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  مالرجي   الشيطان   من   باهللا   أعوذ
  مالرحي   الرحمن   اهللا   بسم

  نالعالمي   رب   هللا   الحمد
  دأح   اهللا   هو   قل
  حوالفت   اهللا   نصر   جاء   إذا

  اإذ سج   والليل والضحى 
  سالنا   برب   أعوذ   قل
  قالفل   برب   أعوذ   قل

  ركاثالت   الهاكم
  شقري   اليالف
  ظمحفو   نجيب
  ظمحفو   نجيب
  ظمحفو   نجيب

   
     

  :القراءة
طبعا أنت تعلم يا سيدى ما أنا فيه اآلن، ما نحن فيه اآلن، كما تعلم أننا فى العشر األواخر من 
رمضان وقد جاءت هذه الصفحة كلها تقول ذلك فبدأت باالستعاذة فالبسلمة فتذكرة بكثير من السور 

ة تجمع هذه القصيرة الجميلة مما ما طغى على وعى قلمك أكثر عمقا وألمع إلهاما فتأتى هذه الصفح
  :اآليات البينات التى سبق أن استلهمت منها ما تيسر من تداعيات، أشير إليها فيما يلى

  :ما ورد من قبل
  العالمين   رب   هللا   الحمد* 

  ،  2011- 9-8 :بتاريخ) 36(ورد هذا النص صفحة التدريب رقم          •
  ،2011-11-17  :بتاريخ) 44(وفى صفحة التدريب رقم          •
  ،2011-12-15 )49(وفى صفحة التدريب رقم          •
  ،2012- 1-26  :بتاريخ) 55(وفى صفحة التدريب رقم          •
  ،2012 -  2 - 16  :بتاريخ) 61(وفى صفحة التدريب رقم          •
  2012- 3-29  :بتاريخ) 67(وفى صفحة التدريب رقم          •
  ،2011-11- 17  بتاريخ) 44(وفى صفحة التدريب رقم          •
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  2011-12-15 )49(وفى صفحة التدريب رقم          •
  2012-3- 29: ، نشرة )69(صفحة التدريب          •
  2013-6- 27) 113(وفى صفحة التدريب رقم          •

  أحد   اهللا   هو   قل*  
-8-23، نشرة 90، وصفحة التدريب   2010-2- 25نشرة ) 17(وردت اآلية صفحة التدريب 

2013  
، صفحة 2010- 2-18: نشرة) 15(ورد فى صفحة التدريب  :والفتح    اهللا   إذا جاء نصر* 

، صفحة 2012-7- 19   :نشرة 85، صفحة التدريب ص 2012-7- 5: نشرة: 83التدريب ص
، صفحة 2012- 9-13  :نشرة 93،صفحة التدريب ص2012- 8-9  :نشرة) 88التدريب ص 

  2013- 3-28، نشرة 109، صفحة التدريب 2012-10-4  :نشرة 97التدريب ص
  :إذ سجا   والليل حى والض* 

  2012- 5-31نشرة ) 78(فى صفحة التدريب   ورد  
  :الناس   برب   أعوذ   قل* 

  2012- 3-29نشرة ) 69(صفحة التدريب 
  :الفلق   برب   أعوذ   قل* 

  2012- 4-5نشرة ) 70(، صفحة التدريب 2011- 11-10نشرة ) 43(صفحة التدريب 
 79، صفحة التدريب ص 2012- 4-5: نشرة) 70(حة أيضا وردت فى صف :   التكاثر   الهاكم* 

، نشرة 109، صفحة التدريب 2012-8- 30: نشرة 91، صفحة التدريب ص2012- 6-7: نشرة
28-3 -2013  

  :يا سيدى فهى بداية سورة قريش :أما الجديد
  :قريش   اليالف* 

، أنا آسف، بصراحة أنا عالقتى بهذه السورة الكريمة منذ كنت شابا هى عالقة ضعيفة بشكل ما
فرجعت إلى ما يمكن أن يصحح هذا الوضع فوجدت ما أدهشنى مما ال أميل إلى إثباته، فالسورة 

