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  مؤسسة العلوم النفسية العربية
  2023جانفي    27يوم    تحيي 

   حيى الرخاويذكرى اربعينية الراحل األستاذ الدكتور ي
 

ــجمد. –الفقُد عظيم والخطُب جالل    ,,,الوعي الكوني، فـرحمة هللارخاوي ينتقـل الي  ال ــ ـــالتركال  ـ   يــ
 

ديسمبر)، غادر هذه الدنيا الفـانية، فـالوعي الشخصي، منتقـال الى رحمة هللا فـالوعي   18( 2022آخر شهر من العام  من أيام    في يوم      
موسوعي، عميد الطب النفساني العربي، ومؤسس العالج الجمعى، لالجليل، األستاذ االكوني االستاذ الدكتور يحيى الرخاوي.. العالم  

  الطبنفساني االيقـاع حيوي...    ريةظوصاحب ن
وإنا  سعنا اال ان نقول كما قـال رسولنا الكريم ملسو هيلع هللا ىلص " ان القـلب ليحزن وإن العين لتدمع، يفي غمرة االسى والحزن لهذا الفقد الجلل، ال        

 " سائلين هللا تعالى ان يجعلنا من الصابرين المبشرين، وانا \ وانا اليه راجعون"...محزونونلعلى فراقك يا استاذ يحيى  
الى  اتقدم باسمي وباسم كافة اعضاء الهيئة العلمية واالستشارية لشبكة العلوم النفسية العربية، الى ابنائه وبناته، وكافة افراد اسرته، و 

خلص واصدق مشاعر التعازي  أ النفسانيين العرب، والى اصدقـائه وتالمذته ومحبيه، والى شعب مصر، واالمة العربية واالسالمية، باالطباء  
  والمواساة.

بجوارك فـارحمه برحمتك وثبته عند السؤال، اللهم اغفر له، واعف عنه، واجعله في أعلى مراتب    فذا، فهواللهم استودعناك عالما     
سكنه فسيح جناتك.. واجعل علمه صدقة جارية تنفعه وتشفع له.. وألهم أهله وأحبائه  نا اجره وال تفتنا بعده، اللهم أتحرم م الجناتك، الله

  ِدي وَاْدخُِلييـَا أَيَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمئِنَُّة اْرِجِعي إَِلى رَبِِّك رَاِضيَةً َمْرِضيَّةً فـَادْخُِلي ِفي ِعبـَا. "وتالميذه ومرضاه الصبر والسكينة
 
 

  كلية الطب القصر العيني
 الرخــــاوي يحيــــي الدكــــتور األستـــاذ الجليــــل واألديـــب العالـــم المفكـــر، وتأبيــن لتكريــم"  العرفـــــان يـــــوم"
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 االربعينية...  احياء  في ذكرى
 

  نعي البروفيسور يحيي الرخاوي  لنفسه ووصيته 
  2014ديسمير   2 - 3037العدد    - مجلة صباح الخير

  

راً  كتب أستاذنا المفكر النابغة والطبيب واالديب والمعلم والفيلسوف في مثل هذه االيام منذ ثمان سنوات، ناش
  ) د. عبد الرحمان إبراهيم(  بنفسه نعيه ووصيته:

انتقـل الي الوعي الكوني ذلك الوعي الشخصي المحدود، الذي كان متخفيًا تحت اسم "يحيي  
ما استطاع، تحت زعم انه يريد أن يبلغ    التأجيلالرخاوي"..انتقـل عجالً الي وجه هللا ليرضى، مع أنه قد حاول  

تطع بعد، و يبدو انه ادرك اخيرا ً أنه ليس وحدك الذي عرف ما عرف، و  الناس ما عرف، و أنه لم يس
أن للناس ربًا هو ربه، يعينهم من بعده إن كدحوا و جدوا و أبدعوا و سبحوا..وقد قبلت التماسات  

جيل منه المره تلو المره دون أن ينهي ما بدأ، كما كان يزعم، بل كان يسمح لتداعياته أن تواصل  أ الت
جديده، مما ال يمكن إغالقها أبًدا، و كأنه بذلك يريد أن (يستعبط) فتمتد مهلة التأجيل بغير    فتح ملفـات
المسموح بها، ادعى الترحيب و أظهر الفرحة وهو يسلم    التأجيلعرف أنه استنفذ كل مرات    آخر. وحين

هذا وسوف يقـام     الرايه باليسار، مادا يده اليمني سراً ليقبض عليها ليواصل السعي نحو ُمطلق أرحب.
 والمعتمدين،سرادق العزاء للفرحة باستالم الجائزة في مكان يعرفة كل العارفين، وال عزاء للمنافقين، 

والنعابين ، والمصفقين ، والبكائين. وعلي من يفتقده بحق و كان يعرف محاوالته بصدق ، ان يواصل  
يواصل افضل منه و اكثر عطاءا ً و    نأما حال رحيله دون أن يكمله، وعلي من وصله بعض ما لم يقـله  

وعلي من يعرف أين رصد أو سجل عنه بعض ما لم يعلنه للجميع، أن يجمعه و يتعهده ان رأى فيه   إبداًعا.
خيرا ً و رحمة للناس الكادحين، أبداً، طوالً و عرضاً. كما أن المرحوم اوصي أال ُيصدق أحد أيا ً مما تركه  

