
 

 و زانـــــا
 ســـتةمــكار

 شـــانــؤطــةريــيــةكــى مــيَــذوويــيــة
دةكات  باس لة شةهيد بوونى سةعيدى كورِى جوبةيز

 لةسةر دةستى حةججاجى كورِى يوسفى سةقةفى
 

 القرضاوى يوسف:  نوسينى

 إحسان برهان الدين:  وةرطَيِرانى
 

 

 

 

 

 



 زانا و ستةمكار

 2 

 
 

 

 
 

 ذووييةشانؤطةرييةكى ميَ  -سانا و ستةمكار  
 يوسف القرضاوى: نوسيهى

 إحساى بزياى الديو : وةرطيَزانى
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 زانا و ستةمكار

 3 

 ثيَشةكى وةرطيَرِ
و ،دسودو طاَلو لةطةس طيااى  داا      طوداغ و طجايؽ بؤ خواى دةسوةسدطاس

 :موحةممةد و ياسو ياوةساٌ و ػوَيً  ةوثواى  بةطؼج  ثا ِسؤرى دواي  
ي  ِساطااجةنييةية ،صؤس دةىااذو واىااةى  ئااةش ػاااىؤطةسيية بةطااةس ٍاااثَيو  مَياازوو 

 ،لةو واىاىة وبةطوودى ثياية ،بةالش ئَيمة بة  وسث  جةخح دة ةيية طةس دوو 
 :ثيؼوياٌ دةخةيية طةس 

بشيجني لة مةػخةَل  ِسَيطا صاىاياٌ ِسؤَل  مةصٌ دةبييً لة رياى  خةَلويذا و ، -1
  وةسضاااةسخاٌ لاااة باااؤ موطاااَمماىاٌ ،بؤياااة ٍةَلوَيظاااج  ئاااةواٌ دةبَيجاااة خااااَلَيو  

مَيااازوودا ،ٍاااش لاااةش ِسواىطاااةوة ئاااةواٌ باااةس دشطاااياسيةث  ماااةصىياٌ ِسوو باااةِسوو    
بااؤ موطااَمماىاٌ ،طااةويذى  ااوِسى   دةبَيجااةوة ،ضااوىوة ِسؤَلاا  دَيؼااةى  دةبياايً   

جوبةيشيؽ ية َيوة لةو صاىا ىاوداساىةى  ة لة ِسووى طجةمواس ِساوةطجاو ،دَي  
ئااةو ٍةَلوَيظجةيؼاا  بشيجاا  بااوو لااة    ثااؤ ٍااةَليح و طااجةمواسيح ،ىشخاا    : وخ 

رياى  ،بةالش  ورساى  لاة طاةس دةطاج  ئاةو طاجةمواسة لاة ِساطاجيذا ىاةمشى باؤ          
بة دسَيزاي  دةطجةبةس  شد و ،بوو بةمايةى ِسَيض لَيطشثً لة اليةٌ موطَمماىاىةوة 

ئاةش ِسووداوة ٍاةصاسو طاَ  طاةد طااَم لةماةو داَيؽ        ٍةموو مَيازووى ئيظاالم  ،  
،ثااا ئَيظااجايؽ ِسؤَلاا   اسيطااةس دةبييَيااح لااة بااواسى باا و باااوةِسو      ِسوويااذاوة و 
 .دةسوةسدة 

طااااااجةمواساٌ لااااااة ٍااااااةموو ػااااااوَيً و طااااااةسدةمَيوذا ضاسةىوطاااااا  ِسةؾ    -2
دةسئاااةىام   اااشدةوة خشاداااة اىياٌ ِسوو باااةِسووياٌ   ضااااوةِسواىياٌ دة ااااخ و ،

اسدى دةبَيجةوة و ،ٍةس لاة دوىياادا لاة ٍاةماٌ ئاةو دةسداخاة دةخاؤٌ  اة دةسخاو         
خااةَلوياٌ دةدا ،ئةوةػاا  ضاااوةِسواىياىة لااة ِسؤرى نيامااةخ خااشاد و طااةخج ة   

يااؽ ئةطااةس ضاا  لااة ىَيااو ٍةىااذَى لااة مَياازوو      (حااةجا )، لااةالى خااواى طااةوسة   
ىوطااة اىذا ٍةىااذَى جياااواصى ٍةيااة طااةباسةخ بااة ٍةَلظااةىطاىذى  طااةويذى        
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َيك لااة  ااوِسى جوبااةيش و ،ٍَيااشؾ  شدىاا  بااؤ طااةس مة وااة ، ااة لااة ئا امذابةػاا     
،ئةوةىااااذة بةطااااة بااااؤ  ،وةبااااذوَلاَلى  ااااوِسى صوبااااةيش  ااااورسا   ةوبااااة ِسووخاااااو 

دؤلَييوشدى  لة ِسيضى طةوسة ثاواىباسو طجةمواساى  مَيزوو ئةش بةطةس ٍاثة ،بة 
يوسف .. ػَيوةية   ٍوىةسى جواٌ  شاوة بة ػاىؤطةسييةك لة اليةٌ مامؤطجا 

وةثااة طااةس صماااى   ااوسدى مياايؽ لااة صماااى  وةسةبيااةوة وةسمطَيِشا، القرضااى  
،بااةٍيواى ئااةوةى ئااةو خوَييااةسة  وسداىااةى ىااةياىجواىيوة ئااةش بةطااةسٍاثة لااة      
طةسضاوة ة خبوَيييةوة ،لَيشة لَي  بةٍشةمةىذبً و ،داوا اسش لة ٍةموو خوػاك  

اِساىااةوةى ضااا ةياٌ بَيبةػاا    و بشايااةك ئااةش بةسٍةمااة دةخوَيييااةوة لااة ىااضاو د     
 .ىة ةٌ

ةش ِسةخياةو ثَيبييياة   ٍاةبَيح ئاساطاجةش بوااخ      طوداط  ٍةس ةطاَيويؽ دة ا  
 ihsanburhan@yahoo.co.uk :لةطةس ىاوىيؼاى  بةسيذى ئةلو ؤى  

 
 احظاٌ بشٍاٌ الذيً 

                             الس                                                             
                                                   11/9/2009 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ihsanburhan@yahoo.co.uk
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 زاناو ستةمكار
 (ثيَكًاتووة لة يةك دميةى ) بةشى يةكةم 

ـــات  ييااااة يااااة لااااة حااااو مِشاى     ةطااااةسدةم  بااااةى  ئوم  :كـــــــــــــــــــــ
 .واٌ و فةسماىِشةواي  حةججا  لةطةس وَيشاق وةبذءملةليو   وِسى مةِس

لة وَيشاق ، ة حةججا  لاةىَيواٌ  ووفاةو   (   اسط) ػاسى  :شــــــويَـــــــــن 
 .بةطشةدا دسوطج   شدبوو 

ـــا   حاااةججا  باااة ئةوداااةِسى لاااة خؤبااااي  بووىاااةوة ،ضاااواس    :كةسةكــــــ
ضاااةىذ داطاااةواىَيو   ،  ةطااايؽ لاااة دةطاااح ء دَيوةىذة اااةى باااة دةوسياااذاٌ و   

 .ضة ذاس
خ بَيح ئةى فةسماىِشةواى ماةصٌ  د ؤص : يةكيَك لة دةستء ثيَوةندةكا 

 .دورمياى  خؤخ   (مري املؤمهني أ) ،طةس ةوثيح بةطةس دورمياى  
وَياشاق ٍااةمووى باطاا  دؼااجيواى  خااواى طااةوسة دة ااةٌ بااؤ خةلي ااة   :دووةم 

طومِشا ااةسى طومِشابااوو وة   (االشاا   ) لةطااةس دةطااج  ئَيااوةو ،ػوظااج  ابااً 
 .ػوَييوةوثووة ػةسمةصاسة اى  

باة لَيباوسدةي ء ىاةسم ء باةصةي  جاةىابجاٌ       فريويىى خاواد   ئةواىة : مسآية
ػاؤِسؾء يااخ  باووى  ضاة ذاسياٌ      لةطةَم موطَمماىاىذا ،بؤية ممَوِسياٌ  اشدو 

 .ِساطةياىذ ،بةالش بؤياٌ دةس ةوخ خؤياٌ  َيً و حججا   َيية
اىايااٌ  وايضاىا  ئةطاةس ص  (  ابو االش  ( ) بة لةخؤباي  بووىَيواةوة  )  :حةججاج 
دةثواىَيااح جةىطة ااة بباثااةوة ،  (  طااديذى  ااوِسى جوبااةيش )  اَل  وة ااوبضااية داا

ئةفظاااىةية ،يؼااَيشى حااةججا  ىاػااوَيح ،طااةسباصة اى  ىااةوةى مااةسواىيؽ  
 .ة(  اجمديش اجل) ىابةصَييشَيً ،ٍةواَل  ِساطجةنييةيؽ لةالى 
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ِشامااةوة نوسباااٌ ،ٍةىااذَيك لةواىااةى ئامااادةى ػااةِسة ةبووٌ بؤياااٌ طيَ  :ضــوةرةم 
طةسياٌ و ػوَييوةوثواى   شدووةء ،( ابو االش  ) ح ضيياٌ بة   اىيؼَيشة 

ضؤٌ دةدةِسي ء الػةياٌ داسضة داسضة دةبوو ، اثَيك دَليياا باووٌ لاة ػوظاج      
 .بةدةطجةوة ياٌ ٍةَلَاثً خؤياٌ ،ياٌ خؤياىذا

ى  و  ةطاا (اباً الاضب    ) ئةواىة دةىاذياٌ وةسىاةطشخ لاة وةى بةطاةس      :حةججاج 
باا  !! ،ضاسةىووطيؼاياٌ ئاةوةبوو  اة ديجااٌ      ثش ٍاخ لةطةس دةطاج  حاةججا   

باؤ ئاةواٌ ،     مًبةخةياَلة خاوة اىياٌ ثا دةثواىً ئاطشى ئاراوة ٍةَلط طَييً ، 
 ! ! بؤ ئةواٌ  مً

بةالش نوسباٌ ىة ةيح بةصةييح بَيجةوة باةو ديالىاةى   ( جاسَيو  ثش )  : سآيةم
ئَياوةو باةى  ئومةيياة و ،باة ىاضااسى خؤيااٌ داوةثاة          ة دَلياٌ دِشة لاة  يياة لاة   
ابااو ) ،ٍااةسوةٍا ئااةو صاىاياىااة لةب مة ااة  ااة دؼااجط ى  دةطاجةوة لااة جةىطة ااة 

ياااٌ  ااشدووةو ىااةك ٍااةس بةنظااة بااةَلوو بةيؼااَيشة اىياٌ ،بةثايبااةخ  ( االشاا  
 .طةويذى  وِسى جوبةيش 

ً ،دةسباسةيااٌ ،باةَلوو   ي(مري املؤمهني أ) ئَيمة ضاوةِسواى  ىوطشاوى  :حةججاج 
 .ئةمِشؤبطاخ
فةسماى  ٍاةس باة  وػاجيياٌ دةبَياح ،بةساىباةس باة       ( امري املؤمهني ) : يةكةم 

ٍةس ظااَيويؽ يؼااَيشى طااجةش ٍةَلوَيؼااَ  ٍااةس بااةو يؼااَيشة  ثاواىااة اىياٌ ،
 .دة ورسَيح
 .ِساطجة ،دةطح دَيؼخةسيؽ طجةمواسثشة: دووةم 

 .طةيؼحبةسيذى ئةم وملوئميني  :ثاسةوة  
 .ئةوة بوو  ة ضاوةِسواى  بوويً ،ىوطشاوة ةش بؤ بََيية :حةججاج 
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 (حةججا  ىامة ة دة اثةوةو بة دةىطَيو  بيظ او دةخيوَييَيجةوة ) 
ٍاةس َ  بةػاذاسى   : طاَلوى خوا لاة ثاؤو ٍاو اساىاح بَياح ،لاة دواى ئاةوةؾ       " 

ِسووباة  (   اجما دياش اجل ) دا لاة جاةىط    ( اباو االشا    )      شدووة لة ئاراوةى  
ِسووى يؼااَيشى بوااةسةوة ، ٍااةس امياٌ داىاا  ىااا بااة بَيباااوةِسى و  ااافش بااووى   

باىطةػاةى ئاةوةى  اشد    و ،بوة ، ٍةس َييؽ بةوة ِساصى ىاةبوو  ئاصادى  خؤيذاىا
 " ة ئيماىذاسة بذة لة طةسدى  ، والظالش 

 داطااةواىة ة) طااةسؤ   دؤليظاا  بااؤ باااى  بوااة ( بااة داطااةواىة ة )  :حــةججاج 
 (.دةسدةضَيح باىط  دة اخء دَيجةرووسةوة 

 .طوَيِشايةَل  بؤ فةسماىح طةوسةش :سةرؤكى ثؤليس 
ــةججاج  بااؤ ئامادةبوااة ،داااؾ ئااةوةى    بااِشؤ بااؤ بةىذخياىااةو، ثؤمجباسة ااا      :ح
 .جةوةيياٌ بةطةسدا دةخوَيي( مري املؤمهني أ) ىوطشاوى 

 فةسماىح بةجَيية طةوسةش :سةرؤكى ثؤليس 
 (،لةداؾ طاثَيو   ةش داطةواىة ة دَيجة رووسةوة دةسدةضَيحء ) 

 .د ةمَيشدَيك لة دةسطاية ، دةَلَيح دَيويظج  بة جةىابجاىة  :ثاسةوة  
 ...ئةمة ِسؤرى دَيويظج  و ىياصداساٌ ىيية ... بيطَيِشىةوة  :حةججاج 
دةلَيَـت  سٍِى ، ئةويؽ طشياو ٍاواسى  اشد ، داطةواىة اٌ ثَيياٌ خو :ثاسةوة  

مبوااورٌ ، ياااٌ ِسَيطااةش بااذةٌ بضاامة الى حااةججا  ، ئااةو د َيواا  دؼااح     ياااٌ  :
 .ضةماوةى  ِسيؽ طذ  ية

 . ةواثة بابَيجة رووسةوة  :حةججاج 
 (دياوَيو  بة طااَلضووى ػوؤداسو ِسيؽ طذ  دَيجة رووسةوة ) 

 .طاَلوى خوا لة فةسماىِشةوا بَيح: ثريةميَزد 
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 ض  ية؟ دَيويظجيح. طاَلوى خوا لة ثؤيؽ  :حةججاج 
بؤ طاَلَيك صياثش دةضَيح  وِس ةمجاٌ دةطجط  شدووة ، ىة ئةوةية  :ثريةميَزد 

ئاااصادى بوااةٌ ، ىااة ئةوةػااة لَيوؤَلييااةوة لااة مةطااةلة ةيذا بوااةٌ ، دايوَيواا         
بةطااَلضوويؼ  ٍةية فشمَيظو  وػك ىابَيجاةوة باة بؤىاةى ئاةوةوة ، ٍاةسوةٍا      

