
 ( وةبةضت لة اوعة جية؟ال تكٌٕٕا إوعة)
وضت كسدووةو زِيَصيَكي شؤزي ليٍَاوة، ئةو بةِا شُ وسؤظي بة ثاكيء لةضةز ضاكي دزديازة خواي بةزشو وة

، ضتِِةي  باآلو بةزشو جواٌاٌةط لة ضةٌديَ ئايةتي قوزِئاُء فةزوايصيت ثيَغةوبةزي خؤشةويطتتء  
دةضيت بةً بةِا باآلو بةزشاٌة طست، ئتةوا شتكؤو زِيَتصو    ذياٌٍاوةيدا زِةٌط دةداتةوة، ِةزكاتيَك وسؤظتت 

 ثيَصو قةدزي دةثازيَصزيَ.
واتة: ِودو  (1){شٗبتٍى ِٕد ٔأخٕاتّالة فةزووودةيةكدا دةفةزووويَ:  ثيَغةوبةزي خوا  

ئةً ئايةتةي ضوزِةتي )ِتود(ة،   خوشكةكاٌي ثِياُ كسدً، شاٌاياٌيض دةَليََ: وةبةضيت خؤشةويطت 

، بتةزدةواً بتة لةضتةز ديٍتدازيء ختوا ثةزضتيتء       ِوٕد  چڈ  ژ  ژ  ڳ  چ كة دةفةزووويَ: 
 داوةشزاوبة بةو شيَوةيةي كة فةزواٌت ثيَ دزاوة.
 تيية لة الزو لةويَسي......ديازة ثيَضةواٌةي داوةشزاويي لةضةز ديٍدازي بسي

وسؤظي بسِواداز دةبيَ ثصكء بةشي لةً ضيفةتة بٍضيٍةيية ِتةبيَء كةضتيَكي داوتةشزاو بتيَ، وة ختاوةُ      
و جيَطِ بيَ، ٌابيَ كةضيَكي الزو لةويَسو شويٍَكةوتةي ئةو بؤضووٌاٌة بيَ كة ثيَضةواٌةي قوزِئتاُء  وةبدةئ

 .فةزوايصيت ثيَغةوبةزي خواُ 
 داوةشزاوييء بةزدةواً بووُ لةضةز ديٍدازي ضةٌد دةقيَك دةِيٍَيٍةوة:لةبازةي 

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    چ ختتتتواي بتتتتةزشو وتتتتةشُ دةفتتتتةزووويَ:  

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ ٿ  ٿ ٿ  ٹ  ٹ  

، فصمت چٹ      ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
)اهلل(ية، بةآلً ِةز ئةوةٌدة بةس ٌية، وسؤظتت داُ بة ثةزوةزدطازيَيت  ئةواٌةي كة طوتياُ: ثةزوةزدطازواُ

، لةضةز ئةو داٌّيٍَاٌة داوتةشزاو دةبتَ، وة   چپ  پ چ خوادا بيَينَ، بةَلكو دواتس دةفةزووويَ: 
 بةزدةواً دةبَ ء الزو لةويَسي ٌاتواٌيَ لةزِيَطةي زِاضت دووزياُ خباتةوة، ئةواٌة ضياُ بؤ ِةية؟
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لةضةزة وةزططدا خواي ثةزوةزدطاز فسيصتاٌياُ بؤ دةٌيَسيَ، ئةً فسيصتتاٌة ووذدةيتاُ ثتيَ دةدةُ بتةدوو     
 شت: 

 داتاُ ٌةطسيَ بؤ ئةو شتةي كة لةثيَصتاٌةوةيةو بةزةو زِووي دةضَ. يةكةوياُ: تسس
 دووةوياُ: دَلتةٌطء خةفةتبازيض وةبَ لةو شتاٌةي كةوا جيَي ديََمَ لةدواي خؤتاُ.

