
 اهلل وبركاتة : ورمحةموسَلمانانى بةرِيَز : السالم عليكم 
يةكيَك لةو بيدعانةى لة مزطةوتةكانى كوردستانى خؤشةويستدا لةاليةن كةساانيَكى ناةنان و باىَ    

هلل عليه وعلىى لهىه ومىل     صلًّى ا ئاطا بة سوننةتى ثيَغةمبةرى خؤشةويستمان موحةمةدى هةَلبذيَدراو
جابابزانني بةَلطاةمان   خويَندنى بيدعةى قونوتى نويَذى بةيانى بةبةردةوامىئةجنام دةدريَت بريتية لة 

ضاية باةوةى دةَلاَيني بيدعةيااةو بةَلطاةى ئةواناةك بااك بكااةيد كةئاةم بيدعاة ساةثيَنراوة بةسااةر          
 موسَلمانانى هةذاردا جىَ بةجىَ دةكةن :

ثيَغةمباةرى خؤشةويساتمان   سةر بةَلطةكان بابةيةكةوة بضينة الى فةرموودةيةكى ثيَش ئةوةى بضينة 
تاثيَمان بَليَت هؤكارى ضاية ئاةم بةَلاياناة رِووباةرِووى موساَلمانان       صلًّى اهلل عليه وعلى لهه ومل 

بينمى   دةبيَتةوة  , ثيَشةوا ئةبوهورةيرة رِةناى خواى ىلَ بيَت بؤمان دةطيَرِيَتاةوة و دةفاةرموويَت :    
ُُ اهوىََ  ءى َ َ راعِاب،ىفقا :وى ى  لسىى اه ى عة          صلًّى اهلل عليه وعلى لهه ومل   اهنيبُّ  يف جملٍس ُيَحىِّث

ََ         صلًّى اهلل عليه وعلى لهه ومل :مضى رمَُى اهلل،  َِ ُُا :وى ى بُىُا اهوىََ   َمىم،َق ل فى َى :ا اى ُيَحىِّث
َُ اه  ئُل عن اه  عة،((  ف ى  ل ف َىا وف ى بُُضه   بل مل ي مْقا حسى إذا فضى حِّي َثه ف ى  ))رايَن ررا

َِ اه  عةا((ا ف ى  كيَف  إض عُسه   فى ى  ))إذا  ه  رن  ي رمََى اهلل،ا ف ى   َُت، األال نة  : نسظ، )):إذا ُضيث
َِ اه  عةا(( َِ رهله، : ْنَسظ، ُِ إىل غاْي ََ ُلْشَسغ،لٌ :،ف َحِّ،يث،ه، :اأاَت َّ اْهَحِّ،يَث ُث َّ راَء َب اه َّ ئ،َل صحيح اهبخ رى    [ ُومثَِّ األاْل فةرموودةى ذمارة َب ب َلْن ُمئ،لَ ع،ْلًم  َوُه

 95.] 
لة دانيشاتنيَكدا باوو قساةى باؤ خةَلكةكاة       وعلى لهه ومل صلًّى اهلل عليه واتة  كاتيَك ثيَغةمبةر  

دةكرد كة لةو دانيشتنةدا دانيشتبوون كابرايةكى دةشتةكى هات، ووتى: رِؤذى دوايى كةى ديَت؟ 
بةردةوام بوو لةسةر قسةكردنى خؤى )واتة: وةالمى  صلًّى اهلل عليه وعلى لهه ومل ثيَغةمبةرى خوا 

هةناديَك لةواناةى لاةويادا دانيشاتبوون فاةرموويان: طاويَى ليَباوو        كابراى نةداياةوة لةوكاتاةدا    
ََ نااخؤك باوو ، هةناديَكى ترياان فاةرموويان: باةَلكو هاةر نةيبيسات. هاةتا لاة             ثرسيارةكةى ثا
قسةكردنةكةى بوويةوة و فةرمووى: لةكويَية تا بيبينم، ئةوةى ثرسيارى رِؤذى دوايى كرد؟ كابراى 

فاةرمووى:    صىلًّى اهلل عليىه وعلىى لهىه ومىل       ى ثيَغةمباةرى خاوا  دةشتةكى ووتى: ئائةوة منم ئاة 
هةركاتيَك ئامانةت فةوتيَنرا ضاوةرِيَى رِؤذى دوايى بكة. كابراى دةشتةكى ووتى: ضؤن ئةماناةت  

