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 رأ�*؟ فى بها ف�دت� خاصة #��ة لها ت عل وال�ى ال����ة ال����ة م���ات أه ما ..ب�ا�ة(1)  

 :���ى .د

 
 ع� ت/.لف أن الب+ م(الد�ة 2021 س#ة أب!اب على ون�� اآلن ال��ال ه�ا على اإلجا�ة أن أر

 م!اجهة ه! فع;لى م#اس?ة، و@+ون  م#اس?ة، م� أك=6 فى ال;!ض!ع ه�ا ت#اول8 أن#ى وأذ67 ق4ل، ذ
 �الJ!ل ال;I6Gة الG/H(ة على خاللها م� أتع6ف ال.ى مه#.ى أمارس وأنا ال!قC 8!ل ال��ال ه�ا

� س!اء ال;6ضى خالل م� فقM ل(L و@الع6ض،�P4./;فى ال Qأو أع6اضه 
وا ال�  وUن;ا �T#!نهQ، َتَع6ُّ
 �ف6حة أو م#اس?ة، ب+هHة ال.غ�6 وأتا�ع ال/اصة، ثقافاتهQ ع� ��6دون  وما ذوIهQ، خالل م� أ�Vا
 تغ�6ات م� ثقاف.#ا على 6Cأ ما ب�� م�a!م أناف :اآلن ال;I6Gة الG/H(ة ع� لل6د �ال#�?ة أما واِعَ+ة

 الJارق  ه�ا و@�� ذلf ب�� ال;6عd، ال�QT به�ا ال.!اصل(ة ال.e#!ل!ج(ا اس.�6اد ��d4 7اس�ة عH!ائ(ة
 ال;عاص6ة اإلن�ان(ة الG/H(ة ر@;ا بل فقM ال;I6Gة الG/H(ة �ع6ّ  لQ ال�
 ،“الe!رونا جائ�ة” األخ�6

 .ل�Qaا وGIعd ال��6ة ف.lاد مT.;عة
 

 ال:�ح؟ ه8ا على ردك ف�ا ال���4  ال� ��ع فى وص�ة ال2ف1ى ال��ض �ع�/� ال.ع-(2)  

 :���ى .د

� الmا مازال8 ال;�ألة أن أ�aاآلن، ح.ى ه 

Qفق+ 7ان، 7;ا ت;اما األم6 �ع+ ل Qا شاع �;ا تأث6اً  العامة وعى فى( ال#ف�ى ال;6ض انق�Vأ� � ب�
 على ��;ى وما العقل(ة، األم6اض تع6�4 مع ی.6ادف ما وه! الT#!ن  ��;ى ما إلى انق�Q )األC?اء
dانTاب أو( ال#ف�(ة ال�الة أو ال#ف�ى، ال;6ضى اآلخ6 الGما وه! )الع  
6T� العامة أل�#ة على Qاس� 

 على تJلu ق+ 7ان8 وUن ال#ف�ى، ال;6ض دون  �الT#!ن  تل�u ال!ص;ة mل8 وق+ ،ال#ف�(ة األم6اض
vع7 األخف ال#ف�(ة األم6اض �ع!# � �G?ح ما أح(انا بل ،وص;ة م#ها أك=6 ال�/I6ة أو الفeاهة م

 حال ول�ان العاب6ة، والل�ة االس.�هال(ة االن�6افات م� لe=�6 م#اس?ا وت6I64ا م;�lة صفة ال#ف�ى ال;6ض
 .نف�(ة حالة ع#+
 أصلى م�اخ�ة ال :�ق!ل ال.Tاوز ه�ا

 

 !م2ه؟ لل��:�ف�@ ال2ف1ى �ل*ت?ل وما لل�:�ف ال�.اب #ع- ���ل ل�اذا رأ�* فى(3)  

 :���ى .د

 ،الفل�x(ة أو ال+ی#(ة األص!ل فى وال ال;!ض!عى، العلQ فى ال جاهlة، �I6Hة 4C(عة ل(L ال.6Jف

