كراسة قراءة النفس – د .عبد الرمحن ذاكر اهلامشي

كراسة قراءة النفس
الفتة:

مادة الكتاب مل تزل يف مراحل اإلنتاج ،فهي غري مكتملة بعد ،وينقصها الرسوم التوضيحية اليت جتعل من
الكالم أيسر للفهم وأقرب للتصور ،وهذه خالصة سريعة للجمهور من املراجعني واملراجعات والطلبة

والطالبات.

مقدمة يف

قصتني:

وقبل أن أبدأ بسرد األسئلة املتعلقة بالنفس ،ال أرى مناصا من ذكر أهم املشاهدات يف عامل النفس ،داخل
املعوق األهم أمام وصول
العيادة النفسية أو خارجها ،وهي األمر الذي أعتقد أنه كان (وال يزال) ميثّل ّ
الناس إىل السعادة.
ولقد اعتدت أن أقدم ملادة النفس بقصص وأمثلة ،من شأهنا أن جتعل ما سيأيت من املادة سهل الفهم
واملتابعة؛ منها :قصة “النفس والوعاء” ،وقصة “النفس والسرداب”؛ وكال القصتان جتيبان عن كثري مما
يدور يف أذهان الناس حول النفس وماهيتها وأعراضها وأمراضها وتشخيصها وعالجها.
القصة األوىل :النفس والوعاء

رأيت ،وال أزال أرى ،حال كثري من الناس مع أنفسهم يشبه تلك احلالة اليت قد تعرتينا عندما يشغلنا أمر
معني إىل الدرجة اليت نغفل فيها حىت عن حاجاتنا احليوية ،كحاجتنا إىل املاء مثال ،يف حني إننا منلك
حولنا!!!

الوعاء ،كما إن املاء النقي وافر
وهنا تربز أسئلة عديدة:
• كيف ميكنين أن أصل إىل هذا الدرك من الغفلة؟
• هل أشعر بـ ـ (العطش)؟ أم إنين أدمنت (اجلفاف)؟
• هل لدي احلس الكايف ،بداية ،للشعور بالعطش يف (الوقت املناسب)؟
• هل لدي االستعداد للبحث عن (املاء النقي)؟
• هل لدي (الوعاء) الذي سأتناول فيه (املاء النقي) عند الوصول إليه؟
• ولكن ،هل هناك ضرورة لـ ـ (وعاء)؟ أليست (يدي) كفيلة بالقيام هبذا الدور؟
• وماذا لو أردت أن أحفظ لنفسي كمية من (املاء النقي) ألنتفع هبا الحقا؟ هل ستصلح يدي
هلذا األمر؟
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• إذا ،ال بد من وجود الوعاء؛ فمن أين أحصل عليه؟
• هل (أستعري) أوعية اآلخرين؟ وهل سيسمح اآلخرون أن يعريوين أوعيتهم اليت ال ميلكون غريها؟
• وماذا عين أنا؟ أليست لدي وعاء خاصة يب؟ أليس األوىل أن ألتفت إىل وعائي وأنظفه وأستمتع
به؟
وحىت ال أترككم تتوهون يف حماولة حتليل الرموز ،دونكم

معانيها:

• العطش :العرض النفسي ،مثل :الضيق ،احلزن ،اخلوف غري االعتيادي ،الوسواس ،القلق ،أو غري
ذلك.

• اجلفاف :اجلهل ،والكرب ،والقصور الروحي عن حماولة املواجهة واإلصالح
علي أن أروي النفس به ،سواء كان علما ،أو عمال ُ /خلقا ،أو تزكية
• املاء النقي :ما ينبغي ّ
باالثنني معا.
• الوعاء :النفس ،نفسي أنا ،واليت ليس لدي غريها ،كما إنه ليس من العقل أن أنتظر من اآلخرين
أن يهدوين نفوسهم ألحيا

هبا!!!

• اليد :اجلزء الظاهر من النفس (وهو اجلسد) ،ومتثل احملاوالت السطحية وغرب اجلادة لعالج
املشكالت عند كثري من

الناس.

نعم؛ النفس هي (الوعاء) بل هي (الوعاء الوحيد) الذي لدي ،وهذا الوعاء (وألسباب كثرية) أصبح بعيدا
عن متناويل ،وصرت أشعر بعطش شديد ،لكنين قد أغالب هذا الشعور وهذه احلاجة وأتكابر عليها! مث
ال ألبث أن أذهب ألحبث عن (املاء النقي) فأجده عند البعض يستمتعون به وأوعيتهم ممتلئة منه ،فال
أحظى بأكثر من رشفة خفيفة ،قد ترويين حلظيا ،ولكنها ال تسمن وال تغين من (عطش) على املدى
البعيد .فإذا طلبت من الناس أن يعريوين أوعيتهمّ ،لووا رؤوسهم عجبا واستنكارا لطليب ،ألهنم يف أول األمر
يضحوا بـ (نفوسهم) من أجلي ،سيما وأنا أملك وعائي اخلاص يب ،إال إنين ال أكاد أعلم عنه
وآخره لن ّ

شيئا.

فما العمل إذا؟
ألنين ال أملك سوى هذا الوعاء ،وألن حماولة التخلص منها (وهي ما يظن كثري من الناس أن اللجوء إليه
أيسر) ستعين (االنتحار) ،فإنين ال أملك إال أن أرتوي هبا ومن

خالهلا.
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وهبذا ،تكون خطوات

(االرتواء) كالتايل:

• أوال :اإلمساك بالوعاء ،واحلرص على أن يكون يف يدي أنا ،ال يف يد اآلخرين ،أيا كان
هؤالء ،فكم من الناس ممن سلّموا أنفسهم يف أيدي آخرين يتحكمون فيها كيفما يشاؤون :سواء

كان هذا اآلخر إنسانا معشوقا أو معشوقة ،أو أبا أو أما ،أو زوجا أو زوجة ،أو ابنا أو ابنة ،أو
صديقا أو صديقة ،أو حىت طبيبا نفسيا (أعتمد على وجوده يف كل أمر من أمور حيايت) ،أو

مهنة ،أو منصبا دنيويا ،أو مادة (سيارة أو هاتفا جواال أو حاسوبا أو ماركة معينة من اللباس أو
غري ذلك) ،إىل آخر ما ميكن أن تتعلق به النفس من أمور زائلة؛ أقول :زائلة .وهذه اخلطوة،
وعلى الرغم من أمهيتها وخطورهتا ،إال إهنا صعبة جدا إذا ما اعتربنا حال الناس يف تعلقهم
(املرضي) باآلخرين ،والذي رمبا بلغ حدا قريبا من العبودية!!!
• ثانيا :النظر داخل الوعاء ملعرفة ما فيه ،وهذه اخلطوة هي خطوة (قراءة

النفس).

• ثالثا :احلفاظ على الوعاء ،وذلك يكون بتقبّل وضع الوعاء على احلالة اليت هو عليها ،وعدم

االنفعال وإلقاء الوعاء بعيدا والتخلص منه رغبة يف التخلص من (الشوائب العالقة فيه) .وهذه

اخلطوة هي (قبول

النفس).

• رابعا :تفريغ الوعاء من الشوائب اليت تراكمت فيه على مر الزمان ،مث تنقيته منها .وهذه
الشوائب قد تكون صورة من صور إشكالية التفكري والعقل ،أو بقايا عقد الرتبية ،واملكبوتات
النفسية ،وعقد النقص ،وحتريف التأريخ ،ومشكالت الطفولة من (االضطهاد الواقع فرتة الطفولة
بأنواعه املختلفة ،أو غري ذلك) ،وغري ذلك .وهذه اخلطوة هي [التخلية] ،وهي مرحلة الزمة
ضرورية قبل ما يليها من [حتلية] .ولقد رأيت كثريين ممن يتنقلون هنا وهناك ،ميلؤون النفس مبا
يرونه خريا (ورمبا كان كذلك حقا) ،لكنهم يضعون هذا اخلري (أو املاء النقي) يف وعاء تشوبه
الشوائب من كل نوع ،مث يستغرب هؤالء أهنم شربوا ماء (كدرا)!!!
• خامسا :ملء الوعاء باملاء النقي؛ وهذه هي مرحلة (التحلية) اليت تتحول النفس بعدها إىل خري
رفيق بعد خالقها .وهذه اخلطوة واليت سبقتها هي مرحلة (تقدير النفس) أو

(التزكية).

الفتة:

(تزكية النفس) هي املصطلح اإلسالمي األصيل ملا صار ينتشر بني الناس بأمساء كثرية خمتلفة؛ مثل :تطوير

الذات ،أو التنمية البشرية ،أو التنمية الذاتية ،أو اكتساب املهارات ،وغري ذلك من مسميات .واملشكلة
يف كل تلك املسميات أهنا تفرتض بالفئات املعنية أهنم (أصحاء نفسيا) وال يلزمهم سوى بعض املهارات
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املكملة لشخصياهتم؛ مث يفاجأ كثري منهم (سواء من املدربني أو املتدربني) أهنم يف حاجة إىل التوقف
وإعادة النظر يف أنفسهم من البداية!!!
القصة الثانية :النفس والسرداب (أو القبو)

هذه القصة هي أشبه ما يكون بتفصيل لقصة (النفس والوعاء) السابقة

هلا.

ألسباب كثرية ،تبدأ منذ طفوليت ،منذ أن يبدأ وعيي مبا حويل ومن حويل ،أبدأ باالنشغال املبالغ فيه بالناس
وآرائهم ونظراهتم ورضاهم ،كل هذا على حساب (نفسي) .ومن تلك األسباب (باختصار) :غريزة األنس
(وهي األصل يف تسمية اإلنسان هبذا االسم ،ألنه يأنس ويؤنس به) وهي أمر فطري إال إهنا كغريها من
الغرائز حباجة إىل تزكية ،وتوجيه اآلباء واألمهات أطفاهلم إلرضاء اآلخرين عن طريق الشكل أو أداء مهارة
معينة أو لباس معني ،مث توجيه اآلباء واألمهات (أيضا) أطفاهلم للتنافس مع اآلخرين يف العائلة واحلي
واملدرسة (وهي من أكثر ميادين التنافس ،وتكون منافسة رقمية فقط) ،ويشارك غالب اجملتمع اآلباء
واألمهات يف ترسيخ تلك (املنافسات) املذكورة سابقا ،ويضاف إىل هذا اجلهل الرتبوي يف تربية األطفال
على بعض املفاهيم مثل :التعاون ،التسامح ،اإليثار ،الطيبة ،الشخصية االجتماعية ،مث اجلهل الرتبوي يف
تعليم األطفال وتربيتهم وتدريبهم على الوضوح النفسي وحرية التعبري وضرورة الصدق يف التعبري عن النفس.
كل هذه األسباب (وما يتفرع منها وينتج عنها) تؤدي يب إىل االنشغال باآلخر على حساب النفس.
شرع معظم اليوم والليلة ،يدخل منه (الضيوف) بال حصر أو
ومن هنا ،سأتوهم أنين يف قصر كبري ،بابه ُم َ

حد ،وميلؤون ردهات القصر وغرفه ،وأنا بني هؤالء وهؤالء ال يشغلين إال أن قوم عليهم وأن (أحسن)
ضيافتهم وأن ال جيدوا مين إال ما يرتاحون له وميتدحونه ،فأعتين بأن ال أقول إال ما يريدون ،وأال أريهم إال
ما حيبون ،وأال أقدم هلم إال ما يشتهون ،وأال أمارس إال ما يقبلون؛ املهم أن أبقى يف شغل مع اآلخرين،
منطقية)!!!

مهما كانت (خدمتهم وضيافتهم) صعبة أو جمهدة أو حىت (غري عقلية /
ويف غمرة هذا االنشغال البومي ،أنسى أو أتناسى ذلك الكائن املسمى بـ (النفس) ،فال يبقى يل إال أن
ألقي بنفسي (أو جبزء منها وهو اجلزء اخلفي واألهم :اجلزء الروحي) يف السرداب (أو القبو) ،فرتة من
الزمان ،حىت أكاد ال أعرف عنها شيئا ،وال أكاد أستجيب هلا إال إذا صرخت بأعلى صوهتا حلاجة شديدة
للماء أو للغذاء أو لقضاء احلاجة أو لغري ذلك؛ مث ال ألبث أن أعيدها قسرا إىل السرداب؛ مث أمضي يف
حيايت اليومية ،ألنغمس يف تلبية حاجات اجلسد والعيش مع اآلخرين فقط ،بعيدا عن نفسي.
أما نفسي ،فهي مسجونة يف السرداب ،ال سبيل هلا إىل احلرية ،فال هي تطالب حبقوقها ،وال أنا أمسع هلا
صوتا ،وإذا مسعته رمبا (خنقته) بيدي !!! ممنوعة من اخلروج إىل (ساحة البيت) ،ال هي متلك أن يراها
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تصرح برغباهتا يف وجودهم ،وال هي حتيا ما تعتقده إذا ما
الناس ،وال هي تتكلم يف حضورهم ،وال هي ّ
خالفهم.
وهكذا أعيش يومي وليليت ،يف البيت ويف الشارع ويف املسجد ويف املدرسة ويف اجلامعة ويف النوادي العلمية
والعملي ة والرياضية واالجتماعية واملهنية! أعيش عالة على هذه احلياة ،لست أحيا ما خلقت من أجله،
ولست أشعر بالطمأنينة أو بالسعادة أو بالرضا! كل هذا ،من أجلهم هم ،من أجل اآلخرين ،هكذا
تربيت ،وهكذا (أعيش)!
منها:

وهنا ،تظهر على السطح أسئلة كثرية،
• ما الذي أعرفه أو ال أعرفه عن النفس؟!
•
•
•
•

حقوق؟!

ما الذي أعرفه عما لنفسي من
ما هي طبيعة العالقة السويّة مع النفس؟!
ملاذا ميكن أن تتدهور العالقة بيين وبني نفسي؟!
كيف ميكن أن تصل األمور إىل هذا الدرك؟!

• كيف يل أن أشعر بالطمأنينة أو السعادة أو الرضا وأنا يف حالة من الغربة عن نفسي؟
• كيف يل إذا كانت هذه حاليت أن أكون سببا يف العبادة أو اخلالفة أو إعمار األرض؟!
وعودة إىل قصة (النفس

والسرداب):

متر حلظات عمري وأنا يف غفلة شديدة عن النفس وعن حاجاهتا (الطبيعية)! وحينها تسري األمور
هكذاّ ،
التايل:

على النحو
• انشغال عن النفس وحاجاهتا (الطبيعية).
• تدهور حال النفس (يف سرداهبا) دون إدراك مين؛ حىت تبدأ بإطالق نداءات استغاثة طلبا للنجدة
واإلنقاذ.

