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روتكدلا ذاتسألا
كيدلا يراس يدان
نوينيطسلفلا برعلا اهيأ مكئامس نم مجنألا يواهتت  
نم ٌرزج لكشتت يكً اعطاسً امجن عبتي ٌمجن ،ءافرشلا  
موي  ةقيقح ىلا لوصولا ىتح،اهئايضب ىدتُقي موجن  
،تاكلاحلا يلايللا  دوست ال يك ردبلا هيف دقتُفي  
اهف .داسجألاو حاورألا ىلع هسجاوهب لدسي روجيدلاو  
ةقلاع هحورو ىّلدتي يفايلا يدادغبلا يقشمدلا رمقلا وه  
مغر انسجاوه انل ريني ،نمحرلا نئانج يف اهناكم يف  
ناوكألا ةّديسف .تاليوو ٍتاهآ  نم سوفنلا  يف متعي ام  
مهو ،الفلا َرابغ اوّقش ةداقل تايمسمب اهتركاذ رخذت  
تابثلاو اهيف زعلا تبانم نومحتقي .

اهريرحتل ديدش ٍسأب يلُوأ هلً ادابع هللا ثعب نأ ذنمف   
ةديسو ،هدعبو كلذ لبقو ةنيغضلاو قسفلا سند نم  
ةيناسنإلاب ّجعتٍ ميقب اهتركاذ رخزت لزت مل ناوكألا  
مظن نم اهريغب اهطبري ام اهل تانايدلا ضرأف .تابثلاو  
يهو ،راّجتلاو راّجفلاو دّابعلا راظنأ طحم يهف ،ةايحلا  
،دابعلا نع ةنيغضلاو ملظلا عفرو مومعلل يقالتلا ةطقن  
،نويرصملا اهب ُرمتعي ةرمو ،نويقارعلا اهسوجيً ةرمف  



اهضرأ يف مهل نامورلاو قيرغإلاو سرفلاو  
بعش ناكو .ناسنألا ةركاذ اهب ظفتحت تاياكحواياكح  
ةيحضتلاب مهتالجس رخزت ،ًءاطعم تانئاكلا ةديس  
،ءالسبلا ةديس ةرصنل نورطاقتي ءادهشلاو ،ءادفلاو  
سوقلا لكشت يك ،بارتلا تابيبح مهؤامد يورتف  
َريبع ُّمشت امك .داسجألا للظي يناوجرألا يحزقلا  
ٌّيخس ىبرعلا مدلا نأل،ءامسلا ىلإ نيدعاصلا حاورأ  
ةبعكو ،مرحلا ضرأل مءوتلا ىهف ،ناوكألا ةديس ةيدفل  
و ميهاربإ شاع اهيفو ،ءايبنألا ديس ىرسم و ،نمحرلا  
ميرم ةسيدقلاو حيسملاو ايركز اهضرأ ىلع ىبرت  
ءاجو ءامسلا رون غزب ةراشبلا ةرصاخ نمو ،ءارذعلا  
يذلا ىسيع داليمب نورشبي سراف دالب نم نوسيدقلا  
نحن انمدب يرجي لزي مل ءامب ،نادمعملا ىيحي هدّمع  

نينمؤملا  ،. 
ىعادتتو ،ناوكألا ةديس سجاوه ىلع ةايحلا رمتستو  
ىلع ةمورحملا سوفنلا اهيلع ىعادتت امك ممألا اهيلع  
نم اهحيتافم ملستو قورافلا ءاج نأ ىلإ ،ماعطلا ةعصق  
ركشلا ةالص هبرل ىلصو ،مالسلاو حيسملاب نمؤي لجر  
ةرهز تدغو .مالسلاو ةبحملا ةمايق ةسينك راوسأ جراخ  
،بوصو ٍبدح لك نم نونمؤملا اهّمؤيً ةرانم نئادملا  
يف اهتناكمو اهتيمهأ ىلع دكؤت ةباحصلا روبق تاراشو  



