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 شةرثيَضى خوا  

 وةك بسويَنةريَك بةرةو 

 1بةآلء بةدبةختى
 
 

 نووشينى
 مامؤشتا موشميمى رزطارى

                                      
... ثؿت بة خوا كؤؾؿيَم بؤ ضةجنانسنى نةفؼ وضاظيلطزنى خواى ثةضةضزطاضئةم ظجنريةية بطيتيية هة ضؤؾو كطزنةوةى  - 1

ططنطةكاى كة بيَطواى ئةوةف بةؾيَلى ظؤض ططنطى زاثؤؾيوة هة تةظكيةى  بة ووضزى ضووناكى زةخةيهة غةض خاَهة ظؤض
 . نةفؼ زَههاغى، خواى ثةضوةضزطاض بيلاتة ئوميَسى غةضبةضظى وغةضكةوتو هة زونيا ثاؾانيـ هة زواى مطزى
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 وباشرتين ئوميَد (2)كردةوة لة نيَوان ئاومالَةيى
كطزةوةكانت ئاوماَهةية ياى زةبيَتة ثاَهجؿتى وباؾرتيو ياوضِآ: زةبآ بعانى كطزةوةكانت ئةطةض 
ياوضِآ بآ هةطةأل تاواى وزَهيَلى نووغتوو وبآ ئاطا ئةوة وةن ئةو ضيولة وضاَهةى الفاوة واية كة 

ويةتية كةناض. خؤ ئةطةض زووض بوو هةمة ثاَهجؿت بة خوا زةبيَتة باؾرتيو ئوميَس ياوضزوية وزا
وؾاناظى هة غاتى كيَؿانى كطزةوة هة تاى تةضاظووى ضاكةكاى. ئةمةف بة يةَهطؤظيهى زأل بة نيَو 
باضانى تةوبة وثةؾيمانى وئار يةَهليَؿاى وقةضةبووكطزنةوةى ضابطزووى ضةف وضَولو بة باؾرتيهى 

 ةكاى.كطزةو

غعايةن بؤ ئيَػتا وغعايةكى ظؤض غةختطري بؤ زاياتوويةكى نعيم: طومانى تيَسانيية غةضثيَضى 
وتاواى يؤكاضى بؤ نةمانى بةضةكةتى خوايى وزابةظيهى غعاى جؤضاو جؤض ، وة ئةوةى هة ئوممةتانى 

نياى هةغةض ثيَؿوو ضويسا بطيتى بوو هة غعاى ظوو بةيؤى كوفط وؾرين وبآ باوةضِى وبةضزةوام بوو
 طونايـ وتاواى...بةآلم غعاى ضؤشى زوايى ظؤض تونستطة وظةبطى ظؤض ظياتطة.

بوةغتة ويةضطيع ؾاناظى مةكة: بطاى بةضيَع...خوؾلى ئاظيع، ؾاناظى مةكة بةو كطزةوة كةمةى 
كة ئةجنامى زةزةى ضؤشانة، بةزاخةوة، بةؾيَلى ظؤض هةو موغَومانانةى كة ؾاناظى بة موغَومانيَتى 

ياى زةكةى بةآلم هة يةماى كاتسا يةَهوةغتةياى نيية هة بةضزةم غهوضةكانى خوا كة يةكجاض خؤ
تطغهاكة بؤية بة ضاوى غةضى خؤماى زةبيهني كةوتوونةتة نيَو ظؤنطاوى تاواى " هة كوفطةوة بططة 

زةوامو تاكو بضوكرتيو تاواى!" تا طةضوو بططة ظياتطياى نقووم بووة هة تاواى...هةطةأل ئةوةؾسا بةض
وناؾطةضِيَهةوة...بةزاخةوة هةطةأل ئةوةى كةناَهة ضاطةيانسنةكانى بانطةواظى ئيػالمي ظؤضبووة بة 
بيػرتا وبيهطاو وخويَهطاو بةآلم ضؤش هة زواى ضؤش خطاثةكاضى وتاواى هة ثةضةغةنسى زاية تاوةكو 

و ئةوانة بطيتيية هة هةنيَو زةظطا ضاكةكانيـ ؾوطرييةكى ناتؤكمة بةضضاو زةكةوآ. زَههيابة يةمو
                                      

 زةضيا وضووباض. كة ياوضزوية وزاويةتية كةناض زةَهيَوضيولة وضاَهةى الفاوة بةو  2-
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فطيوزانى ؾةيتاى ويةهًََدةَهةتانسنى غةضباظانى ئةو، كة يةضطيع بآ تاقةت نابو وكؤأل نازةى. ضآ ى 
بةضةو خواضوونت ىلَ ووى زةكةى ياى وا زةكةى ظؤض بة كعى والواظييةوة ضِآ بلةى ياى بةضةو 

وزووضوزيَص بووى بة زونيا نازَههيايى بة ثازاؾت وغعاى ضؤشى زوايى ياى ئةوةتا ئوميَسى ظؤض 
ضاوةكانت تاضيم زةكةى وزَهت كويَط زةكةى، ئةنسامةكانت غػت زةكةى هة خوزاثةضغتى تا ئةو 

 كاتةى ييواكاى بةضةو ضاكبووى ظؤض الواظ زةبو وضيَطاى ضظطاضبووى يةكجاض تةغم زةبيَتةوة.

م "هةبةض ضاوى خةَهلةوة وا ضيَططةكانى بةضزةم ضيَطا وبةآلى طةوضة: قوضغرتيهياى تاوانة، بةجؤضيَ
زياضة" يةنسآ كةؽ زةبيهيت ظؤض بة طوضج وطؤَهى ثةضغتؿةكاى ئةجنام زةزةى بةآلم خاوةى 
زَهيَلى بآ ئاطاية زةبآ بعانى زأل بةضةو خوا زةضِوات نةن جةغتة وةن ؾيَدماى ابو اهقيم 

بةضى. يةض بؤيةف يةضوةن " واتة زَهى نووغتووة واليةكانى بةخةٚطشف٘ ٜكعإزةفةضموآ "قوبة نائم 
" واتة زأل ايٝكع١هة )مساضج اهػاهلني( زاياتووة يةكةم ثوة كة بةنسة زةيطاتآ بطيتيية هة "

خةبةضبووى. ئةمةف هةبةض زوو يؤ، يةكةمياى بآ ئاطايي هة ضؤضوونى هة تاواى وة زووةمياى 
بو اهقيم زةفةضموآ: ئةجنامسانى ثةضغتؿةكاى بة جؤضيَم زأل بةؾساضى ناكات يةضوةن ؾيَدماى ا

يةكيَم زةبيهى هة يةموو كةغيَم خواثةضغتى ظياتطة ونعيلرتة هة خوا بةآلم كة زةضيَتة بةضزةم 
 زازطاى خوايى هة يةموو كةغيَم زووضتطة هة خوا.

