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كاُي ثيَغةًبةسي خوا )ظوي اهلل عوية وطوٍ( هةظةحيخي بوخاسي ٙجٞباس دةكةيّ هة حةد ٙجَٚمحةد
 ْ  هةدواي ُويَزي بةياُي . هةباب تعبريي اهشويا

ثيَغةًبةسي خوا )ظوي اهلل عوية وطوٍ(عادةتي وا بوو هةدواي ُويَزي بةياُي دائةُيصت ُةئةخةوتةوة 
ي ظةحابة و ٓاوسيَلاُي  سووي تيَ ئةكشدْ و ثيَي دةوتّ : كيَ هة ئيَوة خةويَلي بيِيوة !؟ با هةطة

بؤي تةعبري بلةَ كيَ خةويَلي بيِيوة با بؤي هيَم بذةًةوة  , جا هةَ بابةدا ئيٌاًي بوخاسي )سمحة 
كةوا ئةطةسكةطيَم دسيَزًاْ بؤ دةٓيَين  كة ئيٌَة ًةبةطتٌاْ تيَذا بشيتية هةوةي  ٙجَٚلٟاهلل( حةد 

قوسئاْ وةسبطشيَي و سةفضي بلاتةوة و عةًةي و ئيصي ثيَي ُةكا و شةو ُةخيويَِيَتةوة و ُويَزي بةياُي 
دا حوكٌةكة بةدياس دةكةويَي كةبةساطيت عكوبةيةن و ٙجُٕةكا حوكٌي ئةو كةطة ضية ؟! هةَ حةد

عوية وطوٍ(كة هةو خةوةدا كة بةخؤي تؤهةيةكي صؤس تشطِاكٌاْ ُيصاْ ئةدا ثيَغةًبةسي خوا )ظوي اهلل 
 بيِيويةتي باطي دةكا .

كة هة طةًوسةي كوسي جوُذب )سةصا و سةمحةتي اهلل تعاهي هيَ بيَ (دةفةسًووي : ثيَغةًبةسي ٙجٕحةد
ِِٕٚ اهلُل صَوَّٟ اهوَِّٕ زَُضُ٘ي كَاَْ خوا )ظوي اهلل عوية وطوٍ() ٌَّا َٗضَوٍََّ عَوَ ِْ ُِٙلجُِس ًِ (بةصؤسي أَِصحَابِِٕهِ َُٙق٘يَ أَ

ئةًةي بةٓاوسيَلاُي دةوت ثيَغةًبةسي خوا )ظوي اهلل عوية وطوٍ(ٓةًوو بةياُيةن سووي تيَذةكشدْ و 
ٍِ أَحَْد زَأ٠َ َِٓىثيَي دةوتّ ) ُِِل ًِ ِّ ( كةس هةئيَوة خةويَلي بيِيوة ؟! سووي تيَذةكشدْ و ٓةس ُزِؤَٙا، ًِ

ؤ عيوٌي تةعيرب  كة عيوٌيَلي صؤس طةوسةية هةُاو ئيٌَةدا واي دةوت , تةبعةْ ئةًة هيَشةدا ئيصاسةتة ب
 ئيَظتا صؤس بةدةطةًّ ًاوة  هةبةس ئةوة قواعيذةكاُي صؤسبةي خةهلي ُايضاُي .

ثيَغةًبةسي خوا )ظوي اهلل عوية وطوٍ( دةيفةسًوو : كةس هةئيَوة خةويَلي بيِيوة ؟ دةفةسًووي :  
ِِٕٚ فََُٚقصُّ: قَايَ) ِّ عَوَ ُٕاه شَا١َ ًَ ِْ وَّ (طةيش كة ظةحابة ئةٓاتّ بؤياْ دةطيَشايةوة ًّ ئةو خةوةَ َُٙقصَّ، أَ

ُٕبيِيوة ئةويرت دةيوت ًّ ئةو خةوةَ بيِيوة , ) ٍٝ ذَاتَ قَايَ َٗإَُِّ ( سؤريَلياْ بةياُيةكياْ :غَدَا
سة هةبةياُيةكاْ ثيَي وتني كة بؤخؤَ خةوَ بيِيوة با بؤتاْ بطيَشًةوة , ئةًة خةوةكةي ثيَغةًبة

 )ظوي اهلل عوية وطوٍ(.

ُٕدةفةسًووي : ) ِٚوََٞ أَتَاُِٛ إَِّ ٌَُٔا آتَِٚاِْ، اهوَّ ( ئةَ شةو هةخةودا دوو ثياو ٓاتّ و ًِياْ اِبتَعَجَاُِٛ َٗإَِّ
ٌَُٔآةهظاُذ و هةخةوًا هةطةي خؤياُذا ًِياْ بشد ) (ثيَياْ ئةومت بشؤ  و ثيَصٌاْ بلةوة اُِطَوِِق هِٛ قَاالَ َٗإَِّ
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ٌَُٔا اُِطَوَِقُت َٗإُِِّٛبشؤيّ ) با َِِٚا َٗإَُِّا( هةطةهياْ سؤيصتٍ )ًَعَ (كة سؤيصتني طةيشَ كشد ًُِضطَجٍِع زَُجٍى عَوَٟ أَتَ
ٍْ آخَُس َٗإِذَاثياويَم ثاي كةوتوة ) ِِٕٚ قَا٢ِ ٍٝ، عَوَ (يةكيَليرت بةطةس طةسيةوة وةطتاوة بة ثيَوة تاشة بِصَِخسَ

ِِٜٔ٘ َُٓ٘ َٗإِذَاةدةطتيةوة )بةسديَلي طةوسةي ٓةهطشتوة ب ُٕ فََِٚجوَُغ هِسَِأضِِٕ بِاهصَِّخسَِٝ َٙ (بةٓةًوو ٓيَضي زَِأضَ
خؤي ئةَ بةسدة ئةَ تاشة بةسدة ئةكيَصي بةطةسي ئةَ كةطةي كة ثايَ كةوتوة !كة ئةكيَصي 

ُٕ فََِٚجوَُغبةطةسيذا ضي بةطةس ديَي ؟! ) ةكا و ًؤخي (وسد و دسشيت دةكا و طةسي ثاسضة ثاسضة دزَِأضَ
ُٖطةسي دةسئةضيَتة دةسةوة و خويَّ و طؤشيت ٓةس ٓةًوو هةوُاوةدا بالو دةبيَتةوة ) ِٓدَ  َٓا احلَجَُس فََٚتَدَ

 فََِٚتبَُع(ئةو بةسدة كاتيَم ئةكيَصي بةطةسيذا ئةسوا غوؤس دةبيَتةوة و ئةسوا بؤ ئةو طةسي ئةوطةس )َُِٓا،
ُٖ، احلَجَسَ ُٕ َٙصِحَّ حَتَّٟ ِِٕٚإِهَ َِٙسجُِع فَالَ فََِٚأُخُر ( كابشا دةسوا بةسدةكة دةٓيَِيَتةوة هةطةسي دا كَاَْ كٌََا زَِأُض

َّئةوةطتيَي ٓةتا طةسي ضان دةبيَتةوة ديظاُةوة ثاي دةكيَصيَتةوة بةبةسدةواَ  ئاواي هيَذةكا )  ُث
ِِٕٚ َُٙعُ٘د ةكةَ ضي هيَلشد جاسي دووةَ و طيَي يةَ و (جاسي ياأُلٗهَٟ، املَسََّٝ فَعَىَ ًَا ًِِجىَ بِِٕ فََِٚفعَُى عَوَ

دةيةَ و ضةُذةٓايرت ٓةس ئاواي هيَ دةكا ئةَ كةطة كةوتوة ئةًيض بةتاشة بةسد ئةكيَصي بةطةسيذا 
طةسي ثاْ و ثشط و ثاسضة ثاسضة دةبيَ خويَّ و طؤشيت هيَ ديَتة دةسةوة بةسدةكة ئةسوا و ئةضيَ 

ديظاُةوة واي هيَذةكةُةوة ! بةسدةواَ هةو طضايةداية  اهلل بةسدةكة ئةٓيَِيَتةوة طةسي ضان دةبيَتةوة 
 تعاهي ثةُاًاْ بذا ياسةبي !! 

