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عن الزيف، والكالم ، ) 210إلى    76من  : (الفصل الثانى) فتح أقفـال القـلوب(“ حكمة المجانين”من كتاب  ) 16(مقتطف  
 )وأشياء أخرى(واالغتراب، والشعر، والفن، 
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(101) 

ع   إذا فا   كالما   س قة،   ع   م ن    أنه   فاعل  ال ها،   اف  ..م
َ    وال  اس  على  ت جاج   م   ال   . ال

(102) 
ا ْ       إن ِ اة  فى  ال ا   ال ن ي   أول   ال ف   رأوا   ال قة،   ن ا  ال ق ّله فى   ف   َدَرجِ   على م

اع،   ال
ى   ال   ال   أما  ه  فى   فه  الع ن    غ ه   .ع

(103) 
ا ضا   هللا   زاد   إن ه  فى   م   م ض   قل ى  م اره   ي  ح    …اخ

ا ف   ر ا   زفه   ان صة إلى فأفاق ة ف ي  .ج
(104) 

انه هللا لعل ض زاد ق س ه م ى قل حَ  ح ة تف  :ال عف رائ
ن  عل اق  .ههْ  هى  ذل م ال

(105) 
اف ل   أن ل   :ال

ه  ،   تـُـ ه  الق رة   وُت ِّه ، ال ة،   وُت  ال
َ    فإذا  ٍ    بها   رض     ،   لع

ها   فال ـّ ل   اول   ل   ت ن   ال ا ل  .م
  
  )القلوب أقفال فتح( “المجانين حكمة”  الرخاوى يحيى[1] – 
 كتابوال ،)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، مدينة 9 شارع من 18 شارع

  www.rakhawy.net .الرابط هو وهذا المؤلف،

 
  

 
 

  عن   محرفـا   كالما   سمعت   إذا
  يخافون   أنهم   فـاعلم الحقيقة،  

 ..منها، 
  من   الماس على   تخَش     وال 

 الزجاج 
 
 
 
 

فى     من   مرضا   هللا   زاد   إنما
  يؤكد حتى   مرض     قـلوبهم 

  … اختيارهم 
فـأفـاقوا     زيفهم   انكشف   ربما

 إلى فرصة جديدة
 
 
 
 

  :الحلول   أنصاف
،  الثورة   وُتجهض القوى،    تـُـنهك 

 المسيرة،   وُتشّوِه
    فيك،   لعجزٍ    بها   رضيتَ    فـإذا 

  يحاول   لمن   تزيـّنها   فـال
 ليكون ممكنا  المستحيل 

 
 
 
  

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD231120.pdf 
 
 
 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD231120.pdf


****    ****    ****  
 شبكة العلوم النفسية العربية

  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 لىع18و    من التأسيس  20الشبكة تدخل عامها  
  اإلنجازات من عامـــا 18... الـــكدح من عامــــا 20

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

 ***  ***  ***  

  "نفســــانيـــــات"  المجلـــةالعربيـــة
  ــوم وطب النفــــسمجلة محكمة في علـ

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

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

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

***   ***   *** 

  نفســــانيـــــات"  بوسترالمجلـــةالعربيـــة
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: انــيالث اإلنجــاز

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

  العربية النفسية العلوم مؤسسة"  لـ نيااللكترو  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 

 

  ممتــــــــاز عــــدد - )2020خريف  (  67 العدد
 » الحديــــث النفــــس علــــم إتجاهــــات« :   الملف

  ) الكويت/ الجزائر - النفس علم(   عشـــــوي مصطفــــى. د.أ: الملف على المشرف
 67مي من العـــدد  شراء االصدار الرق

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=430&controller=product&id_lang=3  
 الفهـرس واالفتتاحية

  " العربية النفسية العلوم شبكةً◌   :العلمي الموقع من التحميل
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ67/apnJ67-Content.pdf  

 "مؤسسةالعلوم النفسية العربية   :ً  التحميل من المتجر االلكتروني لـ 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=429&controller=product&id_lang=3   

 الملخصات
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ67/apnJ67.HTM  

 


