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من عمق األلم حين تخرج المتعة 

توببتهو تجربةوحتيةووحت فية ووحتة وتوحتةجب  وحتةاأللم

بن يتن ةيتكيةن،ت قدتوك نتةيديتأ تةنةوريتفب يتأ ت

 هوو تسيةووي تأ ت ووب بةيةوواتعوب عةووتتعوجوويتجةووةة ،ت

عوبرتتجي تةيألومتأكثبتةنعوةبأة ة ةيتةبدمتعوةبيدة،ت

يفتألنترةةهيتويج يتتبفتةيتويج و تعوبرتتةنتعألوو

ت،تعوبصةوحتةةيتوربتتسيةيةوهيتةويألومتأقو لت وةودةتأةو 

ج صووووتتةووووييث نتن ةووووو نتسووووومتأنتعووووو كبوي تعوة وةووووح

كتعوةجب  حتعوةبجةةحتةيوجريباتعوبية وحتأكثبتسوالةيتةنتج 

 تكينتةيألومتعوةدني،ت وكنتهتتوةكننيتأنتني تتعألومتكةيتو

(1)فبصحتةجييحتو ب بتعوةجبحت كوف؟ت

 و لتو  تتصييةيتأن تأةج يتةةبضتعوةبةينتفةيتفويدتو

ف ووومتعوة ووويتكيوةووويةد،ت ةووويتفووويدتورووودتيجووومتو ةبةوووحتت

،تف ووببتأنتوجصوويياتةووضتعوةووبضتةبوودتأنتكووينتةوو عقي 

توووو ،تةيكووومتأنتعووووبفضتوة ووودتسفوووبع ع توربوووت بعفوووضه

عوةبةينتة ي متوهي،ت هو تةويتةوو ودتةونتةبودألل تعألووم،

 تو ةوويتف دتكين تةصييةج توآللمتتجوجمتفةوبتيو عبتوربوو

. واةب تكةيتو تكينتعألومت خصتوُدبكت وةةضت وةجر

األلعاب النارية وإشعالها من اجل انتزاع تفجير

المتعة، هو انتزاع للمتعة عبر ألم 

  ثممم بممسأ يفتمشممن مممواحن أخممرك حيممال الحممممة  مم  أن يمم  ن    مم

ان إصممابتب بمثممل همم ا المممرأ،  عممرر أن يعتبممر الفممرحان  مممما لممو ممم

، ضمميفا أو رفممول يحممل عليممب، ويمما لجمممال رفممول يمممون مرفمملب  

فاة ، وعالقمة تلما الصم( )وهو ما جعلب مفتمشمفا صمفاا المرفمل 

بمماأللم المم ن أ ن بممب، ممما جعلممب مممسرا لمفممار امثممر قربمما  ، وصممار 

إال يسرا جماال حجب عن االصّحاء،  بل حتم  ال يمممنهم أن يمسرمو 

  ممن بتضلع  اا التجربة، وأغرب ما جاء    حالتب، أنمب حمين ش مف

ع الفرحان شعر بالوحشة وألم الفراق، إ  مان عل  وصال يموم  مم

!.   الرفول، وقس  ارق وما عاس يعوس 



من عمق الظالمحين يخرج النور 

بووتتوكووتتقوو ةتفبووتتقوو ةتبدتففوويتعو و ووويبتأثةوو تعوب ةوويبتةوونتأنت

 تةةي وحتو تفيتعوة دعبت ةبيك توهيتفيتعلجروي،،ت هو تةويتنالي و

ةتعو وووتتفوويتعوةةوبووحتس تيبكووحتعو وووتت عونهوويبتيووونتوجبيقةووين،تف وو 

عوة  ةووووحتجوووودفضتقوووو ةتعونوووو بتوونووووة متعونهوووويب،ت نووووبع،تفوووويتفةوووو مت

بوودتعوةجتوويدع تكوويألو عنتةووثال،تف توو اتعو وو نتعألةوووضتوكوو نتة

ة عة ج تو  نتدعكونتأةو د،ت ةوضتعوةةويبتعوصوييتيوواتعألةصويت

وةةوةةحتيونتوجمتجةبومتعورةدتةأةصيتتةنت ع تنو  تعو وب ةوي تع

عبةت ةوويتعو ووبو ةووبضتكوويتوبج وويتعورةوودتة دبعجوو تفوويتعوة ي ةووح،

،تفةووبتعألنيةووتتسلتفوونت  ةووحتأييةوو تةةخجبفهوويتفأةصووب( ةبوووت)

