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     ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

 :والصالة والسالم على رسول هللا، أمابعد، پ  پ  پ  پ

خوامان ليَبيَت، رِيَطارِاستةكةي خواي طةورة،  باش بزانة رِةمحةتي
ضةندةها ناحةز و دوذمين هةية، ئيرت دذايةتي ئةو رِيَبازة حةقة دةكريَت بة 
شيَوةيةكي ليَزانانةو دةيانةويَت بةرثةرضي بدةنةوة بة زانياري نارِاست و شوبهةو 

 . (1)بةلَطةي بيَ بنةما

ذير كة خؤي شاارةزا بكاال لاة    بؤية ثيَويستة لةسةر هةموو موسولَمانيَكي 
ئايينةكةي و خؤي ضةكداربكال بة زانياري شةرعي تااكو بتوانيَات بةرهةلَساة ئاةو     
دوذمنانةي ثيَ بكال و لة ناويان بةريَت كة ثيَشةواو سةركردةكةيان شاةيتانة، وة   
لة قورئاني ثريؤزدا ئاماذةي ثيَكراوة كاة هةرِةشاةي كاردووة لاة رِيَباواراني رِيَطااي       

      چ  ڇ    ] ست، خاواي طاةورة باساي ئاةو رِوداوةماان باؤ دةكاال و دةتاةرمويَت:        رِا

     ک                                                    ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک

  ]األعراف[[   گ             ک  گ  گ   گ
                                                           

(ااة، رِةمحاةتي   شيي  مديد اليديديي(ااي ) كَشْفُ الشُّبُهاتِئةم نوسراوة ثوختةي كتيَيب )( 1)
( بة شايَوةيةكي  شي  مدد العثيدنيخواي ليَبيَت، وة تيَهةلَكيَش كراوة لةطةلَ شةرحةكةي )

 نوسةر.بطوجنيَن بةيةكةوة. وا كة



 

 

 2 ba8.org 

 ...................................................................... رستان          ِ  شوبهةي طؤر ثة13وةآلمدانةوةي

واتة: شةيتاني نةترةتي طوتي: سويَندبيَت! لةسةر رِيَطارِاساتةكةل بؤياان   
م و ثشااات و ري رِاسااات و ري دادةنيشااات، تاطومرِاياااان بكاااةم. ثاشاااان لةباااةردة 

    .ضةثيانةوة بؤيان ديَت دةبينيت زؤربةيان ناسوثاس طوزار دةبن

سوثاس بؤ ئةو خوايةي كة برِياري داوة تةنها سةربازاني خاؤي ساةرتال   
لة هةردوو دنيادا، باة باةكارهَيناني بةلَطاةو باة زماان، هاةروةها باة رشايَرو ِرم و         

ُّجةا َوالضةكي زةمان. ) ْلح ( بةآلم تةنها ترسي ئةوة هةية كة الّسيحفا َوالّسَنانا و ّلَسانا ِبا
دددح موسااولَماني يااةكاواناس) خااؤي ( رِيَطااار رِاساات بطريَتةبااةر بااةبيَ تويَشااو، وةُمَوحّا

زانياري شةرعي. هةرضاةندة خاواي طاةوررة لاة وةساري قورئانادا       ثرِضة  نةكال بة
   النحل[]  [                       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ]دةتةرمويَت: 

واتة: رِونكةرةوةي هةموو شتةكانة، مايةي رِةمحةل و هيدايةتة و مذدةي 
 .هةرةخؤشي موسولَمانانة

بؤية ئةوانةي كة طومان بؤ موسولَمان دروست دةكاةن و شاوبهةو بةلَطاةي    
بيَ بنةما دةهيَننةوة بؤ خةلَكي، خاواي طاةورة لاة قورئانادا شاوبهةكانيان ثوضاةلَ       

                ٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ]، خاواي طاةورة دةتاةرمويَت:    دةكاتةوةو بة درؤيان دةخاتاةوة 

 ]الفرقان[ [             ٻ  پ  پ  پ  پ

واتة:  هيض منونةو رِةخنةيةكت باؤ ناهيَنناةوة، ئايئي ئيَماة رِاساتيةكةي و      
 باشرتين رِونكردنةوةمان بؤ هيَناوي.
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منونااةي ئااةو كةسااانةش، بيدعةضااي و طومرِاكااانن لااة طؤرِثةرسااتةكان،     
اي طااةورةيان وازليَهيَنااوةو شااةريكيان بااؤ خااواي  ئةواناةي كااة ئاااييين ثاوخة خااو  

طةياندؤتااة هاوتاااو   (يهم السددالمعلدد)طااةورة برِيااارداوة و ثياوضاااكان و ثيَاةمبااةرانيان  
هاوشاااني خااواي طااةورة،  ااا ئااةو كةسااانة شااوبهةي زؤريااان ثيَيااةو وةكااو بةلَطااة   
ار بااةكاريان دةهيَاانن، ئيَمااةش بااؤ وةآلم دانااةوةي شااوبهةكانيان دوو شاايَواز بااةك   

 ( وةآلمي كورل و ثوخت و وةآلمي دورو دريَذ.لص  فَ ل، والُ مَ جح الُ دةهيَنني، )

 وةآلم دانةوةيان بة كورتي

 ( اجلواب اجململ) 

ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   خواي طةورة دةتةرمويَت:]

  ڭۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ۀڻ   ڻ  ڻ

ې  ې     ې   ى    ېٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ  ۆ  ۈ  ۈ     ۆڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ

 ] آل عمران[ [  ى  ائ

واتة:  خوا زاتيَكة كة ئةم قورئانةي بؤ دابةزاندويت،  ا واتاي هةناديَ  لاة   
ئايةتةكاني موحكةم و رِون و ئاشكران، كة ئةو  ؤرةيان بةشي ساةرةكي قورئاانن،   

نااني و ليَكداناةوةي  يا يااا   وة هةناديَكي تاريش لااة ئايةتاةكاني واتاكااني زؤر رِون    
هةلَدةطرن، بؤية ئةو كةسانةي كة لةدلَيانادا ردان هةياة دةضان شاويَن ئاةو ئايةتاة       
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موتةشابهانة دةكةون، بؤئةوةي تيتنة بنيَنةوة و ليَكداناةوةي نارِاساة باؤ بكاةن،     
 هةرضةندة ليَكدانةوةي ئةو ئايةتانة تةنها خواي طةورة خؤي دةيزانيَت.

إاَذا هااتووة كةدةتاةرمويَت: )    صاةحييي ثيَاةمباةردا  وة لةتاةرمودةي  
َذُروُهمح  اّلل ُ رََأيدحُتُم ال ذايَن يَدت باُعوَن َما َتَشابََه مانحُه فَُأولَئاَك ال ذايَن ََس ى   .(رواه مسلم)( فَاحح

واتة: هةركةسيَكتان بيين شاويَن ئايةتاة موتةشاابيهةكان كاةوتبوو، ئاةوة      
 ةورة ناوي بردون، ئاطاداريان بن و خؤتانيان ليَ بثاريَزن.ئةو كةسانةن كة خواي ط

ئاطادارماان دةكاتاةوة لاةو كةساانةي كاة شاويَن         ئةوةتا ثيَاةمباةرمان  
ئايةل و تةرمودة ليَكضووةكان دةكةون، وة دةيانةويَت حةق و رِاسة ثيَ داثؤشان  

هيَنااوةو   و ناحةقي ثيَ بطؤرِن بة حةق، ئةو  اؤرة كةساانة خاواي طاةورة ناويااني     
 [.فََأم ا ال ذايَن يف قُدُلوِباامح زَيحغ  وةسري كردون بؤمان بة]

ئةوةية كة ترسااوة ئاةو    هؤكاري ئةو ئاطاداركردنةوةيةي ثيَاةمبةريش 
 ؤرةكةسانة طومرِامان بكةن و لاة خشاتةمان باةرن، و ِريَطااي رِاساتمان لاَي هةلَاة        

اري كردوينةتاةوة لاة خؤياان و لاة     بكةن بة شويَن كةوتين ليَكضووةكان، بؤية ئاطاد
 .(1)شويَنكةوتين رِيَبازةكةيان

                                                           

( خليدل أددد مامؤساتا بةنرخةكةي ) بؤ زياتر شارةزابون لةم باسة دةتوانيت كتيَبة هةرة( 1)
كاة   (تين طومان لةسةر خوا ثةرسيت موسلَماان نةهيَشبةناوي: ) )خوا بيثاريَزيَت(تويَنيتةوة

 . وةرطيَرِبارةيةوةبةرِاسة كتيَبيَكي كةم ويَنةية لةم 
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 وةآلم دانةوةي شوبهةكانيان بةدرَيذي

 (اجلواب الفصل)

 شوبهةي يةكةم :

: ئيَمة شةري  بؤ خوا برِيار ناادةين، وة شاايةتي دةدةيان كاة هايض      دةلَيَن
دو زيااان كةساايَ  بةديهيَنااةرو رِؤزي دةر نييااة، وةهاايض كةساايَ ناتوانيَاات كااة سااو   

