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 تقريض بقلم األستاذ مالك بدري 

�

 بسم اهللا الرحمن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا محمد وآله وصحبه 

  

  أخي الحبيب الدكتور إدريس

لك خالص الدعاء و الشكر الجزيل على إرسال سفركم القيم الذي ال يستطيع القارئ أن يترك قراءته 

و أرجو أن تعيدوا النظر في موضوع حذف الجوانب الشخصية ألن فيها عبراً و دروساً، . إال مكرهاً 

م و نتجنب ما فلوال حرص األولين على تسجيل خبراتهم الخاصة لمااستطعنا أن نقتدي بالصالحين منه

نبينا عليه  في حياة" األحداث"يحدثنا بالتفصيل عن بعض   حتي قرءاننا الكريم. وقعوا فيه من هفوات

أفضل الصلوات مع زوجاته و أقاربه و أصحابه، تصور لو جاء القرآن الكريم بدون هذه المسائل 

عبس و "و بدون  "فقد صغت قلوبكماإن تتوبا إلى اهللا "الشخصية و انفعاالتها و العبر منها لو جاء بدون 

ً  مثل الوصايا العشر  "و زلزلوا زلزاالً شديدا" "وبلغت القلوب الحناجر"و بدون  "تولى لكان مختصرا

  .التي جاء بها موسى عليه السالم

لقد منحك اهللا تعالى لغةً جذابة و أسلوباً  ال يبارى و لعل طريقة ابن الجوزي في كتابة خواطره هي 

ً  من األحاسيس و . رق في اإلفصاح عن أفكارك و خواطركأنسب الط و قد وجدت في كتابك كثيرا

األفكار التي عشتها و ما زلت أعيشها، لكنّي ال أملك القلم الذي يسطرها و ال الكلمات التي تحسن 

  .التعبير بها فجزاك اهللا خيرا
  

 الك بدريم
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا محمد وآله وصحبه 

          

  صراع ":وبعد، فإن الدكتور إدريس قد أتى في رحالته الذهنية تحت عنوان 

وهو فكر يعرض للقلب بعد : وهي خواطر خطرت عليه، والخواطر جمع خاطر  "من أجل اليقين  

  :فكتبها وأرخها كأنما يعنيه صاحب المطهرة بقوله .أن كان خاليا منه

  منبع األعمال ومنها اآلمر      هذا ولما كانت الخواطر 

  :إلى أن قال   

  ربي ونفسي ملكي شيطاني    أربعة خواطر الجنان

  واآلخران مترددان    يمتاز بالثبات األوالن

  ل--------- عقب االجتهاد و التبت  وإنما يجيء خاطر العلى

  له وال وقت وبالشرع ارتبط  تصحبه برودة وال نمط

  بصارف بعكس إلقاء الملك    كالصبح يزداد اتضاحا ال يفك
  

خطابات ترد على الضمائر وقد يكون الخطاب بإلقاء ملك أو : وقال القشيري في رسالته الخواطر 

  .فإذا كان من الملك فهو إلهام، وإذا كان من اهللا سبحانه فهو خاطر حق. ن الحق سبحانه وتعالىم
  

كل خاطر ال يشهد له ظاهره فهو باطل، : وأما خاطر الملك فإنما يعلم صدقه بموافقة علم، ولذا قالوا 
نقال " عو إلى الشهوات وإذا كان خاطر شيطان فأكثره يدعو إلى المعاصي، وإذا كان من النفس فأكثره يد

 .بالمعنى
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لإلمام الغزالي وشرحه لإلمام مرتضى الزبيدي وقد أتى صديقنا الدكتور  "إحياء علوم الدين  "انظر 
إدريس بما فيه الكفاية ألن خواطره خواطر تربية وسلوك وتصوف فهو ينحدر من بيئة صوفية فهو وإن 

  ."وكل إناء بالذي فيه يرشح  ": تنازل ما استطاع البد أن تسرقه الطباع فهو كما قيل 
  

  .يمن عليه بالصحة والعافية إنه على ما يشاء قديروباإلجابة جديرونسأل اهللا تعالى أن 
  

  
  لمرابط بن عيسى: إعداد وتقديم 

هجرية  على صاحبها أفضل الصالة والسالم وعلى آله وصحبه ومن تبعه  03/1436/ 03بتاريخ 
  إلى يوم القيامة
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 لسيدي محمد المختار الوزاني: تقديم