على  طرأ  ما  بين  محكوم  أنا
عشوائية  تغيرات  من  ثقـافتنا

استيراد  بسبب  كاسحة
  بهذا  التواصلية  التكنولوجيا

وبين  ذلك  بين المرعب،  الحجم
جائحة” األخير  الطارق  هذا

يعرّ   لم  الذى  ،“الكورونا
ربما  بل  فقط  المصرية  الشخصية

المعاصرة  اإلنسانية  الشخصية
ويصعب  الحيرة  فتزاد  مجتمعة

.لحكما

فى( النفسى  المرض  انقسم
أيضا  شاع  بما  تأثراً   العامة  وعى

ما  إلى  انقسم  )األطباء  بين
يترادف  ما  وهو الجنون  يسمى

وما العقـلية،  األمراض  تعبير  مع
اآلخر  الجانب  على  يسمى
  الحالة  أو  النفسى،  المرضى

ما  وهو )العصاب  أو( النفسية
  باسم  العامة  ألسنة  على  يجرى

النفسية  األمراض



 ن.عه+ها أن ذلf �ع+ عل�#ا �أن أوصى ثQ “َوَتْقَ!اَها ُفTُ!َرَها َفَأْلَهَ;َها” وس!اها، ال#فL هللا خلu لق+
6 ما على عائ+ها ی.!�~ Cاقة ل(G?ح ب.6وVIه وUن;ا !رها،فT �إلغاء ول(L تق!اها ب.#;(ة  م� تـُـ�ـَـ/َّ
6
  ال;T.;ع وفى تق!اها مع ج#d إلى ج#?ا إل(ه، وت.!جه أجلهG;ل األص�ل الG� لى ال;ع#ى ه#ا+Tال 

 أصال، وص;ة، ال#ف�ى ال;6ض �ع.64 ال أنه ذلf على وI.6تd ال6ائع،
 وه! اآلخ6، ال6Jف أقGى فى �قع ال�
 �(Vهن ع� �ع�+ا 6Cف أقGى فى ال!ق!ف ه! ال.6Jف

 ال!فاة ح.ى ال!الدة م#� ن;!ه أC!ار C!ال ی.أرجح فاإلن�ان ،ال#;! ح76(ة وت!�~ ال#Vج لT;!د إعالن
��، ب�� ال#MH ال.#اف6 خالل م� ن;!ه ی.!اصل ب�لf وه! وال.#M)H، ال.غ�6 دائ;ىّ  ناح�.�� ب��V)�#ال 

 م6احل هى الف6د بها �;6 ال.ى ال.Tارب كل أن �ع#ى ال�
 “/6وجوال ال+خ!ل” ب6نامج خالل م� وأ�Vا
 وق+ قل(ال إال ی.6اجع وق+ ج+ی+، م� م#ها م!قفه فى ی#�6 أن ��اول وه! ��.J(ع ما الH/� �أخ�

d�.مف�+ة خ64ة اك، Qال ت6اجعه فى ه! ث Qل�.�� Laل، ی!اصل بل للع+Tل�6حل ال � ال#اح(ة إلى ج+ی+ م
 
 ال+خ!ل” ب6نامج ��;ى ما خالل م� ن;!ه ی.!اصل وه�aا الV+، ه�ا م� �dاك. ما حامال األخ6

 ع#+ ال�ال ج;!د م6Tد ول(L ال�76ة، ض+ ه! فال.6Jف ،” program out and In وال/6وج
 .أصالً  ال�!ار وال ال.ع+یل وال ال#ق+ ��.;ل ال وال.6Jف ال/Jأ، ال;!�~

 

 لإلل?اد؟ أ�Dا ال�.اب #ع- ات اه ع@ وماذا (4)  

 :���ى .د

 إذا ال�(اة ت!اصل أن ��.��ل “ال�(ة ال/ل(ة” أن �;ع#ى ب�!ل!ج(ة، اس.�الة اإلل�اد أن رأیى فى
 نها�ة �ال هللا وجه إلى ال.Gع�+ ن�! الغ�d إلى االت�اع ال;.lای+ة ال!عى ب+وائ6 عالق.ها ع� انفGل8
 اإل�قاع ی!اكd أو 4J(عةال مع ی.�اور �ع+ لQ خاصة ال;عاص6 اإلن�انو  ،“شيء 7;=له ل(L” م�+دة،
 
