
 خسل امللّسس يف اًضـص 

 كصاءة يف نط" نعوص مضاهسة كََال" 

 من دًوان  )و.. صـص( ٌَضاؾص ؿسانن اًّعائف .

 مس خزَط:

ٕاّن نخاجئ اًخـحري ؾن امللّسس يف اًّضـص ال ميىن ٔأن نفِس مهنا نثريًا يف فيم اإلميان، ؿىل ٔأهنا      

مبلسار ما جساؿسان يف اس خجالء حصهَحة فىًصّة، وثـاتري مضوتة ابًلساسة ونشكل مـاين رتٌّل ثحسو 

ل، ٔأخسى يف رفس اًنعوص اًضـًصة منحصفة ٔأحِاان ؛ ٕااّل ٔأّن الانخفاء تعًصلة ما ثُفيَم فهيا احللِلة وثُلا

جصؤًة اًلساسة، فذكل اًعاكات اًيت ميَىيا اًـلي ًَىضف من ذالل ماىَهتا كمية امللسس يه يف 

مثي ىشا املوكف دًَي ؿىل ٔأزمة اًثلة، تني اًواكؽ، واًصؤًة اًيت حيخازىا اًضاؾص ًنفسو، فـنسما 

مة الانزالق ػػ ثسخة املفاركات ػػ ٕاىل اإلميان ثنػزع ىشه اًصؤًة، ثسخة املسٌَّلت املس حلة، ٕاىل ملاو 

من ؿسمو، ثحلى اًعريورة اًواؾَة يه اًيت حتسد مس خوى ىشا الانزالق؛ ٔلّن منحى اًخعورات 

َّة ملـصفة حلِلة امللسس . َّة حسس   ًخـّسى حىٌصس اًحىن املادًّة، مما ٌضلك ٔأمناظًا تنائ

 ملسمة

َّػة يف نفوسػ نا ػػػػػ مػن نػوع ذػاص ػػػػ كػس ال ًلس ٔأػيصت اًخناكضات اًيت حتَط تنا       رّدات انفـاً

ثحسو مناس حة ًفاؿََة امللسس؛ تػسال  الارثحػاط املخػوحص تػني ذواثنػا، وامللػسس، ا ي ميثػي يف ذاثػو 

ّػة  خانحا ٔأنرث انخؼاما، من ثكل الانفـاالت اًـاظفِة اًيت ثالزمنا، تني حني وأٓدص، وكػس حىػون اًـفًو

َّػة، ػػػ تبٔثسط ثـحرياهتا  ػػػػ يه مثار ذكل اًلَق ، والاضعصاب اّ ي ال ٌسوّغ ٕااّل ؿىل ٕانّو قٍصزة تسائ

جسوّغ ًنفسيا اًخـحري ؾن مىنوانهتا ، تلػّوة انفـاًَػة، حتػاول تنػاء حػوار دعػة ، مػؽ ٔأصػ ل أل ػص 

اكفػػة؛ فػػاملـىن اّ ي ًعػػصح نفسػػو، حهلػػن يف داذػػت ٍلوؿػػة مػػن اًخحػػوالت اًػػيت ث ذ يػػا اًـالكػػات 

اذََة يف اًنّط؛ ، حتلق حضورىا وثنامهيا، مضّّكة حا  حارضة متنحنا انفـاالت من نوع ذاص، الّ 

 ؤكهنا ثـحري ارثسادي ؾن انفـال معَق. 

ٔأّما اًس َاكات اًفىًصة اًيت مينحيا اًػنّط، فَيػا ٔأتـػاد مذواًزػة، ًفصضػيا االػول اًفىػصي ا ي  ػ   

ًا ذارحِّػا، ددػِال، تػي  يه اًػيت ثوخػو اًـالكػة تػني ٌَنط مسارات ٕانخاج املـىن، فييي ًُست حػسّ 

َّة اًرّسي،  فػال ميىػن ٔأْن  مؼيص امللسس، واًخوحص اّلاذًل اّ ي ميثي يف منّوه، وارثساداثو مؼيص اّ اث

ثلسم ثفسريا ملنـا ًعًصلة ٔأداهئا،  كل جتنح اٌَلة يف اًّضـص ٕاىل اًلفز فوق مس خوى ٔأداهئا؛ ًخ ضلي 



ى ابالدذحار، واملضاؾص اًـلالنَة، ًخ د س يف ٔأؾٌلكيا مساًَي حمنّي انفـاًنػا ، وثخسػط يف ممارسة ثددس

َّػػة، ثـػػّس نفسػػيا ٕاؿػػسادا ذاّظػػا، ومتػػارس مصاسػػ    َّػػة، والانفـاً َّة؛ ؤكّن كػػواان ا ىن ظحَـخنػػا اًنفسػػ 

 ٔأحاسُسيا ؿىل حنو ما ، مس َعص ؿََو، تنؼام حيفي ابملـىن، واًخّنامغ.

وما ٍمتؼيص ؾهنا، ًؼيص اًوؾي ابمللّسس يف اًخـحري اًّضػـصي، مـناػا رؤًدنػا،  يف ػي ىشه اًصؤى  

ومس َعصا ؿىل نفوذان، حبحىة من الانشىال، اّ ي ٍىون ألمسى يف اًخـحري حبصفِّة ؾنو؛ ًَخحّوَل ٕاىل 

خسٍل ثفصضُو اًصؤًة ألدصى، تناًء ؿىل ىشا س خىون وكفذنا مؽ خسل امللسس يف " نعوص مضاهسة 

" ٌَضاؾص اًـصا ي ؿسانن اًعائف، أٓذشٍن تَعف اًنؼص، ما ٌض متي ؿََػو ىػشا ا ػسل مػن رؤًػة كََال

ثخحول فهيا هملة ألدًة ٕاىل وضف حلِلي ًخكل الانفـاالت، واملضػاؾص اًػيت ميارسػيا الانسػان مػؽ 

ذاثو، فيو ال ٌس خعَؽ اًخلَة ؿىل ٔأىوائػو، وؾواظفػو، فػ ٔن اًخّ صتػة متػىل ؿََػو، فحبرسػيا حبسػة 

رقحخو، حّّت وٕان اكن فهيا ثناكغ مؽ اًنؼام ألذال ي، وال ًرة من ٔأْن ثؤًف ٕافعاحًا، ًؤمن تو ىو 

 ٔأو كريه.

 متيَس:

ما دام اًنُّط اًضـصي كس ٔأهسة نفسو حّّيا ذاّظًا تو، تـرث فِو مىوانثِو ؿىل حنػو ذػاٍص، وانفػصد   

ثفادى ٔأن  ادن متؼيصات اًوحود ، فيو ترتثُة رؤاه تلسرٍة فائلة حىضف رؤًخو ٌَـامل وألص َاء، فلس 

ـين صُئا أٓدص" " ًلول صُئا ًو
i
ف ػ تػو ػػػػػػ معػحواب تلػسرٍة   ذاّظا خػسًا حيحػوه ظػَلخو ّيخلػرّي، ًو

كاىصة ؿىل ارثسادات اًضـور، حّّت ٔأننا نصىض تو ؿادة ، ؤكنّو ٔأمٌص خًلٌّ ػػػػػػ ٕاىل منـعػف اًخرََػي 

َّة ثلوى ؿىل ٕادضاؾنا السػ خجاتة مػن نػوع ا ي ًرتمس جمصى اًـواظف وألف ر ،  ش تسائ ؤكنّو ثـاًو

 ما.