والعون
• زيادة يف االنشغال عن النفس مع شيء من احليل الدفاعية ،ولعل أبرزها هنا :املخادعة (أو
التجاهل واإلنكار) .فيكون الشغل الشاغل :الناس  /املهنة  /اهلاتف اجلوال أو اخلليوي  /التقنية
اإلعالمية (التلفزيون)  /مواقع التواصل االجتماعي على اإلنرتنت  /مراكز حتفيظ القرآن  /الدروس
واحملاضرات العامة  /الدورات التدريبية  /العمل اخلريي ،وغريها.
• زيادة يف تدهور حالة النفس حىت تظهر أعراض ليس هلا سبب عقلي  /منطقي ظاهر ،مثل :ضيق
ال صدر ،أو خوف من أمر غري اعتيادي وال منطقي ،أو حتول سالب يف الرغبة أو االستمتاع يف
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احلياة وأنشطتها املتنوعة ،وغري ذلك من أعراض .ورمبا عرب البعض عن هذه األعراض بكلمات
مثل :أريد أن أبكي وال أعرف ملاذا !!! ملاذا ال أشعر بالسعادة مع حتقيقي إلجنازات كثرية ؟!
• شعور عارم بـ ـ عدم العلم أو اجلهل بالسبب احلقيقي وراء ما أنا فيه (وهو النفس حبيسة السرداب)؛
ويظهر هذا عادة يف تكرار عبارة (ال أعرف)! وهنا ،تبدأ سلسلة مما نعرفه بـ ـ احليل الدفاعية.
• زيادة يف االنشغال عن النفس مع شيء من تنويع وسائل (اهلروب) منها ،والصرب واملصابرة واملكابرة
على (وجعي)!!!
ظاهر!!!

• تكرر ظهور األعراض اليت ليس هلا سبب
• وصول صوت النفس (من السرداب) إىل بعض من جيلسون يف ردهات القصر وغرفه ،حىت إذا
ما سألين بعضهم عن مصدر الصوت هتربت من اإلجابة وخادعتهم بأن الصوت ليس من
جماورة)!!!

(نفسي) وإمنا من (نفس
• تكرر ظهور األعراض اليت ليس هلا سبب ظاهر ،حىت يبلغ األمر حدا (خميفا) ،مثل :سلوك
مفاجئ وغري معتاد  /اهنيار عصيب  /حماولة انتحار ،أو غريها من أعراض.
• حماولة السعي ملعرفة السبب ،لكن مع خوف املواجهة وضعف اإلرادة لإلصالح .ويظهر هذا يف
املراوغة الشديدة عندما حياول البعض أن يوجهوين حنو النفس؛ وقد يصل األمر إىل حماربيت هلم
وانقاليب عليهم .ويظهر هذا يف هتريب من اجللوس مع كل من يذكرين بنفسي أو بتقصريي يف
حقها أو بضرورة مواجهتها وتزكيتها ،ومن أبرز هؤالء :أهل البيت  /األب  /األم  /الزوج  /الزوجة
وغريهم.

 /األبناء  /األصدقاء املقربون الصادقون الصرحاء  /أهل االختصاص النفسي،
• التساهل يف إلقاء اللوم على أي شيء ،حىت ولو كانت أشياء (مقدسة) مثل :هللا  /القضاء والقدر
 /العدل اإلهلي ،وغريها؛ املهم أن يبقى اللوم خارج حدود النفس.
لت من الضعف إىل القوة ،ومن الطيبة إىل
• إذا اقرتبت مساعي البحث من حدود النفس ،حتو ُ
الشراسة ،ومن الدفاع إىل اهلجوم ،حيث تظهر كل أنواع احليل وأسلحة الدفاع (الذاتية) ،ولعل
أبرزها :حماولة هدم وإسقاط كل شيء.
• إذا ما وصلت إىل حدود النفس ،أي :إذا ما اقرتبت من السرداب ،وإذا ما جتاوزت احليل الدفاعية
وأسلحتها ،تقابلين تلك الرائحة الكريهة الصادرة من (النفس) ،مما يدفعين ملراجعة التفكري يف
(فتح الباب) و(مواجهة النفس) .وهذه املرحلة ليست سهلة وال قصرية (حىت وإن ظهر األمر
هكذا يف الكتابة عنها) ،بل قد أستغرق فيها أياما وليايل وأسابيع وشهورا!
• فإذا صدقت النية والعزم والتوجه ،وإذا متكنت من التقدم حنو باب السرداب وفتحه (وهو ما
سنعرب عنه الحقا باسم :قراءة النفس) ،تظهر املفاجأة حني أكتشف أنين أمام كائن غريب عين،
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وكأنين أراه ألول مرة؛ هنا يظهر يل أنين ال أعرف نفسي؛ وهنا يظهر السبب احلقيقي الذي كنت
أجهله (أو أجتاهله) ،والذي هو وراء ما أنا فيه = اجلهل بالنفس.
• هنا ،وداخل هذا السرداب (الذي أصبح أشبه ما يكون بـ ـ احلصن العنيد) ،وبعد أن انتهينا من
حرب ضروس لنصل إىل ما وصلنا إليه ،تبدأ احلرب احلقيقية ،وتبدأ املواجهة األصعب ،املواجهة
مع النفس.
علي أن أفعله إذا
• هنا ختيم حالة من اهلدوء الذي يعرب عنه البعض بأسئلة مثل :ما الذي ينبغي ّ
جلست وحدي؟ ماذا أقول لنفسي إذا خلوت هبا؟ ملاذا أشعر فجأة بأن الكلمات تتفلت من
ذهين وميسكها لساين؟ ملاذا أشعر فجأة أن كل ما كنت أعده هلذه اجللسة من كلمات اختفى
وغاب؟ هل من الطبيعي أن أشعر برغبة يف اهلرب من هذه املواجهة؟ وغريها من أسئلة تدور يف
الفلك.

نفس
• وهذا اهلدوء هدوء ذو ح ّدين :فإما أن يكون اهلدوء الذي يسبق العاصفة ،عاصفة اهلجوم الشرس
وغري املسبوق على اآلخر أو على نفسي نتيجة اخلوف الشديد منها أو احلنق عليها (واخلوف
سببه جهلي هبا والذعر مما آلت إليه حالتها يف السرداب ،كما إن احلنق سببه التساهل يف حتميل
النفس الذنب فيما دنت إليه) ،فأبدأ هبدم كل ما حويل داخل هذا احلصن؛ وإما أن يكون اهلدوء
الذي يسبق حالة من احلزن والندم والبكاء (لنفس األسباب اليت دفعتين للخوف واحلنق ،ولكن
تلك األسباب تدفعين هنا للشعور بالذنب جتاه نفسي ،وهي حالة طبيعية وسويّة).

عقيب ،وأنتكس مرة أخرى ،فأختار إحدى اثنتني :األوىل) إما أن
• وهنا ،قد أعود فأرت ّد على ّ
(أنتكس) بأن أهرب وأعود مرة أخرى إىل العيش مع اآلخرين وألحبس نفسي يف السرداب،
ولكن هذه املرة ،على علم مين ووعي ،إال إنين ،وبعد فرتة من الزمن ،قد أغيب يف العامل اخلارجي،
ويغيب معي علمي ووعيي ،فيستحيالن نوعا من الوهم الذي يصحبه توهم آخر يبدأ بوعي
وينتهي حبالة قريبة من الالوعي ،وهو شعوري بأنه (ال مشكلة هناك) أو (أنا أفضل من غريي)!
ومن صور هذا التوهم ،اهلرب إىل عامل الوهم واهللوسة ،فهذا يهرب من مواجهة نفسه ليقول إنه
(املهدي املنتظر) أو (املسيح) ،وتلك هترب من مواجهة نفسها لتقول بأهنا (مسكونة باجلن) أو
(مصابة بالعني أو احلسد) أو (أنا مرمي العذراء) ،وغري ذلك من أنواع الوهم الكثرية! والثانية) وإما
أن (أنتكس) بأن أنضم إىل نفسي يف سرداهبا ،وأكون أنا اآلخر حبيسا يف هذا العامل ،أعيش وال
أحيا ،جسدا بال روح فاعلة؛ وهذا ضرب من ضروب االكتئاب؛ فأبقى حبيس السرداب باختياري
هذه املرة.
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• أما إذا اخرتت اهلدوء ،فيبقى يل حينها أن أجلس إىل نفسي ،وأن أخلو هبا ،وأن أستمع هلا،
وأنصت إليها ،أي :أن أقرأها .وهذه القراءة ليست سهلة أو يسرية ،بل هي رحلة طويلة رمبا
يسرين.

ختللتها كثري من احملطات اليت قد أجد فيها ما ال
• فإذا ما قرأت نفسي ،بقي يل حينها أن أقبلها كما هي ،بعيوهبا وبعالّهتا وبسوءاهتا؛ قبوال ال يعين
املوافقة على ما هي فيه أو ما آلت إليه ،إمنا هو قبول يسبق التعارف والتصاحل والتوافق؛ وهذا أقل
ما تستحقه نفسي مين جزاء إمهاهلا.
أطهرها = أن
علي أن أق ّدرها ،أن أصلح من حالتها ،أن ّ
• فإذا ما قبلت نفسي ،أصبح من السهل ّ
كيها.
أزّ
• وحتصل التزكية بأمرين متتابعني :األول :التخلية (أو التفريغ) ،والثاين :التحلية (أو التزويد
والشحن).

• أما التخلية ،فتكون بالعمل على إزالة كل ما يف النفس من شوائب وعيوب ومساوئ ،سواء كانت
متعلقة بعالقة النفس وهللا ،أو النفس وذاهتا ،أو النفس واآلخرين؛ وسواء كانت متعلقة باملاضي
يعرفه العلماء على أنه :أمراض القلوب (أو النفوس) ،مثل:
أو باحلاضر أو حىت باملستقبل؛ أو ما ّ
اجلهل ،والشبهات ،واليأس ،والقنوط ،والكرب ،والكره ،والغيظ ،واحلسد ،إخل .وهبذه التخلية،
كيها.
تصبح النفس مؤهلة مبا فيه الكفاية ليتم حتليتها (أو تزويدها) مبا يصلحها ويزّ
• وأما التحلية ،فتكون بتزويد النفس مبا يصلحها جسدا وروحا؛ ويكون هذا بأمرين :العلم ،والعمل.
وأعين بـ ـ العلم :العلم ب ـ ـ [من أنا ومل أنا] .وأعين بـ ـ العمل :االنشغال فورا بتحقيق ما أعلمه يف
حيايت اليومية .وهنا ،وفقط هنا ،ميكن يل أن أكون سببا يف حتقيق العبادة  /العبودية واخلالفة
وإعمار األرض.
سؤال :كيف يكون [فقه النفس]؟
النفس.

• قراءة
• قبول النفس.
• تقدير النفس.
سؤال :ما هي قراءة النفس؟

جواب:

• هي تطبيق ألول أمر وأول مجلة نزلت يف الكتاب اخلامت ﴿:اقرأ باسم ربك الذي خلق؛ خلق
اإلنسان

﴾.
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• هي أول خطوات [فقه النفس]؛ وتتبعها خطوات .فالسعي إليها اجتهاد مأجور ولكن االكتفاء
هبا جهل وقصور.
• هي عملية النظر يف مكونات النفس وفحصها والتعرف إىل نقاط الضعف والقوة

فيها.

سؤال :ملاذا قراءة النفس؟
إذا وجدت نفسي تائها يف منتصف طريق ما وبدأ يساورين الشعور بالتيه والضياع واحلزن والوحدة أو العزلة
 /الغربة ،أتساءل دائما :من أين بدأت؟ أين كانت نقطة البداية؟ وما الذي جاء يب إىل هنا؟
هذا هو رد الفعل الطبيعي الذي مير على أي كائن بشري ،إهنا غريزة جسدية وفطرة روحية.
أال ترون إذا ما استيقظت يوما يف مكان (غريب) عين ومل أعلم أين أنا! ما هو أول سؤال يتبادر إىل ذهين؟
هل من (الطبيعي) أو (العقلي) أن أقوم مباشرة وبكل (طمأنينة) ألغسل وجهي أو ألتناول وجبة اإلفطار
أو ألقوم بأي أمر اعتدت القيام به يف (مكاين الطبيعي واالعتيادي)؟ إذا فعلت ذلك ،فهذا استثناء بالغ
الغرابة وال يكاد يكون أمرا (طبيعيا)!
ولكن ،هل تصدقون إذا قلت لكم أن هذا السلوك (غري الطبيعي) و (غري العقلي) أصبح سلوكا (اعتياديا)
لدى الكثريين؟! وهو األمر الذي نتناوله عند احلديث عن (اجلهل) و (القصور الروحي).
إذا ،من أين أبدأ؟
سيظن غالب القراء أنين سأبدأ من نقطة البداية اليت يتصوروهنا هم ،وهي غالبا( :مىت بدأت أعراض
املشكلة بالظهور)! وقد ينفرد آخرون بالرجوع قليال إىل الوراء ،فيقولون إن األمر أقدم من ذلك ،حيث
يتعلق بـ ـ ( األهل والرتبية واجلينات الوراثية)! وهذه هي اإلجابات (االعتيادية) اليت أحصل عليها عندما
هبم.

أسأل (معظم) من ألتقي
ولقد اعتدنا وألسباب كثرية ،منها طرق الرتبية والتعليم ،وطرق العيش اليومية ،واجلاهلية السائدة بكل
أشكاهلا ،اعتدنا أن نبدأ من نقطة متأخرة يف البحث عن األشياء وحقيقتها ،اعتدنا أن نغفل أو نتغافل
الصحيحة.