 م6ورا �ع+ه، وما الe!ن  فى األفالك دورات ح.ى م+ارها فى ال�رة ح76ة أول م� وال;;.+ ال;�(M ال��!
 إلى َ�ْ�عَ  ولQ أصله، ع� اإلن�ان انفGل وUذا ،الالحلQ وال�لQ وال(ق�ة، وال#!م وال#هار الل�ل ب+ورات

 أمام ماثال یل;�ه ال ما 7ل ی#6e وه! ف�.ق+م +ها،�ع ما و6e#I ذاته على �ق.6G فإنه َقGْ+ه، غا�ة
 الب+ الe!ن  وهارم!ن(ة ال4J(عة مع وال�!ار ال�عى واصل إذا أنه مع اإلل�اد، uI6C و4I+أ اآلن، ح!اسه

 ال��Jى �ال;#uJ �ال6Vورة ول(L ال#قى، ووج+انه إدراكه خالل م� ال4J(عى، اإل�;ان إلى �Gل أن
 .ال/ائd وال64هان

 

 وJT# U�Vرونا اإلصا#ة سقف م@ ی��� وال�Jف الهلع فهل #الهلع ال���MN@ أصابL كJرونا جائ?ة(5) 

 األو]Zة؟ هلع Yاه�ة  نJاجه

 :���ى .د


  درجة ه! الهلع!Gة قPومفاج � أو ال;��u ال/6J درجة مع ی.#اسd عادة وه! ال/!ف، م
� ،ال;ه+دeال/!ف زاد إذا ل � ومعlTّا معّ!قا وج+انا ص?حوأ �الهلع س;ى له ال;=�6 وخJ!رة 4C(عة ع

 أزمة م=ل حالة فىو  آلخ6، ش/� م� ی#.قل ُمع+ٍ  شع!ر وه! ،أح(انا ال�(اة وع� الفعل ع� الHلل ح.ى
 وتH.8 اإلصا�ة، ن!ع غ;!ض م#ها ع+ی+ة، ألس?اب للهلع، م64ر ی!ج+ حال(ا ف�ها ن�� ال.ى الe!رونا
 الهلع �a!ن  أن أما ،ال;!ت ح.ى تال;Vاعفا �عv وج�امة ال/J!ة، م+
 وت�ب�ب ال;6ض، أع6اض

 نف�(ة ألس?اب وارد اح.;ال لe#ه العاد�ة، األح!ال فى �ع�+ اح.;ال فه�ا اإلصا�ة س�ف زIادة فى س4?ا
 وق!ع” :القائل لل;=ل مG+اقا الهلع م� ته6@ا ول! نف�ه، إلی�اء م�ل �ه 7ان إذا صاح4ها ع� خا�(ة
 .”ان.�اره وال ال?الَ 

 

 الف��ة خالل ال?االت فى ز�ادة ت�Jقع وهل ..JVرونا م�ضى حاالت مع ال�ولة لل�عام تق���* ما (6) 

 !القادمة؟

بالجنون  تلحق  الوصمة  ظلت
وإن النفسى،  المرض  دون
بعض  على  تطلق  قد  كانت
نوعك  األخف  النفسية  األمراض

أكثر  السخرية  أو  الفكاهة  من
وصمة  منها

النفسى  المرض  يصبح  ما  أحيانا
مناسبا  وتبريرا  مميزة  صفة

  االنحرافـات  من  لكثير
 العابرة،  واللذة  االستسهالية

 :يقول  التجاوز  هذا  حال  ولسان
حالة  عندى  أصلى  مؤاخذة  ال

.نفسية

  بشرية  طبيعة  ليس  التطرف
 الموضوعى،  العلم  فى  ال جاهزة،

  أو  الدينية  األصول  فى  وال
الفـلسفية

 وسواها،  النفس  هللا  خلق
ثم “َوَتْقوَاَها  ُفُجوَرَها  فـَأَْلَهَمَها”

أن  ذلك  بعد  علينا  بأن  أوصى
وليس  تقواها  بتنمية  نتعهدها

بترويضه  وإنما ورها،فج  بإلغاء
عائدها  يتوقف  طاقة  ليصبح

وتتوجه  أجله  من  تـُـسـَـخَّر  ما  على
 تقواها  مع  جنب  إلى  جنبا  إليه،

فى  الوقوف  هو  التطرف
قيضهن  عن  بعيدا  طرف  أقصى

الطرف  أقصى  فى  يقع  الذى



 :���ى .د

� لQ ل! ح.ى aH� ،d�Cل ب+ورها قام8 ق+ ال+ولة أن أع.ق+eا�ة تT.ألن وت.;#ى، ن.;#ى 7;ا االس 
� C?ع�I6G;فة الG� ام ع+م ه! عامةl.االل M?Vال� M@6وال � إشارة ?اعات أو الH!ارع ن�افة أول م