وحبسة متؼيصات اًنط ، وما حيَي ٕاًَو من رؤى ؤأف ر ، سواء ٔأاكنػت رهَىػة ٔأم ابىػصة، ًلػّسر   

ًنا ّيخَلني، ثسرَج مس خوايت أل ص اًّضـصي، ٕاّن ىشه اًنؼصة جصّمهتا كامئة ؿىل ٔأساس خسٍل ملػرتح ال 

اب تلػسرة مػن نػػوع مػا ثفرّسػػ نفسػيا تعًصلهتػا اهاّظػػة ، فيػيي يف وسػػـيا ٔأن ًَحػر ٔأن ٍىػون معػػحو

ي ، فذىون ٔأص حو ابًح ِػة اًعػادمة مػؽ  جس خويل ؿىل ادذَاران اًـلًل ، ثضلك ؿام ذارج مسى اًخبًٔو

هتا ؿىل ٔأن حىون تخـسد مس خوايت فيليا" ًـحة حّصة ٌدلالات ثنفذح ابس متصار، تخـػسد  احذفاػيا تـفٍو

اًلصاءة"
ii
ّّ مػا مؤ   ًِلـاٍن جسدنس ٕاىل جتػانس  دًة ٕاىل الانزايح ا ي ًنشر تخحلق ظريورات خسًسة 

ىو ملرتح من ٕام نَات خيزتهنا اًفضاء اًضـصي، ؤكهنا" احلمل ا ي تو ًـَس املصء اًخوازن تني امللىن 



واًالممىػػن"
iii
،  . مفحػػاو  اًلػػدغ اًضػػـصي ؿػػىل حلِلػػة مػػا ىػػو مذجػػاوز ٌَرتهَحػػة اًـلََػػة ٌَوحػػود  

ّّ الانفـػاالت اًػيت ال حػزال جضػـص  اكمللسس ػػػػ ؿىل سخِي اٍمتثَػي ػػػػػ ًلػسم ثفسػريا ًخعػادق مػؽ 

ابًلصاتة والانسىاش حِامن حصافليػا حػاالت " مػن اًخناسػق الًنػاو، ٔأو اًخوافػق ا ػسيل تػني املـػىن 

واًصمز"
iv
فصظة ابس خئناف جتاوزىػا ؿػىل وابًخايل فٕاّن الانخلال ابًخ صتة ػػػ ٔأاي اكن نوؾيا ػػػ حيَي ًنا  

حنو مّعصد، جتاوزا ًـلي "ؿىل اس خئناف هَنونة ألص َاء ، ًَخين مهنػا معػال مذّحػس ألحػزاء"
v

،  كل 

ٍهنغ اًنط اًضـصي مىذَنفا ابٌَلز، فيو ٔأص حو ابًـمتة اًيت ثخػسفّق مهنػا ػػػػػػ وؿػىل حنػو مفػاحـ ػػػػػػ 

خَعة تبٔحاسُس ٔأصس متازال تللوضيا، ٔأو ٔأهنا ثشىة حاالت ٔأنرث ٕااثرة، ثفرسىا يه ، ٕاما ٔأن ثحلهيا خم 

 تنا تـَسا، ذارج حسود احلّس املخعةِل هبا.

مث ًبئت دور اًوؾي يف رظف ثكل املىوانت هبػشا اًضػلك اًىذػاّا اّ ي نلػصؤه ، مػؽ ؿَلنػا ٔأنػو ال   

ابنفـال ظاغ" }ٍىون حمىوما{ٍىون دًَال ؿىل "ؾحلًصّة ٔأظَةل ٕااّل تلسر ما 
vi

اًسػخة ألّول ، ًَىون 

و تو  ٕااّل من ذػالل  يف ٕاهساب املـىن صـًصخو ، توظفو اًّسَعان اًّكّي اًلسرة ، ا ي ال ميىن اًخنًو

َّة اًػيت ٔأمامنػا كػري اندضػاف لخ اّلدػول فِػو وارهتػان نفسػيا  اًنّط نفسػو، ٕاذ ًػُس ٔأمػام احلسػ 

ًسَعانو؛ ٔلهنا مـو كادرة ؿىل " ذَق مصهحات خسًسة ٌَلـاين"
vii
. 

ّس جتصتة امللسس من ثكل اًخجارب اًيت ثععف ًخسافؽ ؾن وحودىا هوهنا ثؤدي دورا همػٌل ؿػ  وثـ  

َلوالهتا اًيت ثخبٔرحج تني مفيوم فىصّي ذاًط، وتني ٕاحساس صسًس، خيخا مسافة  اًوؾي، ؤكنّػو 

حنػو رؤًة ساذخة الثين ٔأن حىون سخِال ٌَخـحري ؾن ؿاظفة دً ِّة تسائَة ثـرتض ملومات اًـلي ؿىل 

 ما ٌضاىس ػػػ مثال ػػػ ؾنس اًعوفِة. 

َّة اًؼػواىص امللسسػة، وثخػين حلائليػا يف اًّضػـص ٕادراك     انعالكا مػن ىػشا املـػىن، نػصى ٔأّن ٕاصػ ً

ذاّص ًيشه احللػائق، وسػـي ٕاىل وضػفيا ، ومزاوحهتػا مػؽ اًواكػؽ؛ حػّت نخجػاوز هبػشا اًفيػم اًنّعػاق 

احزة ٌَخـحري ؾن ؾواظف فصدًة مذحاًنة، فػ" ماىَة اًّضػـص اًضَق ملاىَة اًضـص ؾن هونو جمّصد أًَٓة ؿ

احللة ال ثلوم يف اًخّسفق اًخَلايئ ًٔلحاسُس، واًـواظف، ًوُست ىشه املاىَة ابٔلمص ا ي نخَلسػو 

ابً ّضاط اًخرًََل، ٔأو اًضلف ابحلق، وامجلال، ٔأو يف حتلِق ٔأن  كسر من اٌّّلة، واملخـة؛ فلّك ىشه 

َّة ٌَضـص"ألمور من ًوازم ا ملاىَة، ًوىن ٔأاّي مهنا ال ًؤسس اًعحَـة اٍهنائ
viii

، تي ثلوم ؿىل ما ميىػن 

ٔأْن ًؤسس هل ، ٔأو ٍىون لظػو ٔأنّػو معََػة ذَػق ، ثخجػاوز حػسود اًّزمػان واملػ ن، ًخخواظػي مػؽ 



املعَق، وجضلك حوىص احللِلػة اًّضػـًصة، مذعامنػة مػؽ اًخحػوالت اًفىًصػة ، ال ثضػلك ؾضػوايئ ، 

ّّ ظ ةل"فاكس  ةل ابملوروث، وااَط اًـام، ًَىون اًنّط" حمعة حتوالت ظًو
ix
. 

 متثالت  امللسس يف اًضـص

ٕاّن اًـلي من ٔأخي وضف اًّصواتط ما تني ا ات وامللسس، وجضىِي دعاب من نوع ما،   

ٌس هتسف رضواب من املنعق املفاىميي، وحصمجهتا ؿىل حنو ًععنـو اهَال اًّضـصي ، ىو ذَق مـىن 

ٕاّن ىشه الرخة اًـاًَة من حضور امللسس الًين يف اًضـص ال ًـين احذفاء ابمللسس نٌل مضاف، 

ًحسو ًنا ٔأّول وىةل ، فلس ميثّي مَلحا من مالمح مزاو  انخاج املـىن، ابالؾامتد ؿىل امللسس، ا ي 

ََا فاؿال ميىن من ذالهل اسددعان وثفىِم ت ِة املـىن ا سًس  تعًصلة ٌضلك مسذال كصائَا وثبًٔو

َّة،  ٌويش ٔأًضا تلسرة اًضاؾص ؿىل مزاو  انخاج مـىن )ًضايه( ما ً ذجو امللسس، فِحخي  ؾىس 

َّة دوره  يف ظنؽ  اًضاؾص دور املؤّول  ابالؾامتد ؿىل كسرثو اًلامئة ؿىل ا سل ، واملسىونة تبمٔه

 اًوحود .

