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  اللــــــــــــستها
  

الذي ورد في القرآن  "طغيان البصر" صطلحملوقوف على نسعى ل ، الوجيز هذا البحث من خالل
 Les hallucinations ( الحديث بالمفهوم الطبنفساني البصرية الوساله" والذي يشير الى  ،الكريم

visuelles  (  

الهلوسة  " حولالعصبية  سلجةلفاأبحاث  ما توصلت اليهأحدث  القرآني هذا المصطلح يلخص
البصرية  وسلهاللأن المركز الدماغي المغناطيسي  بالرنين التصوير دراسات حيث بينت، " البصرية
 نشاط المركزي  ، يحدث فرط فيالنشاط الفسلجياال انه وعند تجاوزه عتبة بصار، الإ مركز هو نفس
 أو cortical hyper-excitability  ( بصرية  هلوسات مما ينتج عنه العصبي البصري القشري

aberrant activity (  ) ����1 (  
 رسولال شاهده ماأن و ، المعراجاالسراء و دثـن الكريم الى حآتعرض القري ، في سورة النجم  

عين هي رؤية لم يكن وهما بل   اثناء معايشته هذه المعجزة االلهية) صلى اهللا عليه وسلم( محمد 

« الحقيقة �عن ، نافيا اهللا  �18 -ا����  � »ر�َأى ِ�ْ# "! �ِت ر��ّ�ِ� اْ�ُ�����ى  َ�َ

ُ()ن&« الجنون صفة الكريم   رسوله* +��ي ف يكون  و أ � 22 - ا������ » و � � / �ِ.�-ُ�, 

على بصره  هلوسة/ الوس هسيطرة  وأ )illusion(عليه  توهم/  وهام احالة سيطرة 
)hallucination(   

  

  )قرآن كريم ( "  غَ الْبصر وما طَغىما زا" 
 

  سلجيةميل البصر وخروجه عن وظيفته الف :زيغ البصر •
بما يسبب  السوي نشاطها الفسلجي حاسة البصر حد تجاوزان ت، مجاوزة الحد :طغيان البصر •

  .بصريةهلوسة 
 ) المكرمة   مكة (  المسجد الحراممن  ليالً الرسول  حدث معجز يتمثل في اسراء :اإلسراء - 

، ولكن النبي محمدا وا بهأستهزوا حدوثه قريش كفار  استهجن، ) فلسطين  ( المقدس إلى بيت
  هذه المعجزة الى ان صدقه القرآن الكريمحقيقة معايشته  كدصلى اهللا عليه وسلم أ

  

 ليلتهفي  ليعود  ،سدرة المنتهى  ، الى) رحلة سماوية ( إلى المأل األعلى الرسول عرج ب: المعراج - 

  
  
  
  

  
 صطلحسعى للوقوف على من
الذي ورد  "طغيان البصر"

في القرآن الكريم، والذي 
 البصرية الوساله" يشير الى 

بالمفهوم الطبنفساني الحديث 
 )Les hallucinations 

visuelles  (
  
  
  
  

  
  

القرآني  هذا المصطلح يلخص
أبحاث  ما توصلت اليهأحدث 

 "حول العصبية  سلجةالف
  الهلوسة البصرية
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  لماذا اإلسراء والمعراج؟
 "  :الكريم احدى أياته الكبرى رسوله اهللا  ان يرياالسراء والمعراج  معجزة من اهداف 


 ر�َأى ِ�ْ# "! �ِت ر��ّ�ِ�  "،  �1 - ا���اء � " ِ�ُ(��! �3 ِ�# "!�2ِ(��َ�َ
  �18 - ا���� � " اْ�ُ�����ى

عقل سالمة  على القرآن الكريم  شددالمعجزة االلهية،  الحق هي الحكمة من هذهالرؤية  ولما كانت
 " البصر" ( ه عليه الصالة و السالم، بصرأكد على سالمة  كما ، الجنونالرسول الكريم نافيا عنه صفة 

التي اتهمته كل األقاويل الكريم  الرسول يدفع اهللا عن وبذلك)  حاسة البصرتشير الى  في اللغة العربية
   .)هالوس وتهيآت ( زيغان او طغيان بصر  ما رآه كان بان 

  
  التفيسير اللغوي

  