كؤت وثيَوةنسةكاى بؿليَهة هة تاواخنواظى خؤت بلطِةوة: ضاضةغةض بطيتيية هة زةغت يةَهططتو هة 
واى بة طةوضة وبضوكى، هة غةضةتا وكؤتايى، ئةوةى بة نًيَهى ئةجنام زةزضيَت يةموو جؤضةكانى تا

ئةوةؾى بة ئاؾلطا ئةجنام زةزضيَت. ييضى تط خةضيلى مةهة نةبيت هة نيَو خطاثة بةَهلو ثيَويػتة هة 
ضووباضى تةوبةو ضاكة بطيَم ضووناكى وشياى وةضبططيت. وة ضاكلطزنى كطزةوةكاى هة نيةت 

مبةض كةوتو. نيةت بة تةظكيةى نةفؼ ضان وثان زةبيَت كة ثيَويػتى بة كؤؾؿيَلى وبةزواى ثيَغة
". وة ثاؾاى بة زواكةوتهى ثيَغةمبةضيـ بة ثابةنسبووى بة بةَهطةى قوضئانى  3ظؤض نةبطِاوة يةية

وفةضمووزةى قةحيخى ثيَغةمبةض ونعيم بوونةوة هة ظانايانى خوايى )ضباني( ضاضةغةض زةبيَت 

                                      
ياى ؾاضةظابووى هة ظانػتى زأل كة بة )اهعوم اهعووم( واتة: ظانػتى ظانػتةكاى ناغطاوة"بةزاخةوة  تةظكييةى نةفؼ 3-

ظؤضبةى خةَهم ىلَ ى بيَئاطاية" ثيَويػتى بة ظجنريةيةن ضيَهمايى مةنًةجى يةية، ئةطةض خواى طةوضة تةمةنى زضيَص كطزيهةوة 
ى تةظكيةى نةفؼ ضووى زةكةيهةوة وخاَهة ظؤض ووضز هةغةض ضاكة، هة كاتى خؤى هة ظجنريةيةكى غةضبةخؤ ثوختة

 وططنطةكاى زةخةيهة ضِوو.
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موو بواضةكانى تطيـ وةن بريوباوةضِ ومةنًةج وفيقًـ وتةواوى ؾتةكانى تطيـ ضونلة هة ية
 طومطِابووةكاى بةيؤى ثةيوةغت نةبوونياى بة بةَهطة ضيَطةياى ووى كطز.  

ضاغتى تةوبةكةت بػةمليَهة: تةوبة كطزى واجبة بؤ تيَلطِاى ئيمانساضاى وئوممةتى ئيػالم، زةبآ 
ةى زضؤظنانة كة هة ناخيسا نيةتى طةضانةوة بؤ غةض تاواى يةية ياى موغَوماى زووضكةويَتةوة هة تةوب

تةوبةى ضيَوى كة فيََوباظانة تةوبة زةكات. زةبآ موغَوماى ئةوة بعانيَت ئةطةض هة كوفط وؾطن 
ضظطاضى بوو ضووة نيَو باظنةى ئيماى ييَؿتا ضظطاضى نةبووة ضونلة هةم نيَوةنسةزا ؾةيتاى ياضى بة 

هة ضيَطةى جؤضاو جؤض ططيهطرتيهياى زووضوويى ئةويـ بريوباوةضِى وكطزةيى ضاضةنووغى زةكات 
يةية ياى زةيلاتة ضياباظيَلى ثاَهةواى ياخوز كةغيَلى ؾاناظى كةض بةجؤضيَم ظؤض غةضغامة بة 
كةغايةتى وكطزةوة وبريوبؤضوونةكانى خؤى وغةيطى خؤؾى ثآ بضوكة وهة ئاغتيَلى نعمسا 

يةف ظياتط هة زَهةوة غةضضاوة زةططيَت نةوةن نيؿانى بسات. ئةطةض غةيطياى زةكات ئةم كطزةوة
بةنسة هة يةموو ئةوانة ضظطاضى بوو وة هةغةض ئةوةف مطز ئوميَسى ئةو كةغةى يةية كة خؤؾى 

 نةبطِاوةى ثآ ببةخؿطيَت.

 

 ميَصوو وثاَههةضى غةضثيَضى كطزى 
هانى زاخواظييةكى خوا كة بة ثيَويػتى ناغانسنى غةضثيَضى كطزنى خوا: بطيتيية هة نةكطزى و واظييَ

زاناوة هةغةض ئيمانساض وة ياى ئةجنامسانى كاضيَم كة ياغاغ وقةزةغة كطاوة. بيَطوماى زاخواظى 
وقةزةغةكطزى واتة يةضزووكياى زةبيَت بة تاواى وغةضثيَضى كطزى غةمليَهسضا بيَت بة بةَهطةى 

ئةيوى غونهة وجةماعة، واتة بةييض ؾيَوةيةن  قوضئاى ياى فةضمووزةى قةحيح ياى كؤضِاى ظانايانى
بة بهضيهةى عازات وتةقاهيس وكةهتوضى كؤمةَهطة ناتوانطيَت ييض ؾتيَم بلطيَتة زاخواظى ياى 
قةزةغة بلطيَت. وة ئةجنامسانى زاخواظى ئةوةى بة ثيَويػت زانطاوة وة خؤثاضاغنت هة تاواى كة 

ة بة ثوةى تةقوا وة ئةو كةغة زةبيَتة خاوةنى قةزةغةى ىلَ كطاوة زةبيَتة يؤى طةيؿتهى بةنس
ثازاؾتيَلى ظؤض وبةختةوةضى زونيا وزواضِؤش، زَهيـ تةنًا بةوة زَهتةنا زةبيَت وهة بةآلهيَسضاوى 

 زووض زةبيَت.
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ميَصووى غةضثيَضى كطزنى خوا هة ئامساى: ئةو كاتةية كة خواى ثةضوةضزطاض كة فةضمانى بة ئيبويؼ 
ئازةم ئةويـ هةبةض ثاَههةضى ئريةيى وخؤبةطةوضة ظانني غةضثيَضى خواى  كطز كة غوشزة بةضآ بؤ

طةوضةى كطز. ئةو ثاَههةضانةف ئيَػتا هة مطؤظسا ظؤض بة ضِوونى يةغتى ثيَسةكطآ كة وا هة مطؤظ 
زةكات بةضةو ئاظاض وزؤظةخيَلى نةبطِاوةى ببات. ثاؾاى غةضثيَضييةكةى ئازةم وحةوا بوو كاتيَم 

ةيةؾت بووى خواى طةوضة فةضمانى ثيَلطزى كة هةو جؤضة زاضة نةخؤى بةآلم يةضزووكياى هةب
ثاف ئةوةى ئيبويؼ يانى زاى وئةوانيـ بةيؤى هةبريضوونةوة فطيوياى خواضز فةضمانى خواياى 

 ؾلانس.

جياواظيية طةوضةكةى نيَواى غةضثيَضى ئيبويؼ وئازةم وحةوا: ئيبويؼ كاتيَم ضةتى كطزةوة كة 
ئازةم كة خواى طةوضة بة زةغتةكانى خؤى زضوغتى كطزبوو بة بةيانةى ئةوةى غوشزة بةضآ بؤ 

ئةو باؾرتة هة ئازةم كة خواى طةوضة ئيبويػى هة بَويَػةى ئاطط زضوغت كطزووة وة ئازةميـ هة 
قوضِ كةواتة ئيبويؼ بةوة فطيوى خواضز وخؤى بةطةوضة ظانى هةغةض ئةوةف ثةؾيماى نةبوويةوة 

ى. بةآلم كاتيَم ئازةم وحةوا بةيؤى يانسانى ئيبويؼ فطيوياى خواضز هةغةض غةضثيَضييةكة
وغةضثيَضى خواياى كطز بةآلم ضاغتةوخؤ كة يةغتياى بةو غةضثيَضيية كطز ثةؾيماى بوونةوة 

 وتةوبةياى كطز خواى طةوضةف تةوبةكةى هيَوةضططتو.