ثريًا يف فيم اإلميان، ؿىل ٔأهنا  مبلسار ٕاّن نخاجئ اًخـحري ؾن امللّسس يف اًّضـص ال ميىن ٔأن نفِس مهنا ن    

ما جساؿسان يف اس خجالء حصهَحة فىًصّة، وثـاتري مضوتة ابًلساسة ونشكل مـاين رتٌّل ثحسو منحصفة 

ٔأحِاان ؛ ٕاالّ ٔأّن الانخفاء تعًصلة ما ثُفيَم فهيا احللِلة وثُلال، ٔأخسى يف رفس اًنعوص اًضـًصة جصؤًة 

َىيا اًـلي ًَىضف من ذالل ماىَهتا كمية امللسس يه يف مثي ىشا اًلساسة، فذكل اًعاكات اًيت مي 

املوكف دًَي ؿىل ٔأزمة اًثلة، تني اًواكؽ، واًصؤًة اًيت حيخازىا اًضاؾص ًنفسو، فـنسما ثنػزع ىشه 

اًصؤًة، ثسخة املسٌَّلت املس حلة، ٕاىل ملاومة الانزالق ػػ ثسخة املفاركات ػػ ٕاىل اإلميان من ؿسمو، 

رة اًواؾَة يه اًيت حتسد مس خوى ىشا الانزالق؛ ٔلّن منحى اًخعورات ًخـّسى حىٌصس ثحلى اًعريو

َّة ملـصفة حلِلة امللسس . َّة حسس   اًحىن املادًّة، مما ٌضلك ٔأمناظًا تنائ

فٕاذا ما ثعصكنا ٕاىل دعاب ما ىو كسيس يف اًّضـص، ؿََنا ٔأن ندِلن تسءًا ٔأّن ىناك ما ٌسلى  

ؾن موكف ما ، ىو ثفسري من هجة الانفـال؛ ٔلّن كسرة اًـلًّل مل ثـس مـنَّة حسسًا، فاالنفـال اًنّامج 

 حّّت ثضَؽ ثفسريًا من نوع ما. 

ة اًّعادرة يه رسا  حصظس مالمح اإلميان واًّضم يف أٍٓن مـًا، الفذة ٕاىل ثخين نوع من اًـالكة   فاًـفًو

م اّلًين، فاًّضّم ال ًـين ٔأنم ثضؽ يف اًخـحري ؾن اإلحساس اًّضاك، وحماو  ٕاجياد ما ًَيب الاىامت



امللّسس يف كري م نو ، ٕانّو نلعة اًحسء الس خىٌلل املـصفة، واحلعول ؿىل رّد منعلي، ففي نط " 

نعوص مضاهسة كََال" ا ي ًحسٔأ:
x
 

 ايًناظُق ابمس هللا !

 ......ًرتىحين

 رّا مل حيخج س َفم

 يك ثُلنـين

ٕاّن ؾحارة) ًرتىحين، ثلنـين( ثؤداين ًفضاء مذوحص ً سحة ؿىل حسس اًنّط، فدني ما ميىن ٔأْن   

ٍىون فـال، وما تني ما ىو اكئن ٔأظال، ثخحّصى اّ ات اًىضف ؾن احللِلة، حّت ختفف من 

س اًلساسة، ال خيَو من اإلميان تَ ناجنصاف رقحهتا، مبـىن ٕاّن دعاهبا ًلٓدص اّ ي ٔأؾعى ًنفسو ٕاذ

ٔأّن املـصفة، واإلميان ابهلل كري منفعَني ؾن رقحة ثكل اًنفس يف اًخـحري مّعا يف ذاهتا ، ًىن! من 

دون رمس ؾنارص اًيَؽ يف ذكل اًخـحري، ٕاّن ت ِة اًالكم ثُـعي نزوؿا حنو اًصقحة يف ثبٔسُس رؤًة 

ّّ ما ىو فوضوّي، توظفيا ت   َّة اًعصح ػػػ ؾن  ِة ًيا كسرة ؿىل ثنبٔى تنفسيا ػػػ مبلذىض مرشوؾ

َّة ثؤمن  امذالك اإلرث احللِلي اّ ي ًؤسس، مبلذىض اًخّعور اًـلالين، ملا ميىن ٔأن ًضلن ثواظَ

 ترضورة ثـحري ا ات ؾن نفسيا مبا ىو نلي وظاف. 

فَُس من سخِي ، ثعلنئ تو كَق ذاثم  كري ٔأن حىون كل اًلسرة ؿىل ٕاجياد ك  مصموكة؛ جتادل   

ذ م ٕاىل ما ىو ؾنَف ال ًفرّس ابًرضورة رؤًدنا، ٕاّن ما ًفصزه وؾي اًلساسة فهيا ؾن نفسم، فاالح 

من مساحة مضرتنة ٌَحوار ًحلى فاؿال يف حصس َخ مدادهئا، فَُس اذزتال الٓدٍصن تشي خسوى، 

فلانونم اهاص ال ميىن ٕاال أٔن ًخجاىي ٕاذا ننت:
xi
 

 مل حَص رتّم

 ٕااّل ابًنّعي 

 وابّلمْ 

 ؤأان ٔأتاُه....



 لةيف اًّك

 يف اًنللة

 يف زركة ؾَ هيا

 ..... واً ْ 

نـم ، كل ٔأْن جض خلي وفق رؤًخم اهاظة، ٕاصارة ٕاىل فيم ما ، وفَسفة اكذضاىا اٍمتَّي ما تني   

َّة ٔأحسىٌل ؾن الٓدص  ًُست  الًين، وكري الًين، يف أٍٓن مـا، تني اّ ىين، واحلّّس، فاس خلالً

صي؛ فافرتاق اًحنُذني ؾن تـضيٌل، هبشا اًخّضاد: اًنعي/ الم جمسًة، فبٔحسىٌل مذبٔ ص ابلٓدص ، ثبٔ ص حس

َّة اًضـًصة رسّدًة ظفِفة يف ؾحاراهتا ، معَلة  ػػػػ اًّكلة/ اًنللة/ اًزركة / اً ، حهنغ ؿىل ٔأ ص اًفـاً

َّا ، ؿ : الم/ اً  ، ًخؼيص اًخلفِة ، اًخّضاد، وثلَة  يف دالٍهتا، ثالمئ اًخّضاد، وثلرتن تو اًلاؾ

س خلصاق ىاحس ) اًناظق ابمس هللا( ٕاىل واكؽ ميارسو اًعصف الٓدص ؿ  ثوػَف : اًّكلة / ا

اًنللة/....؛ ٔلهنا ثنفذح ؿىل وسـيا ؿىل احلة وامجلال ، وىٌل ٔأظالن يف امللسس ، فاًّعورة اًيت 

مـصفة ٍصمسيا اّ ىن ٌَللسس، مىضوف نعفيا ، والٓدص مَخخُس اًلَاِب ابًلساسة، ٕاهّنا حتخوى ؿىل 

جس خ ضق ٔأنفاسيا اًّسحًصّة من ىشا اًّصتط اّ ي وّحس تني اًرّسي، واملىضوف، ؤكّن ىَلك 

اًلساسة دًَت وحود ثكل اًـالكة ا وىًصة تني جتََات امللسس، وأل ص يف اًنفس؛ فاإلميان، ًن 

ًلف ؾنس ثكل احلسود، فيو يف: لكلة/ نللة/ زركة ؾَنني، ٕانّو يف:
xii
 

 ملاذا

 ال جسلؽ 

 تّمر 

 يف اًنّاي

فعوُت اًنّاي ، ٔأنٌّة دصحت من ظسر موحوع، فعار ظساىا نللًة من نلٌلت اًوحود، ثلصع   

ألسٌلع، فذحَي قفَهتا ٕاىل ًلؼة، ثفرس مـىن من مـانَو، وثؼيص حاالت وضف ملا ىو كسيس، ٔأو 