 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه .إن اهللا ومالئكته يصلون على النبيء ����

 ����وسلموا تسليما
  

وبارك على سيدنا محمد مفتاح أسرار علوم الدائرة األحدية اللهم صل وسلم 
الكبرى؛ وعلى آله وصحبه صالة سرها الرباني من نفح طيبه العدني األزكى؛ 

  .يتوالى بها فينا من لدنك يا اهللا عرف عرفانه اَألِلفي ويترى
 اللهم بك القصد وإليك التوجه وفيك الرجاء وعليك التوكل في بالغ ما    

لَكَم أجدني مستحييا وأنا أمسك القلم أللبي : أرومه من تناولي لهذا التقديم قائال
الدكتور السيد إدريس عبد السالم شاهدي : رغبة الشريف األبرك؛ والعالمة األجل

والذي ما هو إال مجاهدة من . صراع من أجل اليقين: الوزاني في التقديم لكتابه
األول كامن بواقعه في فراغ وِعاء : ال ثالث لهماوذلك لسببين اثنين  !أجل اليقين

زادي المعرفي إال من رحمة اهللا ولطفه بي ؛ أما الثاني فمتمثل في هيولة هذه 
المواد العرفانية المتنوعة؛ والمفْرغَة ثَمانَة بضاعتها في أزيد من مائة طَرق 

ياتية تشعبت معرفي؛ يجمع في ثنايا شُجونه المتفرعة تحليال منهجيا لنوازل ح
مقاصدها؛ وتفاوتت قيم نواتجها؛ التي أبانت عن اعتماالت لخوالج جمة؛ تكاثفت 
ركاماتها في عواتم النفس مع بعد كلي عن تناوالتالعوالج؛ لتصطدم مزجياتها مع 

  !واقع مفْصح عن نفسه ببشيره أو نذيره من بين مناكب األمل؛ وفُسح الرجاء
 

  
 لَكَم أجدني مستحييا
وأنا أمسك القلم أللبي 
رغبة الشريف األبرك؛ 

الدكتور : والعالمة األجل
السيد إدريس عبد 
السالم شاهدي الوزاني 
: في التقديم لكتابه
        .صراع من أجل اليقين

 
 
 
 

أراد مؤلفنا ومن منطلق 
تجربته الذاتية توضيح 
المعالم لكل الشباب؛ قبل 
فوات األوان بهم إلى 

لهم كُلَف التباب؛ لينير 
من خالل آنه األبلج 
مستغرقات خواليه؛ 
 .ومستوعبات سوالفه

 

 

 4العـــدد:»مقاربـــــــــــات« 14



 صــــــراع مــــن أجــــــل اليقيــــــن

 

وبالتالي فإن هذه االعتماالت واحتماالتها؛ لم يكن لها من حول ظهور إال عبر 
بل لَم شَعثها بين دفتي هذا الكتاب من قلم سحاح مداده على ورق هنا وهناك؛ ق

  !خالل صيغ وازنة رصينة؛ ودالالت قوية متينة
إنها تخطرات ذات توفزات تحركت بمرارتها؛ لتوقظ من يهمه أمرها على سواقطه 

  !الحياتية ولواقطه منها؛ حيث يستشعر غفلته؛ ليحدد وجهته؛ ويدقق نظرته 
جكْبوتات وبإطاللة خجولة بل عجولة على ما عت به هذه السطور من م

الصدور؛ ونحن نستشف ما تكاثرت بالمضارب النفسية من شواغل كَبو فترة 
أو لتَنَبه من تَقَدم سن كهولة أو  !الشباب؛ التي تَشُح فيها التجارب إن لم تنعدم 

شيخوخة على مضاضة إفراط وندامة تفريط؛ ليسدل الستار عن ماض جنَح فيه 
إال أنه  !إلى ارتكان الغفلة؛ شأنه في ذلك شأن سائر األتراب سبقا ولُحقاسالكه 

