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 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 ۰۴/۰۰/۷۰۰۲          محمد انور آڅړ

 غلي سید هاشم سدید په ځواب کېد ښا
 دریمه برخه 

 . سدید(!باشد گفته دروغ که هر باد سیه رو آن، غیر در)
په سر کې لیکلي  (!درآمد حرکت به فارانی آقای ضربۀ قوای کند؛ خیر خدالیکنې)ښاغلی سید هاشم سدید! تاسو د خپلې 

 من ایمان و کفر و مذهب و دین از و گرفته بازجوئی و پرسش زیر مرا فارانی، آقای مدافع وکیل مانند یکی»دي:
 ... .«شوند می جویا

ع زه د استاد فارانی صاحب مداف»کې ویلي دي:د ښاغلي سید هاشم سدید په ځواب کې( )لیکنه ښاغلیه! ما په خپله لومړۍ 

وازې زه ی «دی او پخپل ځواب باندې پخپله ښه پوهیږي.وکیل نه یم، ځکه چې استاد له موږ څخه ډېر پیاوړی پوه شخص 

فتوا! ستاسو په شان د یو مسلمان او د قرآن د احکامو پر بنیاد له فاراني صاحب او نورو مسلمانانو، څخه چې د کفر 

د عقیدې پوښتنه مې ځکه کړي  ستاسو، آیت او ...( ۱۷)سورت توبه:صادره شوي وي، دفاع او پلوي کوم. خلکو لخوا

څخه پوښتنه باید د هغه په ګروهه باندې پوه شي او مخکې له دې چې له تاسو  ،یو څوک له چا سره مناظره کوي ده که

 .او بیا مې ستاسو څخه پوښتنه کړي ده وکړم لومړی مې خپله ګروهه تاسو ته ښکاره کړي ده

ښاغلي  کې (!نیست مجاز قرآن آیات در تصرف؛  باشیم صادق خود اب حداقل بکوشیم)ــ تاسو ښاغلي پخپلو دوو مقالو
فاراني ته پرله پسې)تکراراً( د کفر خطاب کړی دی او په لومړۍ مقاله کې مو مرحوم باختري هم په بې دینې متهم کړی 

رې پ دی خو ستاسو سر نهدرکړی ؤ(  ضاحتدی)سربېره پر دې چې په اړه یې ما په خپله لومړۍ لیکنه کې تاسو ته و
راکړی دی، چې ستا د تکفیر  جچیلنخالص شوی، اوس مو له خپلو لګول شویو تورونو څخه انکار کړی دی او ما ته مو 

 است، آیتی آن تفسیر مانند شما ریتفس و برداشت نیز فارانی آقای تکفیر مورد در» :، ویلي مو ديحکم درته ښکاره کړم
 دزد جهانی ما جهان .را فارانی آقای نه و ام خوانده کافر را باختری مرحوم نه من .اید داده جا تان مقالۀ صدر در که

 هر باد سیه رو آن، غیر در !بنمائید من به باشم، کرده صادر را حکمی چنین من که را جائی .نیست بستن بر و گفتن
 (!نیست مجاز قرآن آیات در تصرف).« !باشد گفته دروغ که

په پرله پسې توګه صادره کړي ده، خدای دې وکړي دا ځل دې  ،فتوا چې تاسو محترمښاغلی سدید! ولوله خپله د کفر 

 :لیکل شوي لیک پر مفهوم باندې سر خالص شي دپخپلو ګوتو 

 می مبارزه اسالمی اعتقادات و مسلمانان علیۀ و بودند خوابیده خدایان بی و دینان بی سنگر در عمر تمام که این از»ــ 

 ... .« کنم می نگاه حیرت و اعجاب با همیشه باشند، شده شامل مسلمانان حلقۀ در تازه فارانی آقای مانند خواه...  کردند

 (باشیم صادق خود با حداقل بکوشیم)

