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عن الزيف، والكالم ، ) 210إلى    76من  : (الفصل الثانى) فتح أقفـال القـلوب(“ حكمة المجانين”من كتاب  ) 21(مقتطف  
 )وأشياء أخرى(واالغتراب، والشعر، والفن، 
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�َّار   �ِ��ق ال�فىّ  اإلع�اب   م�   اح�ر�ا، الُ  إ8قا6ه%، فى الً أمَ  عل0ه%، إشفاقاً   م+ة  ذات  ك�ف#ه%   ل$  ح#ى  ج! 

 القادمة، لل�$لة  ال#�فى  فى   ال��ق م� م;:! على ت<اع!ه% ش�ارة   إال   ه�ا   ی;:!ه%   فل�  

�ف$ن    دعه% #C8  %ه#D0Eم  �ة خالل مH0ارته% خ� ..ش

 )125( 

 .…�اله%   وراحة   الHKادO   أص�اب   ه!وء   شاه!تُ    كلKا

  ُQعلى   ان;ع�  ،OادHKال 

  . ه%�ال  وعلى 

(126) 

�$لة  ال�+ف،   ألقاب  على   ت�Eل   أن   ال<هل   م�Hوال   �ة  على   ال!ائ% االع#+اض   خالل   م� ورفXها   ال<ل
 ال�Y ،Z$ل على

  .وال_أس    ال�X+   م�اع+   ب+ش$ة   ف+ح#] 8ا 

(127) 

�ارdة   م<c$ل_ة   ع�  ال#�لى  على   أمbال]   م$افقة   خالل   م�   K_a#]  على   ت�Eل  ح0�Kال ، 

  .غ0+ه فى أو ال#�لى،   ه�ا  فى    ح#ى  م�ارd#]  ع� أع�; أX8ا أنه% فاعل%

  

 

  )القلوب أقفال فتح( “نالمجاني 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، مدينة 9 شارع من 18 شارع

  www.rakhawy.net .الرابط هو وهذا المؤلف،
 

  أصحاب   هدوء   هدتُ شا   كلما
.…بالهم   وراحة   المبادئ 

المبادئ، على     انزعجتُ  
 . بالهم وعلى   

على     تحصل   أن   السهل   من
  من   والبطولة الشرف،    ألقـاب 

على     االعتراض الدائم   خالل 
ورفضها على طول     السلطة 

الخط،
  الضجر   مشاعر   برشوة   يا فرحتك 

سواليأ  

  من   قيمتك على     تحصل حين  
على     أمثالك   موافقة   خالل 

، المشاركة   مسئولية   عن التخلى   
فـاعلم أنهم أيضا أعجز عن  

  هذا فى     حتى     مشاركتك 
التخلى، أو فى غيره 

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD281220.pdf  
 
 
 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD281220.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 على18و    من التأسيس  20الشبكة تدخل عامها  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  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
  مجلة محكمة في علـــوم وطب النفــــس

  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: الثانــي اإلنجــاز

  النفسيةالعربية ومالعل 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  

 
 
 
 