  ) 17 - ا���� ( " ما زاغَ الْبصر وما طَغَى" 
عن   وَأزاغَه .البصر، أي كَلَّ وزاغَ .يزيغُ زاغَ وقد.الميُل: الزيغُ، )الصحاح في اللغة( زيغ

  .الطريق، أي أمالَه
خالفُ : والبصير.رأيته: وَأبصرتُ الشيء .حاسةُ الرؤية :البصر )الصحاح في اللغة(  البصر

  .الضرير
يقال . مجاوزة الحدالطاء والغين والحرف المعتل أصٌل صحيح، وهو  )مقاييس اللغة( طغي

 )11- ا�����  ( " الماء  طَغَى ِإنَّا لَما ":قال اهللا تعالى. السيُل، إذا جاء بماء كثير  وطَغَى .هو طاغٍ

  .هاجت أمواجه: البحر  وطَغَى
  

 :)hallucination( البصرية الهالوس/ الهلوسة 

الحواس   مجاالتتمس جميع  و شياء غير موجودةدراك حواسي ألاالهالوس الحواسية هي   -
  "ألخ...لمست /  اللمس، ،  سمعت/  السمع ،  رأيت/  البصر ( 

، الصرع، السمع فقدان ، الدماغ لتهابا.الدماغية  األورام،  الفصامية الذهانات:أسبابها من -
  ...وغيرها

  

 :)illusion(التوهم 

شياء ألرؤية ك"  الهلوسة" لشيء حقيقي وبين " هشوم"تصور ك" التوهم " بين  ةففرالت هام جدا  -
 غير موجودة

 نفي التوهم:" رما زاغ البص " -
 .البصرية هلوسةال، "وما طغى"  -

  

 التفسير العلمي
 

ليه االبحاث ا توصلتمن آخر ما  -
 عالقةلهلوسة البصرية لأن العلمية 

من ذلك ان .بفرط نشاط مركز البصر

  
  
  
  
  
  
  
عند تجاوزه عتبة النشاط 

الفسلجي، يحدث فرط في  
 القشري نشاط المركزي

مما ينتج عنه  العصبي البصري
  بصرية هلوسات

  
  
  
  
  

  
  

محمد  رسولوأنّ ما شاهده ال
اثناء ) صلى اهللا عليه وسلم( 

معايشته هذه المعجزة االلهية  
لم يكن وهما بل هي رؤية 

لَقَد رأَى من « عين الحقيقة 
  »يات ربِّه الْكُبرى آ

  
  
  
  

  
  

ميل البصر  :زيغ البصر
  سلجيةوخروجه عن وظيفته الف
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-cortical hyper"القشرة البصريةنشاط فرط بهناك تتم استثارته  نفس المركز الدماغي 
excitability"   في حاالت التخيالت البصريةأشياء حقيقية أو سواء في حالة  رؤية.  )

 ����2   ( 
  

  رــــــلبصان اــــطغي

ما الكريم  حقيقة  القرآنأكد ، البشرال يراها  أشياءرؤية أكرم اهللا انبياءه ورسله بمعجزة عندما و

 يةعقلالسالمة اهللا سبحانه وتعالى الزكي سورة التكوير  ففي، عنهم  الجنونصفة مع نفي  ه رأو
 و � �/ �ِ.�-ُ�,"  لجبريل عليه السالم ته رؤي،  مؤكدا لرسول محمد صلى اهللا عليه وسلمل


ُ()ن&،* +��
ر�"36 �?�#< ا�=>َء ! *3(:� ( ) 23- 22 -  ا����� ( "اْ�+-���9 �����7ُ8ُ�ْ و َ�َ
�ً)ّ�? :6�Bَ C(. ان �المعراج  حادثة لمعجزة  أيضا وفي عرضها  النجم سورة ، آ+ 
 في نفس الوقتزكية وم، ة يحقيق يةعينرؤية هي كبرى  من آياتما رآه الرسول الكريم ان  أكدت

 اْ�� H �3 � �َزاَغ" و االنحراف  من الزيغ بصره سالمة�َ�َ ،IJKَLَ� � و Iر�َأى #ْ�ِ 
  )  18- 17: ا����( " اْ�ُ�����ىI ر��Mِ� "! �ِت

 
ما رآه الرسول عليه الصالة حقيقة  على  يشدد إذ ان القرآن الكريم  هاتين اآليتين من خاللنالحظ 