ي عةتسلت ةيتعوث بةتعو بنةووحتعوجويتعنة  و تفونتقوومتعويبووحت عوةةو

 تآنتس نرودتفويتعو وبفنت  ةحتعإلقةيفوونت قهبتعوة و كتو وبةهم،

ُ ۤاع ت: )و كبتهللاتجب م وفِتتسِوَومتفَوأو َكهو ونتوَُكوموتبوتوَنُ وٱوو َةجِو ِتب تَبةُُّكومتةألِ ،ت(يو

بيةحتس تف  ةحتعوكهفتكين تف متعوتدتة يبنحتةيوةألبحت عون بت عو

 تربوتتأخبجتعو جووحتةنجصوبونتةبودتيوون،تةوتت عدتباتعوبويوةونتس

وبِتتَةوَضتفَإِن ت: )عو المت عون بتوةتوينتةجصييةونتس تقيتتجبيوم بُةو ٱوو

ًبع . .بجأكودعتفنتن بتةةجةبتةيوبغمتفةدت  ةحتعوبة( وُةو



من عمق الضعنحين تخرج العوة  

ي توخج وووفتة هووو متعوتوووبفتةووويخجالفتعوييووووحت عوة ووودعنت عوث يفووو

قدتوبنيت عأل ةنح،تف دتوبنيتتعوتبفتعو  ب،ت قدتوبنيتعوةبض،ت 

جودعختتفدمتج فبتعوة عدتعوال ةحتوإلنري ،ت قدتوبنيتعو هب،تن وبعًتو

 ووووكتعوب عةوووتتعلقجصووويدوحت علرجةيفووووحت عوةويةووووحتعوجووويتج وووكت

  وووب بتةبووودمتعألةوووينتوعوجببووووفت جووو ثبتف وووو ،ت هووو تةووويتوووو ديت

ب،ت تبفتعو دبةتف متعجخي تعو وبعبع ،ت ةةيبةوحتيبووحتعلخجووي

و وودتتووبفتعوبوويومتفووي.  ة عرهووحتعوصوودةي تعوخيبروووحت عودعخ وووح

عوةنويبتعويدتةنتغي تثينيتأكةودتعوكبة نتعونيجمتفونتيوباتعوون ةت 

عوخبعةووويني،تيوووواتأكووود تعألةيوووياتةووونتأنتعألبضتج وووهدتةنووويبت

دتفوةويتخبةينويتةيرمتةدونحتنو و بكت هبوي،ت ه تةويتأدلتو جةوية

ي تةووونتعوب ةوويبتلخجووبع تةوودع ت،تفكووينتعخجووبع تكنووديتونجوو  تغوو

.نويبعوكبة نتةنتعوه عبتووي و توةويدةتجيوتتةيوتتعلةوةن تفويتعوة

 وودتفووإنتكووينتعوتووبفتوبنوويتفوودمتجوو فبتعوةوو عدتعوال ةووحتوإلنرووي تف

تويتةون تعودبعةي تةنتأنتةةيبتعإلةدع تفويتعإلنروي تقودتوكو نتأو

 نيروي عكيه ب ووةيفةبتعوةب قوي ،تفهويتهويتعوويةوينتةبودتدةويبت

سثوووبتعو ووويبتعو نة وووحتعو بووووحتجبووو دتةوووتتجوووب دتجكن  رووووي،ت هووويتهوووي

ينوووحتعلوةووينوجونتجبوو دعنتةبوودتةوويت ووة همتدةوويبتعويووباتعوبيوةوووحتعوث

ع توجةوو دتصوونيفوي،ت سنتكووينتعوتووبفتفوونتعو هووب،تفةب وومتعوثوو ب

أما إن مان عــــــــنعوجيتةر هيتعوجيبوختجةخت تفنتع دهيب،ت

يب الم ن اصمهومنم مرأ،  ها هو العالم الفيزيائ  فمتيفن 

بممممممممممممرأ البارمنفمممممممممممون يتممممممممممم لق عبمممممممممممر نظرياتمممممممممممب 

