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 ةــــالمقدم
�

�

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  "ونـــم بمجنـــا صاحبكــوم"
 ]2 :81قرآن الكريمال[صدق اهللا العظيم 

    

 2012 العام في صدر ألماني كتاب على إجابة الكتاب هذا كتابةبدأت ب لقد
 كاتبه حاول الّذي و' االمراض علم في مقالة: النبي مرض" عنوان تحت

بأن رسول اهللا  متناقض و متحامل بمنطق يبرهن أن كايوس أرمين" البروفسور"
 و الصرع مرض وجود يتضمن شديد نفسي اضطراب كان يعاني من) ص(محمد 

مرض ( ذهاني عقلي ذهب إلى أبعد من ذلك حين زعم إن الرسول عنده اضطراب
 في و أوضح كايوس قد و). 2011 كايوس،( -حاشاه-) الفصام أو السكيزوفرينا

 سبب حدد عندما األخرق ومنطقه تحامله أسباب جلية وبصورة هذا كتابه مقدمة
 والذي األوروبيين والمسلمين لإلسالم المعادية الكتب من وأمثاله الكتاب هذا كتابة
 أن رفضهم و إسالمية بلدان من المهاجرين من العديد عجز': كايوس قال كما هو

 كايوس،(' القانون سلطة كذلك و المتحضر،) األوربي( المجتمع معايير يتقبلوا
 النقاء حول النازية األطروحات بأحد تذكرني أنما المقدمة وهذه). 7،ص2011

األوربي العنصري. 
 و األقليات الدينية كاليهود على هجومها النازية في اإليديولوجية استندت لقد

تحريضية معادية في بداية القرن العشرين  حملة األقليات العرقية كالغجر في
)Burrin, 2005, P39(لغة نفس هتلر أستخدم لقد. ، نفس أسلوب كايوس  

  
 

بدأت بكتابة هذا 

الكتاب إجابة على 

كتاب ألماني صدر في 

تحت  2012العام 

: مرض النبي"عنوان 

' مقالة في علم االمراض

و الّذي حاول كاتبه 

أرمين " البروفسور"

كايوس أن يبرهن 

بمنطق متحامل و 

متناقض بأن رسول اهللا 

كان يعاني ) ص(محمد 

 من اضطراب نفسي

شديد يتضمن وجود 

 ع مرض الصر
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 التطور نظرية يستخدم أن" كفاحي" كتابه في حاول عندما" العلمية" كايوس
 و. الحيوانية المملكة في يعمل الذي' الطبيعة قانون' ما دعاهإلى  لإلشارة لداروين

 في رجال من نساء مختلفين تزاوج عدم و العنصري النقاء' أهميةإلى  اشار هتلر
إلى  يؤدي الذي العنصري النقاء وضياع التهجينإلى  ألن ذلك يؤدي العنصر،
 وقد). Burrin, 2005, P41(' النهائي للحضارة للبشرية واالنقراض االنحطاط

: من األقليات الدينية والعرقية بأنهم نينالمواط وصفإلى  النظرية هذه أدت
 ‘لعدوى األمراض حاملون و مجرمون ثوريون، متالعبون، طفيليون، مستغلون،'
)Burrin, 2005, P40( بما أدى الى المحرقة التي هي أسوء كارثة بشرية في ،

 . القرن العشرين
 الروحي التقليد من أخرى دينية مجموعة مع نفسه يكرر التاريخ وكأن إنّه
اإلبراهيمي السامي )Bottero, 2001, P248 .(جديد بشكل الذي يحدث اآلن و 

 من واحد قرن وبعد أوروبا مسلمي ضد المرة هذه الموجه السامية مناهضة من
 تلك مثل أخرى كبيرة ومأساة مشابهة محرقةإلى  األمر نهاية في يؤدي قد الزمان

 الفرنسيين المسلمين من ماليين ستة حيث أن. الماضي القرن في حدثت التي
 الجبهة شكل في الفاشية من جديد شكل صعود من متصاعد خوف في يعيشون
 للنازيين حصل كما الفرنسية الدولة قيادة في تنتخب أن على تشرف يتالّ الوطنية

 ستة تشريد أو قتل في أخرى محرقةإلى  يؤدي قد بما الماضي القرن في ألمانيا في
  .فرنسا في حاليا يعيشون مسلم مليون

