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ـّرى(وقال له    ):لموالنا النف
  :وقال لى

  فرضت عليك أن تعرف من أنت
  .أنت وليى وأنا وليك

  :فقلت له
  .الحمد لك

  .وما كنت ألحاول أن أعرف من أنا إال ألنى حسبتُها أنا
  ".تحقيق الذات"ضحكوا علينا بالدعوة إلى 

  .رحت أدور حول نفسى ككلب يحاول أن يمسك ذنبه
ـُـدعتُ زمنا    :فخ
  .ال أنا عرفت من أنا، وال أنا عرفت من أنت 

  وحين كففت أن أدور حولها وجدتك تدلنى إليها
  ى فاكتشف اختيارى وأننى حين أجدنى أجدكتفرض ذلك عل

  فإذا بك وليى، وأنا وليك، أفبعد هذا فضل؟
  ومسئولية؟

****  
  )2" (اسمع عهد واليتك"من موقف  

ـّرى(وقال له    ):لموالنا النف
  :وقال لى

  الليل لى ال للقرآن يتلى،
  .الليل لى ال للمحامد والثناء
  وقال لى الليل لى ال للدعاء،

  ء الحاجة وإن سر الحاجة النفسإن سر الدعا
  وإن سر النفس ما تهوى

  :فقلت له
  ..ليس كل ليٍل ليال، وإال

  ".الذهاب"/"الرجوع"الليل الذى هو لك هو سكون اللحظة األخيرة األولى فى نوبة 
  .هذه ال أملؤها ال بالقرآن وال بالدعاء وال بالمحامد وال بالثناء

  .م أمتلْئ أناكم مألتُها بكل هذا فامتألتْ هى ول
  هذا الليل اللحظة، الليل الرحم، الليل الوالدة هو لك وبك،

  .فهو لى معك إليك
  .ال أحتاج وأنا فى نقطة الليل السكون النهاية البداية إال إليك
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  .هذا الليل ليس بحاجة إلى غير ما هو
  الكفاية كفاية، فلماذا الدعاء؟ ولماذا الحاجة؟ ولماذا النفْس؟ ولماذا الهوى؟

  .أتمسك بضعفى البشرى وأواصل بكل ما حذّرتنى منه
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  مع ملحـــق ردود بريـــد الجمعـــة

www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookWinter12.pdf 

www.arabpsynet.com/Rakhawy/ RakBookWinter12.exe 

 بروفيســور يحيـــى الرخــــاوي

rakhawy@rakhawy.org 

mokattampsych2002@hotmail.com 

  

***    ***  

ØérŠj×Ö  …ç{{{ŞjÖ]<æ<á^{{ŠÞý]<ê{{Ê<o{{{vfÖ]<æ<í{{{‰]…‚Ö]<ì‚{{uæ<»< <

Ù^{{{{{‰…] íÓf�Ö]<‚è†e<±]<g×�< <

arabpsynet@gmail.com 
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http://www.arabpsynet.com/cv/cv.htm 

  علـى الويـب) اليوميـة" (اإلنسـان و التطـور " كامـــل نشــرات 

http://www.rakhawy.org 

www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm 
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