عن البدايات
ولكن ،امسحوا يل أن أصحبكم معي إىل ما أعتقد أنه أصل األصول ،الذي يتفرع عنه كل ما ذكرناه وأكثر،
نقطة البدء احلقيقية اليت إذا أدركناها وضحت الرؤية وكشف اجملهول وظهر الباطن.
ولن أطيل ،ففي رأيي أن العالج يكمن يف العلم بإجابة سؤالني( :من أنا؟ ومل أنا؟)
وبتعبري آخر :ما هي هوييت؟ وما هي وظيفيت؟ وما هو هديف؟
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علي من مشكالت ،داخل (العيادة النفسية) وخارجها ،يدور
صدقوين :إن معظم (إن مل يكن كل) ما ورد ّ
يف فلك اجلهل بإجابة هذين السؤالني( :من أنا؟ ومل أنا؟).
ومن هنا أنطلق لإلجابة عن السؤال :ملاذا أقرأ نفسي؟

ببساطة ووضوح ،ألعرف (من أنا؟ ومل أنا؟)
وأضيف إىل هذا كل األسباب اليت أوردها يف اإلجابة عن (ملاذا فقه النفس) يف مادة [فقه النفس]،
أخرى كذلك:

وألسباب
• ألهنا اخلطوة األوىل يف رحلة التزكية ،مرورا بـ ـ [قبول النفس] ،وحىت [تقدير النفس].
يسهل عملييت التفكري والعقل ،وهذا من
• ألهنا متكنين من ترتيب األفكار واألحداث زمنيا ،مما ّ

شأنه أن يؤثر إجيابا يف عملية الدراسة والرتكيز وما يلحقها من اغتنام الوقت وتوفري الطاقات
الضائعة ،إىل آخر ذلك .باختصار ،ألهنا متكنين من (العقل وترتيب املستودع).
• ألهنا متكنين من التوقف مع النفس ما يكفي ألن أشعر أنين أتذكر نفسي وأعطيها حقها من
الوقت.
حلها.

• ألهنا متكنين من تشخيص املشكلة (إن وجدت) ،وبالتايل السعي إىل
• ألهنا خترج ما يف مستودع الدماغ من أفكار وأحداث وجتعله واضحا ،وهذا الوضوح من شأنه أن
خيفف (على األقل) من حدة اجلهل باألسباب اليت أوصلتين إىل هنا ،وهذا كفيل بأن يقلل من
اخلوف غري املربر والوسواس القهري والقلق املرافق له عند كثري من الناس؛ كما إن من شأن هذا
الوضوح أن يولّد الصدق والشفافية.
• ألهنا تعينين يف التعرف على ما أريد وما ال أريد وما أحب وما أكره ،سواء يف نفسي أو يف
اآلخرين من حويل.
• ألهنا تعينين يف مراجعة [من أنا ومل أنا] أو [اهلوية والوظيفة واهلدف]؛ وهذا من شأنه أن يفيدين
يف أمر التوفيق بني الوظائف املختلفة يل يف هذه احلياة.
النفس:

هذا يف العقل ،وأما يف النقل ،فقد جاء يف القرآن ما يدل على أمهية قراءة
• ﴿أمل تر إىل الذين يزكون أنفسهم بل هللا يزكي من يشاء وال يظلمون فتيال﴾ [القرآن/النساء.]49/
وهنا يظهر أثرا من آثار [قراءة النفس] ،حيث تعلمنا حبقيقة أنفسنا ،فال نبالغ يف مدحها والوقوع
يف فخ العجب والغرور والكرب.
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• ﴿اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا﴾ [القرآن/اإلسراء]14/؛ فدلت اآلية على أن
األصل يف نفسي كإنسان أن أعلم ما لدي ،وال حجة يل يف اجلهل ملا يف (كتايب).
• ﴿فرجعوا إىل أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظاملون﴾ [القرآن/األنبياء]64/؛ وهذه نتيجة من نتائج
(قراءة النفس) حيث متكنين من أن أعلم موطن اخلطأ فأتوجه إىل تصحيحه.
• ﴿أومل يتفكروا يف أنفسهم ما خلق هللا السماوات واألرض وما بينهما إال باحلق وأجل مسمى وإن
كثريا من الناس بلقاء رهبم لكافرون﴾ [القرآن/الروم]8/؛ فدلت اآلية أن الوصول إىل احلق يف أمر
أوال.

الكون وخلق السماوات واألرض مير يف (التفكر يف النفس)
• ﴿سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق أومل يكف بربك أنه على كل
شيء شهيد﴾[القرآن/فصلت]53/؛ فدل القرآن على أن آيات هللا كما هي منثورة فيما حولنا
من ظواهر فهي يف النفس أيضا ،وكأنين أفهم من اآليات أنين إذا أردت احلق ،فعلي أن (أرى
نفسي) أوال.
• ﴿الذين جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش إال اللمم ،إن ربك واسع املغفرة ،هو أعلم بكم إذ أنشأكم
من األرض وإذ أنتم أجنة يف بطون أمهاتكم فال تزكوا أنفسكم هو أعلم مبن اتقى﴾
[القرآن/النجم .] 32/ويف اآلية إشارة إىل ضرورة العلم بأصلي ،كإنسان ،وتأرخيي ،الذي من
شأنه أن يبصرين مبقامي ومينعين من العجب والغرور.
• ﴿وال أقسم بالنفس اللوامة﴾ [القرآن/القيامة .]2/واللوم هو مراجعة النفس دائما ومتحيصها
وجردها ،واللوم ليس التوبيخ أو التقريع كما يظن الكثريون ،بل اللوم كما جاء يف معجم (لسان
العرب) هو املراجعة والتمكث والرتيث واالنتظار والعتب والتهذيب .وهبذا فتكون النفس اللوامة
هي اليت تقوم بكل هذا.
• ﴿بل اإلنسان على نفسه بصرية ،ولو ألقى معاذيره﴾ [القرآن/القيامة .]14/فدل القرآن على أن
األوىل يب ،كإنسان ،أن أكون بصريا بنفسي ،وال عذر يل يف اجلهل
قصة قرآنية نبوية على أمهية قراءة

هبا.

النفس:

ويف القرآن ،ويف سوريت (الضحى) و (أمل نشرح) ،نقرأ مثاال رائعا على أمهية قراءة النفس وما تنتجه قراءة
النفس من مثرات.
يروي البخاري يف كتابه [اجلامع الصحيح] والواحدي يف كتابه [أسباب النزول] روايات متفرقة عن سبب
نزول سورة (الضحى).
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عن األسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال :دميت إصبع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فاشتكى ،فلم يقم ليلتني أو ثالثة ،فجاءت امرأة وهي أم مجيل بنت حرب زوج أيب هلب (كما يف رواية
عن ابن عباس ذكرها ابن عطية)؛ فقالت :يا حممد إين ألرجو أن يكون شيطانك قد تركك ،مل أره قربك
منذ ليلتني أو ثالث .فأنزل هللا (والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى)[ .متفق عليه].
وروى الرتمذي عن ابن عيينة عن األسود عن جندب البجلي قال :كنت مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف
غار فدميت إصبعه فقال :قل أنت إال إصبع دميت .ويف سبيل هللا ما لقيت .قال :فأبطأ عليه جربيل،
فقال املشركون قد ودع حممد فأنزل هللا تعاىل (ما ودعك ربك وما قلى)[ .حديث حسن صحيح].
ويروي الواحدي أن رسول هللا حممدا بن عبدهللا صلى هللا عليه وسلم جزع جزعا شديدا بعد أن أبطأ عليه
الوحي ،فقالت امرأة من قريش( :أبطأ عليه شيطانه) ،ويف رواية (قاله ربه) أي :تركه ربه وهجره،
قلى﴾.

فنزلت﴿:والضحى ،والليل إذا سجى ،ما ودعك ربك وما
ولنتأمل يف حالة حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبيل نزول السورة ،ولنتفكر فيما ميكن أن يكون مر
على خاطره من أفكار حول تأخر الوحي عليه ،مث لنتوقف قليال لنرى كيف كان ميكن لكالم هذه املرأة
القرشية أن تزيد عليه األمر جزعا ومرارة ،مث لنتساءل :ما الذي كنت سأحتاجه لو كنت مكانه؟
يف مثل هذه احلالة النفسية الصعبة ،نزلت هذه السورة ،نزلت السورة لتطمئن قلب حممد رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ،فبدأت بذكر حلظات الصبح املشرقة؛ والضحى هو بروز ضوء الشمس بعد طلوعها وبعد
امحرار شعاعها ،وهو نور الشمس اخلالص [التحرير والتنوير] .وذكر هذه اللحظات هو ما يناسب
وضحى).

(النفسية) اليت تسيطر على املوقف ،وكأين باآليات تقول يل( :لكل ليل آخر ،وآخر الليل فجر
كما إن هللا قدم ذكر (النهاية املشرقة) على (الليل املظلم) يف ظاهرة نعرفها يف العالج النفسي بـ اإلجيابية
أو التفكري اإلجيايب.
مث نقرأ معلما آخر من معامل (العالج النفسي) هنا ،وهو تأكيد الفكرة وتثبيتها ،أو ما نعرفه باسم (التعزيز
التثبيت.

بالتكرار) .فيؤكد هللا لعبده وحبيبه حممد أنه مل يرتكه ومل يهجره ،فتهدأ نفسه هبذا
وإذا كان من طبيعة نفسية احلزن والضيق االنشغال باملستقبل املأمول والقادم اجملهول ،فإننا نقرأ هنا تطمني
هللا لرسوله صلى هللا عليه وسلم فيما هو قادم ،ولعل يف هذا ما تشري إليه الدراسات النفسية ملن يعانون
من (الضيق) حيث يسيطر عليهم خوف من (املستقبل) ،فجاءت اآليات تعلمين أن ما هو قادم خري مما
مضى؛ فوعد هللا حبيبه حممدا مبا هو أفضل مما يظن يف قابل األيام ،ويف اآلخرة ،حيث سيحظى (حممد)
بكل ما يتمناه ،حىت يرضى ﴿:ولآلخرة خري لك من األوىل ،ولسوف يعطيك ربك فرتضى ﴾.
مث جاء دور (قراءة النفس)؛ فذ ّكره هللا مبا مضى من عمره ،وكيف مرت عليه سنوات عمره مبا فيها من
(ذكريات طفولة صعبة) ،وكيف خرج منها بشخصية حتمل يف جنباهتا اخلري كله ،ولكن احلالة النفسية
(الصعبة) قد تنسي صاحبها أو صاحبتها كل ذلك اخلري ،وهذا ظاهر يف أسلوب التذكري باملاضي الذي
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جاء بصيغة (االستفهام التقريري) ،وكأين بكل آية من هذه اآليات ختاطبين مذكرة إياي مبا لدي من خري
غفلت عنه :هل نسيت كل النعم اليت أنعمها هللا علي؟ وهل مت ّكن مين ما قاله اآلخرون عين حىت أنسوين
ما لدي من النعم؟ وهل نسيت أنين خرجت من أسوأ الظروف إىل ما أنا فيه من خري يف الروح واجلسد؟
﴿أمل جيدك يتيما فآوى؟ ووجدك ضاال فهدى؟ ووجدك عائال فأغىن؟﴾
هل يقف األمر هنا؟ هل يكفي هذا؟ هل يفي بالغرض أن أعاجل األمر (نظريا)؟ وماذا بعد ذلك؟
اجلواب ،ال
فها حنن نستكمل قراءة السورة لنرى أن هللا يوجه حبيبه صلى هللا عليه وسلم بكلمات ،وكأين أفهم منها
أن من مثرات (قراءة النفس) أن يظهر أثرها على النفس وعلى من حوهلا .وبعد أن أعلم ما مررت فيه ،وما
تعلمته فيه من دروس كثرية ،ال يبقى يل إال أن أخرج بكل ما فيها من نفع لينعكس على نفسي أوال وعلى
اآلخرين ثانيا﴿ :فأما اليتيم فال تقهر ،وأما السائل فال تنهر ،وأما بنعمة ربك فحدث﴾
وأما بنعمة ربك فحدث!!!
ما هي هذه النعمة اليت يسأله هللا أن حيدث هبا؟
نعم هللا كثرية ،والنعم اليت أنعم هللا على نبيه صلى هللا عليه وسلم أكثر من أن حيصرها ذهن بشر ،إال إن
نزول سورة (أمل نشرح) بعد سورة (الضحى) [كما هو متفق عليه عند علماء التفسري] جيعلنا نسلط الضوء
اآليات.

على أبرز هذه النعم يف سياق
إهنا نعمة (انشراح الصدر) بعد ما نزل عليه يف سورة (الضحى) ،وهنا نقرأ ما نزل بعد هذه اآلية مباشرة:
﴿أمل نشرح لك صدرك؟ ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك؟ ورفعنا لك ذكرك؟﴾.
وهذا استمرار لعملية التعزيز اإلجيايب يف عالج النفسية السابقة.
مث يأيت قانون الفرج اإلهلي ،موضحا أن مع كل عسر يسرا وفرجا وفرحا ،حىت وإن كنا ال نرى ذلك بنظرنا
احملدود﴿ :فإن مع العسر يسرا ،إن مع العسر يسرا﴾.
وماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد انفراج اهلم؟ هنا حيني وقت السعي إىل العمل واإلنتاج﴿ :فإذا فرغت فانصب﴾
وهذا من أجبديات ما تقرره األحباث النفسية ،حيث تؤكد على أن العمل والسعي والبحث واالجتهاد مما
يعزز (النفسية السعيدة).
وإذا كان األمر قد بدأ بكلمات أثارهتا نفوس مريضة من هنا أو هناك فأشغلت نفسا مطمئنة ،وإذا كان
من طبيعة النفس سهولة أن يشغلها اآلخرون عما فيه خريها ،وإذا كانت اإلحصاءات اليت يطالعنا هبا أهل
(علم النفس) تؤكد على أن النسبة األغلب يف أسباب االضطرابات النفسية تعود إىل اآلخرين يف حياتنا؛
فال يبقى سوى التذكري بالعودة دائما إىل من لديه مفاتيح النفوس وسعادهتا﴿ :وإىل ربك فارغب﴾
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باختصار ،لقد مجعت سورتا (والضحى) و (أمل نشرح) كل املدارس النفسية العالجية حلالة (احلزن/الضيق)
يف سطور قليلة.
وإن أنس ال أنسى ذلك الدكتور األمريكي الذي دار بيين وبينه نقاش طويل حول (الدين والنفس) عندما
كنت يف مرحلة االختصاص يف الطب النفسي يف اجلامعة األمريكية يف بريوت ،لبنان .كان هذا الدكتور
من أهل التشكيك/اإلحلاد ،وكان يرفض مبدئيا أي أمر له عالقة بالغيب والدين وما يتعلق هبما .ويف ذلك
احلوار (الطويل) ،سألته عما ميكن أن يفعله إذا قابلته حالة (نفسية) قريبة من تلك املوصوفة هنا (دون أن
أذكر له مصدر القصة أو احلالة) ،فبدأ يسرد يل املدارس النفسية العالجية :التحليلية واملعرفية السلوكية
واإلنسانية وغريها .عندها ،عرضت له اآليات (كما عرضتها هنا تقريبا) ،باإلضافة إىل قصة عودة رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم من الطائف والدعاء الذي دعا به آنذاك (يف تفكيك نفسي ملعانيه أيضا)؛ فلم
القدمي!!! ”

يكن من الدكتور النفسي إال أن قال “هذا كالم متقدم على معرفة اإلنسان
وهذا مثال ظاهر جلي من أمثلة أخرى عديدة يف القرآن ،وللباحثني أن يقرؤوا يف القرآن أمثلة عديدة،
مثل :قصة بدء اخللق ،وما حصل مع آدم وحواء عليهما السالم ،وقصة أيوب عليه السالم ،وقصة موسى
عليه السالم ،سيما توقفه مع نفسه عند باب مدين وقبل ذهابه إىل فرعون ،وقصة يوسف عليه السالم،
وقصة سليمان عليه السالم ،وقصص الصحابة املنثورة يف سور خمتلفة من القرآن ،حيث يذكرهم فيها هللا
جل يف عاله أن يقفوا مع أنفسهم ،وغريها أكثر منثور يف صفحات السرية النبوية ،بل وقصص الصحابة
والتابعني ،وغريهم ممن وفقهم هللا لفهم كتابه والعمل به.
والقرآن زاخر بكنوز النفس ،وينتظر من أهل االختصاص أن ينطلقوا منه بعزة اإلسالم ،ال باندفاع املدافعني
املنهزمني أمام (عقدة املغلوب).
فهل من م ّدكر ؟!
سؤال :مىت تكون قراءة النفس؟ مىت تبدأ؟ ومىت تنتهي؟ ومىت تكون ضرورة؟
جواب:

•

دائما.
اإلنسان.