ناةبيَت، كاة تاةنهاو باَي هاوةلَاة، وة شاايةتي دةدةيان كاة          هللابطةيةنيَت باة خاةلَ    
نيَردراوي خوايةو ناتوانيَت هيض ساودو زيانيَا  تةناناةل باؤ خؤيشاي       موحةممةد 

دابني بكال، بةآلم لةبةر ئةوةي ئيَماة تااوان باارين، وة ثياوضااكان خاترياان هةياة       
 يَطةي ئةوانةوة داوا لة خوا دةكةين.  لةري خوا، بؤية ئيَمة لة رِ

 وةآلمي شوبهةي يةكةم:

دة اةنطا لاة دذياان، وة     بزانة! ئاةو كاةس و تاقماناةي كاة ثيَاةمباةر      
سةرو مالَي حةآللَ كردبوون، دانيان دةنا بةو رِاستيةدا، وة دانيشايان دةناا باةوةدا    

يان دةهيَناان لةباةر   كة )بت(اة كانيان هيضيان بة دةست نيية، باةلَكو تاةنها باةكار   
ئةوةي  كة خاتريان هةية لةري خوا وة بؤ ئةوةي كاة بيانكةناة واسايتة لاة نيَاوان      
خؤيان و خواي طةورةدا و شةتاعةتيان بؤ بكةن، بةآلم دان نانيان تةنها بةوةي كاة  

 ية  خوا هةية و تاكو تةنهاية هيض سوديَكي ثيَ نةطةياندن.
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                     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     ٱ  ]ضونكة خواي طةورة دةتةرمويَت: 

 ]األنبياء[ [                                  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  

واتة: ئيَمة هةر ثيَاةمبةريَكمان ناردبيَت ئيئي وةحيمان بؤ كردووة كة هيض 
  ثةرسرتاويَكي بةحةق نيية من نةبيَت وة بةتةنها من بثةرسنت[

 الذارايت[] [                     ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ]هةروةها دةتةرمويَت:    

واتااة: ماان  نؤكااةو ماارؤضت بااؤ هاايض شااتيَ  دروساات نااةكردووة تااةنها بااؤ   
 ثةرستين خؤم نةبيَت بةتا  و تةنها.

             ڦ   ڄ   ڄ           ڦ                                           ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ]وة دةتةرمويَت: 

 ] آل عمران[ [              ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

يياة  واتة: خواي طةورة خؤي شايةتي داوة كة هيض ثةرسرتاويَكي بةحاةق ن 
خؤي نةبيَت، وة تريشتةكان و خاوةن زانستةكانيش باة تاةواوةتي شاايةتيان داوة    

 يةي كة بةتواناو داناية. هللاكة هيض ثةرسرتاويَ  نيية  طة لةو 

  ]البقرة[ [                                      حئ      مئ       ىئ        يئ    جب  حب    خب     جئ                ی  ی           ی]وة دةتةرمويَت:    

ةلَاة، هايض ثةرسارتاويَكي بةحاةق  نيياة      واتة: خوداي ئيَوة تةنهاو بايَ هاو 
 خؤي نةبيَت، بةخشندةو ميهرةبانة. 
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واتة: بةتاةنها مان    ]العنكبدوت[ [        چ  چ   چ  وة هةروةها دةتةرمويَت:]
 بثةرسنت بةبيَ هاوةلَ. 

 هللاوة ضةندين ئايةتي تاريش كاة بةلَطاةن لاة ساةر ئاةوةي دةبيَات تاةنها         
رتيَت و شةريكي بؤ برِيار ناةدريَت، ناة    كةسي تر نةثةرس هللابثةرسرتيَت و  طة لة 

 تةنها دانبنريَت بة دةستةآلل و هةبوني خوادا.

 

 شوبهةي دووةم :

دةلَيَن: ئةو ئايةتانةي كة لة سةرةوة باساكران، خاواي طاةورة دةرباارةي     
)بات( ثةرساتةكان ناردويةتيااة خاوارةوة، بااةآلم ئةواناةي كاة ئيَمااة دةيانكاةين بااة       

و خاوادا، ئاةولياو ثيااو ضااكانن، كاة  ياوازياةكي زؤرياان        واسيتة لة بةيين خؤمان 
 هةية لة طةلَ )بت(اة كاندا. 

 وةآلمي شوبهةي دووةم:

، ماناي واية شةريكي  هللابزانة! هةركةسيَ  شتيَكي تر بثةرستيَت  طة لة 
بؤ برِيار داوةو كةواتة هةروة  واية )بت(اي ثةرستبيَت، ئيرت ضي  ياوازياة  هةياة   

و ثياوضاااكاندا، كااة هااةر  ةرسااتين )باات( و ثةيكااةر و ثيَاةمبااةران لااة نيَااوان ث
 بكريَت بة هاوتاو شةريكي خواي طةورة؟. 
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وة لااةثيَش هاااتين ئيساايمدا بيَباوةرِةكااان هةنااديَكيان هاواريااان دةكااردة 
)بت(اة كان، وة هةيان بوو كة هاواري دةكردة ثياوضاكان، بةلَطةش بؤ ئاةوةي كاة   

دةكااردة ثياوضاااكان ئااةو تةرمايشااتةي خااواي طةورةيااة كااة  هةنااديَكيان هاواريااان 
 ] اإلسراء[[                            ې  ې     ې  ى  ى  ائ  ائ  ېئ]دةتةرمويَت: 

واتة: ئةوانةش كة ئةوان هانايان بؤدةبةن خؤشايان هاناا باؤ خوادةباةن و     
داواي نزي  بونةوةي ليَدةكةن"ئيرت بؤ لةوان دةثارِيَنةوةو دةيانكةنة واسيتة، ئاةي  

 ناثاريَنةوة؟". هللاخؤ لة بؤضي رِاستةو

دةثةرسات، ئاةو    وةبةلَطةش بؤ ئةوةي كة هةنديَكيان ثيَاةمباةرانيان    
لةرياااةن  ئايةتةياااة كاااة باساااي ثةرستين)عيسااااي كاااورِي مةرياااةم( دةكاااال 

                        چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ]طاورةكانااةوة، خااواي طااةورة دةتااةرمويَت:    

 ]الائدة[[     ھ     ژ                        ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

خواي طةورة دةتةرمويَت ئاةي عيسااي كاورِي مةرياةم ئاياا تاؤ باةو         تة:وا
 ؟هللاخةلَكةل طوتووة من و دايكت بكةنة دوو ثةرسرتاو  طة لة 

وة تياياندا هةبووة كة مةرئيكةتيان ثةرستووة، بةبةلَطاةي ئاةو ئايةتاةي    
                              ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ] كة خواي طاةورة دةتاةرمويَت:  

 []السبأ [    ڀ  ڀ
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واتة: رِؤذي دوايي خواي طةورة هةموو مرؤضاةكان كؤدةكاتاةوة ثاشاان باة     
 .مةرئيكةتةكان دةتةرمويَت: ئةريَ ئةم كؤمةلَةيان ئيَوةيان دةثةرست؟

بة بةلَطةي ئةو ئايةتانةي سةرةوة ئةو بؤضاونةيان ثوضاةلَ دةبيَتاةوة كاة     
بيَت، باةآلم  تاةنها )بات( ياان ثةرسات      طواية موشريكةكاني ساةردةمي ثيَاةمباةر  

دوو و ثياوضااكان، ئاةم طوتةياةمان لاة       ئةمان تةنها هاوار دةكةنة ثيَاةمبةران
 :ريةنةوة دةسةمليَنني

ئااةو بؤضااونةيان رِاساات دةرنةضااوو كااة طوايااة موشااريكةكاني      يةكللةم:
ئةوسةردةمة تةنها )بت( يان ثةرستووة، بةلَكو تياياندا هاةبووة كاة ثيَاةمباةران و    

 ستووة.ثياوضاكانيان ثةر

، تاةنها  ئةطةر وامان دانا كة موشريكةكاني سةردةمي ثيَاةمباةر  دووةم:
)بت( يان ثةرساتبيَت، ئاةوة لاةو حالَةتةيشادا هايض  ياوازياة  نيياة لاة نيَوانيانادا          
ضونكة هةردووريان شتيَكيان ثةرستووة كة شايةني ثةرسنت نني و هيض سوديَكيان 

 ثيَ ناطةيةنيَت.

انيمان كة خواي طةورة هةركةس )بت(اي ثةرستبيَت كةواتة بةم شيَوةية ز
بة بيَباوةرِ ناوي هيَناوة، هةروةها ئةوانةش كاة ثياوضااكانيان ثةرساتبيَت هاةر باة      

لاااة دذياااان  اااةنطاوة، وة ثةرساااتين    بيَبااااوةرِي نااااوي باااردون و ثيَاةمباااةر 
  و ثياوضاكان بؤيان نةبووة بة بةلَطةو سودي ثيَ نةطةياندوون. ثيَاةمبةران
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 شوبهةي سيَ يةم:

دةلَيَن: كاترو بيَباوةرِةكان بؤية )بت( يان دةثةرست باؤ ئاةوةي ساوديان    
ثيَ بطةيَنيَت و زيانيان ليَ دورتةنةوة، بةآلم ئيَمة هيض شتيَ  لةو دوانة داواناكاةين  

ناةبيَت وة ثياوضااكان هايض ياان باة دةسات نيياة، تاةنها ئيَماة وةكاو            هللاتةنها لاة  
بةكاريان دةهيَنني، وة لة رِيَطةي ئةوانةوة لة خاواي طاةورة نزيا     شةتاعةل كاريَ  

 دةبينةوة.