 سالف لكتابه كايوس نشر بسبب الكتاب هذا كتابةإلى  دفعت قد إني من بالرغم
 يستحق مؤلّفه وال هو ال الّذي( كايوس لكتاب نقدا فقط ليس هذا كتابي فإن الذّكر،

 استهدف الذي الغربي االستشراق تقليد لكّل دراسة هو كتابي لكن) الجهد هذا مثل
 بمحاولة الكتاب بدأت لقد. المظللة النفسية واإلفتراءات باإلدعاءات اإلسالم نبي

 منذ و األوربي اإلستشراق إنتاج و أدب أستهدف لماذا( :السؤال على مني لإلجابة
 األنتاج فأن المثال سبيل وعلى بينما األكاذيب هذه بمثل اإلسالم رسول بعيد زمن

 معاداته في موسى النبي يستهدف لم) النازي األدب وخصوصا( األوربي األدبي
   الرسول بأن مفصال سنشرح كما و ذلك في السر و المثال؟ سبيل على لليهود

كتابي هذا ليس فقط  

نقدا لكتاب كايوس 

الّذي ال هو وال مؤلّفه (

) يستحق مثل هذا الجهد

لكن كتابي هو دراسة 

لكلّ تقليد االستشراق 

الغربي الذي استهدف 

اإلسالم باإلدعاءات نبي 

واإلفتراءات النفسية 

 المظللة
 

 الكتاب بدأت لقد

 على مني لإلجابة بمحاولة

 لماذا( :السؤال

وإنتاج  أدب أستهدف

 األوربي اإلستشراق

 رسول بعيد ومنذ زمن

 هذه بمثل اإلسالم

 وعلى بينما األكاذيب

 األنتاج فأن المثال سبيل

 األوربي األدبي

 األدب وخصوصا(

يستهدف لم) النازي 

 في موسى النبي

 على لليهود معاداته

  المثال؟ سبيل
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 إلقتداء األعلى المثال' كونه في أخرى ديانة ألية نبي كل عن مختلف) ص( محمد
 من المسلمين، كّل ولكن الدين في المتضلعين منهم ألولئك فقط ليس المسلمين له

 الخليج دول في األغنياء العرب أغنىإلى  الهند في الفقيرة األحياء في المتسولين
)Akhtar, 1989, p2 .( 

 عام في العربية النفسية العلوم شبكة في مقالة بنشر الكتاب هذا كتابة بدأت قد
 االفتراءات على للرد ‘العربية النفسية العلوم شبكة‘ مناشدة" عنوان تحت ،2012
 ذلك بعد وبدأت". علمية ورصانة بهدوء اإلنسانية؛ رسول ضد الغربية النفسية
 من من قبل العديد ترجمة كتابه ُأستخدمت الذي هشام أبن سيرة كتاب بدراسة

 الرئيسي المصدر وكان العطرة سيرته و الرسول حياة دراسة  في المستشرقين
 في النفسية األهمية ذات األحداث على مركزا الكتاب هذا لخّصت ولقد. لمعظمهم

 رسول) ص( محمد هو من" فصل في والسالم الصالة أفضل عليه حياته
 من المفيدة التوضيحية المالحظات بعض السيرة هذهإلى  أضفت وقد". اإلنسانية
 النفسية لالفتراءات نقد هي الباقية الفصول. وغربيين مسلمين آخرين مؤلّفيين
 الصالة أفضل عليه العقلية سلوكه و صحته و النبي شخصية ضد المختلفة
اني و ألاكثر من سنتين كنت أعتكف كل يوم أربعاء في المكتبة  .والسالم

البريطانية في لندن مراجعا وقارئا كل الكتب العربية واإلنكليزية المتوفرة فيها  
 على ردي في و أني بالذكر الجدير ومن). ص( والتي كتبت حول رسول اهللا

 غير الغربيين المفكرين مصادر بتعمد و استعملت فقد المختلفة االفتراءات
 غرضي و والمسلمين العرب المفكرين من أكثر والمسلمين اإلسالم ضد المنحازين

 المسلمين الكتاب بأن المغرضين المستشرقين انتقادات أحدى أدحض إن ذلك في
وكذلك ألدحض نظرية صراع الحضارات التي  لدينهم وعقائديا فكريا منحازين

 أطروحات لذلك فقد استعملت. يسوق لها المتطرفون من المسلمين و الغربيين
واط والعالمة األمريكي  العالمة وليم مونتيجومري(مفكّرين غربيين منصفين 

