع� ه(ا ع9 'ال(ات ال 
 :ودال هام،

@tأث�اء ه(ا بل�نا فى الح ،Bذل �Eوغ ،Bارسة أن ذل خاصة ال�ف8ى والعالج عامة، العالج م
عى والعالجMب�رجة ال �bا أك���iت%?ة ت�انى ال%ع� به(ا االرت%ا$ أش� مVاإل J)ال ال Mلىی� uفى فق 
[9 ما أهS م9 وأنه الv%ادات، أو الع�ق�V ا عامالً ” اع�%اره� و�ا�lا، `اه�ا األهV ،S[9 لS إن ،“عالج
xغ' �tام ع9 ال�yل االل�Eال�فاص'!. 

�Yن، ن�ف ع�ت3+ن@ ق  ّJوض ل��ارسة ه(ه واقع م9 ف تع�
ة واقع م9 وأgVا خاص، ب+جه ال
 ت3+ن@ ال�jا$، l+ر فى ال(هان9EE ال�ضى خاص جهو�+  ع+ما، م�ضاJ وعى م+اجهة فى وعEى

ا الف�دJ ال�+ ومE8�ة ناح�ة، م9 ال+عى م�8+
ات ع9 م�3املة، ب�ت ح�ى م�الحقة، ف�وضى� ب�Eها �
ان، 'الEY+ل+جى وذاك ه(ا وعالقة ،أخ�J  ناح�ة م9 ال�هاVة مف�+ح ال+عى ه+ ما إلىVض، ه(ا واإل�الع' 

ثقـافتنا المصرية، وإلى درجة ال  
العربية، : أعرف مداها

شديدة االرتباط بما جاء فى  
هذا العنوان، وقد كان  
العنوان األصلى فى أصول  

عالقة هذا  ”: الكتاب األول هو
العالج بالسياسة والدين

ألمحت فى ذلك الكتيب إلى  
مسألة الدين فى ثقـافتنا من  
:أبعاد أربعة هى

التصوف ومسيرة النمو  ) 1(
الفردى،

والتصوف الجماعاتى  ) 2(
(الطُُّرق(

والدين التواصل  ) 3(
ثم) المعاملة(

الفرق بين التدين  ) 4(
واإليمان،

انتبهت اآلن إلى أن كل هذا  
وغيره يندرج تحت ما يمكن  
أن نتعرف عليه كثقـافة شعبية  
تدينية إيمانية لها حضورها  
الفـاعل طول الوقت فى وعى  

مشاركين معالجين ومرضىال

تعرفت على ثقـافة ناسى من  
خالل هذا العالج أكثر مما  
تعرفت عليها عضوا فى لجان  



 ت+از
ا ال�?+ر تار
خ عY� “الJ+EA  اإلVقاع” م+قع ج+ه�
ة وت3امال وض+حا أكb� وصل��ى فق� 'ال?+ل أما
��اً ” )العالجى ال�+” مE8�ة معiرحالت: واس�عادة ،و�عادة ،تل + وأتا'ع أشارك وأنا ذلB كل( وال�?+ر ال�

S9 فى وأساه
عى ال+عى” أس�Eه ما ت3+Mا$ خالل م9“الjعة :العالج ه(ا ن+M م9 األخ�J، تل+ ال
 على أكb� ر]yت ،”ال�0ی% مع0ق� “و�9E” اإل��ان م3&,ة “ب9E الف�ق  على أكb� تع�ف@ ال�?ل� (اه

ان مE8�ة( األولىVب أنها 'اع�%ار )اإل�ومع “اإلدراك” مع ال�عامل إلى أق ”+ اإلVقاع عY� ال�+اصل ال�
 J+EAال“ �Yنامج( ع�امج/ ب�وج ال�خ+ل )ب�iوال. 

� ع+دة إلى �AVاج ه(ا كلMة ةم�ه� الالزم م9 ]ان ل93 اآلن، إلEها لالس�?�اد مMال ال م�8قلة تف�Eل
yE أنه حmE م9 ال%ع� ه(ا إلى أشE� أنV ة وهى خاص، ب+جه ثقاف��ا�ل حاض+l @ارسة فى ال+ق ه(ا م