ومن حيث تخصصه العلمي؛ أراد مؤلفنا ومن منطلق تجربته الذاتية توضيح 
المعالم لكل الشباب؛ قبل فوات األوان بهم إلى كُلَف التَّباب؛ لينير لهم من خالل آنه 

بما فيها من مضمرات تكون له أو  !ات سوالفهاألبلج مستغرقات خواليه؛ ومستوعب
عليه ؛ وليثري القراء ومن بينهم صاحب هذا التقديم؛ المنْبري لعشاق القراءة؛ وهو 
يمشي على استحياء أمام المؤلف أوال؛ ثم القراء والنقاد ثانيا؛ في فَتْق جزئي لرتْق 

  !أسرار هذا الكتاب
وهو العالم المتبصر؛ والعرفاني  .إني ألرى اإلدريس الحالي: وهنا أقول

لكن ليس باستواء عود  !ولقد كان له ذلك !…المتبحر؛ قد تمنى لو يعاوده شبابه
  .وبجمال حلل مثانيه !وإنما براهنية جالل عرفان معانيه !مبانيه 

إننا من خالل قراءة متأنية لما تضمنه هذا الكتاب اَأليقونَة بين ثناياه نقف على 
قَمسه؛ للبحث عن صدفات اليقين؛ والذي يومئ من أعماق مؤلفه غوص يستمر 

إلى مجاهدة دائبة لهواجس أعتمت بها األنحاء؛ وأظلمت فيها األرجاء؛ إذ لم يبق له 
بعدها سوى ترصد البدائل المتجذرة كلها في البحث عن مصباح الحقيقة ؛ إلنارة 

ها وقار العلم؛ وتصونها سبل اليقين؛ لينتهي الصراع؛ وتحل مكانه مجاهدة يرعا
سكينة الحكمة؛ ويسوقها ضياء العرفان؛ إلى حيث طيب مقامات عين اليقين؛ وهو 

 !المرام المنشود

  
 
إني ألرى اإلدريس 

وهو العالم . الحالي
المتبصر؛ والعرفاني 
المتبحر؛ قد تمنى لو 

ولقد  !…يعاوده شبابه
لكن ليس  !كان له ذلك

 !باستواء عود مبانيه 
براهنِية جالل وإنما 

وبجمال  !عرفان معانيه
  .حلل مثانيه

 
 
 
 
 
 
 

 
من خالل قراءة متأنية لما 
تضمنه هذا الكتاب 
اَأليقونة بين ثناياه نقف 
على غوص يستمر قَمسه؛ 
للبحث عن صدفات 
اليقين؛ والذي يومئ 
من أعماق مؤلفه إلى 
مجاهدة دائبة لهواجس 
أعتمت بها األنحاء؛ 

 .رجاءوأظلمت فيها األ
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يجب علينا شبابا وشيبا أن نولي : وبشأنه وجب البوح تصريحا وتلميحا بما يلي
بمزيد من االهتمام القرائي؛ ثم االستقرائي لما وراء سطور هذا المَؤلَّف القيم؛ الذي 

وعلى كَم من مْأشَر  !جِسام أحداث لها محادثها األينية؛ وآثارها اآلنيةيحيلنا على 
التي يحرك كيفها ما في األعماق من سواكن اإلثارة؛  !تنبري منه لوامح اإلشارة

النتباع دقائق الفكَر؛ واستخالص رقائق العبر؛ التي تغني مستَخْلَصاتها المهتمين 
ويكفيك هنا عزيزي القارئ؛  !نا وبيننا مستشرية كَثْراءببلْسمة األدواء؛ وكم هي في

وأنت تالمس كل فصوله أو بعضها؛ لتعايش سيرورة حياة معرِبة عن علو كعب 
تخطى حدود علم النفس إلى ما سواه من المعارف؛ لتحط رحالك  !معرفي رصين

ى أعلى فيه بمعيته عند دقيق فَسر إشاري آلي من الذكر الحكيم؛ سمت أنفاسه إل
أنا " - "خاطرة قرآنية :      " مواجد الرقائق الحكَمية؛ حيث تناول ذلك في كل من