ضةتط بوو هة يى ئازةم وحةوا واظييَهانى فةضمانيَم ياى ئةجنام زانى نةييةن: غةضثيَضى ئيبويؼ طةو
" يى ئيبويؼ ألٕ تشى األَش عٓذ اهلل أععِ َٔ استهاب ايٓٗٞضونلة يةضوةن ظايامناى فةضموويانة "

بطيتى بوو هة واظييَهاى هة فةضمانى خواى طةوضة، بةآلم يى ئازةم وحةوا بطيتى بوو هة ئةجنامسانى 
ى هة نويَص ظؤض طةوضةتطة هة ئةجنامسانى نةيييةن نةيييةن. كةواتة بؤ منونة ئةجنام نةزانى و واظييَها

بؤ منونة غةيبةت كطزى، وة غاظزانى يةموو باضوزؤخيَلى ناخؤف زةغتى خطاثةكاضى مطؤظى تيَساية 
 يةضضةنسة بة ويػتى خواية.

 

ياتووة كة  تشَز٣كاضيطةضى غةضثيَضى ئازةم وحةوا بؤ غةض نةوةكانياى: هة فةضموزةى ئيمامى 
بة قةحيخى زاناوة ئةويـ فةضمووزةكةى ئةبو يوضةيطةية كة فةضمووزةكة كةميَم ؾيَذ ئةهبانى 

زضيَصة ثيَغةمبةض ئاماشة بةوة زةكات كاتيَم خواى طةوضة ئازةمى زضوغت كطز زةغتى نا بة ثؿيت 
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ئازةمةوة هةويَسا ئازةم يةموو نةوةكانى خؤى بيهى وة هة نيَويانسا ثياويَلى بيهى ثيَى غةضغام بوو كة 
واى ضاوةكانى غجى بوو، ئازةميـ فةضمووى خواية ئةوة كيَية؟ خواى طةوضةف فةضمووى ئةوة نيَ

ثياويَلة هة كؤتايى ئوممةتةكاى زا زيَت ناوى زاوزة؟ ئازةميـ فةضمووى ضةنستت تةمةى ثيَبةخؿيوة؟ 
خواى طةوضة فةضمووى ؾةغت غاأل. ئازةميـ فةضمووى: خواية بؤى ظياز بلة ضى غاأل هة 

مو خبةضة غةض تةمةنى ئةو. كاتيَم ئازةم تةمةنى تةواو بوو مةالئيلةتى طياى كيَؿاى ياتة  تةمةنى
الى بؤئةوةى طيانى بليَؿآ...ئازةم فةضمووى ئةى ييَؿتا ضى غاَهم نةماوة؟ ئةويـ فةضمووى: ئةى 

فجحذ آدّ تؤ بة نةوةى خؤت زاوزت نةبةخؿى؟ ئيهجا ثيَغةمبةض هة فةضمووزةكة زةفةضموآ "
" واتة: ئازةم نلوَهى كطز نةوةكانيؿى نلوَهى زةكةى، وة رسٜت٘، ٚخط٤٢ آدّ ٚخط٤٢ رسٜت٘ فجحذ

 ئازةم يةَهةى كطز نةوةكانيؿى يةَهة زةكةى.

يةكةم تاواى هةغةض ظةوى ئةجنامسضا: بطييت بوو هة ئريةيى قابيى بؤ يابيى تاوةكو كوؾتى، وة 
زضيَت بةؾيَلى تاوانةكة بؤ قابيوة "ئةوةف يةضضى كوؾنت بة غتةم يةية كة هةغةض ظةوى ئةجنامسة

بةؾيَلة هة بةآل ونةيامةتيةكانى غةضثيَضى كطزنى خواى طةوضة"...يةضوةن هة فةضمووزةى 
قةحيخى بوخاضى ياتووة كة عبساهوةى كوضِى مةغعوز فةضمووزةكة زةطيَطِيَتةوة كة زةفةضموآ 

ٌُ َٓٗا، ريو بأْ٘ أٍٚ َا َٔ ْفع تكتٌ ظًُا إال نإ ع٢ً ثيَغةمبةض فةضمويةتى " ابٔ آدّ األٍٚ نف
"...يةنسيَم كةؽ تاوانةكانى وا بةضة بةضة كةتة زةبو بةغةض ؾانييةوة بةبآ ئةوةى َٔ طٔ ايكتٌ

 يةغتى ثيَبلات.

ثاَههةض ويؤكاضةكانى غةضثيَضى كطزنى خواى طةوضة: ؾيَدى ثايةبةضظ ابو اهقيم هة ثةضتوكة 
ت بؤ غآ ثاَههةضى غةضةكى: ثةيوةغت بوونى زأل بة غةيطى بةنطخةكةيسا "اهفوائس" زابةؾى زةكا

خوا كة زةبيَتة يؤى ياوبةف بطِياضزاى بؤ خواى طةوضة...طويَطِايةَهى كطزنى ييَعى توضِةبووى كة 
زةبيَتة يؤى غتةم كطزى...طويَطِايةَهى كطزنى ييَعى ئاضةظووباظى ئةويـ زةبيَتة يؤى فاحؿةكطزى، 

و بةناؾةضعى. ئامانج ومةبةغتى ثةيوةغت بوونى زأل بة غةيطى خوا بطيتيية واتة: بةكاضييَهانى زاويَ
هة ياوبةف زاناى بؤ خواى طةوضة كة هةثاأل خواى طةوضة ظاتيَم وؾتيَلى تط بجةضغتيت هة 
طويَطِايةَهى كطزى وخؤؾةويػتهسا. ئامانج ومةبةغتى ييَعى توضِةبووى كوؾتهة بة غتةم...ئامانج 

ظووباظى ظيهاية. زووضكةوتهةوة هة يةضغيَلياى بةؾيَلى ظؤض ططنطو هةو ومةبةغتى ييَعى ئاضة
غيفاتانةى كة خواى طةوضة بة بةنسةكانى خوا ناوى بطزووى يةضوةن هة غوضةتى فوضقاى يةضوةن 
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ٚايزٜٔ ال ٜذعٕٛ َع اهلل اهلا آخش ٚال ٜكتًٕٛ ايٓفع ايت٢ حشّ اهلل اال باحلل ٚال خوا زةفةضموآ "
 " ريو ًٜل أثاَاٜضْٕٛ َٚٔ ٜفعٌ 

ابو اهقيم  4غآ تاوانى بةيةكةوة ططيَسضاو وكةوتهة واقعيَلى ظؤض تاأل: مامؤغتاى ثةضوةضزةييماى
"قوتابيية ظؤض بويمةت وبةتواناكةى ؾيذ اإلغالم ابو تيمية" زضيَصة بة ووتة ظؤض بةنطخةكةى زةزات 

ضازةكيَؿو، يةضوةن ياوبةف وئاماشة بةوة زةكات كة ئةم غآ تاوانة يانى يةكرت زةزةى ويةكرت 
زاناى خةَهلى ياى زةزا بةضةو غتةم وخطاثةكاضى وفاحيؿة، ئاوا يةكتاثةضغتى ونياظثاكيـ يةض غآ 
ضِةطةكةى غةضثيَضى هة خاوةنةكةى زووضزةخةنةوة. ئةوةؾى ئةمطِؤ وة بةزضيَصايى ميَصووى 