 

 وةآلمي شوبهةي سيَيةم:

بزانة! ئةو طوتةيةيان كتومت لاة طوتاةي بيَباوةرِةكااني ئةوساا دةضايَت،      
   ژ  ]وة  خواي طةورة ئاطاداري كردوينةتاةوة ضاونكة ئاةوانيش دةياانطول:     

 الزمر[][      ہ          گ  ڳ                                  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ   گ    

شة تر دةكةنة ثشتيواني خؤيان، دةلَيَن  هللاواتة: ]ئةوانةش كة  طة لة 
[ هللائيَمة ئةو شاتانة ناثةرساتني تاةنها باؤ ئةوةناةبيَت كاة نزيكماان تةناةوة لاة          

 ] يونس[ [     ۉ     ۓ           ھ  ھ   ے  ے  هةروةها دةتةرمويَت:]

 .هللاواتة: ئةوانة تكاكارمانن لةري 
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 ضوارةم : شوبهةي

هيضي تر ناثةرساتني، وة ئاةوةي ئيَماة دةيكاةين      هللادةلَيَن: ئيَمة  طة لة 
 لة هاواركردنة ثياوضاكان و هانا بردن بؤيان، عيبادةل و ثةرسنت نيية. 

 وةآلمي شوبهةي ضوارةم:

بزانة! كة خواي طةورة وا يب كردووة لة سةرمان بة تةنها ئةو بثةرساتني  
يَت لة ثةرستنيدا و ئاةو ثةرستنةشاي كاردووة باة حاةق و      و دلَسؤزي تةواومان هةب

  مايف خؤي بة سةرمانةوة، ضونكة خواي طةورة بة بةندةكاني خاؤي دةتاةرمويَت:]  

 األعراف[] .ي الشركنيأ[                     ھ         ے  ے  ۓ  ۓ     ھ           ہ  ہ  ھ   ھ

خاواي  دوعا بكةن و لة خوا بثارِيَنةوة بة ئاشكراو بة نهاييَن، ضاونكة    واتة:   
 موشريكاني خؤش ناويَت. طةورة

هةروةها ثيَويستة ئةوةش بزانني كة دوعاو نزاو ثارِانةوةش هةر عيباادةل  
و خوا ثةرستني، ئيرت كة زانيمان دوعاو ثارِانةوة خواثةرستني كةواتاة ثارِاناةوة لاة    

(اة واتاة هااوةَل بِريارداناة باؤ ئاةو خواياةي كاة تاةنها         شدر ) هللاهةر شتيَ   طة لة 
 هللائةوةيااة كااةليَي بثارِينااةوةو بةندايااةتي بااؤ بكااةين و ضااونكة   خااؤي شايسااتةي 

 خوايةكي تةنهاو بيَ شةريكة.
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 ا كةزانيمان دوعاو ثارِانةوة بةندايةتية، وة شاةوو رِؤذ لاة خاواي طاةورة     
ثارِاينةوة بةترس و ئوميَدةوة، بةآلم ئةطةر تةنها بؤ ية  ثيَويساة لاة شاتيَكي تار     

و ثياوضااكان و مةرئيكاةل و  نؤكاةو     ة  ثيَاةمبةرانبثارِيَينةوة و هللا طة لة 
 ئةستيَرةو دارو بةرد، ئةوة هاوةلَمان بؤ خوا برِيارداوة لة ثةرستندا.

 الكوثر[] [             ژ  ژ  ڑ     ڑ]بؤ منونة خوا طةورة دةتةرمويَت: 

 .واتة: نويَذو قوربانيت تةنها بؤ ثةروةردطاري خؤل بكة

ان بااني ئااةوا لااة تااةرماني دةرناضااني و تااةنها  ئاايرت ئةطااةر طويَرِايااةلَي خااواي خؤماا 
سةربرِين و قورباني بؤ ئةو ئةجنام دةدةين، وة ئةطةر هةر ئاذةلَيَكمان سةربرِي باؤ  

و  هااةر دروسااتكراويَ  لااة دروسااتكراوةكاني خااواي طااةورة وة  ثيَاةمبااةران    
ة  نؤكةو شتانيَكي تر  طة لةوان، ئةوة هاوةلَمان برِيارداوة و ثةرساتنمان باؤ  طا   

 ئةجنام داوة. هللالة 

وةكااو لااة ثيَشاادا بادااان كاارد، ئااةو موشااري  و هاوةلَسِيااار دةرانااةي سااةردةمي   
زا( دةثارِانااةوة، ز، كااة لااة تريشااتةو ثياوضاااكانيان و )رل و عااو   ثيَاةمبااةريش

سةر ةم ثةرستنة كانيان بؤ ئةوان نةبوو بةلَكو تةنها لة ثارِانةوةو هانا باؤ باردن و   
ين و هةنديَ  شاة تار لاةو بابةتاناة دا دةياانكردن باة هااوةلَي خاواي         ئاذةلَ سةربرِ

(ن و لاة ذيَار ضااوديَري ئاةودان، وة     هللاطةورة، وة دانيان دةنا بةوةدا كة بةنادةي ) 
سةرثةرشة كارةو رِوداوةكان هةلَدةسورِيَنيَت، بةآلم  هللاباش دةيان زاني كة تةنها 
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ةو هاناياان باؤ دةباردن لةباةر ئاةوةي كاة       لة شتانيَكي تر  طاة لاة خاوا دةثارِاناةو    
خاوةني ِريَزن لاةري خاواو داواي شاةتاعةتيان باؤ بكاةن، ئةماةش زؤر باةرِوني لاة         

 ئايةتةكاندا ديارة.

 

 شوبهة ي ثيَنجةم:

دةَليَن: ئيَوة ئاةي يةكاواثةرساتةكان باةم طوتاناةتان نكاؤلَي لاة هاةبوني        
 .شةتاعةل دةكةن بؤ ثيَاةمبةر

 نجةم:وةآلمي شوبهةي ثيَ

 بزانة! ئيَمة بةهيض شيَوةية  نكاؤلَي لاة هاةبوني شاةتاعةتي ثيَاةمباةر     
(ااة وة   الشداف  الشدف ) ناكةين و بةدرؤي نازانني، باةلَكو لاةري ئيَماة ثيَاةمباةر    

، باةآلم لاة   داواكارين لاة خاواي طاةورة كاة باةر شاةتاعةتي ثيَاةمباةرمان تاال        
         ڳ          گ  گ  ڳ  ڳ  دةتااةرمويَت:]بنةرِةتاادا شااةتاعةل هااةمووي بااؤ خوايااة وة    

 [44]الزمر: [ ڻ

 .ية هللاواتة: بئَي هةموو شةتاعةتةكان بة دةسة 

وة كةس ناتوانيَت كة شةتاعةل بكال تةنها باة رِةزامةنادي خاواي طاةورة ناةبيَت،      
 [ البقرة] [     ی     ۅ                    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ]خواي طةورة دةتةرمويَت: 
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بكال لةري، بة ئيزني خاؤي ناةبيَت؟[   واتة: كيَ هةية بتوانيَت شةتاعةل 
وة هةروةها ناتوانريَت شةتاعةل بؤ هيض كةسيَ  بكريَت تاكو شايةني ئاةوة ناةبيَت   
و خواي طاةورة ِريَطاة ناةدال باةوةي كاة شاةتاعةتي باؤ بكريَات، باة بةلَطاةي ئاةو            

 األنبياء[] [                   ڃ  چ  چ  چ  چ     ڍ]ئايةتةي كة خواي طةورة دةتةرمويَت: 

انن شةتاعةل بكةن بؤ هيض كةسيَ  كة خوا خاؤي رِةزاي لةساةر   واتة: ناتو
 .نةبيَت

وة سوثاس بؤ خوا بة بةلَطةي ضةندين ئايةل و تةرمودةي صةحيح خواي 
شااةتاعةل بااؤ هاايض كةساايَ  بكااال تااةنها     طااةورة رِازي نابيَاات كااة ثيَاةمبااةر  

دددح موسااولَماني ) ساايمةوة (و يةكاواثةرساات نااةبيَت. ضااونكة ئةطااةر بااةناوي ئي ُمَوحّا
هةردينيَكي تر دابتاشني و بة ثيَضةوانةي دياين حةقاةوة ديناداري بكاةين ئاةوة باة       

              ڦ  ڦ  ڦ  ڄ      دلَنياييةوة خواي طاةورة وةري ناطريَات و ثيَاي رِازي نابيَات :]    

 ]آل عمران[ [             ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ

يَريَت، ئةوة ليَاي  واتة: هةركةس  طة لة ديين ئيسيم هةردينيَكي تر هةلَبذ
 رييَت.وةرناط

ئاايرت كااة زانيمااان شااةتاعةل تااةنها بااة دةساات خااواي طةورةيااة وة هاايض   
شااةتاعةتيَ  ناكريَاات تااةنها لةسااةر رِةزامةناادي خااؤي نااةبيَت، وة ثيَاةمبااةران و     
ثياوضاكانيش ناتوانن شاةتاعةل باؤ كةسايَكي تايباةتي بكاةن تااكو خاواي طاةورة         