راءة المم ن اختممرع العممولممويب بريممل الضممرير الفيزيائيممة، 

ت لعا باللمب، وقس زاسا إعاقة الموفيعار بتهو ن    فمعب

عبر ما عزن، والعائمة تحمول حمين تخمرج العموة ممن عممق 

.الضعن



من عمق الشرحين يخرج الخير 

روووبلتةيووواتعو وووبتفووويتعوب ووو متعلرجةيفووووحتفووويتسةووويبتن بووووي ت

و وبتفويتيوواتوجرةودتععوةةوي،كب متعلرجةوي تت ف ومتعوون  تةخج  ح

 ي تيوواتةونتصو. ن  ت خصوحتغووبتعرجةيفووحتأ تعوةبوتوحتن ةووي

عوةوووبوضتعون ةووويتأنووو تةجةوووبفتةووو  كويت فووودمتعو ووودبةتف ووومتسةووودعب

ةبعات،تف وو لتعلتووعوجبوويةفت ةينبوودعمتعوتووةوبت كووةلترةووياتعووون  

عوون  تعون ةيتعو يتوبينو تصيياتعوة  كتعوتويتتوةويتعرجهودتف ةويب

ويودت علرجةي تو خب جتةبالروي ت ةةويبع توتوةةتعوةو  كوي تأ تع

متةنتآثيبهيتف ومتنةوياتعألةوبةت عوةرجةوض،ت وةويتةون تعو و عنونتف و

نةياتد ويت  هب تةن ةي تد ووحتكةيي ل تو يدتةونتآثويبتعو وب

يت ثةووحتنةوو  جتعلرجهوويدتعووو يتج وو متةوو تعوةينووو. ف وومتجنوو  تةةوويبعج 

وةخي فهووووويتفووووونتسو ووووويفتعوووووون ةتعوب ةووووويت عو وووووي تفنهووووويتةيةجكووووويبت

ي تةةجيتوووبع توةيقوووي تةدو وووحتعنجرجهووويتةبووودتعوجةووو وبتفووونتةخ  ووو

.  نتعوون ةعويو عني تلنةبيثي تكبة نوحتتلتج يبنتفنتعنةبيثوي تكبةو

تعْةوِنتآَدَمتُكو»:  و  تتنةونيتعوكبومتف وو تعوصوالةت عوةوالمعوخةأ فيت تُّ

وووي ِوَنت تَ َخْووووُبتعْوَخة  ووويبه عةُووو نَتَخة  وبنووويتأنتعوخةو وووحتصووو حت هووو ع«عوج   

الةوح،تةةوبوحتفندتعإلنةينت لتو ردتأيدتةبص متيةاتعوب ودةتعإلة

،ت وووكتسنت(5) روويبتفوويتعألثووب،تباتخةو ووحتأدخ وو تصووييةهيتعورنووحت

 و  تبتومتعوج ةحت علةج  يبتودفبينتصيياتعوخةوحتفيتعلرجهيدتوة

يف هيتووة و تهللاتووةدتتهللاتعوةوو ي تف ومتتو بتعوج ةوحتويةوينتةوتتوتو

. ة وكتعوةخةئتعورنح،ت  وكته تعوخوبتيونتوخبجتةنتعو ب



من عمق اإلمفااحين يخرج اإلحفان 

( سةةويك )عوةود دتنة  رويتو يودتةونتهودبتعوةويبتفةوبتجبجةب

هم وة وويبة و ووبةهمتة ب فوويجهمفهوو تسيةووينتو نووي توووبيت

عألخبل،ت عوخالويتعوكهب ت ةةوحتنة  ريتآخوبتفويتسةةويك

،تعأل ووووبحتوجي و هوووويتوةيقووووحتوةووووجنوبتةهوووويتعوة ووووبتسيةوووويني

ونهويت عوةةيبوي تعوريفحتنة  جتفيتسةةويكتةيقوحتآنووحت جخ 

. ةنتأرتتعةجخدعمتفيتأ قي تجيووح

ندبيتةنتةيتفةيبتهللاتعوةكأو   ممارفاتنا الحياتية ي مر 

فتأنت،تةه عتعوة ه متننة ودتونةوون،تكوو(فيتعوةنضتفةيب)أنت

 فيتتخباتعوة ونحتةنتقةتتعوختبتكينتسيةينيتلتسةةيكي،

نمتعوةيتتف متهللاتعوةيةدتةنتأنتفالنتةويودتفنتعوةبودتة 

ووكوو نتعويروواتةنروويةتووو ت هوو تةوو ةنتسيةووينتلتسةةوويك،ت

ف ومت وب متهللاتةنتأنتةونلتعوةنصواتوبوالنتةوويكمتةويو  م

عونووي ،تووكوو نتعإلةةوويكت عويروواتفةوويبت سيةووينتو نووي ،ت

ةوووينت( ةوويتن ووصتةوويتتةوونتصوودقح) فوويتعويوودواتعو ووبوفت

تعلن  تةيو ضت  . عإلةةيكو  ويدةتفةبتعإليةينتيونتج لأل



من عمق العبححين يخرج الجمال 

بتكوويتنيةوومتأةووويةوونتأنتنج وودتف وومتة هوو متعورةوويتت ةبوويووب،تأ ل

نيتعوكوبومتتعوةدلتعو يتوك نتفو تعو ةل،ت وكتسنتجأة نيتفيتيدواتبةو و

وي ِمِت...)ص متهللاتف و ت ة مت وولِت،تأَْةوَوُاتِفْنوَدتهللاِتِةونتبِتوَُخْ  َحُتفَِمتعوص 