 آقای ،نداشتند خدا و دین به اعتقاد ایشان چون که است این مراد کنم، می ایشان با فارانی آقای ارتباط به اشاره وقتیــ 
 نبوده محکم دین به نسبت شان اعتقادات در اید، داده ارتباط من به را مسأله این شما که طور همان تواند، می نیز فارانی
 (!نیست مجاز قرآن آیات در تصرف). باشند

 در که ما، کشور نام به نویسندگان از یکی باختری، روستا صابر محمد مرحوم دیدن به من که بود 1983 سال ...»ــ 
 با حداقل بکوشیم) ... .«نبودند خدا و دین به معتقد قطعا که انسانی بودند، آمده آلمان به پاکستان از تازگی به وقت آن

 (باشیم صادق خود
 شرم از است، نماز وقت و دارد قرار درجمعی وقتی بیرون، در ولی خواند، نمی نماز قطعا خویش درخانۀ که کسی ــ
 «!فارانی آقای شما، مسلمانی است چنین...  خواند، می نماز وضو بی و ایستد می نمازگذاران صف در مردم ترس از و
 (باشیم صادق خود با حداقل بکوشیم)

 )ستاسو په اصطالح، چرخش( ورکړی دی، ( تهدریځ )موقفدرجې خپل  ۷۸۱وګورئ ښاغلی سدید! تاسو ځای پر ځای 
خلکو په سترګو کې د اوس غواړې په دې رڼا ورځ لګولی دی  په رڼا ورځ هغه تور چې تاسو په فاراني صاحب باندې

 خاورې واچوئ، مهرباني وکړئ خپل برعکس دریځ مو یو ځل ښه ولولئ:
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 4تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 به مشخص اشارۀ نه است، بوده کار ریاء انسان یک ماهیت توضیح برای ها مثال چنین که کنم، می عرض بازهم»ــ 

 (!نیست مجاز قرآن آیات در تصرف).« را شان نخواندن نماز نه و ام دیده را شان خواندن نماز نه من که فارانی آقای

 آقای عنوانی من نوشتۀ... ام، داده را کسی کفر فتوای نه و دهری نه هستم، اسماعیلی و آقاخانی نه من که »...ــ
 به را کسی نه .دارد را اسالم دید از ریاء مقولۀ تعریف و توضیح نقد، شکل است، ریاء به مرتبط که جائی آن فارانی،

 اعمال و نظریات پیرامون من نوشتۀ...   .دهم می خود به را کاریی کالن چنین صالحیت نه و ام کرده متهم کفر
 به را کسی من که نیست معنا بدان وقت هیچ کسی، شخصیت و نظر چگونگی و چیستی توضیح و نقد یا ها، انسان

 (!درآمد حرکت به فارانی آقای ضربۀ قوای کند؛ خیر خدا) «.کنیم می متهم الحاد و کفر
 اشخاص های نشانه توضیح و نقد تنها است، آمده فارانی آقای عنوانی من نوشته در آنچه و موضوع این از آوری یاد» ــ

 و حکومتی حکم نه باشد، می قرآن نظر از ریاء های معیار طبق بر و تعریف پنج یا چهار وفق بر متظاهر یا کار ریاء
 میان تفاوت تشخیص به قادر هنوز محترم شما که مثلی .قضائی مقام یک یا اجرائی ادارۀ یک سوی از مذهبی فتوای نه

 قوای کند؛ خیر خدا) «!اید نشده فتوا اصدار و موضوع یک روی تبصره یا فتوا، اصطالح و نقد مقولۀ توضیح، مفهوم
 (!درآمد حرکت به فارانی آقای ضربۀ

شی  خپلې خبرې نهان شوي یاست که خپله خبره پیښمستاسو د دغو متفاوتو څرګندونو مانا څه ده؟، ایا په  جناب سدید!
، زه اړه یم تاسو ښاغلي ته یاد په لغوي مانا باندې نه پوهېږی ؟، داسې ښکاري چې تاسو د )اعتقاد او متعقد(درک کولی

 وګورو: دهخدا چې تاسو ډېر باور پرې لری ګلغت مانا کړم، لومړۍ به نوموړی لغت د فاسۍ ژبې په فرهن
گرونده و یقین کننده. اعتقاد دارنده و باور کننده و گرونده و گرویده و یقین کننده و ایمان آورنده.)فرهنگ ــ معتقد: ۷