إذ عليه أن يراجعه بنفسه من جديد ، و يعيد تشكيله نقدا ً و تحديثا ً ، أوال ً  ،او رآه او اثبته أو أوصى به
..  بأول، وهو يدعو له بالثواب والمغفرة جميعا ً

 قـال:، هذا و قد كتب في رثاء نفسه وهو يغادرها ، كلمات أوصي أن ُتقرأ على روحه حيث استقرت.
 ليتني طفوت دون وزن   يا
 غير أن يبتل طرفي فرقـاً    نمليتني عبرت نهر الحزن   يا

 اي هجرة الطيور  
 في الشاطئ المهجور عفوا ً فعلتها  

 مضيئةأشالؤها تفجرت  
 ترى ، تدور ، تنكفئ

 تناثرت تخلقت ، فسّبحت و كبرت و غابت التمائم
 يا مقود الزمان ال تتطُلِقُني ِ 

 ثقيلة وواعدة
 رائعة و مرعبه

 قوله، كن  
 لو كان بت بائسا  

 سا  ر و لو كان صرت ن
  فقد (كان): طرت نحو ربي جدال..

  الراحل البروفيسور يحيى الرخاوي  تأبينأساتذة  علوم النفس وأطباء النفس في  
  

 علمهرحل والدي ولن ترحل قيمه ولن يتوقف   -  ا.د. منى يحيى الرخاوي
 "رحل والدي.. أدين له بالكثير وبرسالة تدوم أبداً 

 .. الضمير واالخالص والمحبة والعلم
 الدي ولن ترحل قيمه ولن يتوقف علمه، رسالة يحملها اآلالف  و   حلر 

  اللهم أودعه جناتك مع الصالحين واعف عنه وارحمه..".



 وارحمه بحقِّ ما خفَّف عن خلقك اللهم أكرمه بحقِّ ما أكرم خلقك -أ.د. دمحم يحيى الرخاوي   
 ابويا ... إللي شرفني أوي .. في ذمة هللا..

 لدوام.."."..اللهم أكرمه بحقِّ ما أكرم خلقكا  لهوحده له البقـاء و 
 وارحمه بحقِّ ما خفَّف عن خلقك

  وأسكنه اللهم فسيح جناتك.."دمحم
  

 بأعمالك ومآثرك وسيرتك نبراساً وقدوة لنا  ستظل - د. جمال التركي  
نا علما من  نيغفـلة منا ومن الزمن اختطف الموت من ب  في راجعون،هللا أكبر، هللا أكبر، وإنـّا إليه        

  إرادة هللا وال رادّ لحكم هللا. هي  اعالم علوم وطب النفس. 
، معاصرينفـارق استاذنا الدنيا، بعد فترة طويلة من العطاء العلمي التي لم يسبقه اليها احد من ال     

 والخلق الرفيع .  من العلماخرا  ز تاركاً سيرة عطرة، وذكرى طيبة، وروحاً نقية، وميراثاً  
الكلمات لتقف عاجزة عن اإلحاطة بكل المناقب المشرقة التي اتسم بها العالم الراحل وإن الحروف   نإ      

  وملئ ما بينهما  السماء واألرضرحمة من هللا واسعة ملء    عليه ،علينالتقصر عن أداء حقه  
كة  بش، فضلك كبير علي، وعلى  منك الكثيرنهلوا من علمك، فتعلمت    من الذينلقد كنت واحداً       

ما وصلني بعضا من    لو ،ومعرفة وعلمعلى ما انا عليه من سعة اطالع    ألكونالعلوم النفسية العربية، ما كنت  
 ...علمك، تعلمت منك الحزم وان ال مهادنة في طلب العلم  

  هحقـا دون أن يستعد أحد لفراق رحل  ه... لكناألستاذ يحيى  من الصعب التصديق أن الموت غيب     
يق الوعي  ضمن ضيق الدنيا الى سعة االخرة، من   ، انتقـللقد رحل عنـّا ،ن هو أحداذأودون أن يست

  ونحن على نفس الخطى ماضون...  ىراحلون، مض  هكلنا بعدو شخصي، الى سعة الوعي الكوني، لا
واعطيت كل ما لديك في سبيل رقي علوم وطب النفس وخدماتهم   الخير،كنت مثالً يحتذى به في        

 في العالمين    وانسانهم ننااإلنسالنفسانية    اقةيلوالالصحية  
 البسيطة.، لكنك ستبقى في قـلوبنا ما بقينا على قيد الحياة في هذه  الموت جسداً ان كان غيبك        

  ولن ننساك، وستظل بأعمالك ومآثرك وسيرتك نبراساً وقدوة لنا .
  إنا ] وإنا إليه راجعونو سلوان  لاأهله الصبر و و  ناوألهمفراديس جنانه، رحم هللا فقيدنا وأسكنه  

 

   رحيل آخر العباقرة.. -  أ. د. عبد الرحمان إبراهيم
 برحيل الظاهرة العالمة البروفيسور يحيى الرخاوى الى ما وراء األفق. ال أبالغ ان قـلت..

 يسدل الستار على عباقرة علم النفس والطب النفسي في العالم اجمع.. 
 ل ثالث وآخر عباقرة هذا العصر... يحبر    نعم تغيب شمس العبقرية..