عى العالجMه[(ا، ال Bه أع+د ح�ى وذل� .الف�صة س�A@ م�ى م�8قل عل فى إل

 :العالج هAا م�ارسة أث�اء - ال�0علقة – الع,:�ة ال8�.9

�ة إن: أوالYى الغالtضانا م9 الع�ن  م+lال فى أش[اله، '[ل العالج، ی�عاMم D?ال�ف8ى ال �Eوغ 
 ه� هللا “أن :ال�رجات م�iلف ب�ق9E وج+دهS م9 مع9E ع� فى !!)الM�احة ذلB فى 'ا( ال�ف8ى
 .ذ]�ت ]ا م�ضهS ن+ع أو دی�هS ن+ع ع9 ال�t� 'غx” ال)افى

 أو مbال 'الق�آن( ال�ی�ى 'العالج األح+ال، أغلD فى ،م-اش,ة عالقة له ل�h االع�قاد ه(ا نإ: ثان�اً 
�ة ال�قىk�jار]ة أو ال%bل إنه بل ).ال8�3�ة الV ة�ارسة ]ل فى ثقا��ة خل��ة الY?ة ال� بل�نا فى اله�
 .ص�احة ن(]�ه أو ع�ه ن��Aث لS ل+ ح�ى عام، 'j[ل


ا، ف3�
ا مع�ق�ا �hل االع�قاد ه(ا إن: ثال�اً �tع ول�3ه ن%�V فى  J+�8وعى م �ل غائbل وأعS أشV ما 
�قة ثقافة ه+ .'آخ� أو 'j[ل العام ال+عى ن8�ج فى “وشاملة” ع

 الv%ادات أداء مع l�دJ، ت�اسD أو م%اش�ة، عالقة 'الg�ورة لها ل�h الbقا��ة األرض�ة ه(ه إن: راHعاً 
tه� أو )لإلناث ال�قاب أو الMAاب :مbال( مع9E بJy  اإلل�yام مع وال الE+م�ة،' 9Eال( معbالق :مlإ 
 )ال8ل9E لل�جال اللAى

 l+ل tVل العالج، أث�اء عامة ال�ی��ة واللغة ال�ی��ة، األH(��ة اس�عال فإن ذلB، م9 'ال�غS: خام3اً 
+عة أف�اد أح� إل�ه ت?�ق  إذا إال اللهS م�Aودا، ال+ق@M ]�ا أن�ا ح�ى +ا،عف العالج ذلB فى 'ا ال
  .واح��ام 'S8A ع�ه ن�A+ل ما س�عان

 الjار]9E ع�د قلة و��غS وغال%ا، `اه�ا ]ان وم+ض+عا ش[ال 'االخ�الف ال8اح إن: سادساً 
9EEA�8�ا'ه ]ان وال لل�اقjة م?�وحا V[9 لS ال�قلJ�E ال�ی�ى اإلل�yام درجة فى االخ�الف أن إال ال� 

 .ال+ق@ l+ل ال�+اصل ع� دون  حائال

 إلى” م�ج�د رN�ا “مbل حg+رها ص+ر أ'u8 م9 ال�ی��ة اللغة اس�عال إلى أض?� ]�@ ح9E: ساHعاً 
�E�” واآلن ه�ا” رN�ا م9ا -ة مbل تMل�اتها، اح�االت أعg'  Dْlاi “األلعاب م9 لv%ة أث�اء مbال: ال
�ه أسارع ك�@Yأن�ى إلى 'ال�� �Eا إلى أش��ر �اضAة فى ج،العال جل8ة فى مع�ا ال�Mالعالج، ح h� إلى ول
Jاض أ�ب اف��أو مغ� J�
�Mقى، أو ت
yEاف�Eم Sض ول�ع�V دی9 م9 أح��j� الjاه�ی9 دائ�ة م9 ح�ى ال

 ع9 وال ،“واآلن ه�ا” ع9 ذلB م9 أJ ی%ع�نا ولS ال�8+ات، ه(ه l+ال الMل8ة 'ع� ال�اقjات أث�اء
+عة ت�Mح ح9E أح�انا �AVث ال(J ه+ الع[h ]ان ر�ا بل العال9EM، أو ال�ضىM اس�gAار فى ال

عى ال+عى ه(اMال J�Eه” ال��ع� .ال%اش� األسل+ب به(ا “إل

 ح�]�ة ت�E8M مع ال%اش� ال�عامل إلى -تق�
%ا- األخE�ة س�+ات األر�ع فى األم� بى ت?+ر: ثام�اً 
ا ال�3+نة ال+عى� فى أكY� ب�ور ف�ق+م العـEَـ9ْ َرْأJَ  ت��Mد ما عادة ال�ى وهى عادة، وس?�ا فى ب��Eا، �
�E9 ال�+اصل ت+ثEاد ب�عة، أف+M ،“عل�ه واف��ق+ا عل�ه اج�ع+ا” تعEY� أح�انا ن�8عل ]�ا أن�ا ح�ى ال