 .م#اس?ة و@+ون  �;#اس?ة �األرواح وال;/ا6Cة العH!ائى ال.+او
  ح.ى ال;6ور،
 ال �أن#ى عل;ا معل!مات م� ی+
 ت�8 وما ق+راتى، ع� خارج أم6 فه�ا ال�االت زIادة ت!قعى أما
�a;� 6 ال.ى ال6س;(ة األرقام على أع.;+ أنH#ل تaH� ُت6َوَّج ال.ى اإلشاعات مقابل فى رس;ى T).ةن 

 .وال.آم6 وال.I!Hه ال./!I~ أو لل/!ف
 

 ال�����@؟ سلJك م@ ال ائ?ة ه8ه س�غ�� وهل الJ]اء ه8ا ان�هاء #ع� ت�Jقع ماذا(7) 

 :���ى .د

 .أت;#اه ما غ�6 أت!قعه ما

dعHفال  
6G;مات اح.!اء على رائعة ق+رة له ال+Gاب(ات م#ها وال/6وج الTنى م.!قعه، غ�6 �إ�Uو 
 ن.علQ وأن و7ارثة، غ;ة 7ل إزاحه ب�+ه ال�
 هللا إلى ال.ق6ب م� مIl+ ال;�#ة، ه�ه م� ن.علQ أن آمل

+Il;ال � ال/!ف ��ل ال ح.ى ب�##ا �(;ا ال.قارب م� ومIl+ والعامة، الG/H(ة ال#�افة على ال�6ص م
� .ال�;Q) الQI6e اإلن�انى ال.قارب م�ل (وزنه خفه ب6غQ( – ال!@اء أع#ى – ال=ق�ل الV(~ ه�ا م

 

 م@ األخ��ة اآلونة فى االن�?ار مع�الت وت�ای� ال2فi لق�ل ال.ع- ات اه وراء األس.اب أه ما(8) 

 ن�kك؟ وجهة

 :���ى .د

 ول�8 �، وال�;+ العالQ، �الد م� 7=�6 م� أقل م6G فى االن.�ار مع+الت مازال8 :عامة �Gفة
 وUحGاءات أرقام م� وأتا�ع ی4لغ#ى ما مع 7=�6ا أو قل(ال ی.فu ه! ال��ال إل(ه �6�H ما أن م.أك+ا

� ال;.!اضعة، ال/اصة مGادر
  خالل م� أو رس;(ة،a;Iأن و  
 إلى ص�.ها ث8.4 إذا الIlادة تع6َ
 ق�!تها مع ال�(اة فى االس.;6ار مGاعd ل.lای+ 7ا�(ة انف6اجة م� ال(أس وزIادة ال+ی#ى، ال!ازع ض�ف

 .وUن�ان(ا اق.Gاد�ا ال;.lای+ة
 

 ال���اولة األن.اء وسq اإلن1ان ل�4 ال�2اعى ال هاز Vفاءة على یpث� أن ال��T@ م@ القلm هل (9) 

 !JVرونا؟ ع@

 :���ى .د

Qزاد إذا خاصة ی�ث6، نع � أرقام �;.ا�عة 7!رونا حالة فى ر@J#اه فل! الُ;قلu، ال;=�6 حQT ع
 على ت�ث6 خ6Jة درجات إلى �قفl فإنه �(اتال!  �ع+د ارت?M إذا أما عل(ه، مق+ورا قلقا 7ان ف6@;ا اإلصا�ة،
 .ونGف ال;#اعة

 

 إصا#ة دون  #JTرونا إصاب�ه ی�Jه�Jن  م@ القه�4  #الJسJاس ال��اب�@ م@ ال.ع- ه2اك (10) 