ّة الاًخلاء ،  يه ادذحار اًصوح ، ويه ثنعُت ٕاىل ٕامياهنا، ٔأو يه ظوت داذًّل همَة، ؾىس خو ؾفًو

مبا ىو كسيّس؛ فذجىّل ٔأ صه نلٌل ًحـر ؿىل احلَاة، وىشا  ما ميىنو فـال ٔأْن ًنامغ اًّصوح، فاإلًييي 



ّّ اًوحود، ثحـثو ٔأدىن فىصة ثسّل ؿََو، ثعري مالمئة ملزاحنا وثخحول يف حلؼهتا  ظاكة دفِنة، يف 

اًيت ٔأرثنا ألص َاء، ؤأمسـخنا ظوهتا املناس حة، ٕاىل ٕاميان معَق ، ؿاحز ؾن حتََي نفسو؛ ٔلّن اًلّوة 

احلّي، ثسفق من اًلَة، ًبٔذش مس خلصه ؾنس الاظلئنان، ًوُس كري ذكل؛ فلوهل:
xiii
  

 مل حَص رتّم

 ٕااّل ابًنّعي 

 وابّلمْ 

ٕاّن ىشا اًخىٌصس ًسٌي ؿىل معق اًخنافص تني ما ىو كسيس مذجََا يف مؼاىص اًوحود، وتني ما متػثت 

اج اًصؤاي ًـين ٕاًلاظ اًصوح ، إبحساسيا تفِغ اًلسيس ؿىل اًوحود لكّػو رؤًة الٓدص ااسود، فامزت 

، ىشا املبٔمون ا انة، اًنّػاتغ ابحلَػاة؛ فألحاسػُس اًفجػة املمتػثةل : ابًنّعػي / والم  وحتوًيػا ٕاىل 

فـي ، حتخاج ٕاىل نسق منخؼم من ألحاسُس املَـ إبصـاع اًلساسة، حّّت ٌس خثري فهيػا اًػعوع ٕاىل 

رويح، من دون حاخة ٕاىل ٕاراكة من نوع ما، فدـس اًّضلة تػني مػا ىػو ٕاًيػيّي، كػوّي، مػؤ ّص ، ما ىو 

وتني ما ميىن ٔأْن ٍىون ثواظال، ظار ٍػصمس مسػاحذو مب لوؿػة مػن اًوسػائي اًخـحرًيّػة اًػيت حىػون 

ّة، جتاه امللّسس ، ختوض فِو اًنّفس حوَ  وضٍف، جسػ خعَؽ ٔأْن متػّس مضػاؾ صىا ٔأحِااًن رّدة فـي ؾفًو

 ابمذالء حلِلّي ًحَور معق ثكل اًـالكة.

يف وسـنا ٔأْن منّّي ػػ نٌل جية ػػػ تػني فيػم حلِلػة امللػسس، واإلميػان تػو ، وتػني مـنػاه أل ، اّ ي   

َّةل اًػيت  ّّ مهنم ٌس خحّق اًنؼص تـناًة، فاخمل ٌس خثري اّلخال، واًنّاؾت نفسو ابإلميان، ٕاهّنٌل نخوءان . 

كري حّّسػ ًيػا اًلػسرة ؿػىل اسػدثارة ثـحػريات اًلساسػة يف رؤٍهتػا، وث ّسػم ٔأ ػص  ثسرك ابحلّّس ما ىو

الاميان ابمللسس؛ ٔلهّنا ثرتؾصع حبسة ما ٌسدِلغ فهيا من رّسًة اإلنعات ٌَحن اإلميان امل سػاب يف 

ف اًوحود، واًّؼاىص ٌَـَان يف مصحةل اًّصظس اٍهنػايئ ًيػشه اًـالكػة، ونـػين تػشكل ٔأ ػص امللػّسس  جتاًو

ملخحلق يف مؼاىص اًوحود. فاًصؤًة املخحللة يف كوهل:ا
xiv
 

 هَف رٔأًنا هللا

 ت سف اًّض صهْ 

 وحصنناه



 نسُناه

 ًيك نلاثي 

 من ٔأخي اٍمثصهْ 

مصثحط ابالس خـساد ٌَلناحزة يف مضػٌلر اًوظػول ٕاىل احللِلػة يف نلعهتػا ألوىل، فػذكل اًح ِْػاُت اًّػيت 

ابٔلحصى ثفعح ؾن ما ًخضّلنو سؤال اّ ات ؾن معري انخ ت املـىن، ثنعوي ؿىل ٕاح م ذاهتا، ٔأو 

ما س خؤول ٕاًَو، ويه انػصة ٕاىل ؿالكهتا ابهلل   ا من احلصّي ٔأْن ًعري ا وىصي، واًـلالين، احرتازا 

ٌَوظول ٕاىل احللِلة وٕادراويا؛ حّّت ًلِغ ًنا ٔأن اٍمثصة ٕاؿالن رصحي ، وجحة ؿىل اسػ خلصاق املـصفػة، 

 املـىن.مصاحي نعلت ٔأذريا هبشا 

ٕاّن ما ًخضلنو اًنط اليٓت:
xv
 

 اي ىشا اًفان

خنؼص  ًو

 هَف حتاور رتّم واًض َعان

 ٔأنثري ٔأن ثخـمل

 هَف حتاور ٕانسان

فِو املـىن اّ ي ٌسدهنغ مػا ميىػن ٔأْن ٍىػّون كميػة ؿََػا، ثعػُة املػص  وحىػون  ً دلي ٔأن نَحغ  

ذات اًّضػاؾص ، واّ ات ألدػصى، اًػيت دًَال ؿىل ٕاتالغ مـىن امللّسس ، يف ن ة احلػوار الائػص تػني 

ثضؽ نفسيا مـَارا يف نفّة حػصحِح امللػّسس مػن كػريه. فَػُس قًصحػًا ٔأْن جتػس اّ ات موضػـيا يف ىػشا 

اًّعلس امليَة املثري ٌدلىضة ، واإلجعاب يف أٓن مـا. حفني حاور هللا اًض َعاَن ػػ يف حرضة امللسس 

َّة ثخعامن وظ  حَـخوػػ مـناا رؤًخو تخـاتري خسً
xvi

ْذ َأَمْصثُػَم   
ّ
َم َأالا جَْسُجَس ا ـَ ، كال ثـاىل: )كَاَل َما َمنَ

ٍر َوَذََْلذَُو ِمن ِظنٍي ) نُْو َذََْلذيَِن ِمن انا َ ِفهيَا 23كَاَل َأاَن َذرْيٌ ّمِ ( كَاَل فَاْىِحطْ ِمهْنَا فََلا ٍَُىوُن كَلَ َأن ثَخََى ا

اِقصٍَِن ) اَم ِمَن اًعا ن
ّ
ثُوَن )24فَاْدُصْج ا ـَ ىَلٰ  ًَْوِم ًُْح

ّ
اَم ِمَن اًُْلنَؼػصٍَِن )25( كَاَل َأنِؼْصيِن  ا ن

ّ
( 26( كَاَل ا

خَِلَ  ) اَظَم اًُْلس ْ َسنا ًَيُْم رِصَ ـُ ْك ن تَػنْيِ َأًْػِسِ ْم َوِمػْن َذَِْفيِػْم َوَؾػْن 27كَاَل فَِدَلا َأْقَوًْديَِن َلَ ُم ّمِ ( مُثا َلِٓثُهَنا



