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  الذى اكتفى بالمعرفة
بديال عن الباقى، هو    الجزئية 

 أعمى عن ما عدا ذلك،
 وعن ذلك أيضا،

 
 
 
 
 

فى    من   مرضا   اهللا   زاد   إنما
  يؤكد حتى  مرض    قلوبهم 
  انكشف   ربما … اختيارهم 

فأفاقوا إلى فرصة    زيفهم 
 .جديدة

 
 

 

 

 

 :الحلول   أنصاف
ـُـ      وتجهض القوى،    نهكت

 المسيرة،   ، وتشوه الثورة 
  فيك،   لعجزٍ   بها   رضيت   فإذا 

ـّنها   فال     يحاول   لمن   تزي
 .ليكون ممكنا  المستحيل 

 
 

 مقدمة
 

 الحكم اليوم قاسية والزمة وصادمة
 )ومتى كانت غير ذلك؟؟(

 يا رب تتحملونها معى
 عذرا
 شكرا

 
 
)100( 

 بديال عن الباقى، هو أعمى عن ما عدا ذلك،   الجزئية   الذى اكتفى بالمعرفة
 وعن ذلك أيضا،

)101( 
  . الزجاج   من   الماس على  تخشَ    وال .. منها،   يخافون   أنهم   فاعلم الحقيقة،    عن   محرفا   كالما   سمعت   إذا
)102( 

  درجِ فى محلّهم على    فرقصوا الحقيقة،    نصف   رأوا   الذين   أولئك   الدنيا   الحياة فى  الخزى    يصيب   إنما
 الضياع، 

  .يعمهون   غيبوبتهم فى    فهم العمى    البكم   الصم   أما 
)103( 

فأفاقوا إلى    زيفهم   انكشف   ربما … اختيارهم   يؤكد حتى  مرض    قلوبهم فى    من   مرضا   اهللا   زاد   إنما
 .فرصة جديدة

)104( 
 :لعل اهللا سبحانه قد زاد مرض قلوبهم حتى تفوح رائحة عفن الزيف

فيعلم الباقون من ذلك كم هىكريهه. 
)105( 

 :الحلول   أنصاف
ـُـ     المسيرة،   ، وتُشوه الثورة   وتُجهض القوى،    نهكت
  فيك،   لعجزٍ   بها   رضيتَ   فإذا 
ـّنها   فال    .ليكون ممكنا  المستحيل   يحاول   لمن   تزي
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 يترك،   ماذا   انصحه   يفعل، ولكن
  .شيئا، ربما يتحدد اختياره   تقل   وال   منه   استئذانه، فاسمع

 ، اجترارا االنشقاق، كفى    شرعية

ـِك   أن   لوجودك الواحد المتناوِب، فاحذر ـُنه   قواك   تـ
مع التناوب، والنبض، وسط الناس، وبهم : وأنت تحسب أنك تقاتل، إبدأبأى منكم، وسوف يكتمل الفريق

  ضحكة   أنها يدعى  راضية،    ضحكة   وجهه على    يرسم
يؤكد السوء، ال  االجترارى    االعتراف : مما فعل، ثم يعاوِد وهو يبتسم أيضا، نفس االبتسامة

 .العارفين   أنوف   تزكم   رائحته   أن ينسى    إنما :  التوبة

 :الرابــــــع السنــــــوي
 " الكــدح مــن عامــا

 " العربية النفسية العلوم
  2017  جوان 20 الى 13 من " النفس وطب

 ) االنجازات
 "العربية

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet14Years.pdf 
 "العربية النفسية
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)106( 
يفعل، ولكن   ماذا   ألحد   ال تَقُْل   الطريق   منتصف   بعد

استئذانه، فاسمع   أو تردده،    أو   ؤلهتسا فى    استمر   فإذا 
)107( 
شرعية   ال تعطيها حتى    أحزانك   عن   الكالم فى  تتماد    ال
ـِـر  ـَّا انصه  .الجديد   الكل فى    وهي

)108( 
لوجودك الواحد المتناوِب، فاحذر   تأجيل   هو:  أجزائك   بين   الصراع   إطالة   إن

وأنت تحسب أنك تقاتل، إبدأبأى منكم، وسوف يكتمل الفريق
. 

)109( 
يرسم   بسوئه، وهو   باالعتراف يكتفى    من   يخدعك   ال

مما فعل، ثم يعاوِد وهو يبتسم أيضا، نفس االبتسامة   الخجل 
  .ينفيه
)110( 

التوبة يدعى    أو   الصدق   ليتصنع   بسوئه   يعترف   من   إن
  

 

***   ***   ***  

السنــــــوي الكتــــــاب إصـــــــدار
عامــا عشــرة اربعــة انجـازات:  ـن.ـعـ

 ) االنجازات كامل  شامل(

 :بمناسبـــــــــة
العلوم شبكة" العلمي الموقع الطالق عشرة الرابعة الذكرى

وطب علوم في"  ــن.ـعـ.شــ"  الصدارات الثاني

  
االنجازات كامل(  الرابع السنوي الكتاب  تحميل
العربية النفسية العلوم شبكة"   موقع من التحميل -

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet14Years.pdf
النفسية العلوم مؤسسة"  لـ االلكتروني المتجر موقع من  التحميل 
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يكتفى    من   يخدعك   ال
  يرسم   بسوئه، وهو   باالعتراف 

راضية،    ضحكة   وجهه على  
مما    الخجل   ضحكة   أنها يدعى  

فعل، ثم يعاوِد وهو يبتسم 
: أيضا، نفس االبتسامة

يؤكد  االجترارى    االعتراف 
  .السوء، ال ينفيه

  

إصـــــــدار
ـعـ.شـ" 

الذكرى -
الثاني السنوي االسبوع" اختتام  -

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet14Years.pdf
- 
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