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 مقدمة
 “األخالق”ثم ننتقل إلى إعادة النظر فيما يسمى 

 !وربنا يستر
 

 
)614( 

 ناعم يحميك من عبث الحرية   سجن :  المتينة   األخالق• 
 متربصة   خطورة :  المرنة   واألخالق• 

 كاذبة   خدعة :  الظاهرة   واألخالق• 
 :ال تُـسـمى أخالقا، ولها اسمان حركيان هما: األخالق الحقيقية  ..االلتواء   سهلة :  الباطنة   واألخالق• 

 ”العدل“ 
المسئولية“و“ 

  .ألما، رائعا، ناميا، تواصليا، مبدعا : فما أروعه
)615( 

 صراحتى   شرف   من   أجبن   أنك   لمجرد   أخالقى فى  ال تتهمنى 
حين تعجز عن ممارسة حركية األخالق الحرة المسئولة، فال تستسهل ادعاء األخالق الظاهرة اللزجة 

 .حتى لو بدا عليك أنك فى منتهى الدماثة النفعية
)616( 

 “ تستطيع”حتى    انتظر…،  ضعيف   وأنت   أحدا   تسامح   ال
 ، القدرة   تنمية   وقود   األلم   واجعل… 

 ، لك   ما بدا   فافعل. …،“ استطعت”ومتى  
 .القوى  التسامح   ذلك   ضمن   ومن  

)617( 
 عدل   بال   أخالق   ال 
 رؤية   بال   عدل   وال 
 ألم   بال   رؤية   وال 
 ألم   بال   أخالق   فال 

 ، المعاناةو   األسى   هو   ليس أعنى  الذى    األلم   ولكن
 .بصعوبة تطبيق العدل ،  الداخلية   وعى المسئولية   هو   بل 

  
  

ناعم    سجن :  المتينة   األخالق
 يحميك من عبث الحرية

  خطورة :  المرنة   واألخالق• 
 متربصة 

  خدعة :  الظاهرة   واألخالق• 
 كاذبة 

  سهلة :  الباطنة   واألخالق• 
 االلتواء 

 
  
 
 

  لمجرد   أخالقى فى  ال تتهمنى 
  شرف   من   أجبن   أنك 

 صراحتى 
  
  
 
 
 

،  ضعيف   وأنت   أحدا   تسامح   ال
 “ تستطيع”حتى    انتظر…

  تنمية   وقود   األلم   واجعل… 
 ، القدرة 

  فافعل. …،“ استطعت”ومتى  
 ، لك   ما بدا 

  التسامح   ذلك   ضمن   ومن  
 القوى

  
 
 
 



)618( 
امتدادا إلى      منك إلى أهلك   :بادئة   متالحقة   دوائر فى  امتد النفع    لو   األخالق أرقى  هى    النفعية   األخالق

 :تشمل أن 
 بنجالديش، فى   ولد   طفل   آخر   • 

ـُطم•   ت فى كفر الزياتوأول فتاة ف
 الجنوبى،   القطب فى    ظلمت   امرأة   وآخر • 

ـُطف فىالبدرشين•   وأول صبى خ
 وآخر صبية ماتت جوعا فى الصومال،• 

 .وآخر أم ثكلت وحيدها فى ثورة لم تنجح، أو نجحت• 
)619( 

 نار،ال   وتجنب الجنة،    دخول   أساس هى    النفعية فى تجلياتها األرقى،   األخالق
 فال تخجل من النفعية، لكن ال تقتصرعليها

 فاألخالق األرقى نادرة رائعة،
ـَمـن بعملة أخرى ال اسم لها  ـُث   .وهى ت

 
 عدل   بال   أخالق   ال

 رؤية   بال   عدل   وال 
 ألم   بال   رؤية   وال 
 ألم   بال   أخالق   فال 

 
  
 

النفعية فى تجلياتها    األخالق
  دخول   أساس هى    األرقى،
 النار،   وتجنب الجنة،  

فال تخجل من النفعية، لكن ال 
 عليهاتقتصر

 فاألخالق األرقى نادرة رائعة،
ـَمـن بعملة أخرى  ـُث وهى ت
ال اسم لها 

: إرتباط كامل النص  
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD111217.pdf  

 ***  ***  ***  

  ةـــــــــالعربي ســـــــوم النفــــــــعل مؤسســـــــة

 اصـــــــــدارات معجميـــــة
ـّالم"المعجـــم    النفسوطب علـــوم في  "ــعوس

 ��	
  ا�ار ا�����ي -ا�ار �	���  -ا�ار 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=28&controller=category&id_lang=3  
***    ***  

  و الطبعلـــوم في ال "نفسانيال"المعجـــم 
 ��	
  ا�ار ا�����ي -ا�ار �	���  -ا�ار 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=46&controller=category&id_lang=3 

  لنفسوطب اعلـــوم في  "الوجيـــز"المعجـــم 
 ��	
 ا�ار ا�����ي -ا�ار �	���  -ا�ار 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=31&controller=category&id_lang=3  
***    ***  

  الجنسـي النفـس علـمفي  "المختص"المعجـــم 

 ��	
  ا�ار ا�����ي -ا�ار �	���  -ا�ار 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=30&controller=category&id_lang=3  
***    ***  

  في االضطرابات الوجدانية "المختص"المعجـــم 

  ا�ار ا�����ي

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=237&controller=product&id_lang=3  
***    ***  

  ) 1 الجزء( األلف  حرف - النفسية العلوم في"االعـــالم "  موسوعة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=35&controller=category&id_lang=3  
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