ْم َوؾَ  ُُهْ َصاِنصٍَِن )َأًَْلاهِنِ ُس َأْنرَثَ يِْم   َواَل جَتِ َِ ائِ ػَم 28ن ََشَ ـَ اَلػن ثَِح ػْسُحوًرا   ً ( كَاَل اْدُصْج ِمهْنَػا َمػْشُءوًما ما

نَي ) ـِ َ ِمنُُكْ َأمْجَ نا هَجََّنا ( ، ًبئت اإلنسان، ىشا املخػسين اّ ي حيػاول ٔأن ٌسػّس دػواءه مبػا 29ِمهْنُْم َلَْمَلَ

َّػة، ودفلػة اًلساسػة، ومػن انـػسام اًػوؾي تشاثػو؛ مَلَػا ىو ذََط من انعحا ؿات مفصكة من اًصوحان

الٓدص ، ومبنعق اًرّشٍص ًخـػاىل ٕاحساسػو تفصدانُذػو، اًّػيت ظػورت ثنػاكغ ثػكل اًصؤًػة مػؽ حلِلػة 

اإلميان، ٕانو حلًا، ثلًوغ اًنفوس ،  ال  ورىحة امللسس فهيا. ٕاّن ثكل اًصؤًة ثخـَػق ابإلنسػان مػن 

ضور حوىصي ال ً دلي ٕاتـاد هَنونخو ٕاىل احلّس اّ ي جسلط مـو دؾواه ابملَخافًّيلِة اًػيت حِر ىو ح

 ال حتلي اًـحر، والاس خلصاق يف نفي اّ ات.

ٕاّن ما ث زه ظورة امللسس ؿىل امذساد ظًصق اًـالكة مـػو، التػّس ٔأن ًخىِّػف إبحػا  املواكػف ٕاىل   

ًـلالين ٌَوظول ٕاىل مـىن امللسس، ابٍمتثي إلرادثػو، ففػي معسر احلّق، وثلََي ٔأ ص اًصىحة ابًخفسري ا

كوهل:
xvii
 

 فَخخـمل ػ من حهلخو ػ

 هميَاء اًّعفح

 وننو اًلَة

 ال ثس َوفم

 ال خبَوكل

َّة  ال تلناتكل اًخفرَر

 و................

 ٔأو ًنعف حّق 

 ٔأو ًـحس ربٌّ 

 تي ابحلهلة

 واًّصمحة

 واحلةّ 



َاق احل يئ، حّّت ٍصحش تلعسًّة واؾَة ؾن رؤًػة ثـػ  ًضؽ اًنّط دعوظًا واحضة ابس خـٌلل اًس     

َّا ٔأّن اهنَارىا ، وما ًعاحدو من خسل مَخخس ٍىػون كػاتال حلػسوث  ؾن انامتهئا ؾن ظًصق ٕامياهنا ًلِن

اًفاحـة،   فٕاذا ٔأردت ٔأن حىون ، ؿََم  ٔأواًل ٔأن ثػسفؽ ابزدواحِخػم ٕاىل همَىيػا، ؤأن ثخسػط نفػوذ 

هيػا ذكل اًنّػور اًّضػئَي يف كَحػم اثنَػًا، فػاًخّحول ا ي خيَػق فِػػم اإلًيػيي يف نفسػم ، مسػ خثريا ف

ٕاحساسػػا ابلٓدػػص ، صػػخِو تخحػػّول احلسًػػس ٕاىل ذىػػة ، ٕانّػػو ال حيخػػاج ٕاىل ثفسػػري، ففػػي حرضػػة هللا 

نّة ملػا ىػو رويح، ؾنسئػٍش ًػن حتخػاج يف ٕاكامػة جّحخػم ٕاىل  ًخالىش ىػون اًػوؾي سػ ُ ذؾُص اًلَػة، ٍو

َف/ و ال اهَول/ وال اًلناتي املفرزة، حصمغم ؿىل ٔأن ثل  ما ثؤمن تو ًَىون الاسددساد، فال: اًس ّ

جحة كل ؿىل الٓدٍصن، فامللاتةل اًعحاكِّة احلاظةل يف امللعؽ نفسو" ٕانٌّل ثلسم ًنػا فيػٌل ٔأمعػق مػن اًفيػم 

ا ػػزيئ"
xviii
، ػػ  ٌَلنػػاخ اًنفّسػػ ، جضػػىِي حِثَاثػػو تسكّػػة، وخيػػصج مػػن ٔأثػػون الاسػػ خلصاق يف  

ثري " اًـواظف حنو ٕادراك حلؼة من اًخجانس اًىوين" اًخلََسًّة،  ًو
xix
ًَىون هللا حارضا يف كَحم  

 ، حهلة ، وحدّا، ورمحة، ٍميثي اًلّوة املخـاًَة اًيت ثفرسىا مضاؾص اإلميان.

ويف "احلالج اثنَة" ًبٔذش تنا اًنّط ٕاىل اًّضـور اًخّام، ابس خحواذ امللػّسس ؿََنػا؛ ٕانّػو ميػخكل اًلػسرة  

فِو، وزّج نفسو فِنا، ٕاّن متازج مػا ىػو كػري مػسَرك ، مػؽ مػا ىػو مػسرك مػن موحوداثػو،  ؿىل زّحنا

ًخحّسى ثـحري انفعال اًعحائؽ، ومناواِة تـضيا، نـم! ال ًخحلق ىػشا اًلػسر مػن الامػزتاج ٕااّل ثرشػائط 

 ثحسو مذـرسة، تَس ٔأّن اًضاؾص ٍمتىن من ذَليا من ذالل اٌَلة اًيت ٔأؾعاىا اإلحسػاس نفحػة منػو،

فاس خعاؾت ٔأن ثلّ  حٌلل اًوحود، وظَهتا تو، فِلسو ثـّصفيا امجلايل نسلًا ًالرثلػاء حنػو وضػف مسػو 

اخملاَظة، فذحسو اّ ات يف دعاهبا، منفَخة من جسن ذاهتػا، فـنسئػٍش جسػ خعَؽ الارثلػاء مػؽ املعَػق، 

ا، ورقحهتػا يف ًخسذي يف ادذحار فـًّل، لظو الاكناع تسؾوى اًخوحس يف ثػكل اّ ات، ًّضػسة وؾهيػ

اس خحعال لف املـصفة، فلوهل:
xx
 

 من ًنلشين من تَواي

 ما يف ا ّحة ٕااّلهُ 

 وما يف ا ّحة ٕااّليْ 

 ؤأان اًواحسُ 

 ىو اًواحسُ 



 هَف احّتسا

 هَف انفعال

 ػػػػ يف حلؼة سىص ػػ

 تني صىويك فِو،

 وثلواي

وىشا ما حـي اًضاؾص/ احلػالج، ًخوحػس يف هللا، يف حلؼػة سػىص/ يف حلؼػة صػّم وثلػوى؛ ىػشه  

اٌَحؼة اهالة! اًيت ثنعوي يف م مهنا،  ؿػىل حمعػات مػن اًىضػف رسؿػان مػا  ػشي هبػا ًسػان 

اًوؾّي؛ ًَ ـكل ٕاّما ىاتعا ٕاىل احلضَغ، ٔأو مذـاًَا، ظوب اًخوحس مؽ املعَػق، ؤأنػت ؿػىل ظػصيف 

ال مناص من ٔأن ثحلى اّ ات ٔأجصع يف اًخـحري ؾن رؤٍهتا، ويه حتاول تر ملرتهحا امجلػايل، نلِغ!، ف

وفق ٔأمنوذج مذ مي؛ ًخؤًف ما ميىن ٔأن ًخوافص ؿََو حَليا، فيشا الامزتاج اًّكي جض خلي رؤاه ؿىل 