• عملية مالزمة لوعي
• إذا ظهرت مشكلة ال يبدو هلا حل ظاهر.
أقول :إن قراءة النفس عملية مالزمة لوعيي كإنسان وسعيي للقيام بوظيفيت يف هذه احلياة؛ وهي عملية
مالزمة لتزكييت لنفسي؛ وهبذا فهي عملية ال تنتهي حىت مفارقيت وجه هذه األرض .إال إن قراءة النفس قد
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تكون ضرورة إذا ظهر من األعراض السالبة ما ليس له سبب ظاهر ومباشر من خارج النفس؛ فإن كثريا
من النفوس ال تكاد ختلو بذاهتا إال إذا أصابتها مصيبة! وهللا املستعان.
والذي أنصح به أن أعطي [قراءة النفس] ما ال يقل عن نصف الساعة إىل الساعة يوميا (هذا مؤشر على
بداية اهتمامي بنفسي)؛ مع اختيار وقت جيتمع فيه الراحة واهلدوء والوعي؛ مثل :ساعات الفجر األوىل
أو ما قبل النوم ،حيث األوقات اليت يكون احمليط أقل تشتيتا ،مما مينح جوا صافيا للنفس ،فتكون القراءة
كأنقى ما يكون.
سؤال :أين تكون قراءة النفس؟

جواب:

مكان.

• يف كل
• يف أي مكان جيتمع فيه اهلدوء واإلهلام.
• يف البيت ومكان العبادة الشعائرية أفضل من غريها.
سؤال :كيف تكون قراءة النفس؟
جواب :قد خيتلف الناس يف طريقة قراءة النفس؛ فمنهم من يكتفون باخللوة مع النفس والتف ّكر هبدوء؛
ومنهم من يعرضون أنفسهم على تلك الفحوص املنتشرة يف دراسات الباحثني وكتب املتخصصني؛ ومنهم
النفسيني.

من خيتارون مراجعة أهل االختصاص من األطباء واملعاجلني واحملللني
أما أنا ،فلقد اخرتت أن أضع بني يدي اجلمهور [كراسة قراءة النفس].
سؤال :ما هي [كراسة قراءة النفس]؟

جواب :هي جمموعة أسئلة موضوعة بشكل مدروس ،حبيث ال تكاد األسئلة تغادر أمرا من أمور النفس
إال وهو مطروح.
سؤال :ملاذا [كراسة قراءة النفس]؟ وبعبارة أخرى :من أين جاءت فكرة هذه الكراسة؟

جواب :وجدت أن من أكرب املشكالت اليت تواجه الناس هو اعتمادهم اعتمادا كليا على (آخرين) ليقرؤوا
والعقل.

هلم أنفسهم ،يف حني إهنم يستطيعون عمل هذا بأنفسهم بشيء من التوقف والتفكري
وهذا األمر (قراءة اآلخرين ملا يف داخلنا) هو ما يعرف يف (علم النفس) باسم (االستبطان) أو
] ، [Introspectionوهو حماولة استخراج ودراسة ما يدور يف باطن اإلنسان .وقد جرت العادة أن يتم
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(االستبطان) على يد شخص آخر :املعاجل  /املعاجلة .ومع إن مصطلح (االستبطان) كمصطلح (علمي)
يعترب من إنتاج املدرسة البنائية (وهي أول مدارس علم النفس احلديث  0881للميالد تقريبا) ،إال إنه يقارب
كثريا ما متارسه كل من مدرسة التحليل النفسي (فرويد) واملدرسة اإلنسانية ،ألهنا كلها تقوم على حماولة
فهم ما يف داخل اإلنسان ،سواء كان ماضيا أو حاضرا أو حىت تفكريا يف املستقبل.
الفتة :حترير أصل املصطلح هنا ال يلغي سبق اإلسالم لكل هذه املدارس النفسية ومن جاء قبلها  /خالهلا
 /بعدها ،ولكين ذكرهتا هنا ألهنا تعرض للجمهور كثريا إذا ما حبثوا يف أمر (قراءة النفس) أو ما يتعلق هبا
احلديث).

يف (علم النفس
إال إن التوقف قليال وتأمل حالة (االستبطان) على أرض الواقع يظهر لنا عددا من املالحظات السالبة اليت
تدعونا إلعادة النظر يف منهج (االستبطان) وأسلوبه وجدوى العمل به .ومن هذه املالحظات:
• االفتقار إىل منهج واضح وموحد للعمل به ،مما يفتح اجملال لظهور (أخطاء مهنية شخصية)،
خصوصا فيما يتعلق بـ (التحليل).
• قلة األطباء واملعاجلني أو الطبيبات واملعاجلات الذين (حيرتفون) العمل بـ ـ (االستبطان).
• ندرة األطباء واملعاجلني أو الطبيبات واملعاجلات الذين يتقنون (االستبطان) كما ينبغي.
• عامل الوقت ،وأعين هبذا طول الوقت الذي قد تستغرقه اجللسات االستبطانية ،مما قد يؤدي إما
إىل ملل أحد الطرفني (وعادة ما يكون املراجع أو املراجعة) ،أو إىل الضغط املادي وعدم القدرة
على حتمل نفقات العالج.
• االعتمادية والتواكل ،وأعين هبذا اعتماد املراجع أو املراجعة بشكل كامل على شخص الطبيب /
الطبيبة أو املعاجل  /املعاجلة ،مما قد يورث شعورا كامنا بالضعف وعدم القدرة على فعل شيء دون
الرجوع إليه  /إليها.
ولكم توقفت عند هذا األمر واستغربته ،أال وهو حقيقة أن معظم ما أقوم به يف (العيادة النفسية) هو
عملية (ترمجة النفس) لصاحبها  /لصاحبتها ،وكأن الناس غرباء مبا يكفي عن أنفسهم ليحتاجوا شخصا
(غريبا) ليعرفهم إىل بعضهم البعض!!!
ولقد قلتها يف أكثر من لقاء عام وخاص أو حلقة تدريبية أو مؤمتر علمي أو حىت لقاء تلفزيوين؛ قلت:
أدعو هللا أن يأيت ذلك اليوم الذي يتمكن الناس من قراءة أنفسهم مبا يكفي ألن يكون لدي (ولغريي من
أهل االختصاص) الوقت الكايف ألمور أهم وأعظم للقيام مبا حتتاج إليه اإلنسانية يف عامل اليوم.
وليس معىن هذا أنين أنتقص من عمل الطبيب  /املعاجل النفسي أو الطبيبة  /املعاجلة النفسية ،كما ال يعين
هذا أنين أقلل من أمهية (العالج الفردي) ،أو أنين أزهد يف اجللوس مع نفس بشرية وإخراج ما فيها من
مكنونات واألخذ بيدها إىل شاطئ الطمأنينة والسعادة والرضا ،ليس هذا يف اعتقادي أبدا؛ فإن السعادة
اليت أكون سببا يف إيصاهلا لنفس بشرية واحدة كفيلة بأن جتعل من حيايت كلها ذات قيمة عظيمة .كيف
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ال ،وحنن نقرأ يف القرآن ﴿ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعا﴾ [القرآن/املائدة ،]23/ونقرأ يف سنة رسول
يهدي هللاُ بك رجال واحدا ،خريٌ لك من أن يكو َن لك محُُْر النعم”
هللا صلى هللا عليه وسلم“ :فوهللا ألَن َ

[متفق عليه ،وهو صحيح]
ولكنين أرى أن األصل أن يكون هذا من شأن اإلنسان نفسه أو نفسها أوال ،فيكون علينا حنن أهل
االختصاص أن نرسم اخلطوات األوىل فقط ،مث يبقى لنا (أهل االختصاص) أن ننشغل مبا هو أكرب من
ذلك ،أن نلتفت إىل ما حتتاج إليه األمة من خطط ومناهج دراسية وتعليمية وتربوية تقوم على بناء نفسي
صحي ألجيال املستقبل ،ومراقبة للجهاز اإلعالمي وما حيمله من رسائل ،والعناية مبناخ احلياة اليومية يف
كافة األماكن وعلى كافة األصعدة مع العمل على تطويرها واحلفاظ على (الصحة النفسية) للفرد واجملتمع،
إىل غري ذلك.
وهلذا ،فأنا أنادي بضرورة أن يتقن الناس ما أمسيه ب (االستبطان الذايت) أو ، Self-Introspectionوهو
ما أفهمه من القرآن يف آيات مثل ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق ،خلق اإلنسان من علق﴾ [القرآن/العلق-0/
﴿ ،]3سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم ،حىت يتبني هلم أنه احلق ،أومل يكف بربك أنه على كل شيء
شهيد﴾ [القرآن/فصلت﴿ ،]32/بل اإلنسان على نفسه بصرية ،ولو ألقى معاذيره﴾ [القرآن/القيامة-02/
مؤولة .وكيف ال يكون هذا وعندما اختار هللا أن يقسم حبالة من
 ،]01وغري ذلك من إشارات صرحية أو ّ
حاالت النفس شاء حلكمته أن يقسم بـ ـ (النفس اللوامة) اليت هي ضرورة من ضرورات أمر آخر نقرأه يف
القرآن بلفظ (التزكية) ،وهو ما كان عليه األمر منذ آدم وحىت بدأت احلياة تشغل الناس عن أنفسهم،
نفسي؟).

وسيأيت احلديث بالتفصيل عن هذا األمر عند تناول (ملاذا أقرأ
لكل هذه األسباب ولغريها مما سيلي ذكره ،جاءت فكرة [كراسة قراءة النفس].
إذا ،جاءت [كراسة قراءة النفس] هلذه

األسباب:
أو[Introspection].

• ألنين أود أن يتقن الناس ما يعرف يف (علم النفس) باسم (االستبطان)
• لطول الوقت الذي قد تستغرقه اجللسات االستبطانية ،مما قد يؤدي إما إىل ملل أحد الطرفني
(وعادة ما يكون املراجع أو املراجعة) ،أو إىل الضغط املادي وعدم القدرة على حتمل نفقات
العالج.

• االعتمادية والتواكل ،وأعين هبذا اعتماد املراجع أو املراجعة بشكل كامل على شخص الطبيب أو
املعاجل أو الطبيبة أو املعاجلة ،مما قد يورث شعورا كامنا بالضعف وعدم القدرة على فعل شيء
دون الرجوع إليه /

إليها.
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• ألن معظم ما أقوم به يف (العيادة النفسية) هو عملية (ترمجة النفس) لصاحبها أو صاحبتها ،وكأن
الناس غرباء مبا يكفي عن أنفسهم ليحتاجوا شخصا (غريبا) ليعرفهم إىل بعضهم البعض!!!
• ألن األصل أن يكون هذا من شأن اإلنسان نفسه أو نفسها ،فيكون علينا حنن أهل االختصاص
أن نرسم اخلطوات األوىل فقط ،مث يبقى لنا حنن أهل االختصاص أن ننشغل مبا هو أكرب من
ذلك؛ وليس يف هذا انتقاصا أو تقليال من شأن اجللسات االستشارية ،إال إن األمر ليس بالقدر
الذي وضعه الناس ألنفسهم.
سؤال :ولكنين أجلس مع نفسي كثريا

وأقرؤها!

وهنا يأيت دور احلديث عن اجللوس مع (النفس) بني الوهم واحلقيقة ،والسهولة

والصعوبة.

نعم؛ كثريا ما يواجهين البعض (متهربني من أنفسهم دون إدراك منهم) بقوهلم( :أنا أجلس مع نفسي
كثريا!) ،فإذا سألتهم :هل جتلسون حقيقة مع أنفسكم؟ أم أنكم جتلسون ،منعزلني ،ولكن مع اآلخرين؟
تفكرون فيمن حتبون أو تكرهون أو أشخاص أزعجوكم بتصرف معني أو أشخاص ختططون لعالقات
معهم أو موضوعات خارجة عن أنفسكم؟
وهنا يكون رد الفعل الذي صار معتادا لدي :سكوت وحماولة اهلرب من النظر يف عيين!!!
ولعل هذا هو (اهلدوء) الذي ذكرته يف قصة “النفس والسرداب” عند مواجهة النفس ألول مرة.
سؤال :ولكن اجللوس مع النفس أمر متعب وصعب ،بل شبه

مستحيل!
له.

