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عن الزيف، والكالم ، ) 210إلى    76من  : (الفصل الثانى) فتح أقفـال القـلوب(“ حكمة المجانين”من كتاب  ) 15(مقتطف  
 )وأشياء أخرى(واالغتراب، والشعر، والفن، 
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96)( 

ات   أرح   م ح ةَ   عل   هللا   ي   أن   ال َى،  نْع  الَع

ة  فى   ، الع   نها

ع     .اكاإلنه   و

(97) 

ج   ن ن    ما   أح فات  إلى   ن ِّ فف   م ة”  م   ت ا  “ده ل قارب   ون   عق ان،  ن  األح

ادل ، العـََق  ذات اآلراء ون س ق أو دفءٍ  ال ال  .ص

(98) 

اقى   ه   ال ام ( ال ى  ) اإلك ا ه  ال   ال ادث   ع   ي  ، ال

ه ع ع ال ل  .األخ الهالك ارث م

(99) 

ور ان   غ ل   اإلن ِّ اد له ُ ايل ألعاب فى ال ه على ال ل نف ه، ق أنه غ ل و أ ق ب ه أب  .ذم

(100) 

فى ال فة  اك ع ة   ال ئ ل وأحّلها   ال اقى م  :ال

ى ه ا” ما ع أع  ،”ذل ع

ا “ذل” وع  .أ

 أقفال فتح( “المجانين حكمة”  الرخاوى يحيى[1] – 
 ،)2018 الثانية الطبعة(و ،)1979 األولى الطبعة(  )القلوب
 مستشفى منفذ وفى المصرية األنجلو مكتبة فى  متاح والكتاب

 :الرخاوى مركز وفى ،10 شارع النفسية للصحة المقطم دار
 أيضا يوجد كما المقطم، مدينة 9 شارع من 18 شارع 24

  rakhawy.netwww. .الرابط هو وهذا المؤلف، بموقع
 

 
 
 

  يديم   أن   الرحمات   أرحم   من
 الَعَمى، نْعمَة    عليك   هللا 

 ، العمر   نهاية فى   
 .اإلنهاك   وبعد   

 
 
 
 
 

الواقى     هو   الزيف
الذى     المطاطى )  اإلكصدام (

 ، الحوادث   بمنع   يوهمك 
لكنه ال يستطيع منع كوارث  
 الهالك األخطر

 
 
 
 
 

  تفى  بالمعرفةالذى اك
 :وأحّلها محل الباقى   الجزئية 

 ،“عدا ذلك”هو أعمى عن ما  
 أيضا“ ذلك”وعن  

 
 
 
  

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD161120.pdf 
 
 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD161120.pdf


 

 ****    ****    **** 
 لوم النفسية العربيةشبكة الع

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

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

 المتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com 

 
***   ***   *** 

 )ثامناالصدار ال(  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2020الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  20الشبكة تدخل عامها  
  

  اإلنجازات من عامـــا 18... الـــكدح من عامــــا 20
  ) 13/06/2003: على الويب   -   01/01/2000: التأسيس(  

  )رابط الكتاب(
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 

  
--  --  --  --  

  " نحو لياقة نفسانية أفضل لحياة طيّبة  "

  للدكتور جمال التركي  الصفحة العلمية

  تسجيل االشتراك

www.facebook.com/turky.PsyFitness 

***   ***   ***   
  "نفســــانيـــــات"  العربيـــة المجلـــة

  مجلة محكمة في علـــوم وطب النفــــس

  ملفـــات األعــــداد القـادمــــة
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/Nafssaniat-NextTopics.pdf 

  
  

   2021شتاء   – 69عدد  
  )بخاصة العربية الثقـافة( والثقـافة النفسي التحليل: الملف

   مرسلينا شعبان حسن. د - رياض بن رجب  . د. ا: .المشرف  
mar-selena@hotmail.com 
riadhbenrejeb@yahoo.fr 

arabpsynet@gmail.com 
اث ل األ   2020-12- 30  آخ أجل لق

  استهالل ودعوة الثراء الملف
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMarcelinaPsychoanalysis&Culture.pdf 

  
  

   2021شتاء   – 70عدد  
  االسالمي الفكر منظور من وعلومها النفس: الملف

  الجزائرعلم النفس،   –زكراوي حسينة. د: المشرف  
soso.psy@gmail.com  

arabpsynet@gmail.com 
اث ل األ  2021-02 - 29  آخ أجل لق

 
  

  
 