ٌَُٔا ُقِوُت: قَايَ) (ثيَغةًبةسي خوا )ظوي اهلل عوية وطوٍ( صؤس طةسطاَ دةبيَ ئةهيَ َٓرَاِْ؟ ًَا اهوَِّٕ ُضِبحَاَْ: هَ
دواُة !؟ حاهي ئةَ دواُة ضية بؤ ئةًة وا  : ثاكي بؤ اهلل هةشةسيم ئائةًة ضية ثيٍَ بويَّ ئةًة ضية ئةَ

 هةًة دةكا ؟! 

(بشؤ بشؤ , جاسي هيَ فَاُِطَوَِقَِا: قَايَ اُِطَوِِق، اُِطَوِقِ: هِٛ قَاالَ: قَايَئةفةسًووي : دوو كةطةكة ثيَياْ ومت : )
 طةسيَي شتيرت ًاوة بيبين دواتش بؤت باس دةكةيّ .

َِِٚا) ُٖ ًُِطتَِوٍق زَُجٍى عَوَٟ فَأَتَ ٍْ آخَُس َإِذَا(ٓاتني و طةيشًاْ كشد كةطيَم كةوتوة هةطةس ثصت )هِقَفَا ِِٕٚ قَا٢ِ  عَوَ
ِّ بِلَوٍُّ٘ب ِٛ أَحَدَ َِٙأتِٛ َُٓ٘ َٗإِذَا( كةطيَليض هةطةسي وةطتاوة قوالبيَلي ئاطِيين ثيَي ية )حَدٍِٙد، ًِ  شِقَّ
ُٚشَِسشُِس َِٗجِِٕٔ ُٕ فَ ُٖ، إِهَٟ شِِدقَ ُٖ قَفَا ِِخِسَ ُٖ إِهَٟ ًََٗ (ئةَ كابشايةي كة قوالبةكةي ثيَي ية دةيلا بةَ قَفَا

كةطة ٓةهي ئةدسيَي ٓةتا طةسيي ئةيلا بةهوتيذا و ٓةهي ئةدسيَي ٓةتا ئةو طةسيي دواتشيض دةهيَ : 
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(ُٕ َِِٚ ُٖ، إِهَٟ َٗعَ (ئةيلا بةضاويذا ٓةهي ئةدسيَي ٓةتا ئةوطةس , واتا دةَ و هوت و ضاوي هةَ طةسةوة قَفَا
وطةسةوة ٓةي ئةدسيَي , دواتش ئةضيَتة طةسي ئةو طةس ئةواُيرتيض وا هيَ دةكا , يةن هةساوي بؤ ئة

َّ ،حةديظةكاْ ئةهيَ شةقي ئةكشد ٓةًووي دا ئةدسيي بؤ طةسةوة ) َُّي ُث (ئةضو اآلخَسِ اجلَاُِبِ إِهَٟ َٙتَحَ
َّٗيِ، بِاِهجَاُِبِ ىَفَعَ ًَا ًِِجىَ بِِٕ فََِٚفعَُى اآلخَسِبؤال كةيرتيض واي هيَ ئةكشد ) (ئةوةي يةكةًي ضي هيَلشد األَ

ِّ َِٙفُسُغ فٌََائةويض ٓةسوا هيَ دةكا ) (هيَشة تةواو ُةدةبوو كَاَْ كٌََا اجلَاُُِب ذَهِمَ َٙصِحَّ حَتَّٟ اجلَاُِبِ ذَهِمَ ًِ
د اليةكيرت ضان كة ئةضوو بؤ ئةوال كة ئةوالي ٓةهئةدسيَي ئةواليرت ضان ئةبوويةوة اليةكيرتي وا هيَ ئةكش

دةبوويةوة ٓةس بةَ شيَواصة ئةًي ٓةي ئةدسيَي ئةضوو بؤالكةيرت ئةًي ٓةي ئةدسيَي اليةكيرت ضان 
دةبوويةوة ٓةسوا بةسدةواَ دةبوو بةبةسدةواَ خةسيلي ٓةي دسيَين هوت و ضاوي و دةًي ئةَ كةطة 

 بوو  بةقوالبي ئاطِني !

(َّ ِِٕٚ َُٙعُ٘د ُث (دواتش وةكو خؤي دةطةسايةوة طةسي ضي هةَ ال كشد اأُلٗهَٟ، املَسََّٝ فَعَىَ ًَا ًِِجىَ فََِٚفعَُى عَوَ
 بةٓةًاْ شيَوةط واي هةاليةكةيرتيض ئةكشد !!!

(ثيَغةًبةس فةسًووي )ظوي اهلل عوية وطوٍ( ثيٍ وتّ : طبخاْ اهلل , َٓرَاِْ؟ ًَا اهوَِّٕ، ُضِبحَاَْ: ُقِوُت: قَايَ)
ؤ طةسطاَ بي هةو ئيصةدا كة ئةبيين , ثاكي  بؤ اهلل هة شةسيم و ثاكي بؤ ئةًة بؤ شتيَم دةوتشيَي كة ت

 اهلل هة صومل و ثاكي بؤ اهلل هة ُوقعاُي ئةًة ضية  ؟ ئةًة بؤ حاهياْ واية؟! 

( بشؤ بشؤ , بشؤ باشتيرت ببيين , ئةًة تةبعةْ ٓةس اُِطَوِِق اُِطَوِقِ( ٓةسدووكياْ ثيَياْ ومت )هِٛ قَاالَ: قَايَ)
ةبيين و ثيَي ُاهيَّ  ئةًة ضية هةدوايذا ٓةًوو شتةكاُي بؤ باس دةكةْ جاسي با بضاُني ضي شت ئ

 تشيصي بةطةسدا ٓاتووة !. 

