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 )25جذور وأصول الفكر اإليقـاعحيوى (

  )12” (حكمة المجانين“مقتطفـات من كتاب: 

 )فتح أقفـال القـلوب(

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD240717.pdf  

 بروفيســور يحيـــى الرخـــاوي 

rakhawy@rakhawy.org - mokattampsych2002@hotmail.com  

ن وا����ر�� 24/07/2017 ���ة "ا

 3612: ا���د - ا��
��ة ا���� 
 

 

 

 

 

،  المصاِفحة األيادى     عرق

 من:    أنظف 

المبتسمة     الوجوه   دهن 

 بلزوجة سرية،

أو األيدى المتالِمسة  

 بسطحية مرتعشة

 

 

 

 

 
 

على     الحزن  فى   المبالغة

 الموتى .. قد يكون: 

 . األنانية   من   ضربا• 

 بالنقص..   أو إقرارا • 

 اإليمان. فى     أو ضعفـا • 

 أو احتجاجا على التخلى.• 

 أو شعورا بالذنب.• 

 أو خوفـا من الوحدة.• 

 أو إخفـاء لفرحة عميقة.• 

أو تخليا عن مسئولية  • 

  

  
 مقدمة

 )واحدة (إال حكمة المائة وصلنا قد نحن ها   
 الصدمات حدة تهدأ ولم   
 خيرا لعله   
 المعين واهللا   

(91) 
 ، وجودها   لطمس   الزاحف   الزيف   لتكسر   أحيانا   الخمور   تشرب   الناس
 . جلودها   تحت   صاخب   كذب  فى   نفسها   تجد  قد ولكنها 

(92) 
 :من    أنظف  ، المصاِفحة  األيادى   عرق

ية، بلزوجة المبتسمة   الوجوه   دهن  سر 
   مرتعشة. بسطحية المتالِمسة األيدى أو

(93) 
 ، المستديرة   الموائد  حول:  يتم   ما  بعض هى   الفكاهية   المسرحيات   أفَكه ِمنْ 

 ، الغفيرة   األعداد   ذات 
 ، الكثيرة   واآلراء  ، الوفيرة   والمذكرات 

 مفاوضات، التدليل: اسم)
 )مباحثات الشهرة: واسم

(94) 
 المحدود، غير دفاله طريق لك ينير قد المحدودة:  الحياة   من   الهدف   تحديد
 .الموتى تحيى ال السوداء، النعى وٕاعالنات التعازى، برقيات أن يذكـّرك وهو

(95) 
 :يكون قد .. الموتى  على   الحزن  فى   المبالغة
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 حمل الشعلة.

أو خوفـا من نفس  • 

 المصير.

 أو كل ذلك..• 

 أو غير ذلك..• 

 

 
 

 

 

يجمل له     اإلنسان   غرور

التمادى فى ألعاب  

التحايل على نفسه قبل  

غيره، وكأنه بذلك قد  

  ذمته-أبرأ  

 . األنانية   من   ضربا• 
 ..بالنقص   إقرارا أو • 
 .اإليمان  فى   ضعفا أو • 
 .التخلى على احتجاجا أو• 

 .بالذنب شعورا أو• 
 .الوحدة من خوفا أو• 
 .عميقة لفرحة إخفاء أو• 

 .الشعلة حمل مسئولية عن تخليا أو• 
 .المصير نفس من خوفا أو• 

 ..ذلك كل أو• 
 ..ذلك غير أو• 

(96) 
 .اإلنهاك   وبعد  ، العمر   نهاية  فى  الَعَمى،  نْعمةَ   عليك   اهللا   يديم   أن   الرحمات   أرحم   من

(97) 
 ذات اآلراء ونتبادل باألحضان،  نتقارب   ونحن   عقولنا  ”دهننة“  من   تخفف   منظفات  إلى   نكون   ما   أحوج   نحن

 .صدق أو دفءٍ  بال الدسم، العَرق
(98) 

 الهالك كوارث منع يستطيع ال لكنه ، الحوادث   بمنع   يوهمك  الذى   المطاطى  ) اإلكصدام ( الواقى   هو   الزيف
 .طراألخ

(99) 
  .ذمته أبرأ قد بذلك وكأنه غيره، قبل نفسه على التحايل ألعاب فى التمادى له يجمل   اإلنسان   غرور

 

***   ***   *** 

 "  العربيـة النفسيـة العلـوم شبكـة" : 1مو ـــــــــــــالي

 

 الكدح من عاما 14 إنجازات ن".ع."ش: الرابع السنوي الكتاب

 "  العربيـة النفسيـة العلـوم شبكـة "العلمـي الموقـع  :األول اإلنجــاز

 اوطاننا قي هاوعلوم النفسانية بالصحة رقي علمي تعاون نحو

 اتــــــالمحتوي

 كتـــــــــــــــــــب: الثالـــث الرابــــط   /  مجــــــــــــــــــالت:الثانـــي الرابــــط  /  نفسانيـــــــــــون: االول الرابــــــط  -

 جمعيـــــــــــــــات:السـادس الرابـط  /  مؤتمــــــــــــــرات: الخامــس الرابـط  /  معاجـــــــــــــــــم: الرابــــع الرابــــط  -

  الكدح من عاما عشرة أربعة حصاد   /  وظائــــــــــــــف: السابـــع الرابـــط  -

***   ***   *** 

 الرابع السنوي الجزء االول الكتاب تحميل

 "العربية النفسية العلوم شبكة"  موقع    من
www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet14YearsPart1.pdf  

 "العربية النفسية العلوم مؤسسة"  لـ االلكتروني المتجرموقع   من
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=289&controller=product&id_lang=3 

 