فةرموى: ئةطةر كاريَك دراية دةستى كةسايَك   صلًّى اهلل عليه وعلى لهه ومل دةفةوتيَت؟ ثيَغةمبةر 
[. موسَلمانانى باةرِيَز جاوان    كارة نةبوو ئةوا ضاوةرِيَى رِؤذى دوايى بكةوة ئةوكةسة شياوى ئةو



دةردةكاةمان باؤ دةسات نيشاان     صلًّى اهلل عليىه وعلىى لهىه ومىل      سةيربكة ضؤن ثيَغةمبةرةكةمان 
دةكات كةئةويش سةثاندنى هةنديَك كةسة بةسةر موسَلماناندا كةشياو نني بؤ ئةوةى ببنة جيَنشاينى  

لاةناو مزطةوتةكانادا    صىلًّى اهلل عليىه وعلىى لهىه ومىل      ثيَغةمباةرمان  راوى خاوا  باشرتيد دروستك
لةبةرئةوةى بةئارةنووى خؤياان و لاةرِقى شاويَنكةوتووانى ِراساتةقينةى ئيساالم دةساتيان داوةتاة        
ئةجنامدانى بيدعةو خورِافةت و نيندوكردناةوةى ديناى طؤرِثةرساتى و هاواركردناة ىاةيرى خاواو       

داكردن تةنها لةبةرئاةوةى لاةناو خةَلكادا بناساريَد ئةماناة طروثيَكاى جياان و        شةريك بؤ خوا ثةي
نايةنةويَت دان بةوةدا بنيَت كةنةناند و دذايةتى قورئان و سوننةت دةكةن , ديَد ئةوةى طومرِايى و 
بيدعةية لةناو مزطةوتةكاندا طرنطى ثيَادةدةن و خاةَلكى باؤ هانادةدةن و خاةَلكيش لةبةرئاةوةى       

اينة ثاكةكة نني بةطويَيان دةكةن و دةبنة ضةكى دةستيان بؤ تيَكدان و لاةناوبردنى ئااينى   شارةناى ئ
ئيسالم , جابةثشتيوانى خواى طةورة هةرجارةو يةكيَك لةو بيدعاناةى لاةناو خةَلكادا دروساتيان     
و كردووة هةَلدةوةشيَنينةوة لةبةر ئةوةى باشرتيد جيهاد لةئيسالمدا ثاراساتنى ديناة لاة طاومرِايى     

بيدعةو سةرليَشيَواوى هةروةكو يةحياى كورِى مةعني دةفةرموويَت   ثاراسا  و ثاريَزطااريكردن   
 لة سوننةت باشرتيد شيَوةى تيَكؤشانة [ 

موسَلمانى ئانيز : خويَندنى قونوت لةنويَذدا دروستة بةبةَلطاةى قساةو كاردارى ثيَغةمباةرى خاوا      
 لة دوو شويندا كةئةوانيش : صلًّى اهلل عليه وعلى لهه ومل 

خويَندنى قونوت لةكاتى ثةيدابوونى نارِةحاةتى لاةناو موساَلمانانداو كاتيَاك بةَلاياة  هاات        -1 
بةسةرياندا   قنوت النوانل[, لةم شويَنةدا ئيمام لاة هاةر ثيَانة فةرنةكاةدا بةنويَاذى بةيانيشاةوة       

يَات و دةسات باةرن دةكاتاةوة و     لةرِكاتى كؤتااى دواى هةساتانةوة لاة رِكاون قوناوت دةخويَن     
 نويَذخويَنانيش دةست بةرن دةكةنةوة و ئامني دةكةن . 

 خويَندنى قونوت لة ويرتدا واتة رِكاتى كؤتاى شةو نويَذ   قنوت الوتر [. -2
 -اهلل عليه ومل   صلًّى -رانَّ َرُمََى ااهلًّه،  } -رضف اهلل عنه  -َوَعْن راَنَس ْبَن َل ه،ٍك بةبةَلطةى : 

َِكاُه  َِب، , ُث َّ َت َُ ُّك ََع , َيُِّْعَ َعلاى راْحَي ٍ  ل،ْن راْحَي  ، ااْه َُِّْ ااه ًِا َب صحيح . رواَ اهبخ ري )   ُلسَّفاٌق َعلاْيه، {فاَنَت َشْه

