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ـّرى(وقال له    ):لموالنا النف

  :وقال لى

  فقف بين يدىإن أردت أن تثبت بين يدى فى عملك 

ال طالبا منى وال هارباً إلى، إنك إن طلبت منى فمنعتك رجعت إلى الطلب ال إلى 

  .أو رجعت إلى اليأس ال إلى الطلب

  وإنك إن طلبت منى فأعطيتك رجعت عنى إلى مطلبك،

  وإن هربت إلى فأجرتك رجعت عنى إلى األمن من مهربك من خوفك

  .وأنا أريد أن أرفع الحجاب بينى وبينك

  .فقف بين يدى ألنى ربك وال تقف بين يدى ألنك عبدى

  وقال لى إن وقفت بين يدى ألنك عبدى ملـت ميل العبيد،

  وإن وقفت بين يدى ألنى ربك جاءك حكمى القيوم

  فحال بين نفسك وبينك

  :فقلت له

  ال ملجأ منك إال إليك،

  إن لم أطلب منك فممن أطلب؟

  ليه وال بمنعهالطلب يغنينى فى ذاته ال باالستجابة إ

  .تمنحنى طلبى فأفرح ألعاود طرق الباب ليفتح لى فأنسى طلبى، وأواصل الطرق

  .تمنحنى طلبى فأتبين أنه لم يكن هو، بل كان الوسيلة إليك

  .تهدينى إلى ما أفعل، فأتأكد أنك راضٍ عنى، فأنا راض عنك

  أى يأس هذا الذى يمكن أن يشككنى فى سعيى، وحقى فى رضاك؟

  .ر، واإلجابة خير، والطلب وسيلة، والحق وجهك سبحانكالمنع خي
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  .عطاء الدنيا واآلخرة ال يغنينى عنك

  .فضلك إذْ تعطينى هو فضلك إذ تعطينى، وليس ما تعطيني

  .وارد أن يـضلّنى مطلبى إذْ يتحقق

  .وارد أن يضيعنى يأسى إذا تأخرت االستجابة

  .وارد أن يسعرنى طمعى إذا تماديت فى الطلب

  .أنا خاسر فى كل هذا، من كل هذا، فاغفر لى ضعفيو 

  .يشفعُ لى عشمى فيك، وداللى عليك

  :أقسمتُ عليك، وسوف تبرنى كما وعدت

  .ليس بتحقيق مطلبى، بل بتثبيت وقفتي

ال يكفّان عن السباحة فى المحيط، يقينا بأن له شاطئاً غير " إيابٍ -بذهابٍ "ال ثبات لوقفتى إال 

  محدود، وإن لم يبد فى األفق؟

  أشرف أن أكون عبدك وأنت ربي،

  .لكنى ال أشرف ـ بفضلك ـ أن أميل ميل العبيد 

  .ليست تجارة هى، مع أنك تغرينا بتجارة تنجينا من عذاب أليم

  .يست تجارة، ألننا عبيدك حباً ال ذالل 

  .ال أميل ميل العبد، ال أخنع، وال أشرك بك شيئا  

  .فسمحتَ لنا أن تكون ربنا 

  .حررتنا من عبودية ميل العبيد، هذا حكمك العدل القيوم

  نفسى تواقة مع ذلك إلى عبودية ليس بها ميل، وال لها مقابل، 

  فحـلتَ بينى وبينها كرما منك، 

  .جلّيتَ ربى وأنا حولك منضبطا فى دائرة مفتوحة، ال أنحنيفت 

  .ال أميل، ال أمّل، ال ألين 

  .ال أتوقف، كدحا إلى وجهك كدحا

  .يفرضون ما يفرضون، سواء حـسـنت نواياهم أم نصبوا الشباك

  .تظل الوقفة هى الشروق المتجدد من داخلنا 

  .يال عنككل ما يفرضون على أقلبه إلى وسائل إليك، ال بد

  اللهم اهدهم إن أحسنوا النية،
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  واغفر لهم إن أخطأوا السبيل

  .ورد كيدهم إن عموا وصموا حتى ظلموا وضلُوا، وأضلُّوا 

  على كل هذا إليك وأعنّى

 

  
***    ***  

  وحـدة الدراسـة والبحـث في اإلنسـان والتطـور
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  )  إإلصدار الفصلي حسب المحــــــــــــاور   ( نشــــرة اإلنســـــان والتطــــــور

  2012    شتــــــــــــاءشتــــــــــــاءشتــــــــــــاءشتــــــــــــاء

  عنـــــــدمـــا يتعـــــــــــرى اإلنســــــــــــــان

  مع ملحـــق ردود بريـــد الجمعـــة

www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookWinter12.pdf 

www.arabpsynet.com/Rakhawy/ RakBookWinter12.exe 
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 لدراســـة و البحـــث فــي اإلنســان و التطـــورفي وحــدة ا   للتسجيل

Ù^{{{{{‰…] íÓf�Ö]<‚è†e<±]<g×�  
arabpsynet@gmail.com 

êÖ^jÖ]<tƒçÛßÖ]<Ùø}<àÚ<í{{{{{éÛ×ÃÖ]<ì�ŠÖ^e<^eçv’Ú 
http://www.arabpsynet.com/cv/cv.htm 

 

 علـى الويـب) اليوميـة" (اإلنسـان و التطـور " كامـــل نشــرات 
http://www.rakhawy.org 

www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm 
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