َِِٚا فَاُِطَوَِقَِا،) ُّ٘زِ ًِِجىِ عَوَٟ فَأَتَ (سؤيصتني و طةيشًاْ كشد شويَِيَم وةن تةُوس وابوو طةسةكةي - اهتَّ
ُٕ فَأَِحطُِب: قَايَتةطم بوو و ُاوةكةشي صؤس فشاواْ بوو )  هَغَْط فِِٕٚ فَإِذَا - َُٙقُ٘ي كَاَْ أََّ

 فَاطَّوَِعَِا: قَايَ(دةفةسًووي : هةُاو تةُوسةكةدا دةُطة دةُط و ٓاواسي و قيزةي تيَذا بوو )َٗأَِصَ٘اْت،
ٍِ َٗإِذَا اْٝ،ُعسَ َُِٗطَا١ْ زِجَاْي فِِٕٚ فَإِذَا(دةفةسًووي : ضويّ طةيشًاْ كشد و طةسًاْ شؤس كشدةوة )فِِٕٚ ُٓ 

ٍِ ِّ هََْٔب َِٙأتِِٚٔ ٍُٔ أَِضفَىَ ًِ ِِ (تةًاشاًاْ كشد ثياو ورُي سوت و قوتي تيَذا بوو هةبِةوة ئاطش بؤياْ ئةٓات ًِ
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ٍِ فَإِذَائةواُيض ٓاواس و قيزةياْ ئةكشد ) ُٓ ِ٘ا اهؤََُّب ذَهِمَ أَتَا ِ٘ضَ (ئةطةس ئاطش بؤياْ بٔاتاية قيزةياْ ضَ
 ةًاُذةوة !ئةكشد و خؤياْ ئةض

ٌَُٔا ُقِوُت: قَايَ) ( بشؤ بشؤ اُِطَوِِق اُِطَوِقِ: هِٛ قَاالَ: قَايَ(دةفةسًووي : ثيٍَ ومت : ئةًاُة كيَّ ؟ )َُٓؤال١َِ؟ ًَا: هَ
 جاسي كاتي ًاوة شتيرت ببيِة .

َِِٚا فَاُِطَوَِقَِا،: قَايَ) ُٕ حَطِِبُت - ٍََُٔس عَوَٟ فَأَتَ (دةفةسًووي : ٓاتني و اهدََِّ ًِِجىِ أَِحٌَسَ - َُٙقُ٘ي كَاَْ أََُّ
ََّٔسِ فِٛ َٗإِذَاسؤيصتني و طةيشًاْ كشد سووباسيَلٌاْ بيين سووباسةكة طوس بوو وةكو خويَّ وابوو , )  اه

 عَوَٟ َٗإِذَا(هةُاو ئةو سووباسة طوسةدا كابشايةكي ًةهةواُي تيَذابوو ًةهةواُي دةكشد )َِٙطبَُح ضَابِْح زَُجْى
ََّٔ شَطِّ ُٖ جٌََعَ قَِد زَُجْى سِاه ِِدَ ّٝ عِ ّٝ، حِجَازَ (هةطةس سؤخي سووباسةكة هةطةس كةُاسةكةي ثياويَم كَجِريَ

َّ َِٙطبَُح، ًَا َِٙطبَُح اهطَّابُِح ذَهِمَ َٗإِذَاوةطتابوو ًةمجوعةيةن وسدة بةسدي طةوسةي هةبةس دةًيذا بوو )  ُث
ُٖ جٌََعَ قَِد اهَّرِٜ ذَهِمَ َِٙأتِٛ ِِدَ (ًةهةي خؤي دةكشد هةُاو ئةو سووباسة طوسةدا و ئةٓاتةوة جَازََٝ،احلِ عِ

ُٕ فََِٚفغَُسبةسدةًي كةطةكة كة هةكةُاس سووباسةكةدا بوو كة ئةٓاتة بةسدةًي ) ُٖ هَ (دةًي دةكشدةوة  فَا
ُٕكةدةًي دةكشدةوة ) ٌُ ُِٚوقِ ِِطَوُِق(بةسديَلي ئةخظتة ُاو دةًي )حَجَّسا فَ ةسدةكةوة ( كابشا بةبَِٙطبَُح فََٚ

َّئةسؤيصت و ًةهةواُي ئةكشدةوة ) ِِٕٚ َِٙسجُِع ُث ِِٕٚ زَجَعَ ُكوٌََّا(ئةٓاتةوة بؤالي )إِهَ ُٕ فَغَسَ إِهَ ُٖ هَ ُٕ فَا  فَأَِهقٌََ
(ٓةس بطةسابايةوة بؤالي و دةًي ئةكشدةوة و بةسديَلي تيَ ئةكشد بةبةسدةواَ خةسيلي بةسد حَجَّسا

 !!ٓاويَصتِة ُاو دةًي ئةَ كةطة بوو 

ٌَُٔا ُقِوُت: )  اُِطَوِقِ: هِٛ قَاالَ: قَايَ(دةفةسًووي : ثيٍَ وتّ : ئةَ دواُة ضية ؟ )َٓرَاِْ؟ ًَا: هَ
 (دةفةسًووي : ثيَياْ ومت : بشؤ بشؤ شتيرت ببيِة جاسي بؤت باس ُاكةيّ .اُِطَوِِق،

َِِٚا فَاُِطَوَِقَِا،: قَايَ) ُِتَ ًَا سَِٖكَأَِك املَِسآِٝ، كَسِِٕٙ زَُجٍى عَوَٟ فَأَتَ ّٝ زَُجّوا زَا١ٍ أَ (دةفةسًووي : طةيشًاْ كشد ًَِسآ
سؤيصتني و كابشايةكي ٓةتا بويَ ُاششيٌِاْ بيين ضةُذ ُاششيّ بيَ ئابةَ شيَواصة ئاوا حيظابي بؤ بلة تا 

ُٖ َٗإِذَا ،بويَ ُاششيّ ) ِِدَ ِ٘هََٔا، ََِٗٙطعَٟ َُٙحشَُّٔا َُاْز عِ ريطاُذ وة هةدةوسيذا ( ئاطشيَلي هةال بوو ٓةهي دةطحَ
 ئةطوسايةوة .!
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ٌَُٔا ُقِوُت: قَايَ) : هِٛ قَاالَ: قَايَ(دةفةسًووي : ثيٍَ وتّ : ئةًةضية ؟ ئةَ ثياو ئةَ ئاطشة ؟! )َٓرَا؟ ًَا: هَ
 (دةفةسًووي : ثيَياْ ومت : بشؤ بشؤ .اُِطَوِِق، اُِطَوِقِ

َِِٚا فَاُِطَوَِقَِا،) ٍٞ عَوَٟ فَأَتَ ِٗضَ ٍٞ، زَ َّ ِّ فَِٚٔا ًُِعتَ ِِْ٘ ُكىِّ ًِ (دةفةسًووي : سؤيصتني و طةيشًاْ كشد اهسَّبِٚعِ هَ
ٍٞئيِجا باخ و بيَظتاُيَم وباخضةيةكي صؤس صؤس ضش وثشًاْ بيين ) َّ (بةًاُاي ثشيي بوو هة طةوصايي ًُِعتَ

ِّ فَِٚٔابةس طةواصيي سةشي ئةكشدةوة ُاو ضةكة ) ِِْ٘ ُكىِّ ًِ هيَلي بةٓاسي (هةٓةًوو جؤسة طواهسَّبِٚعِ هَ
َِّٚ َٗإِذَاتيَذابوو ئةوةُذة جواْ بوو ) ِٔسَِٜ بَ ِٗضَِٞ ظَ (طةيشَ كشد ثياويَلي صؤس باال بةسص طَِْ٘ٙى زَُجْى اهسَّ

ُٕ أَز٠َ أَكَاُد الَ ،ئةوةُذة بايَ بةسص بوو ) (ئةوةُذة بايَ بةسص بوو هةئامساُذا طةسيٍ اهطٌََّا١ِ فِٛ ُطّ٘ها زَِأضَ
ِ٘يَ َٗإِذَاسص بوو )ُةئةبيين ئةوةُذة بة ِّ اهسَُّجىِ حَ ٍْ أَِكجَسِ ًِ ٍِ ِِٗهدَا ُٔ ُِٙت ( هةدةوس و بةسي ئةَ ثياوة قَطُّ زَأَ

 ئةوةُذة ًِذاي كؤببوويةوة شيت واَ ُةبيِيبوو ئةوةُذة صؤسبووْ !!.