أقول :أفهم هذا متاما؛ ولكن فهمي له ال يعين أنين أوافق عليه أو أبرر
إن انشغايل عن (نفسي) طيلة هذه السنوات جعلين أشعر بالغربة عنها ،جعلين أجهلها مبا يكفي ألن

أخاف منها ،جعلين أشعر أن (نفسي) وحش كاسر يود لو تسنح له الفرصة لالنقضاض علي يف أي حلظة
ختلو يب أو أخلو هبا!
وهلذا؛ فقد اعتدت أن أهرب من (نفسي) ،فال أكاد أخلو وحدي أبدا ،أحرص على أن يكون هناك
صخب حويل يبعدين عن (نفسي) ،يف غرفيت مع (املسجل) وما أمسعه فيه من كلمات تزيدين غربة عن
نفسي ،ويف البيت مع (التلفزيون) أو (اهلاتف اجلوال) أو (اإلنرتنت) أو (األهل) ،ويف املدرسة أو اجلامعة
أو مكان العمل مع (أصدقائي) الذين أكاد أحتدث معهم عن كل شيء إال عن (نفسي) ،ويف األسواق
واحملالت العامة حيث (جاهلية اجلسد) واألصوات الصاخبة والصور الدنيوية اليت تزيد الفجوة بيين وبني
نفسي ،بل وحىت عندما أظن أنين أخلو بنفسي ،أكون حقيقة يف شغل

باآلخرين!
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واآلن مع [قراءة

النفس]:

ولكن ،قبل البدء يف قراءة النفس ،هناك الفتات ال بد من التوقف عندها والتنبه هلا وقراءهتا قراءة

الفتات قبل [قراءة

فاحصة:

النفس]:

.0

استحضار النية اخلالصة ،أو اهلدف من قراءة النفس( .اهلدف هو تزكية النفس أوال ،ال اآلخرون)

.3

علي أن أعطي [قراءة النفس] ما ال يقل عن نصف الساعة إىل الساعة يوميا( .هذا مؤشر على
ّ
بداية اهتمامي بنفسي)
اختيار وقت جيتمع فيه الراحة واهلدوء والوعي( .ساعات الفجر األوىل وما قبل النوم هي من

.2
.1

أفضل أوقات الكتابة)
كراسة تدوين وقلم (رصاص) ألمتكن من أن أعدل على ما كتبت إذا دعت احلاجة .وهنا أنصح
بكراسة ختلو من أي صور أو رموز ذات دالالت قد تشغلين وتؤثر على تفكريي وقت الكتابة،
كما أنصح باصطحاب الكراسة معي دائما فقد خيطر يل أمر نسيته يف وقت الكتابة ،كما أن
“نفسي”.

.3
.6

مالزمة الكراسة ستذكرين دائما بـ
ليس بالضرورة أن يعلم من حويل مبا أفعل ،ولكنين ال ينبغي أن أخاف من أن يعلموا ذلك ،وهذا
من أوائل مؤشرات (حترير النفس).
مع إن قراءة النفس تبدأ بصورة جلسات طويلة قد تكون مملّة ومعقدة ،إال إهنا ال تلبث أن تصبح
عملية انفعالية معتادة وأشبه ما تكون بالغريزة املصاحبة لعمليات اإلحساس والتفكري والعقل.
وبعبارة أخرى :إذا صربت على اجللوس مع النفس وأتقنت عملية القراءة مبا فيها من صعوبة يف
بداية األمر ،استحالت هذه الصعوبة إىل أمر اعتيادي سهل إىل الدرجة اليت مل أكن أتصورها من

قبل.

.7

بعد أن أمتكن من هذا ،أنصح بتدريب النفس على اخللوة هبا وأنا وسط احلياة اليومية ،والناس
من حويل؛ وذلك ألخترب قدريت على أن أكون (أنا) وسط (اآلخرين) ،وعندها ،سأعرف معىن
(العزلة الشعورية) ،وسيكون للسعادة معىن خمتلف.

الفتات عند [قراءة

النفس]:

والورقة.

.0

طباعة املادة ،مث اصطحاب القلم

.3

قراءة األسئلة بالرتتيب؛ وعدم قراءة االستفهام التايل قبل إجابة ما يسبقه( .هذا قد يؤثر على
نفسييت وقت الكتابة)
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 .2املطلوب تقمص نفسية املرحلة اليت أكتب عنها؛ أي أن ال أن أجيب عنها بطريقة تفكريي احلالية.

.1

عدم الرجوع إىل أحد إلجابة األسئلة يف أول األمر ،فاملطلوب قراءيت (أنا) لنفسي ،ال قراءة
(اآلخرين).

.3
.6
.7

علي بالصدق؛ فاإلجابات لـ (نفسي) قبل أن تكون ألي شخص آخر( .وإال خدعت نفسي
ّ
قبل اآلخرين)
األصل أن أجيب على األسئلة كتابة( .اإلجابة الشفوية السريعة فال تؤدي الغرض وال تثبت شيئا
يف الذاكرة)
إذا كنت مل أمر مبرحلة معينة (مرحلة دراسية أو زواج ،إخل) فعلي جتاوزها؛ مع نصحي بقراءهتا
لالستفادة.

الفتات بعد [قراءة
.0

النفس]:

علي أن أقرأ اإلجابات هبدوء وتركيز؛ حىت أمجع نقاط القوة
عد االنتهاء من إجابة األسئلة؛ يبقى ّ
املختلفة.

.3
.2
.1
.3

ونقاط الضعف يف شخصييت اليت تكونت على مدى مراحل حيايت
االعتناء بالفصل األخري :فصل [من أنا ومل أنا] ،وهو الفصل الذي خيتصر [قراءة النفس].
[قراءة النفس] هي اخلطوة األوىل فقط.
بعد الفراغ من [قراءة النفس] أنتقل إىل [قبول النفس].

وبعد الفراغ من [قبول النفس] أنتقل إىل [تقدير النفس] :تسديد اهلدف  /جدول احلياة اليومية
 /القراءة واألنشطة األخرى.

وهنا ،أترككم مع [كراسة قراءة

النفس]:

الفتة:
كراسة [قراءة النفس] هي للنفس وتزكيتها ،وليس (الحرتاف) العمل هبا وتطبيقها على

اآلخرين.

الفتة:

األسئلة تبدو يف ظاهرها طويلة مملة ،إال إن هذا أقل ما ميكنين تصوره ملا حتتويه النفس من مكنونات

ومكبوبات.
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فصل :أسئلة متكررة لضرورهتا( :هذه األسئلة يتم اإلجابة عنها يف كل فصل)
 .0أسريت:

• ما هي احلالة النفسية العامة للبيت؟
• هل كان بيتنا يف بلد األصل أم يف بلد آخر؟
• ما هو الوضع االجتماعي للبيت؟
•
•
•
•

ما هو الوضع املايل للبيت؟
هل كان اجلميع يسكن يف نفس البيت؟ أم كان هناك متزوجون أو مغرتبون؟
والداي :كيف أتذكرمها هنا؟ كيف كانت العالقة بينهما؟
ماذا أتذكر عن عالقة والدي يب؟

• ماذا أتذكر عن عالقة والديت يب؟
• ماذا أتذكر عن بقية أفراد األسرة عموما؟
• كيف كانت عالقيت مبن يكربونين سنا يف البيت (يف حال وجد من يكربونين سنا)؟
•
•
•
•

كيف كانت عالقيت مبن يصغرونين سنا يف البيت (يف حال وجد من يصغرونين سنا)؟
من كان أقرب األشخاص إيل من أسريت؟
هل هناك ما بقي عالقا يف ذاكريت هذه املرحلة من مشاعر سالبة أود التخلص منها؟
ما هو شعوري بانتمائي ألسريت يف هذه املرحلة؟

.3

األقارب

 .2واألرحام:

• ماذا أتذكر عن أقربائنا وأرحامنا؟
• كيف كانت العالقة معهم؟
• هل كانوا يسكنون نفس البلد؟
.1

ماذا أتذكر عن جرياننا؟

• كيف كانت العالقة معهم؟
• هل هناك ما أذكره بشكل خاص عن اجلريان يف هذه املرحلة؟
.3

األصدقاء (أو الزمالء) أو الصديقات (أو الزميالت)؟

• هل هناك من أذكره  /أذكرها بشكل خاص؟
• هل هناك من أحبه بشكل مميز؟ وهل كان هناك من أكرهه بشكل مميز؟ وملاذا؟
• من هي الشخصيات اليت تأثرت هبا (أيا كان هذا التأثر)؟
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.6

اإلعالم

واملعرفة:

• ما هي املواد اإلعالمية اليت أتذكرها؟ (برامج مشاهدة أو مسموعة أو مقروءة)
• من هي الشخصيات اإلعالمية اليت أتذكرها يف هذه الفرتة؟ وهل كان منها من تأثرت به؟
 .7هل سافرت إىل منطقة أو بلد خارج مكان إقاميت يف هذه املرحلة؟ وماذا أتذكر عن هذه الرحلة؟
.8

نفسي( :ذكر النفس هبذا الرتتيب ال يعين أهنا تأيت يف أسفل القائمة ولكنها حمصلة ملا مضى)

• كيف أتذكر نفسي عموما يف هذه املرحلة؟
• كيف كنت أقضي أوقايت؟ وما الذي كان يسليين؟ وما مدى سهولة حصويل عليه؟
• ما الذي أود أن أقوله لنفسي ،وألهلي ،وملن حويل؟ (ما الذي أود أن أبوح به وأخرجه من
نفسي؟)
الفصل األول :تأرخيي قبل ميالدي
.0

ماذا أعرف عن عائليت؟ واملطلوب هنا تعريف عام بتاريخ

العائلة.

والديت:

 .3والدي /
• ما امسهما؟ وماذا يعين كل اسم؟ وهل أحب امسيهما؟ وملاذا؟
• أين نشأ والداي؟ ومن أي البالد ،أصال وسكنا؟
• ما هو ترتيب كل من والداي يف أسرهتما؟ (حبذا ذكر والديهما وأشقائهما وشقيقاهتما).
• ما هي املكانة االجتماعية لكل من والداي يف أسرتيهما؟
• ما هو وضع أسرة والداي املادي واجملتمعي والنفسي؟
• هل والداي من نفس األسرة؟ (صلة قرابة)
• كيف هي عالقة األسرتني ببعضهما (أسرة والدي وأسرة والديت)؟
 .2هل والداي متزوجان ،أم منفصالن ،أم مطلقان؟
.1
.3

من أين أتيت باإلجابات على األسئلة السابقة؟
ما شعوري بانتمائي هلذه األسرة؟ جملرد معرفيت بأصول أسريت ،قبل اخلوض يف إجابات األسئلة
التالية.

الفصل الثاين :من امليالد وحىت العام املدرسي

األول:

.0

أول ما أتذكره هو( :سواء صور أو موضوعات أو أشخاص أو مشاعر أو مجادات ،إخل)

.3

لضرورهتا).

.2

أرجو هنا اإلجابة على (أسئلة متكررة
مىت بدأت القراءة؟ وكيف؟ ومىت بدأت الكتابة؟ وكيف؟
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الفصل الثالث :من بداية املرحلة املدرسية حىت ما قبل

البلوغ:

.0

أول ما أتذكره هو( :سواء صور أو موضوعات أو أشخاص أو مشاعر أو مجادات ،إخل).
أرجو هنا اإلجابة على (أسئلة متكررة لضرورهتا).
هل التحقت مبدارس حكومية أم أهلية (خاصة)؟
كيف كانت مشاعري جتاه الذهاب إىل املدرسة؟ وماذا كانت املدرسة تعين يل؟

.3

ماذا أتذكر عن اجلو العام للمدرسة؟
هل كانت شخصييت يف املدرسة :اجتماعية؟ قوية؟ ضعيفة؟ مشاغبة؟ انطوائية؟ تابعة؟ ،إخل.
وكيف؟

.7

هل كنت أحب شخصييت؟ فإذا كانت اإلجابة ب(نعم) ،ملاذا؟ وإذا كانت اإلجابة ب(ال)،
ملاذا؟
هل كنت أحب جسدي (شكلي)؟ أم كنت أخجل منه؟ أم كنت أحاول تقليد شخصية (أو
شخصيات) معينة؟

.3
.2
.1
.6

.8

 .9هل كانت لدي مواد دراسية حمببة أكثر من غريها؟ وملاذا؟
 .01هل كان هناك معلمني أو معلمات تركوا لدي أثرا معينا؟ وملاذا؟
 .00هل كان هناك من يتوىل أمر تدريسي ومتابعيت يف البيت؟ من هو أو هي؟
 .03هل كنت أسبب مشكلة ألهلي يف أمر الدراسة (والدي أو والديت أو أشقائي)؟
 .02يف البيت أو مع األرحام واجلريان :هل أذكر بعض املمارسات السرية مع زمالء أو زميالت أو
أصدقاء أو صديقات أو أقرباء أو قريبات؟
 .01هل كان هناك من أسر له بأسراري؟ إذا كانت اإلجابة (نعم) :من هو أو هي؟ وملاذا؟ وإذا كانت
(ال) :ملاذا؟
فصل :البلوغ
.0

ما هو أول شعور أ و رد فعل ظهر لدي اآلن؟ (خجل ،فرح ،غضب ،ابتسامة ،تعرق ،بكاء ،إخل)
أول ما أتذكره هو( :سواء صور أو موضوعات أو أشخاص أو مشاعر أو مجادات ،إخل)
هل تأخر بلوغي؟

.1

كيف تعرفت على هذه املرحلة؟
كيف كان شعوري جتاه بلوغي؟

.3
.2
.3
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.6

هل راجعت أحدا من أسريت أو غريهم يف أمر بلوغي؟ إذا كانت اإلجابة (نعم) :من؟ وملاذا هذه
الشخصية بالذات؟ وإذا كانت اإلجابة (ال) :ملاذا؟

.7

هل كنت أستمتع يف احلديث عن البلوغ وما يتعلق به؟ أم كنت أهترب؟ أم كنت أنصت وأتعلم
يف صمت؟
هل كان بلوغي سببا يف انطوائي؟ أم صار سببا يف انطالقي وزيادة اجتماعييت؟
هل مارست ممارسات سرية ،غري تلك اليت تصاحب التعرف على مرحلة البلوغ عادة؟

.8
.9

 .01هل استمرت تلك املمارسات معي إىل حد اإلدمان؟
 .00ماذا عن البلوغ (اجلنسي)؟ (صور ،مشاهد ،تواصل جسدي مع شخص آخر ،إخل)
 .03هل كان هناك أي مصادر حمددة للتفريغ يف هذه املرحلة؟ (رياضة ،أفالم ،كتب ،رحالت ،أنشطة
مدرسية ،إخل)
 .02هل كنت أشارك أحدا ممن حويل يف هذا التفريغ؟ (مشاهدة أفالم ،قراءة قصص أو جمالت ،إخل)
 .01هل صاحب هذه املرحلة مشكالت سلوكية معينة؟ (الرجاء ذكرها)
 .03هل صاحب هذه الفرتة اهتمام باجلنس اآلخر أو من اجلنس اآلخر؟
 .06من كان (مستودع أسراري) يف هذه املرحلة؟ وملاذا هذه الشخصية بالذات؟
 .07أمساء أقرب أصدقائي يف هذه املرحلة( .املطلوب ذكر األمساء فقط)
 .08ما الذي خرجت به من فوائد من مرحلة بلوغي؟
 .09ما الذي أود أن أقوله لنفسي ،وألهلي ،وملن حويل؟ (ما الذي أود أن أبوح به وأخرجه من
نفسي؟)
فصل :املرحلة املدرسية ما بعد
.0
.3
.2

البلوغ:

أول ما أتذكره هو( :سواء صور أو موضوعات أو أشخاص أو مشاعر أو مجادات ،إخل)
أرجو هنا اإلجابة على (أسئلة متكررة لضرورهتا).
أرجو هنا اإلجابة على األسئلة 01-2 :من (املرحلية املدرسية قبل البلوغ) و 07-9من (فصل
البلوغ).