نـىس ذكل ظحَـة الاس خـساد اّ ىين، اّ ي ًـزز اًلمية احلضاًرة، ملفيوم امللسس، واإلميػان تػو، ًَػ 

ا ّو" وجيـَنا حنس هبا نٌل حيس هبا ىو"
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ٕاّن ملسار اًوؾي اًناجت ، حتَي ٕاًَو مفاى  معاتلػة ملسػ خوى اإلدراك، فػٕاذا مػا اكنػت مذسنَػة ، اكن  

اًوؾي مثَيا، ال ٍصثحط مبحلول اّ ات اًوظفي، واًضلويل، وىشا ٌسدنس يف ألسػاس ٕاىل ٕامػ انت، 

مـعَات اًوحود املازةل يف حوار اًّضاؾص مـيا، مـَػال، ومػ رًا، يف ذَق فضاء ثعّوري، حتَي ٕاًَو 

الت، اًيت ختضؽ ٔأحِاان ٕاىل اهَال ، توظفو " مثػصة مػن مثػصات اّ اهػصة" مضيس من اًخبًٔو
xxii
فػاًـحور  

تفىصة اًوؾي ٕاىل جماالت ٔأوسؽ ًالرثلاء، جيـي فىصة امللسس يف وؾَنا، ٔأوسؽ ممػا جيػة، مفػن ٔأؾعػى 

الاس خحواذ مبحسودًّة ثعوراثو ممارسػة اًلساسػة، فيػو ٌرّشػع مبػا ٌضػ هتيي مػن ٔأخػي ًنفسو احلّق يف 

ذاثو، حتسًسا، وىشا ما ال ميىن ٔأن ٍىون، ففي كول اًضاؾص:
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 أآيت 

 نُسرْت 

 أآيٍت 

 وحًصس ًصٔأسم ٔأن ًحلى



 خَلودا

 ال ًخلرّي واًس نوات

 و....

اّ ي ًدناص فِو مؽ كوهل ثـاىل:
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ػمَلْ َأنا ) َما نَ َسْخ ِمْن أًٍَٓة أَ  ـْ يَػا َأًَػْم ثَ َِ هْنَػا َأْو ِمثْ رْيٍ ّمِ ْو نُ ِسيَا نَبِِت خِبَ

ٍء كَِسٌٍص( فػاّ ي ٔأدرك مػا يف ٔأنفسػ نا، يف ػػي انخلػال اإلحسػاس مػن مالثسػاثو ،  ِّ ََشْ ُّ َ ؿىََلٰ  اَّللا

ن واًىضف ؾن ثنامِو ابًوازع اإلمياين، اس خحسػن ٔأن حُيػيا صػُئا مػ ن أٓدػص، ًلاًػة مػا، فىِػف مبػ

 ًسرك ما يف ذاثو، ًىنّو ًبىٔب ٕاال ٔأن ٍىون يف مضٌلر ثناكضو، مذح ص اًـلي ، تََس اًضـور!!   

ىشا املعَق املسرك ابًفعصة، املازػي يف ىَػبٔة اًوحػود احلّّسػ، ثـػاػٌل، وحػٌلال، ويف مِػسان اًػصوح  

ّّ فئة إبدرااكهتا احل  َّة اًيت ال ٌسدِلغ اس خـسادا ل  نزوؾيا حنو الارثلاء، ٔأؾؼم من ٔأْن ثعوره  س 

َّالت مذبٔرحجة، حتّصض ؿىل اًخّسين ٔأنرث منو ؿىل اًخـايل، والاسػزتادة  فهيا وؾي املـصفة ٕااّل مبلذىض خت

من نور احلّق، فاهلل ًُس نٌل ثوزؾخػو املَػي ، واًنّحػي ، وألىػواء، ىػشه اًىِنونػة، التػّس ٔأن حىػون 

ّّ الادذالفات؛ ٔلهنا ث  نعوي ؿىل مس خوى " اإلاثرة ملا تػني ٔأصػ َاء اًـػامل، التثة، تلّوة ثخساذي فهيا 

َّة من فـي، واس خجاتة، وثنافص، وثـاظف"، وكاًحا ما حيلػق اًّضػاؾص ىػشا اًـلػق يف  واّ ات اإلنسان

وضؽ موازنة حلِلِّة ، إلػيار حلِلهتا   :
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 رّا واحس

 ال اكزوًَيك   ال جصوس خانيتّ 

 ال س يّن       ال ص َـيّ 

 من حزٔأه

 من ٔأّوهل

 من كّوهل

جية اًدسَ  توحسانُذو، همٌل ادذَفت ظصق اًوظول ٕاًَو، وكس ٍىون ىشا اًخنوّع رضاب من رضوب 

ثنوع اإلدراك، ٔأو اًفيم، اّ ي حيس حو الٓدص، ثناكضا اتّما، مؽ حلِلة امللسس املعَػق، اًّػيت ال ميىػن 

 ٕادراويا.



ّّ ما ىو مذػسٍن، ًرتثلػي اًػنفس ٕاىل ٕاّن ٔأ ص اإلميان مبا ىو كسيّس ٍصمس انامتهل يف ىشا اًخـايل    ؾن 

مس خوى اًىٌلل. ىشه ًُست رقحة ؿػاجصة! ٕانّػو اًنؼػام اّ ي ٔأوخػسه اإلميػان ، وحػسد ػصوفػو اًػوؾي 

ابمللّسس، ف ن ٔأن ِظري ٕاىل مهنج مذ مي إلدارة احلَاة ، تسءًا مػن ظػلريات ٔأمورىػا، ٕاىل مػا ثـلّػس 

هل مسّوكو: مهنا، فيشا اًخـ ة اّ ي ًفرتضو اًّضاؾص،
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 جعيب ...

 هَف ًنّطٍ 

 ان ٌُضلي ابمصٔأة حتلي ٔأحعااب

لّغ اًعصف   ًو

 ملن س َؤول

 احلُك  

ٕاّن اهصق ا ي ًوىن مسرية احلَاة ، من كري صّم ًػوىن اإلحسػاس ابمللػسس، تَػس ٔأّن ؾنػارص   

َنػا، اًوؾي تو ح د حت ػة تدنامهيػا، ذكل الاسػ خلصاب ا ي ً ذاتنػا، ٔأو الىضػة اًػيت جسػ خحوذ ؿَ 

ورتٌّل ثحسو هتخ ً ًفعح ؾن نػوع اًـالكػة اًػيت نلمييػا مػؽ امللػسس، فِىػون ىىػشا نػوع مػن اهعػاب 

َّػة  َ َّػة، حػصحش رؤًػة ثبًٔو ثفذُضًا ؾن املـىن احللِلي يف ت ِة اًوحود ، فـىل مس خوى اًخّعورات ا ىن

 ِة الٔنرث خسال من ثسفؽ اًـلي ٕاىل حَصمسم خسل ثفصضو جماسات احلس؛ توظف اًواكؽ املـُش ىو اًح 

اًخعورات اّ ىنَة، فدني اًضػّم واًَلػني، ًػبئت الاسػ خفيام اإلنػ ري، املخنػاص يف مجَخػو مػؽ كػوهل 

َواْمَصَأثُُو مَحااَ َ اًَْحَعِة(  ثـاىل:)
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َّػة حتاصػ َا مػن اهػوض يف مـػرتك  َ َّة ا ػ  اًخبًٔو ، ًَـزز ٕاص ً

َّػة ٌَلحلػول اًفىػصي اّ ي ثعَحػو اًعسام مؽ امللػسس، وىػشا ًـلػصي، انػامتل ًخـٍزػز  اًح ِػة اإلحصائ

كوهل:
xxviii
 

..... 