تابنج ءيضت طقاستت موجنلاو .ءالقعلاو نينمؤملا سوفن  
لئاتف لعشت ابوروأو، تاذلا عم ةقالعلا نئارقو ،ضرألا  
يتأيو ،صالخلا  عفود نم ةئيرب ةيطم بيلصلاو،برحلا  
،ءادفلاو ضرألل نيبحملا لاطبألا يديأ ىلع جرفلا  
قوشلا لابجبً احلسمً ايبرعً اشيج دوقي نيدلا حالصو  
ناكف ،ماشلاو ةنانكلا لهأ دّحُوت ىتح ،بارتلا ةبحمو  
ةرصنو ،بوعشلا خيرات يف ةقراف ةمالع نيطح رصن  
ابوروأ دوعتو ،ةايحلا ةيلمع رمتستو ،ناوكألا ةديسل  
.ناسنإلا ينب ريمدت ىلع لمعت انضرأ تامسنل ةلتحم  
نايك دوجولا يف رهظي ىتح موؤشملا روفلب دعو ناكو  
،ناسنالا ربع نامزللً اهراك ناكملاب هل ةلص ال نيجه  
تاراح يف وهلي ىيحيو ،اهناطوأ نم سوفنلا تدرُشو  
.نانحلاو ةلوفطلا بوث هل طيخت افايو ،نجد تيب  
،ءامسلا ممق ىلا نودعاصتي ةوخنلا ءادهش طقاستيو  
يف نولتاقملا قّرُفي ملف ،فيطلا ناولأب ءامدلا تطلتخاف  
،تاياورلا فلتخا نإو لتقيس اهبحأ نمف ،تايمسملا  
باتكلاو راوثلا نم مهميقو مهراكفأب ةقلامع عّدون انرصف  
،نادرفلا ةداق ءامسلا ىلإ عفتراف .ءارعشلاو نيعدبملاو  
دجام مهدعب ىقتراو ،ناودعلاو فسوي وبأو رصان لامك  
يف لجلجي هفورحب عقعقي وسيسب نيعمو رارش وبأ   
للظيل رعشلا ةءابع جسني بيطخلا فسويو ،ناكملا  



)رخص وهف ( هركفب ومني ىيحيو ،لاقتربلا تامسن  
هركف ّبشيو ،قحلا عمو قحلاب الإ نيلي ال رخصلاو  
يف ،لابشألا قناعيو حتفلا تاوطخ وطخيو يبورعلا  
،دولخلا ناونع رتعزلا لتو ،ةولحلا نيعو ،ةماركلاو ،نيبد  
ددعتتو .اهيلع ىبرتو اهب نمآ يتلا تباوثلا نع عفاديو  
،نامزلاو ناكملا ةبورع نع عفادتل هميق ومنتو هتاءاطع  
ةعلقو شارحألاو لوليأ يف ىغولا رامغ ضوخي هدجتف  
ردقلا تلعج يتلا ، )دنال حتف( ،فيقشلا ةعلق ،دومصلا  
قرح مت امدنع ةيناسنإلا ميق مطحيو هّيغ يف ىدامتي  
يمرجم دحأ نم رمأب،ملابانلاب ءايحأو ةايح نم اهيف نم  
،سلبارطو ) نغيب ، ودعلا برح ءارزو سيئر( برحلا  
ناسنإلا هنم لعجت ،ريرملا لازنلا عقاومو ،يوادبلاو  
رجفتت دق رخصلاو رخص وهف ،دينعلا دئاقلاو ركفملاو  
ةيبورعلا راكفألا هنم ترجفت اذل ،هايملا عيباني هنم  
ةعيرشو قدانبلا ةفاقثو ميقلا نيب ةيطسولا ةمظانلا  
بدأب هل نوعمتسي ،سانلا نم ريثك  ةَلبِق ناكف ،لوهجملا  
بلق هبلق ،رعشللً ابحمً ارعاش ناكو ،مارتحاو ريدقتو  

،دحأ ىلع ىلاعتي ال ،مائوو مارتحاب سانلا لماعي يبص  
،شيعلا تاموقم طسبأ نم مورحملاو درشملا يبصلا وهف  
وهو ،ةايحلا رس نع ثحبي يذلا حفاكملا باشلا وهو  
ةديسل قشاعلاو هتمأ ءانبأل بحملا قولخلا لهكلا  