وعبادة رب البيت،  تتضمن امتنانا على قريش بإيالفهم الرحلتين وتعقبه بدعوتهم إلى التوحيد ببساطة
التفسير إلى كون الفيل  ولذا ذهب قوم من أهل الفيل سورة ولمضمون السورة نوع متعلق بمضمون

لما بينهما من " ألم نشرح لك صدرك"و " الضحى"واحدة كما قيل بمثله فى  سورة وإليالف قريش
  .االرتباط

القائلون بذلك من أهل السنة استندوا فيه إلى ما روي أن أبي بن كعب لم يفصل بينهما في 
صليت المغرب خلف عمر بن : عن عمرو بن ميمون األزدى قال مصحفه بالبسملة، وبما روي

والتين وفى الثانية ألم تر، وإليالف قريش من غير أن يفصل  الخطاب فقرأ في الركعة األولى
  .بالبسملة

ولم يهمنى النقاش فى مدى صحة هذه الرواية أو تلك األدلة، وال أنا توقفت عند ما حدثوا عن 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن فضل قريش، لست أدرى لماذا

وَأمّا بِنعمة ربِّك "كل ما أوقفنى هو هذه التذكرة الرقيقة بنعم اهللا التى تحضرنى أكثر حين أقرأ 
كثيرا ما أنصح مرضاى باإلكثار من الحمد على حساب االستغفار ألزحزحهم بعيدا عن و" فَحدّثْ

الشعور بالذنب، وأضيف بأن أذكّرهم أال يخصوا بالحمد نعمة بذاتها، ألن نعم اهللا ال تعد وال تحصى، 
  .وأن كل حمد سوف يذهب بنفسه إلى إحداها دون توجيه منا

أشعر   ن العبادة الصحيحة المخلصة هى نوع من الحمد،تذكرنا أ" سورة قريش"جاءنى اآلن أن 
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أن على أن أعترف أننى فى فترة من الفترات وصلنى نوع من القلق أن يكون فى هذه السورة نوع 
من المن وكدت أتوقف عند ذلك، إال أننى بعد مدة ليست قصيرة انتبهت إلى أن المن من اهللا سبحانه 

بِل اللَّه  يمنُّون علَيك َأن َأسلَموا قُل لَّا تَمنُّوا علَيّ ِإسلَامكُم: "نا أقرأوتعالى هو فضل آخر، حدث ذلك وأ
ينقادص انِ ِإن كُنتُمِللِْإيم اكُمده َأن كُملَيع ّنمإذن فمن فضل ربنا ورحمته أن ) 17الحجرات اآلية " ( ي

  .المستقيم يمن علينا اإليمان، وأن يهدينا إلى الصراط
  ورمضان كريم. شكرا يا شيخنا والحمد هللا
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 الجمعيـــــــة المصريـــــة للعالجــــــات الجماعيـــــة والعمليـــــــات العالجيـــــــــــة
 

  العــــالج النفســـي الجماعـــي والعمليـــات الجماعيـــــة: المؤتمـــر الدولــــي األول

  ي األوقــات العصبيـــةاألمــل ف

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ37FirstInterConfEAGT.pdf   
Brochure 

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ37FirstInterConfEAGT.Br.pdf  
  ��ــــ	 -ا���ه	ة 

�  24: ورش ��� ��� ا���	��2013   

�  27-25: '%�ق �)'&%�$ ��2013  
info@eagt.net 
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 10 : ى تاسيسهــــــــارفي ذكــــــ

  

   تكـــــــرم   ...شبكة العلوم النفسية العربية
  

10<<Vh†ÃÖ]<°éÞ^ŠËßÖ]<ð^Û×ÃÖ]<‡†e]<àÚ<l^é’~�  

  :بلقـــــــب

 <>áç{{{{~‰]†Ö]<í{{{{{éŠËßÖ]<Ýç{{{{×ÃÖ]<ê{{{{Ê>   
  

www.arabpsynet.com/Rassikhoun/RassikhounCongrat.pdf  
  

  :الطب النفسي 
  

  عدنان التكريتي  - صادق السامرائي   - محمد أحمد النابلسي   -  احمد عكاشة  - يحيى الرخاوي
  

  :علم النفس

  أحمد عبد الخالق - قدري حفني - علي زيعور - مصطفى حجازي - عبد الستار ابراهيم 
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