ذدةي بةِةشتياُ ثيَ دةدةُ، ئةو بةِةشتةي كة خواي بيَويٍَة ثةمياٌي ثيَ دابووُ، ئٍحا فسيصتةكاُ وة وو
ثيَيتتاُ دةفتتةزوووُ: ئيَىتتة دؤضتتتء ثصتتتيواٌي ئيَوةبتتوويَ لتتةذياٌي دوٌيتتاو ئاخِةتتتدا، دةياٌبتتةُ بتتؤ 

 بةِةشتاٌيَك كة ِةووو ئةو شتاٌةي تيَداية كة ئةواُ ئازةشووي دةكةُ.
زِيَصاُ! ئةو ِةووو ووذدة طةوزةية لةاليةُ خواوة بؤ كةضاٌي داوتةشزاوو، بةزِاضتيت جيَتي    ضةيس بكةُ بة

خؤيةتي وسؤظتت ِةَلوةضتة لةضةز ئةو بةِا بةزشة بكات، كة بسيتيية لة بةزدةواً بووُء ئيطتتيااوةتء  
 داوةشزاويي لةضةز ديٍدازي.

( ثاداشتت لةِتةواُ   اجلواا  ووَ جوٍل العىون    ) ،خؤي ٌةفسؤشتووة،  بيَتءداوةشزاو  ثيَوضتة ووضمىاُ 
ئتةااوي دةدات، ئتةً ثاداشتتة طةوزةيتةط تتةٌيا بتؤ        شي ئةو كتازو كسدةوةيةيتة كتة ئتادةويصاد    زِةطة

 داوةشزاواٌة لةضةز ديين خواي ثةزوةزدطاز لةدوٌيادا.
( شاٌاياُ إِوَّعَباضي فةزوووة، بسيتية لة ) ضةواٌةي ئةو بةِاو ضيفةتة بةزشة، وةك ثيَغةوبةزي خوا ثيَ

( ئةو كةضةية كة خاوةُ ِيض زِاو بؤضووٌيَك ٌيةو، شويََ ِتةز  إِوَّعَئةوةياُ ثيٍَاضة كسدووةو طوتووياٌة: )
 زِاو بؤضووٌي ِةزكةضيَك دةكةويَ باط بيَت ياُ خساث.

و كةضة داوةشزاو ٌية، ئاوادةية لةِةز كاتء ضاتيَكدا بؤضووٌي ختؤي بطتؤزِيَ، بةزذةوةٌتدي    كةواتة: ئة
دوٌيايي لةطةهَ كيَ بيَ شويََ ئةو كةضة دةكةويَ، ِةز شويٍَيَك ثازةي تيَدابيَ ئةو كةضة لتةو شتويٍَةيةو   

ةضتاوي خؤوتاُ دةبيتٍ     لةثيٍَاو واَلي دوٌيادا ئاوادةية واش لة وةبدةئي ديٍدازي خؤي بّيَينَ، ئةوةتا ب
كةضاٌيَك ِةُ بة ثازةيةكي شؤز كةً بؤ ضتةد دؤالزيَتك دةٌطتي ختؤي دةفسؤشتَي لتة ِةَلبرازدٌةكاٌتدا،        
بةزِاضيت ئةوة ئةو ثةزِي الزيء لةويَسيء بيَ وةبدةئية، دةٌط فسؤشت  خؤفسؤشتتٍة بتةواٌاي كةليىتة،     

ال }ضيفةتي داوةشزاويية دةفةزووويَ: ضةبازةت بةً ضيفةتة خساثة كة ثيَضةواٌةي  ثيَغةوبةزي خوا 
{تكٌٕٕا إوعة

واتة: كةضيَكي بيَ ِةَلويَطتء بيَ بيَ بسِيازو، بيَ وةبدةئت وةبَ، كةواتتة: ِةزشتتيَك    ،(2)
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قةدةغةي كسد، ٌةِي ليَكسد، كةواتة: ئةو شتة لةوثةزِي خساثيداية، شةزةزي دوٌياو  ثيَغةوبةزي خوا 
 كتويَس وةك كةضيَك كة خاوةٌي قطةء بؤضووُء زِاي ختؤت ٌتةبيت،   ِةزدوازِؤذ بةخاوةٌةكةي دةطةيةٌيَ، 