 

 

 15 ba8.org 

 ...................................................................... رستان          ِ  شوبهةي طؤر ثة13وةآلمدانةوةي

ريَات تاةنها باؤ خاةلَكي     خؤي ِرَيياان ثاَي ناةدال، وة ِريَطاة ناادال كاة شاةتاعةل بك       
دددح يةكاواثةرساات و ) (اااةكان نااةبيَت، كةواتااة ئااوي موسااولَمان تااةنها داواي      ُمَوحّا

بيَ بةشات مةكاة،    بكةو بئَيَ: خوايةطيان لة شةتاعةتي ثيَاةمبةر هللاشةتاعةل لة 
، و ة خوايااةطيان بااةو شاايَوةيةم لاايَ بكااة شايسااتةي شااةتاعةتي ثيَاةمبااةر      

 وةية.هةردوعايةكي تر لةو شيَ

 

 شوبهةي شةشةم:

، كةواتاة ئيَماة    دةلَيَن: خواي طةورة شةتاعةتي بةخشيوة بة ثيَاةمبةر
 كة خواي طةورة ثيَي بةخشيوة.   لةو شةتاعةتة داوادةكةين لة ثيَاةمبةر

 وةآلمي شوبهةي شةشةم :

باةآلم   بزانة! رِاستة خواي طاةورة شاةتاعةتي بةخشايوة باة ثيَاةمباةر     
يَمة لةو بثارِيَينةوة، بة بةلَطةي ئاةو ئايةتاةي كاة خاواي طاةورة      نةهي كردووة كة ئ

 [اجلن] [                چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ]دةتةرمويَت: 

 .دا لةكةسي تر مةثارِيَرةوانيَ هللاواتة: لةطةلَ 

وة ئةوةش بزانة كة رِاستة خواي طةورة مايف شةتاعةل كردناي بةخشايوة   
شاةتاعةل بكاال تااكو خاواي     ، باةآلم باةو شايَوازةي كاة ناتوانيَات      بة ثيَاةمباةر 
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ناتوانيَاات سااةربةخؤ   طااةورة خااؤي رِيَااي ثاايَ نااةدال، وة هااةروةها ثيَاةمبااةر    
شةتاعةل بؤ هيض كةسايَكي ديااري كاراو بكاال هاةتاكو خاواي طاةورة ئاةو كةساة          

( بيَاات و مشدر بةشايساتةي شاةتاعةل ناةزانيَت، وة رِون و ئاشاكراية هةركةسايَ  )     
نيااة،  هااةرطيز شايساتةي شااةتاعةتي ثيَاةمبااةر  هااوةلَ بااؤ خااوا برِياربادال ئااةوا  

         ڃ  چ  چ  ]بةلَطةي ئةم طوتةيةمان ئةوةياة كاة خاواي طاةورة دةتاةرمويَت:      

 []األنبياء[         چ  چڍ

ماايف شاةتاعةتي داوة    ئةوةيش بزانة كة خواي طةورة  طة لة ثيَاةمبةر
يَمة بؤماان  بة مةرئيكةل و كؤرثةي لة بارضوو، وة ئةولياو ثياوضاكانيش،  ا ئايا ئ

 هةية لة هةموو ئةوانة بثارِيَينةوة؟ 

شةتاعةتت بؤ بكال، ئاةم دوعاياة تويَناةو     بة كورتي ئةطةر دةتةويَت ثيَاةمبةر
 اللهدم َشدفّا ح يف  نَبي دكلة خواي طةورة بثارِيَرةوة كة بةر شةتاعةتي ثيَاةمبةرل تال)

يت و رِاساتةو خاؤ لاة    بكاة  ( ضونكة ئةطاةر داواي شاةتاعةتي ثيَاةمباةر    حممددا  
شدر  خؤي بثارِيَيتةوة، ئةوة تةرخان كردني دوعاية بؤ  طة لة خوا، كة دةبيَت بة )

( واتة هاوةلَداناني طةورة كة موسولَمان بةو كارةي لاة ديان دةردةضايَت، خاوا     أكدر
 .  (1)ثةنامان بدال

                                                           

كةسيَكيش كة لة دين دةرضوو ئاةوة هايض  اؤرة شاةتاعةتيَ  نايطريَتاةوة باا شاةوو        ( 1) 
 رِؤذيش داواي شةتاعةل بكال. وةرطيَرِ
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 شوبهةي حةوتةم:

ابردن و ثشاات بةساانت بااة دةلَاايَن ئيَمااة هااةرطيز شااةري  بااؤ خااوا دانااانيَني، وة هاناا
 ثياوضاكان دروستةو هاوةلَسِياردان نيية.

 

 وةآلمي شوبهةي حةوتةم:

( واتة هاوةلَ برِيارداني لة طةلَ زينا دا حةرام كاردووة،  شري بزانة كة خواي طةورة )
 وة خواي طةورة هةرطيز لة شري  خؤش نابيَت، كةواتة دةبيَت بزانني شري  ضيية؟

زانن شااري  ضاايية؟ وة دةلَاايَن داواكردنااي شااةتاعةل لااة     لةبةرئااةوةي ئااةوان نااا  
شري  نيية! ئةمةش بةلَطةية لةسةر ئةوةي كاة هيَشاتا لاة شاري  تايَ       ثيَاةمبةر

        ڦ  ڄ    ]نةطةشتوون كة خواي طةورة ناوي باردووة باة ساتةمي هةرةطاةورة:     

 []لقمان [       ڄ  ڄ  ڄ

  ة[ستةمي هةرةطةورةي هللابةرِاسة شةري  برِياردان بؤ واتة: 

موسولَماني يةكاواثةرست! تؤش ثيَيان بئَيَ،  ا كة ئيَوة نازانن شري  ضيية؟ ئيرت 
بؤضي بة هانابردنتان بؤ ثياوضاكان كردةوةكاني ترتان دةلَيَن شري  نيية! ضاونكة  
حوكوم دان بةسةر بابةتيَكدا دواي ئاةوة دةبيَات كاة زانياريات هاةبيَت لاة ساةري،        
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ان نةكردووة، وة ناشزانن شري  ضايية! ئاةوة حوكاوم    ئيَوة كة دةلَيَن ئيَمة شريكم
 دانيَكة بةبيَ زانياري، بؤية ئةو حوكمةتان رِةد دةكريَتةوةو وةرناطرييَت.

ئةي باشة بؤضي ناثرسن شري  ضيية و ضؤنة؟ كاة ئاةويش خاواي طاةورة     
حةرامي كردووة وة  و زيناو ثياوكوشنت و كارة حةراماةكاني تار، وة برِيااري داوة    

وو تاوانيَا  خاؤش ببيَات  طاة لاة شاري ، وة بِريااري داوة كاة خاوةنةكاةي          لة هةم
تاتة دؤزةخةوة و بةهةشة لاَي حاةرام كاردووة، ئاياا ئيَاوة وادةزانان كاة خاواي         
طاااةورة شاااريكي حاااةرام كاااردووة لةساااةر بةنااادةكاني و باااة وانيش باااؤي رِون    

كاني خاواي  نةكردونةتةوة كة شري  ضيية؟ ئاةوة زؤر دورة لاة كاارة ثارِ حيكمةتاة     
 طةورةوة.

 

 شوبهةي هةشتةم :

 دةلَيَن : شري  تةنها بت ثةرستنة، خؤ ئيَمة بت ناثةرستني.

 وةآلمي شوبهةي هةشتةم:

بزانة! بت ثةرستةكان بريوبرِوايان وانةبوو كة بتةكانيان بةديهيَناةرو رِؤزي  
قورئانادا ئاةم   دةرو هةلَسورِيَنةري ئةو كةسانةن كة ليَيان دةثارِيَنةوة، تةنانةل لاة  

 رِاستيةي تيَدايةو ئةو كةسانة بةدرؤ دةخاتةوة كة وا دةلَيَن.
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ضونكة لةرِاستيدا )بت( ثةرسة واتة كةسيَ  رِوبكاتة بةرديَ  يان داريَ  يا طؤرِيَا  و  
 طااة لةمانااة، ليَااي بثاِرَيتااةوة و ئاااذةلَي بااؤ سااةربِسيَت و بَئيَاات بااةهؤي ئااةو          

ياا  دةبينااةوةو بااة هؤيانااةوة خااواي طااةورة   ثةرساارتاوانةوة لااة خااواي طااةورة نز 
 ناخؤشيةكامنان ليَ دوور دةخاتةوة يان داواكاريةكامنان دةهيَنيَتة دي. 