   .( ا واهلفظ مل ل 489( )  766( ا ول ل  )  9804

ية  مانط قونوتى خويَند لاةدواى رِكاون    صلًّى اهلل عليه وعلى لهه ومل ثيَغةمبةرى خوا واتة    . 
كانى عةرةب , ثاشان وانى ليَهيَناو ناةيكرد [ .    , تيايدا دوعاى لةضةند هؤنيَك دةكرد لةهؤنة

 كةئةوانيش رةعل و نةكوان و عوصوييةو بةنى ليحيان بوون [



ٍَْ  , راْو َدَع  َعلاى  –صلًّى اهلل عليه ومل   -َوَعْنُه رانَّ ااهنَّب،فَّ وةهةروةها  ] كا َن ها  َيْوُنُت َإّه  َإَذا َدَع  ه،وا
ٍَْ  [ َصحََّحُه ا،ْبُن    ( .728صحيح . رواَ ابن خزمية )ُخَزْيَمةا فا

صىلًّى اهلل عليىه وعلىى لهىه ومىل       واتة هةرلةئةنةسةوة رِةناى خواى ىلَ بيَت   كةثيَغةمبةرى خاوا  
بةبةردةوامى قونوتى نةدةخويَند تاةنها ئةطاةر دوعااى باؤ قاةوميَك بكرداياة ياان دوعااى شاةرِى          

ةوة نةيدةخويَناد ئاةويش   واتة ئةطةر ثيَويستى كرداية قونوتى دةخويَند وةئةطاةر ناا ئا    ليَبكردناية [
 لةهةر ثيَنة فةرنةكةدا نة  تةنها لةنويَذى بةيانيدا .

كةواتة خؤشةويستان خويَندنى قونوت لةكاتى نارِةحةتى و ويرتدا سوننةتةو كاريَكى رِيَثدراوة بةَلام 
ُِّْ، ْبَن طا َرَق تايبةتى كردنى بةبةيانيانةوة بيدعةو طومرِايية بةبةَلطةى فةرمايشتى ئةو هاوةَلة :  َوَعْن َم

ُ،فث  صلًّى  -فا َى  ] ف ْلُت ه،أاب،ف   َي  راَبت، َإنَّكا فاِّْ َصلًّْيُت َخْلَف َرُمََى ااهلًّه،  -رضف اهلل عنه  -اْهأاْشَج
ُِ , َوُعْثَم ُن , َوَعلافَّ , را:ا ا ُنَا َيْوُنُسََن :،ف ااْهفا -اهلل عليه ومل   ٍِ , َوُعَم َِ   فا َى   راْي ُبَنفَّ , َوراب،ف َبْ  ْج

ٌُ َُ ااْهَخْمَ ة  , َإهًّ  راَب  َداُوَد  ُلْحَِّ  449/  7و  962/  4( ا ورمحِّ )  1291( ا وابن ل ءه )  982( ا واهرتلذي )  284/  2صحيح . رواَ اهن  ئف ) [ َرَوا

 ( ا وف ى اهرتلذي   "حِّيث ح ن صحيح" .

لةسةعدى كورِى تاريقى ئةشيمى ئةشجةعيةوة رِةناى خواى ىلَ بيَت فةرمووى :   وومت بة باوكم 
وة ل  صلًّى اهلل عليه وعلى لهه ومثيَغةمبةرى خواوة : ئةى باوكة تؤ بيَطومان نويَذت لة ثشت 

ئةبوبةكر وة عومةر وة عومسان وةعةليةوة رِةناى خوايان ىلَ بيَت كردووة , ئاية ئةوان لة نويَذى 
ئةى كورِم بةيانيدا قونوتيان دةخويَند ؟ تاريقى ئةشجةعى هاوةَلى ثايةبةر لةوةَلاميدا فةرمووى : 

بةنويَذى بةيانيةوة طومرِايى [ كةواتة نانيمان تايبةتكردنى قونوت  خؤم بيدعةو داهيَنرا و طومرِايية
و بيدعةية لةسةر قسةى ئةو صةحابية موبارةكة ، ئاية بةطويَى صةحابة بكةيد يان بة طويَى مةال.... 
؟! , وةئاية صةحابة باك لة دينةكةى خوا تيَطةيشتوون يان مةال ....؟! , ئةى بؤضى بيدعةضيةكان 