 ر�َأى ِ�ْ# "! �ِت ر��ّ�ِ� اْ�ُ�����ى" كبرى  و السالم من آيات�ؤكد في نفس ي،  "َ�َ
 الفسلجية السويةولم تزغ عن وضيفتها  ضطربلم ت فهي،  ه عند سالمة حاسة البصر على الوقت

الحد  ةتتجاوزقشرة الدماغية البصرية فاستثارة اليعتريها فرط لم  .لم تطغىف ها الطبيعي تتجاوز حدب
  .ت البصريةالتخيالوتحدث 

 

  ةـــــــخاتم
  

 )17  - ا����  ( " 	�� ز�اَغ ا������� و�	�� ����� ": المعنى العلمي لآلية
  

فرط  هي نتاج الهلوسة البصرية من انالجديدة اث الحديثة بحضوء ما توصلت إليه اال على  -
 )3اaberrant activity  "  ) ���N "   مركز االبصارلنشاط 

SَTََل ��ِ� ا��Qوح- ": )  بلسان عربي مبين القرآن نزل( لعربية واعتمادا على اللغة ا
��>Bَ�ِ Vَ���ْWَ J�َ�X  &9��Y� Zُّ�)َن ِ�َ# اْ�+-(Uِر�!َ# ا9ُ�ِ8َ�ْ���X &ن� [�ِ��"  )

  ) 195- 193: ا� ��اء

  )الصحاح في اللغة( زيغ

  .الميُل: الزيغُ
  )مقاييس اللغة( طغي

  .مجاوزة الحدل أصٌل صحيح، وهو الطاء والغين والحرف المعت

نخلص  )17: ا���� ا#�(  "� � َزاَغ اْ�� H �3 و � � JKَLَ ":معنى اآلية وانطالقا من
 لم)  ...انبياء، رسل، ومالئكة  (صلى اهللا عليه وسلم في المعراج الرسول محمد ما رآه  الى ان
  ) بصرطغيان ( ل الهلوسة البصرية وال من قبي) بصرزيغ  ( هيئاتالت او من قبيل التوهميكن 

 

  
  
  
  
  
  
  

، مجاوزة الحد: طغيان البصر
 حاسة البصر حد ان تتجاوز

بما  نشاطها الفسلجي السوي
  .هلوسة بصريةيسبب 

  
  
  
  

  
  

الحق هي الرؤية  ولما كانت
الحكمة من هذه المعجزة 

قرآن الكريم االلهية، شدد ال
الرسول سالمة عقل على 

الكريم نافيا عنه صفة 
أكد على سالمة  كما ، الجنون

  ه عليه الصالة و السالمبصر
  
  
  
  

  
  

، )الصحاح في اللغة(  زيغ
 .يزيغُ زاغَ وقد.الميلُ: الزيغُ

 .البصر، أي كَلَّ  وزاغَ
عن الطريق، أي  وأَزاغَه

  .أمالَه
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 يات البحثا
 

 -  » J�َاَ_�ام[ إ� �ِ�*[Nَِ�َ# ا �6ِ َ�`ً��ِ��a��C-���َن ا�<Uي َأ�Cى 
J HWcdا �ِ�*[Nَ.�)3��َ ا �ر�آ(��إ�T<�3 ِ�ُ(��! �3 ِ�# "!�2ِ(�  ا�<Uي 

e 3fH 3 ا��g`+h[١ه3)  ا�k « kاء�Clاe 
 
k و � �  � k٢� o�p< / �ِ.�-ُ�,� و � � nَ) ى e١eو ا�(<*
,[ إ�َذا ه�) ى «  - 

e ى (�r�ْا �#�X 3�sِ) !٣e J�.(-! u<
3� +>��X k k٤ إ�ْن ه3)  إ��<� و .
e ى (k و ه3)  �����7ُ8ُ�ْ k٦ ُذو ِ��}ٍة 7َ�Bَ�C) ى wَ٥eِ�!�3 اْ�ُ

e J�َ
X8َ�ْ٧اe J>���Bَ7َ �Tَد� h,�ُ kَأو�٨ �#�̀ C�(Wَ  ب�Wَ َن�7ََ� k 
e JTَ
k � � َآUَب  اْ�ُ���اد3 8َ7َk١٠و�.�J إ����X J�َِ�6ِ � � َأو�.�٩e Jَأد