ئايا طؤرِثةرستةكان ئةوكارو كردةوانةي كة ئيَوة دةيكاةن لاةري طاؤرِو ئاةو كاةثرو      
 يَطايانةي كة دروست كراون لةسةر طؤرِةكان، ئاةوا هاةمان كااروكردةوة نيياة كاة      

 ثةرستةكان ثيَشرت كرويانة؟ و كردةوةكانتان وةكو ئةوان واني ية؟.)بت( 

ئاايرت بااؤ داكااؤكي لااة خؤتااان دةكااةن و دةلَاايَن: تااةنها )باات( ثةرسااة شااريكة، وة 
مةبةستتان ئةوةية كة شري  تةها تايبةتة بة )بت( ثةرستنةوة، ياخود دةتاناةويَت  

 رِانةوة ليَيان ناطريَتةوة؟بئَيَن شري  ثشت بةسنت و هانا بردن بؤ ثياوضاكان و ثا

ئةم طوتةيةتان لة قورئاندا بةرِوني بةرثةرض دراوةتةوة، ضونكة لة قورئاندا ئةوانةي 
كااة لااة بةندايااةتي كردنياناادا خؤيااان ثةيوةساات كااردووة بااة مةرئيكااةل يااان         

 يان ثياوضاكان، بة بيَباوةرِ ناوزةد كراوون. ثيَاةمبةران

 شوبهةي نؤيةم:

دةلَايَن: ئاةو موشااريكانةي كاة قورئاان باساايان دةكاال شاايةتي نااادةن باة تااا  و        
 ( وة ثيَاةمبااةريانهللاال إلدده إال تااةنهايي خااواي طااةورة لااة ثةرسااتندا و نااالَيَن: ) 

بةدرؤدةخسااتةوةو نكؤلَيااان لااة زيندوبونااةوة كااردووةو قورئانيااان بااةدرؤزانيوةو     
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( هللاوأن حممددا  رسدول  هللاشدهد أن ال إلده إال أبةسييريان داناوة، بةآلم ئيَمة دةلَيَني )
وة قورئااان بةرِاساات دةزانااني و برِوامااان بةزيندوبونااةوة هةيااة وة نويَذدةكااةين و    

 رِؤذودةطرين، ئيرت ضؤن وةكو ئةو موشريكانة سةيرمان دةكةن.

 وةآلمي شوبهةي نؤيةم:

ة بةشيَكي كاةمي  بزانة كة زاناياني ئيسيم كؤكن لةسةر ئةوةي هةركةسيَ  نكؤلَي ل
ديين ئيسيم بكال ئةوة وة  ئةوة واية كة هةمووي بةدرؤتاتاةوة، وةهةركةسايَ    

ئااةوة وة  ئةوايااة كااة باارِواي بااة هاايض    باااوةرِي بةتااةنها ثيَاةمبااةريَ  نااةبيَت 
          ڦ  ڄ  ڄ     ، ضاونكة خاواي طاةورة دةتاةرمويَت: ]    ثيَاةمبةريَ  نةبيَت

                                    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ ڇ  

  النساء[][ ک     ڑ                                     ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ

         ڃ  ڃ  چ  ]هةروةها دةرباارةي باةني ئيسارائيئةكان دةتاةرمويَت:     

      ژ  ژ       ڈ                                    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ   ڎ  ڎ  ڈ     چ     چ   چ

 ]البقرة[ [     ڳ       ک           ڑ  ڑ   ک  ک

باةآلم  كةواتة هةركةسيَ  دانيش بنيَت بةتاكيَة خواداو شايةمتان بهيَنيَات  
نكاااؤلَي وا ااا  باااوني نويَاااذ بكاااال هاااةر كااااترة، وةهةركةسااايَ  دان بنيَااات باااة  
يةكاواثةرسة و وا بيَة نويَذدا بةآلم نكؤلَي وا   بوني زةكال بكاال ئاةوة ثيَاي    
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كاتر دةبيَت، وةهةر كةسيَ  دان بنيَت بةوانةي سةرةوةداو تةنها نكاؤلَي لاة وا ا     
ةسيَ  برِواي باة هاةمو ئةواناة هاةبيَت تاةنها      بوني رِؤذو بكال ئةوة كاترة، وة هةرك

نكؤلَي لة وا   بوني حةج بكال ئةو كاترة، بةلَطةش لةسةر ئةوة ئةو ئايةتةية كاة  
يعددم مددن كفددر  –             ۇ  ۇ              ڭ                            ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ]دةتااةرمويَت: 

 مددددران[]آل ع [                      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ – بكددددون اْلدددد  واببددددا  أوببدددده هللا علددددى عبددددا ه
وةهةر كةسيَكيش برِواي بة هةموو ئةوانةي سةرةوة هةبيَت تاةنها زيندوبوناةوة باة    
درؤ تاتااةوة ئااةوة بَيباااوةرِة بااة كااؤرِاي زاناياااني ئيساايم. بااة بةلَطااةي ئااةو          

                ڭ   ۇ  ۇ     ۆ       ڭ                        ے  ے    ۓ        ۓ  ڭ  ڭ  تةرمايشتةي خواي طةوةرة كة دةتةرمويَت: ]

 ]التغابن[ [            ۉ        ۉ          ۋ  ۅ  ۅ      ۋ            ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ

 ا ئةطةر دانت نا بةمةدا، ئةوا بزانة كة يةكاواثةرسة طةورةترين وا باة  
بؤي هيَناوين و خواي طةورة تةرماني ثيَكردووة، وة زؤر طرنط ترة  كة ثيَاةمبةر

لة نويَذ و زةكال و رِؤذو و حة يش، ئيرت ضاؤن دةطوجنيَات ئةطاةر كةسايَ  نكاؤلَي      
انااةي سااةرةوة بكااال ثيَااي بيَباااوةرِ ببيَاات، هةرضااةندة سااةر ةم  لةهةريااةكيَ  لةو

هيَناويَة؟ كةضي ئةطةر نكؤلَي بكاال   تةرمانةكاني تر ئةجنام بدال كة ثيَاةمبةر
لة يةكاواثةرسة و تةوحيد كة رِيَبازي سةر ةم ثيَاةمبةرانة ثيَي بيَباوةرِ نةبيَت؟ 

 ثاكو بيَطةردي بؤ خواي تاكوتةنها لةو نةزانيية!
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ئاخر ئةوةي كة نكؤلَي دةكال لة تةوحيد و بةرثةرضي دةداتةوة بيَبااوةرِبوني رِون  
 و ئاشكراية  وان ديارة.

( دا  اةنطان، لاة كاتيَكادا    نايَفدةَ بَدما حُ لةطاةلَ هاؤزي )   ئةوةتا هااوةآلني ثيَاةمباةر  
وة  (هللاوأن حممددا  رسدول  هللاشدهد أن ال إلده إال اموسولَمانيش ببون وة دةيان طول )

بانطيااان دةدا و نويَااذيان دةكاارد، تااةنها ئااةوةبوو ثياويَكيااان خسااتبووة هاوتاااو      
 !  هاوشاني ثيَاةمبةر

ئةي ئايا دةبيَت حالَي ئةوانةي ئيَستا ضي بيَت كاة دروساتكراويَكي خاواي    
طااةورة دةخةنااة رِيَاازةي خااوداي باااآل دةسااة زةوي و ئادانااةكان؟ ئايااا ئةوانااة   

 شايستة ترنني بةو حوكمة؟!

( هااةر سااوتاندني، خااؤ كااورِي ئااةبوتالَي  علدد وة ئااةو كؤمةلَااةي كااة )
( بااوون، وة طالدد  وأبدد كااورِي  لددعهااةمويان موسااولَمان بااون و هاااورِيَ و هاااوةلَي )

زانياري شةرعيان لة صةحابةكانةوة وةرطرتبوو، بةآلم طومرِاييةكاةيان لاةوةدا باوو    
تااكو طةياندياناة ثئاةي     داكة زيادةرِةويان كرد لة بةرز كردنةوةي ثئاةي )عاةلي(  

(و يوسددفخوايااةتي، وة  ئااةو كؤمةآلنااةي تاار كااة بااريو باوةرِيااان وابااوو دةرحااةق ) 
 ( "كة دووشةخص بوون قةبرةكانيان دةثةرسرتان" وة هاوشيَوةكانيان.ََشحَسان)

باشة خؤ ئةو كؤمةلَة موسولَمان بون ئةدي ضؤن ئةصيابةكان بة كاترياان  
 ا وا طومااان دةبااةن كااة صااةحابةكاني ثيَاةمبااةر  دانااان و لااةناويان بااردن. ئاياا  
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( و البددوي( و )اْلسدنيموسولَمانانيان باةكاتر دادةناا. ئاياا وادةزانان ثارِاناةوة لاة )      
( زياان بةخشاةو   هاوشيَوةكانيان زةرةر لة ئيمان نادال بةآلم ثارِانةوة لة )عةلي 

 خاوةنةكةي ثيَ كاتر دةبيَت؟.