ٌَُٔا ُقِوُت: قَايَ)  قَاالَ: قَايَ ئةًاُة؟) (دةفةسًووي : ثيٍَ ومت : ئةًةضية ؟ ئةًة كيََُّٓؤال١َِ؟ ًَا َٓرَا؟ ًَا: هَ
 (دةفةسًووي : ثيَياْ ومت : بشؤ بشؤ ,بشؤجاسيَي .اُِطَوِِق، اُِطَوِقِ: هِٛ

َِِٚا فَاُِطَوَِقَِا: قَايَ ،) ٍٞ إِهَٟ فَاُِتََٔ ِٗضَ ٍٞ، زَ ٍِ عَظٌَِٚ ّٞ أَزَ هَ ِٗضَ َِِٔا أَِعظٍََ قَطُّ زَ (ثيَغةًبةسي خوا أَِحطََّ َٗالَ ًِ
ةفةسًووي : سؤيصتني وطةيشًاْ كشد هةويَذا هةوحةيةكي صؤس طةوسةي بيين )ظوي اهلل عوية وطوٍ( د

 (.أَِحطََّ َٗالَبيظتاْ و باخيَلي صؤس طةوسةي بيين شيت واًاْ ُةبيِيي بوو ئةوةُذة جواْ بوو )

َِِٚا: قَايَ(دةفةسًووي : ثيَياْ ومت :بشؤ , )، , فَِٚٔا اِزقَ: هِٛ قَاالَ: قَايَ) َِِٚافَ فَِٚٔا، فَاِزتَقَ ٍٞ إِهَٟ اُِتََٔ  ًَدَِِٙ
ٍٞ َّ ٍٞ، َٗهَبِِّ ذٍََٓب بِوَبِِّ ًَِبِِ دةفةسًوي , سؤيصتني و شاسيَلٌاْ بيين ئةو شاسة ئةوةُذة جواْ بوو  (فِضَّ

َِِٚابيِا كشابوو بة خصتيَم هة صيَش و خصتيَم هة صيو )  هََِا فَُفتِحَ فَاِضتَِفتَِحَِا املَدَِِِٙٞ بَابَ فَأَتَ
(ٓاتيِة بةس دةسطاي ئةَ شاسة هةدةسطاًاُذا و دةسطاًاْ بؤ كشايةوة و ضويِة رووسةوة آَا،فَدَخَِوَِ

ِّ شَِطْس زِجَاْي فَِٚٔا َتَوَقَّاَُا) ًِ ٍِ ُِتَ ًَا كَأَِحطَِّ خَِوقِِٔ (كةطاُيَلٌاْ بيين دوو بةط بووْ ياُي طياُياْ زَا١ٍ أَ
ُِتَ ًَا كَأَِقبَحِ َٗشَِطْسٓةبوو ) كشابوو بة دوو بةط , اليةكياْ جواُرتيّ شيَوةيةياْ (اليةكةيرتياْ زَا١ٍ، أَ

ُاشرتيّ شتيَلة كة تؤ ببيين ئاوةٓا بوو , اليةكياْ صؤس صؤس جواْ بوو وة اليةكيصياْ صؤس صؤس ُاششيّ 
 بوو , واتا ٓةسيةن هةو ئيِظاُاُة بةشي الي ساطتياْ جواْ بوو بةشي الي ضةثياْ ُاششيّ بوو !.
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ٍِ قَاالَ: قَايَ) ُٔ ََّٔسِ ذَهِمَ فِٛ فَقَُع٘ا اِذَُٓب٘ا: هَ (ثيَغةًبةسي خوا )ظوي اهلل عوية وطوٍ( دةفةسًووي : ئةَ اه
دوواُةي هةطةي ثيَغةًبةسي خوا )ظوي اهلل عوية وطوٍ( بوْ بةو خةهلاُةياْ وت : بشؤُة ُاو ئةو 

َّ َِٙجسِٜ ًُِعتَسِْض ََُْٔس َٗإِذَا: قَايَسووباسةوة ) ُٖ كَأَ (دةفةسًووي : ئاويَم ئةوةُذة اهبََٚاضِ فِٛ املَِحُض ًَا١َ
(ضووْ خؤياْ خظتة ُاو ئاوةكةوة ئةو خةهلةي فِِٕٚ فََ٘قَُع٘ا فَرََُٓب٘اجواْ بوو خاهغ طجي طجي )

َّكةهةُاو ئةَ شاسةدا بووْ ) َِِٚا زَجَُع٘ا ُث ٍِ اهط١ُُّ٘ ذَهِمَ ذََٓبَ قَِد إِهَ ُٔ ِِ شيّ (كة ٓاتِةوة ئةو اليةي كة ُاشعَ
ٍٝ أَِحطَِّ فِٛ فَصَاُزٗابوو ئةواُيض جواْ ببوو ٓيض ُاششيِيةكياْ ثيَوة ُةًا بوو ) ( هةجواُرتيّ ُص٘زَ

 ويَِةدا ئيٌَة ئةوامناْ بيين .

ُٞ َٓرِِٖ: هِٛ قَاالَ: قَايَ) َّ ٍْ جَ ِِصُِهمَ ََٗٓرَانَ عَِد (ثيَغةًبةسي خوا )ظوي اهلل عوية وطوٍ( دةفةسًووي  : ئيِجا ًَ
 بَصَسِٜ فَطٌََا: قَايَثيَياْ ومت : ئةًة جِةتي عةدُة ئةًةط شويَِةكةي تؤ ئاهيَشةداية ئيرت , )دواتش 
ِٚضَا١ِ اهسَّبَابَِٞ ًِِجُى قَِصْس فَإِذَا(دةفةسًووي : طةسَ بةسصكشدةوة ٓةتا ضي ببيِيٍ ! )ُصُعّدا (قةظشيَلي اهبَ

 َٓرَانَ: هِٛ قَاالَ: قَايَةس يةن )ئةوةُذة جواْ وةكو ثةهة ٓةوسيَلي طجي بةسص هةطةس يةن هةط
ِِصُِهمَ  (دةفةسًووي : ثيَياْ ومت : ئةًة شويَين تؤية ئةي حمٌذ )ظوي اهلل عوية وطوٍ(.ًَ

ٌَُٔا ُقِوُت: قَايَ) ُٕ بَازَنَ: هَ ُٕ ذَزَاُِٛ فُِٚلٌَا اهوَّ (ثيَغةًبةسي خوا )ظوي اهلل عوية وطوٍ( دةفةسًووي فَأَِدُخوَ
ًَّا: قَاالَ بضٌة ُاويةوة بةسةكةتي اهلل تعاهي تاْ هيَ بيَت ,!!):واصَ هيَبيَِّ دةبا  ُِتَ فَالَ، اآلَْ أَ  َٗأَ

ُٕ (دةفةسًووي : وتياْ : ئيَظتا ُا ضوُلة ئيَظتا ُاتواُي بضيتة ُاويةوة بةس تؤ ٓةس دةضيتة دَاخِوَ
 ُاويةوة بةس ئيَظتا ُا .