 على الجميع..   وال أبالغ أيضا ان قـلت يتفوق البروفيسور يحيي الرخاوي
ويستحق دون أدنى شك.. أن يقـال عنه سيد اطباء وعلماء النفس على مستوى العالم أجمع..سنبقى  

 بتقديري عقودا على األقـل.. نسرد اآلراء وندرسها ونقـلد وربما ننقد.. 
 ن ابداع او تجديد يذكر..و دلكن  

لكن عباقرة هذا الزمن.. وفق ما أراه ويراه معظم   كثر .. هم العلماء في عصرنا وفي كل زمن.. 
  هاجوب أكيسكال رحل عام  ، 2013   أثاناسيوس كوكوبولوس رحل عام  المنصفون كانوا ثالثة:

  2022يحيى الرخاوي رحل منذ أيام عام  ،   2021
 

ــادق السامرائــــي ــ   !!أستحضره وال أنعاه -  أ د. صـ
 وَمن يحيا يموت , فكل َمن عليها فـان , والقـلة يموت ليحيا , التراب،الحياة والموت ديدن ما فوق  

 والحياة في الموت تعني أن المخلوق أسس لمنطلقـات ذات مسارات متنامية تستوعب األجيال الوافدة.
 خارطة التحوالت الفكرية والثقـافية والعلمية البارزة , وفقيدنا من الرعيل المصري العربي , الذي رسم

 إنه من جيل عمالقة مصر في القرن العشرين , الذين بموجب رؤاهم ومعطياتهم تنوَّر العرب.



 
***   ***   *** 

 

ويبدو أن األمم تفوز بنخبة من أبنائها في فترة من الفترات التي لن تتكرر بسهولة , حصل ذلك في  
رة األمة الحضارية أيام العصر العباسي الذهبي , وفي مصر ظهرت كوكبة  يسقبل الميالد , وفي م اليونان

 األفذاذ في ميادين الثقـافة والفكر والفن , فـأسسوا لوجوٍد سامق أثيل. من
 ومن أنوار الطب النفسي المنسوبين لحقبة الخالدين في مصر , األستاذ يحيى الرخاوي , الذي سجل بيراعه

 فهم وإدراك لمعنى النفس واإلنسان.  ةدما يتدفق من فكر وعلم وإرا
وال أخفي تفـاعلي الروحي واإلدراكي معه , منذ أن تواصلنا قبل أكثر من عقد , بفضل الشبكة العربية  

 النفسية , وكنت أتابع أحاديثه وحواراته , فهي موئل إلهام وينبوع إبداع فياض. للعلوم
 لقية , تطوف في مدارات علوية , ال يستطيعها إالأتفـالراحل أيقونة روحية , وإشراقة نورانية , صوفية  

 أولي العزم واإلقدام واإللهام.
وفيما سعى إليه المزج بين األدب والفكر والفـلسفة والنفس , واإلقتراب من ينابيع الروح القدسية  

 اليقينية , التي تمنح مباهج المتعة المتوهجة بأنوار عين اليقين. والمعارف
جاهد وكدح للفوز ببعض نفـاحات أدري , ويمرون كالوميض ويبقى إشراقهم ساطعا   نوأمثاله يعرفهم مَ 

 صدور العارفين!! في
 تحية إجالل وتقدير لنجم هوى , وفـارس ستمتطي أفكاره األجيال!!

 

  مات موالنا وشيخنا ليحيا فينا وعند ربه -  دمحم المهدي
ة في الطب النفسي ومتأمل ومتصوف ، سر كان يرحمه هللا طبيبا وفيلسوفـا وأديبًـا وحكيما وصاحب مد

عاش معلما ألجيال عديدة ، فجر الوعي واإلبداع في نفوس أبنائه على طول الوطن العربي وعرضه ، كان  
محذرا من اإلختزال والتسطيح وخداع األرقـام ، شكل ضمير المهنة الذي ال يباع وال يشترى ، كان وسيظل  

، كان دائم التجدد     في مستوياتها المتعددة فهما عميقـا أصيال ةمن القـالئل الذين فهموا النفس البشري
والطزاجه ، في حالة مخاض إبداعي طول الوقت حتى وهو في أخريات أيامه ، استطاع أن يحتفظ بالطفـل  
الحر المتمرد والمتكيف في آن بداخله . ترك تراثا هائال في تالميذه ومريديه ومحبيه ، وتراثا عظيما قيما  

ومحفزة ومحرضة     صفحات كتبه ، كلماته ليست كأي كلمات دائما حية ومفـاجئة ومتوهجة  يفمتفردا  
    على التفكير

موالنا وشيخنا وأن يبدلك دارا خيرا من       نسأل هللا أن يرحمك رحمة واسعة ويجزيك عنا خير الجزاء
ا وفهما وحكمة  ملدارك وأن تنام قرير العين بعد أن أديت رسالتك على أكمل وجه ومألت دنيانا ع

  .   وإبداعًا ورحمة
  
  و علم و رحلة عامرة بالعطاء  وموقفزاك هللا خير جزاء عن كل كلمة  ج -  ثامر غويل

 )اْألَْرضِ  ِفي فََيْمُكثُ  النـَّاسَ  يَنفَعُ  َما وَأَمَّا ۖ◌ {فـَأَمَّا الزََّبُد فََيْذَهُب ُجفـَاًء  
أو يساندك، عندها سيكون قد وفي واجبه و   قد يؤثر فيك أستاذ فيعلمك مهارة، أو يمدك بمعلومات 

زاد، و لكن ان ينجح ان يكون هو شخصيا ضميرك المهني و مرجعيتك الحاضرة في عملك كل يوم و بعد  
 عشرات السنين من انتهاء تعليمك الرسمي فهذا هو الدكتور يحيي الفريد بين األساتذة.