 .بةدواي بؤضووٌي كةضاٌي تس بكةويَ واية
وةضفء ثيٍَاضةي ئةو كةضتاٌة   زيَرةي فةزووودةكةدا خؤشةويطتىاُ با بصاٌ  ئةو كةضاٌة ضؤٌَ؟ لةد

تقٕلُٕ إُ أحسوَ الٍواأ أحسوٍا ٔإُ أووا ٔا أوولٌا ٔلكوَ ٔنفوٕا أٌ سوكي إُ         دةكاتء دةفةزووويَ: )
ا(ئةو جؤزة كةضاٌة، بةً جؤزةُ دةَليََ: ئةطتةز ختةَلك بتاط    أحسٍٕا أُ حتسٍٕا ٔإُ أوا ٔا أُ ال تظمىٕ

ةب ، ئةطةز ئةواُ خساث بووُ ئيَىةط خساث دةب ، بةآلً ثيَغةوبتةزي خؤشةويطتت   بووُ، ئيَىةط باط د
   ئاوؤذطازمياُ دةكاتء ثيَىاُ دةفةزووويَ: ئيَوة واوةبَ، كةضي داوةشزاوو بةِيَص بَ، ئةطةز ختةَلك

 ضاك بووُ، ئيَوةط ضاك بَ، ئةطةز خةَلك ضتةوياُ كسد، ئيَوة واوةبَ.
 

 بةضةزِات:
دةطيَسٌِةوة يةكيَ لة شاعِةكاُ كة ٌاوي )بوعتةزي(ة، لة ذياٌٍاوةي ئةو شاعِةدا ئةوة دةبيٍسيَ كة ِةز 
خةليفةيةك ِاتؤتة ضةز تةخيت دةضةآلت بةشاُء باَليدا طوتووة، بةآلً كة خةليفةي دةضةآلتداز ٌةواوةو 

بةزِاضيت ئةوة ئتةو ضتيفةتةية   وسدووة بةثيَضةواٌةوة شيعسي دذي ٌوضيوةو قطةي خساثي لةضةز كسدووة، 
 كة ثيَي دةطوتسيَ: )إوعة(. 

دةطيَسٌِةوة دةَليََ: ثياويَك دةبيَتة قاشي، دوو كةضي ٌتاكؤك ديٍَتة الي يتةكيَكياُ باضتي كيَصتةي ختؤي       
ئةوةي تتس دةَلتيَ:    دةكاتء ئةوةي دووةً تاواٌباز دةكات كة ضؤُ ضتةوي ليَ كسدووةو، واَلي خوازدووة،
 طةوزةً زِاضت ٌاكات ئةوةي ئةو دةَليَ: بةً شيَوةية ٌية بةَلكو بةشيَوةيةكي ديكة بووة.

قاشي كة طويَ لة قطةي يةكةوياُ زِادةطسيَ ثيَي دةَليَ: ضويٍَد بةخوا تؤ ِتةقت لةاليتة، كتة دووةويتاُ     
ةضةز ِةقيء ِتة  لتةالي تؤشتة!!    قطاُ دةكات ِةواُ قطة بةويض دةَليَء ثيَي دةَليَ: ِةزوةِا تؤط ل

خيَصاٌي قاشيةكة كة لةدواوةو لةديويَكي تسةوة طويَي لة قطةكاٌي قاشيةكتة دةبتيَ بتة ثياوةكتةي دةَلتيَ:      
 ئةوة ضية، ِةقت بة ِةزدووكياُ دا؟!