تحليق "  - "إن اإلنسان ليطغى"-"خواطر حول آيات من سورة النساء"  -"والقرآن 
  !"... مع صفات األنبياء

وهو يسبح بنا في بحر أسرار الكتاب  !والبد من الوقوف على عوامق نظرته
  !ساعة أرجائه؛ ورحابة سمائه؛ وكأنه ملِّك من يد المعرفة َأخْطُم متَناوالتهاالمنظور بش

ولكي نستقرئ بشَريتنا من مبناها إلى معناها؛ فلنتناول لنا بفكر التأني؛ ال 
فهناك وما أدراك ما " تأمالت في الخارطة البشرية: " بعجالة التمني ما أورده عند

فلنكن عندها ولديها بألطف التأمالت؛ وبأدق  !يكفيهناك من الدالئل واإلشارات ما 
  !التفكرات؛ وبأرق التدبرات

أما من حيث تلمس اإلثارات؛ فما علينا إال أن نقرأ له ما أودعه في كتابه هذا 
 !من جمع لكواشف اإلعراب مع لَمح األشائر؛ وإلشراقة األمل مع وضاءة البشائر

-"الطبيعةالنائمة"- "ةوتوبةمناجا:"ونجد ذلك كله في خضم   مشارات
  !…"ذكرى األحباب"-"البراءةالضائعة"

إنه كتاب طافح الكيل والمكيال؛ لما لمؤلفه من رسوخ في أعماق ملَكات 
التنظير الروحي؛ ومرانات التقويم النفسي؛ بأنفاس تنافست فيها نفائسها من أجل 

بعرف روحها؛ لتنفذ إلى أعماق طالبها  !مواكبة أعمال عرضها لطول أعمارها
 !وذلكم من خالل سعة فكرية؛ وحصانة نفسية

  
 

يجب علينا شبابا وشيبا 
أن نولي بمزيد من 
االهتمام القرائي؛ ثم 
االستقرائي لما وراء 
سطور هذا المؤلَّف 
القيم؛ الذي يحيلنا على 
جِسام أحداث لها 
محادثها األينية؛ وآثارها 
 !اآلنية

 
 
 
 
 
 

 إنه كتاب طافح    
الكيل والمكيال؛ لما 
لمؤلفه من رسوخ في 
أعماق ملَكات التنظير 
الروحي؛ ومرانات 
التقويم النفسي؛ بأنفاس 
تنافست فيها نفائسها 
من أجل مواكبة أعمال 
 !عرضها لطول أعمارها

لتنفذ إلى أعماق طالبها 
بعرف روحها؛ وذلكم 
من خالل سعة فكرية؛ 
 !وحصانة نفسية
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 بين يدي الكتاب

 

الخواطر التي كتبتها عبر السنين الفارطة هي حوار حقيقي و شفاف مع 
  ..النفس،و ليست تأليفا أو مجرد تنميق لعبارات أو تحليال ألي غرض آخر

بجالء من خالل السطور و كتبت بنفس واحد حيث إن الفكرة الرئيسية تظهر 
حيث إن العبارات كلها تصب في مصب واحد لتستكمل الفكرة حقها من البحث و 
التدقيق، و هي أسئلة وجودية شرعية، وجودية حيث إنها ذات طابع تساؤلي عن 
نمط الحياة الذي أحياه و عن طبيعة السلوك المتنوع من حولي، و شرعية حيث 

تعلقة بفلسفة السلوك و دوافعه، و تسائل ميدان إنها تسائل معطيات الشرع الم
العقائد، فهي خواطر محكومة بهذا اإلطار و ليست مفتوحة على مصراعيها، هي 
إذا تساؤالت شخص ذي عقيدة معينة يؤمن بها و يمحص مقوماتها،  ينجح في 
الوفاء بهذه المقومات حينا و يفشل حينا آخر، يكبو و ينهض من كبوته، و لم يفتر 

سؤال لديه قط منذ عقل نفسه، رغم تقلبه في أطوار متنوعة في هذه الحياة ال
الدنيا،و نشري لهذه الخواطر في الحقيقة لما لمست من إمكانية مشاركة أمثالي من 
البشر حيرتي و تأمالتي و إشكاالتي، و أيضا ألزيح عن نفسي نوعا من الغربة 