بوونى موغَوماناى بةم غآ جؤضة ؾلػتى موغَوماناى زةيبيهني يؤية بهةضِةتييةكةى بطيتيية هة طريؤزة
تاوانانة، وة يةضطيع مطاظى ئيمانساضاى حاقى نابيَت وناطةضِيَهةوة شيَط يةماى ؾلؤى ثيَؿوياى وة 
يةضزةم شيَط زةغتةى ئةم وئةم زةبو وة بةبةضزةوامى طةضزةنياى هة شيَط زةغت وضهطى بآ 

اى نانويَهو، هيَطةؾسا تةنًا يةن ضيَطاى باوةضِةكاى زةبيَت كة ييض جؤضة بةظةيى ونةضمييةن بةضامبةضي
زةضضووى يةية ئةويـ زةغت بةضزاضبووى هة يةض غآ غةضثيَضييةكة بةتةواوةتى...بةتايبةتى هةم 
غةضزةمةزا يةضغآ تاواى ئةطةض مطؤظى ئيمانساض تاوةكو خؤى ظؤض قايم نةكات بة ظانػتيَلى ظؤض 

 ؤض قوَهةوة.زضوغت وكاضكطزى بةو ظانػتة زةكةويَتة ضاَهيَلى ظ

 

 
 
 
 

                                      
هةغةضزةمى بآلوبونةوة وغةضغام بوونى بةؾيَم هة ئوممةتى ئيػالمى بة فةهػةفة ضؤشئاواييةكاى، هيَطةزا ظؤض ططنطة  -4

المى كةم ظاناى واى بةخؤيةوة مطؤظى ئيمانساض ؾاضةظاييةكى ظؤضى هة ثةضتوكةكانى ابو اهقيم يةبيَت كة ميَصووى ئيػ
بيهيوة كة هة ظانا ظؤض طةوضة وعيمالقةكانة. وة ئةطةض خواى ثةضوةضزطاض تةمةنى ثيَسايو وزةضفةت طوجنا ظجنرية ووتاضيَلى 

 ثوخت زةنوغني غةباضةت بة ضةملى ثةضوةضزة هةالى ابو اهقيم. 
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 شويَنةوارى تاوان لةشةر ئوممةتانى ثيَشوو
 ثيَغةمبةر يوشف ودوانسة براكةى بة منونة

ثيَغةمبةض يوغف "غةالمى خواى ىلَ بيَت": هة ثةضتوكى "اهعيس"ى ئيمامى ئةمحةز فةضمووزةيةن 
بح يف ايظجٔ سحِ اهلل ٜٛطف يٛال نًُت٘ َا يياتووة كة احلػو زةفةضموآ ثيَغةمبةض فةضمويةتى "

" واتة: ضةمحةتى خوا هة يوغف بيَت ئةطةض ئةو ووؾةيةى طٍٛ َا يبح، قٛي٘ )أرنش٢ْ عٓذ سبو(
نةوتباية ئةوا ئةوةنسة هة ظيهساى نةزةمايةوة كة هة ظيهساى مايةوة، ئةويـ كاتآ فةضموى)الى 

" واتة: ىل ايٓاغٚحنٔ ارا ْضٍ بٓا أَش فضعٓا اطةوضةكةت باغم بلة(" ثاؾاى احلػو ططيا وفةضموى "
ئةى ئيَمة كاتيَم تووؾى بةآليةن بويهاية ثةناماى زةبطزة الى خةَهم. هةغةض ئةم باغة ؾيذ اإلغالم 

يٝع يف قٛي٘: )أرنش٢ْ عٓذ سبو( َا ٜٓاقض ( زةفةضموآ "15ابو تيمية هة "اهفتاوى" بةضطى )
و( َجٌ قٛي٘ )اجع٢ًٓ ع٢ً ايتٛنٌ، بٌ قذ قاٍ ٜٛطف: )إٕ احلهِ اال هلل(، ٚ قٛي٘ )أرنش٢ْ عٓذ سب

خضا٥ٔ األسض إْٞ حفٝغ عًِٝ( فًُا طأٍ ايٛال١ٜ يًُصًح١ ايذ١ٜٝٓ مل ٜهٔ ٖزا تٓاقضا يًتٛنٌ ٚ ال 
ٖٛ َٔ طؤاٍ اإلَاس٠ املٓٗٞ عٓ٘ ٚيٝع فٝ٘ اال جمشد أخباس املًو ب٘ يٝعًِ حاي٘ يٝتبني احلل، ٚنإ 

ى طةوضةكةت باغم بلة" بةييض " واتة: كاتيَم يوغف فةضمووى "هةالٜٛطف َٔ أثبت ايٓاغ
ؾيَوةيةن ثيَضةوانةى ثؿت بةغنت نةبوو بة خواى طةوضة، بةَهلو بةضاغتى يوغف فةضموى "يةموو 
حوكم وبطِياضيَم تةنًا بؤ خواية"، يةضوةيا كاتيَم فةضمووى "هةالى طةوضةكة وثازؾاكةت باغم 

خةظنة وزاضايى ميكطم زابهآ  بلة )كة بةنايةق طرياوم(" وةكو ئةوة واية كة فةضمووى "هةغةض
ضونلة بةضِاغتى مو زةغت ثان وؾاضةظا وظانامة" كاتيَم زاواى كاضبةزةغتى كطز بؤ بةضشةوةنسى 
زيهى بوو وة ئةوة يةضطيع تيَم ناطرييَت هةطةأل ثؿت بةغتاى بةخوا وة ئةو جؤضة زاواكاضزنةى بؤ 

اطةيانسنى ثاؾاى ميكطة كة حاَهى ئةو بوونة كاضبةزةغت ضيَطةى ثيَهةطرياوة، وة ئةوة تةنًا ثيَطِ
 بعانيَت ويةق ضووى بيَتةوة، وة هةضِاغتيسا يوغف هة جيَطريتطيو كةؽ بوو هةغةض زيو. 

"بةنى ئيػطائيى" هة نةوةى يانعة بطاكةى يوغفو: ضريؤكى ثيَغةمبةض يوغف ظؤض بة زووضوزضيَصى هة 
يوغف يةض تاوانيَلياى كطزبيَت ئةوا  قوضئاى باغلطاوة، بةآلم زةبآ بعانني ئةو يانعة بطايةى

ضةنطسانةوةى ئةم تاوانة هةغةض نةوةكانى زواى خؤياى بةزياضكةوتووة، يةضوةن كاتيَم طوتياى 
"أحب اىل ابيها مها" واتة: يوغف وبطاكةى ظؤض خؤؾةويػرت وزَهدواظتطى هة ئيَمة هةالى 



 

  
 

 بةدبةختىء بةآل وةك بسويَنةريَك بةرةو  شةرثيَضى خوا

 01 ثيَطةى طسنط

ياى ىلَ ثةيسابوو وة ئةوةف بؤ نةوةكانى باوكمانةوة، هةبةضئةوةى ئةواى ئريةيياى بطز بة يوغف، ئريةي
" واتة: ئةطةض إٕ ٜظشم فكذ طشم أخ ي٘ َٔ قبٌزواى خؤياى ضوو. ياى كاتيَم كة ووتياى "

)بهيامني( زظى كطزبآ ئةوة بةزَههيايى ثيَؿرت بطاكةى زظى كطزووة )واتة: يوغفيـ زظ بووة(. 
نى زواى خؤياى ضوو. ياى كاتيَم طوتياى زضؤيةَهبةغتاى وزضؤياى ىلَ ثةيسابوو وة ئةوةف بؤ نةوةكا