في ذهنك طوال حياتك المهنية (كل كلمة   نتر    ان تظل اول كلمة قـالها لك في أول يوم قـابلته فيه
تقولها للعيان مسئولية رهيبة) فهذا هو الدكتور يحيي الذي لم يمل من ان يعلم و يربي حتي اخر لحظات  

اكثر من   ان يستمر العطاء بال كلل و بفيض من الكرم و التفـاني و بمنتهي االلتزام عمره بدون اي مبالغة.
 قمة ال يطاولها احد.  ييستة عقود فهذا هو الدكتور يح

 وداعا أستاذي و استاذ اساتذتي جزاك هللا خير جزاء عن كل كلمة و موقف و علم و رحلة عامرة بالعطاء.
اقول لك االهداء الذي كتبته عندما أنهيت رسالة الماجستير و سلمتها لك و أعجبك " استاذي، أمال ان  

  اكون يوما اهال لما علمتني"



 
   يحيى، و أنا ] و إنا إليه راجعون  رو يرحمك يا دكت -  دمحم الشاذلي

الكتابة عن دكتور يحيى الرخاوي شئ في منتهى الصعوبة حقيقي ، و خصوصا من الناس إللي اتعلموا منه  
و اشتغلوا معاه بشكل مباشر. صعوبة الكتابة أساسا بتيجي من محدودية اللغة مهما كانت، و الرعب من فخ  

في المواقف إللي زي دي، و ده إللي كان دايما دكتور يحيى بنفسه بيحذر     شاعرملتنميط و تعليب ا
منه طول الوقت. و أظن لو كان موجود معانا دلوقتي كان زمانه شخط فينا و قطع معظم الكالم إللي  

  او اتكتب و بيتكتب عنه و سألنا.. و بعدين؟ و بعدين ؟.. أنا مشيت..انتم هتعملوا إيه بمشياني، و هتروح
بيه على فين ؟يمكن أهم درس اتعلمناه من دكتور يحيى هو احترام الحزن ، الحزن اإلنساني الصافي  
النبيل، إللي بيشكل جزء أصيل من الوجود اإلنساني ذاته و سنة الحياة و الوعي بيها، و اللي نادرا ما بنسمح  

و ال     كتيرالصمت ، من غير عياط    نملنفسنا نحسه و نسيبه يخرج للسطح. و احترام الحزن بيتحقق في مساحة  
دبدبه على األرض و من غير استخدام مفردات متنقيه على الفرازة بس هتسطح أي إحساس.و عشان  

الزم نمضي فيه و نوثق اللحظة     كده، مش الزم نتكلم دلوقتي، عادي، مش دفتر حضور و انصراف هو
ي وقت و هنعرف نكتب و نتكلم و هنقدر  جيالتقيلة دي، يستحق الكتابة عنه بدل الكلمة ألف، بس هي

نحكي عن جزء من الحكاية. و يا ترى محتاجين نحط كام حكاية جنب بعض عشان نعرف نوري الصورة على  
مشي الدكتور يحيى، ودعنا صاحب الرسالة ، عمل إللي عليه آلخر لحظة، و شيلنا كلنا   بعضها للي مشفهاش

أل. محظوظين إحنا عشان جاتلنا الفرصة دي، بس من بدري    الأمانة مش متأكدين لسه إذا كنا أدها و  
أوي كنا عارفين إن مش سهل على أي حد يشيل الشيلة دي و يكمل الخناقة دي زي ما هو عمل و اختار  

  إنه يكمل.و لغاية لما يبقى فيه كالم ينفع يتقـال، هللا يرحمك يا دكتور يحيى، و أنا ] و إنا إليه راجعون
  

  سليم برحيله، أجلس ألحصي ما يجعله حاضرا مقيما معنا وبينناتلفي مواجهة ا حسين حمودة
برحيل الدكتور يحيى الرخاوي (ال أعرف متى سوف أصدقه؟!) أتلقى طعنة     عن دكتور يحيى الرخاوي:..

 أخرى غائرة مع الطعنات الكثيرة التي تلقيت في السنوات األخيرة، برحيل من كانوا وكّن أشجارا مزدهرة
يحيى الرخاوي، بجانب   في بستان حياتي. ويزيد من ألم هذه الطعنة أنني لم أستطع أن أشارك في وداعه.

تجربتي الشخصية معه (وهي تجربة ممتلئة بالمحبة) صاحب مشروع عظيم، للوصل بين علم النفس واإلبداع  
اية والشعر وأدب  (إسهاماته في هذه الوجهة كبيرة المقـام)، وصاحب كتابات أدبية مهمة (في الرو 

الرحلة)، وصاحب دراسات نقدية متنوعة ومتأملة... وكل هذه اإلسهامات والدراسات والكتابات لم تنل  
 شيئا مما تستحق من اهتمام وتقدير.. وهو أيضا طرف في عالقة عميقة مع نجيب محفوظ (هي بحد ذاتها

ا، بين المريد والشيخ). من معالم  درس متجدد في الوفـاء والتقـارب اإلنساني بصفـاء، يكاد يكون صوفي
هذه العالقة أنه كتب دراسات عظيمة القيمة عن نجيب محفوظ (منها كتبه: "قراءات في نجيب محفوظ"، 
"في شرف صحبة نجيب محفوظ"ـ عدة أجزاء، "أصداء األصداء"، "عن طبيعة الحلم واإلبداع"). ومن معالم  