،  وِس ةيؼااا  ثاناااة باااةخَيو  خوػاااوَيو  بَياااوةرى  ٍةياااة دايوااا  طاااَ  ٍاااةثيوة
 . ةسَيوة بؤ ئةش خَيضاىة ، لة داؾ خواى طةوسةؾ دؼجماٌ بة ئةو بةطجووة 

ئااةى مامااة داا ة ، صييااذاى  يااة اٌ صؤسٌ ، ٍةسية ااةو   ( بااةئاسام  )  :حــةججاج 
 .ثاواى  خؤيؼياٌ ٍةية

ــزد  باااةاَلش ياااة َيك لاااة   وِسة اااةى ماااً ٍااايك ثااااواىَيو  ىاااة شدووة ،   :ثريةميَـ
ى  ثاؤ ثؤماةث  داوةثاة دااَم دياوَياك لاة ٍؤصة اةماٌ ، جاا  اة ئاةوى           بةسدشطة ا

 .دةطح ىة ةوخ ،  وِسة ةى مي  لة جَيطاى ئةو بشد
ئااةوة ِسوو دةدا ،  ةطاا  طااةِسو طااوم جاااسى واٍةيااة ىةخؤػااية ةى    :حــةججاج 

دةطوَيضسَيجةوة بؤ  ةط  طاغ ، جا ئةطةس دةثةوَيح  وِسة ةخ ِسصطاسبواةى ئاةو   
 :ةبوة ، ئايا ىةثبيظجووة ػاو ة ة ض  دةَلَيح ٍةَلَاثووة ئاماد

 قىدف صىحب الذنب لرب مأخوذ بذنب عشرية                جنى امل
 ةطااَيك لااة ٍؤصَيوااذا لةطااةس ثاواىَيااك دةطااجط  دة شَيااح ثاواىباسة ااةؾ    واثااة

 .ِسصطاسى دةبَيح 
ثاشى   بةالش مً طوَي  لَ  باووة خاواى طاةوسة ػاجَيو     ( بةثوىذى )  :ثريةميَزد 

 !وثووة
 ض  وثووة ؟ :حةججاج 

 : خواى طةوسة لةطةس صماى  يوطف فةسموويةث   :ثريةميَزد 
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ئاي  ىااصا  بااوةِس باة     (  متاعها عهدٍ اناا اذا ظااانُى   معاذ اهلل أى نأخر اال مو َددنا )
 خوا بوةيً، ياٌ بة ػاو ة ة ؟؟

 .اد بوةٌٍَيؼجمةوة ئةى د ةمَيشد  وِسة ةى ئاصةنظةخ بؤ ى :حةججاج 
ــدةكانى   ــة دةســت ء ثيَوةن بااا باازَيح !! ئةوةيااة دادطااةسى : يــةكيَك ل

 .فةسماٌ ِسةواى دادطةس 
 .بةساىبةس فةسموودة اى  خواى طةوسة مموةض دةبَيحفةسماىِشةواماٌ  :دووةم 

 .فةسماىِشةواماٌ بة ئةىذاصةى طةسديمةيةك طجةش ىا اخ: كةسيَكى تز 
 .(و   ةش داطةواىة ة دَيجة رووسةوةطاثَي داؾ... دياوة د ة ة دةسدةضَيح ) 

 .طةسؤ   دؤليع ثاواىباسة اى  ئامادة شد :ثاسةوة  
 .يةك بةدواى يةك بياىوة رووسةوة  :حةججاج 

دياوَياااك دَيجاااة رووسةوة ،طااايماى طواسضاااا   دَياااوة ديااااسة ، حاااةججا  باااة    ) 
 (.ثوِسةي ء نييةوة ثةماػاى دة اخ 

دوَيياَ  لاة ئااراوةى    ! ئاراوةية اذا دةثبيايني  لاة ٍاةموو    ديظاٌ ثؤ ؟؟ :حةججاج 
داى ، ( ابااو االشاا  ) وةبااذوَلاَلى  ااوِسى صوبااةيشدا بااووى ، ئااةمِشؤيؽ لةطااةَم   

. ئةطةس ئاراوةيةك لة واَلث  واق واق ٍةَلط طاَ  ثاؤ ياة َيك دةبياح لاة طاةساى       
ضاايح دووسييااةوة ئااةى موىااافير لااةو  اساىااةخ جطااة لااة طةسػااؤِسى ػوظااحء   

 !ػووسةي  ؟
طاوَييذ باةخوا ٍاةس َ  لةطاةس     ( بة خؤِساطشى ء بة خؤىاصيياةوة  )  :ياوةكة ث

ِسَيطااةى ِساطااح بَيااح ٍااةسطيض طةسػااؤِس ىابَيااح ،بااا دوىياااؾ ٍااةمووى لااة درى     
بوةطجَيح ،ئةو  ةطةيؽ ِسَيطااى ضاةوخ ء ىااِسةوا بطشَياح ، ٍاةسطيض طاةسبةسص       

 !ىابَيح ، ئةطةس ماى  لة ىَيو ضاواىيةوة بذسةوػَيجةوة
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 !خوا مبوورَيح ئةطةس ىةثوورش( بةٍةِسةػةوة )  :جاج حةج
 شدماةوة ، لةطاةس باةَلَيً ء داة اى      ى بةالش بةسدشطاة ةخ دَليياا   :ثياوةكة 

 .خوا
 ئايا ثؤ دة اى  خواخ داساطح ثا و ئَيمة دة اىح بذاسَيضيً ؟ :حةججاج 

ــة  ئاياااا ىاداااا ي  لةطةَلاااذا دة اااةيح و ، داااة اى  خاااواى طاااةوسة       :ثياوةكـ
 ةػوَيي  ئةى حةججا  ؟د

ئاةش جاسةيااٌ بؤضا  لاة     : بَماَ   دَي   (وة و ٍةَلَاثً لة وةاَلمذاىةوة )  :حةججاج 
 وةطجاى ؟ درماٌ

ــة  وثاٌ ئااااةوةى  ااااة دَيؼاااا  لااااةِسو   (بااااة خؤىاااااصيً و ٍَيااااضةوة  )  :ثياوةكــ
ئَيوة دةثاىةوَيح موَلوايةث  . و ،لة داٍاثوويؼذا بةٍةماٌ ػَيوة وةطجاىذش ِساي

ةد  ديابوااةٌ ، ئَيمااةيؽ دةماىااةوَيح خيالفااةخ ء ِساوَياازبَيح ، ئَيااوة    بَيااح و ناا 
دةثاىةوَيح وة و ماوَلو   يظاشاو نةيظاةس بَياح ،ئَيماةيؽ دةماىاةوَيح باةدَي         

 .نوسئاٌ ء طوىيةخ بَيح
ــةججاج  ئايااا ثااؤ ئيظااالمماٌ فَيشدة ااةيح ء ،ئَيمااة   ( وة ااو طاَلجااةدَيوشدٌ )  :ح

 طةسماٌ ثياطذ   شد ؟
يااا  اااةغ ٍةيااة ىاااةصاىَيح خااوَيً ِسػاااد ء ماااَم صةوثواااشدٌ و     ئا :ثياوةكـــة 

 ئيظالش دَي  ِساصى ىابَيح ؟ يةثؤناىذى  موطَمماىاٌ ، ثاواىَيو  طةوسة
ئَيمة ثةىَا طضاو ثاةمَي  ٍاوػاَيوة اى  ثاؤ دة اةيً لاة طاجةش  ااسو         :حةججاج 

 .خشادة اساٌ
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د لااة طش اااٌ طااجةش  اااسش ،ئايااا ثااؤ ِسةضاااوى ػااةسو  خااواخ  ااش   :ثياوةكــة 
مامةَلة شدٌ لةطةَم طجةمواساىذا ؟ ئةواىة ىابَيح ػوَيي  ٍةاَلثووياٌ بوةويح ، 

 .ياٌ ديمياٌ بووريح ،ياٌ بضيجة طةس بشييذاسياٌ و ،ماَلياٌ بةثاآلٌ ببةيح
ٌ ةثئَيوة طجةش  اسىني ،بةَلوو بة ٍةَلوةػاىذىةوةثاٌ بؤ بةيدة :حةججاج  و   اةثا

 .لة ئيظالش دةسضووٌ( مري املؤمهنيأ) ،ياخ  بووىجاٌ لة 
دواى ئاااةوةى طةسدَيضااا  ئَيماااة بةساىباااةس طاااجةشء صؤسداسيياااة ،   :ثياوةكـــة 

يااؽ بةثااةىَا خااؤى دةسىةضااوو  ( ابااو االشاا  ) ثواىاااى ئاسامطشثيماااٌ ىااةما ،   
اٌ دة اشد ،ئاياا ئااةو   ي،باةَلوو طاةع وَيشانا  لةطااةَم دةسضاوو ،صاىايااىيؽ ِسابااةسي     

؟ ثةىَا ثؤو طاةسباصة اىح ئاةى حاةججا     موىافيقً  وصاىاو ػةسع ىاطاىة  افش
 موطَمماٌء ئيماىذاسو خواىاطً ؟

ئايااا ثةػااقةَلةش دَيذة ااةيح ئااةى طةىااذةَم ؟ دةبَيااح  (بةثوِسةييااةوة )  :حــةججاج 
  ٌ بؤئااةوةى بضاىَيااح . فشياااى دَيؼااةوا طومِشا ااةخ خبااةش ، بيبااةٌ لااة طشدىاا  بااذة

 ! امماٌ  ورساو طةسػؤِسيً ؟ مً ياٌ ثؤ ؟
 .ح ئةى حةججا  يوادةصا  بة  ورساوى ىامش مً :ثياوةكة 
 بؤض  ئةى ىوناَلىة لَيذةس ؟ :حةججاج 

ضاوىوة طاوَي  لاة ديااو ضاا اٌ باووة وة او حةطاةى  بةطاشى و ،           :ثياوةكـة  
 ىااةمشَيح ،طاةويذى  اوِسى جوباةيش دةداِساىاةوة لاة خاواى طاةوسة باة  اورساوى          

 .بةَلوو لةطةس جَيطاى خؤخ مبشيح 
ــةججاج  حةطااةٌ و طااديذ داوا لااة خااوا دة ااةٌ لةطااةس   ( اَليةوة بةخؤػاا )  :ح

 !جَيطاى خؤش مبشش؟
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بااةَلَ  ئااةى حااةججا  ،بؤئااةوةى خااواى طااةوسة ٍااةموو طااضا ةخ    :ثياوةكــة 
 .خباثة ِسؤرى دواي  ،ئةوةيؽ ثوىذثشو ئابِشو بةسثشة

ــةججاج  ئاااةو مةلدوىاااة بواااورٌ ،بيبةىاااةالى   ( باااةثوِسةي  و ٍةَلضاااووىةوة  )  :حـ
 .جةلالد

 .ػايظجةى  وػجي  بوو :لة دةستء ثيَوةندةكانى يةكيَك 
 .ئةوة  ةم يً طضاية بؤ ئةو جؤسة  ةطاىة  :دووةم 

 .داداػج  خشادةيؽ خشادةية ة وة و خؤيةث   :كةسيَكى تز 
 ابشاياة   بةطااااَل ضاووى ثااةميم  لااة ثؤماةثباسة اٌ ،لةطااةَم الوَيوا  ثااش لااة     " 

 "ٍؤصى بةى  بوش دةضية رووسةوة 
 ئيماىذاسى ياٌ بَ  ئيماٌ ئةى الو ؟" بةالوة ة دةَلَيح "  :ججاج ةح

 حةص دة ةيح  افشمب ياٌ ئيماٌ داس ؟ :الوةكة 
  افشى ياٌ ئيماىذاس؟.  اث  وثووَيز ىيية (بةثوىذو ثيزى )  :حةججاج 
 .بةَلوو مً  افشش  :الوةكة 
 !بَيح بةالش بةطااَل ضووى ثةميم  بة  افشى ِساصى ىا( بةفَيَمةوة )  :حةججاج 

دةثةوَيح فشيوش بذةيح ئةى حةججا  ، بةخوا ئةطةس ػاجَيك   :ثياوةثريةكة 
لة  وفش خشاد  بوواية دَي  ِساصى دةبووش لاة دَييااوى ئاةوةى لاة يؼاَيشة ةخ      

 .نوثاسمب
 ( شد  ىئي  حةججا  دَيوةى  ء ئاصاد) 
 (ئييجا دياوَيو  ثشى بؤ دةٍَييً)

 لةطةس ئاييي   َييح ثؤ ؟ :حةججاج 
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لةطااةس ئااايي  ئيااباٍي  بااة داااك و داااساوى و ، ٍااةسطيض ئيااباٍي   : ياوةكــة ث
 .ثوخي  بجذةسطج  ىةدة ةوخ

 .لة طةسدى  ئةو دسؤصىة بذةٌ :حةججاج 
 (دياوَيو  ثشى بؤ دةٍَييً ) 

 لةطةس ئاييي   َي  ثؤ ؟ :حةججاج 
 !لةطةس ئايي  ػَيخ يوط   باو ح  :ثياوةكة 
ئااةى .ػااةو ىوَياازبوو ،صؤس خااةسيو  ِسؤروو وطااوَييذ بااةخوا باااو     :حــةججاج 

 .خوآلش واصى لَيبََيية
خوالمة اااااة  اااااؤث  دَيااااا  دياوة اااااة دة اثاااااةوة وة ئاااااةويؽ دةضاااااَيجة الى     ) 

 (.حةججاجةوة 
لةطااةس ئاااييي  : ئااةى حااةججا  ،دشطااياسخ لااة ٍاوةَلة ااةش  ااشد   :ثياوةكــة 
،ٍاةماٌ  لةطاةس ئااييي  ئياباٍيم ء فاةسماىح  اشد باة  وػاجي         :  َييح ؟ وث  

دشطياسيؼح لةمً  شدو ، ومت لةطةس ئااييي  ػاَيخ يوطا   بااو ج  و ، باطا       
 .خوادةسطج  باو ح  شدو فةسماىح  شد بة ئاصاد  شد  

 .بةَلَ  بةَلَ  ( طةسى دةلةنَييَيجةوة )  :حةججاج 
ــة  طااوَييذ بااةخوا ئااةى حااةججا  ، ئةطااةس باو ااح ٍاايك خشادااةى        :ثياوةك

 و ثؤى ٍَيياوةثة دوىياوة ،بةط  باوو ئةوةىاذة   ىةبواية جطة لةوةى  ةط  وة
 .خشاد  

دةطااحء دَيوةىاااذة اٌ بةطاااةس طاااوِسماىةوة ثةماػااااى ياااة   دة اااةٌ و ضاااذة  ) 
 (لةطةَم ية   دة ةٌ 
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ئااةو ىالاةباسة بوااورٌ لااة  . بيواورٌ  ( بةٍةَلضاووٌء ثااووِسةي  يااةوة  )  :حــةججاج 
 .طةسدى  بذةٌ

ا   دَيااوة دياااسة ىاااوى   ضااةخ دياااو ئييجااا طااةىَيك دَيجااة رووسةوة بااة ِسواَلاا    ) 
 (ة ((ثابت))