Sم�ه ون�8له �� ه+ ما” على نف��ق  ال�الى، األسY+ع إلى نف��ق  وح9E ،“م�j�ك ه+ ما” ح+ل نل�قى أن�ا ]
ل م��ة وهى أgVا، ر��ا وحmE ن��S، حmE بE+ت�ا إلى ت�ل واسعة مtلة تA@ أgVا “م�j�كjع ت�Mال 

المجلس األعلى للثقـافة، أو من  
قراءاتى أو خبراتى الشخصية  
الطويلة

إن الشريحة االجتماعية التى  
اشتغلت معها هذا العالج طوال  
هذه العقود األربعة كانت  

قة الوسطى  أغلبها من الطب
الشريحة المتوسطة واألدنى  (

منها

أن ممارسة العالج عامة، والعالج  
النفسى خاصة والعالج الجمعى  
بدرجة أكثر تخصيصا مرتبطة  
أشد االرتباط بهذا البعد  
اإليمانى الذى ال يتجلى فقط  
فى المعتقد أو العبادات

أنه من أهم ما يمكن اعتباره  
، إن لم يكن  “عامالً عالجيا”
ألهم، ظاهرا وباطنا، بغض  ا

!.النظر عن االلتزام بالتفـاصيل

تكونت فروضى متالحقة، حتى  
بدت متكاملة، عن مستويات  
الوعى من ناحية، ومسيرة النمو  
الفردى فيما بينها إلى ما هو  
الوعى مفتوح النهاية من ناحية  
أخرى، وعالقة هذا وذاك  
بالبيولوجى واإليمان

مرضانا  إن الغالبية العظمى من  
يتعاطون العالج، بكل أشكاله، 
فى مجال الطب النفسى وغير  

بما فى ذلك  (النفسى  
فى عمق معين من  !!) الجراحة

وجودهم بيقين مختلف  
هللا هو  ”أن  : الدرجات

بغض النظر عن نوع  “ الشافى
دينهم أو نوع مرضهم  

إن هذا االعتقـاد ليس له عالقة  
مباشرة، فى أغلب األحوال، 

بالقرآن مثال أو  (دينى  بالعالج ال




ة دی��ة إحالة دون  وذلB م�Aد، ت�تDE دون �E8ة تف�م%اش. 

ع ه(ا إلى الAاجة كان@: تاسعاً Mام ال�gح+ل ال �Eلiال� u�jال��  Jy[�عى، لل+عى الMال �هtت 
�bاألمان، ع�م م+اقف فى أك S�Eار فgAعى ال+عى ه(ا اس�Mالا مع ال 'ع�ه ما إلى ت�ع�Eه ح�

 'ال+عى ذلB ارت%ا$ اح�ال إلى ال�Aودة اإلشارات 'عx ن�%ادل ]�ا ول�3ا عادة، دی��ة ألفا� دون  حاض�ا،
�� فاألوسع الف+قىان أو لل�ی9 إحال�ه وال ح�وده ذ]� دون  ،..غای�ه إلى فالVل اإل]j' �الخ ..م%اش. 

عى ال+عى( األعSt كال�j�  ال�ا'u به(ا الjع+ر تأك�: عاش,اً Mا )ال�M
 فى ال��رج مارسة مع ت�ر
�Eت+ث B9 ال�ى ال+صلة تلgة ت� أف�اد ]ل SgV :ش+ال وأكb� إحاlة وأوسع أ'قى وعى مع ال�+اصل فاعل

+عةMل ،“'الع�ض” ال�+اصل وه(ا غال%ا، ال�A إلى األق�ب ی�Yو ]ان “ات8اعا“و “l+ال” ت�ع�Eه وال
انى ال%ع� ه(اVا اإل�اضAل @Aال+عى س?ح ت �اهtعة ال+Mbلة لل�ة لbقاف��ا الYعjاصة خاصة الiال 
 .الjافى ه+ هللا أن فEها تغلغل وق�

Qاس أن ب�ا: ع), حاد� حg+ر م�J على ج+ه�
ة ب�رجة ی�+قف ال+عى فى اآلخ� حg+ر م�
 ما إلى ت��?ه ال�ى ف��اثقا واقع م9 إل�ه واالن�اء األعSt ال�j�ك ال�ا'u ه(ا حg+ر تiل�E فى الjارك