 دهخدا(
  گ عمید(ــ معتقد: عقیده، اعتقاد، آنچه که انسان به آن عقیده دارد.)فرهن۲

تونه، ه آیااو د کافر)منکر( په اړه څو ځایه یادونه شوي ده، چې موږ یوازې الندې دو په قرآن عظیم کې معتقد)مؤمن(
 ستاسو د پوهاوي لپاره د فارسي ژباړې سره، د بېلګې په توګه وړاندې کوو:

 ﴾ ينر كرفرُروإ فرهُْم َلر يُْؤِمنُونر ِ ِ إَّلَّ إِبِّ ِعندر إَّللَّ ور َّ إدلَّ نَّ َشر
ِ
 ﴿إ
 (۰۰)انفال:  «آورند.شدند و ایمان نمی کافربه یقین، بدترین جنبندگان نزد خدا، کسانی هستند که »
 

ُ ِلير  َّْم يرُكِن إَّللَّ إُدوإ ُكْفًرإ ل نُوإ ُُثَّ كرفرُروإ ُُثَّ إْزدر نُوإ ُُثَّ كرفرُروإ ُُثَّ آ مر ينر آ مر ِ نَّ إَّلَّ ِ
رهُمْ ﴿إ ِْديرُ  ْغِفرر ل َلر ِلَير ِلاً  ور ِر  ﴾ ْم 
شدند، سپس بر کفر خود افزودند،  کافرشدند، باز هم ایمان آوردند، و دیگربار  کافرکسانی که ایمان آوردند، سپس »

 (۰۳۲)نساء:  «خدا هرگز آنها را نخواهد بخشید، و آنها را به راه )راست( هدایت نخواهد کرد.
قد مانا، باورلرونکی، ایمان لرونکي او... ته وایي او د معتقد ضد کلمه کافر ده، که څوک په خدای ومو لوستل چې د معت

 تعالی او د خدای په دین معتقد نه وي او اعتقاد پرې ونه لري، نو کافر بلل کیږي، نه ریاکار. 
 
ښاغلی سدید څخه تپوس کوم چې: که ته رښتیا هم ځان)به کوچه حسن چپ نه میزني( ستا د دغو په پای کې ستاسو  او 

 بودند ابیدهخو خدایان بی و دینان بی سنگر در عمر تمام که این از» :؟يدی که ریاکارتکفیري څرګندونو مانا، تکفیر 
 «... کردند می مبارزه اسالمی اعتقادات و مسلمانان علیۀ و

م هم س تاسو په دې باب، د ریاعبادت یادونه کړي دهچې ما ښاغلي فاراني ته د ده  چې تاسې ټینګار کوی دا ښاغلیه!
یني او ځ ده بیا دې هم ریاکار کافر بللی دی انۍ اشتبا تکرار کړېوړاندې کړي، یو ځل دې بیا هغه پخو مالومات نه دي

په غور  خپله لیکنه بیا تاسو یو وارې ماخذ په ګوته کړې. چې دیني پوهان هم په دې فتوا کې درسره شریکوې، بې له دې
 ولولئ.سره 

 ترس از ولی دهد، نمی انجام خدا از ترس خاطر به را دینیی امری که کسی :گویم می هم باز ریاء از تعریف در» 
 کفر کار این و برد می باال خدا مرتبت از را انسان مرتبۀ ورزد، می مبادرت امر آن به محضرعام در مردم نکوهش

 و مقام از تر باال حتا که خدا، همشآن را انسان که این نه نیست، اخالص و صدق روی از که عمل این زیرا است،
 که کسانی رخ به را حکم این من !است همین دارید، ایمان بدان گوئید می شما که قرانی حکم .دهد می قرار خدا مرتبت
 چیز من با و گویند می چیز یک شما با است، چیزی شان بیرون و چیزی شان درون هستند، رو دو کنند، می تظاهر
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 4تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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لر  إرَلر  مرا بد، یا خوبم من .ننگرید من به شما  .ام کشیده نیست، یکی شان روی و پشت و دیگری ِِ  ن خ دی إ إل ِل