 ذَفاء 

 ٔأرتـة حصهوا اًخّارخي



 وراءُه

 مفذوح اًفمْ 

 وتلِنا ًلٓن ، ن ضف ؾهنم

 تلؽ اّلمْ 

ىشا اًخبٔسُس ملا ُظصح اتًَا، واملمتثي ابًوؾي اًخارخيي، وظريورثو ٕاىل خسل دًيّن، اكن مصحىز اًخلَِس 

َّة امللسس ونوؾ  َفػت ًفاؿَ َّة اهعاب مـػو، ذكل ٔلّن اًضػـص جصؤًخػو ٍمتػّّي تخعػـَس روح اًػوؾي، ًو

الاندداه ٕاىل ما ىو موضؽ صّم، ؿىل حنو ال حيلس ؾلداه. ويف كوهل:
xxix
  

َف نخاب  رفـوا اًس ّ

 هَف س نلصاه

 ٌَلاثي ٔأحصٌ 

 وامللذول هل ٔأحصان

نا...  ًو

 ًُس ًنا

 ػػػػ حنن املعحونني ؿىل اًّعفني ػػػػ

 سوى 

 ٔأْن حنيص اًلذىل ى ى ى ى ، تبٔظاتـنا 

 .... والٓه                    

َّة اًضـًصة ؿىل فىصة اًخّضاد، اّ ي ًلرتن اب سل الائص تني ما ىػو كػسيس، ممتػثال يف   حهنغ اًفاؿَ

َف، )نخػاب هللا(، وتػني اًفاؿػي الال ؿََػو)اًواو(، املمتثػي ابمجلػةل  املفـول تو املـعػوف ؿػىل اًسػ ّ

َّة) رفـوا اًس ََف(، ثكل اًـالكة اًيت ح د حتعليا ٔأس حاب مذّعةل ابًخحاس مفذـي تني اًلساسػة اًفـ  َ



ثضلهيا: اًزائفة/ احللِلِة، فاًفـي كصن نفسو ابمللسس)نخاب هللا( ، ًَسل ىشا اهعػاب املمتثػي تلػوة 

الت، جُسػػ خ ذج مػػن ٍلوؿػػة ألنسػػاق اًػػيت ثػػوافص ؿَهيػػا اًػػ  نّط، واملمتػػثةل َلوالثػػو اًػػيت جسػػلح تخػػبًٔو

تػ)ابًلاثي، واًلذىل، وامللذول، واملعحونني، ....( ؿىل ٔأّن امللسس ميثي دصكا ملا ىو مذوكؽ، ًلس ٔأًخس 

نفسو المة حصب ًون  سٔأ ٕاال ابًلذي ، اّ ي ميثي ؿَّو ٕارادثو، ًَحلى فـت انحزا يف ىؤالء املعحونني 

ى ى( هبػشه اًىِفِػة اّلا  ؿػىل نػرثة ؿسًػسُه، مػؽ اّ ٍن مل ٍزاًوا ًـّسون كذالُه اًىرث)اًلذىل ى ى 

 اس متصاًرة فـي اًلذي، اّ ي ًَيب فضوهل! 

ًخحلى ٕارادة املوت ابًلذي مس َعصة، ًلول اًّعائف: 
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 من ٍىضف ىشي اًلّلو

 ؾن ىشي ألمو

 واًنّعي ػػػ اًنّط؛

 اًلاظُؽ،

 فوق اًيامة

 مصتوط

 ػػػػ منش كصون ػػػػ

 خبَوط من لكلو

........... 

ٕاّن ؾحارة ) من ٍىضف ىشي اًللة ؾن ىشي ألمة(، ثلسم وؾَا، ٔأنرث منػو مضػاؾص جسػدِلغ، يف 

َّة؛ ثػكل اًلػصاءة  َاسػ  حلؼة، وثلفو يف ٔأدصى، فييي كصاءة، ًخارخي احللِلة الًّ ِّة، وثناو احللِلة اًس ّ

مػن وؾػي،  اًيت ثـنا ىشٍن املفيػومني، وثػؤد يٌل؛ ٕاّن اًػوهجخني مذضػاداتن، حبسػة مػا حيػسدىٌل

فانخلال الاحنصاف ٔلحسىٌل ىو دعص ًبٔذػش إبحلاحػو، حنػو مػؤدى زائػف، فاجسػاع دائػصة اهػالف ؛ 

جيـي )اّلًين( ملعةل جضحش نفسيا ػػػػ حبفاوة مَعزة تلساسػة مفرتضػة ػػػػ جصكػاب امجلػاىري، حبَػر 

ىَلٰ 
ّ
ِّػَم ًحلى اًوؾي الًين مذرحعا ًححر ؾن مسػوه ًػُس مبػا ًلػوهل امللػسس املعَػق)اْدُع ا  َسػِخِِي َرت



اَم ُىَو َأْؿمَلُ ِتَلن َضيا ؾَ  نا َرت
ّ
ايِت يِهَ َأْحَسُن ۚ ا نَِة   َوَخاِدًْيُم اِبً ن َسِخِِتِ   َوُىػَو اِبًِْحهْلَِة َواًَْلْوِؾَؼِة اًَْحس َ

َأْؿػػمَلُ اِبًُْليْخَػػِسٍَن(
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َّػػة اًـلػػالين، ًَلػػسو احنصافػػو ظػػارذا، ًـػػين ٕانػػو ًحلػػى ذػػارج  دائػػصة  ، ٕانّػػو ًل

حلى احلّس الًين مػا ٌسدضػـصه ىػو  ألذالق، ٕاذ ًـمتس ؿىل وؾي خمخي، حّت ًلسو ىو اًلسيس، ًو

فلط، ىشا اٍمنوذج اّ ي ًواظي ٕانعاف نفسو ػػ حبسة رؤًخػو ػػػػػ ىػاتطٌ؛ ٔلّن ثـحػريه ؾػن ا ػسل 

ّّ احػامتل ٕاجيػاّا، فاكرتاحػ و ٌسػ متّسه مػن املَخخس تني ما ٍصاه ىو، وتني ما جيػة ٔأن ٍىػون، ًنفػي 

َف( توظفو صامال، ومذفصدًا، ميثي اًّسس اًواحة ٕاكامذػو يف وخػو  وؾَو ىو، فدسَّطُ ) اًنّط/ اًس ّ

ُػبٔمن تػو دميومذػو،  اًخّحاور، مما ًؤدي ٕاىل اهنَار فـي) امللّسس(، هَق اًواكؽ اّ ي ًػؤمن تػو ىػو، ًو

ي!   توظف اًنّط ذاضؽ ٌَخبًٔو

ىف يف اًخّـحري ؾػن مػسى اإلحلػاح اّ ي ًـناػ رؤًػة ا انػة ٕاّن ما حصى اؾامتده من رؤى، اكن ٔأو 

ملـىن مػا ٍىػون، ثحلػى اًثّلػة  كري اًـلالين، ففي مغصة اًخّعور ، وثكل اًّاذات اًيت ث ضس اًخفسري

يف ىشا املعَق مذوكفة ؿىل ما ميىن ٔأْن ًُناػص احلاخة املَحة، يف ختفِف ىشا اًخّرحط؛ ًَىون اًوؾي 

ٌسدرشف رؤًة ٔأرفؽ ؤأّيي من سواىا، يف متثَي الادذَار اّلًػين، تػسال ؾػن  ، وؾي رضورة، وؾَا

 اًّسَوهَات اًيت جُتّسُس اّلًين املزؾوم!