 .'الg�ورة ](لB ت8�Eه دون  'آخ�، أو 'j[ل “هللا” ه+

�ة ع9 ذلB ی�ف�ل لS: ع), ثانىkقافى ال+عى إب�اbى الYعjال u%ت� أن “مbل الjعYى، 'ال�ی9 ال
 إلخ…“ت��اس ما ناس غ&, م% ال(�ة إن“و ل-ع�ها ال�اس

Tا: ع), ثال�tا أنه الحعى ل+عىا ه(ا إلى االن�اء زاد ]لMعة فى( ال+M االح��اج ت�اجع )ال
  (Transferenceال?�ح أو Pairing ال�bائ�ة( مbل العـِّـ?لة 'العالقات ال�B8 فى ال%الغة إلى اللA+ح

�ا ال�ی��ة العالج ال�yام ب�رجة ی�عل� ال األم� أن ب�ا: ع), راHع�iقفه ی�عل� ما 'ق�ر ش+ م9 '
ارسة�ة الkاMر ال+gقافى ال%ع� ه(ا وحbقات فى ال%l ه�kلفة و�i .ال

Vال ]اد ح�ى ن�ر: ع), خام �هtV أب�ا Jهاد أjة ب��+ص اس�� 'آVة االس�jهاد مbل م�Aدة دی�
 ه(ه مbل إن بل الjار]9E، م9 أو العالج م9 س+اء مق�سة، مق+لة أو نJ+Y  ح�یm أو ب(اتها ق�آن�ة

 ما إلEها الع+دة أو فEها ال�ادJ یـُـ�فx وأح�انا ف+را، تـAَـMـSَّ ]ان@ م�ادفة `ه�ت ما إذا االس�jهادات
 .ذلB أم[9

�ا وصل��ى: ع), سادس�iقة عالقة ش� ل�ات�او  فى ب+ض+ح إلEها أش�نا ال�ى ال�+ ح�]�ة ب9E وث
�ة[�Aت3+ن  ل B�عى ال+عى ه(ا مع واإلVقاعى الA�]ى ال�+اصل و�9E ال��اع�ة، ال�Vال�3M]�ه فى ال�ح 

 .م%اش�ة ال�ی��ة اللغة اس�عال دون  فأشل أشل وعى إلى ال��عV�Eة

�ة اآلن ه�ا إلEها أت?�ق  أن أر
� ال ف�وض إلى ت+صل@: ع), ساHعjس+ء خ Sة الفهM� االخ�yال، ن�
�ة ت�اولى فى إلEها �تأش ل��3ى[�Aل ”B� فاألكY� األكY� 'ال+الف ال��ع�E ح�]�ة أن حmE م9 “ال�Vال�3
+Aة نVخالل م9 ال+اح� B�8ى االرتقائى لل�+ م+از
ا V[+ن  V[اد فال�E]jل ال�ع�دVة دVال�3 'عx ع�� ال

ا اللغة ه(ه مbل اس�عال م9 ح(رنا وق� اآللهى، ش%ه ال+ج+د jV%ه ما إلى لل+ص+ل “ال�3ح” ال�+��ة[ 
 .ُ]فِّ�وا ح�ى ال��+فة 'عx إل�ه ش?ح ما إلى ُن��8رج ال ح�ى ماسل+، أب�اهام فعل

 العالقات فى س+اء Program Out – and – In والi�وج ال�خ+ل ب�نامج أن ب�ا: ع), ثام%
انى( الbقافى ال+صل ه(ا عY� ال�bائ�ةVاب ال(هاب عالقات فى أو )اإلVعى ال+عى “إلى“و” مـِـ9ْ ” واإلMال 
J)ی�3+ن  ال uعة وس+M ما مع ت�اس%ا األكb� أنه ب�ا و�الع[h، ال3+نى ال+عى إلى 'ال��ر
ج و�ها ال

�عة 'ه ت�MلىY?ة ال
�j%م8ارها فى ثقاف��ا فى ال St��عى وال+عى الij�ى ال+عى ب9E الMفال+عى ال 
 الJ+EA  واإلVقاع الij�ى الJ+EA  اإلVقاع عم غال%ا ال��اغة ال�ات%ة الv%ادات ت8هله ق� 'ا ال3+نى
 .'آخ� أو 'j[ل ال3+نى

ة م�اقjات وهى عالج�ة، جل8ة ]ل 'ع� ال�اقjات فى ن�D�M – ومازل�ا – ك�ا: ع), تاسعtم�� 
�ة��ة، تعلY
 تفE8�ات أVة فى الi+ض مAاولة ن�D�M وأgVا والA�ام، الAالل ع9 ال�Aیm ن�D�M ]�ا ت�ر