"أقتووا يوغف" واتة: يوغف بلوشى. ئةوةف هة نةطبةتى تاوانة كة كاتيَم غوضِبووى هةغةض 
بةزةغت ييَهانى بةضشةوةنسي وجآ بةجيَلطزنى ثيالنةكانى خؤياى يةموو ضيَطايةن زةططنة بةض 

ياى ضؤيؿت. ياى كاتيَم طوتياى ئةطةض كوؾتهيـ بيَت، وة ئةوةف ثاؾاى بؤ نةوةكانى زواى خؤ
" واتة: بطاكةمشاى زةثاضيَعيو وباضى ووؾرتيَليـ )زانةويََوة( ظياز ٚحنفغ أخاْا ْٚضداد نٌٝ بعري"

زةييَهني. يةض هيَطةوة خؤؾويػتهى ماأل وغاماى ثةيسابوو، ثاؾاى ئةوةف بؤ نةوةكانى زواى خؤياى 
ووى، وة هة شيَط ضةثؤكى حوكمى فريعةوى طواظضايةوة، بةنى ئيػطائيى كة هة ميكط نيؿتةجآ ب

شيانيياى بةغةضزةبطز، فريعةونيـ غةخت وضةقى خػتبووة طةضِ بةضامبةضياى، تام وضيَصى 
شيَطزةغتةيى وغوكياى كطزبوو هة شيَط زةغتى فريعةوى، بةجؤضيَم فريعةوى وزةغةآلتةكةى 

لطزنة خعمةتلاض وكةنيعةن(. كوضِانى ئةوانى زةكوؾنت وشنةكانيؿى بةظيهسوويى زةييَؿتةوة )زةي
ثاؾاى خواى طةوضة ثيَغةمبةض موغاى بؤ ضِةوانةكطزى بؤئةوةى هة قوضِ وهيتةى ظةهيوى 
وشيَطزةغتةيى زةضياى بيَهآ، وة بؤئةوةى بةنى ئيػطائيى غوثاغطوظاضبو. يةضوةيا ضريؤكيَلى 

ْعُيت ايز٣ أْعُت ٜا بين اطشا٥ٌٝ أرنشٚا ضيَعططتين بةنى ئيػطائيى، يةضوةن خوا زةفةضموآ "
نةوةكانى يةعقوب( يازى ئةو " واتة: ئةى بةنى ئيػطائيى )عًٝهِ ٚأ٢ْ فضًتهِ ع٢ً ايعاملني

بةخؿـ ونيعمةتانة بلةنةوة كة بةغةض ئيَوةمسا ضِؾتوة، وة مو )كاتى خؤى( فةظأل ضيَعى ئيَوةمسا 
بةغةض يةموو جيًاى. ئةم ضيَع وفةظآلنةف بطيتيية هة ناضزنى ثيَغةمبةضاى، بةخؿيهى نيمةتى ظؤض 

و زةضياكة تيَجةضِيو، بةآلم هةطةأل ئةو وخهلانسنى فريعةوى وزاض وزةغتةكةى هة زةضيا كاتيَم بةنا
يةموو ضيَعة ظؤض وظةوةنسة ظيَطِ وماَهى ميكطيةكانياى زظى هةبةض ظؤض خؤؾويػتهياى بؤ ماأل. وة 
هةوةف كاضةغاتى طةوضةتط وخطاثرت ئةوةبوو كاتيَم ثيَغةمبةض موغى وبةنى ئيػطائيى ثةضِيهةوة هة 

غى ضؤش ثاؾاى زة ضؤشى تطيـ ياتة غةض واتة  زةضيا، موغى ضووة الى خواى طةوضة بؤ ماوةى
بووة ضى ضؤش، بةنى ئيػطائيى طويَطةكةيةكيياى هة ظيَطِ زضوغت كطز وزةيانجةضغت. بةوةف قني 
وتوضِةبوونى خواى طةوضة ياتة غةضياى "جطة هة ئيمانساضةكاى نةبيَت" تا ضؤشى زوايى بةيؤى 

يف قووبًم اهعجى بلفطيم" واتة: زَهياى تاوانةكةيانةوة، يةضوةن خواف زةفةضموآ "وأؾطبوا 
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ئاوزضابوو بة خؤؾةويػتى طويَطةكةكة بةيؤى بيَربِواييانةوة. يةض هةوكاتةى كة بةنى ئيػطائيى 
طويَطةكةكةياى هة ظيَطِ زضوغت كطز تاوةكو ئيَػتاف جوهةكةكاى ظؤض حةظ بة كؤكطزنةوةى ظيَطِ 

ةقى وغةضكةؾى وثيَضةوانةكطزنى زةكةى. وة يةنسآ غيفاتى تطياى بطيتيية هة كةهوةضِ
ثيَغةمبةضانياى. وة كاتيَم خواى ثةضوةضزطاض فةضمانى ثيَلطزى كة هة ؾاضى "بيت املقسؽ" نيؿتةجآ 
بو وة هة خواضزنةكانى ئةوآ خبؤى هة يةض اليةن حةظتاى كطز بةآلم كاتيَم كة هة زةضطا ضوونة 

ونايةكامنانة، بؤئةوةى هة تاوانةكانيياى " واتة: زاواى ئيَمة غطِيهةوةى طحط١شووضةوة بَويَو "
فبذٍ ايًزٜٔ ظًُٛا َِٓٗ خؤؾبيَت وتةوبة وثةؾيمانيياى ىلَ وةضبططيَت، يةضوةن خوا زةفةضموآ "

"واتة: كةضى ئةوانةى غتةميياى كطز ئةو ووتةيةى كة ثيَياى ووتطابوو قٛال غري ايز٣ قٌٝ هلِ
واتة: طةمن،  حٓط١، حٓط١ةجاضِييةوة زةيانطوت: طؤضِيياى بة ووتةيةكى تط. بؤيةف ئةواى بة طاَهت

طةمن! وة ضريِؤكى مانطايةكة كة خواى ثةضوةضزطاض فةضمانى ثيَلطزى مانطايةن غةضبربِى بةآلم 
بةيؤى قػة وثطغياضى ظؤضةوة خواى ثةضوةضزطاض زاواكاضى جؤضى مانطايةكةى هةغةض غةخت 

خؤياى طويَعضايةوة. وة ضريِؤكى "اقخاب  كطزى، يةضبؤية ئةو غيفةتةف ثاؾاى بؤ نةوةكانى زواى
اهػبت" كة خواى ثةضوةضزطاض فةضمانى ثيَلطزى هة ضؤشانى ؾةممة ضاوة ماغى نةكةى ئةوانيـ 
بةيؤى بةكاضييَهانى فطِوفيََوةوة ئةم كاضةياى ئةجنامسا خواى ثةضوةضزطاض هة غعا وتؤَهةى ئةو تاواى 

ضريِؤكى خؤضاكى بةيةؾت "املو واهػووى" واتة: وغةضثيَضيية ئةوانى كطزة مةميوى وبةضاظ. وة 
طةظؤ وباَههسةى ؾيَالقة، كة نةفػى مطؤظ هة خواضزنى بيَعاض نابيَت. بةآلم كاتيَم بةنى ئيػطائيى بةو 
ؾيَوةى كة خووياى ثيَوةططتبوو هة غةضكةف بووى بةضامبةض فةضمانى خواى طةوضة، زاواياى هة 

