
  " ور ــــــــان و التطـــــــــاالنس"  نشـــــــرة  
 

 “حكمة المجانين”: مقتطف من كتاب: من أعمال يحيى الرخاوى النقدية واإلنشائية واإلبداعية) مقتطفات متعلقة(

  )413الحكمة ( 
 
 

  22/10/2018اإلنسان "نشرة 

 4069: العدد - عشرة  الثانية السنة

 الطب النفسي، مصر – رخـــاويور يحيـــى البروفيس

   yehiatrakhawy@hotmail.com  
     

 

 
 الرخاوى يحيى أعمال من )متعلقة مقتطفات( 

 واإلبداعية واإلنشائية النقدية     
 )1( )القلوب أقفال فتح( “المجانين حكمة” كتاب من مقتطف

 )أخرى وأشياء( “والجنون الحرية من المزيد” :الرابع الفصل من )413 الحكمة(
 )413( 

 :فاسأله القرار، يصدر الذى “الحر هو” أنه )بداخله( أحدكم  ادعى   إذا
 شخوصى؟ بقية استعبدتَ حق بأى
 أبدا؟ غيره الحر يستعبد وهل
 :أن وه عليك ما كل بالشلل، يصيبك قد دوار، داخلى لصراع تستسلم أن إياك ولكن

 كلّك، تحترم *
ـُتاح وتبدأ *  بالم
 البديل من وتقترب *
 بالمجهول وتُكمُل *
 النتيجة وتراجع *
 االنتظار وتحسن *
 وهكذا ..!…جديد من ثم

ـَظاً، واصبر ـِق ـَرجاً، وانتظر ي  ف
 :إليها تسعى أن دون النتيجة تأتيك وسوف
 فيك، “هم” من بكل حريتك طريق على نفسك تجد وسوف
 بحقها، وتمارسها تعرفها
 .باستمرار تتجدد وهى

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

 أيضا يوجد كما المقطم، مدينة 9 شارع من 18 عشار 24 :الرخاوى مركز وفى ،10 شارع النفسية
 . www.rakhawy.net  الرابط هو وهذا المؤلف، بموقع
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: إرتباط كامل النص  
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD221018.pdf   
 
 

www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD221018.pdf 


 مؤسسة العلوم النفسية العربية

معجميةال صداراتاإل احـــدث  
 

  )تونس ( التركي  جمال :اعـداد - النفــس  وطــب علــوم في" الموســـع"  المعجــم

   

   يــالعرب دارــاإلص 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=12&controller=product&id_lang=3  

  االنكليــزي اإلصــدار
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=13&controller=product&id_lang=3  

  الفرنســي اإلصــدار
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=14&controller=product&id_lang=3  

 

  )تونس ( التركي  جمال :داااااعـد  - النفــس  وطــب علــوم في" الوجيــز " المعجــم

   

   يــالعرب دارــاإلص 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=45&controller=product&id_lang=3  

  االنكليــزي اإلصــدار
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=44&controller=product&id_lang=3  

  الفرنســي اإلصــدار
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=43&controller=product&id_lang=3  

 

 ) تونس ( التركي  جمال :داااااعـد -الجنسي النفس علم في"  المختص"  المعجم

    

   يــالعرب دارــاإلص
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=15&controller=product&id_lang=3  

  االنكليــزي اإلصــدار
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=16&controller=product&id_lang=3  

  الفرنســي اإلصــدار
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=17&controller=product&id_lang=3  

 

 )تونس ( التركي  جمال :داااااعـد -اضطرابات الوجدان في"  المختص"  المعجم

  

   يــالعرب دارــاإلص  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=257&controller=product&id_lang=3  

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

 

فــي العلـــوم والطـــب " النفسانـــــي" المعجـــم   
  

   يــالعرب دارــاإلص  

عالق كريمة الطارقي، اهللا عبد لطيفة، يوسف ، التركي جمال ابراهيم، الرحمان عبد إبراهيم، عبدالستار  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=246&controller=product&id_lang=3  

  االنكليــزي اإلصــدار

عكاشة، احمد   نظمي كمال فارس  سرحان، وليد ، التركي جمال بدري، مالك   
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=247&controller=product&id_lang=3  

  الفرنســي اإلصــدار

معلى يسر شكيب، مصطفى الفقير، الهادي عبد ، التركي جمال ، احرشاو الغالي  النابلسي،. أ محمد   
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=248&controller=product&id_lang=3  
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