 في لدليل غير موجودا هذا يكن مثل لم ما أوال، )المثال سبيل مايكل دولزعلى
والبد . مسلمين أو عرب لكتاب حينئذ إلى مصادر فألجأ المعتدلة الغربية المصادر

لي في هذا المقام أن أتقدم بشكري الجزيل ألخي و زميلي و صديقي الدكتور 
جمال التركي رئيس و مؤسس شبكة العلوم النفسية العربية و األمين العام ألتحاد 

العرب الذي كان دعمه المتواصل لمشروع دحض األفتراءات األطباء النفسيين 
  والذي قال لي أنه يعتبرهذا المشروع(النفسية وراء كل الجهد الكمال هذا العمل 

  
 
 
 
 
 

بدأت كتابة هذا 

الكتابة بنشر مقالة في 

شبكة العلوم النفسية 

العربية في عام 

، تحت عنوان 2012

شبكة العلوم ‘مناشدة "

للرد ‘ النفسية العربية

على االفتراءات النفسية 

الغربية ضد رسول 

اإلنسانية؛ بهدوء 

 ". ورصانة علمية
 
 

 

 3ددالعـــ:»مقاربـــــــــــات« 6



 الرد عليها من منظور الطب النفسي

 

إلهميته مشروعه الشخصي، بارك اهللا فيه وفي الشبكة نبراسا للعقول و 
ومن جهة أخرى فقد واجهت بعض األنتقادات من زمالء أطباء نفسيين 

الذي  -أبو الطب النفسي البريطاني-يحبون هنري موتسلي 
–عملي هذا كونه على ) اساء الى رسولنا الكريم أكثر من حبهم لرسول الرحمة

عمل إعالمي وليس بالعمل الطبنفسي مع ان من قاموا ويقومون 
لكن . باإلساءة النفسية لرسولنا الكريم هم أطباء نفس وأساتذة نفس غربيون بارزون

الدكتور جمال رغم كل هذه األنتقادات بقى يدعم هذا المشروع منذ بدايته ونشر 
 الغربية النفسية االفتراءات على للرد ‘العربية النفسية

وأنا حاليا اجري . 2012في العام  "علمية ورصانة 
ترجمة أنكليزية لهذا الكتاب وقد تطوع الدكتور جمال حفظة اهللا أن يشرف على 

. ء ترجمة ألمانيةترجمة فرنسية و أن يحاول أيجاد زميل لديه القدرة على إجرا
أتمنى من اهللا أن يكون هذا العمل و نجاحه، إذا ما نجح بعون اهللا، في ميزان 

  .حسنات الدكتور جمال وكل من يساهم في إنجاحه أنه نعم المولى ونعم النصير
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إلهميته مشروعه الشخصي، بارك اهللا فيه وفي الشبكة نبراسا للعقول و 
ومن جهة أخرى فقد واجهت بعض األنتقادات من زمالء أطباء نفسيين ). الضمائر

يحبون هنري موتسلي (عرب في بريطانيا 
اساء الى رسولنا الكريم أكثر من حبهم لرسول الرحمة

عمل إعالمي وليس بالعمل الطبنفسي مع ان من قاموا ويقومون  -حسب تعبيرهم
باإلساءة النفسية لرسولنا الكريم هم أطباء نفس وأساتذة نفس غربيون بارزون

الدكتور جمال رغم كل هذه األنتقادات بقى يدعم هذا المشروع منذ بدايته ونشر 
النفسية العلوم شبكة‘ مناشدة"مقالة 

 بهدوء اإلنسانية؛ رسول ضد
ترجمة أنكليزية لهذا الكتاب وقد تطوع الدكتور جمال حفظة اهللا أن يشرف على 

ترجمة فرنسية و أن يحاول أيجاد زميل لديه القدرة على إجرا
أتمنى من اهللا أن يكون هذا العمل و نجاحه، إذا ما نجح بعون اهللا، في ميزان 

حسنات الدكتور جمال وكل من يساهم في إنجاحه أنه نعم المولى ونعم النصير

  
 

ألاكثر من سنتين كنت 

أعتكف كل يوم أربعاء 

البريطانية في المكتبة 

في لندن مراجعا 

وقارئا كل الكتب 

العربية واإلنكليزية 

المتوفرة فيها  والتي 

كتبت حول رسول اهللا 

 )ص(
 
 
 
 