 !عالجه؟ ��T�u @Tف

 :���ى .د

� ص�(ح، ه�اeل Qأخف ه! ال;6ض ت!ه � شf وال عlIl، لفق+ ال.فاعل م� وأ�Vا �ه، اإلصا�ة م
 ذلf 7ل ال;�4!ق  غ�6 العال;ى واالن.Hار ال!�(ات، وغ6ا�ة ال;عل!مات، غ;!ض م� سالفا اهذ67ن ما أن

 م/اوفه، �Vا�~ لل!س!اس اس.ع+اد ع#+ه م� �Tعل وه�ا 7ل�ه;ا، أو االج.6ار
  لل6هاب مG+ر
 .ال.�لJى القه6
  ال!س!اس أع6اض ت�ه6 و@ال.الى 7=�6ة، أضعافا وح�ا�اته

 

النضج  لجمود  إعالن  وهو اآلخر،
النمو  حركية  وتوقف

  بها  يمر  التى  التجارب  كل
الشخص  يأخذ  مراحل  هى  الفرد

ينظر  أن  يحاول  وهو  يستطيع  ما
 جديد،  من  منها  موقفه  فى

وقد  قـليال  إال  يتراجع  وقد
مفيدة  خبرة  اكتسب

 بيولوجية،  استحالة  اإللحاد  أن
 “الحية  الخلية” أن  بمعنى

إذا  الحياة  تواصل  أن  يستحيل
بدوائر  عالقتها  عن  انفصلت

  إلى  االتساع  المتزايدة  الوعى
وجه  إلى  التصعيد  نحو  الغيب

ليس” محددة،  نهاية  بال  هللا
“شيء  كمثله

يعد  لم  خاصة  المعاصر  اإلنسان
يواكب  أو  طبيعةال  مع  يتحاور
والممتد  المحيط  الحيوى  اإليقـاع

فى  الذرة  حركة  أول  من
األفـالك  دورات  حتى  مدارها

مرورا بعده،  وما  الكون  فى
والنوم  والنهار  الليل  بدورات

الالحلم  والحلم واليقظة،

قصوى  درجة  هو  الهلع
وهو الخوف،  من  ومفـاجئة

الخطر  درجة  مع  يتناسب  عادة
المهدد  أو  المحيق

طبيعة  عن  الخوف  زاد  إذا
بالهلع  سمى  له  المثير  وخطورة



 به8ا تق�� وماذا ال2ف1ى للعالج V:��قة )ال.��x  الw2 نق�( مفهJم حJل دراسات* ع@ ماذا (11) 

 ن�ا؟ الف�د اإلن1ان �JTن  وU�V ال��:لح

 :���ى .د

 حى، 7ائ� أنه على أدبى ن� أ
 أصاحd رح8 ق6ن، نGف م+
 على األدبى ال#ق+ م;ارس.ى فى
 ال;�اس دون  ت/ل(قه أع�+ و7أنى ال;�لف، �ه �6Gح لQ ما سJ!ره ب�� م� واس./6ج واحاوره، اس.له;ه

 أن#ى الT;عى العالج فى وخاصة مه#.ى، م;ارس.ى أث#اء ح6Vنى وق+ وUب+اعه، ال;�لف عJاء ب?aارة
6
  ال#� ه�ا مع ال+ور ب#فL أق!مH?اإلن�ان” ال6ائع ال“ 
 آل ه! ثQ تق!QI، أح�� فى هللا خلقه ال�
 ذلf 7ان س!اء ال;6ض فه! 6I64،وال. واالس.�الم وال�Vف، �العlT وسل4(ة م6ض م� إل(ه آل ما إلى

 ت�aHله ألع�+ م..ال(ة ح76(ة فى ل!عى، و�(ا أحاوره ف6ح8 ذلf، ب+ون  أو م!ض!عى سd4 ن.(Tة
 .ال;JGلح ه�ا فeان نف�ى وت�aHل

 

 (12)L/��ا#* فى كV )Uعى ت���Jال.���ة فهل اإلن1ان انق�اض ع@ )ال.��4  ال iN� ت�ق�م ام ت2

 ذل*؟ م@ ال2 اة وU�V ول�ادا

 :���ى .د

 أنه ب6غQ ح+ی=ا، ص+ر ألنه ذلf اه.;امf دائ6ة فى �ال�ات الe.اب ه�ا �قع أن ف6ح8 لق+ �6Gاحة،
 .سJ!ر مTلة فى ذلf ق4ل لى ص+رت مقاالت ل�ل�لة تT;(عا كان