.1

هل كنت أعرف ما أريد؟ إذا كانت اإلجابة (نعم) ،فهل سعيت له فعال؟ وإىل ماذا وصلت؟ وإذا
كانت اإلجابة (ال) ،فهل حاولت أن أعرف ما أريد؟ وكيف؟ وإىل ماذا وصلت؟

.3

كيف كانت النتيجة الدراسية؟ وكيف كان شعوري جتاهها؟
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فصل :املرحلة

اجلامعية:

.0

أول ما أتذكره هو( :سواء صور أو موضوعات أو أشخاص أو مشاعر أو مجادات ،إخل)

.3

لضرورهتا).

.2
.1
.3
.6

أرجو هنا اإلجابة على (أسئلة متكررة
أرجو هنا اإلجابة على األسئلة 01-2 :من (املرحلية املدرسية قبل البلوغ)  +األسئلة  07-9من
(فصل البلوغ).
هل كنت أسكن مع أسريت أم خارج البيت؟ إذا كنت مع األسرة :ملاذا؟ وإذا كنت خارج البيت:
ملاذا؟ وهل سكنت وحدي أم مع آخرين؟ وملاذا؟ وهل ال زلت على صلة مبن سكنت معهم؟
هل اخرتت ختصصي؟ أم اختري يل؟ أم مل يكن هناك بديل؟
هل أحب ما أدرسه اآلن؟ وملاذا؟ وكيف سأرد على من قد يهاجم ختصصي األكادميي؟

 .7هل أنصح اآلخرين بدراسة ختصصي؟
 .8كيف كان أدائي الدراسي؟
 .9كيف كانت النتيجة الدراسية؟ وكيف كان شعوري جتاهها؟
 .01ما هي الصفات الواجب توافرها مبن يريد دراسة هذا التخصص (من وجهة نظري)؟ وهل هذه
الصفات متوافرة لدي؟
 .00أين أرى نفسي بعد  01سنوات من اآلن (يف جمال ختصصي)؟
 .03هل كان هناك اهتمام باألنشطة الالمنهجية (رحالت ،حفالت ،جمالس طلبة ،إخل)؟
فصل :املهنة (العمل أو الوظيفة)
.0

أول ما أتذكره هو( :سواء صور أو موضوعات أو أشخاص أو مشاعر أو مجادات ،إخل)

.3

هل مارست شيئا من مهنيت أو غريها أثناء املرحلة املدرسية أو اجلامعية؟
كم مهنة التحقت هبا حىت اآلن؟ (تاريخ موجز)
كم الفرتة بني إهنائي الدراسة األكادميية والتحاقي مبهنيت؟
هل املهنة اليت أقوم هبا اآلن هي ما أريد؟

.6

هل مهنيت هلا صلة مبجال دراسيت؟
إذا مل يكن هناك صلة واضحة بني املهنة والدراسة األكادميية فهل هناك ما تعلمته من (اجلامعة)
وخدمين يف مهنيت؟ إذا كانت اإلجابة نعم :الرجاء ذكر مثال للتوضيح .وإذا كانت اإلجابة ال:

.2
.1
.3
.7

.8

ملاذا؟
كيف مت التحاقي يف جمال مهنيت؟
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.9

كيف هو الوضع العام يف جمال املهنة؟ الوضع النفسي :تقبلي حمليط العمل واستقراري فيه .الوضع
املهين :جودة العمل ووضوح اللوائح اإلدارية وااللتزام هبا.

 .01هل تليب مهنيت حاجايت اجلسدية والروحية (املادية واملعنوية)؟
 .00هل أساهم مع أسريت يف نفقات البيت؟ إذا كانت اإلجابة نعم :فهل هذا رغبة مين أم طلبا
منهم أم استحياء من كالم اآلخرين أم خشية من هللا ،إخل .وإذا كانت اإلجابة (ال) ،ملاذا؟
 .03ما الذي يدفعين بشغف للبقاء يف هذه املهنة؟
.02
.01
.03

ما الذي يدفعين بقوة للتفكري يف التحول عن هذه املهنة؟ وما املهنة اليت أود أن ألتحق هبا؟
من هي أكثر شخصية موجبة أتذكرها يف حميط املهنة؟ وملاذا؟
من هي أكثر شخصية سالبة أتذكرها يف حميط املهنة؟ وملاذا؟

 .06ما هي رؤييت لنفسي يف جمال مهنيت بعد عقد (عشر سنوات) من اآلن؟
 .07عدد ساعات العمل مع ملخص يومي املهين (داخل العمل).
 .08ما الذي أود أن أقوله لنفسي ،وألهلي ،وملن حويل؟ (ما الذي أود أن أبوح به وأخرجه من
نفسي؟)
فصل :االرتباط (باجلنس اآلخر)

الفتة :ملحق هبذا الفصل أسئلة أنصح هبا يف لقاء التعارف /

اخلطبة.

.0

أول ما أتذكره هو( :سواء صور أو موضوعات أو أشخاص أو مشاعر أو مجادات ،إخل)
ما هي نظريت أو مفهومي أو فلسفيت لالرتباط؟
هل أعددت نفسي لالرتباط إعدادا نفسيا (روحيا أو فكريا أو عقليا ،وجسديا)؟ وكيف؟

.1

هل كان هناك صفات حمددة ملن أود االرتباط به /هبا؟ ما هي تلك الصفات؟ وماذا أعين بكل
صفة من هذه الصفات (على أرض الواقع)؟ ومن أين اعتمدت تلك الصفات؟
كم مرة متت حماولة االرتباط أو االرتباط فعال (تعارف خطبة زواج)؟
كيف قدر هللا التعارف؟ (زمالة الدراسة ،تعارف مهين ،تعارف عن طريق األهل ،إخل)

.7

هل كان هناك مرد أو مرجع أنوي االنطالق منه والرجوع إليه يف شئون ارتباطي؟ ما هو؟ وهل
مت الرجوع إليه فعال؟
كيف كانت األيام األوىل للخطبة أو الرؤية الشرعية؟

.3
.2

.3
.6

.8

 .9هل كان هناك حرية يف مرحلة اخلطبة أم شيء من الضغط لعوامل نفسية أو جمتمعية؟
 .01هل كان هناك أسئلة معينة أود أن أوجهها للشخص املقابل (اخلاطب أو املخطوبة)؟ ما هي؟
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.00
.03

ما املوضوعات اليت مت احلديث عنها أو تناوهلا يف تلك الفرتة؟
هل كان هناك أية معوقات نفسية أو جمتمعية أو مادية للتفكري يف إمتام األمر إىل الزواج؟

 .02ملاذا متت املوافقة (يف حالة املوافقة) أو الرفض (يف حالة الرفض)؟
 .01ما هي الصفات الرئيسة اليت من أجلها متت املوافقة أو الرفض؟
 .03هل كان هناك مالحظات سالبة على اخلاطب أو املخطوبة مت جتاوزها؟ ما هي؟ وملاذا؟
 .06كم استمرت الفرتة بني اخلطبة وعقد القران؟ وملاذا؟
حمرم؟ أي هل كان هناك تواصل جسدي قبل عقد القران أو الزواج؟
 .07هل كان هناك تواصل ّ
 .08كيف كانت العالقة فرتة ما بعد عقد الفران وحىت الزفاف (البناء)؟ ما املوضوعات اليت مت تناوهلا؟
 .09ما األماكن اليت متت زيارهتا أو اللقاء فيها؟ ما األنشطة اليت حرصنا على القيام هبا تلك الفرتة؟
.31
.30
.33
.32

كيف كان التواصل اجلسدي يف تلك الفرتة (مالمسة ،تقبيل ،عناق ،إخل)؟
كيف كانت مشاعري جتاه ذلك التواصل اجلسدي (استغراب ،خوف ،إقبال ،رفض ،إخل)؟
كيف كانت ردة فعل الطرف املقابل جتاه ذلك التواصل اجلسدي؟
هل راجعت أحدا بشأن هذه التجربة (التواصل اجلسدي)؟ ومن هي هذه الشخصية؟ وملاذا هذه

الشخصية؟
 .31كم استمرت الفرتة بني عقد القران والزفاف؟ وملاذا؟
 .33ما الذي أود أن أقوله لنفسي ،وألهلي ،وملن حويل؟ (ما الذي أود أن أبوح به وأخرجه من
نفسي؟)
ملحق بفصل االرتباط :أسئلة أنصح هبا يف لقاء التعارف  /اخلطبة
الغرض األول من األسئلة ليس إجابات حمددة بعينها ،بقدر ما هو اختبار شخصية الطرف اآلخر (ذكرا
أو أنثى) ومدى اجلدية واملرونة يف قبول وتلقي هذه األسئلة وغريها ،أما إذا ظهر شيء من الرفض
واالستغراب واإلنكار لطرح هذه األسئلة واخلوض يف تفصيالهتا فإن هذا كفيل بأن يعلمين أي الشخصيات
هو  /هي.
ولكن هذا ليس هو النهاية ،فقد حيصل شيء من االستغراب يف البداية ،وهو استغراب طبيعي سببه أن
الطرف اآلخر (مثل الكثريين من الناس ،ورمبا مثلي أنا كخاطب  /كمخطوبة) جرت عليه عادة اجملتمع
من حولنا يف أسئلة تقليدية ال تسمن وال تغين من جوع؛ ولكن رمبا حصل شيء من (العدوى اإلجيابية)
من طرح هذه األسئلة .أما عن (التمثيل) والقدرة على (تقمص) دور (املثالية) يف اإلجابات ،فهذا يتطلب
(صدق) من يسأل  /تسأل ومعرفة اإلجابات يف حياته  /حياهتا أوال قبل توجيه السؤال للطرف اآلخر،
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فإن (فاقد الشيء ال يعطيه) ومعرفة الشيء (حقيقة) متكنين من كشف زيف الطرف اآلخر (إذا وجد)؛
وهذا يلزمه ،أيضا ،شيء من التدرب على مالحظة احمليط واملدخالت املختلفة من ذكور وإناث ورجال
ونساء وأوالد وبنات ،يف البيت وحميط األهل والعائلة واملدرسة واجلامعة وحميط املهنة والشارع واملطعم
وجممع التسوق وغريها من أماكن (متتلئ) بصور خمتلفة ومتنوعة (وغنية) من شأهنا أن تعلمين (كيف أقرأ
اآلخر).
وكل هذا يعينه أيضا سؤال احمليطني من (أهل الثقة واألمانة) حول (تفاصيل) حياة الشخص املعين .ومع
هذا كله ،فاألمر ال خيلو من ا حتمال قراءة ناقصة أو اخنداع أو غري ذلك ،ولكن هذا ال يعين عدم االجتهاد.
وفق هللا اجلميع وأسعدكم حبياة طيبة.
الفتات:

مقصود.

• أوال) األسئلة كلها تدور يف فلك “من أنا ومل أنا” ،والرتتيب
ثانيا) ليس بالضرورة أن تطرح األسئلة كلها ،وال أن يتم التفصيل يف إجاباهتا يف أول لقاء.
ثالثا) مرة أخرى ،علينا أن ندرك مدى (غرابة وصعوبة) هذا النوع من األسئلة على (العقلية
السائدة) .ورمبا يبدو عليها الطرح اخليايل أو (املثايل) كما حيلو للبعض وصفها؛ ولكنها (وصفة
دواء مرة) لعالج (حقيقي)؛ وعلينا أن نكون واقعيني يف الطرح ويف األولويات ويف التوقعات ويف
قبول اإلجابات أو رفضها وما ينبين عليها.