في ردي على 

االفتراءات المختلفة 

فقد استعملت و بتعمد 

مصادر المفكرين 

الغربيين غير المنحازين 

ضد اإلسالم والمسلمين 

أكثر من المفكرين 

 العرب والمسلمين 
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http://amrkhaled.net/newsite/articles1.php?articleI D=NTE5MQ==&i
d=5191  
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  ويــح النبــي المديــة فــة شعريــخاتم: ملحــق
 

  
آ"!� آ�� أ��� ����ن وا���� ���اءة ا��اءات ��
 ا������� 

 :آ�� أر0/ ا. ا���� ��-!,ن +*�( و)%'&� ا��%$#�

ف ا��
	 ا�����ي.1� هـ  696 - 608( ����ة ا��دة �����
H D��F D� $Gد �CB D$ وا����B ه' A!$ �). م 1296 - 1212/ 

Iا $CB '�أ DJ$ف ا���وأOP . اI ا�%�0�N( ا�M&'Cي ا�%�ي 
�N�Q ORQأ Sا� �%T UJ'H V� ل�!Bأ DQ M&'� .ب إ'��Q . �Qأ

. أ�'\ �DQ 'N ا���ب "� DQ��F [د CZ V� ["GC� DQ�'ن
 O� [Jر$�]H^�� O#وو�� [Jو���NCل ا��!Bأ DQ _G�` a \$�'Qو

��� C-Q'ع وأ�c�%� �N$\ ه( ا�bدة ا�"-Q S��N دJ'ان" : DQأ
_"H يf� انM0 ّآ�f# " �h'Z آ�� Sرة ا�'N�Q ة$G%وه( ا��

�] a اj$ران ا�$ا)"Q�j [G/ . و���NZ ا�[Miون'��Q ة$G%وا��
 .B $!A"( ا�'0'د "� a�l& [ح ا�$a DJ ا���ه�ة

ا��"-�ن �%G$ة آ��NC  :����ة 
� ���ي 
� ر��ل ا�.2
 1911ا��CB )+�!i$ ا�!G$ ا�D� )+�i ا��"-�ن أa $F ا���م 

� ا��%G$ة . ا�nرG0]) ص(م وه( #�DJ 0$ران �b ا��H'ل Jرأ
ا��Q M��و�] آMiا B��Q$ زرت ا��وq] اJ$!p] ا�-�Nة oول 


 ا�G�oت ا�S رأ�Q2007  [�'�]Q �N�Jة a ا���م �� V#�` $و�
� B�uZ �N و0$ت �Tء ا�fه� t"B 0$اivC� UJا��� bر ا��

�Nwه� و#�ر�B��هf\ ا��%G$ة �$ V#�*Z أت أآ�� �B��Qي . 
 [i��iة ا�$G%ا�� a xا وذ���� [J'C�ة ا���v"� )#ر�Jز $�B
ا�S وq���N أ)Mا �z �{o |G'دة ا��%G$#� اlB\ و�[B^ D-�ء 

� Q��N ا���رئ +~�ة ا. ا����B ا�S #�[{ ا���B$ة ا�S ا+-�"
 .a آ���] هfا ا�[��ب
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  البوصيري الدين شرف

  
����� � ! "# 

	
 )ا�+�هة، #�(��'& �%ح ا��
��را0/ ا��ا.��& -+���ة  12
ز

 ا��دة

 *** ***   ***  
  

 *** ***   ***  

 *** ***   ***  

 

96 

االفتراءات النفسية ضد رسول اإلنسانية

شرف قصيدة البردة للشاعر
  

نانٍ تَذَكُّرِ َأمي جِيرلَمٍ بِذس 

 بِدمِ مقْلَة نم جرى دمعا مزجتَ          

   همتَا أكْفُفَا قُلْتَ ِإن ِلعينَيك فَما 

 يهِمِ استَفقْ قُلْتَ ِإن ِلقَلْبِك وما             

  بسحَأي بالص َأن بالح منْكَتم  

 ومضطَرِمِ منْه منْسجِمٍ بين ما            

  طَلَِل علَى دمعا رِقْتَ لَم الهوى لَوالَ

  والْعلَمِ البانِ ِلذكْرِ َأرِقْتَ والَ              

 شَهِدتْ بعدما حبا تُنْكر فَكَيفَ

            بِه كلَيوُل عدعِ عمقَمِ الدالسو  

 وضنى عبرة خَطَّي الوجد وَأثْبتَ

 والعنَمِ خَديك علَى بهارِال مثَْل            

مى نَعرفُ سطَي نى موي َأهقَنفََأر 

           بالحو تَرِضعبِاَأللَمِ اللَّذَّاتَ ي 

 معذرةً العذْرِي الهوى في الَِئمي يا

  تَلُمِ لَم َأنْصفْتَ ولَو ِإلَيك منِّي            

  
  