الِ  ينر  ص خ إِلخر ِ إَّلر  زمر، سورۀ کنید فکر حکم این به .کنید فراموش  : »»فقط خالص دین باش آگاه ؛...ذوإ خ إترخر  ور

 دین علمای نزد ریاء لفظ ای چندگانه تعاریف از که تعریفی با بدهد، قرار خدا از باالتر را انسان که انسانی .)سوم آیۀ
 مختلف هائی مرتبه دارای و دارد قرار اخالص کلمۀ مقابل و دهد می معنا تظاهر اصالً  ریاء .است کافر دارد، وجود

 برای تنها خدا احکام به نظر و دین برای که وعملی نیت و قصد کردن خالص یعنی دین، نظر از اخالص  .باشد می
 پی خوبی به دین نظر از ریاء زشتی و قباحت عمق به شوید، دقیق اخالص سورۀ آیات معانی به !یابد می انجام خدا

 ولی ندهد، انجام خدا ترس از است، کرده امر خدا که را کاری کسی که است، همان ریاء مرتبۀ ترین ناروا !برد خواهید
 به و دانند می "شرک با برابر علماء از برخی را کاری چنین! کند عملی اجتماع گوناگون های تنبیه یا نکوهش ترس از

 «.خوانند می کافر را آن دهندۀ انجام دلیل همین
حات یپه هکله داسې توضڅرګندونو، د هرې برخې تکراري او په ځینو برخو کې د بې ربطه پورته د د ریا په اړه ستاسو 

 وړاندې کوو:
د ریا  ،له املهچې دیني فرایض د خدای له ډاره نه ترسره کوي او د خلکو له وېرې او نیوکو  هر هغه څوک آلف:

 .(،آیت۷٤۲نساء: ) سورت  .کافر  کوي، داسې کس منافق دی، نه ترسرهعبادت 
دریم آیت شریف چې تاسو یې یادونه کړي ده د ریاکاریو په تړاؤ نه دی راغلی بلکه د هغو مشرکینو  د زمر سورتب:

په اړه دي چې دوی فکر کولو چې د یو شمېر بتانو پر لمانځلو سره موږ خدای ته ورنږدې کیږو. نوموړی آیت له سره 
 تر پایه پورې ولولئ:

اِلُص ﴿ يُن إلْخر ِ إدِلِّ ِ  ِ   َآَلر َّلِلَّ إَّلَّ ُمُ ور ْ ر ْحر نَّ إَّللَّ
ِ
ِ ُزلْفر إ إ ِ ىر إَّللَّ

وُو ار إ َلَّ ِلُيررِرِّ
ِ
رْبُدُدُْمْ إ ا ه رُووإ ِمن ُدوِهِ  َآْوِليرا ر مر ََّ ُْم  ينر إ ريَْنر و

ترِلُفونر  ْ ا ُْمْ ِفاِ  َير ِذٌب كرفَّارٌ  ِ   ِِف مر ْن ُهور َكر ِْدي مر ر َلر ير نَّ إَّللَّ
ِ
  ﴾إ

 اینها را»رار دادند و دلیلشان این بود که:آگاه باشید که دین خالص از آن خداست، و آنها که غیر خدا را اولیای خود ق
، خداوند روز قیامت میان آنان در آنچه اختالف داشتند «پرستیم مگر بخاطر اینکه ما را به خداوند نزدیک کنند نمی

 (۳)زمر: «کند!ست هرگز هدایت نمیکننده اآن کس را که دروغگو و کفرانکند؛ خداوند داوری می
تاسو یوازې د اخالص سورت نوم اوریدلی دی او وایي چې د اخالص سورت د خالص عبادت مانا لري، په داسې  پ:

 د هللا تعالی صفات بیان شوي دي، ولولئ: کېحال کې چې په نوموړي سورت 

ٌد ﴿ ُ َآحر ُد ]١]قُْل ُهور إَّللَّ مر ُ إلصَّ ْ ]۲[ إَّللَّ رْم يُودلر ل رِِلْ ور ٌد ]۳[ رْم ي ُ ُكُفًوإ َآحر رْم يرُكن َّلَّ ل   ﴾ [۴[ ور

کنند؛ )هرگز( نزاد، و زاده بگو: خداوند، یکتا و یگانه است؛ خداوندی است که همه نیازمندان قصد او می»ترجمه: 

 «نشد، و برای او هیچگاه شبیه و مانندی نبوده است!