ئاةوة لاة   ( بة ضذة بة حةججا  دةَلَيح )  :يةكىَ لة دةستء ثيَوةندةكا  
 !!نوثاب  ية اى  طةويذى  وِسى جوبةيشة 

ــةججاج  ثااؤ لااة نوثابييااة اى  طااةويذى  ااوِسى جوبااةيشى طةسلَيؼااَيواوى       :ح
 !طومِشا ةسى ؟

 . ىةخَيش:  (ثابت ) 
 يا ىوؤَل  دة ةيح لة دةيوةىذيح بة ئةو ؟ئا  :حةججاج 

ئةوةى ثؤ باطح  شد مً ىايياطا  ،باةاَلش ئاةوةى ماً دةيياطا  ديااو       :  (ثابت ) 
 !ضاكء ضا خواصةء صاىاو موجاٍيذة ، ة طةويذى  وِسى جوبةيشة 

ياخ  بوو لة خيالفةخ ، ٍةوَلذةس بؤ ئاراوة طَيِشى ، ةى دياو ضاكء  :حةججاج 
   موىافير ؟ضا خواصة ئةى ىةفام

ٍةس َ  لة ئاييي  خوا دةسبضَيح ،جَي  خؤيةث  خاةَلو  ٍةَلظاً لاة    :  (ثابت ) 
لة ِساطجيذا ئاراوة طَيِشيؽ بشيجيية لاة ئااصاسداى  صاىايااٌء ديااو ضاا اٌ       درى ،

: بة ىاٍةق ، ئايا فةسموودةى خواى طةوسةخ ىةخوَييذووةثةوة ئةى حاةججا   
 ٠١: الرب ج   چک  ک   ک  گ       ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک چ 

 ئةوة صاىظجة ةى طةويذى  وِسى جوبةيشة ؟ :حةججاج 
 .بةَلوو ئةوة فةسموودةى خواو دَيػةمبةسة : (ثابت ) 



 زانا و ستةمكار

 05 

طااوَييذ بااةو  ةطااةى  ااة طااوَييذى دَيااذةخؤى ،دةبَيااح دسوَييااةثاٌ    :حــةججاج 
 .بوةش يةك بةدواى يةك ثا و لةىَيوثاٌ دةبةش 

وسيجةوةو ،خواؾ دةضَييَ  ،جا ثةماػا ة دةس ئةىاش ضؤٌ ثؤ دةدو : (ثابت ) 
 دةبَيح ؟

ئييجاااا ِسووى ثَياااذة اخء باااة ) ئاااةش الي لَياااذةسى صاىظاااجة بواااورٌ  :حـــةججاج 
 !بةَلوو مامؤطجا خواىاطة ةخ ئةمِشؤ فشياثوةوَيح ؟( طاَلجةوة دَي  دةَلَيح 

َ   الأ" طاوودو صيااٌ بةدةطاح خاواى طةوسةياة       : (ثابت )  باؤ  "  االماس ظاٌ القاو 
ِسؤرَيو  ئاوٍا خؤمامناٌ ئامادة دة شد ، ِشيًء فشؤػجية ة لةطةس دةطج  ثؤ 

 !بةديَاخ ئةى حةججا  
  ِشيًء فشؤػجي  ض  ئةى ىةفام  الي لَيذةسى صاىاي  ؟ :حةججاج 

اى اهلل اشرتى مو انؤمهني انفطًم َ امُاهلم  " باهلل مو اظصّطاى اظسدّم ذاعُ ( :ثابت ) 
ئةمااةيؽ ِسؤرى ئةوةيااة  ااةمء دةلة ااة بااذةيً ء ىشخة ااةى      "هاا  باااى هلاام ا  
 ! "َمو اَيف بعًدٍ مو اهلل ؟" بةٍةػح ئةى حةججا  : وةسطشيً 
 .بةدةلة بيبةٌ و لة طةسدى  بذةٌ. ثةىَا دؤصةخ ضاوةِسواىح دة اخ  :حةججاج 

 "انًا تقضْ يرٍ احلّاة اظدنّا . فاقض ما انت قاض " ( : ثابت ) 
 (.بؤالى جةلالدة ة  دةبةٌ ثابت) 

  َي  ثش ماوة لةو ياخ  بوواىة ؟؟ :حةججاج 
واام ى ػاةوب  و ،موثاةِسِسي    اوِسى وةباذوَلاَل ، باةاَلش        :سةرؤكى ثؤليس 

 .طةويذى  وِسى جوبةيش ٍةَلَاثووة و خؤى ػاسدووةثةوة وة و دةصاىيح 
 ؟ ئايا بة ٍةموو ثواىاية جاىةوة ىةثاىجواى  دةطجط ى بوةٌ :حةججاج 
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،والثاا  خيالفااةخ بةسفشاواىااة    يااةداسخ بواااخ اخااوا د  :ســةرؤكى ثــؤليس  
، ةطَيويؽ بيةوَيح دةثواىَيح ٍةَلبَيح بؤ ماوةية   دياسى  اشاو ،باةاَلش طاةس    

 .ئةىاش ٍةسدةبَيح دةطجط  بوشَيح 
ئةو دوواىاة باا لاة صييذاىاذا مبَييياةوة ثاا و طاَييةمياٌ دةدؤصيياةوة         : حةججاج 
 !!مي   وِسى يوطف. مي  حةججا  . ضيط  نوثاسى ىابَيح  لة طةويذ،ٍةسطيض 
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 بــــــــــةشــــــــــــى دووةم
 دميـــــةنى يـــــةكــــــــــةم

طااةويذى  ااوِسى جوبااةيش خااؤى ػاااسدووةثةوة لااة ماااَل  يااة َيك لااة نوثاااب      )  
 (  صاىظيت دا ية اىيذا لة مووة ،ئةواىيؽ لة دةوسى داىيؼجووٌ لة باصىةية 

ـــد  بااةىاوى خااواى بةخؼاايذةو ميَشةباااٌ ،طااوداغء طجايؼاا     :ســــةعــيـ
خااااواى طااااةوسة دة ااااةيً و ،دسودو طاااااَلو دةىَيااااشيً بااااؤ طااااةس طياااااى  دااااا    

 .موحةممةد و ياسو ياوةساٌء ػوَييوةوثواى  
داؾ ئاةويؽ ،مووااصى  اوِسى جةباةم ِسةصاى خاواى َع بَياح دةطَيِشَيجاةوة لااة        لاة 

دوو دَي  ٍيك بةىذةيةك ىاثشاصَياح لاة ِسؤرى   :  ة فةسموويةث   () دَيػةمبةس
 ،دةسباسةى ثةمةى ء: ى لَيية شَيح نيامةثذا ثا و دةسباسةى ضواس ػح دشطياس

لااة ضاايذا بةطااةسى بااشد ؟ ٍااةسوةٍا الوَيجاا ء ، لةضاايذا طوصةساىااذى ؟ ٍااةسوةٍا    
ةسوةٍا ماَلة ااةىء ، لااة  وَيااوة دةطااج   ااةوثووةو لااة ضاايذا خااةسج   ااشد ؟ ٍاا  

 صاىظجة ةىء ، ض   اسَيو  دَيوشد ؟
ئاااةش فاااةسموودة ِسؤَلاااة ا  بةسدشطاااياسَيج  ياااة   ٍةسةطاااةوسة دةخاثاااة طاااةس       
ٍاااةَلطشاى  صاىظاااح ، ضاااوىوة طااابةى دشطاااياسياٌ لَياااذة اخ طاااةباسةخ باااةو        

،ٍاةسوةٍا دشطاياس لاة ٍاةموو     صاىظجةى ٍةياٌ بوو ضا   شدةوةياة ياٌ دَيواشد    
ى ىيدمةثاااة اى  خاااواى طاااةوسة   دةسبااااسة ةطاااَيو  خااااوةٌ ٍاااؤؾ دة شَياااح    

ىيدمةث  رياٌ وة طةى  و ، ماَمء طاماٌء ،لة  ؤثايؼاذا ىيدماةث    : لةطةسى
صاىظح ،  ة خواى طةوسة مشؤظ  دَ  جيا  شدووةثةوة لة ئارةَم ،صاىظاح ِسؤَلاة   
ػ يية ا  ىيدمةثَيو  مةصىة خواى طةوسة دةيبةخؼَيجة ٍةس ةطاَيك بياةوَيح   

داط  ئةو ىيدمةثةؾ بة  اسدَيوشدى  دةبَياح فَيش شدىا  باؤ    لة بةىذة اى  ،طو
خةَلو  ،بؤية ٍةس َ  صاىظاجَيو  ٍاةبَيح و  ااسى دَيبوااخ ، ئاةو  ةطاة صاىااى        
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ِساطح طؤية لةطةَم داةسوةسدطاسى خاؤى ،ٍةس ةطايؽ صاىظاجَيو  ٍاةبَيحء لاة       
مةثاذا  خةَلو  بؼاسَيجةوة لة  اثَيوذا ئةواٌ دَيويظجياٌ دَيا  بَياح ،لاةِسؤرى نيا   

غاو دة شَياح ،ٍةس ةطايؽ صاىظاج  ٍاةبَيح و  اشدةوةى      ةبة لةغاوى ئاطشيً لا 
دَ  ىة اخ ،وة و طوَى دسَيزَيك واية ،باسَياك  جَيبا  بةطاةس دؼاجةوةبَيح ،بؤياة      

بااااةصؤسى ثشطاااا  لااااة طااااةس ئوممةثة ااااةى داااااؾ خااااؤى لااااة    () دَيػةمبااااةس
 .موىافيقَيو  نظةصاٌ بوو 

ــةكيَكيا   موىااافيق  نظااةصاٌ ؟ ضااؤٌ دةطااوىَ    (بةطةسطااوِسماىةوة )  :ي
  ةطَيك موىافير بَيحء صاىظجيؼ  ٍةبَيح لةٍةماىواثذا ؟

بةالش دَل  خاَل  ياة لاة ثشطا  خاواى طاةوسة      صاىاية بة صماى  ، :ســــةعــيــد 
 () ع  ااااوِسى ئااااةبو ثاليبااااةوة ِسةصاى خااااواى لَيبَيااااح ، دَيػةمبااااةس  ة،لااااة واااا

ٌ لة ئيماىذاس ياٌ لة ةطَيك ٍاوبةػا   مً ثشط  ىيية لةطةسثا: " فةسموويةث  
 ،ضوىوة ئيماىذاس ئيماىة ةى دةبَيجة بةسبةطح لة دَيؼيذا ،بؤ خوا دةيذا بواخ 

موػااااشيويؽ ػاااا  ة ةى طااااةس وث  دة اااااخ ،بااااةاَلش ثشطاااا  لةطااااةسثاٌ لااااة   
موىااافيقَيو  نظااةصاىة ،نظااةيةك دة اااخ ئَيااوة دةيااضاىً و ، شدةوةيااةك دة اااخ  

ئاصيضة اا  ئاةوة  ةطاَيوة مَيؼاو  داِشة لاة صاىظاح وة        " ئَيوة ىوؤَل  لَيذة ةٌ 
 دَل  بةثاَلة لة ثشط  خواى طةوسة

 ىيؼاىةى ثشط  خوا ض  ية؟ :قوتابى 
 .ىيؼاىةى ئةوةية ببَيجة ِسَيطش لةىَيواٌ ثؤو ثاواىذا  :ســــةعــيــد 

 ض  ية ياسمةث   ةطَيك بذاخ بؤ ئةوةى لة خوا ب طَيح ؟ :قوتابى 
ـــد  يااادى مااةسر ء ِسؤرى دواياا  ، ئةوةيااة رةىاا ء ديظاا  دَم       :ســــةعــيـ

 () الدةباخ و ،ٍةَلخةَلةثاى  مشؤظ بة دوىيا  ةش دة اثةوة ،ئييجاا دَيػةمباةس  
و ، ئاةوى   دوو ئامؤرطاسى لةىَيوامناىذا بةجَيََيؼجووة ، ية َيوياٌ نظاةدة اخ 
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لااة  ، ةئااةوةى نظااةدة اخ نوسئاىااة ، بااَ  دةىطة ااةيؽ مشدىاا      . ثااش بااَ  دةىطااة    
 .مً ئةطةس يادى مشدٌ ىة ةمةوة دةثشط  دَل  بطؤِسَيح ساطجيذا 

ئاياا ئاةو واثاياة ئاةوة دةطةياةىَيح  اة  ةطا  ئيماىاذاس          :قوتابي يةكى تز 
 .ِسن  لة رياٌ بَيح ياٌ بة طوك ثةماػاى بواخ 

ىةخَيش  وِسش ،بةَلوو ٍاةموو ِسؤرَياك ئيماىاذاس بةطاةسى دةبااخ       :ســــةعــيــد 
واى خؤى ثيا دةدةسطجَيح ، ياٌ طوود بةخاةَلو  دةطةياةىَيح ،   دةطوةوثة ،خ

ئاةمِشؤ ثاوَي  ثياا     ياٌ خاؤى دااك دة اثاةوة ،ضاوىوة دوىياا  َيَمطاةى دواِسؤرة ،      
 .دةضَييَ  بؤ ئةوةى طبةى بيذوسَيجةوة 

 (ئييجا بةنظة اى  ِسوو دة اثة ٍةموواٌ ) 
الى خاااواى طاااةوسةوة  ئاااةش دوىياااا باَلاااة مَيؼاااوولةيةك ىااااٍَييَ  باااة   ! ِسؤَلاااة ا  

ئةوةىذؾ بَ  بايةخة بةالى خواوة ، طةسدَيض   شدى  فةسماىة اى  ثاةىَا لاة   .
دوىيااادا دةبَيااح ،ئييجااا دورمياااى  خااواؾ ثيايااذا خؤػااطوصةساى  دة ااةٌ و        
،طااجةش دة ااةٌ ،خؤػةويظااجاى  طااجةمياٌ لَيااذة شَيح و ،دةسبااةدةس دة ااشَيً       

،خواى طةوسة دوىيا دةداثة ٍةس َ  ،ئاماٌ دوىيا طةسناَلجاٌ ىة اخ لة دوا ِسؤر 
ةواىااةى  ااة خؤػاا    خؤػاا  بوَيااح ء خؤػاا  ىااةوَيح ،بااةاَلش ئااايني دةداثااة ئ      

، ئاااييييؽ بااة بااَ  صاىظااح ،صاىظااجيؽ ىييااة بااةبَ   ااشدةوة ، ااشدةوةؾ  دةوَيااً
ئَيااااوة بواثااااة ىييااااة بااااةبَ  دَلظااااؤصى ،مياااايؽ دةداِسَيمااااةوة لااااة دااااةسوةسدطاسش 

ء ضاااودَيشيجاٌ بواااخ و ، بجاااىطَيشَى بااةو  بجاااٌ داسَيضَيااح داػااة ةوخ بااؤمً و ،
 ةطاااااىةى  ااااة صاىظااااجياٌ ٍةيااااة و ، شدةوةدة ااااةٌ ، ااااشدةوةؾ دة ااااةٌ بااااة  