  
  
  

 	
��'& �%ح ا��
��را0/ ا��ا.��& -+���ة  12
ز
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دمحم دينِ سنَيالثَّقَلَ الكَوـوي 

 عجمِ ومن عربٍ من وِالفَرِيقَينِ ـنِ        

  َأحد فَالَ النَّاهي اآلمر نَبِينَا

             رِل فيِ َأبالَ قَو نْهالَ ممِ ونَع 

وه بِيبى الذِّي الحجتُر تُهشَفَاع 

 مقْتَحمِ اَألهواِل من هوٍل ِلكُلِّ           

 خُلُق وفيِ خَلْق فيِ النَبِيين فَاقَ

            لَمو انُوهدلْمٍ فيِ يالَ عمِ وكَر 

مكُلُّهو نوِل مساِهللا ر سلْتَمم 

 الديمِ من رشْفًا َأو البحرِ من غَرفًا      

َل فَِإنوِل فَضساِهللا ر سلَي لَه 

               دح رِبعفَي نْهقٌ عبِفَمِ نَاط 

َأكْرِم نَبِيٍ بِخَلْق انَهخُلُقٌ ز 

 متَّسمِ بِالبِشْرِ مشْتَمٍل بِالحسنِ           

  
  
  
  
  

 *** ***   ***  

  

  

  

  
  

 *** ***   ***  

  

  

  

  

 *** ***   ***  
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أحمد والذي كتبها  السلطان بن الثاني الحميد دة السلطان العثماني عبدقصي

  الخارجية) ص(م و هي تزين جدران قبر الرسول  1911في العام 
  
   بيدي خذ اهللا رسول يا سيدي يا

 أحد على ألوي ال و سواك مالي          

   كائنة كِل في الهدى نور فأنت 

 معتمد خير يا الندى سر وأنت            

   أجمعهم الخلق غياثُ حقا أنت و

 الرشد ذي هللا الورى هادي وأنت          

   منفردا الحمد مقام يقوم من يا

  يلد لم و يولد لم الفرد للواحد            

   نابعة األنهار تفجرت من يا

  بالعدد الجيش فروى ُأصبعيه من          

   يروعني ضيم سامني إذا إني

 سندي يا السادات سيد يا أقول            

   زلٍل من الرحمن إلى شفيعا لي كن

 خلدي في كان لو بما علي وأمنن          

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 *** ***   ***  
  
  
  
  
  
  
  
  

يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد 

  لم يولد و لم يلد
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   أبدا دائما لي الرضا بعين انظر و

 األمد مدى تقصيري بفضلك واستر       

   يشملني منك بعفو علي اعطف و

 أحد لم موالي يا عنك فإنني             

  من أشرف بالمختار توسلت إني

 األحد الواحد سر السموات رقَّى          

   خالقه اهللا الىتع الجمال رب 

 أجد لم الخلق جميع في فمثله            

   ذرى المرسلين أعلى الخالئق خير

 الرشد إلى هاديهم و األنام ذخر         

   لي يغفر اهللا لعل التجأت به

 معتقدي و ظني في هو الذي هذا         

   عمري مدى دأبي يزل لم فمدحه

 مستندي العرش رب عند وحبه           

   أبدا تزل لم صالة أزكى ليهع

 عدد ال و حصر بال السالم مع           

   قاطبة المجد أهل الصحب و اآلل و

  األبد إلى بإحسان وتابعيهم              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يا من تفجرت األنهار نابعة من أُصبعيه 

  فروى الجيش بالعدد

  

 *** ***   ***  
  

  

  

  

  

  

  

رب الجمال تعالى اهللا خالقه فمثله في جميع 

  م أجدالخلق ل
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  )4/4/2007(رحلة الى الروضة المحمدية المطهرة 
  صور من الرحلة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 *** ***   ***  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

