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 الرؤية من منظور  مختلف.. مقـاربات

 

  !!انِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُة الفرقـــــــــــــــــــــــــــــــأمّ 

  
 

  صـــــادق السامرائــــي. د
 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   
 

 

     
 
 

  

  أّمة الفْرقـاِن والّنوِر الُمعاني  
 ورساُل الكْوِن ِمْن فَْيِض الَمعاني

  َصْوُت إالّ وِنداٌء قد َتهادى
 لِكيانِ سْرَمَد اإلطالَق فيها با

  

  أّمُة الَحقَّ وَحٌق ُمْبَتغاها  
 وبها اإلْسالُم ديٌن للزَمانِ 

  دْيُنها فَْجٌر َسطوٌع وِضياءٌ 
 وَمناٌر  ِمْن َبدْيعاِت البَيانِ 

  

  أّمَة اإلْسالِم يا أّم الَمعالي   
 وُبراَق الّنور للْخلِق الُمصانِ 

  إّنُهْم قـالوا وتبَّْت بِْنُت ُسوءِ 
  كالُمدانِ   َتْجعُل اإلْسالَم فيها

  

  قـالَ شخٌص ُمستعاٌب ُمستهانٌ    
 َبْعَض قوٍل ِمْن َسذيج ٍ واْحترانِ 

  أّيها الَمْسقوُم فيها أْنَت َتْشقى
  بَهزيـٍل واْضطراٍب واقْترانِ 

  

  ِعلّة فيَك تواَصْت بأساها   
 فَتداوى ِمْن عَليـْالِت الَهوانِ 

  أّمُة اإلْسالم أْقوى ِمْن أليسٍ 
  يَتبارى بكالِم الَهذيانِ 

  

  دارِت الُدْنيا ُعصورا وُدهورا   
 ثمَّ عاَدْت الْبتداٍء واْكتِنانِ 

  َتْسأُل اإلْسالَم َعْن َمعنى اْستدارتْ 
  وأفـاَقْت ِمْن َهزيالِت األوانِ 

  

  قـالها التأريخُ دْوما ثمَّ ِفْعال   
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 سقطَ الُعدواُن في قـاِع الثواني
  أّيها الَمجهوُل يا َصْوَت الَتداعي

  راَس الَجنـَانِ إّن رَوح الديِن نِبْ 
   

  فتعلْم كيَف تَْحياها بِصْدقٍ    
 إّن إْبَن الدْين َمْمهوَر التفـاني

  دْيُننا اإلسالُم ديٌن لَحياةٍ 
  تَتباهى بُِسموٍّ  واْمتنانِ 

  

  أشرَق اإلْسالُم حرّا ُمْسَتضاءً    
 برَسوٍل وِكتاٍب واْرِتكانِ 

  وبها يَْبقى َعزيزا ُمْسَتهابا
  !!نيَتحّدى ُسوَء أْنواع الَشنا

  

  
: إرتباط كامل النص  

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiAl-ForqanNation.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  
  

  اإلنجازات من عامـــا 18... الـــكدح من عامــــا 20
  ) 13/06/2003: على الويب   -   01/01/2000: التأسيس(  

  )رابط الكتاب(
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  

  
*** *** *** 

 .... شاركونا اعمالنا على صفحاتكم للتواصل االجتماعي

  ...معا يصل صوتنا ومعكم نذهب أبعد

  معا نرقى بانساننا، فترقى اوطاننا، وترقى امتنا
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiAl-ForqanNation.pdf 
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 العربيــــة النفسيـــة العلــــــوم مؤسســــة
 2020 للعام صالح نحسي قـاسم"  العربيــة النفسيـــة العلـــوم شبكة"  جـائــزة

 
 :اسم إطالقب العربية النفسية العلوم شبكة تشرفت

  " قـاسم حسين صالح البروفيسور"   
 ) العراق ،علم النفس( 

  علوم النفس في العلمية لالعمال المخصصة 2020  للعام    جائزتها على
 المميزة العلمية لمسيرته تقديرا

  راقي و العربي و الدوليالع المستوى على النفسلعلوم   جليلة خدمات من قدمه لما واعترافـا
  للجائزة الترشحات لتقديم دعوة

 2020 نوفمبر 30 الى 2020 جانفي 08 من بداية من للجائزة الترشح
  الترشح شروط

www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2020/APNprize2020.pdf  
***   ***   *** 

 ارتباطات ذات صلة

  دليل جائزة شبكة العلوم النفسية على المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2     

 الفـايس بوك    نفسية على ادليل جائزة شبكة العلوم ال
289735004761329/?ref=bookmarks-Award-https://www.facebook.com/Arabpsynet 

  
  
  

***   ***   ***   
 

  "ـــــاتنفســــاني"  العربيـــة المجلـــة
  مجلة محكمة في علـــوم وطب النفــــس

  ملفـــات األعــــداد القـادمــــة
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/Nafssaniat-NextTopics.pdf 
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  اإلعاقة ذوي لألشخاصعاية النفسانية  الر : الملف

  )علم النفس، المغرب  ( العزيز   عبد عليوي .د :المشرف  
  2020ديسمبر   /األول كانون 3 -  اإلعاقة ذوي لألشخاص الدولي يصدر بمناسبة اليوم

abdelaazizallioui@yahoo.it   
 arabpsynet@gmail.com 

اث ل األ  2020-10- 30  آخ أجل لق
 

 إثراء الملف في للمشاركة دعوة
 

  "نفسانيــــــــات" العربية المجلة" بـــ النشــــر قـــــواعد
www.arabpsynet.com/apn.journal/APNjournalNotice.htm  

  

 
 