 ر�"e١٢k  36 ! ��ى kَأBُ7َ+ �ر3وJ�َ�X 3�Tَ � �e١١ ر�َأى � ��و َ�َ
e ُأْ���ى �ً�َSْTَ١٣e J�rBَ)-+�ْر�ِة ا
�Cِ ��)Xِ k?�(<ُ� ١٤ �ه���)Xِ k

e ر�َة ١٥اْ�+ 8ْو ى
� � َزاَغ k �١٦ � ! ke J=َKْ إ�ْذ ! J=َKْ ا�]ِّ�
e JKَLَ � � 3 و� H ��ْر�َأى ١٧ا 
�َ�َ kِت�اْ�ُ�����ى  ِ�ْ# "!  �ِ�ّ�ر�

e١٨k «k,*)ا�e  
 
-  »��>)�ُ�ْ��� -,[ِWُْأ �7ََ� e١٥k e��>)�ُ�ْ١٦اْ�*�) ار� اk 
  ��a�[�X إ�َذا �o�̀>و ا�� e١٧k  �>�  e١٨k و ا����YH[ إ�َذا 2ََ(

�(َ�َ 3�>Tإ�Zل& َآ���(-Cُل ر� e١٩k &9�ِ � ش�
��a�ِْذي ا ��)Xِ ٍةh(Wُ ِذي e٢٠k 

ُ()ن& sَY� e٢١k�عh,�َ Z َأ9�ِ&* +��  e٢٢k و � � / �ِ.�-ُ�, 

e�9��-+�ْ��7ُ8ُ�ْ ا���
 ر�"36 �  » ٢٣kو َ�َ
 
 - &9)ِ���� ���̀Kَ�ْا J�َ�X  (3ه �و �  e٢٤k  &ن�sَ�̀wَ ل��(َ��و � � ه3)  

إ�ْن ه3)  إ��<� ِذْآ��  Uْ2َ #َ�!8َ7َ e٢٦kه��-)َن Z,e٢٥kر}?�`
9َ+ِ�َ��a�ِّْ� e٢٧k  ,`ِBَ�[ ! َء ِ�(ُ�,� َأن�wَ # +�ِ e٢٨k  � � و

9َ+ِ�َ��a�ْا Yَء ا��<ـ�3 ر�ب�َأن ! َ= �ُءوَن إ��<�2ََ=e٢٩k «k�!(�Bا�e 
 

+  e١k ن و اْ�ََ�,[ و � � ! ]�3�sُوَن«  -a)ِ�� ��Tَأ � � Vَ�ّ�ِ� ر�


ُ()ن&* +�� e٢k&ن()ُ�+ � ���̀nَ ا��
?8َ�َ Vَ�َ >و إ�ن e٣k  J�َ�a�َ Vَ>Tو إ�
Z,`�ِ�X &��ُ�ُ e٤k «k,� eا�

 
ات ـــــــــــلحقم  

 
 ) 1ا���� (  -

"De Morsierarguedthat all visual hallucinations werelinked to the 
visualthalamo-cortical system." 

"The predominant underlying cause of visual hallucinations was aberrant 
activity in thalamo-cortical networks connecting either the lateral geniculate 
nucleus to primary visual cortex or pulvinar to partieto-occipital cortex" 

(J Neurol. 2015 Jul;262(7):1780-90. doi: 10.1007/s00415-015-7687-6. Epub 2015 Mar 13) 

  
 

 ) 2ا���� (  -
 

De Morsier argued that all visual hallucinations were linked to the visual 
thalamo-cortical system. As might be predicted by this account, changes in 
visual cortex were associated with visual hallucination susceptibility in all 
conditions. The parietal lobe, a region de Morsier held of particular significance 

  
  

  
  
  
  
  
  

ي  الهالوس الحواسية ه
شياء غير دراك حواسي ألا

 تمس جميع مجاالت و موجودة
الحواس 
  
  
  
  

  
  

 ةففرالت هام جدا  -
تصور ك" التوهم " بين 

"لشيء حقيقي وبين " همشو "
شياء غير ألرؤية ك"  الهلوسة

 موجودة
  
  
  
  
  

  
  

" رما زاغ البص"  -
 نفي التوهم:

 "وما طغى"  -
 .البصرية هلوسة،ال
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because of its connections to the pulvinar, was also implicated. A key piece of 
missing evidence is whether these cortical regions are also affected in patients 
with Charles Bonnet Syndrome which, if correct, would add support to de 
Morsier’s claim. What de Morsier had not predicted is that regions outside the 
visual thalamo-cortical system in the frontal lobe and hippocampus are also 
linked to visual hallucinations. Current models of visual hallucinations in 
Parkinson’s disease and Dementia with Lewy bodies focus on abnormal 
interactions between top-down attentional processing (derived from frontal 
systems) and bottom-up visual perceptual processing (from occipital systems) 
(2)  

• For de Morsier, apart from rare visual hallucinations associated with one 
or other eye which he linked to anterior visual pathways, the predominant 
underlying cause of visual hallucinations was aberrant activity in thalamo-
cortical networks connecting either the lateral geniculate nucleus to primary 
visual cortex or pulvinar to parieto-occipital cortex (Fig. 1) [3, 4]. Yet, while 
confident about the brain location of this aberrant activity, he recognized that 
research techniques were not yet available to investigate their underlying 
neurophysiology [1]. 

• (J Neurol. 2015 Jul;262(7):1780-90. doi: 10.1007/s00415-015-7687-6. 
Epub 2015 Mar 13) 

 
Traduction en Français 

• Pour Morsier, hormis les rares hallucinations visuelles associées à l'un 
ou l'autre des yeux liés aux voies visuelles antérieures,la principale cause sous-
jacente des hallucinations visuelles était l'activité aberrante des réseaux 
thalamo-corticaux reliant le noyau genouillé latéral au cortex visuel primaire 
ou au pulvinar. au cortex partio-occipital(figure 1) [3, 4]. Pourtant, tout en 
étant confiant quant à la localisation du cerveau de cette activité aberrante, il a 
reconnu que les techniques de recherche n'étaient pas encore disponibles pour 
étudier leur neurophysiologie sous-jacente [1]. 

• J Neurol. 2015 Jul;262(7):1780-90. doi: 10.1007/s00415-015-7687-6. 
Epub 2015 Mar 13 

 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  

اليه  توصلتمن آخر ما 
لهلوسة لأن االبحاث العلمية 

بفرط نشاط عالقة البصرية 
  .مركز البصر

  
  
  
  

  
  

أكرم اهللا انبياءه عندما و
ورسله بمعجزة رؤية أشياء ال 

 القرآنيراها البشر، أكد 
مع  ه الكريم  حقيقة ما رأو

  عنهم الجنوننفي  صفة 
  
  
  
  
  

  
  

اهللا سبحانه وتعالى زكي 
لرسول محمد ل يةعقلالسالمة ال
،  مؤكدا لى اهللا عليه وسلمص

  لجبريل عليه السالم تهرؤي
  
  
  

  
  
  

The anatomicalpathwayslinked to visual hallucinations as proposed 
by de Morsier. Hallucinations seen in botheyeswerelinked to 
thalamo-cortical networks connectingeither the lateralgeniculate 
nucleus and primaryvisual cortex or pulvinar and partieto-occipital 
cortex (b). Hallucinations seen in one eyewerelinked to the 

anteriorvisualpathways (a). 



6 
 

J Neurol. 2015 Jul;262(7):1780-90. doi: 10.1007/s00415-015-7687-6. 
Epub 2015 Mar 13 

The functional neurophysiology of aberrant cortical activation 

• Functional imaging evidence of spontaneous visual cortical activation at 
the time of a visual hallucination [5, 6] leaves open the question of what causes 
it. The evidence reviewed here suggests regions where spontaneous activations 
have been identified are atrophied in patients susceptible to visual 
hallucinations. Atrophy is traditionally interpreted as causing a deficit in 
function. However, if reflecting changes in internal cortical architecture, for 
example, a relative loss of intra-cortical inhibitory neurons, it could result in 
hyper-excitability. This may be restricted to the area of atrophy or be propagated 
to connected areas. Alternatively, atrophy may result in a loss of output/function 
to another part of the network resulting in a deficit of modulatory control 
(cortical de-afferentation) and consequent excitation and hyper-excitability 
within the area to which it connects. These three conceptual mechanisms could 
apply without detectable cortical atrophy or even with an increase in cortical 
volume (see Fig. 2). Changes in white matter might also result in cortical 
hyper-excitability and visual hallucinations through related mechanisms [56] 
but have not been included in the figure.(2) 