 .دَلظؤصييةوة ،دَلظؤصيؼياٌ َع وةسدةطشَيح 
ئةى باو   وةبذوَلاَل دةَلَي  خوا حافيض اٌ َع دة اةيح   :قوتابي يةكى تز 

 !بةش نظاىة 
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ـــد  لةواىةيااة ئااةش  ! وا وايااة ،  ااَ  دةصاىااَ    بااةَلَ  طااوَييذ بااة خاا    :ســــةعــيـ
 .ضاودَيوةوثيةماٌ دواجاس بَيح ،مببييً لةش دوىيا بَ  بايةخةدا 

خااواى طااةوسة ثةمااةٌ دسَياازخ بواااخ بؤماااٌ بؤئااةوةى   :قوتــابي يــةكى تــز 
 .ِسَيطةماٌ بؤ ِسووىاك بوةيجةوة

 طاايخوِسو طااةسباصة اى  بااة ٍااةموو ئَيااوة دةصاىااً ئااةو دياااوة   :ســــةعــيــــد 
و  شدووةثةوة باة دواماذا دةطاةِسَيً ،واؾ دةصا  داَي  دةطاةٌ ،واؾ      اَلالية ذا ب

 .ىاصا  بةبَ   ورساٌ لة دةطج  دةسبض 
خؤماااٌ و ماَلماااٌ دة ةييااة    ( بااةداخ ء دااةراسةوة   )  :قوتــابي يــةكى تــز   

 .نوسباىح 
مشدٌ طةسئةىام  ٍةموو صييذووية اة ،ئةوةػا  بةيؼاَيش     :ســــةعــيــد 

بةػجَيو  ثش دةمشَيح ،ثام  ماشدىيؽ لاة ػاجَيو  دِشودوضاذا ، وة او       ىةمشَيح
ثام  مشدىة لة مةطةلةية   ٍةسة مةصىذا ،ثاةىَا نظاةى ديااو ضاا اٌ دوودااخ      

لَيؼاجاٌ ىاػااسمةوة ،خاؤش ء    "  زبها افسغ عقّها صربا ًً َ تُفهاا مطاق ني  "دة ةمةوة 
 داِساىاةوة  ااشد ، ك دَيوااةوة داىيؼاجني ء ٍةطاجماٌ بةخؤػاا    دوو ِسةفايق  جاسَيا  

ٍةسدوو ِسةفيقة ةش خواى طةوسة ىضا ةى لاَ  نباوَم  اشدٌ و ،طةيؼاجية ئااواث       
 .خؤياٌ ،بةالش مً ٍةس ضاوةِسواى  دة ةش

ــز    ــةكى ت ــابي ي باػااة ضااؤٌ بَيااذةى  بااني بةساىبااةس ئااةش طااجةمواسة       :قوت
 طةس ةػة؟

 ٍَييَيح ،خواى طةوسة مةحاَلة فةسماى  خؤى بةجَ  ىة ! وِسش  :ســــةعــيــد 
ئَيمةؾ  ؤمةَل  صاىاياٌ ٍةَلظايً لاة درى ئاةو ديااوة و ،خؤمااٌ خظاجة ِسياضى       

ةوة ،لاااة جةىطة ةياااذا ،واصمااااٌ لاااة  جَياااة ٍَييااااو ، ةثيباااةماٌ (اباااو االشااا   )
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ئاماااادة شد ،واصمااااٌ لاااة دَيياااوغ ٍَييااااو ،يؼاااَيشماٌ ٍاااةَلطشخ ،مةسة اااةب       
ػاجَيوماٌ ويظاح ء ،خاواى    ئَيماة  .. صاىاياىيؼماٌ طؤِسى بة خوَيي  ػةٍيذاٌ 

طةوسة ػجَيو  ثشى ويظح ،وة و ثانيوشدىةوةيةك بؤ ئيمااٌ و خؤِساطش ااٌ ،   
 .اى  ثشيؽ ٍةَلَاثًئي  ئةوةى  ورسا  ورساو ،ئةوةى ط ا ط او ،ئةو

ئايا دةيِشةواى  ِسَيطاى ِساطح ٍيضياٌ لةطةسة ئةطةس ػوظح خباؤٌ  : قوتابى 
 بةساىبةس طجةم  طجةمواساٌ؟

ىةخَيش ٍيك طوىاٍَيوياٌ لةطةس ىيياة ،طوىاال لةوةداياة ئةطاةس      :عــيــد ســــة
بَ  دةى  بني بةساىبةس خشادة ، ياٌ ياسمةثيذةس بني بؤ طجةمواساٌ ،بةاَلش ئةطةس 

دةسئةىامااة اٌ لااةالى  ٍااةوَم ء  ؤػؼااماٌ  ااشد ،ئَيمااة ئااةوةماٌ بةدةطااجة و ،  
 اااةوثني؟ باااةَلوو خواياااة ،خاااواى طاااةوسة دشطاااياسماٌ لَييا ااااخ بؤضااا  طاااةس ىة 

 دشطياسماٌ لَ  دة اخ بؤض   اسثاٌ ىة شد؟
ئاياا ئاةش ػااةوة ثاسيواة  ؤثااي  ىاياةخ ؟ ضااؤٌ      ! باةاَلش    :عومـةيزى قوتــابى  

دةبَياااح ٍاااةق بااااَم ػاااواو بَياااح ؟ باىطخواصة ااااى  بواااورسَيً ء ،داااةيِشةواٌ و       
 ئةمااة لة اثَيوااذا طااجةش  اااساٌ ء دااةيِشةواى   ! اليااةىطشاى  ئةػااوةىة بااذسَيً ؟ 

ِسَيطاااى ىاٍااةق بااة خؤياااٌ دةىاااصٌ و رماااسةو  ةسةطااجةى صؤسياااٌ ٍةيااة ،خااوَيً  
ئاياا  دةِسَيزٌ و ثاالى  دة اةٌ وة  ةطايؽ ثواىااى باةسةىطاس بووىاةوةى ىيياة ؟       

 ئةواٌ لةطةس ِسَيباصى ىاِسةواو دوضةَلً ؟ئَيمة لةطةس ِساطح ىني و ،
ياا ثاؤ باة طومااى      لةباسى دايواح بضاوايةيح ئاةى ووماةيش ،ئا     :ســــةعــيــد 

لةوة ؟ طاوَييذ باةخوا ئةطاةس داسضاة داسضاةماٌ بواةٌ ثاا و مةلاةوةسة اٌ مبااٌ          
خؤٌ و ،طؤػجة امناٌ دابةؾ ببَيجة ىاو طو  دِسةىاذة اٌ ٍايك  اثَياك طومااٌ     

ىااِسةواي  ء  لةطاةس   و ئةواىيؽ ىابةيً لةوةى  ة لةطةس ٍةق و ِسَيطاى ِساطجني
 .ٍةَلةٌ 
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  ئةواٌ ٍةس طةسدة ةوٌ و طةسدة ةوٌ ،ئَيماةيؽ  ئةى  ةواثة بؤض :عومةيز 
 .ٍةس ػوظح دةخؤيً ء ػوظح دةخؤيً 

ئةو اثااة ػوظااح دةخااؤيً  ااة طوماااٌ لااة  بااةاَلخ َع  ااةوَيح ، :ســــةعــيــــد 
باىطااةواصى خؤماااٌ بوااةيً ،ياااٌ بااة دااِشو دوضاا  ئااةواٌ ٍةَلخةَلااةثَيني ،خاااوةى   

ن  دِشضاةك ئاةوة طاةس ةوثية    ٍةن  بَ  ضةك ئةطةس خؤِساطشبَياح بةساىباةس ىاٍاة   
سخ بييا ةىاااةوة باااة باااةصيو ثةماػاااا بوشَيااااح     و،طاااةس ةوثووة باااا لةدياااذى  ااا    
 ،منووىةية  جاٌ بؤ بََييمةوة ؟

لااة ِسؤرى  () بااةسصثشيً منووىااة لااة مَياازووى ئَيمااة بَيطوماااٌ دَيػةمبةسماىااة    
 ؤضااوشدىذا ،لااةو ِسؤرةى دةس ااشا لااة ماااَل  خااؤي و لااة ػاااسى خااؤى بااة طااجةش    

وى و ِساوىاشاوى ،خاؤى دةػااسدةوة لاة ىااو ئةػاوةوثَيو  ثاسيواذا ،ئاياا         لَيوشا
ئَياااوة ئاااةو ٍةَلوَيظاااجة بةضااا  دادةىاااَيً ؟ ئاياااا ػوظاااح خاااواسدوو باااوو يااااٌ      

 طةس ةوثوو بوو ؟
 (نوثابية اٌ بَيذةىطً وةاَلمياٌ دَييية ) 

 ضيجاىة بؤ بَيذةى  بووٌ ؟ :ســــةعــيــد 
يماىَيك دةثواىَياح دَيػةمباةسى خاوا    ض  خاوةٌ ئ :يةكيَك لة قوتابيكا  

بااة ػوظااح خااواسدوو باااغ بواااخ ، ااة خااواى طااةوسة دؼااجط ى  ااشدووة بااة       
 طةس ةوثي  خؤى ؟

باااةالش ماااً ئااةو ِسؤرة باااة ِسؤرَيوااا  طاااةس ةوثً و ػاااوؤداسى   :ســــةعــيـــــد 
دةرمَيااشش لااة ئيظااالمذا ،ئااةى بؤضاا  باا و باااوةِسش واىااةبَيح لااة  اثَيوااذا خااواى    

ذا اخسداٌ اظارِو   إال تهصسٍَ فقد نصاسة اهلل   إ: " ئاىذا واى فاةسمووة  طةوسة لة نوس
 ةواثاة   "ى اهلل معهاا  إذا ي اا يف اظاااز  إذ ِقاُص ظصااالحتٌ الإاصى إ     كفسَا ثانى اثاهني  

خواى طةوسة طةسى خظاح لاةو ِسؤرةدا ،لاة ِسؤرى ئةػاوةوثذا ، اَ  دةثواىَياح       



 زانا و ستةمكار

 23 

. ؤى طاةسى خظاجووة   ، ة خواى طاةوسة خا   () ػوظح بذاثة داَم دَيػةمبةس
وومةس ِسةصاى خواى لَيبَيح بة دووسبيي  خؤى دةس ا   اشد باةش واثاا طةوسةياة      
لاااااة ِسؤرى  ؤضاااااوشدىذا ،بؤياااااة  اااااشدى باااااة طاااااةسةثاى مَيااااازووى ئيظاااااالش       
،ىةطوىاويؼة مَيزووى موطَمماىاٌ بة ِسؤرَيك دةطح دَ  بواخ ئيظاالش ثياياذا   

 .ػوظج  ٍَييابَيح 
دةلاة  . جا ،لةواىةياة ثاووِسةش  شدبَيجا  باةو نظاةيةش     لَي  ببوسة مامؤطا  :عومةيز 

ةىذة دةسدة طاااةسى و ئةػاااوةىةو  ضااا،ميااايؽ ٍةس اااشدٌ طشوػاااج  مشؤظاااة   
ىةٍامةث  دةبيي  دادةبةصَيجة طؤِسةداى  ئيماىذاساٌ ء باىطخواصاٌ بؤالى خاواى  
طاااةوسة ،باااَ  ئااااساش دةمب ء ،طااايط  ثاااةى  دةبَياااح ،بةثايباااةخ  اثَياااك دةبياااي     

ٍااةق لااة خؤػاا  و طاااغ و طااةالمةثيذاٌ ،وادةصاىااً طااةسصةوى   باااىطخواصاى  ىا
 .موَلو  خؤياىة 
لةطاااةس خؤباااة  اااوِسش ،دةسدة طاااةسى و ئااااصاس دَيويظاااجة باااؤ    :ســــةعــيـــــد 

بؤئاااةوةى خاااواى طاااةوسة   ، ( ) ٍاااةَلطشاى  داااةياش و م اثطشاىااا  دَيػةمباااةس  
خااؤؾ ثانيياااٌ بواثااةوةو دَلااة اىياٌ خاااوَيً  اثااةوة ،ئااةوةيؽ دةيبيياا  لااة      

طاااوصةساى  و ،طااااغ ء طاااةالمةث  ،ئاااةوة ثانيوشدىاااةوة و ،بةَلطاااة ضةطاااذاىذىة  
لةطةسياٌ بؤئةوةى داطاوياٌ بؤ ىةمَييَيجةوةو ،خواى طةوسة لة ىا او لةىاوياٌ 

فسالاُا ااا اَتاُا    التى إذا  ئفق ا نطُا ما ذكسَا بٌ فتحها عقًّم ابُاب كل ش" باذاخ  
 "س اظقُم اظرِو ظق ُا َاحل اداهلل زب اظعاانني   يم مقحتطُى فقطع داب اخرنا يم بات  فاذا
وسةيؽ  وِسى خؤش ،دةطجاو دةطجوشدى  ِسؤرطاسة لة ىَيواٌ ةطوىةث  خواى ط

،باااااةالش طاااااشى  طاااااةسئةىامة  ِسؤرَياااااك بؤثاااااؤو ِسؤرَياااااك لاااااة درخ  ،خةَلوياااااذا 
 .طةسئةىاميؽ بؤ خواىاطاىة 
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اٍةس طوماىااح ئايااا ثَيطةيؼااج  ئااةى وومااةيش دَلااح ئاطااوودة بااوو ؟ ياااٌ ٍَيؼااج  
ماوة ؟ ئةطةس واية ،دَيويظجة جاسَيو  ثاش نوسئااٌ خبوَيييجاةوة ،دَم ء ٍؤػاج      
بؤ بوةيجةوة ،بؤئةوةى بضاىيح ضؤٌ خاواى طاةوسة بةىاذة اى  ثاان  دة اثاةوة      

 .ة(الديوبوخ ) ،ئايا طةسةثاى طووسةث  
ئاياا   " هُىأمل أالطب اظهاس أى ِرتكُا أى ِقُظُا أمها َيم َال ِفت: " خوَييذووةثةوة 
" دا فااةسموودةى خاااواى طااةوسةخ ىةخوَييذووةثاااةوة   (ال شنااااٌ ) لااة طااوسةث    

اهلل النتصاس ماهًم    ءاذظم َظُ ِصا " ٍاةسوةٍا  "!  َدعقها بعضلم ظحتعض فته  أتصربَى
َ ظهحتقُنلم التاى   "لة ٍةماٌ طوسةثيؼذا دةفاةسموَيح   " بعضلم ظحتعضَظلم ظّحتقُ 
طوَييذ باةخوا ئةوةىاذة باةاَل    "  حتقُا أخحتازكميدِو مهلم َاظصابسِو َ نبل نعقم ا و 

بةطةس ٍاوةالمنذا ٍاخ و ،ماً ٍاةس لاة طااغ و طاةالمةثيذاش ثاا و خاؤم  لةباةس         
ضاو  ةوخ ء ،طوما  بؤ دسوطح بوو  ة خاواى طاةوسة ٍايك دَيويظاجية   باة      
مً ىيية ثا و بةالش بةطةسدا دابةصَييَ  ،بةالش ئَيظجا ٍيواش ثاصة بوويةوة فشياى 

