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 الرؤية من منظور  مختلف.. مقـاربات

 

 2020ف  ــــــــــــــــــوي الشريــــــــــــــبد النـــــــــــلمولرى اــــــــــــذكة  ــــــــــــــــبسبمنا

 )شعر(  !!يارَسولَ هللا ُعذرا
 

  صـــــادق السامرائــــي. د

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني، 
 

 

     
 
 

 
 يارَسولَ ِهللا ُعذرا واْعتذارا  

 أّمةٌ هاَنْت فساَءْت إْختيارا
 ُمْسلٌم قتـّالُ دْيٍن وِكتاٍب 

 وَيرى اإلْسالَم أْحقـادا ونارا
  

 ُمْسلٌم عادى أخا دْيٍن بدْينٍ   
 ما َتوانى َجَعلَ الدْيَن اْحتكارا

 ُمْسلٌم كرّاُه َمْن عاَش أمْينا
 صاَن دْينا أو َذكى فيها َمنارا

  

 كلما زاَدْت علْيها َعْمَعماتٌ    
 د تَباهى الّجوُر فيها ُمْستثاراق

 َعّمموا الّسوَء وجاؤوا باْعِتمامٍ 
  فََغدى الَتْعمْيم ُبْدعا واْبتكارا

  

 َجَعلوا الديَن فسادا وُفسوقـا   
 ورياًء وَعداًء وُثبورا

 قَتلوا كلَّ َجميـٍل ونَبيـلٍ 
  ورَحيٍم وبُهْم ديٌن َتوارى

  

 يا ِدماَء الدْيِن يا َسفَك َهواها   
 نفُس ُسوٍء َجلَبْت ذالّ وعَارا  

 َجَهلوا دْينا َفصاروا دوَن دْينٍ 
  دارافَقدوا َعزْما وروحا واقْتِ 

  

 كَرهوا ذاتا وِفْكرا والتِبابا   
 وَمَضْوا فْيها ُسكارى أو َحيارى

 يـَلَعنوا اإلْسالم في ِفْعٍل وقْولٍ 
 َجَعلوا الدْيَن غلوّا واْنِسجارا

  

  

 أّمة اإلْسالِم عاَدْت ُمْحَتواها   
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 واْسَتعاَنْت بَعدوٍّ صاَر جارا
 قَتـَلْت أْبناَء دْيٍن بُِبرودٍ 

  ْم إْنِدثاراطّوقَْتُهْم ألقََمْتهُ 
   

 أْوَجَعْتُهْم أْحرَقَْتُهْم َهّجرَْتُهمْ    
 طارََدْتُهْم أْجَبرَْتُهْم إْنِتشارا

 ُمْسلٌم َيْشقى ودْيٌن يَتقـاسى
  وبها اإلْسالم يَنأى ُمْسَتجْيرا

  

 جََحدوا دْينا وأَما ورِساال   
 برّروا ُفْسقـا َعظْيما وفُجورا

 إّنُهْم أْعداُء إْسالٍم وَنْهجٍ 
  فـلماذا ال ُيفـادوها اْعتبارا؟

  

 يا رسولَ هللا قْد تاَهْت ُخطانا   
 فُخِذْلنا وأتْيناها اْنِكسارا

 وَتهاَونـّا وِعْشنا كقَطيعٍ 
  لُمراٍء يَْحَسُب الدْيَن اتِّجارا

  

 يا نبي الحّق يا َمْجدا َتعالى   
 إنّنا نَْحيا قُنوطا واْنِحسارا

 فتعّدى َمْن تعّدى ُمْستَبيحا
  وَمنارا  ُحْرَمًة فينا ورَْمزا

  

 وتَرانا دوَن ِفْعٍل وبقَْولٍ    
 ُضدَّ ِفعٍل قد َتهاَمْسنا ِصغارا

 يا نَبيَّ هللا َعفوا واْعِتذارا
  !!نَحُن قوٌم ما َعِهْدناها ِكبارا

  

  
 
:إرتباط كامل النص  

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiSorryMessengerOfGood.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(  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 

 
 
 
 
 

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiSorryMessengerOfGood.pdf  
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 العربيــــة النفسيـــة العلــــــوم مؤسســــة
 2020 للعام صالح حسين 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 لعلوم النفس جليلة خدمات من قدمه لما واعترافـا
  للجائزة شحاتالتر  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

  ائزة شبكة العلوم النفسية على المتجر االلكترونيدليل ج

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

 الفـايس بوك    دليل جائزة شبكة العلوم النفسية على ا
289735004761329/?ref=bookmarks-Award-https://www.facebook.com/Arabpsynet 

  
  
  

***   ***   ***   
 

  "نفســــانيـــــات"  العربيـــة المجلـــة
  مجلة محكمة في علـــوم وطب النفــــس

  ــداد القـادمــــةملفـــات األعــ
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/Nafssaniat-NextTopics.pdf 
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  اإلعاقة ذوي لألشخاصالرعاية النفسانية  : الملف

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

abdelaazizallioui@yahoo.it   
 arabpsynet@gmail.com 

اثآخ أجل لق  2020-10- 30  ل األ
 

 إثراء الملف في للمشاركة دعوة
 

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

  
 