ى ثيَبسا هة تةضؤظى وغري ونيػم وثياظ كةواتة طؤضِييانةوة ثيَغةمبةض موغى كطز كة خؤضاكى ظةويا
بة خطاثرت هةوةى ثيَؿوو وة كاتيَم ئةواى هة ظةوى غيها بووى بةآلم بةيؤى غةضثيَضى وتاواى خواى 
ثةضوةضزطاض ئةوانى زابةظانس ونيؿتةجيَى كطزى هة ؾاضيَم هة ؾاضةكانى "فةهةغتني" وة هةويَسا 

ضيانسا، وة خةؾم وقيهى خواياى بؤ خؤياى ييَهاوة كة تاوةكو ضؤشى يةشاضى وضيػوايى زضا بةغة
زوايى ييسايةت وةضناططى. وة خواى ثةضوةضزطاض فةضمانى ثيَلطزى كة خؤضان يةَههةططى "ئةوكات 
ئةطةض خؤضان بؤ ماوةيةكى ظؤضيـ مبابايةوة ئةوة تيَم نةزةضوو وبؤطةنى نةزةبوو!" بةآلم بةيؤى 

يػطائيى كة خووياى ثيَوةططتبوو ثيَضةوانةي فةضمانى خواياى كطز، هةو ئةو غةضكةؾييةى بةنى ئ
ضؤشةوة خؤضان تيَم زةضيَت ئةطةض بؤماوةيةن مبيَهيَتةوة! ئةمةف ناتوانطآ بةَهطة بًيَهطيَتةوة بة 
ئاميَطة غاضزكةضةوةكاى بؤ ثاضاغتهى خؤضان وةن بةفططط وياوؾيَوةكانى! ضونلة ميَصووى زضوغت 
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هةو كاتةوة زةغتى ثيَلطز كة  هة يةوا بآلوبيَتةوة ومةهة بلات ثاؾاى كاضبلاتة بوونى ميلطؤب 
غةض خؤضان بؤطةنى بلات. يةضوةن هة فةضمووزةيةن ياتووة هة "خمتكط قخيح مػوم" كة يى 

" ية وة ؾيَذ ئةهبانى تةحقيقى فةضمووزةكانى كطزووة، ئةبو يطيطة زةفةضموآ َٓزس٣ئيمامى "
" واتة: ئةطةض بةنى ئيػطائيى يٛال بين اطشا٥ٌٝ مل خيبح ايطعاّ ٚمل خيٓض ايًحِ"ثيَغةمبةض فةضمويةتى 

 نةبواية خواضزى تيَم نةزةضوو وطؤؾتيـ بؤطةنى نةزةبوو.

 

 ناهامةتى تاوان لةشةر ئوممةتانى ثيَشوو بةآل و
ض تاواى وةن بةآل بؤ غةض فريعةوى وخانةوةزاكةى وزةغت وثيَوةنسةكانى: فريعةوى كاتيَم هةغة

تةختى فةضمانطِةوايى بوو ظؤض خؤى بازةزا ويةكجاض غةضكةف وهوتبةضظبوو. ببوة كةغيَم كة باضى 
ضةنسيو جؤضى تاواى  هة كؤَهيا يةَهططتبوو وة بة ضةنسيو تاوانى جؤضاوجؤض غةضى خؤى طةضم 
كطزبؤوة، زواجاضيـ ئةم غةضثيَضى وغةضغةخيت وكةهوة ضِةقيية غةضى فريعةوى وزةغت 

كةى خواضز ويةموو حةظة ؾيَتاني وخةونة بآ غةض وبهةكانى بةيةكجاضى غةضونطوم وثيَوةنسة
بووى! كةواتة ئةوةى ياوضِيؿتة وتاواى ئةجنام زةزات ياى زةبآ بةضةو ضاكى ببةيت ياى زةبآ واظى 
هيَبيَهى وييضى تط ياوضِيَيةتى نةكةيت ضونلة طةض وانةكةى قوضِبةغةضييةكة تؤف زةططيَتةوة بة 

عا جا ئةوة حيعب ياى تان بيَت! بؤيةف فريعةوى وثاغةوانى حلومةتةكةى فريعةونيـ يةماى غ
" واتة: غعاى غةخت يات ٚحام بآٍ فشعٕٛ ط٤ٛ ايعزابيةض هة زونيا بة نةفطةت بووى "

وزاضوزةغتةى فريعةونى ططتةوة. يةتا طةجنيهةكةى بآ بةف نةبوو هةم نةفطيهة وة ئةوةؾى زةغتى 
ةختى وبةآلى ئةم نةفطيهة بوو، بآ طوماى ئةم نةفطيهةف نةفطيهى خوايى بوو بؤ زةبات تووؾى بةزب
" واتة: هةم زونيايةزا ٚأتبعٓاِٖ يف ٖزٙ ايذْٝا يع١ٓ ّٜٚٛ ايكٝا١َ ِٖ َٔ املكبٛحنييةضوةن زةفةضموآ "

ى نةفطيهماى ناضز بةزوايانسا وة هةضؤشى قيامةتيؿسا ئةوانة هة بيَعضاو وزووضخطاوةكانو. نةوةن ئةوة
كة ظانايانى ؾويَهةواض بانطةؾةى بؤ زةكةى طواية فريعةوى جازووى زاناوة هةغةض ماأل وغاماى 
وطةجنيهةكانى، يةض كةغيَم زةغت بؤ ئةو موَهم وغاماى وطةجنيهةى فريعةوى ببات تووؾى 
نةفطيهى فريعةوى زةبيَت! وة هة نووغيهة يريؤغوؤفييةكانيـ ياتووة كة يةض كةغيَم زةغت بؤ 

وغامانة ظؤض وظةوةنسةكةى فريعةوى ببات تووؾى نةفطةتى خوا زةبيَت "خوا ثةناماى بسات".  موَهم
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ئيَػتا ئةم طةجنيهانة ناغطاوى بة "نةفطيهى فريعةونةكاى!". بةآلم بؤ زواضِؤشيـ خواى ثةضوةضزطاض 
ثةضزة هةغةض ئاكامى فريعةوى وزاضوزةغتةكةي الزةبات بة غطوؾى خؤى يةضوةن زةفةضموآ 

" واتة: بةيانيياى اس ٜعشضٕٛ عًٝٗا غذٚا ٚعؼٝا ّٜٚٛ تكّٛ ايظاع١ أدخًٛا آٍ فشعٕٛ أػذ ايعزابايٓ"
وئيَواضاى فريعةوى وزةغت وثيَوةنسةكةى زةبطيَهة زياض ئاططى زؤظةر، وة ئةو ضؤشةف كة قيامةت 

 يةَهسةغتيَت )فةضماى زةزضآ( كة زاضوزةغتةى فريعةوى خبةنة غةخترتيو غعاوة.