 الeائ� ه�ا حال م� وصل#ى ما ع� ن.8T ال.ى ل;/اوفى، ت6ج;ة فه! الe.اب م�.!
  ع� أما
 
6H?م�خ6ا، ال;عاص6 ال 
 ال4J(عة، مع وخGام عH!ائ(ة، وق�!ة أع;ى غ6ور م� �(ه غ6ق  ما وم+

 جlء Cغى ح�� وج!ده هارم!ن(ة فى نHاز إلى ذلf أغلd أرجع8 وق+ لل;ادة، وت�ل(Q �األرواح واس.هانة
 جعل#ى ما ه! ه�ا 7ل تV;6، 7ادت ح.ى دورها تVاءل ال.ى األم/اخ، سائ6 على ال;خ م� أح+ث
uلCة، ه�ه أ�)Gال � .الe.اب ه�ا Qَّ ثـَـ وم
 

�ا#* ع@ ماذا (13) V )ع�4  ع�2ما��اب؟ خالل }�حها أردت ف�Nة أه ما )..اإلن1ان یNال! 

 :���ى .د

 م�” إلى أبلغها م6ضا
 م� وصل.#ى ال.ى ال?اك6ة رؤI.ى أبلغ أن �(ه حاول8 7.اب أول ه! ه�ا
 ل;6Tد ،68/69 س#ة ف6ن�ا فى العل;(ة مه;.ى فى وأنا 4.7.ه وق+ أساسا، �;6ض لQ ل;� “األم6 یه;ه

 إلىّ  4.7ى أحـَـdِّ  م� مازال وه! مغای6ة، ل=قافة ب.ع6ضى تأث6ا ول(L للe.ا�ة، الeافى ال!ق8 ع#+
 7ان أنه
Qى رغVف مGاب مازال أنه 7;ا عل(ه، ق6ن  ن.eرواجا األك=6 ال � ب�� ح!ار وه! اآلن، ح.ى 4.7ى م

”Q)aوف.ى ح“ dلJ� ال;ع6فة � فى ال4J(عة ه�ه ال#ف�ى الdJ ف6ع ی.#اول ~و7( اإلن�ان 4C(عة ع
 .ب�#ه;ا ما وال6حلة وال;6ض، ال�Gة
 

�Jر ح�اة فى ال��Jف ت �]ة ع@ ماذا (14)  V؟ �?�ى ال�xال�خاو! 

 :���ى .د

 الuI6J، ه�ا سل8e أن#ى أدعى ال وأنا وأخ6J، وأص+ق وأش;ل، أع;u مع6فة uI6C ه! ال.G!ف
 فى” ش(;ل مار
  آنا “أول م� وم=اب6ة وحT� d+�ة سلeه رائ+ لeل “مI6+” �أن#ى ف/!ر لe##ى
 �غ+اد 7!ل!ن(ا :الT;ل م#H!رات(” ال.G!ف وتارIخ ، اإلسالم فى الG!�(ة األ�عاد “�ع#!ان ك.ابها

 “وال;/اC?ات ال;!ا�~ “7.اَبىْ  وح.ى ،(2006 قdJ حام+ رضا ال��+، إس;اع�ل دمحم ت6ج;ة ،2006
 م!قعى فى أس4!�(ا معه ال�!ار ألواصل 4!�(ا،أس اس.له;ه ال�
 “ال#ف6
 ” ل;!النا
 اآلن وح.ى 2009 س#ة م#� www.rakhawy.net ال/اص
 

  ومعجزّا  معّوقـا  وجدانا  صبحوأ
وعن  الفعل  عن  الشلل  حتى

أحيانا  الحياة

الكورونا  أزمة  مثل  حالة  فى
مبرر  يوجد  حاليا  فيها  نحن  التى

منها عديدة،  ألسباب للهلع،
وتشتت اإلصابة،  نوع غموض

وتذبذب المرض،  أعراض
بعض  وجسامة الخطوة،  مدى

الموت  حتى  تالمضاعفـا

عامة  بصفة  المصريين  طبع  ألن
والربط  بالضبط  االلتزام  عدم  هو
باعات  أو  الشوارع  نظافة  أول  من