 آیت از من رداشتب»:ستاسو په خپله وینا داسې اخیستنه کړي ده ،آیت څخه ۸۸د نساء سورت د  سدید! تاسو ښاغليت:
 که کسانی که است این باشم، می نیز الحاد و کفر به متهم و نیستم وارد دینی مسائل به چندان که آن با نساء، سورۀ 38
 رستاخیز به نه بهشت، و دوزخ به نه ندارند؛ آید، می آن از بعد چه آن همه و قیامت روز و خدا به باور کنند می ریاء

 دست به که ای اعمالنامه به نه صراط، پل به نه جواب، و سؤال به نه ها، انسان فرق از آفتاب بودن بلند نیزه یک و
 دو دمیدن از بعد چه آن همه زیرا ،...به نه و پیامبر بودند شفیع و شفاعت به نه شود، می داده مردمان چپ و راست

 رویداد به تواند نمی باشد، نداشته باور روز این به که کسی و باشد می روز همین به مربوط دهد می رخ صور به باره
 !!«بزنید حدس خود را سخن آخر .باشد داشته باور آن بعدی های

انو په اړه چې خپل ریاکار د هغونه  دی، په اړه بحث پیل کړیلمانځه ریا د ، تاسوبرداشت سم نه دی سوستاښاغلیه! 
ې ، چنوموړی آیت په فارسي ژبه ژباړل شوی دی په دقت سره یې ولولئ لپاره خلکو ته ورکوي، وګورئمالونه د ریا 

 :د لمانځه د ریا په برخه کې څه نه تر سترګو کیږي

ِ ور  َلر يُْؤِمنُونر ِِبَّللَّ را ر إلنَّاِس ور رهُْم ِرئ إل ينر يُنِفُرونر َآْمور ِ إَّلَّ ا ر قررِينًا ] َلر ِِبلْيرْوِم إْل ِخرِ ور ُ قررِينًا فرسر اُن َّلر ْيطر ن يرُكِن إلش َّ مر  [ ٨٣:٤ِ  ور
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

کنند، و ایمان به خدا و روز بازپسین ندارند؛ دادن به مردم انفاق میو آنها کسانی هستند که اموال خود را برای نشان»
  «قرین او باشد، بد همنشین و قرینی است. )چرا که شیطان، رفیق و همنشین آنهاست؛( و کسی که شیطان

ه، د لمونځ بېلګه دې وړاندې کړيیې میلمه کړي وي د ماشوم د ریا  چې تهتاسو د ریا په تړاؤ د یوې داسې کورنۍ  ټ:
داب تر پښو الندې کړي دي او له بلې خوا په دې باندې نه پوهېږې چې یوې خوا دې د میلمه توب د راز ساتلو آ چې له

باندې دروي او یا  (جاینمازمسله)په لمونځ باندې نه پوهیږي په  ونو کې واړه ماشومان، که څه هممسلمانانو په کورد 
او په دې اړه له مور او پالر څخه  کتوب څخه عادت شيړپخپله د مور او پالر پر جاینمازونو باندې دریږي ترڅو له و

 . فرمعصومانه پوښتنې کوي، چې دې ته نه ریا وایي نه ک
ف دتاسو د ریاکار، مشرک او کافر توپیر نه دی کړی، حال دا چې درې واړه بېال، بېلې ماناوې لري. که ستاسو ه ث: 