: طةىل يةموو ئةم ٚيٛطتاواى هةغةض طةىل ثيَغةمبةض قاحل وؾوعةيب ويوز ونوح  ؾويَهةواضى
ثيَغةمبةضانة يةضيةكةو بة ؾيَواظيَم هةناوضووى...يةنسيَلياى بة زةنطيَلى بةييَع، يةنسيَلى تطياى بة 

بةآل  الفاو، وة يةنسيَلياى بة بايةكى بةييَع، وة يةنسيَلي تطياى بة باضيهى بةضز هة ئامسانةوة. هة
ونةيامةتييةكانى تاواى ئةوة بوو كة كةؽ هة ؾويَو ئةواى نيؿتةجآ نةبووة وناؾبيَت، وة ئاوى 
بريةكانياى ناخوضيَتةوة، يةضوةيا هةناوضوونى ظانػت وظانياضةييةكانياى هة يونةضى زاتؿيهى خانوو 

باغةف ظانطاوة هة ؾار وضياكاى وة ووى بوونى ناغيهى ؾويَهى ئاو وكانعاكاى، ئةوةى هةغةض ئةم 
ئةوةية كة ئيَػتا بة ؾيَوة ظانػتييةكةى "ؾةثؤَهى خؤيةتى" وة ثيَى زةوتطيَت "طؤضانى كةؾفلةض" 
كة ضيَهيؿانسةضة بؤ زؤظيهةوةى ؾويَهى ئاو وكانعاكاى وزاتاؾني هة ضيَطةى موطهاتيػى ظةوى بةيؤى 

يَػتاؾى هةطةأل زا بيَت بة ؾيَوةى ئةنساظةيى، ئةم ظانػتة تاكو ئيَػتاف نازياضة، ئةم ظانػتة ئ
نازياضى مايةوة كة تةنًا هة ضةنس بواضيَلى ظؤض تةغم نةبيَت...تاواى خاوةى ئةو يؤكاضةية كة هة 
كؤى وتاظةؾسا بؤتة زايهةمؤ وبعويَهةضى ؾةثؤَهة ويَطانلةضةكاى كة ظؤض جاض كاأل فامةكاى بة 

ى ثؿت يؤكاضةكانيياى هيَوة زياض نيية يؤكاضى ماززى ثيَهاغةى زةكةى هةكاتيَلسا نًيَهى ظؤض ووضز
كة بة ضةملى نةيجى قوضئاى وفةضمووزة بة تاواى وغةضثيَضى ناونووؽ كطاوة، ئةم بهةماية 
طةضزوونية خوايية هة ضابطزوو وئيَػتا وهةزاياتووؾسا ظؤض كاضيطةضة وزةطاتة غةضةجنامى خؤى بآ 

ةى تاوانت ئةجنامسا هيَى كطِمةكةوة ييض جؤضة زواكةوتهيَم وكةم وكوضِييةن، كةواتة ثاف ئةو
ضونلة زَههيابة بةآلييَهةضة بةَهلو غوشزةبةضة وثةؾيماى بةوة، ثاؾانيـ كطزةوةيةكى ضان هة زواى 
ئةجنام بسة. ئةو ظانػت وتوانايةف كة خواى ثةضوةضزطاض بة يةض طةهيَلى بةخؿيبيَت ئةوة بةوة 

امبةضى بلةى بةضامبةض ئةم يةقة ئةوا خواى تاقى كطزونةتةوة، وة ئةو كةغانةى ويػتوويانة بةض
ثةضوةضزطاض موعجيعةيةكى بةخؿيوة بة ثيَغةمبةضةكةى خؤى بةيةماى ؾيَواظ، بة واتايةكى تط خواى 
ثةضوةضزطاض يةماى ضةكى بةكاضييَهاوة بؤ غةملانسنى يةقةكةى خؤى كة بآ باوةضِ وئةوانةف 

منوونة هة غةضزةمى ثيَغةمبةض موغى طؤضانى طومانياى يةية هة ضاغتى ثةيامى ثيَغةمبةضاى. بؤ 
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كةؾفلةضياى زاييَها وجازوو وغيخطياى ثيَئةجنام زةزا، يةضوةن هة ضريِؤكى ثيَغةمبةض موغى ياتووة، 
خواى ثةضوةضزطاض زةفةضموآ "فأهقوا حباهلم وعكيًم" واتة: جازوطةضةكاى طوضيؼ حةبى 

نى بة موغى "عوية اهػالم" بةخؿى كة وزاضزةغتلانياى فطِيَسا. يةضبؤية خواى طةوضة طؤضا
زةطؤضِا بؤ ماض وئةشزيًايةكى ضاغتةقيهة، وة كاتيَم يةآلتو هة غتةمى فريعةوى وئةكات فريعةوى 
وغوثايةكى يةكجاض ظؤض بةزواى ثيَغةمبةض موغى وياوةضة ئيمانساضةكاى هة بةنى ئيػطائيى بووى 

وؾم كطز بة ئيعنى خؤى بؤئةوةى هة خواى ثةضوةضزطاض بةيؤى طؤضانةكةى موغى زةضياى ثآ و
زةغتى غتةم وظؤضزاضى فريعةوى ضظطاضياى بيَت! وة هةغةضزةمى ثيَغةمبةض عيػى ظانػتى ثعيؿلى 
ثيَؿلةوتوو بوو، بؤية موعجيعةى طةوضةماى عيػى بطيتى بوو هة ظيهسووكطزنةوةى مطزوو وضان 

ىل قاحل بةتوانابووى هة يونةضى كطزنةوةى ضاوى كويَط وبةَهةن بة ضيَجيَسانى خواى طةوضة! طة
زاتاؾيهى ضيا وزضوغت كطزنى ثةيلةض، بؤية خواى ثةضوةضزطاض ثيَغةمبةض قاحلى بؤ ضةوانةكطزى 
كة ئةو موعجيعةيةى ثيَبةخؿى كة حوؾرتيَم هة ؾار ياتةزةضةوة! وة غةضزةمى ثيَغةمبةضماى 

طاوة وضةوانبيَصى زةغتيَلى موحةممةز خةَهلى عةضةب بةتايبةت قوضةيؿى مةكلة هة نووغيهى يؤن
باآلياى يةبوو، يةضبؤيةف قوضئاى بة ضةوانبيَصيةكى ظؤض بةضظ وباآل ياتة مةيساى تا كؤتايى زونياف 
بةضامبةضى يةموو كةغيَم زةكات، وة ثةيامى قوضئاى ثطِة هة ئاماشةى ظؤض غةضغوضِييَهةض كة ئةمطِؤ 

زةطةؾيَتةوة، وة زوشمهانيؿى غةضؾؤضِ وضيػوا  هة فةظاى ظانػتى ثيَؿلةوتوو ثطِؾهطى قوضئاى ظياتط
 زةكات.

ئةو كاتةى خانوو زةبيَتة طؤضِغتاى: طةالنى ثيَؿووى غتةملاض بةيؤى تاوانى كوفط وغةضثيَضى خوا 
بةوة ضانةطةيؿنت كة يةضيةكة كاتى خؤى مبطيَت وببيَتة خاوةى طؤضِي خؤى، نةخيَط يةمووياى 

ئةو كاتةف غعا يات ماَهةكانى خؤياى كة جيَطاى حةغانةوة  كاتيَم هة ماأل وخانووى خؤياى بووى
بوو، بووة طؤضِغتانيَلى خامؤف! ئةوة توانج ثؤؾى نيية كة زوو واتاى يةبيَت! بةَهلو يةن واتاى 
ضاغت وضةوانى يةية، ياى نةوةن وةن ؾويَهةواضناؽ وكولةكانيياى ثيَياى واية كة خؤياى طؤضِياى بؤ 

يَهى ؾاضزنةوةياى خؤياى زايانتاؾيوة، يةضوةن خواى ثةضوةضزطاضيـ خؤياى زضوغت كطزووة وؾو
" فتًو بٝٛتِٗ خا١ٜٚ مبا ظًُٛا إ يف ريو يآلٜات يكّٛ ٜعًُٕٛئةوة بؤ ويَهاكطزوويو وزةفةضموآ "