  التداوى  حتى  المرور،  إشارة
باألرواح  والمخاطرة  العشوائى

.مناسبة  وبدون  بمناسبة

 المحنة،  هذه  من  نتعلم  أن  آمل
هللا  إلى  التقرب  من  مزيد
غمة  كل  إزاحه  بيده  الذى

من  المزيد  نتعلم  وأن وكارثة،
الشخصية  النظافة  على  الحرص

التقـارب  من  ومزيد والعامة،
الخوف  يحل  ال  حتى  بيننا  فيما

– الثقيل  الضيف  هذا  من
 الوباء  أعنى

وغرابة المعلومات،  غموض
العالمى  واالنتشار الوفيات،

مصدر  ذلك  كل  المسبوق  غير



 تJص�ل أردت وهل !ح�ات*؟ فى ال�ع� ع@ ماذا والف�?ى #العام�ة شع��ة دواو�@ خ�1ة ل*(15) 

 !#العل؟ تJص�لها ت1�:ع ل ال�ع� خالل م@ رسالة

 :���ى .د

 و@6غQ ،“شاع6ا ل�8 شع6
  �ال�8” �ع#!ان ق�G+ة ولى 6،شاع أن#ى أدعى ال 7#8 وUن C?عا،
 زائ+ �6aم ف�ها �Gف#ى لى أع;اله �عv إه+اء �G+ر وه! األب#!د
 ال6ح;� ع4+ الT;�ل ال6احل شهادة
 �عv اس;ى أن شTع.#ى ال.ى هى الHهادة ه�ه ولعل ال6خاو
، ���ى” ال!اع6 الHاع6 إلى: “قائال


  أما شع6ا، إب+اعىlTع � أق+ر والHعI!C 6لة، ثق�لة رسالة فهى وراد، فه�ا ن=6ا رسال.ى ت!ص�ل ع
 س6” دی!ان وه! ال6سالة ه�ه ح;ل.ه ال�
 دی!انى أش6ح أن حاول8 وح�� واالخ.6اق، اإل�Tاز على

 ش6ح “ال�(a!@اث!ل!جى علQ فى دراسة” �ع#!ان وخ6ج صف�ة، ألف م� أك=6 فى ال6Hح وقع “الل�?ة
 .”الل�?ة س6” دی!ان
 

 !ل�?{�قه؟ ت1عى مازلL ال48 الف4�N  م��وع* ما ..��ااخ(16) 

 :���ى .د

 ح.ى )7.ا�ا 62( بلغ وق+ م�P!ل�.ى، على ألن6Hه اآلن أج;عه وأنا ال�!ار، ه�ا فى جاء ما 7ل ه!
 �الd.e ب(انا لf أرسل ودع#ى ی#6H، ولQ ت?قى ل;ا م�.;6ا واإلع+اد وال.#�(Q الT;ع ومازال اآلن،

 .واإلع+اد ال#6H ت�8 الd.e دون  (احال ال;.احة ال;#H!رة
 

 2021-1-14 بتاريخ الوفد بجريدة الحوار نشر[1] – 

  

 كليهما،  أو  االجترارى  للرهاب
عنده  من  يجعل  وهذا

يضاعف  للوسواس  استعداد
أضعافـا  وحساباته مخاوفه،

أعراض  تظهر  وبالتالى كثيرة،
.التسلطى  القهرى  الوسواس

 
 

معرفة  طريق  هو  التصوف
 وأخطر،  وأصدق وأشمل،  أعمق

هذا  سلكت  أننى  أدعى  ال  وأنا
 بأننى  فخور  لكننى الطريق،

بجدية  سلكه رائد  لكل “مريد”
ومثابرة  وحب

  
: إرتباط كامل النص  

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD060221.pdf  

 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 رونيالمتجر االلكت

http://www.arabpsyfound.com 

 
***   ***   *** 

 )التاسعاالصدار  (  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2021الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  21 الشبكة تدخل عامها
  اإلنجازات من عامـــا 18... الـــكدح من عامــــا 21

  ) 13/06/2003: على الويب   -   01/01/2000: التأسيس(  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  
  

  2021لعام  ية بموسسة العلوم النفسية العربية لالعضو  اشتراكات
  

 ةعضويال  اتشتراكا
 "الماسي الفخري الشريك" /  "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية

  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 

   
 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD060221.pdf 