تة بةَلطة بؤئةوةى لةسةرى كاربكريَت بةَلام دةيكةن لةبةر فةرموودةيةكى الوانو مونكةر كةناكريَ
ئةوةى كةميَك شارةناى ئةو كةسانة بيَت باك دةنانيَت نؤربةى عيبادةتةكانيان لةسةر قسةى الوان 
و درؤو و مونكةر بنياد ناوة بؤية  دينةكةيان بةو شيَوةية بةئارةنووى خؤيان طؤرِيوةو سوثاك بؤ 

:اأالَّ  :،ف ااهصُّْبَح :الاْ   يَيان نةخةَلتيَد , فةرموودةكةك ئةمةية :  خوا خةريكة موسَلمانان بيانناسد و ث
 جاهةرضى دةربارةى نويَذى بةيانية  ( . 44/  2( ا واهِّار فطين )  172/  4لن ِ . رواَ رمحِّ )  َيَزْى َيْوُنُت َحسَّى :ا َرَق ااهُِّّْنَي  [

 قونوتى دةخويَند تا وةفاتى كرد [. صلًّى اهلل عليه وعلى لهه ومل ثيَغةمبةرى خوا بةبةردةوامى 



جا موسَلمانى خؤشةويست ئةم فةرموودةية مونكاةرو الوانة ناكريَتاة بةَلطاة لةبةرئاةوةى )) ئاةبو      
جةعفةرى ِرانى كاةناوى عيسااى كاورِى ماهاناة    لةفةرمودةكاةدا هةياةو ناناياان ئاةم كةساة          

ثريا األح ديث اهصُيفة واملَضَعة هشيخ اإلمال  اإلل   األهب نف رمحه اهلل   ف ى ابن حنبل واهن  ئف   هيس ب هوَيا وف ى ربَ زرعة   يه  كمل لة بةمونكةرو الوان ناودةبةن 

رت بؤدةبيَت بكريَتة بةَلطةو موسَلمانانى ثىَ ضةواشة بكريَات  ئةوة فةرمايشى طةورة ثياوانى ئوممةت لةسةر ئةو كةسة ئيا وف ى اهفالس   ميف  احلفظا وف ى ابن حب ن   حيُِّ ب ملن كري عن املش هري ". 
 (   " :أبَ ءُفِ فِّ ضُفه رمحِّ وغريَا وف ى ابن املِّيين   ك ن خيلط. وف ى ربَ زرعة   ك ن يه  كثريا.  1/99وف ى ابن اهوي  يف " زاد املُ د " )  ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

دعةضيانة ضونكة باسى ئةوة دةكات , بةَلام ئةطةر وا دابنيَني صةحيحيشة ئةوا هةربةَلطةنية بؤ ئةو بي
بةبةردةوامى لةدواى هةستانةوة لةرِكوعى نويَذى صلًّى اهلل عليه وعلى لهه ومل  كةثيَغةمبةرى خوا 

نؤر وةستان  –طَى اهوي   بةيانياندا نياتر دةوةستا   ضونكة يةكيَك لةواتاكانى قنوت واتة : 
ثيَغةمبةرى خوا كى داوةتةوة و دةفةرمويَت : هةروةكو شيخى ئيسالم ئينب و قةييم بةوشيَوةية ليَ

بةبةردةوامى لةدواى ئةوة لةرِكون هةَلدةستايةوة ئةم دوعايةى صلًّى اهلل عليه وعلى لهه ومل  
ااهلًُّه َّ َربََّن  هاكا ااْهَحْمُِّ ل،ْلَ   دةخويَند تا وةفاتى كرد [ و دوعاكةك ئةمة بوو كةدةيفةرموو:  

ََات، َول،ْلَ  َُْبُِّ  ااه ََّم ُُِّْ , راْهَل ااهثََّن  ، َواْهَمْجِّ، , راَحقُّ َل  فا َى ااْه  -ااْهأاْرَض , َول،ْلَ  َل  ش،ْئَت ل،ْن َشْفٍ  َب
َُْت , َوها  َيْنفاُق َذا ااْهَجِّث ل،ْنكا اا -َوك لٌَّن  هاكا َعْبٌِّ  ُْط،َف ه،َم  َلَن  ْهَجُِّّ[ااهلًُّه َّ ها  َل ن،َق ه،َم  راْعطاْيَت , َوها  ُل

  ( . 966صحيح . رواَ ل ل  ) 