ٌَُٔا ُقِوُت: قَايَ) ُِٙت قَِد فَإُِِّٛ(دةفةسًووي : ثيٍَ وتّ )هَ ُِِر زَأَ ِٚوَِٞ ًُ (ًّ ئةَ شةو شتيَلي صؤس طةيشَ عَجَّبا اهوَّ
ُِٙت؟ اهَّرِٜ َٓرَا فٌََابيين ! ئةَ ٓةًوو شتة طةيشة ضيبوو دةثيٍَ بويَّ خةبةسةكةيٍ ثيَي بويَّ ) (ئةوة زَأَ

 ضي بوو بؤَ تةفظري بلةْ و بؤَ شةسح بلةْ ؟!

ُِِخبُِسنَ، إَُِّا أًََا: هِٛ قَاالَ: قَايَ) (ثيَغةًبةسي خوا )ظوي اهلل عوية وطوٍ( دةفةسًووي / ثيَياْ ومت : ئيٌَة ضَ
 ئيَظتا ثيَت دةهيَّ يةن بةيةن ٓةًوو ئةوةي كةوا بيِيت ثيَت دةهيَّ كةوا ئةًاُة ضية !! 
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ًَّا) َُّي اهسَُّجُى أَ بةسد  (ثياوةكةي يةكةَ كة كةوتبوو و ثياوةكةي تش كةبةطةسيةوة بوو بةتاشةاألَ
ئةيليَصا بةطةسيذا و طةسي ثاْ و ثويض ئةكشدةوة و ًيَصلي ئةتةقاُذ ,ئةوة ًةبةطتةكةًاُة باط 

ًَّا ئاطاداسبّ .) َُّي اهسَُّجُى أَ ِٚتَ اهَّرِٜ األَ ِِٕٚ أَتَ ُٕ ُِٙجوَُغ عَوَ ُٕ بِاحلَجَسِ، زَِأُض ُٕ اهُقِسآَْ َِٙأُخُر اهسَُّجُى فَإَِّ  فََِٚسُفُض
َُ (ئةوة ئةو كةطةي كة طةسي ثاْ و ثويض ئةكشايةوة ئةو كةطةية كةوا املَِلُت٘بَِٞ اهصَّالَِٝ عَِّ َََِٗٙا

قوسئاُي وةسطشتوة و ثاشاْ واصي هئَيَِاوة و ُويَزة فةسصةكاُي بةجيَ دةٓيَوي و ُايلات ئةخةويَت و 
 واصي هيَ ئةٓيَين  و قوسئاُةكة تةسن ئةكا ئةوةية ًةبةطتةكةًاْ هيَشةدا !! 

مشوهي ٓةًوو حاكٌةكاُي ئةَ طةس صةويية دةكا  ئيَظتاكة ! قوسبةطةس ئةو كةطةي كةوا ئةًة 
قوسئاْ تةسن ئةكات , خان بةطةس ئةو كةطةي كةوا ئيض بةقوسئاْ ُاكا , دةبا بشوا دؤالسةكةي و 
عةطلةسةكةي و تةكِةهؤجياكةي و ٓةسضي هةطةس صةويذاية با سصطاسي بلا ! ٓةي خان بةطةس ئةو 

كةوا بةشويَِيذا ئةسوا و تةئيذي ئةكا !! ئةًة كةًة ئةًة !؟ ئةي ُاًشيّ !؟ ئةي كةطةشي 
 ُاضيِةوة بةسدةًي اهلل تعاهي ؟! تؤ قوسئاْ سةفض ئةكةي ؟! قوسئاُت ُاويي؟! ئةًة حاهةكةتة !.

صاُاياْ دةفةسًووْ : هةشةسحي حةديظةكةدا يةن هةشةسحةكةي ئةهيَّ :ئةو كةطةي كةوا قوسئاْ 
ويَِيَتةوةى قوسئاُي هةبةس و قوسئاُي وةسطشتوة و قوسئاْ فيَش بووة و بةشةو ُاخيويَِيَتةوة بةشةو ُاخ

 ئةًة يةكيَلة هةًاُاكاُي !.

(َُ (ُويَزي بةياُي ضي  !! ُويَزي ُيوةسؤ و عةظشو ًةغشيب و عيصاي ضي !! املَِلُت٘بَِٞ اهصَّالَِٝ عَِّ َََِٗٙا
 طويَي ثيَي ُادا .

ي ئيٌاًي بوخاسي ٓيَِاوة ئةيلاتة ٙجٕس هةكيتابي تشغيب و تشٓيب كة ئةَ حةدِراملجا ئيٌاًي إبّ 
(كافشة ٓةتا ٓةتاية ئةبيَ ئاواي هيَبلشيَت تازن اهصالٝ بةهطةيةكي صؤس بةٓيَض كةوا ُويَزُةكةس )

 هةجةٓةُةًذا , ئةوةشي كةوا قوسئاْ تةسن ئةكا و ئيصي ثيَي ُاكا !

ُاخويَِيَتةوة !! ئةي ئةوةي كة بويَ ُةخيَش ٓةس ئيصيصي ثيَي صاُاياْ دةفةسًووْ : ئةوةي قوسئاْ 
باهلل  خؤي  ذُاكةَ ! ئةوةي بويَ ُةواهلل ئةًة شتيَلي ٓيض و ثوضة بؤ عةسةبةكاْ ٓاتوة واهعيا

 بةًوطوٌاْ ئةصاُي !؟ .
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ًَّا) ِٚتَ اهَّرِٜ اهسَُّجُى َٗأَ ِِٕٚ، أَتَ ُٕ ُٙشَِسشَُس عَوَ ُٖ، إِهَٟ شِِدُق ِِ قَفَا ًََُٖٗ ُٖ، إِهَٟ خُِس ُٕ قَفَا ُِ ِٚ ُٖ، إِهَٟ َٗعَ ُٕ قَفَا  اهسَُّجُى فَإَُِّ
ِّ َِٙغُدٗ ِٚتِِٕ، ًِ ( ئةوةكةيرتيض كة دةَ و هوت و ضاوياْ بةقوالب ثاسضة اآلفَاقَ تَِبُوُغ اهلَِربََٞ فََِٚلرُِب بَ

دسؤيةن ئةكا  ثاسضة ئةكشد و ساياْ ئةكيَصا و ئةياْ دساُذ ئةًة كةطي دسؤصُة ديَتة ُاو خةهلةوة
ودسؤكةي ئةسوات بؤ ئةَ طةس و ئةو طةس خةهليض دسؤكةي ئةطيَشُةوة , ئةَ طضاي كةطي دسؤصُة بةَ 

 شيَوةياْ هيَذةكشيَي !.