اوةال  بوااةوش ،بااةَلوو دؼااوَيو  دةطااح  ااةوَيح لااةوةى دةطااج  باااىطخواصاٌ  ٍاا
 .دة ةوَيح بؤالى خواى طةوسة 

ا ةخ بذاثاةوة وة ااو ياة َيك لاة ِسَى ديؼاااىذةساى     ضا خاوا داداػااج    :عومـةيز  
 .ِسَيطاى ِساطج  ،طوَييذ بةخوا دةسدةطةسيح لةال خؤػةويظح  شدش

ئيماىذاس داواى طاغ ء طةالمةث  لة خاوا دة ااخ ء ،ٍاةسطيض     :ســــةعــيــد 
ىاااخواصَى بااة بااةالو ضااةسمة طااةسى ،بااةاَلش ئةطااةس داػاابةصى بةطااةسيذا      صطااةخؤ

 .خؤِساطش دةبَيح 
طاااةويذ و  لاااة داااِش ياااة َيك لاااة داطاااةواىة اٌ خاااؤى دة اثاااة ئاااةو رووسةى  اااة) 

 (نوثابية اى  ثيا داىيؼجووٌ
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ــةوة   ةدةٌ ،ٍااةواَل  صاىيااوة  ااة طااةويذى  ااوِسى   جَيطاااى خؤثاااٌ بةسماا : ثاس
 جوبةيشثاٌ ثياية ، امةثاٌ ئةوة ؟

 .مً ( بةيةك دةى  )  :قوتابيةكا  
 طةيشة ٍةمووثاٌ طةويذى  وِسى جوبةيشٌ ، :ثاسةوة  

 بةَلَ  ٍةمووماٌ طةويذى  وِسى جوبةيشيً ؟ :قوتابيةكا  
ة ىاوثاىاذا ،لاة   طةويذ يةك  ةطة ياٌ دة  ةغ ؟ طةويذ ية َيواة لا   :ثاسةوة  

 ااوسث  بيِبىااةوةو دااَي  ىيؼاااٌ بااذةٌ ،ئةطااةس ىااا فااةسماٌ ِسةواثاااٌ لااَ  ئاطاااداس       
 .دة ةمةوة و ،ٍةمووثاٌ طضا دةدسَيً 

 .مً طةويذى  وِسى جوبةيشش  :يةكيَكيا  
 .مً طةويذش .. باوةِسى دَ  مة ة  :يةكيَكى تز 

 .ويذش باوةِس بةو دوواىة مة ة ،طوَييذ بةخوا مً طة :سىَ يةم 
 !طوَييذ دةخؤيح  ة ثؤ طةويذي ؟ :ثاسةوة  

باوةِسيااٌ داَ  مة اة  اوِسش ،ماً طاةويذش ء ئةواىاةؾ نوثااب           :ســــةعــيــد 
طةويذ لاة ثةماةى  داةىاو      وِسى جوبةيش الوة ؟ ىميً ،ئايا وادةصاى  طةويذ

 .حةوخ طاَليذاية و ،ئةواىةيؽ  ة دةياىبيي  الوٌ 
 ضؤٌ ئةوةش لَ  ِسةثبوو ؟طح دة ةيح ،ِسا :ثاسةوة  

ضاؤٌ طاوَييذخ خاواسد باة     (. ئييجا ِسوو دة اثة ئةوةياٌ  ة طوَييذى خاواسد  ) 
 !خوا  ة ثؤ طةويذى ،ثؤ نوثاب  صاىظج  و دسؤ دة ةيح ؟

 :ومت . بااة دسؤ طاااوَييذش ىااةخواسدووة و ،لاااة ِساطااج  الش ىاااةداوة     :قوتـــابى 
ً بةخجاااةوةسش ااااااااا طاااوَييذ باااةخوا ماااً طاااةويذش ،ئاااةوةؾ ِساطاااجة ،ضاااوىوة مااا  
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ئةودةِسى بةخجةوةسى اااااا ئةطةس خؤش بوةش بة نوسباى  صاىاى ئيظاالش طاةويذى   
 . وِسى جوبةيش 

مااً ٍااةسطيض فيااذا اسي  ىااةبيييوة لةضةػااي  ئااةوةى ئااةمِشؤ بييااي   : ثاســةوة  
صى ئااصاسداى  موطاَمماىاٌ و   ا،ىةفشةث  خوا لة حةججا  بَيح ،دةماىواثاة ئاامشِ  

ئييجاا  .. ) ئةو ديؼة خشادةى ماً دةيواةش    صاىاياٌ ،ِسطوابَيح ئةػوةىة داى 
 (..ِسوودة اثة طةويذ ودةَلَيح 

ئةى مامؤطجا ،طوَييذ بةخوا مً واصخ لَيذةٍَيي  ،ٍيوا داسش  اثَيك دةضمة الى 
ئَيااوةؾ ئااةى  ! خااواى خااؤش دةطااج  داااساو بَيااح لااة ثاااواى  دةطااجط   شدىااح     

ةش بااة خااواى طااةوسة بة ااةغ مااةَلَيً مااً     ِسؤَلااة اى  مامؤطااجا ،طااوَييذثاٌ دةد  
ئَيااوةش بيييااوة ياااٌ ئَيااوة ميجاااٌ بيييااوة ،ضااوىوة حااةججاج  طااجةمواس ئةطااةس   

بةخوا ئةطةس لة دَييااو   ...ئةوة بضاىَيح جطة لة طةسبِشيي  طضاية   ثشش ىاداخ 
مياَلة وسدة اا  ىةبواياة  اة باةخَيو  اةسيا  لاةش  ااسةش ىةدةماماةوة باؤ مااوةى           

 .خواية داواى لَيخؤػبووىح َع دة ةش يةك ِسؤر ،
باػاا  وايااة (: داطااةواىة ة دوو ٍااةىطاو ِسَيااذة اخ ء ،دةطةِسَيجااةوةو ،دةَلَيااح ) 

بؤ مااَلَيو  دووس لاة جَيطاياة   ثاش ،باةَلوو      مامؤطجا ئةش جَيطاية بةجَ  بََيَمَ  
 .خواى طةوسة ضاوى طجةمواساى  َع  وَيش بواخ 

ضاا ة لاةش ئوممةثاةدا ٍاةس     ،اغ باؤ خاوا   طاود : يةكيَك لـة قوتابيـةكا    
ئاةو داطاةواىة دَلَيوا  ئاوٍاا      دةمَييَيجةوة ثا ِسؤرى نيامةخ ، َ  طوماى  دةبشد

 !ميَشةباى  ٍةبَيح ؟
 (داطةواىة ة دةسدةضَيح ء ،طةويذ ئاوِس دةداثةوة لة نوثابية اى  ) 

   ،بةش  شدةوةثاٌ ػةسمةصاسثاٌ  اشدش  اوِسة خؤػةويظاجة ا    :ســــةعــيــد 
طااوَييذ بااةخوا ىاااصاىي  ضااؤٌ طوداطااجاٌ بوااةش ،داوا اااسش خااواى طااةوسة خااؤى   
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ِسؤَلة ا  ئةواىةى لة دَيياو دوىيادا  ؤدةبيةوة ،لاة دَييااو   . داداػججاٌ بذاثةوة 
ٍااةماٌ مةبةطااجذا طاابةى لااة يواا  جيادةبيااةوة ،بااةاَلش ئااةو دةيوةىذييااةى  ااة      

ذي لااة خااوا ثشطاااىة ،بؤيااة    ٍااةسطيض ىادضااِشَيح ،دةيوةىااذى ئايييااة و ،دةيوةىاا    
دااةسؤؾ بااً بااؤ ماىااةوةى ئااةو دةيوةىذييااة لااة دَيياااو خااواى باالدةطااجذا ،ئايااا     

ُِمئر بعضاًم ظاحتعض    ءالخالا" : فةسموودةى خواى طةوسةثاٌ ىةخوَييذووةثاةوة  
 "قني تعدَ إال ان

 بةخواى طةوسةثاٌ ئةطذَيشش ئاصيضة ا 
 (دااااااااااااااااااااااااااةسدة ) 
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 ديـــــــمــــــــةنــــــــــــــى دووةم
طةويذ لة ماَلَيو  دووسداية لة ئاوةداى  لاة دةوسوباةسى مة واة ،بشادةسَيوا      ) 

 . (ة(أبو حصني ) دةضَيجة الى  ة ىاوى 
 ئةى باو   وبذوَلاَل ئايا دةصاىياح فاةسماىِشةواى ثااصةى مة واة ،     :أبو حصني 

 ة ةدا ؟ض  بة خةَلو  وخ لة مضطةوث
 وث  ض  ؟ :ســــةعــيــد 
ــو حصــني   طااوَييذ بااةو  ةطااةى  ااة طااوَييذى دَيااذةخؤيً و حااةج  بااؤ      : أب

ء خاىووة ااااةى بةطااااةسدا  دة ااااةيً ،لااااة ٍااااةس وَى طااااةويذ ببيااااي  دةيوااااورش  
طااَ  ِسؤريااؽ مؤَلااةثجاٌ دةدةش ،ئاطاااداس يااؽ  شاومةثااةوة دياوَيااك   ،دةِسوخَيااي 

طوماٌ دةىَيشَيح بةدواثذا ،جا باة طاوَي    ئةش جَيطايةى ثؤى دَ  ىيؼاٌ داوٌ ،بَي
 .بوةو لَيشة مةمَيية 

،بة خوا ئةوةىذة ٍةَلَامت و خؤش ػااسدةوة   (أبو حصني)ئةى  :ســــةعــيــد 
،ثا و ػةسمةصاس باووش لاةالى خاواى خاؤش ،بؤياة واصش لَيبَيياة لَياشة ثاا و خاواى          

 .طةوسة فةسماى  خؤى جَيبةجَ  دة ا
وا بةخجةوةس دةثبيي  وة و ضؤٌ دايوح ىاوث  ىاوة طوَييذ بة خ :أبو حصني 

 .طةويذ ،بةخواى طةوسةخ دةطذَيشش 
 .بةخواى طةوسةخ دةطذَيشش  ة طذَيشدساوة اى  ىافةوثَيً  :ســــةعــيــد 

دةسدةضااَيح و ،داااؾ  ااةمَيك  ةطااَيك لااة دةسطااا دةدا و ،دياوَيااك   ( أبااو حصااني)
 (ثووة بؤ دةطط  شدى  لةاليةٌ فةسماىِشةواوة دَيجة رووسةوة  ةو ٍا
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فاةسماىِشةوا باةش جَيطاياةث  صاىياوةو ،ميا  ىااسدووة  اة ئاماادةخ          :ثياوةكة 
بواااةش لاااةالى ،ميااايؽ داااةىا دةطشماااة خاااوا لاااةو  ااااسة ،بؤياااة بؤٍاااةس جَيطاياااةك   

 .دةثةوَيح بِشؤ ،مييؽ لةطةَلجذاش
ـــد  حةػاااسدا ثااا و ػااةسم   ااشد لااة     ئةوةىااذة ٍااةَلَامت و خااؤش    :ســــةعــيـ

 .سدطاسش ،ئةوةيؼ  خواى طةوسة ىوطيبَيج  ٍةس ِسوودةداخدةسوة
ئَيمة ٍةَلذَيني لة نةدةسى خوا بؤ نةدسى خوا ،مييؽ ثشط  لة ثاؤ   :ثياوةكة 

ىيية ئةوةىذةى ثشط  لاةش ئوممةثاة ٍةياة ، اة خةػا  و نييا  خاواى بةطاةسدا         
 بؤياة بةنظاةش بواةو باا دَيواةوة دةسبضاني      . دابةصَيح ضوىوة صاىا اى  دة ورَيح 
 "َقاص زب جنين مو اظقُم اظاانني  "،وة و ضؤٌ موطا لةف وةوٌ ٍةَلَاخ 

ـــد  يااا مياااَم و  ةطااو  اااسخ لَيااشة   ئا( ئااةش نظااة  اااسى ثَيوااشد  )  :ســــةعــيـ
 ؟ٍةية

 .بةَلَ  :ثياوةكة 
 ةواثة دةياٌ باةٌ و ثوػا  ٍاةماٌ ئاةو ئةػاوةىة دةباً  اة         :ســــةعــيــد 
 .مً ثوػ  دةمب 

 .ً دةياىذةمة دةطج  خواى طةوسة م :ثياوةكة 
ىةبةخوا ،ٍشطيض ىامبة ٍؤ اس باؤ ئااصاسداى  ٍايك موطاَمماىَيك      :ســــةعــيــد 

،ئااةوى فااةسماىح دَيوااشاوة بااةجَي  بََييااة ،خااواى طااةوسةؾ بااة ىيااةث  ضااا ح      
 .داداػجح دةداثةوة 

واع مة وة دةثيَيشَيجاة الى حاةججا  ،ثاؤؾ دةصاىياح ئاةو ضاةىذ        :ثياوةكة 
 .ةبشو صةىطة بة ص

 .ويظج  خوا بابَيجة دى ،ثؤ ٍيضح لةطةس ىيية :ســــةعــيــد 
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ماً ِساصى باووش ببماة ِسةواىاة  اشاوى واع باؤ الى ثاؤ ،بةمةبةطاج           :ثياوةكة 
ئااةوةى بجطةيةمنااة جَيطايااة   بااَ  ثااشغ ،ئااي  ضااؤٌ دَلاا  ِسَيطااةش بااذاخ  ااؤخ      

لاة دَلياذا ىيياة ؟؟     خبةمة دةطجح ء بجذةش بةدةطج   ةطَيوةوة  اة ميَشةبااى   
 (( ضا ةش لةطةَم بوةو ،با لةش جَيطاية دةسبضني)) 

ـــد   ااةغ و  اااسخ بةبؤىااةى ميااةو ئةػااوةىة دةدسَيااً ،مياايؽ     :ســــةعــيـ
ٍااةسطيض ئااةو  اااسةش دَييا شَيااح ،باٍشضيؼاا  بةطااةسدا بَيااح ،ئااةوةى فااةسماىح      

 .دَيوشاوة جَيبةجَي  بوة ،ئةوة دةطجمة  ؤث  بوة
مَيظك بة ضاوة اىيذا دَيجة خواسو ، دَيجة دَيؼاةوةو ،ٍاةسدوو   فش)  :ثياوةكة 

ئااةوةى  ااة خااواى طااةوسة بِشياااسى ( : دةطااج  طااةويذ دةبةطااجَيجةوةو ،دةَلَيااح 
 . ةغ ىايطشَيجةوة ،خواية ثؤ دةصاىيح مً حةصش بةش  اسة ىةدة شددابَيح 

 (إنا هلل َ إنا إهلل زادعُى )
 (دااااااااااااااااااااااااااةسدة ) 
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 بــــــــــةشـــــــى ســـــــــآيـــــــــةم
 دميةنى يةكةم 

