
  " ور  ــــــــان و التطـــــــــاالنس"  نشـــــــرة   

 

عن الزيف، والكالم ، ) 210إلى    76من  : (الفصل الثانى) فتح أقفـال القـلوب(“ حكمة المجانين”من كتاب  ) 19(مقتطف  
 )وأشياء أخرى(واالغتراب، والشعر، والفن، 

 
 
  14/12/2020اإلنسان  "نشرة   
 4853: دالعد  - عشرة  الرابعة   السنة 
 

 الطب النفسي، مصر – ور يحيـــى الرخـــاويبروفيس 
     

 

 
(115) 

،   نق   ه   ه   كل   كان   إذا ج وأن ال ف ف  فى    ت ،   م  ال
ه   فأن.… اره   ارهان  فى   ت  ، واس

ا ّ أك  ر تَ  ِم َ  نق ْ َ  .وَش
 

(116) 
ع   ال  ال   ال اخل   م   ي لة،   ل   ال  ف

ه ل   ول ذيلة   م   أف   .ال
 

(117) 
ت   إذا ن    أن   ع   ع ا   ت س،   ب   ش  ال
ن    أن   م   أقل   فال  ا   ت اء،   ع   ق  ال
ا   ت   ال   ول  ا ا   س ر    ؟.   قات   .ال

 

(118) 
ار ادق   ب   أل   ن    أن   ح ا   أنه   م  ال   س    ل   ال ف اع   اك   .خ

 

(119) 
اء   ع ا عل   ال ا، أل ع ل ح عى ه ق األخ ال  ال

فة ائعة األل ب ى ال ا هللا خلقها ال اصل ل ع ونق ل  .ون
 
 
  )القلوب أقفال فتح( “المجانين حكمة”  الرخاوى يحيى[1] – 
 والكتاب ،)2018 الثانية الطبعة(و ،)1979 األولى الطبعة(

 دار مستشفى منفذ وفى المصرية األنجلو مكتبة فى  متاح
 24 :الرخاوى مركز وفى ،10 شارع النفسية للصحة المقطم
 بموقع أيضا يوجد كما المقطم، دينةم 9 شارع من 18 شارع

  www.rakhawy.net .الرابط هو وهذا المؤلف،
  

  
  نقد   هو   همك   كل   كان   إذا
فى     الزيف، وأنت تتفرج   

 الطريق،   منتصف 
  انتشاره فى     تسهم   فـأنت.…

 ، واستمراره 
ربما  أكثر ِمّمن نقدَت  
 .وَشَجْبتَ 

 
 
 
 

  من   عينب   ال الذى     الخير
 فضيلة،   ليس   الداخل 

 الرذيلة   من   أفضل   ولكنه
 
 
 
 

  تكون   أن   عن   عجزت   إذا
 الشموس،   بين   شمسا 

  قمرا   تكون   أن   من   أقـل   فـال 
 الضياء،   يعكس 

؟ .   قـاتما   سحابا   تكن   ال   ولكن 
  .النور   يحجب

 
 
 
 
 
  

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD141220.pdf 
 
 
 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD141220.pdf


 

  

 شبكة العلوم النفسية العربية

  وطب النفس  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم

  الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com 

 

 )ثامناالصدار ال(  "   العربيةشبكة العلوم النفسية  " لـ    2020الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  20الشبكة تدخل عامها  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 

  2021للعام  ية بموسسة العلوم النفسية العربية  العضو  اشتراكات
 ةعضويال  اتشتراكا

 "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية
 "الماسي الفخري الشريك" عضوية
  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية

 العضوية  اهــــــداء
 ) فخرية عضوية" (  العلـم في الراسـخ الشريــك"  عضوية -

  ) الشرفية عضوية( "  الُمميّــــــز الشريــــــك" عضوية -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 

 
****   ***  ****  

  "نفســــانيـــــات"  المجلـــةالعربيـــة
  جلة محكمة في علـــوم وطب النفــــسم

  على المتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=24&controller=category&id_lang=3  

  النفسية العربيةعلى  شبكة العلوم  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 

  على الفـايس بوك
https://www.facebook.com/Ajpns/ 

***   ***   *** 

  نفســــانيـــــات"  لـــةالعربيـــةبوسترالمج
PubBr/APF.NafssaniatPubBr.pdf-http://www.arabpsynet.com/AFP  

 " عاما من اإلنجازات 18... عاما من الكدح   20"    للشبكة الثامن السنوي الكتاب من: 2الفصل
 النفـــس وطـــب علـــوم فـــي ودوريــــات مجــــالت: الثانــي اإلنجــاز

  النفسيةالعربية العلوم شبكة"  من تحميل
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart2.pdf     

  العربية النفسية العلوم مؤسسة"  لـ االلكتروني المتجر من تحميل
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=290&controller=product&id_lang=3  

  

    ملفـات  االعداد القـادمة
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/Nafssaniat-NextTopics.pdf 

  "نفسانيــــــــات" العربية المجلة" النشــــربـــ قـــــواعد
www.arabpsynet.com/apn.journal/APNjournalNotice.htm  

 

 