في الطائرة في طريقها الى المدينة .1

 :المنورة

 وعة شوقي اليوم لوروديتزداد ل

             ذاك الحبيب بأصحاب له صيد 

 ذاك النبي خال في الخلق من مثٍل

                السعد بالج بدر الزمان وصبح 

نور على نور في يثربٍ قبر 

                 مسك يضوع لكل الناس لألبد 

 من حرر العرب من ظلمات قد دامت

 قرونٍ بها ذا الجهل كالقيد مدى               

 قد أشرق النور في األعراب مذ وصلت

                  ادببها الرسالة من وحي لع 

 فأصبح البدو من قد أسرفوا جهال

                يهدوا الخليقة لألخالق بحدود 

 معلما كان أميا بها لكن

             والجود الخلق قد علم الخلق خير 

 تك مشتاقا لجرعة منطه أتي

 تلك المكارم واألخالق والمجد                

 تمثلت كلها فيكم وصحبكما

            فكيف يكمن في قبرٍ مدى الخلد 

 أنت سراج الهدى والخير والسلم

              موجود بعالم اليوم حيثُ شر.  
 
 الفندق المطل على المسجد النبوي من. 2

 افتخارا تباهى أيها القمر

  بنور يغمر الروض النضيرا              
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 *** ***   ***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قبر الخضراء فتَحتَ القبة 

 راحوى خير الخليقة النذي              

 فمسجد آخرِ الرسِل النبي

 يبادلك الضيا نورا ونارا               

 محمد يا رسول اهللا إني 

 أتيت خاشعا أنوي اعتذارا            

 فهذي النفس قد ملّتَ ذنوبا 

 وتاه العقل في الدنيا مدارا            

 فنظف قلبي يا مرجوا الشفاعة

 وهدأ روعي واقبل االعتذارا           

 بيبي يا شفيعي يا نبييح

 طبيبي يا دوائي يا نصيرا          

 أهذا النور من قمر السماء 

 أم القبر بساكنه إفتخارا          

 فهذا قبر من غطى البرية

 بنورٍ أصبح الليُل نهارا           

 ونور محمد عم الخليقة

 يعلم السماحة واإلغتفارا             

 فمن ذي يثرب نشر الخالص

 على الظلم المهين فكان نصرا          

 فصار االعرب بعد ظالم ليل

   يسوقون الضيا يأبى استتارا           
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 الى أرجاء هذي األرض دفعا 

لظلم والظالم غدا انكسارا                
 :في الطريق الى الروضة قبل صالة الفجر.3

 سعينا بالمناكب واأليادي

 الى خير الخليقة في المعاد                 

 فلم نمشي على األقدام لكن

 ا نطير مع نبض الفؤادكأن               

 تضرع كل محتاج مصاب

 شفاعة سيد الخلق الجواد             

 فمن ذا غير سيدنا محمد

 لنا بعد اإلله له ننادي              

 مالذ المسلمين إذا ابتلتهم

 رزايا والمصائب واألعادي             

 فيا ذخرا ألمتنا شكونا

 زمان اليوم في كل البالد             

 فجذوة ما تركت بنا تخابى

 وصار المسلمون بال سداد              

 وصاروا قصعة هجموا عليها

 ذئاب األرض من كل البوادي                

 كما قد قلت ليس لنقص عد

              ولكن ضيعوا حبَل الرشاد 

 فلم يستعصموا بالدين حرزا

             العهود ولكن بدلوا بعد 
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 وليد خالد عبد الحميد .د

  )ص(في جوار قبر الرسول  
  
  
  
  
  
  

 :رب من قبر الحبيببالق.4

 بين باب السالم وباب البقيعِ

 جنة الخلد ريحها في ضيوعِ              

ربي أدخلني مدخل صدق 

  روضة الخلد قرب شفيعي              
 يا رسول الهدى أسعدت قلبي 

 روضة حول منبر لخشوعي                 

 فرحة بالوصول قرب حبيب

 بعد وجد تصارعته دموعي              

 فرحة بالوصول لألمان

 بعد عيش كان كله في الضياعِ               

 فرحة بالوصول لبرد وظٍل

 س بعد إتجاعيبعد حرق الشمو            

 فرحة االرتواء بعد صديد

 للوصال هنا بعد التياعي               

 فبماذا أعبر عن سعادة قلبي

 وأمتناني اليك يا خير داعي               

 الى السراط لدين جأت تنشرة

 وللحياة باخالق بذي الشرعِ              

 فليجزك اهللا عنا كل خير

 أسمى التموضعِ بذي الوسيلة               

 وليعطنا اهللا رؤية وجها

 نوره مالئ غبطة األصقاع              

 سوف ندعواإلله بكل صالة

  خمس مرات لمجيب لداعي              
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مع أختصاص دقيق في الطب النفسي للبالغين وكبار السن 
  .علم وبائيات الصحة النفسية و المعالجة السريرية ألمراض الصدمة