 توووتتيووواتأصووةي تعوبع يووحتعوكبوهووحتة ة وووحتةووتتةيووتتج( عوِةْةووكِت

 وب هيتأرةتتةةيتفهدني،تةنتأ كمتعووب ع لتف ومت هوبتعألبضتفنودت

 متونةونيتفيتهللاتجبيومتةنتفمتفةد،تعوصي م،ت يونتنةيوضتج رو تهللاتجب

ت)
ࣱ
ِةنَحهتَ أَلََةح تةُّ و

ࣱ
ب نتَخوو ِبَكح تتةألِ ُكمو توَ وت َتةُّ و َرةَجو ونهويتيوويتت،تونجةويبتتي(أَفو

أة نويت،تكو وكتسنتج"عورةويت"عوةبويبتعو يتو رهنيتهللاتسوو تيويتتة ه مت

أنوكتسنتةيتوبني" فيتهللا"فيتةةيبتعويا،تفه تفيتعإلةالمتأنتوك نت

ضتأبد تأنتجيوواتأ تجكووب،تفووالتةوودتأنتوكوو نتةبووويبتعو ةوو تتأ تعوووبف

بووويبعتجصوو لتأنتجكوو نتة" ة ووكيةتأةووةيبتهللات صوو يج "فةووبتهللا،تووو ع

فونترةويتتو  ة تت عوبفضتهني،ت ف و تف بتتي عةكتجة  وكتةبةوي ت

توو تف وو متةووي،تفووالتوصوولتأنتجيكوومتةأنوو ترةوووتتأ تقةووولتةوويتووومتجببأل

نوو ت،تف بووتتةوويتجووبع،توكوو نتفوويتفووبفتعونووي تقةويووي،تغوووبتأ(عوة ووكية)

خوبجت عوبك تصويول،تيونهويتن و تتو( عوة كية)رةوالتلنةرية تةضت

 ،تةونتفةودتعو وةلتعوو يتوجوبعبتتو نوي( عوة وكية)عورةيتتعوةنةرمتةوضت

 ف وووو تلتعويووو ع ،ت لتعوةنةووودتعو ووو عنتويكةوووينت فووودتعو عقوووض،تةوووتت

.عوي و حيواتة ةنت( عو  ا)



من عمق الياببحين يخرج االخضر 

إن مفهمموم األخضممر ال يعنمم  بالضممرورة الممزرع،  عممس

س يمون عبر  ممرة، أو مشمروع، أو إنجماز، واليمابب قم

يمون عن ضائعب، أو عوز، أو حصار، أو  عر، ممما ال

 ء لليم ب، بمل ممل شميوجس  م  قماموب اإلفمالم معنما  

مممممن حولنمممما ينممممبأ بالحيمممماة والحرمممممة حممممين األرأ 

ة حمين ،  الصمحراء الجا م(قالتا أتينا حائعين)والفماء 

ب تغمرهمما الفمميول تنبمما، والبمم رة الميتممب حممين تغممر

بالتربمممة تزهمممر وتثممممر، والبتمممرول  همممب أخضمممر ممممن 

الصمممحراء اليابفمممة، والممم هب والمممماب ممممن المنممماجم 

المظلممممة، وهمممم ا تممممرار ظممماهرة األخضمممر ممممن عممممق 

اليمممابب تصمممسق حتممم  ممممع ممممل نبممم ، حمممين اخضمممّرا 

،نبينممما يوفمممن عليمممب الفمممالم  لمصمممراألرأ بعمممسوم 

ممس صمل  واخضّر العالم توحيسا وقيما  بمجيم  نبينما مح
.   عليب وفلم للبشرية



من عمق الَجزرحين يخرج الَمــــــس 

مورونمما بممبالجممزر قممس يمممون عبممر ممما احاحتنمما 

مس عبر  جعلتنا محصورين    البيوا،  مان ال

تعزيمممز العالقممماا ممممع األبنممماء، وعبمممر انحمممالق 

تحبيعممماا المممزووم التممم  اختزلممما المفممما اا،

االشمممتراا  ممم  الممممم تمراا، وقلصممما نفعممماا 

ة وعبر لحمة المجتمعماا إ  أضمح  العمالم قريم

وصمممار ممممل إنفمممان يشمممعر بمشممماعر ومعانممماة 

اإلنفان اآلخر، ومل  لا أمام عسو موحمس  عمح 

، والجممزر مممع المممال "ضمميّق عبممر جممزر"حممين 

يممس ع اإلنفممان مممسا  مم  االجتهمماس عممن مصمماسر 

ويق للممزرق غيممر تعليسيممة، وابتممماراا  مم  التفمم

اا، حممين يصمميب األفممواق تشممبعا  مم  المنتجمم

.والعالمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماا 
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