 بةخيَصاٌةكةي طوت: ضويٍَد بةخوا تؤط ِةقي!! 
ية كة خاوةٌي ِيض بؤضووُء زِايةكي ضةضجاو ٌية، بتةَلكو لةطتةهَ   )إوعة( ئةو كةضة}شاٌاياُ طوتووياٌة: 

ِيض وةبدةئت و شتيَكة،  ِةووو اليةُء بؤضووُء ئازِاضتةيةكة، بةزذةوةٌدي لةالي ئةو لةضةزووي ِةووو



( ختاوةُ  حزبوا  ) بةِايةكي زِةوشتيت بؤختؤي داٌتاٌَي وةكتو جتؤزة )باَلٍدةيةكتة( كتة ثيَتي دةطتوتسيَ:         
 .{كةضايةتيةكي ِةَلطيَسِو وةزطيَسِة، ئةً باَلٍدةية بةِةووو شيَوةيةك دةتواٌيَ زِةٌطي خؤي بطؤزِيَ

 
بكتةيَ، لةضتةزةتاي كتازي     با تةواشاي ئةً ِةَلويَطتة داوةشزاوةي ثيَغةوبتةزي ختوا   

 باٌطخواشيةكةيدا:
لةضةزةتاي كازي باٌطةواشي بيَ بتاوةزِاُ ِتاتَء لةزِيَطتةي ئتةبو تتاَليي وتاوي        ثيَغةوبةزي خوا 

داواياُ ليَكسد كة ِةزضي ئةو ئةيةويَ ئةواُ ئاوادةُ ثيَي بدةُ، لةواَلي دوٌياو، ئافسةتء، ثمةو ثايتةو،  
 ...ِتد، تةٌّا لةبةزاوبةز ئةوةدا دةضت لةو باٌطةواشي كسدٌة ِةَلبطسيَ!!

 بةً شيَوة جواٌة بةوثةزِي داوةشزاوييء ئيطتيااوةتةوة بةواوي فةزووو: ثيَغةوبةزي خوا 
 ٖٓا عي ٔاهلل لٕ ٔضعٕا الشىل يف ميٗين ٔ القىز يف ٖساري عمى أُ أتزك ِذا األوز حتى ٖظّز

 ْ ئةي واوةً! ضويٍَد بةخوا ئةطةز زِؤذ بّيَتٍَء لتةالي زِاضتتي دايبٍتيََ،      ،(3) اهلل أٔ أِمك فْٗ وا تزكتو
واٌطيض بيٍََء لةالي ضةثي دايٍيََ لةثيٍَاو ئةوةي واش لةً كازة بّيٍَي، واشي لتيَ ٌتاِيٍَي، يتاُ ئتةوةتا     

 كازةكة دةبةوة ضةزو، ياٌيض لةثيٍَاويدا ضةزي خؤً دادةٌيَي!
بكةٌة ضاوضاغء ضةزوةشاي خؤياُء  ٌاُ دةبيَ ثيَغةوبةزي خوا بةزِاضيت ئةوة داوةشزاويية، وطوَلىا

 كاز لةضةز خؤياُ بكةُ ئةً جؤزة وةبدةئتو داوةشزاوييةياُ ِةبيَ لة ديٍدازيدا.
 :بةضةزِات

/ زِؤذيَكياُ خةليفة ِازِوٌة زِةشيدا بةٌاو شازي بةغدادا دةطةزِا، لةٌاكاو بةِمولي بيين لةٌاو طؤزِضتاُ، 1
ت: ئةي بةِموه ئةوة ض دةكةي تؤ شتةويض لتةٌاو طؤزِضتتاُ دةكةيتتةوة؟ تاكتةي ئتةوا       بة بةِمولي طو

بةشيَيت دةذيء واش لة طؤزِضتاُ ٌاِيَين، بؤخؤت بضي لةٌاو خةَلك بري وةك خةَلك بري؟! بةِموه طتوتي:  
كتة  طةوزةً! وَ شيَت ٌيي لةزِاضتيدا تؤ شيَيت، طوتي: ضؤُ وَ شيَتي؟ بةِموه طوتي: ئةو كةضتة شتيَتة   

دوازِؤذيي ويَساُ كسدووة كة بةزدةواوةو باقيةو ِةز دةويَينَ، لةبةزاوبةزدا ئةو ذياٌةةي كة فاٌييء لةٌاو 
ضووة، ئاوةداٌي كسدؤتةوةو خةزيكي طسٌطي ثيَداٌيةتي، تتؤط وات كتسدووة، ضتةيس بكتة ضتؤُ قةضتسو       

اوتةتت ٌتاخؤي، بتِت    كؤشكةكاٌت بوٌيات ٌاوةو ئاوةداُ كسدؤتةوة، بةآلً غتةويَك بتؤ ئتاخِةتء قي   
 لةقياوةت ٌةكسدووةتةوةو ئاوةداٌي ٌاكةيتةوة..