واآلن مع

األسئلة:

ف/تعرفني عن نفسك لشخص رمبا يكون شريك اليوم والليلة يف حياتك
تعر ّ
• من أنت؟ كيف ّ
القادمة؟ وبعبارة أخرى :صف/صفي يل شخصيتك.
• ما الكلمات اليت يستخدمها أهلك وأصحابك يف الدراسة أو العمل أو احلياة االجتماعية
لوصفك؟ وهل تعترب/تعتربين تلك الكلمات حقيقة أو جماملة؟
•
•
•
•

ماذا يعين لك الزواج؟
ماذا يعين لك الرجل؟ وماذا تعين لك املرأة؟
ما حقوق الزوج/الزوجة كما تراها/ترينها؟ وما واجباهتما؟
ما هدفك يف احلياة؟ وكيف ختطط/ختططني لتحقيقه؟ وما دالئل ذلك يف احلياة اليومية؟ وبعبارة

أخرى :ما عالقة جدول حياتك اليومية هبدفك/أهدافك اليت ذكرهتا منذ قليل؟
• ما مفهومك لرب الوالدين؟ وما طبيعة عالقتك بوالديك وأشقائك/شقيقاتك؟
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• هل أنت شخص متدين/متدينة؟ وماذا يعين الدين بالنسبة لك؟
• هل هو تدين تقليدي/وراثي أم إدراكي/علمي؟
•
•
•
•

ما أفضل ما فيك؟ وما أسوأ ما فيك؟
ما الذي يسعدك؟ وما الذي حيزنك؟
/تعربين عن غضبك؟
تعرب ّ
ما الذي يغضبك؟ وهل أنت سريع/سريعة الغضب؟ وكيف ّ
كيف ترى/ترين عالقة زوجك بأهلك؟

• كيف تتعامل/تتعاملني مع اجلنس اآلخر من غري احملارم؟
• هل تعترب/تعتربين نفسك مثقفا/مثقفة؟ إىل أي مدى؟ ما الثقافة اليت تنتمي إليها (إن وجد)؟
صف/صفي يل عقيدتك.
•
•
•
•

ألديك وقت (فراغ)؟ وإذا كان األمر كذلك ،فماذا تفعل/تفعلني فيه؟
هل حتب/حتبني اخللوة بنفسك؟ أم إنك ختشى/ختشني ذلك؟ وماذا تفعل/تفعلني يف خلوتك؟
هل حتب/حتبني األطفال؟ أم إنك تراهم/ترينهم عبئا ومحال ثقيال؟
إىل أي حد ميكنك قضاء وقت مع العائلة بعيدا عن املشاغل واهلموم األخرى؟

• كيف ترى/ترين حفل الزفاف وما يتعلق به؟ إىل أي درجة سرتاعي/سرتاعني احلالل واحلرام؟
• ماذا لو حصل خالف بني زوجك وأهلك ،كيف ستعاجل/ستعاجلني األمر؟
• إىل أي درجة ميكن ألهلك أن (يتدخلوا) يف اإلعدادات للزفاف أو يف حياتك الزوجية؟
•
•
•
•

كيف ترى/ترين وضع املرأة يف احلياة اليومية بني البيت والشارع واملهنة؟
كيف ترى/ترين عمل املرأة؟ وكيف ميكنك قياس تعارض عمل املرأة مع البيت؟ وماذا لو تعارضا؟
هل تسعى/تسعني للمعرفة اإلسالمية – الشرعية جبدية وبنفس احلماس جتاه غريها من التساؤالت؟
ما الطرق اليت تستخدمها سعيا للحصول على معرفتك اإلسالمية؟

• ما رأيك يف إدراج األطفال يف مدارس أجنبية/إرسالية؟
• ما رأيك يف االحتفال بأعياد امليالد؟
• ما رأيك يف احلصول على قرض ربوي لرهن عقاري؟
/تعربين عن رأيك يف غريهم ممن
تعرب ّ
• من هم العلماء الذين تستمع/تستمعني إليهم؟ وملاذا؟ وكيف ّ
قد ال يعجبونك؟
• هل تشاهد/تشاهدين التلفاز؟ وإذا كنت كذلك ،فما نوع املواد اليت تستمتع/تستمتعني هبا؟
• هل تتابع/تتابعني األفالم العربية أو األجنبية؟ أم أنك تشاهد/تشاهدين من باب الرتفيه فقط؟
• هل تستمع/تستمعني إىل املوسيقى؟ وإذا كنت كذلك أو مل تكن/تكوين كذلك ،فلماذا؟ ما هي
املواد السمعية اليت حتتفظ/حتتفظني هبا يف سيارتك؟
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والقائمة متجددة حسب احلاجة ،ولكل حالة

خصوصيتها.

فصل :البناء (الزواج أو الزفاف)
.0
.3
.2
.1
.3
.6
.7
.8

أول ما أتذكره هو( :سواء صور أو موضوعات أو أشخاص أو مشاعر أو مجادات ،إخل)
كيف كانت االستعدادات للزفاف؟ (مراعاة اجلوانب الشرعية ،االهتمام مبظاهر العرس،

املدعوون ،طبيعة االحتفال ،كم اإلنفاق ،إخل)
كيف كان الزفاف؟ تقليديا أم غري تقليدي؟ وملاذا؟
كيف كان الزفاف من وجهة نظري؟ وملاذا؟
كيف كان الزفاف من وجهة نظر زوجي /زوجيت؟ وملاذا؟
كيف كان الزفاف من وجهة نظر الناس؟ وملاذا؟
كيف كانت ليلة الزفاف (اخللوة والبناء)؟
هل مضت ليلة الزفاف بيسر وسهولة وتقبل أم ال؟ (إذا كانت اإلجابة نعم أو ال :ملاذا؟)

 .9أين مت قضاء الفرتة األوىل ما بعد الزفاف؟ (رحلة االستمتاع واالنتقال والتعارف أو ما يعرف ب
(شهر العسل))
 .01كيف تغريت احلياة بعد الزواج؟ (احلياة اليومية املخططات النظرة العامة لألمور)
 .00هل بقيت العالقة مع عائليت كما كانت قبل الزواج أم تغريت؟ إذا كانت اإلجابة نعم ،ملاذا؟
وكيف؟
 .03هل كنت أمسح لعائليت بالتدخل بشئون زواجي؟ إذا كانت اإلجابة نعم :إىل أي مدى؟ وإذا
كانت اإلجابة ال :ملاذا؟
.02
.01
.03
.06

االنسجام بعد الزواج هل بقي كما كان قبل الزواج؟ أم زاد؟ أم نقص؟ وملاذا؟
هل الوقت املفروض للبيت كاف؟ وهل أعطي البيت حقه؟ وهل أهل بييت راضون؟
هل كان (أو ال يزال) هناك أي نوع من االضطهاد أو سوء املعاملة (نفسي ،جسدي ،عاطفي)؟
ماذا يعين (تعين) زوجي (زوجيت) يل؟

 .07ما الذي أود أن أقوله لنفسي ،وألهلي ،وملن حويل؟ (ما الذي أود أن أبوح به وأخرجه من
نفسي؟)
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فصل :األبناء
.0

أول ما أتذكره هو( :سواء صور أو موضوعات أو أشخاص أو مشاعر أو مجادات ،إخل)

.3

هل كان هناك ختطيط ملا يعرف بتنظيم النسل؟ وملاذا؟ (سواء كانت اإلجابة نعم أو ال)
هل هناك أبناء؟ كم عددهم؟ مىت وهب هللا أول مولود؟ وكم الفرق بني كل مولود وآخر؟
هل كان هناك مرد أنوي االنطالق منه والرجوع إليه يف شئون تربية األبناء؟ ما هو؟ وهل مت
الرجوع إليه فعال؟

.3

هل كانت هناك أية معوقات نفسية أو جمتمعية أو مادية حتيط بظروف احلمل والوالدة وما
بعدها؟ هل مرت فرتة احلمل دون مشكالت تذكر؟ وماذا عن الوالدة و(مصاعبها)؟ وهل كان
هناك شيء من الضيق بعد الوالدة ألي سبب؟

.6

هل بقيت العالقة مع أهلي كما كانت قبل اإلجناب أم تغريت؟ إذا كانت اإلجابة نعم :ملاذا؟
وكيف؟
هل كنت أمسح هلم بالتدخل بشئون تربية األبناء؟ إذا كانت اإلجابة نعم :إىل أي مدى؟ وإذا
كانت ال :ملاذا؟

.2
.1

.7

 .8كيف كان شعوري جتاه زوجي أو زوجيت أثناء فرتة احلمل؟
 .9كيف تغريت احلياة بعد األوالد؟ (احلياة اليومية املخططات النظرة العامة لألمور)
 .01ما هي األنشطة اليت أقوم هبا مع أبنائي (يوميا ،أسبوعيا ،شهريا ،سنويا)
 .00هل هناك مشكالت بعينها يف مسألة الرتبية؟ وملاذا؟ (سواء كانت اإلجابة نعم أم ال)
 .03هل الوقت املفروض لألبناء كاف؟ وهل هم راضون عين؟
 .02ما مدى معرفيت بأحوال أبنائي؟ هل أتدخل بشكل كبري يف مشكالهتم؟ أم أنتظر سؤاهلم
وحاجتهم يل؟ أم أحاول أال أتدخل أبدا؟ ما السبب يف أي حالة من األحوال السابقة؟
.01
.03
.06

أود أن نقوم باألنشطة التالية يف البيت (الرجاء ذكرها)
أود أن نتخلص من هذه الصفات يف البيت (الرجاء ذكرها)
أود أن أنظر يف وجه زوجي ألقول له أو هلا( :الرجاء ذكر أي مشاعر أتتين اآلن ،وذكر ما أود

قوله)
 .07أود أن أمجع أبنائي ألقول هلم( :الرجاء ذكر أي مشاعر أتتين اآلن ،وذكر ما أود قوله)
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فصل :االنفصال (دون طالق) أو الطالق
.0

أول ما أتذكره هو( :سواء صور أو موضوعات أو أشخاص أو مشاعر أو مجادات ،إخل)

.3

ما هي نظريت أو فلسفيت لالنفصال أو الطالق؟
من أين تنبع نظريت لالنفصال أو الطالق (من أين أتيت هبا)؟
ملاذا حصل االنفصال أو الطالق؟ (الرجاء ذكر السبب املباشر وليس األسباب املرتاكمة)
ما هي األسباب املرتاكمة اليت أدت لالنفصال أو الطالق من وجهة نظري؟

.6

هل حاولت (حاولنا) االستشارة قبل اختاذ قرار االنفصال أو الطالق؟ إذا كانت اإلجابة نعم:
من كان (كانت) املستشار (املستشارة)؟ وما أسباب اختياره (اختيارها)؟ وإذا كانت اإلجابة ال:
ملاذا؟

.7

هل حاولت معرفة أسباب حصول االنفصال أو الطالق؟ إذا كانت اإلجابة نعم :ما هي؟ وإذا
كانت ال :ملاذا؟
العائلة :هل كان هلم سبب مباشر يف هذا االنفصال أو الطالق؟ وكيف؟
ما الذي أنوي إصالحه يف نفسي لو قدر هللا يل أن أعود يف تلك العالقة الزواجية؟

.01

ما الذي أنوي السعي إلصالحه يف اآلخرين لو قدر هللا يل أن أعود يف تلك العالقة الزواجية؟
هل هناك أبناء؟ (الرجاء ذكر عددهم ،وجنسهم ،ومراحلهم العمرية).
هل فكرت (فكرنا) بوضع خطة لبقاء التواصل بعد االنفصال أو الطالق لفائدة األبناء؟ إذا

.2
.1
.3

.8
.9
.00
.03

كانت اإلجابة نعم :ما هي اخلطة؟ وإذا كانت اإلجابة ال :ملاذا؟
 .02من يفضل األبناء؟ أنا أم طليقي أو طليقيت؟ وملاذا؟
 .01هل فكرت باالرتباط بعد االنفصال أو الطالق؟ وملاذا؟ (سواء كانت اإلجابة نعم أم ال)
 .03كيف أشعر اآلن (بعد االنفصال أو الطالق)؟
.06
.07

الزواج.

ملخص ما مررت به من جتربة (جتارب) يف
ما الذي أود أن أقوله لنفسي ،وألهلي وملن حويل؟ (ما الذي أود أن أبوح به وأخرجه من نفسي؟)

فصل :من أنا؟ ومل أنا؟

الفتة :أنصح برتك فرتة زمنية (بضعة أيام مثال) بني اإلجابة على الفصول السابقة وبني اإلجابة على هذا
الفصل ،ألسباب أمهها :اخلروج خبالصة حقيقية وموضوعية وغري متأثرة بنفسية الفصول السابقة (سلبا أو

إجيابا).


أول ما أتذكره هو( :سواء صور أو موضوعات أو أشخاص أو مشاعر أو مجادات ،إخل)
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ما هو أول شعور أو رد فعل ظهر لدي اآلن؟
من أنا؟ (أرجو عدم ذكر االسم أو الصفة أو الديانة أو املهنة أو املكانة اجملتمعية أو إجابات
آخرين)
مب أصف نفسي؟
ما هو أكثر ما أحب يف نفسي؟ (الرجاء ذكر ثالث صفات على األقل)
ما هو أكثر ما أبغض يف نفسي؟
ما الذي أمحله يف نفسي من أثقال وأمحال وشوائب يلزمين أن أختلص منه؟ سواء كان ذلك مع
هللا أو مع النفس أو مع اآلخرين.
هل أنا شخصية متكربة؟ إذا كانت اإلجابة نعم أو ال :ما دالئل ذلك؟
هل أنا شخصية متعلمة (أو قابلة للتعليم واإلصالح)؟ إذا كانت اإلجابة نعم أو ال :ما دالئل
ذلك؟
ما هي مواهيب (اليت أشعر أنين أملكها دون أن أبذل فيها دراسة أو جهدا أو حىت طلبا هلا)؟
هل أشعر أنين منحت ملواهيب الفرصة الكافية لتظهر وتغتنم؟ هل حتولت هذه املواهب أو بعضها
(على األقل) إىل هوايات؟
ما هي هوايايت؟ ما الذي أفكر فيه يف أوقات الفراغ (إن وجدت)؟ ما الذي أمتىن أن يكون لدي
الوقت الكايف (بعد أن أهني واجبايت ومسؤوليايت) ألستمتع مبمارسته؟ ما األعمال اليت أفكر فيها
أكثر من غريها عندما أكون وحدي أو عندما أتأمل يف أي أمر؟ ما الذي أمتىن أن يطلبين اآلخرون
ملمارسته أو ملساعدهتم فيه؟ ما الذي سبق أن طلبين اآلخرون ألساعدهم فيه وأديته على وجه
متميز؟ ما الذي أتصور نفسي وأنا أمارسه يف حيايت اليومية بغاية االستمتاع واإلنتاج يف آن واحد؟
مل أنا هنا على األرض؟ وهل أفعل ما يربهن اإلجابة على هذا السؤال؟ وكيف؟ (بشكل تفصيلي
يف حيايت اليومية)
ما هو هديف األكرب يف هذه احلياة؟
ماذا فعلت وأفعل لتحقيق هديف األكرب يف هذه احلياة؟ (بشكل تفصيلي يف حيايت اليومية)
ماذا فعلت لتحقيق هديف األكرب؟ (الوسائل أهدايف املرحلية بشكل عملي
ملخص جلدول حيايت اليومية:
 ملاذا أكتب كل هذه املعلومات؟
مما سبق ،هذا ما خرجت به كملخص ملسرية حيايت:

يومي):