( ئاةو  بدم عبيدد القددا ساةر كااتر باوني )   هةروةها هةمو زانايان ياةكرِان لة 
شهد أن ال إله أهؤزةبون كة مةغري  و مصريان لة ذيَردةستابوو، خؤ دةشيان طول)

( وة  ومعااااااةو  ةماعةتيشاااااايان دةكاااااار وة ريف   هللاوأن حممدددددددا  رسددددددول  هللاإال 
موسولَمانيَتيشااايان ليَااادةدا باااةآلم ئاااةو كاراناااةيان ناااةبوون باااةرِيَطر لةباااةردةم    

 (بدةن بةسةرياندا. الر ةاني ئةو كاتةدا كة حوكمي هةلَطةرِانةوة )موسولَمان

كاتيَ  هةنديَ  شتيان ليَدةركةول كاة ثيَضاةوانة و موخالةتاةي بروبااوةرِي     
موسااولَمانانيان ثيَاادةكرد، بؤيااة موسااولَمانةكان لااة دذيااان  ااةنطان و ضااي وآلتااي   

 نكردةوة ليَيان. موسولَمانان لة ذيَر دةستياندا بوو ئازاديان كرد و ثاكيا

 ا ئةطةر موسولَماناني ثيَشو كةسيان بة كاتر دانةناياة هاةتاكو ساةر ةم    
شاايَوازةكاني كااوتري تياكؤدةبيَتااةوة ئاايرت بؤضااي لااة بابااةتي حااوكت دان بةسااةر    

( باسااي  ؤرةكاااني كاتربونيااان نوساايوة؟ هةركااةس ِبب حكددم الرتددهةلَطااةرِاوةدا)
ي كاتردةبيَت، تةنانةل شة زؤر ورديشايان  هةر ؤريَ  لة  ؤرةكاني كوتر بكال ثيَ

بؤباس كردوين، وة  طوتين وشةيةكي كوتر با لة دلَيشيةوة نةيئَيَت، يان وشةيةكي 
كااوتر بةريااةني طالَتااةو طةثااةوة بكااال، ضااا ئةطااةر كاااتر بااون بةهااةر يااةكيَ  لااة    
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 ريةنةكاني كاتر بوون نةيةتةدي ضونكة خاوةنةكةي لةريةنةكاني تري دينةوة كاةم 
و كورِي نيية ئيرت باس كردناي بةشاةكاني كااتر باون و لاة ديان هةلَطةرِاناةوة هايض         

 سوديَكي نابيَت.

بؤ منونة خاواي طاةورة حاوكمي كااتربوني دا بةساةر ئاةو دورِوواناةدا كاة         
و نويَاذيان   وشةي كاتربون بةدةمياناداهال، هةرضاةندة لةطاةلَ ثيَاةمباةردا باون     

دةكاااردوو  يهادياااان دةكااارد و باااة زماااان دةكااارد و زةكاتياااان دةدا و حاااة يان 
   ٺ  شايةمتانيان دةهيَنا، ئةوةتا خواي طاةورة دةربارةياان دةتاةرمويَت:]    

 ]التوبة[[                                       ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ        ک

كة هيضي خراثيان نةطوتووة، بةآلم لة رِاستيدا  هللاواتة: سويَند دةخؤن بة 
ةهؤي ئةو وشةيةوة كاتر بونةوة لاة دواي  ئةو وشةيةي كة طوتيان كوتر بوو، بؤية ب

 .موسولَمانيَتيةكةيان

هةروةها خواي طاةورة حاوكمي كااتر باوني دا بةساةر ئاةو دورِواناةدا كاة         
          ژ  ڑ  ڑ        ژ]هااوةآلني طاول:    تةنانةل بة طالَتةوة شاتيَكيان باة ثيَاةمباةرو   

  ]التوبة[ [     ڻ   ڳ                                               ک  ک         ک  ک  گ  گ  گ  گ            ڳ  ڳ

واتة: بئَيَ ئةوة طالَتةتان بة خواو ئايةتةكاني و نيَردراوةكةي دةكرد؟ تازة 
 واي ئةوةي كة موسولَمان ببوون.ثاكانة مةكةن بةرِاسة ئيَوة ثيَي كاتر بون لةد
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وة بةلَطةي زؤر هةية لةسةر ئاةوةي  ااري واهةياة كةسايَ  باةبيَ ئاةوةي       
ة  بةني ئيسرائيئيةكان كة لاة دواي  خؤي بزانيَت شتيَ  دةلَيَت ثيَي كاتر دةبيَت، و

   ڀ    :](يان طولموسىئيمان هيَنانيان و هةستان بةكردةوةي ضا  كةضي بة )

، هااااةروةها طوتااااةي هاوةلَةبااااةرِيَزةكاني   [ ڤ       ٿ                            ٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿ
ُدددمح ذاُت َأندددواهُ كاااة طوتياااان)  ثيَاةمباااةرمان ََ كمدددا  َعدددلح لَندددا ذاُت أندددواُه َ ُ  َ     ُ إبح َ ُ ح        َ  ُ       ُ َ  ح َ       ئااايرت    (  ح

َ  َ  ُ      ُسبححاَن هللاا هذا َكما قاَل َقوُم موسدى  تةرموي: بةرثيَاةم َ   ا     َ                         ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ]ُ  ح  

َلُكمح(         َ  ح    اَ  ا ا َ  َحَ  ُ  )وال ذي نَدفحس  باَيداها َلََتحَكدُ    [      االعراف ]   [ ڤ       ٿ             ٿ        ٿ  ٿ ُ  ح  ُسدن َة َمدنح كداَن قَددبدح  َ َ   َ   ح ُ   َ  َ  ح    . ئاةم دوو   
(يااش حممدد( و )موسدىبةسااةرهاتةش بةلَطااةن لةسااةر ئااةوةي كااة هااةردو ثيَاةمبااةر)

 ( زؤر بةتوندي بةرثةرضي ئةو طوتانةيان داوةتةوة.  الة والسالمعليهما الص)

 

 شوبهةي دةيةم:

            ٺ  ٺ     ٺ  ] ئةو طوتةيةي كة بةني ئيسرائيئيةكان بة موسايان طاول  دةلَيَن

:  وة ئاةو طوتةياةي كاة ئةسايابةكان باة ثيَاةمباةريان طااول      [  ڤ       ٿ             ٿ        ٿ  ٿ
ُمح ذ) ََ كما  َعلح لَنا ذاُت أنواُه َ َ ُ ح  إبح     َ  ُ       ُ َ  ح  َ      ُ   َ    ُ اُت َأنواهُ   ح  ( خؤ ثيَي كاتر نةبوون. 
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 وةآلمي شوبهةي دةيةم:

صةحابةكان وة هةروةها بةني ئيسرائيئيةكان لةثاش ئةوةي كاة ثيَاةمباةرةكانيان   
بةرثةرضياندانة ئيرت وايان نةطوتةوة، ضونطة طوماني تيَدا نيية ئةطاةر لاةدواي ئاةو    

صاةحابةكانيش ئةطاةر    رِوداوةش وايان بطوتباياة ثيَاي كااتر دةباوون، وةهاةروةها     
 نةكردايةو هةر بةردةوام بوناية ئةوا كاتر دةبون. بةطويَي تةرماني ثيَاةمبةريان

 

 شوبهةي يازدةيةم

دةلَيَن : لة حةديسدا هاتووة كة ثيَاةبةري خوا ئينكاري لة ئوساامةي كاورِي زةياد    
روةها لاة  ( نابيَت لاةدواي ئاةوة بيكوذيَات، هاة    هللاال إله إال كرد كة هةركةس طوتي )

امادرحُت أن اقَاتادَل الن داَح َحد   يَدُقولُدوا حةديسي تردا هاتووة كة ثيَاةمبةر دةتةرمويَت: )
( وة تةرمودةي ترمان زؤرة لةوبارةياةوة كاة هةركاةس شاايةتوماني     : اَل إلده إاال  هللا

 هيَنا نابيَت بكوذريَت.

 

 :يةموةآلمي شوبهةي يازدة

 ةنطاوة وة بةديئيشي طرتوون، لةطاةلَ  لةدذي  ولةكة  ثيَاةمبةري خوا
( وة لةدواي ئةويش هاوةآلن  اةنطان دذي هاؤزي   هللاال إلده إال ئةوةشدا دةيانطول )
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( كة شايةمتانيان دةهيَنااو نويَاذو رِؤذوشايان دةكاردو ثيَشايان دةطاوترا       ةيَفدنا حُ  محا بَد)
ايةتومانيان سوتاندني هةر ش طالبموسولَمان. وة ئةو كؤمةلَةي كة عئي كورِي ئةبو 

 دةهيَنا.

وةهةروةها هةركةسيَ  نكؤلَي لة زيندوبوناةوة بكاال ثيَاي كااتر دةبيَات و      
دةبيَت بكوذريَت، هةرضةندة شايةتومانيش بيَنيَت، هةركةسيَكيش نكؤلَي لة ياةكيَ   

 لة ثايةكاني ئيسيم بكال ثيَي كاتر دةبيَت هةرضةندة شايةمتانيش بيَنيَت.

ةوةشايَتةوةو ساودي ناامييَنَ باؤ خاوةنةكاةي      باشة ضاؤن شاايةمتان هةلَد  
ئةطةر نكؤلَي لة يةكيَ  لة تةرعي دين بكال، كةضي سود دةطةيةنيَت بةخاوةنةكةي 

 ئةطةر نكؤلَي لة تةوحيد بكال كة ئةصل و بنةماي ئايين سةر ةم ثيَاةمبةرانة.  