الرقى الشرعية أو المباركة  
بل إنه يمثل خلفية  ). الكنسية

ثقـافية فى كل الممارسة الطبية  
المهنية فى بلدنا بشكل عام،  
حتى لو لم نتحدث عنه أو  
نذكره صراحة

إن هذا االعتقـاد ليس معتقدا  
فكريا نظريا، ولكنه يقبع فى  
مستوى وعى غائر أشمل وأعم  

هو ثقـافة عميقة    يمثل ما
فى نسيج الوعى العام  “ وشاملة”

بشكل أو بآخر

إن هذه األرضية الثقـافية ليس  
لها بالضرورة عالقة مباشرة، أو  
تناسب طردى، مع أداء  
العبادات اليومية، وال مع  

: مثال(اإللتزام بزى معين  
أو  ) الحجاب أو النقـاب لإلناث

إطالق  : مثال(بمظهر معين  
).مسلميناللحى للرجال ال

إن استعمال األبجدية الدينية، 
واللغة الدينية عامة أثناء  
العالج، يظل طول الوقت  
محدودا، اللهم إال إذا تطرق  
إليه أحد أفراد المجموعة بما  
فى ذلك المعالج  

إن السماح باالختالف شكال  
وموضوعا كان ظاهرا وغالبا، 
وبرغم قـلة عدد المشاركين  

ختالف فى  المسيحيين إال أن اال 
درجة اإللتزام الدينى التقـليدى  
لم يكن مطروحا للمناقشة وال  
كان غيابه حائال دون عمق  
التواصل طول الوقت

حين كنت أضطر إلى استعمال  
اللغة الدينية من أبسط صور  

“ ربنا موجود”حضورها مثل  
إلى أعمق احتماالت تجلياتها، 
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 من )1( الجمعى العالج فى مقدمة( الرخاوى يحيى1][ – 

 ،)1978 األولى الطبعة( )المطلق رحاب إلى الجماد ذكاء
 النفسى الطب جمعية منشورات )2019 الثانية والطبعة(

 وفى المصرية األنجلو مكتبة فى متاح تابوالك التطورى،

 وفى ،10 شارع النفسية للصحة المقطم دار مستشفى منفذ

 كما المقطم، مدينة 9 شارع من 18 شارع 24 :الرخاوى مركز

 هو وهذا www.rakhawy.net  المؤلف بموقع أيضا يوجد

 .الرابط

 للدين البيولوجية األسس “سطور مجلة الرخاوى، يحيى[2]- 

 2004 يوليو عدد ،“انوااليم

 ،“اإلبداع وتجليات الوجود حركية” الرخاوى، يحيى[3]- 
 2007 للثقافة، األعلى المجلس

 اإلنسان “اآلخر الوعى ذلك :الموت” الرخاوى، يحيى[4]- 

 2008-1-5 بتاريخ اليومية، والتطور

 من اإلدراك ملف “والتطور اإلنسان” الرخاوى، يحيى[5]- 

 (2013-3-10 إلى 10-1-2012(

“ هنا واآلن”مثل مخاطبة ربنا  
مثال أثناء  : بضمير المخاطبْ 

كنت أسارع  “ لعبة من األلعاب
بالتنبيه إلى أننى أشير إلى  
ربنا الحاضر معنا فى جلسة  
العالج، فى حجرة العالج، وليس  
إلى أى افتراض مغترب أو  
تجريدى أو ميتافيزيقى

كنا نستعمل أحيانا تعبير  
، “اجتمعوا عليه وافترقوا عليه”

ونستلهم منه كيف أننا نلتقى  
، وحين  “هو مشتركما  ”حول  

نفترق إلى األسبوع التالى، 
“ ما هو مشترك”نفترق على  

أيضا تحت مظلة واسعة تصل  
إلى بيوتنا حيث نقيم، وحيث  
ربنا أيضا

أن هذه الممارسة وتطورها  
بهذه الصورة لها عالقة  
بفروضى المتعددة حول هذه  
المسألة مثل فروضى عن  

“ األسس البيولوجية لإليمان”
يزة التوازنية  والغر ”) 2(

والموت  ”) 3(“ الممتدة
كنقـلة من الوعى الشخصى،  

أو  )  4(“ إلى الوعى الكونى
، “أزمة نمو”باعتبار الموت  

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD290321.pdf 
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