• J Neurol. 2015 Jul;262(7):1780-90. doi: 10.1007/s00415-015-7687-6. 
Epub 2015 Mar 13 

• En 1998, des chercheurs du King’sCollege, à Londres, ont scanné le 
cerveau de personnes sujettes à des hallucinations visuelles. Ils ont découvert 
que les zones activées lorsque ces personnes hallucinaient étaient aussi 
activées lorsqu’elles étaient en présence d’une version réelle, en image, de 
leur hallucination. Chez les sujets qui voyaient des visages, par exemple, c’était 
le gyrus fusiforme [circonvolutions du cerveau situées dans les lobes 
temporaux], qui contient des cellules spécialisées dans la reconnaissance des 
visages, qui devenait actif. Le phénomène se vérifiait également chez les sujets 
qui voyaient des couleurs ou des mots. C’était la première preuve concrète que 
les hallucinations appartiennent moins au domaine de l’imagination qu’à 
celui des perceptions réelles. (3) 

 
-  ) ���N3ا( 

 
• "The predominant underlying cause of visual hallucinations was 

aberrant activity in thalamo-cortical networks connecting either the lateral 
geniculate nucleus to primary visual cortex or pulvinar to parieto-occipital 
cortex"J Neurol. 2015 Jul;262(7):1780-90. doi: 10.1007/s00415-015-7687-6. 
Epub 2015 Mar 13 
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2) J Neurol . 2015; 262(7): 1780–1790. 
Published online 2015 Mar 13. doi:  10.1007/s00415- 015-
7687-6  

3) https://www.courrierinternational.com/article/neuro science
s-hallucinations-comment-notre-cerveau-invente-la-r ealite-
qui-nous-entoure  

أيضا وفي  النجم سورة ان 
عرضها  لمعجزة  حادثة 

أكدت ان ما رآه  المعراج 
 من آياتالرسول الكريم 

 يةكبرى هي رؤية عين
ة ، ومزكية في نفس يحقيق

 من الزيغ بصرهالوقت سالمة 
  و االنحراف

  
  
  
  

  
  
  
  
  

ريم إذ  ان القرآن الك
يشدد على حقيقة  ما رآه 
الرسول عليه الصالة و السالم 

لَقَد رأَى " من آيات كبرى 
،  "من آيات ربِّه الْكُبرى

 على ؤكد في نفس الوقتي
  عنده سالمة حاسة البصر

  
  
  
  
  
  

  
  
  

الرسول محمد ما رآه  ان
صلى اهللا عليه وسلم في 

انبياء، رسل، (  المعراج 
من قبيل يكن  مل... ) ومالئكة
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4) https://ar.wikipedia.org  
5) http://www.baheth.info  
6) http://www.almaany.com/quran-b/  
7) http://www.altafsir.com  
8) http://www.dorar.net 
9) https://www.almaany.com/quran/81/22/3/ 

 

زيغ  ( او التهيئات التوهم
وال من قبيل الهلوسة ) بصر

) طغيان بصر ( البصرية 
  

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocHadrichQuran&Hallucinations.pdf 

 
 

  ***   ***  ***  

 شبكة العلوم النفسية العربية
  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

 الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 جر االلكترونيتالم
http://www.arabpsyfound.com 

***  ***   *** 
  " الكــدح مــن عامــا عشــرة اربعــة انجـازات:  ـن.ـعـ.شـ

 ) 2003االطالق على الويب العام  2000أسيس العام الت( 

 الرابــــــع السنــــــوي الكتــــــاب
  الكتاب  تحميل

 "العربية النفسية العلوم شبكة"   موقع من التحميل -
ments/eBArabpsynet14Years.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Docu 

  

 "العربية النفسية العلوم مؤسسة"  لـ االلكتروني المتجر موقع من  التحميل -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=296&controller=product&id_lang=3 

***  ***   ***  
 في اصدارات الشبكة اشتراكـــــــات الدعـــــم

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  
 خدمات االعالن بالمتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=39&controller=category&id_lang=3  
  

  

 
  

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocHadrichQuran&Hallucinations.pdf
http://www.arabpsynet.com/
http://www.arabpsyfound.com
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet14Years.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=296&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=39&controller=category&id_lang=3 