كةواتة بةسة طومرِاكردنى موسَلمانان و بطةرِيَنةوة بؤ الى خواى طةورةو خاؤت بةطاةورة مةناناة    
لةئاست سوننةتداو جََ بةجيَى بكة واهلل ى ئةم دينة ناتةواو نية تا ثيَويستى بةمد و تؤ بيَت تاتةواوى 

بكةن بؤخؤتان باشرتة ضونكة لةرِؤذى دوايدا رِووتاان  بكةيد و كةم و كورتيةكانى دابثؤشني , تةوبة
لةكاتيَكدا دينةكةيتان طؤرِيوة و ئاةو   صلًّى اهلل عليه وعلى لهه ومل ثيَغةمبةرى خوا نايةت بطةن بة 

 هةموو بيدعةتان بؤ نياد كردووة.
بةبيدعةرِانيد ؟ ئةوةى ماوةتةوة ئةوةية ئيَمة ضى بكةيد لةكاتيَكدا ئةوان مل نادةن بؤسوننةت و 

شويَد بيدعةكةيان نةكةويد و دةستيان لةطةَلدا بةرننةكةينةوة ,تؤى موسَلمانيش ئامينيان ثيَويستة  
بؤ مةكة ضونكة هاندانيانة تا نياتر خراثةكارى لةناو موسَلماناندا بَلاو بكةنةوة و لةسةر بيدعةى 

ىئ     ی    ىئېئ  ىئ  ېئېئ    ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ   ۇئژ : خؤيان سور بد خواى طةورة دةفةرموويَت 

 صلًّى اهلل عليه وعلى لهه ومل وةهةروةها ثيَغةمبةرى خوا   ٢المائدة:  ژی  ی  ی
َِ دةفةرموويَت :   َ، ل،ْن غاْي ،ُِّْ َلْن َمنَّ :،ى اإَلْمالاَ  ُمنًَّة َميثَئًة كا َن َعلاْيه، َوْزُرَه  َوَوْزُر َلْن َعم،َل ب،َه  ل،ْن َب

 [.(.1111()99) واَ ل ل صحيح . رراْوَزاَره،ْ  َشْىٌ  [  راْن َيْنو َص ل،ْن



موسَلمانانى بةرِيَزو خؤشةويست ضا  بزانة كة تؤ بيدعةو خورافةت ئةجنام نادةيت لةناو 
مزطةوتةكاندا نامؤيت بةَلام طويَى مةدةرىَ و ثيَى رِانيبة , ئاية حةن ناكةيت بةو نامؤييةت بةهةشت 

رى خوا بؤ خؤت دةست خبةيت لةوةَلامدا دةَليَيت بةَلىَ , دةى منيش مذدةت دةدةمىَ كة ثيَغةمبة
َِيًب  كاَم  َبَِّا ا ] :دةفةرموويَت :  صلى اهلل عليه وعلى لهه ومل  َُُُد غا َِيًب  ا َوَمَي َإنَّ اإَلْمالَ  َبَِّا غا

ََِب  ، ََِب ُ  ا َي  َرُمََى اهلل،   فا َى   اهًَّذ،يَن ُيْصل،ُحََن َإَذا :اَ َِّ اهنَّ ُس :اط ََبى ه،ْلُغ مل ة األح ديث  [ا ف،يَل   َوَلَن اْهُغ

واتة   ئيسالم بةنامؤيى دةستى ثيَكرد ، وةبةهةمان شيَوةى جارى يةكةمى بةنامؤيى  (.1211اهصحيحة ) 
، ووترا ئةو كةسانةى نامؤن كيَد ئةى  خؤشبةختى بؤ ئةو كةسانةى كةنامؤندةطةرِيَتةوة ، 
  صلًّى اهلل عليه وعلى لهه ومل  ثيَغةمبةرى خوا ؟ صلًّى اهلل عليه وعلى لهه ومل  ثيَغةمبةرى خوا

 فةرمووى ئةوانة لةكاتى خراث بوونى خةَلكيدا هةوَلى ضاككردنيان دةدةن [.