جهنلاو ولسوأ تايطعمو ديردمل ضفارلا ،تانئاكلا  
ىلإ دوعي هنكلو ،شوركلا باحصأ ضعب دنع ءّيسلا  
مكهتملا وهو ،يوسلا ناسنإلا هبحيام هيف ّبحأ نطو  
.هيلع مهام ىلإ سانلا تلصوأ يتلا ولسوأو ديردم ىلع  
الب نيصقاّرلاك ديردم يف نيرواحتملا ىري هنإ ىتح  
تاعاق يف ءاقبلاو دودحلا ةلذم نم مغرلا ىلعو ،سوؤر  
بولسم نطو ىلإ رخص دوعي ،لاوط مايأل راظتنإلا  
امهم تدع اذل  )ينطو هنكل ( لوقيو ،ةادألاو ،ةدارإلا  
ديردمل هتضراعم نم مغرلا ىلعف ،تايحضتلا تلغ  
ةدوعلا نع نيثحابلا ءامسأ بيترت ىلوت هنأ الإ ولسوأو  
نم نامرحلاو درشتلا تاعبت نم صالخلل رايدلا ىلإ  
صلخم ،هلمع يف نمؤم ،هركف يف يبرع وهف .ناطوألا  
هيلع لدسيو تافرع رساي هقيدص ردقي ،يواحتفلا هركفل  
ذخآملا نم مغرلا ىلع بويعلا نم هؤّربيو ،ةصاخ ةيسدق  
ٌّيفو ،ىحرجلاو ءادهشلل بحم وهو .هيلع اهددعي يذلا  
نيعب هترهاز ىلإ رظنيو هترسأ قشعي ،هعم نيلماعلل  
ىركذ دسجي هدلو دمحاو  .ريفولا قشعلاو قوشلا  
ةلوفطلا قيدص  دسجي رازن هركِبو ،ديهشلا سدنهملا  
يف ردغلا تارئاط هتلتق  يذلا نامعنلا قئاقش قشاع  
ءادهش دسجي لامكو ،لاجنألا نطاومو ابصلا بعالم  
ًابحم هارتو .رانكلا ةدوشنأ اهرعَش يف راونو  نادرفلا  



بنيز تناكو ،تاقيقشلاو هءاقشأ ردقيف عسوألا هترسأل  
ناويد ناك ثيح اننيب فراعتلا رسج ةباثمب ةرعاشلا  
يستكت دادغب و قارعلا بحو ،يقالتلل ةمالع فويسلا  
لعج  كلذ لك، نيقيلا لامتكا ىتح ةبورعلا للحب  
انراتشع ،دادغبف ، ةّصن عم لعافتيرخص رعاشلا  
،نادجولا يف ددجتملا قشعلا يهو ،يلحكلا انسجاه  
ةرجهلا رود ءاج اذل ،نيرخآلل قشعلا ملعت ةنيدم  
مومه نم للحتلاو رعشلاو بدألا تايراوحو ،ثاعبنإلاو  
ردصلا حوتفم  ،رخصلا ادغف ، نيح ىلإ ةسايسلا  
هابص يفً ائيش كرتي مل ،نادجولاو لقعلاو ،يمامأ  
ىلإً اريشم ً،امستبم هب نسلت الإ ،بابشلاو ِةلوهكلاو  
مرتحي يسجاهو ،كلت تيبثتو ىركذلا هذه فذح  
ناكف ،ءاير نود يتركف مدخيام نودأ ينكل هتاحورط  
ريمدت متو ،ناودعلاو ينويهصلا رهقلا ةلآل ينونجلا دملا  
نونجلا لبانق اهتكته ندملا تاماقو ،ناسنإلا ينب  
قلخ يف مهست ءاعبرألا تاراوحو ،نينيفدلا دقحلاو  
هعوقوو ،ديدجلا هّرقم يف دومصلاو ،طيحملا عم لعافتلا  
مل اذل ،نآلا سانلا هأرقيام نودأ ينلعج ،رسألا يف  
رساي هقيدص عيدوتو هضرم ناكف ،نونملا نيع هلهمت  
يكبي هارتو ،باحصألاو قافرلا نمً اريثك نفدو تافرع  
لعجام ،ءادهشلا نم هريغ يكبي امك ىفطصم يلع ابأ  



نوكتف ،هللا لجأ هافاو ىتح هاعسم مزالي  غامدلا فيزن  
، هاعسمو هركف يفً اميسوً امجن تدقف دق ناوكألا ةديس  
لفريو ،بارتلا قبع بحاصي ءامسلا حور ىلإ دعصيل  
،دادغبو ،ليخنلا قشعو ،نامعنلا قئاقشو ددؤسلاب همجن  
افايو ،لاقتربلا حاّدقو ، حاطبلا يف نوتيزلا مسابمو  
لزألا ذنم افاي قناعي رحبلا امك فافزلا بوث هل طيخت  
يفو كدجم نوكي اهباحر يفف .تايقابلا لزأ ىتح  
ًادهاش ىقبي رحبلاو .ءاقللا لمأ نوكي ةعباسلا ءامسلا  
يرئازجلاو يبرع نباو نويساقو ىدربو تارفلاو لينلاو  
يف شيعي ىيحي ىقبي يك، ناطوألا مئاسنو يباطخلاو  
ناسنإلا اهيأ ةيناسنإلا ومستو ،نادجولا  
؟؟؟؟؟؟؟ ناسنإلا

روتكدلا ذاتسألا
كيدلا يراس يدان
نيطسلف – هللا مار
ةيناسنا ديسجت ىلا، هيف ىعسن ينيطسلف موي يف  
؟... ناسنألا