بكلوريوس في الطب والجراحة من جامعة بغداد و عضوية الكلية 
الملكية للطب النفسي البريطانية و دكتوراه في الطب من جامعة لندن في 

مشرف و مدرب تحت رخصة استشاري و علم وبائيات الصحة النفسية، 
في المعالجة المتخصصة ألمراض الصدمة  التدريب من رابطة االمدر االوربية

 .)EMDR(إبطال التحسس وإعادة المعالجة بحركات العين 

     

الحاجات  .الجوانب االجتماعية خصوصا تلك التي ترتبط بالمجتمع المسلم وارتباطها بالصحة النفسية
أمراض  .تقييم الحاجة، وتقييم خدمات الطب النفسي 

النفسية عالج األمراض    )EMDR(بطال التحسس وإعادة المعالجة بحركات العين 
 .المزمنة المقاومة للعالجات الدوائية بهذا العالج

مستشار في الطب النفسي وأستاذ مشارك .  رئيس رابطة األطباء النفسيين العرب في بريطانيا
مستشار    في مركز الطب النفسي في مستشفى بارتس وكلّية طب الملكة ماري في جامعة لندن

مستشار لخدمة االستشارة    .النفسي في مركز ليندن، شيلمسفورد، إسيكس، المملكة المتحدة
يدرس في برامجي ماجستير لمركز الطب النفسي    مركز الطب النفسي في بارتس

 .طب نفس الصدمة كتب في موضوع   نشر وراجع مقاالت  للعديد من  المجالت الطبية والنفسية

 الى العربية) EMDR(ترجم بروتوكول إبطال التحسس وإعادة المعالجة بحركات العين 

عضو   .عضو  اتحاد األطباء النفسيين العرب    .اللجنة االستشارية لشبكة العلوم النفسية
 .النفسيعضو الكلية الملكية للطب 

و جائزة اإلنجاز البحثي  2010/2011وفي  2009

 .2010والتطوير من خدمات الصحة النفسية في شمال إسيكس للعام 
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وليــد خالـوليــد خالـوليــد خالـوليــد خالـ....دددد    

   

     

الطب النفسي للبالغين وكبار السن  :االختصـاص
المعالجة السريرية ألمراض الصدمة

بكلوريوس في الطب والجراحة من جامعة بغداد و عضوية الكلية  :الشهـادة
الملكية للطب النفسي البريطانية و دكتوراه في الطب من جامعة لندن في 

علم وبائيات الصحة النفسية، 
التدريب من رابطة االمدر االوربية

إبطال التحسس وإعادة المعالجة بحركات العين بعالج 

         

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

       
  ةــــــات العلميـــاإلهتمام

الجوانب االجتماعية خصوصا تلك التي ترتبط بالمجتمع المسلم وارتباطها بالصحة النفسية �
 .الروحية والثقافية في الصحة العقلية

بطال التحسس وإعادة المعالجة بحركات العين الصدمة وعالجها بإ
المزمنة المقاومة للعالجات الدوائية بهذا العالج

  اتـــف والمسؤوليــالوظائ
رئيس رابطة األطباء النفسيين العرب في بريطانيا �

في مركز الطب النفسي في مستشفى بارتس وكلّية طب الملكة ماري في جامعة لندن
النفسي في مركز ليندن، شيلمسفورد، إسيكس، المملكة المتحدةالطب 

مركز الطب النفسي في بارتس الثقافية في
 .في بارتس

  المؤلفـــات
نشر وراجع مقاالت  للعديد من  المجالت الطبية والنفسية �
ترجم بروتوكول إبطال التحسس وإعادة المعالجة بحركات العين  �
  يـــــاط العلمـــالنش
اللجنة االستشارية لشبكة العلوم النفسية  عضو �

عضو الكلية الملكية للطب    رابطة األطباء البريطانيين

2008/2009جائزتي البراعة السريرية في  :الجوائز

والتطوير من خدمات الصحة النفسية في شمال إسيكس للعام 
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