ریا( لفظ په قرآن موخه دا ده چې: هر هغه څوک چې په عبادت کې ریا کوي کافران دی، د)ستاسو ، نو زه روښانه کړم
دی، چې  ، آیت؛ کې د هغو کسانو په تړاو راغلی۲۴۶سورت، په ، آیت او د بقرې ۸۸کې دوه ځله، په سورت نساء 

 خپل مالونه د ځان ښکاره کولو په موخه خلکو ته ورکوي.
،آیت ۷۶۲د ریا عبادت کوونکو په اړه د ماعون سورت له څلورم آیت څخه تر شپږم آیت پورې او د نساء سورت په 

 کې د منافقانو او ریاکارو یادونه شوي ده:

يٌْل ﴿ ِلِّنير ]فرور ِّلُْمصر اُهونر ]٨ِل ِر ْم  ِِتِ ينر ُْمْ عرن صر ر ِ إُ ونر ] [٥[ إَّلَّ ينر ُْمْ يُرر ِ   ﴾[٦إَّلَّ
  .«کنندهمان کسانی که ریا میکنند، انگاری می در نماز خود سهل پس وای بر نمازگزارانی که»ترجمه:

 

ِة قراُموإ ﴿  ىر إلصَّ ر
ِ
إ قراُموإ إ ذر

ِ
إ اِدُعهُْم ور ُهور خر ر ور نَّ إلُْمنراِفِرنير َُيراِدُعونر إَّللَّ

ِ
إ إ ا ىر إُ ونر ُكسر َلَّ إلنَّاسر  يُرر

ِ
ر إ رْوُكُرونر إَّللَّ َلر ي  ور

  (١٨١إلنسا ٣ ) ﴾قرِليً  
خیزند، با دهد؛ و هنگامی که به نماز برمیخدا را فریب دهند؛ در حالی که او آنها را فریب میخواهند منافقان می»

 «نمایند!دا را جز اندکی یاد نمیکنند؛ و خخیزند؛ و در برابر مردم ریا میکسالت برمی
للی یا صغیر شرک( بپوهانو د ریا عبادت )خفي  آیتونو او د نبوي حدیثونو پر بنسټ اسالميد قرآن د پورته مبارکو 

 دی، نه ستا په شان کفر. 
نبي شپږم ټوک د ریاء تر سرلیک التاسو کولې شی د ریاء په اړه اسالمي فقه او د عالمه سیدسلیمان ندوي)رح( سیرت 

)رح( احیاءعلوم الدین، د نړۍ د اسالمۍ علماوو مشر محمد یوسف د امام غزالي الندې کتاب ته مراجعه وکړئ.
 و نور پوهانو آثار ولولئ.قرضاوي صاحب ا

--------------------------------------------------------- 
انکار وکړي ریاکار یا  رې دښمن ته له خپل دین څخهد خپل مرګ له وې راً په ژبه باندېههغه ریاکار مسلمان چې ظا

او مالومات وړاندې شوي دي، الندې آیت ، چې قرآن او نبوي حدیثونو کې یې په اړه هدایات کافر نه، بلکه مسلمان دی
 شریف په همدې تړاؤ دی:

ن ﴿ حر ِِبْلُكْفِر صر  كرفررر مر ر ِكن مَّن َشر ر َٰ ل راِن ور مي
ِ
ِِئٌّ ِِبَْل قرلُْدُ  ُمْطمر ْن ُآْكرِهر ور َلَّ مر

ِ
راِهِ  إ مي

ِ
رْبِد إ ِ ِمن و َر ٌٌ ْدرً ِِبَّللَّ ْم َر لرَْيِ إ فربر

إٌب عرظِ  رهُْم عرور ل ِ ور نر إَّللَّ   ﴾يٌ ِمِّ

 -اند در حالی که قلبشان آرام و با ایمان است بجز آنها که تحت فشار واقع شده-کسانی که بعد از ایمان کافر شوند »
 «انتظارشان!اند، غضب خدا بر آنهاست؛ و عذاب عظیمی در  آری، آنها که سینه خود را برای پذیرش کفر گشوده

 (۰۰١النحل: )

 هور ويا 
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