ستاذ نجيب بعد محاولة اغتياله العمياء، التي أفقدته حرية  هذه العالقة أنه قـام بدور نبيل في رعاية األ
الحركة، وهو المجبول على الحركة، وحرمته من القدرة على تحريك يده اليمنى التي طالما كتب بها.  
 الدكتور يحيى الرخاوي ساعد نجيب محفوظ على القيام بتدريبات الكتابة اليومية المنتظمة، وقد مأل

عشرات وعشرات من الكراسات، كما لو كان طفـال يتعلم الكتابة للمرة األولى في  األستاذ نجيب، بدأب، 
حياته، لكي يستعيد قدرته على تحريك يده التي أصابها الشلل تقريبا، ولكي يستطيع العودة للكتابة بها  
مرة أخرى. ومن معالم هذه العالقة أيضا أن الدكتور يحيى الرخاوي قـام بجهد كبير من أجل إصدار  

 دورية" سنوية خاصة بنجيب محفوظ. هو مقترح فكرتها األولى، وقد طرح هذه الفكرة عندما تشكلت"
لجنة لـ"تخليد نجيب محفوظ" عقب وفـاته، برئاسة الفنان فـاروق حسني، ثم إنه كان صاحب اإلسهام األكبر  

(ومن ذلك    في الكتابة لهذه الدورية بانتظام، بعد أن ظهرت للنور. تقريبا كتب في كل أعدادها
 الوعى بين الحلم واإلبداع"، "(الشعر)  "، حركيةمقـاالته الضافية العميقة: "نجيب محفوظ: آخر البدايات

، " هللا: التطور: اإلنسان: الموت: هللا عبر نجيب محفوظ"، ”أحالم فترة النقـاهة“والجنون دروس من  
  يكشف: جدل  ”ث الصباح والمساءحـضرة المحترم"، "حدي”"تشكيالت الخلود بين "ملحمة الحرافيش" و



 

  

حديث الصباح  “اإلنسان المصرى مع ثوراته عبر قرنين"، "مصر فى وعى محفوظ عبر قرنين، تتجلى فى: 
). في كل مرة، مع   فى إبداع (أحالم) نجيب محفوظ"” وإحياء اللحظة“، "مقدمة عن: حركية الزمن، ”والمساء

الطريق ألشكره أنا! وغير مرة، بسبب دقته وتدقيقه، كان    كل مقـال قدمه لي، كان يشكرني ويقطع عليّ 
اآلن، أنا مع كتبه القيّمة التي أهدانيها مشفوعة   يتصل بي ليرجو تغيير كلمة واحدة قبل الطباعة.

بإهداءات أشعر بالخجل المتجدد كلما قرأتها، ومع استعادة الكلمات الطيبة (التي أرى فيها شيئا من  
بأنها صادرة عن عاطفة أبوة صادقة) التي كثيرا ما قـالها لي، ومع الذكريات الجميلة    المجاملة، رغم يقيني

التي جمعتنا مع عدد من األصدقـاء في حضرة "أستاذنا" نجيب محفوظ،، ومع استعادة بعض اللقـاءات في  
إيجابية،   ومع إحساس باالمتنان لطاقة   بيته مع ابنه، صديقي العزيز دمحم يحيى الرخاوى وأسرته الجميلة،

اآلن،     كان يبثها لي، بلطف، من بعيد، بما يجعلني ال أشعر بالحرج.. نوع من رعاية خفية، هي في الحقيقة  
مع الحزن الذي بات صديقـا قريبا مألوفـا.. اآلن أنا مع هذا كله، أفكر في القيم التي ظل يؤمن بها ويدافع  

بغض النظر عن الثمار المرئية لهذه الحركة ولهذا  عنها، ومنها أن قوام الحياة: الحركة والسعي المتصل، 
السعي... اآلن، في مواجهة التسليم برحيله، أجلس ألحصي ما يجعله حاضرا مقيما معنا وبيننا.[من "كتاب  

  الراحلين المقيمين"]

ــم ــ ــ ــ ــ ــ  الجوائز والتكريـــ

 

   1979العـــام    " جائزة الدولة التشجيعية في اآلداب " الفوز بــ  – 1979العـــام  
  »المشي على الصراط«الدكتور يحيى الرخاوي على جائزة الدولة التشجيعية في اآلداب عن روايته    حصل

 

   الراسخون فـي العلوم النفسانية "  التكريم بلقب  - 2004العام " 
 – النفسانـي  (الطـب  الرخــاوي  يحيــىألستاذ الدكتور  ا،  2004كرمت شبكة العلوم النفسية العربية العام  

  ، وكان أول شخصية يحظى بهذا التكريم" الراسخون فـي العلوم النفسانية "بلقب   مصر)
 www.arabpsynet.com/Rassikhoun/RassikhounRakhawy.pdf: رابط لوحة التكريم

 

   عميد الطب النفساني العربي " التكريم بلقب    - 2008العام " 
  (الطـب  الرخــاوي  يحيــىألستاذ الدكتور  ،  على ا2008أطلقت شبكة العلوم النفسية العربية العام       

