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ـّرى(وقال له    ):لموالنا النف
  :وقال لى

  .المواجيد بالمقوالت كفر على حكم التعريف

  :وقال لى
  .فى من الحرف وال تأخذ خبرى عن الحرف ال تسمع 

  :وقال لى
  .الحرف يعجز أن يخبر عن نفسه فكيف يخبر عني 

  :وقال لى
  .أنا جاعُل الحرف والمخبر عنه 

  :وقال لى
  أنا المخبر عنى لمن أشاء أن أخبره 

  :فقلت له
  المقوالت أعجز من أن تحتوى المواجيد وإن صحت،

  ضوح، حتى ال ينكشف عجزها عن التوجه نحوكعلى أن المواجيد نفسها تخشى الو

  فإذا اختبأت المواجيد فى المقوالت فهو كفر على حكم التعريف

  يظل الحرف حرفا على أطراف المواجيد والمقوالت، فكيف آخذ خبرك عنه 

  الحرف إذا لم يتردد صداك فيه ظل خاويا يردد ما ينقر عليه وال يدل عليك

  فكيف يخبر عنك؟

  يشير إلى ناحتيك لو امتأل بما هو جدير بك ال به يمكن للحرف أن

  وهل تحتاج أنت لمن يخبر عنك سواء كان حرفا أو موجدة أو مقولة

  رحالت الذهاب والعودة ال تستبعد الكفر، بل قد تنصهر به، إليك

  .المواجيد التى تفرزها المقوالت، ليست هى المقوالت

  وكالهما ال يغنيانى عنك

  .ال أسمع الحرف بديال عنكأسمع لك من الحرف، و

  .آخذ خبرك عن الحرف مبتدأ فأجتهد أنا له بالخبر

  .الحرف ال يخبر عن نفسه وال عنك، لكنّه يسمح لى أن أمتلكه ألشير به إليك

  أنت المبتدأ والخبر والمخبر، وما الحرف إال المبتدأ قبل كل ذلك، وليس بعد كل ذلك

  .من يحسن الوقوف بين يديك الجملة المفيدة تظل هى رحمتك التى تظل
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  مع ملحـــق ردود بريـــد الجمعـــة

www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookWinter12.pdf 

www.arabpsynet.com/Rakhawy/ RakBookWinter12.exe 
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arabpsynet@gmail.com 
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http://www.arabpsynet.com/cv/cv.htm 
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http://www.rakhawy.org 

www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm 
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http://www.facebook.com/Arabpsynet 
 