المتسائل في مثل هذه المعضالت  الشعورية و من الغرابة يمكن أن يؤديا باإلنسان
الوجودية إلى نوع من العزلة الحقيقية كما حصل لكثير قبلي و أدى ببعضهم 
ليأسهم من وجود حقيقة في هذا الكون إلى سلوك منهج في الحياة مثل العبثية و 
اإللحاد و تأليه ذاته و االنصياع لنزواته، و محاولة إقناع اآلخرين بصواب رأيه أو 

ل إثارة النقاش حول هذا الرأي إذا ما صوت من الضمير ألح عليه و بلبل على األق
  ..تلك الحالة من الطمأنينة الخادعة التي يظهر بها أمام الناس

  
 
 
 
 
 
 
 
الخواطر التي كتبتها 
عبر السنين الفارطة هي 
حوار حقيقي و شفاف 
مع النفس،و ليست تأليفا 
أو مجرد تنميق لعبارات 
 أو تحليال ألي غرض
  ..آخر
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كما ذكرت أسلوب هذه الخواطر هو على نسق النفس الواحد، تتردد الفكرة 
الرئيسية في جنبات الفكر و الصدر، تضيء تارة كومضة و تنشرح تارة أخرى 

و ينمو الجنين شيئا فشيئا إلى أن تقترب داخل الصدر إلى أن تقارب المعاينة، 
لحظة المخاض، فتأخذ حينئذ الفكرة طريقها إلى الورق بنفس واحد، من لحظة 
كتابة البسملة إلى نقطة النهاية، و حين االنتهاء من الخاطرة أحس بأنني لو أردت 

  ..كتابتها ثانية و بنفس التسلسل لن أستطيع لذلك سبيال
نتهجته أول ما انتهجته لحل المشكالت الوجودية التي هذا النوع من الكتابة ا

كانت تعترضني أواخر السبعينات خالل السنين األولى من الجامعة، و كنت أحس 
براحة عظيمة و أنا أضع الفكرة الرئيسية و التي تكون قد أرقتني شهورا، أضعها 

في و على الورق أواجهها و تواجهني، أسائلها و تسائلني، و كأن لغزها المخ
المخيف يختفي أثره المحير و المخيف بمجرد وضعه على الورق بهذا التسلسل 

المخاض أو كيف "ذي النفس الواحد، و لقد كنت كتبت خاطرة في السابق أسميتها 
  ، من بين ما جاء فيها "تهيج الخاطرة

في قمة الدوامة والحيرة وتعتيم الرؤية، كان يلجأ إلى الصمت، وإلى "... 
أخيرا إلى القلم يبث الورق األصم المطواع تأوهات القلب ولواعجه، يبثه الوحدة، و

ما لو فرغ على جبل راس لتصدع من ثقل الكلمات المودعة، والورق يطاوعه، 
يستقبل كلماته في يسر، بل وفي سعة صدر، يعلم أن هذه ليست كلمات، وإنما 

ا نابعة من الحقيقة أحوال ومواجيد وحقائق ناطقة، مخلوقات سامية نورانية ألنه
األزلية وعائدة إليها، سكتها هذا الورق المسبح بحمد مواله، و سفينتها القلب 
المكلوم، يلمسها الورق على أنها حقائق متحركة، آهات ناطقة صارخة، فهو 
يلطفها ويخمد نارها، يؤازر صاحبها بإنصاته وبتقبله لكل ما يكتب يعلم أنه ما 

أعيته السبل وضاق به الفكر وانعدم عنده المنطق، فهو توجه إليه أخيرا إال لما 
يفتح له أبواب التحليق، فهذا الورق الصامت، هذا المخلوق المسبح، هذا الذي لو 

هو، قام اإلنسان بمثل دوره واستمع ألخيه اإلنسان المعذب الحائر كما ينصت 
 ..لخفت معاناة البشرية كثيرا

  
 
 
 
 
 
 
 