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -
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رسالة وصلتين من ابن إحدى املراجعات بعد أقل من أسبوعني من العمل على [قراءة

النفس]:

“السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،بداية جزاك هللا خريا ،لقد أصبحت أمي بفضل هللا ممتازة وكأهنا مل تكن
مريضة بتاتا ،وإذا نظرت إليها اآلن يستحيل أن تقول إهنا نفسها املرأة اليت كلمتها منذ أسبوعني ،التحسن
فاجأ اجلميع إال أنا ،وبعد فضل هللا والتوكل عليه أوال ،فقد ساهم يف هذا التحسن ملف قراءة النفس
وكف أذى اآلخرين من خالل منعهم عن االستعجال بالدواء الكيميائي أو جلسات الكهرباء أو الرسائل
السالبة وتأمني جو حميط متفهم ومقتنع بضرورة الصرب وعدم االهنيار أمامها واالتصال املستمر هبا وسؤاهلا
عن نفسها وتوجيه االهتمام إليها .اآلن انعكس الوضع ،أصبح الكل فرحا ومطمئنا ،أصبحت تعمل يف
البيت وحتب اخلروج وعادت عالقتها مع الوالد ممتازة وأصبحت تقول له ما يف داخلها وما كان يزعجها
منه يف السابق”.
ورسالة ثانية من إحدى األخوات تنصح به

أخرى:

“أهنيت ما نسبته  %75من الكتاب ،بعد صحبتها أسبوعا؛ ستتفاجئني بأنه مل خيطر ببالك سؤال إال
وجتدين اإلجابة يف السطور التالية ،كنت أفاجأ بذلك كثريا! ستأتني على بعض املواضع يف الكتاب وتبكني؛
حدث ذلك معي مرات عديدة ،وال أدري ملاذا؟ وستأتني على مواضع أخرى وترين شعلة نور أنارت يف
عقلك وملست قلبك فهدته طريقه .هو من الكتب اليت تركت يف نفسي أثرا عظيما .وأعلم أين لو استكملت
الـ  %25الباقية سيكون األثر أعظم ،ولكين أحاول أن أستجمع شجاعيت الستكماهلا .ستعرفني املعىن
احلريف ملا أقول وملاذا أقوله عندما تشرعني يف قراء الكتاب .كنت معتادة أمسع وأخفف على من حويل على
قدر ما يساعدين به هللا؛ أما اآلن فلقد أصبحت أقول“ :اقرئي هذا الكتاب أوال ،وأقابلك بعد أسبوع
لنتكلم ”.نفع هللا بنا وبكم”.

ورسالة

ثالثة:

“ دكتور عبدالرمحن ،أمتىن أن تكون مادة [فقه النفس] من متطلبات اجلامعة ،ولو االختيارية على األقل.
تبد يل إال خالل الشهرين املاضيني ،واكتشفت أين خالل أربع سنني
وهللا لقد عرفت أشياء عن نفسي مل ُ
جامعية كنت اختبّط يف حماولة معرفة سبب االستياء الذي كنت فيه .ال أقول إنين حللت كل مشاكلي
اآلن ،لكن الرؤية اصبحت أوضح يل .جزاك هللا خريا ،ولو كانت هناك كلمة أبلغ أشكرك هبا لفعلت”.
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ورسالة رابعة (حذفت من الرسالة عبارات (مبالغة يف املدح) واستبدلتها بنقاط

…):

“الدكتور (…) عبدالرمحن .بداية ،أحييك بتحية اإلسالم :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته يا (…)
دكتور .وأشكرك جدا ،وأرسل لك ألف حتية على إجنازك (…) الذي لواله لبقيت يف غيي وضاليل إىل
يوم البعث .لقد حققت إجنازات عظيمة بعد شفائي التام على يديك بإذن هللا.
ومن أهم اإلجنازات :صرت أهتم بنفسي بعد إمهاهلا سنينا طويلة  /ابتعدت كثريا عن اإلنرتنت  /رجعت
ملمارسة هوايات سابقة كنت أوشك أن أنساها  /ختلصت من الشك واألوهام واخلوف والفوبيا  /صرت
أصعد الدرج الكهربائي وأستمتع بصعوده  /زال الطمس عن دماغي  /أصبح تفكريي منطقيا ،بينما أثناء
مرضي كنت ساذجة  /صرت شعلة نشاط  /صرت أصلي مجاعة ،وهذه أول مرة يف حيايت ،وأحس بسعادة
كبرية يف صالة اجلماعة  /تقدمت ألداء العمرة وستكون هذه هي املرة األوىل اليت أعتمر فيها إن شاء هللا
 /صرت سببا يف إدخال السرور على بييت وأعدت هلم البسمة عندما رأوا أمهم قوية وأن شخصيتها قد
حتسنت  /ابنيت حتسنت نفسيتها عندما رأت أن أمها قوية الشخصية  /عدت للناس بعد عزلة دامت 21
سنة بكل ثقة وثبات  /أستطيع اآلن أن أقابل أكرب شخصية على البسيطة دون خوف  /صرت أتفاعل
مع الناس وأساعدهم حلل مشاكلهم ،بعد أن كانوا هم سببا يف مشاكلي  /كسبت احرتام الناس الذي أراه
يف عيوهنم وهم يتعاملون معي ،بعد أن كنت أرى يف عيوهنم مظاهر النفور أو الشفقة  /كثري من الناس
حويل يتطلعون بدهشة هلذه (الشخصية اجلديدة) وال يصدقون أن كلمات يف كتاب هي سبب شفائي /
تقدمت لعدة وظائف للعمل  /تقدمت للتسجيل يف تعلم قيادة السيارات
اجملتمع.

صرت أقوم بأعمال تطوعية خلدمة
نزلت كتابك على  CDوطبعته على ورق من أجل توزيعه على اجلامعات”.
ورسالة خامسة بعد قراءة

املادة:

“السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته؛ جزاك هللا خريا ،أود أن أقول يف البداية إن ريب هو األول يف حيايت وهو
مركز حيايت ،إال إن الظاهر أنين سهوت عن هذا .عندما أهنيت املكاملة معك ،قلت يف نفسي “كيف
يقول يل إن هللا ليس هو األول يف حيايت؟” إال إنك وبصراحة أمسكتين من الشيء الذي أخاف منه،
ألنين كنت دائما أخشى عدم اإلخالص ،إال إن هللا هو الذي كان وال يزال دوما إىل جنيب ،حينو علي،
ويرمحين ،ويهديين ،ويسمعين ،وينور بصرييت ويدلين إىل احلالل ويبعدين عن احلرام ،وال أكثر من قول“ :وما
قدروا هللا حق قدره” ،إذا كان حيب لفالن “اين اخاف أن ميسك عذاب من الرمحن فتكون للشيطان
وليا” ،وفالن مل يتغري وجعلين على هامش حياته ،فعندها سأقول قول سيدنا إبراهيم “قال سالم عليك
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 وأقول، وهذا ما سأفعله،” ريب هداين إىل “خذ الكتاب بقوة،”سأستغفر لك ريب إنه كان يب حفيا
.” وهللا املستعان،”“اللهم إن مل يكن بك سخط علي فال أبايل
 هذه رسالتها األخرية،]ورسالة سادسة من مراجعة كانت ترفض قراءة املادة واخلوض يف [قراءة النفس
:التجربة

قبل أن ختوض

“Dear doctor,
Do you think that I will be cured if I read your form? Do you want me to send you the answers
to the questions?
I still insist on refusing to fill the form because it reminds me of the past and I don’t want to
remember the past because it injures me. This is the last letter you will receive from me and
this is a promise and please don’t try to convince me. The problem is related to me. I know
that you are a great doctor and you have a great reputation and you deserve this certificate
and I am lucky that I met a great person like you. I know that God want to test my patience.”
:املادة

وهنا رسالتها بعد

“Salaam. I want to tell u that I feel that I began to change and I am happy to tell u that. Thank
God first and then to u doctor. I really reached to the real reason of my depression. I really
feel happy from inside and I began to feel that life is beautiful. I didn’t taste the feeling of
happiness for many years until I have read your book. When I pray I feel happy. I began to
understand what I am saying in my prayers even I felt very happy when I read Quran and I feel
I want to read Quran more and more. When I was reading Quran previously I used to feel
bored and I become tired and something pressed on my mind but now there is something
beautiful inside me. Even my kids noticed the change. Thanks a lot doctor. It was a help from
God Almighty from the heaven to me and this help was you.
ALLHAMDULLILLAH
SALAM”

) فقد جتاوزت التفصيل يف قبول النفس وتقديرها،وماذا بعد قراءة النفس؟! (الختصار املادة
• جلسة مع النفس لتحديد األهداف والعمل على وضع جدول يومي حبيث ال يكاد يكون فيه
. بعد وضع اجلدول، وهنا قد أنصح باالستشارة.وقت ضائع يسمح للملهيات أن تتمكن مين
 وحضور،) القراءة (وهو أفضلها: وهذا له سبل كثرية.)• طلب العلم يف اإلجابة عن (من أنا ومل أنا
 فإن يل مادة كنت قد، أما القراءة. واالستشارات الفردية مع أهل العلم واالختصاص،حلق العلم
. فعلى الراغبني باالطالع عليها مراسليت،)كتبتها عن (منهج القراءة وطلب العلم
 وهنا أنصح بقراءة صفحة،• احلرص على وقت يومي أبدأ فيه التعرف على حقيقة العالقة مع هللا
) مث أنصح بكتاب (أيسر التفاسري،مع القرآن يوميا مع العلم مبعاين الكلمات الغريبة وتفسريها
.أليب بكر اجلزائري
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• وكما هو احلال مع القرآن ،فإنين أنصح حبديث نبوي يومي مما يعينين يف فهم سلوك احلياة اليومية،
وأنصح بداية بـ [األربعون النووية].
• العمل على مد اجلسور مع (صحبة صاحلة) ،سواء كانت صحبة (قدمية) أو (جديدة) .فإذا كانت
الصحبة قدمية ،فإنين هنا أكون قد أتيتهم بنفس غري اليت تركتهم هبا.
وأما عن اجلدول

املقرتح:

• النفس  :وهي تشمل كل ما دوهنا ،من األهل ،مرورا بطلب العلم ،وحىت األنشطة االجتماعية
لي من
و(الدعوية) املختلفة .واملشكلة أننا نظن أن الطموح دائما يعين (إرهاق النفس) ،كم مر ع ّ

املتفوقني الذين ال يكادون يكلفون أنفسهم ما ال حتتمل ،ببساطة ،ألهنم يفعلون األمر مبتعة
وارتياح وبتخطيط سليم.
• طلب العلم أو الدراسة :هذا الرتتيب ال يعين أن الدراسة أهم من األهل ،بل هي جزء من إعطاء
النفس حقها ،وكم خنطئ عندما نضع الدراسة وطلب العلم على أهنا (ملف) آخر غري ملف

(النفس)! ونصيحيت هنا :أنا يف حاجة إىل أن أرجع إىل شخص مرجع يكون أو تكون املسؤول
أو املسؤولة عن توجيهي يف كيفية طلب العلم.
• القراءة الالمنهجية  :هي أيضا جزء من االهتمام بالنفس ،ونصف ساعة من قراءة ال منهجية
ولكن بنظام (كتاب معني أو منهج معني يف تزكية النفس) قبل النوم (مثال) هلا ناتج طيب ،وما
أكثر تلك الكتب اليت ختمتها بقراءة ما قبل النوم أو يف انتظار وجبة طعام أو حافلة نقل أو غري
ذلك من األوقات (امليتة) لدى اآلخرين .أما قراءة (من كل بستان زهرة) فال تصنع عاملا أو عاملة!
وإن كانت تعطي شيئا من املعلومات ،لكنها (حسب خربيت) تضيع من الوقت ما ميكن اغتنامه
يف خري كثري.
• األهل  :طلب العلم الذي ينبغي به أن يزكي نفسي ،سيؤدي يب (بالضرورة) أن أكون شخصية
بارة متميزة ،وإال فما نفع العلم؟! احلياة اليومية يف البيت مع دقائق من الفكاهة والرتويح والسؤال

عن أحواهلم تعين هلم الشيء الكثري ،أما إذا رأوا فينا أن (خرينا للخارج) فلن يقدم هذا ال ألنفسنا
وال هلم وال ألمتنا شيئا كبريا!
• األنشطة الالمنهجية :مع شيء من التخطيط ،فإهنا لن تأخذ مين إال اليسري من الوقت ،أما إذا
بلغ األمر هبا أن تأيت على حساب طلب العلم ،فطلب العلم أوىل .وخدمة األمة شيء طيب،
ولكن األطيب هو السعي لسد ثغرة حقيقية يف بناء األمة ،وما أكثر الثغرات؟!
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أنصح بتقسيم

األيام كالتايل:

• أعمال واجبة :حق النفس يف تزكيتها أمور خمتلفة :الفروض الشرعية ،وطلب العلم (الفصل
الدراسي وما يتبعه) ،واألهل (ولو نصف ساعة يف

اليوم).

• أعمال دون الواجبة :الورد اليومي ،والقراءة الالمنهجية (قبل النوم) ،واألنشطة الالمنهجية (ساعة
أو ساعتني يف حميط الدراسة أو املهنة وليس بعد ذلك) ،ومساعدة اآلخرين ،واهلوايات (أنصح

باغتنام اهلوايات وربطها باملهمات

األخرى).

• أعمال هامشية (إذا كان هلا وقت فائض) :االتصال بالصحبة الصاحلة ،واخلروج مع األهل خارج
املنزل (بناء على طليب أنا وليس هم) ،ومشاهدة أو االستماع إىل مادة تروحيية (أحيانا تنتقل هذه
اخلانة إىل األعمال الواجبة إن كان من شأهنا إعطاء النفس حقها من

الراحة).

ويف اخلتام

اللهم اهدين ألحسن األخالق ،ال يهدي ألحسنها إال أنت

واصرف عين سيئها ،ال يصرف عين سيئها إال أنت
وفقين هللا وهداين ملستقيم صراط اإلصالح
وصلى هللا وسلم على معلم الناس اخلري
نبيي ورسويل وسيدي ومعلمي وحبييب وقدويت وشفيعي بإذن ريب
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني
د .عبدالرمحن ذاكر اهلامشي
طبيب واستشاري العالج النفسي والرتبوي
http://www.artoflife.net/archives/559
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