دةربارةي ئةو تةرمودةياةش كاة ئوساامةي كاورِي زةياد دواي ياةكيَ  لاة        
( كةضاااي ئوساااامة هاااةر هللاال إلددده إال ن دةكاااةويَت ئاااةويش دةلَيَااات )موشاااريكةكا

دةيكوذيَت، ئةوة لةبةر ئةوةبووة كة واي زانيوة بة دلَسؤزي و لة دلَةوة نةيطوتووة 
سةرزةنشاة دةكاال    تةنها بؤ خؤ دةرباز كاردن طوتوياةتي، )ثاشاان ثيَاةمباةر    

ئاايرت هةركةساايَ  طااوتي   ي لةسةر ئةو كارةي( ئةم رِوداوة نابيَت بة بةلَطةي ئةوة
( موسولَمانةو كوشتين  ائيز نيية، بةلَكو بةلَطاةي ئاةوةي تيَداياة كاة     هللاال إله إال )

( وازي ليَ دةهيَنريَت ثاشاان تةماشااي دةكريَات تاا     هللاال إلده إال هةركةسيَ  طوتي )
ة كة رِون دةبيَتةوة كة رِاست دةكال يان نا، بةلَطةش مان بؤ ئةم وتةية ئةو ئايةتةي
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 [                                    ۀ   ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  وئ]خااواي طااةورة دةتااةرمويَت: 
 ]النساء[

واتة: ئةي ئةوانةي كة باوةرِتان هيَناوة ئةطةر ضون باؤ  يهااد لاة رِيَطاةي     
(،        فتثبتددواواتااة: )  ھ .خااوادا، ئااةوة بااةوردي حااالَ بةرامبةرةكااةتان رِونبكةنااةوة 

ن شااايةمتاني هيَناااو بااةكردةوة ئةمااةش ئااةوة دةطةيااةنيَت ئةطااةر يااةكيَ  بااة زمااا 
ثيَضةوانةي بنةماكاني ئيسيم دة وآليةوة، ئةوة ثيَويستة بة طويَرةي كردةوةكةي 
مامةلَةي لةطةلَ دةكريَت و دةكوذريَت،  ا ئةطةر بةطويَرةي كردةوةي خؤي نةبواية 

ئااةو رِونكردنةوةيااة هاايض سااوديَكي [  ھ]ئااةوا لااةو ئايةتااةدا كااة دةتااةرمويَت  
 نةدةبوو.

مادرحُت أن اقَاتادَل الن داَح َحد   اُ كة دةتاةرمويَت: )   ئةو تةرمودةيةي ثيَاةمبةريش وة
( هللاال إلده إال ( وتاي تةرمودةكة ئةوةية كاة هةركاةس طاوتي )   يَدُقوُلوا : اَل إلده إاال  هللا

ثيَويستة وازيئيَبهيَنريَت تاكو حالَي رِوندةبيَتةوة، ضونكة خواي طةورة دةتاةرمويَت  
ونكة ئةطااةر طومااان كاارا لااة ئيساايمةتي يااةكيَ  ئااةوة ثيَويساات بااةو  ضاا[  ھ]

وردبونةوةية دةكال، بةآلم ئةطةر زانرا تةنها بؤ خؤ ثاراسنت لاة كوشانت دةيئَيَات و    
هيضي تر ئةوا ئيرت ثيَويست بة ورد بونةوةو بةدواداضون ناكال ضونكة خاؤي حاالَي   

 خؤي رِون كردؤتةوة.
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مباةرةي كاة باة ئوساامةي طاول : كاابرال كوشات        وة ئةوةش بزانة هاةر ئاةو ثيَاة  
سااةرةرِاي ئااةوةي شايةمتانييشااي هيَنااا؟ وة تةرمويااةتي تااةرماة ثيَكااراوة لةطااةلَ 

(، هةر ئةو ثيَاةمبةرياة  هللاوأن حممدا  رسدول  هللاال إله إال خةلَ  جبةنطت تاكو دةلَيَن )
ا َلقايُتُمدددوُهمح َأيدحَنَمدددكاااة تاااةرماني داوة بةكوشاااتين خةوارفاااةكان، وةتةرموياااةتي: ) 

تُدُلوُهمح   (.فَاقدح

لةطاةلَ ئةوةشادا     بينيتانن دةسات باة يَ بياانكوذن.    لةهةر شويَنيَواتة: 
خةوارفااةكان نويَااذيان دةكااردو زيكريااان دةكااردو قورئانيااان دةخوَينااد، و لااة        

تيَااري دياان دةبااون كةضااي ئااةو كردةوانااةيان هاايض  عددنهم هللارضدد  ئةساايابةكانةوة 
ياندن، ضونكة ئيمان بةتاةواوةتي نةضاوبووة دلَياناةوة، تاةنها     سوديَكي ثيَ نةدةطة

 َ اَل دةتاةرمويَت: )  بةدةم وزمان موسولَمان بوون بؤياة لاة ثيََََناساةياندا ثيَاةمباةر    
َرُهمح  َ ُ  ح ُُيَاواُز َحَنابا َ  َ  ا   ُ  واتة ئيمانةكةيان لةقورِقورِاطةيان تيَناثةرِيَت. (.ُ َ  ا

 

 شوبهةي دوازدةيةم

خةلَ  داواي ترياكةوتن لة ثيَاةمبةران دةكةن دةلَيَن خؤ لة رِؤذي قيامةتدا 
، هاةمو عاوزر   علديهم سدالم(آ م،  ندو ،  إبدراهيم،  موسدى،  عيسدىية  لة دواي ياة  ) 

، ئةمةش بةلَطةي ئةوةية كاة داواي  دةهيَننةوة تاكو ديَنة ري ثيَاةمبةري خؤمان
 ( لة غةيري خوا نابيَت بة شري .  االستغاثةترياكةوتن كردن )
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 شوبهةي دوازدةيةم:وةآلمي 

بزانة كة داواي ترياكةوتن لة دروستكراوةكان بةمةر يَ  ئةو يارمةتيية لاة  
 تواناياناادا بيَاات ئاسااايية، وة  خااواي طااةورة لااة ضااريؤكي موسااا ثيَاةمبااةردا 

 ] القصص[ [                             ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڎ]دةتةرمويَت : 

تاا ساةري    لاة موساا   ئةوةيان كة ناسياوي بوو داواي ترياكةوتين كردة:وات
 تال بةسةر دوذمنةكةيدا.

وة ئةو خةلَكةش لة قيامةتدا داواي ترياكةوتن لة ثيَاةمبةرانة ناكةن تااكو  
ثيَاةمبااةران خؤيااان نارِةحااةتيان لةسااةر كااةم بكةنااةوة، بااةلَكو داواي يارمااةتيان   
ليَدةكةن كة شةتاعةتيان بؤبكةن خواي طةورة ئةو سزايةيان لةسةر كةم بكاتاةوة،  
باايَ طومااان  ياوازيااةكي زؤريااش هةيااة لااةنيَوان ئااةو دو داواكاريااةدا، كةواتااة ئااةو   
داواكاريةيان دروستة هةروة  ضؤن ئةسيابةكان داوايان لة ثيَاةمباةردةكرد كاتيَا    
لةذياندا مابوو كة دوعايان بؤ بكال، بةآلم لاة دواي وةتاال كردناي ئاةوة هاةرطيزاو      

اي دوعاااي ليَبكااةن، بااةلَكو ثيَشااينة    هااةرطيز نةضااونةتة سااةر قةبرةكااةي و داو   
( نكؤلَيان لةوةش كردووة كة لةري طؤرِةكةيادا لاة خاوا    السدلف الصداحباشةكامنان)

 بثارِيَينةوة ضجاي ثارِانةوة لة خؤي؟

ضونكة لة رِاستيدا هيض رِيَطريية  لةوةدا نيية كة بضيتة ري ثياو باشايَ  و  
بةمةر يَ  ئةويش ناةكريَت باة بةشايَ     داواي ليَ بكةيت كة دوعال بؤ بكال،  بةآلم 
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لة دين و هةميشة كةسيَكي ثياو باشي بيين يةكسةر بئَيَت دوعاي خيَرمان باؤ بكاة،   
(، باؤ ئاةوةي ثشات    الس دَلفا  ةا عدا َ  مادنح  سَ يح لَدثيَشينامنان بةو شايَوةيةيان ناةكردووة)  

خاؤي  نةبةسرتيَت بة دوعاي كةساني  طة لة خؤي، ضونكة وة  زانراوة هةركةسيَ  
بؤ خؤي بثاِرَيتاةوة لاة خاواو داواي ثَيداويساتيةكاني لَيبكاال ئاةوة زؤر لاة دوعااي         
كةساااني تاار باشاارتة بااؤي ضااونكة دوعااا ثةرسااتنيَكةو ماارؤض ثيَااي لااة خااوا نزياا     

َ   َ اّلل ا تَدَعاََل يُدتَدَقر ُب ِبا إََل  عاَباَ ة  دةبيَتةوة)  (.   ا  َ 

 شوبهةي سيازدةيةم

كاة ترِيَدراياة نااو     هيت ثيَاةمبةردادةلَيَن: لة ضريؤكي بةسةرهاتي ئيسا
( هيضاات ثيَويساات نييااة؟  َألَددَك َحاَبددة  ئاطرةكااةوة،  وبرائياال هاتااة ري و طااوتي ) 

( نااةخيَر هاايض ثيَويسااتيةكةم بااةتؤ نييااة. ئةمااة  َأّمددا إالَيحددَك فَددالَ لةوةآلماادا تااةرموي: )
كة ئةطاةر  دةبيَتة بةلَطةي ئةوةي كة داواي ترياكةوتن لة  وبرائيل شري  نيية، ضون

 وابواية ئةوا  وبرائيل واي ثيَنةدةطول.

