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 )18(جذور وأصول الفكر اإليقاعحيوى 

 )5(“ حكمة المجانين”: مقتطفات من كتاب

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD090717.pdf 
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  إن :  ال محالة   نافعوك   ناقدوك
  فنقـدهم : صادقين   كانوا 
ـَّم ... …: لصالحك  ـَّم   تأل   وتعل

  كانو   ،  وإن مسارك   وعدل 
يضرك نقدهم،     فلن : كاذبين 

  يتفهموا دفاعك،  وإنولن 
  تستعمل   عميانا عن ما   كانوا 

ـُك ... قدرتك،    فيه    لن   فدفاع
  عن   دفاع   عماهم   ألن   يبصرهم 

هو    األوحد الرد .  عجزهم 
  الفعل فى …… : االستمرار

 . الناجح   النافع   المستمر   الصبور 
 
 
 

  يرتبط   أن   األنانية   من   ليس
  باسمك،  ألن   الخالد   العمل 
 . أنت   ليس   حينذاك   اسمك 

 
 
 

  القادر   يعاير الذى    العاجز
إنما :  قدراته ويخيفه منها على  

ـِّره  فى       يضعها   أن   يذكـ
  من   يحميه   قد الذى    مكانها 
،  فيمضى القادر قادرا  لمزه 

 فى طريقه

 
 
 
 

فائقة تحمل ال   القدرة   كانت   لو
غالبا خطر استعمالها،  فى 

،  أنبياءه   اهللا ألعفى : الشر 
والدعوة،     الجهاد،    من .…

 والريادة،  والقيادة

 
 
 

 
 مقدمة

 ببطء، العمل هذا قرأ من كل أشكر زلت ما
 بصبر، إليه عاد أو

َـِب لم لو حتى يؤنسنى فهو  يعق
 معا بنا ينفع واهللا

(29) 
 :صادقين   كانوا   إن  : محالة ال   نافعوك   فناقدوك  الوسيطة،   المكاسب   اكتسابك   لتبرر نفسك   عن   تدافع ال

ـَّم ..…: لصالحك   فنقـدهم  ـَّم   تأل  يتفهموا ولن نقدهم، يضرك   فلن  :كاذبين   كانو   وإن ، مسارك   وعدل   وتعل
ـُك ..قدرتك،   فيه   تستعمل   ما عن عميانا   كانوا   وإن دفاعك،   عن   دفاع   عماهم   ألن   يبصرهم   لن   فدفاع
 . الناجح   النافع   المستمر   الصبور   الفعل  فى …… :االستمرار هو   وحداأل  الرد . عجزهم 

(29) 
 . أنت   ليس   حينذاك   اسمك   ألن باسمك،   الخالد   العمل   يرتبط   أن   األنانية   من   ليس

(30) 
  تعتبر   أن   إياك   ولكن تسودك،   أن لىإ طريقها فى   أنها   أيقنت   إذا  ، المادية   قوتك   نمو   تمادى توقف   أن   البد

 .المشروع والخوف ، المتواضع  الذكى   العجز   إنه  ذاتها،  فى   بطولة   ذلك 
(31) 

 عن االنحراف دون ، الوسيلة   امتالك  على   والجرأة العاجز،   شرف غاية   هو  :الوسيلة   امتالك   من   الخوف
 .القادر   شرف  هى  الغاية،

(32) 
 .الجديد اإللكترونية   الغابة   عالم  فى  ، األحدث الوسائل استعمال عن بالعزوف   الفخر   عن   نكف   أن  ينبغى

(33) 
  وأحسـن منهم،   أنتَ   انتزعها بها،  يكتفى   عليها   يحصل   من   أغلب   أن  “ الوسائل”  اليعيب 

 . وأكمْل..…، استعمالها 
(34) 

 أو – الزعم تواصل فال الوسيلة، عن استغنائك بادعاء إال  ، عجزك   عن   تدافع   أن   تستطع   لم   إذا
 .(الوسيلة( تملكها ال بأنك –االعتذار

(35) 
ـِّره  إنما : منها ويخيفه قدراته  على   القادر   يعاير  الذى   العاجز   يحميه   قد  الذى   مكانها  فى      يضعها   أن   يذكـ

 .طريقه فى قادرا القادر فيمضى ، لمزه   من 



 

(36) 
  الجهاد،   من .…، أنبياءه   اهللا  ألعفى :الشر  فى استعمالها،

 .والقيادة والريادة،
(37) 

  دون  تقدر   أن  : ومنها  المعادالت،   أصعب   حّل على
 تعاٍل،   دون  :تعى   وأن ..غرور،

 :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
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=296&controller=product&id_lang=3 
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(36)
استعمالها، خطر غالبا تحمل الفائقة   القدرة   كانت   لو

والريادة، والدعوة، 
(37)

على ربتتد أن عليك :وسائلك سالمة إلى تطمئن حتى
ـُر   وأن ..ظلم،  غرور،   دون   :تكب

  
 

***   ***   ***  
 

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 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=296&controller=product&id_lang=3

  

 
 

 

 

حتى تطمئن إلى سالمة 
عليك أن تتدرب : وسائلك
المعادالت،     أصعب   على حلّ

... ظلم،    دون تقدر    أن :  ومنها 
ـُر   وأن  ...  غرور،   دون   :تكب

 تعالٍ   دون : تعى   وأن 

 
  

إصـــــــدار
ـعـ.شـ" 

الذكرى -
الثاني السنوي االسبوع" اختتام  -

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

- 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=296&controller=product&id_lang=3

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet14Years.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=296&controller=product&id_lang=3