وااام ى : صييذاىَيوااة لااة بةىذخياىةية ااذا طااَ  لااة صاىاياااى  لااة خااؤ طشثااووة      ) 
 (ػةوب  و ،موثةِسِسي    وِسى وةبذوَلاَل و ،طةويذى  وِسى جوبةيش 

 ضيح دَيية ئةش بةياىيية ئةى موثةِسِسيف ؟ :شةعبى 
خااةوىَيك دَلاا  خؤػااوشدش و ،بااةوة لَيومذايااةوة  ااة لااةش صييذاىااة    :رِيف موتــةرِ

 .دَلجةىطة دةسدةض  
لة صيياذاٌ دةسضاووٌ ٍةميؼاة ٍاةس ضااك ىيياة       ( وة و ىاِساصى) :ســــةعــيــد 

،باةَلوو ضاا ة لاة جااَيط  بووىاة لةطاةس ِسَيطااى ِساطااح ،يوطاف طاةالم  خااواى         
ى و ،لااة ىيااواٌ صييذاىااذا ،ئااةويؽ  لَيبَيااح ،طةسدؼااك  ااشا لااة ىَيااواٌ خشادااة اس  

 " االب اظْ مما ِدعُنين اظٌّ واظطذزب : " فةسمووى 
 باةالش مةطاةلة ة ٍاةس صيياذاى  ىيياةو باةغ ئاةى بااو   وبااذوَلاَل ،         :شـةعبى  

 !بةَلوو  وػد ء طةسبِشيية
خاايف يف  قتقااتم يف ضااحتّل اهلل أَ ماتم نافااسة مااو هلل َز اا  َظاائو "  :ســــةعــيـــد  

 ".جي عُى
ئايا دةثةوَيح طةسدى  خؤخ بذةى بةدةطج  ئةو طج   اساىة ، ة  :موتةرِرِيف 

 !ئةواٌ ىةثشط  خواياٌ ٍةيةو ،ىةبةصةيياٌ بة خةَلويذا دَيجةوة ؟
ضا  ثياياة ئةطاةس ئةماة لاة      ( ئامارة دة ااخ باؤ طاةسى خاؤى     ) :ســــةعــيــد 

ئايا لةب ثاٌ ( شدٌ بةثوىذى و ىوؤَل   ! ) جيا ببَيجةوة لة دَيياو خوادا الػةش 
ضوو ئةواىة ضيياٌ لة ئَيوة دةوَيح ؟ دةياىةوَيح داٌ باةوةدا بياَيً  اة ئَياوة لاة      

 ئايني ٍةَلطةِساوىةثةوة ،ئايا بةخؤثاٌ دةَلَيً  افش ؟
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 " أى تتقُا مهًم تقاةإال " ئةى باو   وةبذوَلاَل  :شةعبى 
 ؟دا بيةى  ة  افشىةىياصى داٌ بةوة،ثؤيؽ ب ئةى موثةِسِسيف: ســــةعــيــد 

طاجةوخؤ ٍةىاذَى نظاة    ائاةى بااو   وباذوَلاَل ،باة ػاَيوةية   ىاسِ      :موتةرِرِيف 
دة ةش ء ،دسؤيؽ ىا ةش ،بةالش بةبَ  ئةوةى باة ِساػاواوى نظاةيةك بواةش ِساصى     

 .دة ةش ،ئةى ثؤيؽ بؤ واىا ةيح ء طةسدىح ِسصطاس بوةيح 
  دَيػةمبااةساٌ و دياااو   طااةسدى  مااً ضاايية بةساىبااةس طااةسدى     :ســــةعــيــــد 

ضا اٌ و ػةٍيذاٌ ؟ ئايا دَيػةمباةس صة اةسيا باة مؼااس ىاة شا باة دوو لةثاةوة ؟        
ئاياااا طاااةسطةوسةماٌ ياااةحيا طاااةسىةبِشدسا ،ئاياااا خؤثااااٌ ىةثاىطَيِشاوةثاااةوة لاااة    

ضااا  يً جيَاااد نظااةية   ِساطااجة لااة الى  )  ااة فةسموويااةث   () دَيػةمبااةس
ووماااةسو وو ااااٌ و ومااا  و حوطاااني ِسةصاى   ئاياااا(. فةسماىِشةواياااة   صؤسداس 

 خواياٌ لَيبَيح بة طجةش ىة ورساٌ ؟
،باةَلوو ػةِسيؼا   اشد لاة دَيياوياذا      مييؽ نظةى ٍةن   شد .. بةَلَ   :شةعبى 

 باةالش خااواى طااةوسة ػااجَيو  ثااشى ويظاح ،بؤيااة دَيويظااجة ئاااساش بطااشيً ء ،  .. 
 .خؤماٌ ئامادة بوةيً بؤ ٍةلَيو  ثش 

ـــد ماااً لةطاااةس ٍةَلوَيظاااج  ٍاااةق دةريااا  و لةطاااةسى دةماااشش       : ســــةعــيــ
ىطاسى صةبشو صةىط  طجةمواساىيؽ دةمبةوة ،خواى طةوسةيؽ بةثواىاية ة،بةس

 .لةطةس جَيبةجَيوشدى  فةسماى  خؤى 
طش اٌ ئاةمِشؤ نظاةى ٍاةنح  اشد بةِساػاواوى ،باةو ثاةىَا جااسة          :موتةرِرِيف 

 .صةبشو صةىط  طجةمواساٌ بيةبِشدةبَيح 
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طةويذى  وِسى جوبةيش دة ورسَيح ،ئةو صاىا ػةسع ىاطةو  ىةخَيش ، :عبى شة
،حااةججاجيؽ دةمَييَيجااةوة ،ئااةو طااجةمواسة طةس ةػااة ،دةوَلااةث  طااجةميؽ   

 .وة و خؤى دةمَييَيجةوة 
ئةوة ضاية لَيجااى  دةبيظاج  ،ئاياا دةطاوىَ       ( بةثوِسةييةوة ) : ســــةعــيــد 

 ااةى دةسؤػاا  لةطااةس رياااٌ ئاماااى      دياااوى وة ااو ئَيااوة نظااةى وابواااخ ؟     
دَيػةمباااةساٌ و ،م اثطشاىااا  دَيػةمبةساىاااة ؟ طاااوَييذ باااةخوا ٍاااةس ػاااةٍيذَيك       

طجةمواساىذا دةٍةرَييَ  ،لةواىةػاة  دة ةوَيح لة دَيياو ٍةنذا صةمني لةرَيش دَي  
ةىذ طاثَيك مبَييَيح ،بةالش بة لةسصؤ   و ىائااسام  و  ضطجةش و صةبشو صةى  بؤ 

دةي  دةمَييَيجاااةوة ،دسةخجااا  ئيظاااالميؽ ثاااةىَا باااةخوَيً ىاااةبَيح  باااَ  ئاطاااوو
ىاِسوَيااح ،ٍااةس ئااةو خوَييااةؾ ئامااارة دة اااخ بااؤ ئااةوةى ئااةش ئومةثااة ٍَيؼااجا        
ضا ةى ثياماوةثةوة و ، ةطااىَيك ٍَيؼاجا مااوٌ خؤيااٌ باة ويظاج  خؤيااٌ باة         

 .خوا ب شؤػً 
 ((ػةوب  و موثةِسِسيف  اسيطةس دةبً بة نظة اى  طةويذ )) 

لَيماٌ ببوسة ئةى باو   وةبذوَلاَل ،مةطةلة ة ئةوةية ئَيمة دةسؤػني  :شةعبى 
باااؤ ثاااؤو ،طاااوود وةسطشثيااا  ئومماااةخ لاااة ثاااؤ ،خاااةَلو  دَيويظاااجياٌ باااة ثؤياااة  

 .،دَيويظجياٌ بة صاىظح و ثَيطةيؼجي  ثؤية 
ئااةى ػااةوب  ،وة ااو ضااؤٌ خااةَلو  دَيويظااجياٌ بااة  ةطااَيوة   :ســــةعــيــــد 
واخ ،دَيويظجياٌ بة  ةطَيوة فَياشى خؤِساطشيااٌ بوااخ لاة طاةس      صاىظجياٌ فَيش ب

 .ِسَيطاى ِساطح و ،لة درى طجةمواساٌ
ئةى طةويذ دمةو دايةى ئَيماة لاة ثاؤ ىاضم ة ،واصى لَيبََيياة ئاةى        :موتةرِرِيف 

دة ااةش بااة ىَيااو    ىػااةوب  ،طااوَييذ بااةخوا دةَلَياا  ثةماػاااى خااوَيي  ػااةٍيذ     
 .ضاواىيةوة دةطةػَيجةوة 
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تُكال  ّقل ظو ِصّها إال ما كتاب اهلل ظهاا ياُ مُالناا َعقاى اهلل فق     "  :ـةعــيــد ســـ
وةسدياىة ة دةسطا ة دة اثةوةو ،طَ   ةط  لةطةَلذا دَيجاة رووسةوة  ) "انؤمهُى 

 (،دةسطاى صييذاىة ةياٌ لَيذادةخاخ ،ٍةموواٌ بَيذةىطً 
،لاة طاَ  صاىاا  اة     ية َيك لة طَ   ةطاة ثاصة اة ئاةو بَيذةىطياة دةػاوَييَيح و      )) 

ثااااةِسِسي    اااوِسى وبااااذوَلاَل  ئااااةش دشطاااياسة ئاساطاااجةى مو  ىضياااك دةبَيجاااةوة و ،  
 ((.دة اخ

وةالماا  بااذةسةوة ئااةى مامؤطااجا ،خااواى طااةوسة بجواثااة مايااةى       :ثياوةكــة 
 .طوود

ئاااةو دوواىاااة دَيؼاااةواياى   ووفاااةو و ػةسوياطااااىني دةثاااواى    :موتـــةرِرِيف 
 .دشطياسياٌ لَيبوةيح

 !! امةٌ ؟ ِسةمحةث  خواخ لَيبَيح  :ثياوةكة 
ئةوةياٌ طةويذى  وِسى جوبةيشة و ،ئةوةػياٌ واام ى ػاةوب     :موتةرِرِيف 

 .ية
 .ئةوةؾ موثةِسِسي    وِسى وبذوَلاَل ية  :ســــةعــيــد 

،صاىايااٌ صيياذاٌ دة اشَيً و ئةػاوةىة     "  الالُص َال قُة إال باهلل"  :ثياوةكة 
 .اساىيؽ بة ئاسةصووى خؤياٌ دَيً و دةِسؤٌدةدسَيً ،خشادة اسو طجةمو

 (دياوة ة ِسوو دة اثة طةويذو دةَلَيح ) 
فجواش بؤ بذة ئةى دَيؼةوا ،طَ  بة طَ  ثةاَلن  خاواسدووة لةطاةس ٍاوطاةسة ةش    

  ة حةججا  لة دؤصةخذاية ،ئايا رىة ةش ثةاَلن   ةوثووة ؟
 . دشطياس لة ػةوب  بوة وةالمح دةداثةوة :ســــةعــيــد 

 ض  دةَلَييح ؟( ِسوو دة اثة ػةوب  و دةَلَيح )  :ثياوةكة 
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ئةطةس حةججا  لة بةٍؼجذا بَيح طةسةِساى ٍاةموو ئاةش  شدةواىاةى     :شةعبى 
 !ئةطةس بةحةساش لةطةَم ٍاوطةسة ةثذابيح؟.،طوَييذ بةخوا صياى  ىيية 

 .دَلح ئاطوودة  شدش : ثياوةكة 
 (( اخ لة ػةوب   ةطَيو  ثش دَيجة دَيؽ و دشطياس دة)) 

وةالم  بذةسةوة ئةى دَيؼةوا خوا بجذاسَيضَيح ،ئايا حةججا   :ثياوةكةى تز 
  افشة ياٌ ئيماىذاسة ؟

 .حةججا  ئيماىذاسة ( بةطاَلجةوة ) : شةعبى 
ــز حاااةججا  طاااجةمواسى صؤسداس ،بواااورى  ( بةىوؤَلياااةوة )  : ثياوةكـــةى تـ

واةسى ئااصاداٌ و ف واةوى     موطَمماىاٌ و دورمي  دياو ضا اٌ و طو ايةث  دَي
 !!وةسةت ،ئيماىذاسة ؟؟

باَ  بااوةِسة باة ئايةثاة اى      ... و طاجةش   ثااغوخ باةَلَ  ئيماىاذاسة باة      :شةعبى 
 !خوا 

 .بةَلَ  واية : ثياوةكة 
 (ةىطً بَيذوةسدياىة ة دَيجة رووسةوةو ،دةياىبييَ  ) 

 ئةوة ض  ية بَيذةى  بووٌ  ة ٍامتة رووسةوة ؟ :وةرديا  
ِسةمحااةث  خااوا لااة  ةطااَيك نظااةية   ضاااك بواااخ و ضااا ةى  :ـةعــيــــد ســـ

 .دةطجوةوَيح ،ياٌ بَيذةى  بَيح و طةالمةخ بَيح 
،ضاا  دةَلَياا   ئااةى مامؤطااجا ،بااة دياااو ضااا اٌ دَييجااة دااَيؽ ضاااوش : وةرديــا  

 دةسباسةى ياسيذةدةساى  طجةمواساٌ ؟
خذا دةوةِسٌ لة وَييةى ئةواىة طةط  ىاو دؤصةخً ،لةىاو دؤصة :ســــةعــيــد 

 .طةر 
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 ض  دةَلَي  دةسباسةى مً ؟ ئايا مً لة ياسيذةدةساى  طجةمواسا  ؟ :وةرديا  
ىةخَيش ،ياسيذةدةسى طجةمواساٌ وة و ئةو  ةطاةية جمة اةخ    :ســــةعــيــد 

 وو...بؤ دةػواخ ،ضَيؼجة ةخ بؤ لَيذةىَ  و 
 ئةى مً ؟( بة طةسطوِسماىةوة ) :وةرديا  
بااةاَلش ثااؤ ؟ ثااؤ لااة خااودى طااجةمواساى  ،ئايااا بةػااذاسىيح لااة  :ـيــــد ســــةعـ

و خواى طةوسة  اثَياك لةوياةث   اشد لاة ف واةوٌ      ! ئةػوةىة داى  خةَلويذا ؟
 فاا : " ٍةماٌ لةوياةث   اشد لاة طةسباصة اىيؼاياٌ ،خاواى طاةوسة دةفاةسموَيح        

أى " ٍا فةسموويةث  ٍةسوة"  ناس كّف كاى عاقحت  اظااننيايف اظّم  ف ٍخرناٍ َ دهُد
 ". فسعُى َ ياماى َ دهُد ي ا كانُا خاطئني

 !!ىةخَيش : بةالش مً ثواىاى ئةوةش ىيية بَمَي   :وةرديا  
 .ئةطةس ىةياىضاىيبا بَ  ِسةمح  ئةش  اسةياٌ دَ  ىةدةطذاسدى  :ســــةعــيــد 