 

 وةآلمي شوبهةي سيازدةيةم:

بزانة كة  وبرةئيل شتيَكي بة ئيساهيت طوتووة كة لاة توانايادا بيَات ثيَاي     
هةلَسيَت، ضونكة ئةطةر خواي طةورة تةرماني بة  وبرةئيل بكرداياة ئاةوا رِزطااري    
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اوة باة  وبرةئيال، وة  ضاؤن لاة     دةكرد، ضونكة خاواي طاةورة تواناياةكي زؤري د   
 النجم[]  [           ٹ  ٹ  ٹ   ٹ]قورئاني ثريؤزدا وةسري دةكال بة: 

بؤية ئةطةر خواي طةورة تةرماني ثيَ بكرداياة  واتة:  وبرةئيل زؤر بة هيَزو قوةتة. 
كة ئاطرةكةو ضي لة دةوريداية هةلَبطريَت و ترِيَيدا بؤ رِؤذهاةآلل ياان رِؤذئااوا ئاةوة     

ني بيكال، يا ئةطاةر خاواي طاةورة تاةرماني ثاَي بكرداياة ئياساهيت        بيَطومان دةيتوا
هاةَلبطريَت و بيباال باؤ شاوَينيَكي دورةدةساة بَيباوةرِةكاان ئاةوة         ثيَاةمبةر

بيَطومان دةيتواني بيكال، يا خواي طةورة تةرماني ثيَ بكرداية هةلَيبطريَت و بييال 
ةضاايَت كااة كابرايااةكي  بااؤ ئادااان ئااةوة بيَطومااان دةيتااواني. ئةمااةش لااةوة د    

دةولَةمةند بيَت بؤري كةسيَكي هةذارو ثيَي بئَيَت: ثيَويساتت باة ثاارة نيياة؟ ئايرت      
ئايا بةقةرز بيَت يان ثيَي ببةخشيَت ياان بةهاةر شايَوةية  بيَات،  اا بيَطوماان لاة        
توانايدا هةية بؤية ئةطةر كابراي هةذار بئَيَات باةلَي ثيَويسات ثيَياةتي شاتيَ  ثاارةم       

 ، ئةمة هيض كاتيَ  بة شري  دانانريَت.بدةيةَ

 

 

 

 



 

 

 33 ba8.org 

 ...................................................................... رستان          ِ  شوبهةي طؤر ثة13وةآلمدانةوةي

 :كؤتايي

ئيرت كة وةآلمي ئاةو شاوبهانةمان زاناي، ثيَويساتة ئاةوة بزانيات كاة مارؤض دةبيَات          
(  ااا بقلبدده وقولدده وعملدده( بيَاات بااة دلَ و زوبااان و كردةوةكاااني) موحددديااةكاواناس)

ت، ئاةوا  هةركةس بئَيَت يةكاواناست تاةنها باةدلَ باةآلم باةدةم و باةكردةوة واناةبيَ      
رِاساات ناكااال لااةو بانطةشااةيةيدا، ضااونكة يةكاواناسااني بااةدلَ، كااردارو طوتتاااري   

ددَغة  إاَذادةتااةرمويَت : ) ليَاادةخوازيَت، ضااونكة ثيَاةمبااةرمان َسدددا ُمغح   َأال َوإان  يفا اجلَح
َسُد ُكلُُّه ، َأال َوها  َسُد ُكلُُّه ، َوإانح َفَسَدتح َفَسَد اجلَح َ  ا َصَلَحتح َصَلَح اجلَح    َ    ُُّ  ُ  ُ  َ َ    َح  َ َ  ح َ   َ َ  ا ح َ      ُُّ  ُ  ُ  َ َ    َح  َ َ َ  ح   (َ    حَ  ح ُ َ  الحَقلح ُ َ َ 

ئااةي نااازانن كااة ثارضةطؤشااتيَ  لااة لةشااي مرؤضاادا هةيااة ئةطااةر ئااةو واتة:
ثارضةية باشبيَت ئةوا هةموو رشةكة باش دةبيَت وة ئةطةر خراث بيَت ئةوا هاةموو  

 اا ئةطاةر ئةوكةساة وةكاو      ت، ئةي ناازانن ئاةو ثارضاةية دلَاة؟    رشةي خراث دةبيَ
بااةرَم بااة كااردارو طوتتااار وانااةبيَت ئااةوة    دةلَيَاات تااةنها بااةدلَ يااةكاواناس بيَاات  

باوةرِبونةكااةي وة  باوةرِةكااةي تريعااةون وايااة، ضااونكة ئااةويش باااوةرِي تااةواوي  
هااةبوو بةرِاسااتيةكان و دةياازانني بااةَرم لةبااةر كةلئااةرِةقي خااؤي هااةر لةسااةر         
طومرِاييةكااةي خااؤي مايااةوة و بانطةشااةي خوايااةتي دةكاارد، ضااونكة دةربااارةي    

   پ       پ                ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ةورة دةتااةرمويَت:]تريعااةون خااواي طاا

 النمل[] [                                    پ              ڀ         ڀ  ڀ  ڀ
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دذايااةتي حااةقيان دةكاارد هةرضااةندة لااة ناخيانااةوة يااةقينيان ثيَااي  واتة:   
هاةروةها خاواي    .هةبوو بةآلم لةبةر زولَت و لول بةرزيان دانيان نةدةنا بة و حةقةدا

                   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ]بةر بة تريعةوني طاول:  طةورة دةتةرمويَت موسا ثيَاةم

 ]اإلسراء[ [                 ې   ې  ې  ې  ى  ەئ

موسا طوتي: ئةي تريعةون تؤخؤل ضا  دةزانيات كاة ئاةو كاراناةي     واتة: 
من دةيكةم تةنها لاة رياةن ثاةروةردطاري ئاداناةكان و زةوي ياةوة باؤم هاتؤتاة        

 خوارةوة.

ةوة رِاساة يةكاواناساي   ئةوةش نابيَت بةبةهانة بؤ ئةوكةسانةي  لةدلَ وة
بااؤ رِون بؤتااةوة بااةآلم لةبااةر هةنااديَ  شاات ئاشااكراي ناكااال وةكااو ترسااان لااة       
دةوروبةرةكةيان، وة ئاةو ؤرة شاتانة باؤي ناابن باة بةهاناة لاةري خاواي طاةورة          
ضونكة ثيَويستة لةسةر هاةمو كةسايَ  كاة رِةزامةنادي خاواي طاةورة تاتاة ثاَيش         

 ةرضةندة ثيَشيان ناخؤش بيَت.رِةزامةندي هةموو كةسيَكةوة، ه
وة زؤربااةي سااةراني كااوتر رِاسااتييان زانيااوة بااةلَام لةبااةر كةلئااةرِةقي      

                  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ       دذايةتيان كردووة، وة  خواي طاةورة دةتاةرمويَت:]  

  [االنعام] [   ژ     ڌ      ڍ    ڍ
           ڎ    ڎ  ڈ       ڌ                       چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ]هاااةروةها دةتاااةرمويَت : 

  [التوبة][        ڈ  ژ  ژ
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وة هااةديَ  بةهانااةيان دةهيَنايااةوة كااة لااةري خااواي طااةورة ناااخوال وة  ترسااي   
 لةدةست داني دةستةآلل و سةركردايةتي.

وة سزاي زانايين رِاساة و كاار ثاَي ناةكردني زؤر ساةخت تارة لاة سازاي          
ئةوةي كاة نازانيَات، ضاونكة ناةزان ضاوثؤشاي ليَادةكريَت تاا رِاساتيةكةي باؤ رِون          

ةوانةي خؤ بةزل زانةكانةوة كةرِاسة دةزانن و دذاياةتي دةكاةن،   دةبيَتةوة بة ثيَض
( ضااونكة رِاسااتيان  الحَمغحُغددوبا َعلَدديحهامح هةربؤيااة  ولةكااةكان غااةزةري ليَطرياوبااوون )  

( ضااونكة  الغ ددالّانيَ دةزانااي و شااويَين نةدةكااةوتن، بااةرَم طاورةكااان طومرِابااوون)      
 ثيَاةمباااةري خؤماااانرِاساااتيةكةيان ناااةدةزاني، هةرضاااةندة لاااة ثااااش هااااتين 

طاورةكانيش هة وة   ولةكةكان بون بةغةزةري ليَطراو ضونكة حةقةكاةيان زاناي و   
 شوييَن نةكةوتن.

هةورةها كاركردن باة تةوحياد و يةكاواناساي باةبيَ زانيااري و ضةساثاني       
( دورِوويش لة بيَباوةرِي خراثرتة ضونكة خواي طاةورة  النفدا لةدلَدا دةبيَتة دورِويي)

 النساء[]  [                                   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ] ت:دةتةرمويَ
، خوا ثاةنامان بادال   .واتة: دوو رِووةكان لة بين بنةوةي ئاطري دؤزةخدان

 .اعلم هللاو
 وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. هللاوصلى 