( كان اقترح اسناد هذا اللقب األستاذ   " عميد الطب النفساني العربي "لقب    )مصر – النفسانـي
  ) الدكتور عبد الستار إبراهيم

 

  " المفـلحون فـي العلوم النفسانية " التكريم بلقب    – 2013العـــام   -
  األستاذ ، بحملها اسم2013تشرفت جائزة البحث العلمي لشبكة العلوم النفسية العربية العام        

فـي    " المفـلحون  بلقب  رمزيا  تكريما  كرمناه  المناشبة  بهذه  كرمناه  ان  فكان ، الرخـاوي يحيـى الدكتور
  علوم النفسانية " ال

 Muflehun2013.pdf -Al-www.arabpsynet.com/Prize2013/Prizes: التكريم  لوحة رابط  
 

 2016ام  حمـــد عكاشــــة للطــــب النفســـــي العربــــــي  " العـــ " جائـــزة  الفوز بـ 
حمـــد عكاشــــة للطــــب النفســـــي   " جائـــزة    العرب  النفسانيين  األطباء  اتحاد   ،2016 العام أسند      

 /تأسيسها  بعد  بها  يفوز  شخصية  اول  وكان ،الرخــــاوي  يحيــــى البروفيســــور  الىالعربــــــي  "  

 

     2019ـــام  ع" الكادحون فـي علوم وطب النفس " الالتكريم بلقب  
 "  لقب  الرخاوياألستاذ الدكتور يحيى  ، الى  2019مؤسسة العلوم النفسية العربية العام    أسندت      
" الكادحون فـي   " بلقب  رمزيا  تكريما  تكرمته  تم  المناسبة  بهذه النفس"،  وطب  علوم  في  العام  رجل

  علوم وطب النفس "
 dfpKadihounYW2019.-www.arabpsynet.com/Prizes/Prize: رابط لوحة التكريم

/RassikhounRakhawy.pdf
www.arabpsynet.com/Prize2013/Prizes-Al-Muflehun2013.pdf 
www.arabpsynet.com/Prizes/Prize-KadihounYW2019.pdf


 
 التكريم الحق... ان تصل الكلمة الى أهلها

ان  "  نافي مناسبات عدة، ونحن نسعى لتكريم األستاذ بحي الرخاوي، كان يردد دوما علي
على مستوى شبكة العلوم النفسية   سعينا " أصحابها  الىالتكريم الحق هو ان تصل الكلمة  

العربية الكثر من عقدين من الزمن ان تصل كلمته / كلماته، و اليوم بعد ان غادر ديانا  
هم  سا، سنواصل السعي في هذا االتجاه، علنا نالوعي الكوني الكبيررحمة هللا و  وانتقـل الى  

   التالي:قترح  ذلك ا حقيقنمعه في حمل األمانة، وحتى  
   للبحث و الدراسة في االرث العلمنفساني   كل سنتين على سبيل المثال )(تنظيم مؤتمر دوري

 الدكتور يحيى الرخاوي وعن نظريته في الطبنفسي االيقـاعحيوي....  لألستاذوالطبنفساني  
 علىلجميع  وجعلها متاحة ل  الورقية  رقمنة جميع تراثه العلمي وجميع اعداد مجلة االنسان والتطور 

 الشبكة العنكبوتية...
 الى اللغات الحية، في مرحلة  "الطبنفسي االيقـاعحيويته "ترجمة اعماله العلمية المتعلقة بنظري ،

 واأللمانيةاولى االنكليزية ثم الفرنسية  

   اطالق اسم  االستاذ الدكتور يحيى الرخاوي على منشأة علمية ثقـافية او صحية  
 الرخاوي على جائزة سنوية كبرى في علوم وطب النفسيى  اطالق اسم االستاذ الدكتور يح 
 اطالق اسم االستاذ الدكتور يحيى الرخاوي على احدى الساحات او الميادين الكبري في القـاهرة 
 اطالق اسم االستاذ الدكتور يحيى الرخاوي على احد اقسام الطب النفساني بمستشفى العباسية 

  

 1 -  بيةأعماله على شبكة العلوم النفسية العر 

  سلسلة اإلصدارات المكتبية الرقمية لنشرة االنسان والتطور حسب المحاور
www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexeBRak.htm  

 

   2010اإلصدار األول: شتاء  

  دراسة في علم السيكوباثولجي   - 
  2011يف  اإلصدار الثانــي: خر 

  )1(الجزء   -ملف اإلدمان   - 
   2011اإلصدار الثالـــث: صيــف 

  )1(الجزء -النفسي     ملف العالج  - 
 2012  اإلصدار الرابـــع: خريــف  

 ) 2الجزء(-النفسي     ملف العالج-

 2012  شتــاء -اإلصدار الخامـــس 

  عندما يتعرى اإلنسان - 
   2012اإلصدار الســـادس: ربيــع و صيــف 

  ام  الفص -
   2013اإلصدار السابـــع: خريــف وشتــاء 

  في تجليات ماهو موت - 
   2014اإلصدار الثامـــن: خريــف وشتــاء 

 إلدراك  ا - 

 

www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexeBRak.htm


 

  

   2015اإلصدار التاســـع: خريــف وشتــاء  

  الوجـدان و اضطرابات العواطـف - 
   2016اإلصدار العاشـــر: ربيــع  

 إظطرابات اإلرادة   - 
 2016 ــفاإلصدار الحـادي عشـر: صيـ 

  اضطرابات الوعي - 
   2017اإلصدار الثاني عشـر: صيـــف 

 عندما يتعرى اإلنسان - 

 2018اإلصدار الثالث عشـر: شتاء 

  مقدمة في العالج الجمعي عن البحث في النفس و الحياة - 
 2019اإلصدار الرابع عشـر: شتاء 