                                                           

 .  73، ص1( تّذٖب ورية إبَ ِشاً، ج3



ئةً قطاٌة كازيطةزي دزووضت كسد لةضةز ِازِوٌة زِةشيد، بة بةِمولي طوت: داواي شتيَك بكة تا ثتيَيت  
بدةً، بةِموه طوتي: وَ داواي ضيَ شتت ليَ دةكةً ئةطةز تواٌيت ثيَىتي بتدةي وتَ ضوثاضتت دةكتةً،      

 شتةط ِيضي ديكةً ٌاويَ، ِازِوٌة زِةشيد طوتي: داوا بكة! لةغةيسي ئةو ضيَ
 طوتي: 

 يةكةوياُ: داوات ليَ دةكةً تةوةمن دزيَر بكة.
 دووةوياُ: كاتيَ فسيصتةي طياُ كيَصاُ ِات وةِيََمة طيامن بكيَصيَء ليَىي دووز خبةوة.

زِاوبكيَصتَ بتةزةو دؤشة ، تتؤ    ضيَيةً: كاتيَ فسيصتةكاُ لةزِؤذي دواييدا ِاتَ دةضتياُ طسمت بؤ ئتةوةي  
 زِيَطةياُ ليَ بطسةو وةِيََمة مببةُ بؤ دؤشة .

ِازِوٌة زِةشيد ضةزي ضوزِواو طوتي: وَ ضؤُ دةتوامن ئةواٌةت بؤ بكةً، ِيضي بؤخؤً ثيَ ٌاكسيَ ض جاي 
 ئةوةي بؤتؤ!! ئةً كازاٌة كةي لةدةضيت وسؤظَ؟
ويطتي بةً ضيَ شتةيةو كازً بتةِيض شتتيَكي تتس ٌيتة،     بةِموه طوتي: دةي با ثيَت بَميَي: وٍيض تةٌيا ثيَ

 ء ثادشاو وةليك ٌيت.كةواتة: تؤط بةٌدةيةكي وةك وين
ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  چثةزووةزدطازي كازدزووضت دةفتةزووويَ:  

، بةدواي كةضة باطء ضاكةكاُ ٌةوةيةك ِات، ئةً ٌةوةية ٌويَرةكاٌياُ شاية كسدو وزٖي چۓ  ﮲   ﮳ 
 بةدواي ِةواو ئازةشووي خؤياُ كةوت، ئةواٌة دةطةُ بةدؤشة ء فسِيَ دةدزيٍَة ٌاويةوة.

َٖوذهَِب  الصَّوالُخ َُٕ اَلوللَّه  فلاَلوللَّه  ََٖٔبهقلوى ح  لاللوة        }لة فةزووودةيةكدا دةفةزووويَ:  ثيَغةوبةزي خوا 
ٔه التَّىهزِ للا ٖ بَالُِّٗيه المَّْ  واتتة: ثياوضتاكاٌي ثيَصت  يتةك لتةدواي يتةك دةزِؤُ،        (4){بَاللًة كلخ  لاللةُ الشَّعُريِ أل

 خساثةكاُء بيَ بةِاكاُء بيَ ضوودةكاُ دةويٍٍَةوة، خواي ثةزوةزدطاز ِيض خيَسو بيَسيَك بةواٌة ٌابيينَ.
لة ٌيصاٌةكاٌي ئيىاٌدازيي ئةوةية ئةطةز بةتةٌياط وايتةوة دةضيت ليَ ِةَلٍةطسي، بةزدةواًء داوتةشزاو  

، لةبةز ئةوة وةزج ٌية شؤزيٍة بؤضووٌةكاٌياُ زِاضتء دزووضت بيَ، بةثيَضةواٌةوة جازي واية شؤزيٍة بيت
ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ لةضةز ِةَلتةُ، ثتةزوةزدطاز دةفتةزووويَ:    