أسلوب هذه الخواطر 

نسق النفس هو على 
الواحد، تتردد الفكرة 
الرئيسية في جنبات 
الفكر و الصدر، تضيء 
تارة كومضة و تنشرح 
تارة أخرى داخل 
الصدر إلى أن تقارب 
المعاينة، و ينمو الجنين 
شيئا فشيئا إلى أن 
تقترب لحظة المخاض، 
فتأخذ حينئذ الفكرة 
طريقها إلى الورق 
بنفس واحد، من لحظة 

نقطة كتابة البسملة إلى 
 .النهاية
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في قمة الدوامة والحيرة إذاً كنت ألجأ إلى الورق، أحيانا أكتب في أي جزء 
فارغ من ورقة أو صفحة أو كتاب أو مجلة إذا ضغط  علي جنيني واشتد 

، تحلق الفكرة داخل كياني، وتجري بسرعة الضوء المخاض، عملية والدة حقيقية
ولربما بسرعة الروح، تنطح في مسيرتها أو جريها هذا أعمدة القفص الشبحي 

، فأسرع إلى الورق محطة "اإلعصار  "الذي يمنعها من التحليق، فتحدث ذلك 
الوالدة المعهودة، وتبدأ عملية المخاض بنفس واحد إلى أن ينزل المولود فيهدأ 

يان، ويخمد اإلعصار إلى حين، ألنني أحس بوجود أجنة أخرى تتهيأ بدورها، الك
ال أرى نهاية ... وأحس بأعاصير أخرى ستستيقظ في لحظة ما من ليل أو نهار 

لهذه المسيرة الطويلة، وال أستطيع تصورها، فحتما وسائلنا ال تدرك كنهها وإن 
  ..."كانت تتخيل السبيل الموصل إليها 

من الخواطر ، أعني هذا النهج في تحليل المواضيع النفسية و هذا النوع 
الوجودية له بعد نفسي مؤكد، و بالنسبة لي فقد تبلورهذا البعد و زادت حدته أكثر 

، لذا ارتأيت أن أشرك 1987بعد فترة التخصص في الطب النفسي، أي منذ عام 
هذا النهج ذي القارىء الكريم معي في رحلتي عبر الخواطر، نرى معا كيف أن 

النفس الواحد بإمكانه مساعدة الناس من الناحية النفسية الوجدانية لحل مشاكلهم، 
أطرح على القراء الكرام الخاطرة بأكملها كما جاد بها اليراع في لحظة من 
لحظات حياتي الغابرة خصوصا بالمدينة المنورة، أحيانا و أنا أحلق في الطائرة أو 

م علي الفكرة و يشتد نداء أو صراخ الجنين الداخلي، راكبا في قطار، حين تهج
فآخذ القلم و أسطر ما أسطر بنفس واحد و كأن العالم من حولي لم يعد موجودا، 
يكون الوعي الداخلي الباطني هو المهيمن، و تأتي الخاطرة لم تغفل جانبا ذا أهمية 

  ...اء كتابتهايتعلق بموضوعها الرئيسي و خصوصا ما يتعلق بالدافع الحقيقي ور
لم يتبين لي بعد الدافع :" أحيانا أقطع شوطا في كتابة الخاطرة و أردف قائال

، ثم أسترسل، أعلم أنني في صلب الموضوع ..."الحقيقي وراء كتابة هذه الخاطرة
و إن كنت قادما إليه من طرق ثانوية، كما هو الشأن لدى استراتجييي المعارك 

سلوك فنيات قتالية تعتمد على االقتراب التدريجي حين يعمدون أثناء المواجهة ل
 ..رغم ما يوحي ظاهر التقنية الحربية من تفادي الهدف الرئيسي بصفة مباشرة

  
 
 
 
 
 
 
 
كنت أحس براحة 
عظيمة و أنا أضع 
الفكرة الرئيسية و التي 
تكون قد أرقتني 
شهورا، أضعها على 
الورق أواجهها و 
تواجهني، أسائلها و 