ًَّا) ِِّطَا١ُ اهسِّجَاُي َٗأَ ُٝ َٗاه ُّ٘زِ بَِِا١ِ ًِِجىِ فِٛ اهَّرَِّٙ اهُعسَا (ئةًا رْ و ثياوة سووت و قوتةكاْ كة هةُاو اهتَّ
ٍُةدا بووْ )تةُوسةك ُٔ ُٝ فَإَِّ (ئةًة صيِا باص و صيِا كةسةكاُّ هة رُاْ هة ثياواْ  كة صيِاياْ َٗاهصََّٗاُِٛ اهصَُُّا

 ئةكشد , ئيَظتا ئا هةويَذا هةَ تةُوسةدا اهلل تعاهي بةَ شيَوةية طضاياْ ئةدا .

ًَّا) ِٚتَ اهَّرِٜ اهسَُّجُى َٗأَ ِِٕٚ أَتَ ََّٔسِ فِٛ َِٙطبَُح عَوَ ٍَُُٗٙ اه ُٕ احلَجَسَ، ِوقَ ( وة ئةوكةطةي كة هةُاو اهسِّبَا، آكُِى فَإَُِّ
سووباسة خويَِةكةدا بوو و ئةٓات و ًةهةي ئةكشد و ئةٓاتةوة بةسدةًي كابشا و بةسديَلي طةوسةي 
ئةطشتة دةًي ئةوة ئةوكةطة كةطي سيبا خؤسة !! ئةوة ئةَ كةطةية كةوا قةسص ئةدا هةبةس خاتشي اهلل 

ويَ قةسصةكةَ بذةوة ياْ هيَ خؤشبيَت , بةهلو ئةضي فائيذةي ئةخاتة طةس ! وةكو ٓةًوو تعاهي ُادا ب
حوكٌةتةكاُي ئةَ صةًاُة كة ٓةًوو باُم و ًعشةفةكاُياْ بةسيبا ئةسوات بةسيَوة , ئةي خان بةطةس 

 ئةو كةطةي كةوا كاتبة و كة شآيذة  كة ثاطةواُي ئةَ باُلةشة .

 ٓةًووياْ تاواُباسْ و بةشذاسْ ئا هةَ ئيصةدا و بةشذاسْ هةَ طضايةدا .صاُاياْ دةفةسًووْ: ئةًاُة 

وة خان بةطةس ئةو كةطةي بيِاي ئةَ باُلة دسوطت ئةكا خان بةطةس ئةو كةطةي كةوا ثاطةواُي ئةَ 
باُلة دةكا خان بةطةس ئةو كةطةي كةوا كاتيب ئةَ باُلةية كة شآيذةكةيةتي و كة ًذيشةكةيةتي 

 !! 

خوا )ظوي اهلل عوية وطوٍ( دةفةسًووي : اهلل تعاهي هةعِةتي كشدوة هةو كةطةي كةوا  ثيَغةًبةسي
سيباكة ئةُوطي ئةوةشي ئةبيَ بةشايةت بةطةسي , هةعِةت بيَت هيَياْ ! ئةوةشي ئةخيوا و ئةوةشي 

 ئةيذسيَيت بيدوا .

 كةًة !؟ ئةَ عكوبة وطضاية كةًة ؟! هةعِةت كةًة ؟! 
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 بةسد ئةخاتة دةًي واتاي ٓيضت دةطت ُةكةوت , بضاُة !!جا صاُاياْ ئةهيَّ : بؤ 

َبا ياُي ًاهةكةت صيادي ُةكشد , ًاهةكةت بةسيبا صياد ُاكا اهلل تعاهي دفةسًووي : ) ُ الرِّ َيْمَحُق َّللاه

َدَقاِت ۗ  اهلل تعاهي سيبا ضي هيَ ئةكات ؟! بيَ بةسةكةت ئةكا . 1(َوُيْرِبي الصه

ةحوكٌي قوسئاْ ئيض بلةيّ و قةسصيَم بذسيَي بةئيٌَة  بةئيٌَة بوتشيَي ُيَوةي ياُي ئيَظتا ئةطةس ئيٌَة ب 
قةسصةكةًاَ بذةسةوة , بويَّ ُةخيَش قةسصةكة وةكو خؤي مباْ دةسةوة ضةْ خؤشة !! بةشةسيعةتي 
ئيظالَ ! بةهَاَ هةشةسيعةتي كافشةكاْ دةهيَّ : دةبيَ تؤ ئةوةُذةط صياد بذةي بةًةسجيصي ئةطشيَي 

ُةت طةساُذةوة هةفالْ كات ئةوةُذةشي غشاًة ئةضيَتة طةس !! ئةصاُّ ئةَ كيَ ية , ئةًة ئةطةس 
كةطيَلة كةوا هة بةساًبةس خوا و ثيَغةًبةسدا دةهيَ ًّ هةطةهتاْ ئةجةُطٍ و ئةي خوا وثيَغةًبةس ضي 

 ئةكةي بيلة !!   

! هة ُةظي قوسئاُذا اهلل ئةي قوس بةطةس هةطةي خوا وثيَغةًبةس )ظوي اهلل عوية وطوٍ( ئةجةُطي ؟
َبا َيأُْكلُونَ  الهِذينَ تعاهي دةفةسًووي : ئةو كةطاُةي كةوا سيبا ئةخؤْ )  َيقُومُ  َكَما إِله  َيقُوُمونَ  َل  الرِّ

ُطهُ  الهِذي ْيَطانُ  َيَتَخبه سؤري قياًةت بةشيَيت صيِذوو ئةبيَتةوة بةشيَيت !!وةكو  2(ۚ   اْلَمسِّ  ِمنَ  الشه
هيَي وةشاُذبيَ ئةوةٓا صيِذوو ئةبيَتةوة ياُي تؤ بةَ ًةبوةغة بضوكة تؤ ضيت هيَ ديَت ْ دةطيت ٙطاشة

 ئةطةس وةسيي ُةطشيت !؟ ئةو خةهلةط بؤ توشي ُاسةحةتي دةكةي !