 ، واتة: ئةطةز طويَسِايةَلي شؤبةي ئةواٌةي ضةز شةوي بكةيت ئةوا لةزِاضتة شةقاوي ختواي األٌعواً  چەئ  
 بةزشو وةشُ الزِيَت دةكةُ، بؤية تةواشا دةكةيَ ليَسة شؤزيٍة ِةَلةُء دووزُ لة ِة ء زِاضيت.
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بةداخةوة ئةوةي كة ئيَطتا دةيبيٍ  لةٌاو كؤوةَلطة ئيطالوييةكاُ، شؤزبةي ِتةزة شؤزيتاُ لتة زِةفتتازو     
تء قتر داِيٍَاٌتةوة   كسدازو طوفتازياُ الضايي زِؤذئاوا دةكةٌةوة، ِةز لةشيَواشي جتنء بتةز ء وتؤديال   

 بيطسة تا دةطاتة شيت طةوزةتس، ئةوةية كة ثيَي دةطوتسيَ: بيَ وةبدةئيء ٌاداوةشزاوةييء الزو لةويَسي.
بؤية وسؤظت ضةٌدة خاوةُ ضيفةتي داوةشزاويء بةزدةواوي بيَ لةضةز ديٍدازي ئةوةٌدة بةزشو بَمٍدو بةٌس  

ِةيبةتيض دةبتيَ لتةالي ختةَلك، بةثيَضتةواٌةوة ضتةٌدة      دةبيَ لةالي خواي ثةزوةزدطاز، وة خاوةٌي زِيَصو 
 ٌاداوةشزاوو بيَ وةبدةئت بيَ ئةوةٌدة بضووك دةبيَتةوة لةالي خواو، لةالي خةَلكي.

 
 بةضةزِات:

واوؤضتايةكي بةزِيَص دةَليَ: وَ ضاآلٌيَكي شؤز بوو خةزيكي كازي باٌطةواشي بووً، دواتس ثيَويطتي بتةوة  
خاوةٌي بسِواٌاوة بووً، دواي ئةوةي داواكازيي ثيَصكةط كسد بؤ ئةوةي دامبةشزيَي، بوو وةشيفةيةكي ِةبيَ، 

طوتياُ: دةبيَ تةشكيةو ثصتطِي حصبي بيَين، وٍيض طتومت: باشتة بِيَكتي لتيَ دةكةوتةوة، ضتوووةوة       
ِاتةوة ياد كة دةفةزووويَ: ِةزكةضيَك لةبتةز ختاتسي    واَلةوة ئةً فةزووودةيةي ثيَغةوبةزي خواً 

وا واش لةشتيَك بيَينَ ئةوا خواي طةوزة بةشتيَكي باشرتو ضاكرت بؤي قةزةبوو دةكاتةوة، دةَلتيَ: وٍتيض   خ
واشً لةداواكازيةكةً ِيٍَاو وةآلوي داٌةوةو ثيَي طوتَ: كة ثيَويطتي بةو وةشيفةية ٌية، واوةيةك لةواَلتةوة  

ؤشي ضؤُ ليَكسدوتةوة، حتاهَء طتوشةزامن    بووً خؤشي ٌاشامن خواي ثةزوةزدطاز ضؤُ دةزطاي فساواٌي زِش ء زِ
 ِةوووي طؤزِاو ئيَطتا ِةً خاوةٌي وةشيفةو ِةً خاوةٌي زِش ء زِؤشيةكي فساوامن.

ئةوةي كة لةدةضيت خوادايتة شؤز شيتاتس وتىاٌتةواُ ثيَتي ِتةبيَ لتةوةي كتة لتةٌيَو دةضتيت          ِةَلبةتة  
داوا لتةخوا دةكتةً    ةقياي ِتيض شتتيَك ٌت ،   خؤواٌداية، ضوٌكة خؤمشاُ ِةز ووَلكي خوايَء خاوةٌي ِ

 ببيٍة خاوةٌي زِاو بؤضووٌي خؤواُ، داوةشزاو ب .
 