  )العالج النفسي (مقدمة” أغوار النفس“) عبر ديوان  1فقه العالقـات البشرية ( - 
 2019اإلصدار الخامس عشـر: شتاء  

  ؟”َمْكلـََمة“هل العالج النفسي  ” أغوار النفس“) عبر ديوان  2فقه العالقـات البشرية ( - 
 2019اإلصدار السادس عشـر: شتاء  

 قراءة فى عيون الناس  ” أغوار النفس“) عبر ديوان  3فقه العالقـات البشرية ( - 

 2019اإلصدار السابع عشـر: ربيع 

  قراءة في نقد النص البشري للمعالج ”أغوار النفس“) عبر ديوان  4شرية (البفقه العالقـات   - 
 2019اإلصدار الثامن عشـر: ربيع 

    الغريـزة الجنسية من التكاثـر إلى التواصـل   - 
 2019اإلصدار التاسع عشـر: ربيع 

  من حركية الجنون إلى رحاب الناس - 
   2019اإلصدار العشرون: شتاء 

 ـــــــن األيديولوجيـــــــا والتطـــــــور  بي  الطـــــــب النفســـــــى - 

   2020اإلصدار الواحد والعشرون: ربيع 

ــــى بيـــــــن األيديولوجيـــــــا والتطـــــــور   -   الطـــــــب النفســـ

   2020اإلصدار الثاني والعشرون: ربيع  

 )  1نظرية الطبنفسي التطوري اإليقـاعحيوي ( الجزء   - 

 2020رون: خريف  لعشاإلصدار الثالث وا  

  ) 2نظرية الطبنفسي التطوري اإليقـاعحيوي ( الجزء   - 
   2021اإلصدار الرابع والعشرون: شتاء 

 ) 3نظرية الطبنفسي التطوري اإليقـاعحيوي ( الجزء   - 
   2022اإلصدار الخامس والعشرون: خريف 

  ) 4نظرية الطبنفسي التطوري اإليقـاعحيوي ( الجزء   - 
  2022يف  اإلصدار السادس والعشرون: خر 

 ) 5نظرية الطبنفسي التطوري اإليقـاعحيوي ( الجزء   - 
  



 
 2 - أعماله على شبكة العلوم النفسية العربية  

ـــور... فهارس وملخصات كامل االعداد ـــ ــ ـــ ـــان و التطـ ــ ـــ ــ ـــة اإلنســـ ـــ ــ ـــ ــ  مجلــ

   1980 اير/ فبراير/ مارسين -9 العدد  السنة األولى  -اإلنســــــــــان و التطـــــــــور 
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me1.htm 

 

   1980  أبريل / مايو / يونيه - 2 السنة  األولى العدد  -اإلنســــــــــان و التطـــــــــور  
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me2.htm  

 

   1980يوليو / أغسطس / سبتمبر   -3السنة  األولى العدد    -اإلنســــــــــان و التطـــــــــور 
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me3.htm 

  

 1980أكتوبر/  نوفمبر/  ديسمبر    -4السنة  األولى العدد    -إلنســــــــــان و التطـــــــــور  ا 
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me4.htm  

 

   1981يناير/ فبراير/ مارس   -5 السنة  الثانية العدد  -اإلنســــــــــان و التطـــــــــور 
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me5.htm 

  

   1981أبريل / مايو / يونيه    - 6السنة  الثانية العدد    -اإلنســــــــــان و التطـــــــــور 
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me6.htm  

 

   1981يوليو / أغسطس / سبتمبر 7 -السنة  الثانية العدد  -اإلنســــــــــان و التطـــــــــور 
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me7.htm  

 

   1981أكتوبر /  نوفمبر/  ديسمبر  -8العدد    -السنة  الثانية    -اإلنســــــــــان و التطـــــــــور 
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me8.htm  

 

   1982يناير / فبراير/ مارس   -9العدد   - السنة  الثالثة  -اإلنســــــــــان و التطـــــــــور 
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me9.htm 

  

   1982أبريل / مايو / يونيه    -10السنة  الثالثة  العدد    -اإلنســــــــــان و التطـــــــــور 
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me10.htm  

 

   1982يوليو / أغسطس / سبتمبر   -11السنة  الثالثة  العدد    -اإلنســــــــــان و التطـــــــــور 
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me11.htm  

 

   1982أكتوبر/  نوفمبر/  ديسمبر    -12السنة  الثالثة  العدد    -اإلنســــــــــان و التطـــــــــور 
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me12.htm 

  

 1983يناير/ فبراير/ مارس   -13السنة  الرابعة  العدد    - ور  اإلنســــــــــان و التطـــــــــ 
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me13.htm 

  

   1983أبريل / مايو / يونيه    - 14السنة  الرابعة  العدد    -اإلنســــــــــان و التطـــــــــور 
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me14.htm  

 

   1983يوليو / أغسطس / سبتمبر   -15السنة  الرابعة  العدد    -اإلنســــــــــان و التطـــــــــور 
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me15.htm 

  

   1983أكتوبر/  نوفمبر/  ديسمبر    -16السنة  الرابعة العدد    -اإلنســــــــــان و التطـــــــــور 
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me16.htm 