ًَّا) ُٕ اهسَُّجُى َٗأَ ِِدَ اهَّرِٜ املَِسآِٝ، اهلَسِٙ َِّازِ عِ ِ٘هََٔا ، ََِٗٙطعَٟ َُٙحشَُّٔا اه ِةي كة هةدةوسي (ئةًا ئةوثياوة ُاششيحَ
ُٕئاطشةكة دةطوسايةوة ئاطشةكةي بويَظة ثيَ ئةدا ) ُْ ًَاهِْم فَإَِّ ٍََّ خَاشِ (ئةوة ئةوة ًاهيلة دةسطاواُي جََٔ

جةٓةُةَ ًةالئيلةي جةٓةُةًة بةبةسدةواَ ئيصي ئاطش خؤط كشدُة ٓيض سةحٍ هةدهياُذا ُية ئةَ 
وة و وتي بيظوتيَِّ ٓةتا ئيَواسة ئةو كةطة ٓاواس ًةالئيلةتاُة ئةطةس اهلل تعاهي كةطيَلي خظتة ُاوية

اِكُثونَ بلا ٓةسوةكو هةَ ئايةتةدا ٓاتووة ) ُكم مه َك ۖ َقاَل إِنه  3(َوَناَدْوا َيا َمالُِك لَِيْقِض َعَلْيَنا َربُّ
جةٓةُةًيةكاْ دةهيَّ ئةي ًاهيم ختوا بةخواكةت بويَ با هةُاوًاْ ببا ئيرت بةطة !! دةفةسًوويَي : 

 يَش بةهلو دةبيَ ٓةتا ٓةتايية تيَذا مبيَِيتةوة !!ُةخ

                                                            
1
 276:سورة البقرة اية :  
2
 275:سورة البقرة اية :  
3
 77:سورة الزخرف اية :  
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كاَ عةصاب و طضا طةوسةتشة عةصابي طتةًلاساْ ياْ عةصابي اهلل تعاهي ! عةصابي طتةًلاساْ تؤ ئةطةس 
بيضيَزي ضةُذ طاهيَليض بةسدةواَ بيَ كؤتاييةكةي ٓةس بةًشدْ ديَي , بةس عةصابي اهلل تعاهي 

خةهم هة اهلل ُاتشطي هةئيِظاْ و عةصابي ئيِظاُةكاْ ئةتشطيَ و  كؤتايةكةي بةًشدْ ُاية !! كةضي
 هةعةصابي اهلل تعاهي ُاتشطي , ثيَويظتة ئيٌاُةكةًاْ بةٓيَض بلةيّ خؤشةويظتامن .

ًَّا) ِٗضَِٞ فِٛ اهَّرِٜ اهطَُِّ٘ٙى اهسَُّجُى َٗأَ  ُٕفَإَُِّ(ئةي باالَ بةسصةكةي كة صؤس باالَ بةسص بوو هةباخضةكةدا ؟! )اهسَّ
ٍُ ِِٕٚ اهلُل صَوَّٟ إِِبسَآِٚ َّا( )عوٕٚ اهصالٝ ٗاهطالَ(ئةًة ثيَغةًبةس ئيربآيٍ بوو )َٗضَوٍََّ عَوَ ُْ َٗأَ  اهَّرَِّٙ اهِِ٘هدَا
ُٕ ِ٘هَ ُِ٘هٍ٘د فَُلىُّ(ئةي ئةو ًِذاالُةي كةوا ويَِةياْ صؤس جواْ و ضةُذ صؤسبووْ ؟ )حَ  عَوَٟ ًَاتَ ًَ

ةت ئةًشيَي ثيَض فٚطسوٌاُّ كة هةدايم وباوكي ًوطوٌاْ دةبيَ هةطةس (ئةوة ًِذاالُي ًوطاهفِِطسَِٝ
ئةوةي باهغ بنب ئةًشْ ئةًاُة ٓةًووياْ ئةضِة بةٓةشتةوة ئةًاُة هةدةوسو بةسي ئيربآيٌّ , دهت 
خؤط بي ئةي دايم و باوكي ًوطوٌاْ كاتيَم ًِذاهةكةت بةًِذاهي ًشدووة خةَ ًةخؤ كيَ ئةهيَ طةوسة 

عوٕٚ كوفش ُابيَ بةس بةًِذاهي سؤيصت تةكيذ بة صؤس وا الي ثيَغةًبةس ئيربآيٌة )ُابيَت و توشي 
 ( دهت خؤشيبَ بةًة .اهصالٝ ٗاهطالَ

(دةفةسًووي : بةشيَم بة ًوطوٌاُةكاْ ثشطياسياْ هة ثيَغةًبةسي خوا امُلِطوٌِِنيَ بَِعُض فَقَايَ: قَايَ)
ِٗالَُد اهوَِّٕ، زَُض٘يَ َٙا)ظوي اهلل عوية وطوٍ( كشد ) (ئةي ثيَغةًبةسي خوا )ظوي اهلل عوية امُلِشسِكِنيَ؟ َٗأَ

 وطوٍ( ئةي ئةوالدي ًوششكني ضياْ هيَ ديَي كة بةًِذاهي ئةًشْ ؟! 

ِِٕٚ اهلُل صَوَّٟ اهوَِّٕ زَُضُ٘ي فَقَايَ) ِٗالَُد: َٗضَوٍََّ عَوَ (ثيَغةًبةسي خوا )ظوي اهلل عوية وطوٍ( امُلِشسِكِنيَ، َٗأَ
 ذاالُي ًوششيليصي ٓةس هةالية .فةسًووي : ًِ

سؤشةُلشدُةوةيةن ئةدةيّ دةسباسةي ًِذاالُي ًوششكني  ئةوالدي ًوششكني حوكٌياْ ضية؟  ياُي 
كةطيَم كة يةٓودي و ُةظشاُي بيَ ًِذاهةكةي ثيَض ئةوةي باهغ بيَ مبشيَي ئةَ ًِذاهة حوكٌي ضية ؟ 

 بةٓةشتية ياخود جةٓةُةًيية ؟!
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هةبوخاسي دا ٓةية ٓةُذيَم هةئةٓوي عيوٍ دةفةسًووْ : صآريي حةديظةكة كة بةثيَ ئةَ حةديظةي كة 
وا دةطةيةُيَي ئةواُيض إحلاق كشاْ بة بةًوطوٌاُةكاُةوة ياُي ئةواُيض هةبةس ئةوةي بيَ تاواُّ بؤ 

 بةٓةشت .

بةٓةشت  ئةفةسًووْ : ُةخيَش ًِذاهي ًوطوٌاْ ئةضيَتة ٙجٚرتبةالََ هةالي ئةٓوي عيوٍ هةبةس بووُي حةد
بةالََ ًِذاهي كافش و ًوششيم تاقي ئةكشيَتةوة هةسؤري قياًةت ضوُلة ٓيض كةطيَلي كافش ُاسواتة ُاو 

 بةٓةشت ئةواُيض تابيعّ بؤ دايلاْ و باوكياْ . 

هةبةس ئةوة هةسؤري قياًةت اهلل تعاهي  ئاطشيَلياْ بؤ دةكاتةوة ثيَياْ ئةهيَ : بشؤُة ُاو ئةَ ئاطشة ! 
ئةضِة بةٓةشت ُةسؤيصنت ُاضِة بةٓةشت بةهلو ئةضِة جةٓةُةَ , واتا ٓيض كةطيَم ئةطةس سؤيصنت 

 بةبيَ عةًةي ُاسوا .