واتة: ئةوجا ئةوة خانووةكانيانة كة ضؤهة بةيؤى ئةوةى غتةمياى كطز، وة بةضاغتى هةم ضريؤكة 
 َهطة يةية بؤ طةهيَم كة زةظانو )ضيماى بةغةض ئةوانةزا ييَهاوة(. ثةنس وئامؤشطاضى وبة
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نًيَهى غعازانى بةضزةوام ويةتا يةتايى كافط وياوبةف زانةضةكاى: هةو كاتةى مطؤظى بآ باوةضِ 
زةكةويَتة طيانةآل ياى كاتيَم هة ناوةضِاغتى زؤظةر غعازةزضيَو...هة يةضزوو باضزا زاواى طةضِانةوة 

نى زونيا، بؤ ئةوةى ئةجماضة باوةضِ بًيَهآ بة ثةضغتهى يةن خوزا وؾويَو كةوتهى قوضئاى زةكةى بؤ شيا
وغونهةت وة كطزةوةى ضان ئةجنام بسات، بةآلم ئةمة الى خواى طةوضة بة يةموو ؾيَوةيةن ضةت 
 كطاوةية وجيَطاى قةبوأل نيية! ضونلة ثيَؿرت ئاطازاضكطابؤوة هةو غعاية وهة كتوثطِى ياتهى مطزى،

وة ثاؾاى خواى ثةضوةضزطاض ئةوة ضازةطةيةنآ كة ئةطةض مؤَهةتيـ بسضيَو ئةوا زةطةضِيَهةوة غةض 
يةماى كوفط وبيَباوةضِي ويةموو ئةو ؾتانةى كة قةزةغةكطاوى زووباضة ئةجنامى زةزةنةوة، وة 

ٛا ٚيٛ تش٣ ار ٚقفخواى طةوضة زةفةضموآ ئةوانة هة ضاغتيسا زضؤ زةكةى! يةضوةن فةضموويةتى "
( بٌ بذا هلِ َا ناْٛا 72ع٢ً ايٓاس فكايٛا ٜا يٝتٓا ْشد ٚال ْهزب بآٜات سبٓا ْٚهٕٛ َٔ املؤَٓني )

" واتة: وة ئةطةض بيانبيهيت كاتيَم (72خيفٕٛ َٔ قبٌ ٚيٛ سدٚا يعادٚا ملا ْٗٛا عٓ٘ ٚإِْٗ يهاربٕٛ)
ة يةضوةن هة ثةضتوكى كة هةغةض هيَواضى زؤظةر وةغتيَهطاوى "ياى كاتيَم زةخطيَهة ناو زؤظةخةو

معانى اهقطاى ياتووة، وقفوا: أزخووا" كة زةَهيَو خؤظطة زةطةضِيَهطايهةوة بؤ زونيا وبةَهطةكانى 
( )نةخيَط ئةوانة ضاغت ناكةى( 22ثةضوةضزطاضماى بة زضؤ نةزةظانى وة هة بطِوازاضاى زةبوويو )

ةطةض بطةضِيَهسضيَهةوة بؤ زونيا بةَهلو ئةوةى هةمةوثيَـ زةيانؿاضزةوة بؤياى زةضكةوتووة، وة ئ
بيَطوماى زووباضة زةطةضِيَهةوة بؤ ئةوكاضانةى كة هيَياى قةزةغةكطابوو، وة بةضِاغتى ئةوانة زضؤظنو. 
كةواتة زواجاض زةبهة خؤضان وغوتةمةنى زؤظةر بؤ يةتا يةتايى "غوم يا ضب غوم!". كةواتة 

زضوغت بووة وضةق بووة ييض جؤضيَم خيَط بةيؤى تاوانى بةضزةوام زأل بةجؤضيَم ثةضزةى هةغةض 
وضاكةى ثيَوة نةماوة بؤ طةضِانةوة وثةؾيماى بوونةوة وفطميَػم يةَهطِؾنت بةَهلو تةنًا بؤ زؤظةر 

 ؾايػتةية. 

ثةيوةنسى وكاضيطةضى تاواى هةغةض زأل: كاتى ئةوة ياتووة كة ضووثيَويَلى ووضز بلةيو بؤ 
ثاؾانيـ تطغهاكى ؾويَهةواضى تاواى هةغةض زأل بعانني كة ؾويَهى تاوانةكامناى وزانيياى ثيَسابهيَني، 

ططنطى بيهيهى خواى طةوضة تةنًا زَهة. ئةمة هة فةضمووزةيةكى ثيَغةمبةض ظؤض ضووى زةبيَتةوة 
يةضوةن حوظةيفة ئةم فةضمووزةماى بؤ زةطيَطِيَتةوة كة فةضمووزةكة قةحيخة وئيمامى موغويم هة 

تعشض ايفنت ع٢ً ايكًٛب ناحلصري ةزيـ هة موغهةزةكةى ييَهاويةتى "بةؾى ئيماى وئيمامى ئةمح
عٛدًا عٛدًا، فأٟ قًب ُأػشبٗا ُِْهَتِت فٝ٘ ْهت١ طٛدا٤، ٚأٟ قًب أْهشٖا ْهتت فٝ٘ ْهت١ بٝضا٤، حت٢ 
َِِشبادًا نايهٛص  ٜصري ع٢ً قًبني: مبجٌ ايصَّفا فال تضشٙ فت١ٓ َاداَت ايظُٛات ٚاألسض، ٚاآلخش أطٛد 



 

  
 

 بةدبةختىء بةآل وةك بسويَنةريَك بةرةو  شةرثيَضى خوا

 05 ثيَطةى طسنط

" واتة: فيتهةكاى زاو زاو ؾويَهةواض ال ٜعشف َعشٚفًا ٚال ٜٓهش َٓهشًا ااّل َا أػشب َٔ ٖٛاٙ جمخًّٝا
هةغةض زأل ثةيسا زةكةى، وةن ئةو ضايةخةى كة زاوةكانى هةغةض يةن ضايةأل ئةكطيَو، جا يةض 

يَليـ زَهيَم ئةو فيتهةيةى بةضكةويَت ئةوة خاَهيَلى ضةف هةغةض زَهى ثةيسا زةبيَت، وة يةض كةغ
ئةو فيتهةيةى هةخؤزووضططت خاَهيَلى غجى هةغةض زَهى زضوغت زةبيَت، تا ئةو كاتةى زَهةكاى 
زةبهة زوو جؤض، غجى وةن كيَوى قةفا كة ييض فيتهةيةن ظيانى ثيَهاطةيةنآ تا ئامساى وظةوى مابو. 

سيَت، كة ييض ئةويرتياى ضةف وةن ئةو تةنييةى بهميضى مةجنةأل، ياى وةن ئةو طؤظ غةضةوخنونةى هيَ
ؾتيَم بةخؤوة ناططيَت، كاتيَم ئةو زَهةف حاَهى وابوو بةييض ؾيَوةيةن نة ضاكة زةناغيَتةوة ونة 

 خطاثةف بة خطاثة زةظانيَت تةنًا ئةوة زةناغآ وزةظانآ كة يةوا وئاضةظووى زاواى زةكةى.

ظؤض ططنطةكانى تايبةت بة  تيَبيهى/ ئةم بابةتة بة ئيعنى خوزا هة زاياتووزا زضيَصةى زةبيَت، ضةيةنسة
تاواى بة تيَطِوانيهيَلى مةنًةجى بة ووضزى تيؿلى زةخطيَتة غةض، بؤئةوةى ببيَتة ثاضيَعةضةضيَلى 

 طةوضة وكاضيطةض هة ظيانة ضاوةضِوانلطاوةكاى هةثيَهاو شيانيَلى ضاغتةقيهة. 
 
 

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله صحبة وسلم
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