ٕاّن حتػاور اًػوؾي، تدنوؿاثػو، ىػو املػي احللِلػي اّ ي ًوخػو اإلميػان ابمللػسس، واًػّعوع ٕاىل مضػػيس  

الت، مفـلة ابحلَاة، الس خؼيار ؾؼلة اًلسيس، وىو ًفرس  وحوده يف اًوحود، مما خيَػق فضػاًء ثبًٔو

َّة واؾَة، ٍمتثّي فهيا اًّسلو، فيشا اًخَّون يف) الآيت/ ألح م/ ألظَػاب(، ٍمتصنػز  ملضاىسات ابظن

يف اًخّـحري ؾن انفذاح ً هتيي، تنلعة، ثنفش مهنػا فىػصة، اهَػق، وظػريورثو، ٕاهّنػا نلعػة تـػر احلَػاة، 

َف/ احلجاب(، ًخ  فىِم وحػسة اًوحػود، وذَػق خػسل فضػفاض! ًَىػون ًوُس ثلَُهبا ذَف) اًس ّ

الت مفاركة متثي انزايحا ٌسلعنا يف وىاد ألد ة.  اًخٍ ص اهنَارًا ًعورة امللسس، يف ثبًٔو

(26، و25، و24امللاظؽ ) 
xxxii
حوار رصحي مؽ امللػّسس، ٌسػَّط اًضػوء ؿػىل مػي ًخفػصد جصؤًخػو،  

قحة املخـاًَة، ؿ  ثوظَف نفّس ، مػصثحط جىِنونػة ًَىون ٔأمنوذخا مذ مال ، ممثاًل مجَؽ احامتالت اًصّ 

ّّ ما ميىن ٔأْن ثنعوي ؿََو ثكل اّ ات من ممىنات حتسم احساسيا تشاهتا، وح فػؤ  اّ ات، واضـا 

 ذكل اإلحساس مؽ الٓدص، حتفّيا الس خلصار انمج ؾن احرتام يف ؿني ذواثنا.

ا مضعيسا، ٕانّو ال ميىن حتسًسه، ؿىل ىشا ٕاّن ما ًنعحق ؿََو ادذَار اإلًييي ًُس تعو  ، ٔأو ثفسري  

اًنّحو اّ ي نلسره حنن، فيو ًُس رؤًة حَلَة، ٔأو ٕااثرة ؿاظفِّة من نوع ما، ٕاهنا رؤًة متثػي جتسػ َسا 



نػيب  2111ظارذًا ًواكؽ ، ًـىس ظورثو يف) زوخات ٔأرتؽ/ نعف مرياث اًّصخي/ نعف صػيادثو/ 

 ، وال رسو  !!.

 انة اًرّسي من امللسس وٕان ظنـناه تبٔنفس نا مػن ذػالل اٌَلػة ، ًحلػى خنَط مما س حق ٕاىل ٔأنا ا  

كامضا ، مبٔمون ا انة، كس نفذي تو يف ال وؾَنا ، وحِامن نضـص ابًّصقحة فِو، ذكل اًّضـور اًـارم ، 

نـاود حصثُة ٔأف ران، تـس ٔأن ُأذرتق نؼاهما ؾن ظًصق اهالص ٕاىل حاالت مذنوؿة من اًخعػورات، 

ؿىل ثكل اهصوكات اًيت ٔأنخ يا الوؾَنا؛ ًخىون ثكل املصاس   ؾناًا من ؾنارص اًّصىحة ابالس خحواذ 

والاجنشاب، ؤكهّنا من كدَي اًوؾي اًحسايئ، جسرتؾي اندداه حواس نا، وجسدنلشان من اًضىوك، اًػيت 

 ثلِّس ظحَـخنا اًخرشًة، وجس َعص ؿَهيا تبٔوىام مـلّسة.

 :ذالظة واس خ ذاخات

س من ثكل اًخجارب اًيت ثععف ًخسافؽ ؾن وحودىا هوهنا ثؤدي دورا همٌل ثـّس جتصتة امللس .2

ؿ  َلوالهتا اًيت ثخبٔرحج تني مفيوم فىصّي ذاًط، وتني ٕاحسػاس صػسًس، خيخاػ مسػافة  

اًوؾي، ؤكنّو رؤًة ساذخة الثين ٔأن حىون سخِال ٌَخـحري ؾػن ؿاظفػة دً ِّػة تسائَػة ثـػرتض 

 ػػ مثال ػػػ ؾنس اًعوفِة. ملومات اًـلي ؿىل حنو ما ٌضاىس ػ

ٕاّن ٕانزال اًوؾي اّلًين، واإلحسػاس ابمللػسس، ؿػ  مضػاؾص محميػة ، ثؤسسػيا اٌَلػة يف     .3

اًضـص ، وتوؾي ًخعػامن مػؽ ثػكل اٌَلػة اًػيت ًػّا انزتاؾيػا مػن ٕاًلاؾيػا اّ ي ًالزمػو اًخوكػؽ 

، ال ًلذاػ ؿػىل اًـلًل، حيلػق ٌَلػة مـَػار )فػوق اًّضػـًصة(؛ ٔلّن حتسًػس ماىَهتػا ا سًػسة

اًوًوج يف مفاوز روحانَة حبخة، تي ثخوزؾيا فىصة اٍهنوض تعلوس خسًسة ثؤدي فهيػا اٌَلػة 

كسراهتا املضافة اًيت ً ذ يا ٔأًق الاس خلصاق يف الانفـاالت مػن كػري ثوسػي ًفرتضػو اًخـحػري 

 اٌَلوي.

يف فيػم اإلميػان، ؿػىل  ٕاّن نخاجئ اًخـحري ؾن امللّسس يف اًّضـص ال ميىن ٔأن نفِس مهنػا نثػرياً     .4

ٔأهنا  مبلسار ما جساؿسان يف اس خجالء حصهَحة فىًصّة، وثـاتري مضوتة ابًلساسػة ونػشكل مـػاين 

رتٌّل ثحسو منحصفة ٔأحِاان ؛ ٕااّل ٔأّن الانخفاء تعًصلة ما ثُفيَم فهيا احللِلة وثُلال، ٔأخسى يف رفػس 

 اًنعوص اًضـًصة جصؤًة اًلساسة.



اًّضـص منو ؿىل ثوػَف امللسس من كدَي الاىػامتم تػو توظػفو  ًخجو ألدب معوما ، الس حب .5

ت ِة حىًو ِّة، ًيا دورىا وعوت صـصي ًدسم اب نوح ٕاىل ؿامل ما فوق اًعحَـة ؾػن ظًصػق 

 دصق ألس حاب الاًسًوًوحِّة، اًيت حياول اًضـص خاّدا جتنهبا .

اك، فػٕاذا مػػا اكنػػت ٕاّن ملػسار اًػػوؾي ابمللػسس ، حتَػػي ٕاًَػػو مفػاى  معاتلػػة ملسػػ خوى اإلدر  .6

مذسنَة ، اكن اًوؾي مثَيا، ال ٍصثحط مبحلول اّ ات اًوظفي، واًضػلويل، وىػشا ٌسػدنس يف 

ألساس ٕاىل ٕام انت، ذَق فضاء ثعّوري، حتَي ٕاًَػو مـعَػات اًوحػود املػازةل يف حػوار 

الت، اًيت ختضؽ ٔأحِاان ٕاىل اهَال.  اًّضاؾص مـيا، مـَال، وم رًا، يف مضيس من اًخبًٔو

ٕاّن حتاور اًػوؾي، تدنوؿاثػو، ىػو املػي احللِلػي اّ ي ًوخػو اإلميػان ابمللػسس، واًػّعوع ٕاىل  .7

الت، مفـلة ابحلَاة، الس خؼيار ؾؼلة اًلسيس، وىو ًفرس وحوده يف اًوحػود،  مضيس ثبًٔو

َّة واؾَة، ٍمتثّي فهيا اًّسلو.  مما خيَق فضاًء ملضاىسات ابظن
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