وةئةو نامؤيانةى كة لةكاتى خراث بوونى خةَلكيادا هاةوَلى ضااككردنيان دةدةن ذمارةياان كةماة      
و   صىىلًّى اهلل عليىىه وعلىىى لهىىه ومىىل   وة ثيَغةمبااةرى خااوالةبةردةساات طرتنيااان بةسااوننةتى  

 ان.دذايةتيكردنيان بؤ بيدعةك
ََِب   ا ر َن ٌس َص ه،ُحََن :،ف ]:  فةرمووى  صلًّى اهلل عليه وعلى لهه ومل ثيَغةمبةرى خوا  ط ََبى ه،ْلُغ

ُُُهْ  ُِ ل،مَّْن ُيط،ي ُْص،يَهْ  راْكَث خؤشبةختى بؤ ئةو واتة   (. 1119صحيح اجل لق اهصغري )  [ ر َن َس ُمٍَ  كاث،رٍي َلْن َي
خةَلكانيَكى خراثى نؤردا ئةوانةى سةرثيَضيان كةسانةى كةنامؤن ، خةَلكانيَكى ضاكةكارن لةناو 
 دةكةن نؤرترن لةوانةى طويَرِايةَليان دةكةن [.

صلًّى اهلل عليه وعلى لهه  ثيَغةمبةرى خوادةى ئةى براى باوةرِ سوربة لةسةرئةوةى كةببيتة براية  بؤ 
بةدةست طرتنت بؤ سوننةتةكانى و دووركةوتنةوةت لةبيدعةكان و ئةو كةسانةى خاوةنياند   ومل 

َود،ْدُت رانَّ  فاِّْ َرراْيَن  ] : دةفةرمويَت  صلًّى اهلل عليه وعلى لهه ومل  ثيَغةمبةرى خواو دايان هيَناوة ، 
ََاَنكا َي  َرُمََى اهلًّه، فا ََاَنَن  ا فا ه َا راَوهاْ َن  َإْخ ُْىُِّ    »  َى َإْخ ََاُنَن  اهًَّذ،يَن هاىْ  َيىْأُتَا َب  [ «راْنُسْ  راْصَح ب،ى َوَإْخ

واتة  ئاى ضةندة نؤرم ثيَخؤك دةبوو براكامنان بينياية ، ووتيان ئةى بؤ ئيَمة باراى تاؤ ناني    رخِءه ل ل 
فاةرمووى )) ئيَاوة هااوةَلمد و براكامناان     ،   صلًّى اهلل عليه وعلى لهىه ومىل    ئةى ثيَغةمبةرى خوا 

 ئةوانةن كةهيَشتا نةهاتوون    [
موسَلمانانى بةرِيَز نؤر جار خواى ثةروةردطار بةوةى خؤى دةياةويَت بةنادةكانى تااقَ دةكاتاةوة     
جائةوةى لةسةر ئيَمةية ئارامبطريد و سوثاسى خواى طةورة بكةيد , ياةكيَك لاةو تاقيكردنةواناةى    

تاقَ دةكاتاةوة بةكارهيَنانياناة باؤ دذاياةتى     خواى طةورة شويَنكةوتووة رِاستةقينةكانى ئيسالمى ثََ 



كردنى بيدعةضيةكان بةوةى دةخياتة شويَنيَك ئةو بيدعةضيانة دةساتةَلاتيان هةياة تيايادا و ساتةم لاة      
دةكةن بةوةى ئةوةى لةطاةلَ هاةواو     صلًّى اهلل عليه وعلى لهه ومل  ئاينةكةى خواو ثيَغةمبةرةكةى

ةسوننةت نادةن و رِقيان لة ئةهلى سوننة و جةماعاة دةبيَتاةوة   ئارةنووياندا طوجنا دةيكةن و طوىَ ب
نة  لةبةرئةوةى ئةهلى سوننة خراثةيان بةرامباةر كاردبَي  , ناةخيَر , تاةنها لةباةر ئاةوةى شاويَد        

كةوتوون بةرِاستى باةبىَ ئاةوةى بيدعةبكاةن و     صلًّى اهلل عليه وعلى لهه ومل   ثيَغةمبةرةكةى خوا
ژ  بكةون  جابؤية دةبيَت ئارامبطريد , ئةوةى لةسةر ئيَمةية بانطةوان بكاةيد  شويَد ئارةنووةكانيان

ئةوةى تر كة سةرخستنى دينةكاةى خؤياةتى بدةيناة     ٨١العنكبوت::  ژڑ  ک  ک    ک   ک        گ  گ  
.                                     دةستى خواى طةورة خؤى و ىةمبار نةبني

 