كأن لغزها تسائلني، و 
المخفي و المخيف 
يختفي أثره المحير و 
المخيف بمجرد وضعه 
على الورق بهذا 
التسلسل ذي النفس 
 .الواحد
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ف أو و أنا أحوم حول الفكرة أكون مقتنعا بأنني في صلب الموضوع، ألن الهد
الفكرة الرئيسية تكون حاضرة عندي بشكل من األشكال، و إن لم يثبتها الوعي في 

  ...الحال
هذه الخواطر ساهمت من جهة أخرى في حل إشكاليات أسرية و مهنية و 
اجتماعية عويصة، كما سيتبين للقارىء من خالل سردي لمعضلة الرحم رغم 

ع ال يخصني بقدر ما هو شهادة حساسيتها الشديدة، لكن إيمانا مني بأن الموضو
أدركت بأنني ملزم باإلدالء بها من باب عدم كتمان العلم نظرا لشيوع مثل هذه 
الصراعات و نظرا لعدم إلمام شريحة عريضة من المسلمين بأهمية و خطورة هذا 
السلوك و التمادي فيه بضمير شبه مستريح،مما سبب لي أنا شخصيا صراعا و 

ن ذوات العدد، و ما أسعد اإلنسان و هو يعيش لحظات ما أزمة روحية داما سني
لكل مجتهد :"، و كما يقال "و انفرجت األزمة " بعد األزمة و التي ضمنتها فقرة

  "...نصيب
الفائدة األخرى المرجوة إن شاء اهللا تعالى من هذا العرض هو التوصل لتحليل 

الميادين التي يمكن أن  هذا النوع من الكتابة ذات النفس الواحد و مدى جدواها و
تستفيد منها، مركزا فيما يخصني على الجانب النفسي و العالجي وعلى 
الخصوص على المنحى السلوكي المعراجي، سائال المولى عز و جل التوفيق و 

 ...السداد، و على اهللا قصد السبيل و الحمد هللا رب العالمين
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في قمة الدوامة 
والحيرة وتعتيم الرؤية، 
كان يلجأ إلى الصمت، 

 وحدة، وإلى ال
وأخيرا إلى القلم يبث 
الورق األصم المطواع 
تأوهات القلب ولواعجه، 
يبثه ما لو فرغ على جبل 
راس لتصدع من ثقل 
 .الكلمات المودعة
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 إدريــس عبــد السـالم شاهــدي الوزانــي.د
   

   

          

 .المغرب–بفاس  1957-07- 10 :تاريخ الميالد �

 الطب النفسي:االختصاص �

 ةــــات العلميــاالهتمام �

  .1976الثانوية العامة يونيه   -

  .جامعة محمد الخامس الرباط المغرب 1987دكتوراه في الطب العام  - 

 .بجامعة ليل بفرنسا 1994دكتوراه في الطب النفسي  -

         

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

            

  .1994شهادة الخبرة القانونية و النفسية و االجتماعية من جامعة مونبوليي بفرنسا -

  .بباريس فرنسا" ميلتون إريكسون"معهدشهادة معالج معتمد بالعالج التنويمي اإلريكسوني من  -

 ـةـــات المهنيــالممارس �

  1997إلى  1987عملت بمستشفيات جامعية و عامة و نفسية تخصصية بفرنسا من - 

  .أعمل كاستشاري بالمدينة المنورة بمستشفى الصحة النفسية و عضو في اللجنة الجنائية 1997منذ  -

  اتــــالمؤلف �

باللغة الفرنسية تتعلق بمسيرة الهوية وإشكالية االزدواجية اللغوية عند أبناء المهاجرين         مؤلفات    له -

كما نشرت له بعض األبحاث في .بالمضاعفات النفسية و الشرعية لمرض الصرع المغاربيينبفرنساو 

  ..مجالت عربية و دولية

  :المؤلفات باللغة العربية -

  .1987ين اإلسالم و أهم االتجاهات في العالج النفسي أسس العالج النفسي دراسة مقارنة ب   -1

  2008األبعاد النفسية لعلم السلوك اإلسالمي" العالج النفسي و خطورة المنطلق   -2

  جولة عاشق مع إرشاد المريد   -3

 ..الناميةو للباحث اهتمام خاص بعلم السلوك و بتوضيح معالم مدرسته مؤمال اإلدالء بدلوه في حركة التأصيل 
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