 .دةبً ح  ة وةسى دةطشش مياَلة ا  بشط  مً ئةطةس ئةو  شَى ىةبَي :وةرديا  
ـــد  ِسؤصى خاااواى طاااةوسة لاااة ٍاااةموو جَيطاية اااة ،جاااا ئةطاااةس        :ســــةعــيــ

حةصدة ااةى بااةدواى  اااسَيو  ثااشدا بطااةِسَي و بةػااذاس مةبااة لااة طااجةمذا ،ٍااةس       
َ مو "  َييؽ ِساطح بواخ لةطةَم خواى خؤى ،خواى طةوسة دؼج  بةسدىاداخ 

 "ُكل عقى اهلل الطحتٌ خمسدا َ ِسشقٌ مو الّح ال حيتطب َ مو ِت ٌِتو اهلل جيعل ظ
 (دةطح بةسةو ئا اٌ بةسص دة اثةوة )  :وةرديا  

خواياااة ثاااؤ دةصاىااا  ماااً داطاااةوا  الى ئاااةو  اسبةدطاااجاىةو ،دَلااا  ىاااةفشييياٌ    
لَياااذة اخ ،خواياااة داااةىاخ دَياااذةطشش لاااةوةى طاااجةمواسمب ،يااااٌ ياسياااذةدةسى       

باااؤ خواياااة لاااة ِساباااشدووش خؤػااابةو ،ِسَيطااااى دةسبااااص بووىيؼااا    . طاااجةمواسمب 
 .داٍاثوودا  ةبذؤصةسةوة ل
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 ديـــــمــــــةنـــــــى دووةم
حاةججا  لاة  اؤِسى فةسماىِشةوايياذا ػاااى  داداوةثاة طاةس ثةخجة اةى لااةالى        ) 

ضةديؼاااايةوة ٍةىااااذَى لااااة دةطااااح و دَيوةىااااذة اى  ِساوةطااااجاوٌ ،طااااةسؤ       
 (داطةواىاٌ دَيجة رووسةوة 

 .ة دواى ية  دا طَ  ثؤمةثباسة ةش بؤ بََيية رووسةوة ب :حةججاج 
 (موثةِسِسي    وِسى وةبذوَلاَل دةٍَييية رووسةوة ) 

 دةسباسةثاٌ ؟(  يف انؤمهنيأم) ئاطاداسى لة ىوطشاوى  :حةججاج 
 .بةَلَ   :موتةرِرِيف 
 ثؤ  افشى ياٌ ئيماىذاسى ؟ :حةججاج 

فااةسماٌ ِسةواماااٌ ضاااك بواااخ ،ئااةو  ةطااةى ياااخ    خااواى طااةوسة:موتــةرِرِيف 
،داة اٌ دةػااوَييَ  و ،ىاداا   دة اااخ لاة ئةماىةثااذا و ،لاة طااووىةخ     دةبَياح و  

 .جيادةبَيجةوة و ،موطَمماىاٌ دةثشطَييَ  ،ػايظجةى  افش بووىة 
ئاةوة داىا    (.. ِسوو دة اثة ئةواىةى دةوسوو بةسى بة دَلخؤػايةوة  )  :حةججاج 

 .ىا بة بَ  باوةِسى خؤيذا ،ئاصادى بوةٌ 
طوَييذ بةخوا (.. او خؤياىذا بة ضذةوة دةَلَيً لةى)  :دةست و ثيَوةندةكا  

ػاااااةوب  دَيجاااااة رووسةوةو ،داطاااااةواىة ة  ) دةَلَيااااا  مةبةطاااااج  حةججاجاااااة  
 .دَ  ى بَمَ  مً  افشش و خؤخ نوثاسبوة (..دةضذَييَيح بة طوَي يةوة 

 (حةججا  لةو اثةدا طةسى لة خواس بوو ،ٍةطج  بةوة ىة شد ) 
اىةى  اة درمااٌ وةطاجاى و ٍاةوَلح دا     ئةى ػةوب  ثؤيؽ لةو  ةط :حةججاج 
 وةطَيِشى ؟ابؤ ئار
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خااااواى طااااةوسة فااااةسماىِشةواماٌ ضاااااك بواااااخ ،خااااةَلو  ٍةىااااذَى    :شــــةعبى 
ئامؤرطاسياااٌ  ااشدش  ااة ٍةىااذَى نظااة بوااةش لااةالخ ِساصيااح بوااةش ء خااوا لااةخؤش     
بِشةىَيي  ،مييؽ واىا ةش ،بةالش مً نظةى ِساطجح لةطاةَم دة اةش ،لاة ِساطاجيذا     

اراوةية    وَيشاىة خؤى ديا َيؼايً ،ئَيمةؾ ثيايذا ىة دياو ضااك و لاة   ئَيمة ئ
خااوا ثااشغ بااوويً ،ىااة خشادااة  اااسَيو  بااةٍَيض بااوويً ،ثااا و ئااةوة ِسوويااذا  ااة     

 .بيييح
ة دياااو ىاا. ِساطااج   ااشد ( ِسوو لااة دةطااح و دَيوةىااذة اى  دة اااخ )  :حــةججاج 

شٌ لاة جاةىط  ئَيماة ،ىاة     ضا اىَيو  لة خوا ثشغ بووٌ ، ة دةطجياٌ داساو ِساطا 
خشادة  اسَيو  باةٍَيضيؽ باووٌ بجاواىً مبااٌ باةصَييً ،ئاةى ػاةوب  باِشؤ لَياح          

 .خؤؾ بوويً
 د ى ئاخش ػةِسو ،طةسى ئاراوة ةش بؤ بََييً

 (طااااةواايااذ دَيجة رووسةوة ) 
 ثؤ  َي  ؟( خؤى بَيئاطا دة اخ )  :حةججاج 

 . مً طةويذى  وِسى جوبةيشش :ســــةعــيــد 
 .ىةخَيش ثؤ بةد بةخج   وِسى لةىاو ضووى :حةججاج 

 .دايو  ػاسةصاثش بوو بة ىاوى خؤش و ىاوى باو   :ســــةعــيــد 
 .بةد بةخح بيح خؤخ و دايويؼح  :حةججاج 

ئااةو  ةطااة بةدبةخجااة بضااَيجة دؤصةخااةوة ،ئايااا ثااؤ لااة غااةية    :ســــةعــيــــد 
 ئاطاداس  شايجةوة ؟

 ةش ماوة ٍةَلَاث  و خؤخ حةػاسدا ؟بؤض  ٍةموو ئ :حةججاج 
 " ففست مهلم نا خفتلم" نظةى موطا دة ةش  :ســــةعــيــد 
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 ئايا نظةش دَيذة ةى ؟( بةثوىذى )  :حةججاج 
 .بةَلوو باط  ِساطج  دة ةش  :ســــةعــيــد 

 ثؤ  افشى ياٌ ئيماىذاسى ؟ :حةججاج 
ـــد    ٍَيياااااوة بَيباااااوةِس  لااااةو ِسؤرةوةى ئيمااااا ( بةمجماىااااةوة )  :ســــةعــيـــ

 .ىةبوومةثةوة 
طاوَييذ باةخوا دةبَياح    !! خاؤخ باة ئيماىاذاس دةصاىا  ئاةى موىاافير        :حـةججاج  

 !مةسطح دَ  ديؼاٌ بذةش
 ةواثة دايو  دَيواى  اثَياك ىااوى   ( بةمجماىةو ئاطوودةي  )  :ســــةعــيــد 

،ٍاوةَلَيج  ىاش طةويذ ،خؤػ اَل  ض  بَيح مةصى  لة ػةٍيذى لة دَيياو خواو 
 طةسطةوسةى ػةٍيذاٌ حةمضةى  وِسى وبذوملوثةَلية ؟

بة ٍااوةَل   اةغ ىابياح جطاة     ( و ٍةِسةػة شدىةوة  بةطوو ايةث )  :حةججاج 
بة ئاطشَيو  بَميظة دةبَيح دوىياخ بؤ بطؤِسمةوة ،لة خةواسيج و ياخ  بووة اٌ 

 .داس
بةدةطاجة ،دةمواشدى    ضاىياياة ئاةوةخ  مبئةطاةس  ( بةمجماىةوة : )  ســــةعــيــد
 .بة خواى خؤش

 !!بةالخ لَيوةوَى ئةى بةد بةخح ( بةثوِسةي  و نييةوة )  :حةججاج 
 وبةد بةخج  بؤ ئةو  ةطةية  اة لاة بةٍةػاح دووس خبشَيجاةوة    :  ســــةعــيــد

 .،خبشَيجة دؤصةخةوة 
 (حةججا  ِسوو دة اثة الية   ثش بة نظة اى  ) 

 ى خةلي ة اٌ و ، امياٌ ضا  ة ؟ض  دةَلَييح دةسباسة :حةججاج 
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 ،و ماً بشيوااسى ئاةواٌ ىاي      (. دةسطاى ئةش باطة دادةخااخ  )  :ســــةعــيــد 
 .وة داسَيض ىي  بةطةسياىةوة 

  امياٌ بةالثةوة خؤػةويظح ثشٌ ؟ :حةججاج 
 .اصى  شدبَيح  امياٌ خواى خؤى صياثش ِس :ســــةعــيــد 

 ثش ِساصى  شدووة ؟باػة  امياٌ خواى خؤى صيا :حةججاج 
صاىظج  ئةوة الى  ةطَيوة  اة ػااسةصاية لاة نظاةى داةىَاٌ و       :ســــةعــيــد 

 .ػاساوة 
 ىاثةوَيح ِساطج  لةطةَلذا بوةيح ؟: حةججا  

 .بةَلوو ىةش ويظح دسؤخ لةطةَلذا بوةش  :ســــةعــيــد 
 بؤضووىح ضؤىة دةسباسةى موواوية ؟ :حةججاج 

طااةسناَل   ااشدووش لااة ػااوَييوةوثي   ااشدةوةى    اسوباااسى خااؤش :ســــــةعيد 
 .دياواٌ و حو    شدىة طةسياٌ

 !لة وةاَلش داىةوة ٍةَلذَي  ؟ :حةججاج 
بةخجاةوةسي باؤ  ةطاَيك  اةش و  اوِسى خاؤى طاةسناَل  بوااخ لاة           :ســــةعيد 

 .بةدواداضووى   ةش و  وِسى خةَلو  
 ض  دةَلَي  دةسباسةى ػةِسى وةع و موواوية ؟ :حةججاج 

ـــةعيد   طالى   باااةئااةو خوَيياىااة خااوا دةطااجماى  داااساو  ااشد لااة ثَيااو       :ســـ
 .ئَيمةؾ صمامناى  لَيذاساو بوةيً

 دةسباسةى مً ض  دةَلَي  ؟ :حةججاج 
 .خؤخ بة خؤخ ػاسةصاثشى  :ســــةعيد 



 زانا و ستةمكار

 40 

 .بةالش مً دةمةوَى بؤضوى  ثؤ بضا   :حةججاج 
 .ىابيح   ةواثة ىاِسةحةخ دةبيح و خؤػ اَم :ســــةعيد 

 .حةص دة ةش بضا  ... باواؾ بَيح  :حةججاج 
 .واصش لَيبََيية :ســــةعيد 

 .خوا واصش لَ  ىةٍَييَ  ئةطةس واصخ لَ  بََيي  :حةججاج 
ئةطةس ٍةس ئةوةىذة طاووسى لةطاةس صاىييا  ِساى ماً دةسبااسةخ ،       :ســــةعيد 

و ( )باااةس دَيػةممااً وادةصا  ثااؤ  ةطاااَيو  الدةسى لااة نوسئااااٌ و طااوىةث      
ِسَيبااصى خةلي اة اٌ ،خاؤخ ٍةَلذةخةَلاةثَيي  باة ٍةىاذَى  اشدةوة باؤ داساطاجي           
ػااوؤداسى خااؤخ و ،بااةٍَيض  شدىاا  دةطااةالثح ،ئةواىااةؾ دةبيااة ٍااؤى ماااَم         

 .وَيشاى   شدىح و ،طبةيؽ دةسئةىاش دةبيي  و بؤخ دةسدة ةوَيح
يااو خاوا ؟ ئاياا    ئاياا طاودا ا  ِسةواىاة ىاة شد باؤ ػاةِس  اشدٌ لاة ديَ        : حةججا  

موحةممةدى  وِسى نا   طةنةفي  ىةىاسد بؤ فةحت  طاييذ ؟ ئاياا ئاطايؼا     
 بةس نةساس ىة شد لة وَيشاق ؟

بةالش ثاؤ  ةطاَيو  طاجةمواسو باة صةباشو صةىطا  ،صياادة        ... بةَلَ   :ســــةعيد 
ىااةماى  : "دةفااةسموَيح   () دَيػةمبااةسِسةوى دة ااةيح لااة خااوَيً ِسػااجيذا ،   

،ئااةى ضااؤٌ بااؤ " ةالى خااواوة ئاطاااى ة لااةوةى موطااَمماىَيك بوورسَيااح دوىيااا باا
ثؤ ئةى حةججا  دةثةوَيح بةىاذة اى  خاوا   .  ةطَيك  ة ٍةصاساى   وػجووة ؟

بوةيجة بةىاذةى خاؤخ ،لاة ضاا ةو خشاداةدا طوَيِشاياةَلح باً ،لاة ِسةواو ىااِسةوادا          
  نبوَم ىا اخ ثةىَا لة ييي  ئَيمةؾ طوَيِشيةَلائ... ة يفةسماىح بةجَي: ٍةسبَمَيً 

 اسى ضا ةدا ىةبَيح ،طوَيِشيةَليؽ ِسةوا ىيية بؤ ٍيك  ةطَيك ئةطةس ئاةو  ةطاة   
 .لة خواى طةوسة ياخ  بووبَيح 
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ئاياااا دةثاااةوَيح ثاااةماوواسة اٌ و باااؤ  ( وة اااو داطااااو ٍَيياىاااةوة )  :حـــةججاج 
داَيؽ ئاةوةى   ؤرةيااٌ دَيبواةيً   ِسٍةَلطةِساوة اٌ واص لَيبََيايني ؟ دَيويظاجة ىياوة    

 .مباىوةىة ػَيوى خؤياٌ
ـــةعيد  بااةاَلش ئااايي  خااوا باااوةِسى بااةش جااؤسة رةماىااة ىييااة ، ةطاااىَيك       :ســـ

ثااؤ ئةطااةس ِسؤرى  ! بوااةيح بااة رةماا  ىيااوةِسؤو  ةطاااىيويؽ بااؤ رةماا  ئَيااواسة     
طةسى ، ة ئةطاةس   ةدواييح بويظجاية ئةى حةججا  ،دةطةاَلثح ٍةَليةدةبزاسد

 .ةى الدةضيح ؤؾ مبَيييجةوة طبئةمِش
حةججا  خؤِساطشى ديؼاٌ دةداو ،داخ  خؤى  ر دة اثةوة و بة نظة اى  ) 