  

 1984يناير/ فبراير/ مارس   - 17السنة  الخامسة  العدد    -ان و التطـــــــــور  ـــاإلنســـــــ 
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me17.htm 
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   1984ايو / يونيه  / مأبريل    -  18السنة  الخامسة العدد    -اإلنســــــــــان و التطـــــــــور  
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me18.htm 

 

   1984يوليو / أغسطس / سبتمبر   - 19السنة  الخامسة  العدد    -اإلنســــــــــان و التطـــــــــور 
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me19.htm 

  

   1984أكتوبر/  نوفمبر/  ديسمبر    - 20السنة  الخامسة  العدد    -اإلنســــــــــان و التطـــــــــور 
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me20.htm 

 

   1985يناير/ فبراير/ مارس -21السنة  السادسة  العدد    -اإلنســــــــــان و التطـــــــــور  
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me21.htm 

 

   1985يوليو / أغسطس / سبتمبر   -23عدد  ال  السنة  السادسة  -اإلنســــــــــان و التطـــــــــور 
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me22.htm  

 

   ــان و التطـــور  1985ديسمبر   –نوفمبر   –السنة  السادسة العدد الرابع والعشرون أكتوبر    - اإلنســـ
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me24.htm 

  

 ــان ــ ــ ــ  1986يناير/ فبراير/ مارس   -25السنة  السابعة العدد    -و التطـــــــــور   اإلنســ
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me25.htm  

 

   ـــــور ــ ــان و التطــ ــ ــ ــ    1986أبريل / مايو / يونيه    - السنة  السابعة العدد السادس و العشرون    - اإلنســ
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me26.htm  

 

 1986السنة  السابعة العدد الثامن و العشرون أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر    -  ور  اإلنســـان و التطــ 
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me28.htm  

 

   1987ارسم –فبراير   -يناير 29السنة  الثامنة العدد    -اإلنســــــــــان و التطـــــــــور 
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me29.htm  

 

   1987يونيو   –مايو   –أبريل    30السنة  الثامنة العدد    -اإلنســــــــــان و التطـــــــــور 
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me30.htm  

 

   1987سبتمبر   –أغسطس    –يوليو   31السنة  الثامنة العدد    -اإلنســــــــــان و التطـــــــــور 
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me31.htm  

 

 1988مارس   – 1987أكتوبر    33 – 32السنة  الثامنة العدد    -ــــــان و التطـــــــــور  ـــاإلنسـ  
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me32-33.htm  

 

   1993د السادس و الخمسون أكتوبر  لعدالسنة  الرابعة عشر ا  -اإلنســــــــــان و التطـــــــــور 
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me56.htm 

  

   ــور ــ ــان و التطـ  1994السنة  الخامسة عشر العدد السابع و الخمسون  يناير / فبراير / مارس    - اإلنســ
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me57.htm  

 

   1994جوان    –ماي   -أفريل    – 58السنة  الخامسة عشرة  العدد    -اإلنســــــــــان و التطـــــــــور 
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me58.htm 

  

   1997ديسمبر   –أكتوبر    – 59السنة  الثامنة عشر  العدد    -اإلنســــــــــان و التطـــــــــور 
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me59.htm  

 

 1998مارس   –فبراير   –يناير   – 60السنة  التاسعة عشر العدد    -ـور  ـــاإلنســــــــــان و التطـــــ 
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me60.htm 
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    1998يونيو  - مايو-إبريل  61السنة  التاسعة عشر العدد    -اإلنســــــــــان و التطـــــــــور 
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me61.htm 

 

   1998سبتمبر   –أغسطس    –يوليو   – 62السنة  التاسعة عشر العدد    -اإلنســــــــــان و التطـــــــــور 
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me62.htm 

 

   1998ديسمبر  -نوفمبر -أكتوبر  – 63السنة  التاسعة عشر العدد    -اإلنســــــــــان و التطـــــــــور 
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me63.htm  

 

   1999مارس  -فبراير-يناير 64لعدد  السنة  العشرون ا  -اإلنســــــــــان و التطـــــــــور 
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me64.htm  

 

   1999( أبريل / يوليو )  65و 66العـدد    -السنة  العشرون    -اإلنســــــــــان و التطـــــــــور 
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me65-66.htm  

 

   2000 -1999ديسمبر / يناير   -68و   67السنة  العشرون العدد    -اإلنســــــــان و التطــــــور 
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me67-68.htm  

  

   2001يوليو   – 2000إبريل    74-69السنة  الثانية والعشرون العدد    -اإلنســـــــان و التطـــــــور 
www.arabpsynet.com/Journals/ME/me69-74.htm 

  3 -  النفسية العربية  على شبكة العلومأعماله   
ــاإلنسالنشرة اليومية    ـــ ــ ـــ ــــان و التطـــ ــ ــ ـــ   ... كامل  النصوص  ورـ
  رابط دليل على الموقع العلمي للشبكة  النشرة اليومية

www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexeRak.htm  
 

 يالرخاو  يحيى الدكتور لألستاذ العلمي وقعالم

www.rakhawy.net 
 

 

 
 
 

 
 
 

  

  دعواتكم
   قّبره وأُنر له وأغفّر أرحمه اللُهم  أثرهُ  وحُسن ِذكرهُ  طابَ  راحالً  هللا رحم
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