ًَّا)  َُ َٗأَ ِ٘ ٍِ شَِطْس كَاُُ٘ا اهَّرَِّٙ اهقَ ُٔ ِِ ِّا ًِ (ئةًا ئةواُةي كةوا اليةكياْ جواْ بوو وة قَبِّٚحا َٗشَِطْس حَطَ
ٍُِة ُاو ئةو سووباسة و ثان بووُةوة و جواْ بووُةوة )اليةكيرتياْ ُاششيّ بوو دواتش ثيَياْ وتشا بشؤ ُٔ  فَإَِّ

َْ ِ٘ ٣ِّّا َٗآخَسَ صَاهِّحا عٌََّوا خَوَُط٘ا قَ ُٕ تَجَاَٗشَ ، ضَ ٍِ اهوَّ ُٔ ِِ ( ئةًة كةطاُيَلني هةدوُيادا ضاكة و خشاثةياْ عَ
اْ الية خشاثةكةية كشدوة , ضاكةياْ ٓةية و خشاثةشياْ ٓةية , ضاكةكةية الية جواُةكةية خشاثةكةشي

, بةالََ كشدةوةكةياْ ضاكة و خشاثةياْ وةكو يةن واية ٓيضياْ هةٓيضي صؤستش ُية , ضوُلة ئةطةس 
ضاكةت صؤسبي بؤ بةٓةشت وة خشاثةشت صؤسبيَ بؤ جةٓةُةَ , بةس وةكو يةن وابيَ ئةضيتة ئةعشاف , 

 اتةوة و اهلل تعاهي ئةياخناتة بةٓةشت .بةالََ ئةَ جؤسة كةطاُة اهلل تعاهي ُاياْ طوتيَين خاويَِياْ ئةك

كة بّ ئةوةي قوسئاُي وةسطشت و سةفضي كشد! ئةوةي قوسئاُي ٙجٕخؤشةويظتامن ئاطاداسي حةد
وةسطشت و ُةخيويَِذةوة ! ئةوةي قوسئاُي وةسطشت و تةدةبوسيي ُةكشد , ئةًة ٓةًووي ًوخاهةفاتي 

 هي .قوسئاُة ئةًةط حوكٌةكةيةتي ثةُا ئةطشيّ بة اهلل تعا

 با قوسئاْ ُةبيَتة طؤساُي , با قوسئاْ ُةبيَتة طشود وة با قوسئاْ ُةبيَتة شتيَلي سةًضي!
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بضاُّ هة دةوهةتةكاُذا ضؤُة ؟! كةطيَم ئةٓيَِّ كةطيَلي بةكشيَي طرياو ثاسةياْ داوةتيَ ئا دةي وةسة 
بشاصيَِيِةوة دواتش باقي دوو كةهيٌةًاْ بؤ خبويَِة با حةفوةكةًاْ بةضةُذ ئايةتيَم هةقوسئاُي ثريؤص 

 حةفةهةكة ٓةًووي دري قوسئاُةكةية , بؤتة ًؤديَى !

قوسئاْ بؤ ئةوة ُةكشاوة طةسةتاي حةفوةي ثيَي بشاصيَِيتةوة , بةهلو قوسئاْ بؤ ئةوة كشاوة تاوةكو 
 بيلةيت بة ًةُٔةجي حةيات ئةًشؤ قوسئاْ بؤ ئةَ شتاُة بةكاسد يَي بةداخةوة  , ئةضيَ بؤ طةس قةبشاْ
و ثاسةي ثيَ وةسدةطشيَي وا ئةصاُي ئةو ثاسةية هةطةسويي بةُؤط ئةضيَتة خواسةوة واهلل با ثيَت بويٍَ بة 
ئاطش ئةضيَتة خواسةوة باط بضاُة ضوُلة ئةوة هيَشةدا ٓيض صاُايةن هةصاُاكاْ ُةي وتوة ئةَ ثاسةية 

دةكا و ثاسة ئةدا بةَ   حةالهة كة تؤ وةسي دةطشيي , ئةي خان بةطةس ئةو كةطةشي ئةضيَ تةعضيية
 كةطاُة و قوسئاْ ئاوا هيَ دةكا بةَ شيَوةية .

خؤشةويظتامن باط بضاُّ : تةعضيية هةديين ئيظالًذا ُية بةَ شيَوةية دابِيصّ بؤ تةعضيية و فاحتة 
 خبويَين ,بة واهلل ُية !. ئةوة ئيٌاًي شافعي دةفةسًووي : ئةَ شتة حةساًة و ُابيَ كةس بيلات .

 ةب دةفةسًووي : ُابيَ و حةساًة .ًٔررياصي هة ئيٌاًي ش

 ةب دةفةسًويو : حةساًة و بيذعةية ُابيَ ئةَ شتاُة بلشيَي .ًٔروة هةشةسحي 

كوا ًةال و ًاًؤطتاكاُي شافعي ًةصٓةبةكاْ !؟ كوا هةبةس ضي قظة ُاكةْ ؟! حةص دةكةْ ثاسة 
بةس خوا بويَ ُية , بةط بةحاهي خبؤْ ! ياْ هةتشطي خةهم قظة ُاكةْ !؟ ٓةسدووكي صةسةسة  , هة

خؤَ بة فةصهي اهلل تعاهي ٓةسكةطيَم ًشدبيَ ضواسشيت هةطةس شامناْ بيلةيّ بؤي هةطةهياْ ئةطةس 
تواُي بيَتٌاْ كشدووًاُة , شوشتين و كفّ كشدُي و ُويَز كشدْ هةطةسي و بشدُي بؤ طةس قةبشاْ و 

 ُاشتين . 

بوة باثريَ بووة و داثريَ بووة خامل بوة و ًاَ بوة  ئيرت تةواو باقيةكةيرت باوكٍ بوة و دايلٍ
ُةضوًةتة ُاو تةعضيةوة , ضوُلة ئةطةس ئيٌَةي ًاًؤطتا ضويِة ُاو تةعضيةوة خةهم ئةهيَ ئةي 

 ًاًؤطتا فالْ بؤ ديَي !! تؤ ًةضؤ بضامن خةهم داي ئةًةصسيَين ! 
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ّ ًةكةْ بيٌَة ًةجويظيَلةوة بويَّ هةبةس ئةوة ٓةس كةطيَم هةئيَوة ًشد بشا بةسيَضةكةَ ضاوةسواُي ً
 )اهفاحتة( ئةوة ًّ بةخياُةتي ئةصامن ُامية ُاو ئةو ًةجويظاُةوة .

قوسئاْ ئاوةٓا هي ُاكةيّ بةهلو قوسئاْ دةخويَِيِةوة بةهلو بضاُني ئةهيَ ضي بؤ ئةوةي سةفتاسي ثيَ 
دوُياكةت بيلة كة ًشدُي ٓيض بلةيّ ئةهيَ ُويَز بلة و سؤروو بطشة و عيبادةت بلة ئةًاُة بؤخؤتة , هة

طوودت ثيَ ُاطةيةُي ئةطةس ُةت كشد )اهفاحتة (ٓيض طودت ثيَ ُاطةيةُي ئةطةس ُةت كشدبيَتة ًةُٔةج , 
تةواو كةطةكة ًاسكظية و شيوعيية و بشواي بة اهلل تعاهي ُية ئةضّ تةعضيةكي بؤ ئةطشْ و ئةهيَّ 

يَي كشدوة تاوةكو بؤ سؤحي بيِيَشيَي ؟!  خؤ ئةطةس )اهفاحتة ( بؤ سؤحي فالْ , بؤ هةدوُيا صؤس ئيصي ث
ئيصيصي ثيَلشدبيَ بؤي ُاضيَ ض جاي ئيصي ثيَ ُةكشدبيَ , ئةًة خياُةت ُية هةقوسئاْ ؟ بةهيَ ئةًة 

 خياُةتة هةقوسئاْ ..

 


