
 1

� �� �� �� �

 

u{{{{{{Ú<…]ç{{{{<�]<ÄE59D 

Ú{{ÎçÚ<à{{{{<Ì>Þ{{{{{…ç> 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD210412.pdf< <
 بروفيســور يحيـــى الرخـــاوي

 rakhawy@rakhawy.org  - mokattampsych2002@hotmail.com  

 21/04/2012 "ا����ن وا�
	�ر"���ة 
 1695: ا���د -���� ا���� ا� 

 

 
 
 
<]ƒdÊ<îßÃ�_<±<Ù^ÏÊ
<îßjÃ�_<^ÛÊ<îßjÃ�_
H‚u_<îßÂ^�_<÷æ 
<íéÞ]‚uçÖ]<kè_†Ê
<ì…‚ÏÖ]æ<íéÏéÏ£]
íéÏéÏ£] 

 
 
 

]<¼é¬<°u<Ýø¿Ö^e<…çßÖ
<…çßÖ]<îÊ<Ýø¿Ö]<hæ„è
äÃÚ<ðî–éÊ 
<÷<H†ã¿è<÷<HîËj−<÷
<÷<HïçŞßè<÷æ<†�jßè
H¼Šfßè<÷æ<˜fÏßè 

<<HÔ×–Ëe<ÔÖƒ<ØÒ
…çÞ<î×Â<Õ…çÞ<ï…`Ê 

 
 
 
<^ËÃ–jŠÚ<Ôjf�^}<ác
<H^è‚rjŠÚ<^ßéÓjŠÚ
<ÄÛŠi<øÊ<íé’Ã¹]<îãÊ
H± 
<^•…æ<^Û�Â<Ôjf�^}<ácæ
îÏu<]„ãÊ 

 
 
 

>…çÞ<><Ñ†�i<ï†}_<íÛ×Ò
]‚e<Hîq…^}<±c<î×}

HgŠvÊ<ðî–i<÷æ 
<Ñ†�jÖ<h†Çi<îâ
…]†Ûj‰^e 

 
<<çvµ<÷<…çÞ<îßŞé¬

ـّرى(وقال له     ):لموالنا النف
  :وقال لى

  أوقفنى فى نور وقال لى ال أقبضه وال أبسطه وال أطويه
  وال أنشره وال أخفيه وال أظهره،

  وقال يا نور انقبض وانبسط وانطوِ وانتشر واخفَ واظهر،
  وانطوى وانتشر وخفى وظهر، فانقبض وانبسط

  .ورأيت حقيقة ال أقبض وحقيقة يا نور انقبض
  وقال لى ليس أعطيك أكثر من هذه العبارة، فانصرفت

  فرأيت طلب رضاه معصيته،
  فقال لى أطعنى فإذا أطعتنى فما أطعتنى وال أطاعنى أحد،

  فرأيت الوحدانية الحقيقية والقدرة الحقيقية
  :فقلت له

  بالظالم يذوب الظالم فى النور فيضىء معهحين يحيط النور 
  ال يختفى، ال يظهر، ال ينتشر وال ينطوى، ال ينقبض وال ينبسط،

  كل ذلك بفضلك، فأرى نورك على نور 
  فإذا أمرت النور الجديد يأتمر بكل ما لم يستطعه

وال . وال تطويه، وال تنشره. وال تبسطه. ال تقبضه:تحيطنى سبحانك بكل هذه الالءات  حين
  .وال تظهره، فأنت تضعنى بحق قوة ضعفى ويقينى بك داخل رحمتك. تخفيه

  نور االثبات من نور النفى: ينطلق منى إليك بأمرك
  وال أتراجع،. وال أعشي. وال أنسحب. ال أعتذر

ـَماً    أقتحم ـَش   .ورضاالنور ع
  إن خاطبتك مستضعفا مستكينا مستجديا، فهى المعصية فال تسمع لى،

  وإن خاطبتك عشما ورضا فهذا حقى
  ،"النور"اسما للموقف فرحت أنها لم تعرف " نور"حين وصلتنى كلمة  

  ."نورك"ولم يلحق بها ضمير حتى انت سبحانك 
  كلمة أخرى تشرق بداخلى إلى خارجى، وال تضىء فحسب،" نور"
  .ى تغرب لتشرق باستمراره

  .ال عتبى
  .هى مجازفة بال استئذان

  .يحيطنى نور ال يمحو ظالمى، فأشع بك منك 
  .ال انقباض، وال انبساط، وال انطواء، وال انتشار، وال خفاء، وال ظهور

  .إذا تقابلت األضداد بكل التحدى الحى اجتمعتْ فيك 
  .هى نور ليس كمثله شىء 
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هر وأختفى وأنطوى وأنتشر وأنت تنيرنى بخطابك، وترجعنى إلى كيف أنقبض وأنبسط وأظ
  .نفسى وإليك بالءاتك

  .هى حفز. الءاتك ليست نفيا
، علمتُ أنه يمكن أن يتخلّق اإلنسان فى كَبد "أن أنقبض"فى حقيقة " ال أنقبض"رأيتُ حقيقة   

  من جديد، ويظل الجديد يتجدد بك
  .أول" فى"األول هو دائما 
تعطينى أكثر من النفى حتى أظل أسعى، ليس إلى اإلثبات، وإنما بنفى النفى  وما طمعت أن

  إليك،
  .نور على نور: أستضئ بالحركة كما يضيئنى السكون 

  "ال"النفى يحفزنى حتى يكفينى الحرف 
  .فى البدء كان هو الحرف الذى يوصلنى إليك

  إله" ال"
  إال اهللا

  ال تكفينى العبارة إال أن تمألنى نورا
  أحتاج أكثر منها فال

  ال تلمؤنى العبارة إال ان تتجاوز نفسها
  أنصرف عنها إليك تضيئنى بك

  لو طاعتى هى التسليم فحسب، فهى ليست طاعة، بل جبنا
  من يطيعك بحق يظل ساعيا ليعرف كيف يطيعك

  وهو ال يعرف فال يتوقف، فما أطاعك أحد
  :حين أطيعك أحافظ بذلك على نقطة البدء المتجدد

  ون أولى هو إلى آخرى، وأخرى هو أولىأن يك
  األول ال يطيع، هو ينطلق فينطلق وكأنه يعرف الطريق

  بل هو يتوجه ليبدأ نحوك باستمرار 
  واآلخر ال يطيع بل يبدأ من جديد إليك

  الوحدانية الحقيقية ليست حقيقية إال بالسعى الدائم
  والقدرة الحقيقية ليست حقيقية إال بالكدح المستمر

  .اولأح 
      فال تمتحنى أكثر

***    *** 
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