 (.ِسوو دة اثة الية   ثش
 .مً لةالى خوا خؤػةويظح ثشش لةثؤ  :حةججاج 

م  اخوا خؤى ئاطاداسثشة لة دةىَاٌ ،طابةيؽ ٍاةموو  اةغ ئا ا     :ســــةعيد 
 .ا شَيح ى  شدةوة اى  خؤى دةبييَيجةوة و ، ةطيؽ طجةم  لَ 

مً لةطةَم دَيؼةواى  ؤمةَلذاش ،ثؤيؽ لةطةَم دَيؼاةواى دووباةسة      :حةججاج 
 .و ئاراوة طَيِشيذاى 

 ىَا خااؤثيؽ بيااح ،ة ؤمااةَم ئةوةيااة لةطااةَم حةنااذا بَيااح ،بااا بةثاا :ســــــةعيد 
ئاااراوةطَيِشيؽ ئاااصاسداى  خااةَلو  يااة لااة  " وة ااو ئيبيااو مةطاادود دةفااةسموَيح  

 .ئايية ةياىذا 
 ئةوةية بؤضووىة طومِشا اىح  ة فَيشى نوثابية اىج  دة ةى ؟ :ج حةججا

ٍةوةالى  لَييااٌ وةسطاشخ    ،() ةدَيػةمبةسبةَلوو ئةوة صاىظج   :ســــةعيد 
 .ئَيمةؾ لة ئةوامناٌ طَيِشاوةثةوة  و ،

 ؟( أميف انؤمهني) ئايا ىابيي  ض   ؤدة ةييةوة بؤ  :حةججاج 
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 .ٍيض  ىةبيي   :ســــةعيد 
 .والش ،ٍةىذَى لةو ئاَلجووٌ و صيوو دؤػاك و خؼاَلىة بََيية خئةى  :جاج حةج
 (ئةويؽ ٍَيياي و لةبةسدةطج  حةججاجذا داييا ) 

 ئَيظجا ض  دةَلَ  ى ؟ :حةججاج 
 .ػجَيو  ضا ة ئةطةس ٍةَلظ  بة مةسجة اى   :ســــةعيد 

 مةسج  ضيية ؟ :حةججاج 
بََيي  و ، لة جَيطاى طوىااوى خؤياذا   َيطاى ِسةوا بةدةطج  بة ِس :ســــةعيد 

داييَ  و ،ئةطةس ىا ،ياةك ٍااواسى ِسؤرى نياماةخ ػا دةس لاة  ؤسدة اةى بَيئاطاا        
 .و ،باسى ٍةموو باسداسَيك دةخاخ  دة اخ

 ئايا حةصدة ةى ٍةىذَيك لةماىة ٍ  ثؤ بواية ؟ :حةججاج 
 .حةص لة ػجَيك ىا ةش  ة خوا حةصى لَيية اخ  :ســــةعيد 

واص لة ٍةموو ئةماىة بََيية ،دةَلَيً ٍةسطيض دَيية ةىيوى ىََيي  ئةوة  : حةججاج
 ض  ية؟

ئااخش  اةى   !! لةرياىاذا ػاجَيو  ىاةبيييوة ػاايةى  دَيواةىني بَياح        :ســــةعيد 
دةطوىَ   ةطَيك دَيبواةىَيح و ِسَيطاػا  بةطاةس دؤصةخاذا ثَيذاةِسَيح ،ىاصاىَياح       

َاى مهلم إال َازديا كاى عقاى زبام التاى     "ِسصطاسى دةبَيح ياٌ دة ةوَيجة ىااوى  
 " مقضّا ََ

دَلاة امناٌ ية ظاااٌ ىاني ،ٍااةس َ  و ئاةو  اااسةى باؤى دسوطااجوشاوة      :حــةججاج 
 .بؤى ئاطاٌ دةبَيح 

 !ئايا طوَيح لة وودو ىةى ىةبووة ؟ :حةججاج 
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 (ىاى دةٍَييً و لَي  دةدةٌ و طااااةويذ دةطح دة اخ بة طشياٌ ) 
 !ئةوة طاَلجةو خؤػييةبؤض  دةطشى ؟  :حةججاج 

ئااااةو فااااوو ثَيوشدىااااة ،فااااوو  بااااةَلوو ئااااةوة خااااةش و دةراسةيااااة ، :ســــــــةعيد 
َ نفخ " " افُادا ََيف اظصُز فأتُى  خفِهُِم " ديا شدىَيو  مةصى  بة ياد ٍَيياماةوة  

 "طقُى هبًم ِز إىل خيف اظصُز فاذا يم مو االددا
 ةوةى لَيح خؤؾ مب؟خنةَلةثَيي  بؤ ئمائايا بة نظةى ىاطك دة :حةججاج 

لَيخؤػبووٌ لةالى خواى طةوسةية ،بةالش ثؤ ( بةطةسبةسصييةوة )  :ســــةعيد 
 .ٍيك لَيخؤػبووٌ و داطاوَيوح ىيية ئةى حةججا  

ٍةَلبزَيشة بؤ خؤخ بة ض  ػَيواصَيك حةصدة اةيح  ( بة ثووِسةييةوة )  :حةججاج 
 بجوورش؟

ٍةَلبزَيشة ئةى حةججا  ،طاوَييذ  بةَلوو ثؤ بؤخؤخ ( بة ثوىذى )  :ســــةعيد 
 .يجةوة لة دواِسؤردا بةخوا بةٍةس ػَيواصَيك مبووريح ئاوٍا دة ورسَي

بااةخوا دةبَياح  وػااجيَيك بجواورش  ةطا  بااةو ػاَيوةية ىة وػااجبَيح      :حـةججاج  
 !!دَيؽ ثؤ ، ةطيؽ لة داؾ ثؤ ئاوٍا ىة ورش 

 .خ ثَيوذةدةش  ةواثة دوىياش ثَيك دةدةيح و ، مييؽ دواِسؤر :ســــةعيد 
 (خوالمة ة يؼَيش و  ةسةطجةى طةسدٌ لةطةس داىاٌ ئامادة دة اخ )

 .ةٌ ببي :حةججاج 
خوالمة ااة دةيباااخ ، اثَيااك ِسؤيؼااح دَيوااةى  ،ئااي  ٍةىااذَيك لااة ٍاودةماااى       ) 
 (ياٌ باغ  شد ةئةو

ثؤ ىةثووخ ٍاةسطيض دَيية اةىيوى ؟ ضا  واى لَيواشدى     .. بيطَيِشىةوة  :حةججاج 
 دَيبوةى  ؟؟ ئَيظجا
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ـــةعيد  دَيذة ااة  لااة صاخ  شدىااح بةساىبااةس خااواو ،ئاااسامطشثي  خااواى     :ســـ
 .طةوسة لةطةسخ

 .بيوورٌ .. بيوورٌ ( بةنييةوة )  :حةججاج 
 (ِسوو دة اثة نيبمة )  :ســــةعيد 

 "ا انا مو انصسكني  مَدًت َدًى ظقرى فطس اظط ُات َاالزض الهّفا َ" 
طاوسة اٌ ،ئةواىةى  ة دةسثاةواصة باووٌ و باةىاِسةوا     ِسووبوة نيبمةى: حةججاج 

 .دوو بةسة يياٌ  شد ،ضوىوة لة  ؤمةَل  ئةواىة 
 "تُظُا فجم َدٌ اهلل  ِه اَهلل انصسق َ اناسب فا" ( بةخةىذةية ةوة )  :ســــةعيد 
ــةججاج  بيااذةٌ بااة صةويااذا لةطااةس ِسووى   ( صياااثش دة اااخ   ي نااني و ثااوِسة )  :ح

 .اك،ِسووى بوةىة خ
 "ّدكم َمهًا خنسدلم تازة اخسى مهًا خققهاكم َفًّا نع"  :ســــةعيد 

 .دورمي  خوا طةس بِشة ،صماى  ضةىذ دةلةية بؤ نوسئاٌ :حةججاج 
ةك ىيية جطة لة خواى طةوسة ،ٍةسوةٍا يػايةث  دةدةش ٍيك خوا:ســــةعيد 

وةسطشة ػايةث  دةدةش  ة موحةممةد بةىذةو دَيػةمبةسى خواية ،ئةو نظاةش لَيا  
ثاااا و لاااة ِسؤى نيامةثاااذا دةمبيييجاااةوة ئاااةى حاااةججا  ،خواياااة لاااة دااااؾ ماااً  

 .دةطةاَلث  ىةدةيجة طةس  ةط  ثشدا بيووريح
 

 (ااااااااااااااااااةسدةد) 
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 (ـــةنى كــــــــؤتايــــــــى ـــمـــــديــــــ)  
ذا حااةججا  خااةوثووة لةطااةس ثةخجة ااةى لااة خااةوَيو  نوَلذايااة ،لااة دِشَيواا        ) 

 (ِسادةضَمة َ  
ــةججاج  ئااةى ٍاااواس ،ِسصطاااسش بوااةٌ لَياا  ،ئااةو    ! فشياااش  ااةوٌ فشياااش  ااةوٌ    :ح

 !دةيةوَيح مبوورَيح ...دةيةوَيح مب خيوَييَن
 (خوالمة ةى دَيجةالى ) 

 !ئةوة  َيية طةوسةش ؟  ةغ لَيشة ىيية  :خوالَم 
 طةويذ.. غ..خؤيةث  ،ئةوة غ :حةججاج 
 ! َ ؟... طةويذ :خوالَم 

ــةججاج  .. بييااة ناناااى طشثااووش ... طااةويذى  ااوِسى جوبااةيش  ! ا بااةالش لَيجااذ :ح
 .ئيظجا دةموورَيح 

 .طةويذ بؤ دوو ٍةفجة دةضَيح  ورساوة  :خوالَم 
 ثؤ وِسَيية دة ةيح ،ئةو ىةمشدووة ،ئَيظجا بييي  وة و وػ ى ٍااس ،  :حةججاج 
 .ح ٍةَلمموػَ دةيةوَي
طةويذ مشد طاةويذ خاؤخ   .. َيوةَم و دَيوةَلً ئةواىة طوماٌ و خةوى ث :خوالَم 
 . وػجح
 .ىاىا مً ىةش  وػح ،مً ىةش  وػح ،ئةواٌ  وػجياٌ  :حةججاج 
 .ثؤ ياٌ ئةواٌ ،طشى  ئةوةية  ورساو ىَيزسا :خوالَم 

ئةى طةمزة ،دةثةوَيح نايم  بوةى بة مشدى  دياوَيك ضاةىذ طااثَيوة    :حةججاج 
 !ة يةخةمذا ؟لةطةس طةسش ِسةواطجابوو ،دةيوشد ب
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 اااةغ بااااوةِسى دَييا ااااخ ثةىاىاااةخ خوالمة اااةى  ! باااةاَل لاااة حاااةججا   اااةوَيح 
 !خؤيؼ  ،دةسطا ةش لةطةس داخةو واصش لَ  بََيية 

 (خواَلمة ة دةسدةضَيح ئييجا ِسادةوةطجَيح و دةَلَيح ) 
ــوالَم  داااك و داااساوى بااؤ ثااؤ خااواى طااةوسة ،ٍااةس َ  بجااةوَيح طااةس بااةسصى       :خ

َ  بجااةوَيح طااةس ػااؤِسى دة ااةيح ،لااة ِساطااجيذا طةسػااؤِسى     دة ااةيح و ،ٍااةس  
 !حةججا  بةَلطةية ة لةطةس بووى  ثؤ ئةى لة ٍةموو  ةغ دادطةسثش 

ضةىذ طااثَيو  دَيذةضاَيح و ،ئاةش    ... حةججا  لةطةس جَيطا ةى ِسادة ؼَيح ) 
 (:طَيجةوة ىدةىطة لة طوَييذا دةصس

ذ باااة خاااوا بةٍاااةس ػاااَيواصَيك  طاااوَيي! ثاااؤ ٍةَلبااازَيشة ئاااةى حاااةججا   ووةَلاااااا بااا
 .مبووريح ئاوٍا خواى طةوسة لة ِسؤرى نيامةثذا دةثوورَيجةوة 

 (.حةججا  جاسَيو  ثش ِسادةضَمة َيجةوة ) 
 .ئاى..ئاى .. مةموورة .. مةموورة ..ثواية .. ثواية.. ئاى :حةججاج 

 (خواَلمة ة دَيجة رووسةوة )
 مةثشطة.. ئاساش بة! ضيجة طةوسةش ؟ :خوالَم 

لااة دَيؼاامذاية لااَي   ثاسمايية ااةى واصش لَيياااٍَييَ  ،! ضااؤٌ ىةثشطاا  ؟ :حــةججاج 
 ئايا ىايبيي ؟ جياىابَيجةوة ،

حااةججا   ااة ٍااةصاساى  دةثشطاااٌ !! طااةيشة ( بااةدةىطَيو  ىضمااةوة )  :خــوالَم 
 ئةمِشؤ لة ثاسماييةك دةثشطَ  ؟

ئاةوة طاةويذة   ئاةوة ثاسمااى ىيياة ئاةى طةمازة ،     ( طاوَي  َع دةبَياح   )  :حةججاج 
 .بةخؤى طووسة لةطةس  وػجي  
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باػة بؤض  ئةوةىاذة لاة  وػاد دةثشطا  ؟ ثاؤ      ( بةطو ايةث  يةوة )  :خوالَم 
و  دة وريااح ،دة بيضااَيزة ئاااةمِشؤ ئااةوةى  ااة دةسخاااواسدى     ضااةىذ طاااَلة خاااةلَ  
 .خةَلويح دةدا 

طاةس  ئايا ػادى دةس دةبِشى لة حااَل  ئاةى ىااداٌ ؟ ئة   ( بة ثوِسييةوة )  :حةججاج 
 .ثةمةٌ دةسفةمت بذاخ دةبَيح بجوةش بة دةىذو طضاخ بذةش 

بؤ طااثَيك خاؤخ بة اةش    ! ئايا لةطةس جَيطاى مشدىيؽ ٍةس صؤسداسى ؟ :خوالَم 
 .بضاىة دَيؽ مشدىح لةبةس خوا ،بةالش بةخوا دووسة 

 ٨٢:األن ىم ژڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ    ژ طج  فةسموو خواى طةوسة اِس
 (س ثةخجة ةى دة ةوَيجة خواسةوة حةججا  لةطة) 

 !ضي  دابوو لة طةويذ ؟! دابوو لة طةويذ ؟ ي ض... ئاى :حةججاج 
 (صياثش صةىةن  دةضَيح و ،ٍاواسَيك دة اخ و دةمشَيح ) 
 (ة ي لةو  اثة دةىطَيك دةبيظ َيح ىاصاىشَيح خاوةىة ةى  َ ) 

 ژی    ی  جئ      حئ  مئ  ىئ     یی   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئژ 
  ٢2: شاٍي إب
 "مًطّعني مقهعْ زَؤضًم الِستد اظًّم طسفًم َافئتًم يُاء "

 
 (داااااااااااااااااااةسدة ) 

 ااااااااااااا ثةواو بوو اااااااااااااا
 
 
 

 


