 ‐ 103895ﻣن ﺑزى دﯨﻨ ﭘﻧﻠرﻧ دەرﺳﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﺑﯘﻧ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺋﮔﯩﺘﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣن ﺷرﺋ ﺑﯩﻠﯩﻤﻼردﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘق ﺗﻟﯩﻢ ﺋﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ﺗۋﮬﯩﺪ ﺋﯩﻠﻤﯩ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪارﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن؛ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﺘ ﮬﯧﭻ ﺷﯧﺮﯨ
ﻳﻮﻗﻠﯩﻘ ،ﭘرۋەردﯨﺎرﻟﯩﻘﺘﺎ ﻳﻛ‐ﻳﯧﺎﻧﯩﻠﯩ ،ﮔﯜزەل ﺋﯩﺴﯩﻢ ۋە ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﺗﯕﺪاﺷﺴﯩﺰ ﺋﯩﻧﻠﯩ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﻗﯩﺪە
ﻣﺳﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﮔﻧﺪﯨﻢ .ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮت ﺷﻳﺦ ﮬﺎﭘﯩﺰ ﺋﻟﮭﻛﻣﯩﻴﻨﯩﯔ :ﻣﺋﺎرﯨﺠﯩﻞ ﻗﺑﯘل ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﺪﯨ ﺗۋﮬﯩﺪﻛ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﻣﺳﯩﻠﯩﻠرﻧ ﺋﮔﻧﺪﯨﻢ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﺳﺘﺎزﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﺰﮔ ﮬدﯨﺲ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺑزى ﺑﯩﻠﯩﻤﻠر ۋە
ﮬدﯨﺴﻠرﻧ دەرﺳﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑردى .ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨﻴﻨﯩﯔ ﭘﯩﻘﮭ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑزى ﺑﺎﺑﻼرﻧ ۋە ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ﺋﻣﻟرﮔ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺑﻟﯜﻣﻠرﻧ دەرﺳﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﺳﺘﺎزﯨﻤﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ،ﻣﺳﭽﯩﺘﺘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ دﯨﻨ ﺗﻟﯩﻢ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺧﯩﺰﻣﺗ دۇچ ﻛﻟﺪﯨﻢ ،ﻣن ﻣﯘﺷﯘ ﺗۋەن ﺳۋﯨﻴم ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻻرﻏﺎ دەرس ﺑرﺳم ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ
ﺷرﺋ دەرس ﺑﯧﺮﯨﺸ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘش ﺋﯜﭼﯜن ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەك؟ ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ دﯨﻨﻨ ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﭗ ﺋﯘﻧ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺋﯜﮔﯩﺘﯩﺸ ﻛﯕﯜل ﺑﻟﻧﻠﯩﯩﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﺰﮔ ﻳﺎﺧﺸ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎت ﺋﺎﺗﺎ
ﻗﯩﻠﺴﯘن .ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﻧﯩﻴت ﺑﯩﻠن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﯘ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺑﯩﻠن ﺧﻮش
ﺧۋەر ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ .ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰﻛ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘرﯨﺸﺘﯩﻠﯩﺮى ،ﺋﺎﺳﻤﺎن‐زﯦﻤﯩﻦ ﺋﮬﻠ
ﮬﺗﺘﺎ ﺋﯘۋﯨﺴﯩﺪﯨ ﭼﯜﻣﯜﻟﯩﻠردﯨﻦ ﺗﺎرﺗﯩﭗ ﺳﯘدﯨ ﺑﯩﻠﯩﻘﻼرﻏﯩﭽ ﻗدەر ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨ ﺗﻟﯩﻢ ﺑرﮔن ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن
ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ رەﮬﻤت ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ] .ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-2609 ﮬدﯨﺲ .ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ
ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى -1838ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﮬدﯨﺴﺘ ﻛﻟﺘﯜرﮔن[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﭘزﻟ‐رەﮬﻤﯩﺘ ﺑﯩﻠن ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻏﺎ دﯨﻨ ﺗﻟﯩﻢ ﺑرﮔن ۋە ﺋﮔﺗن ﻛﯩﺸ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن دۇﺋﺎﻏﺎ
ﮬﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺋﮔﺗن ﻧرﺳ ﺋﯘﻻرﻧ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪۇ.
ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻣﺮۇ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇﻛ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻣﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ
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ﺑﯩﺮەر ﺋﺎﻳت ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻳﺗﯜزۈﯕﻼر] .ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-3461 ﮬدﯨﺲ[.
ﮬﺎﭘﯩﺰ ﺋﯩﺒﻨ ﮬﺟر "ﭘﺗﮭﯘل ﺑﺎرى" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﺪە ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈپ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯩﺮەر ﺋﺎﻳت دﯦن ﺳز ﺑﯩﺮەر
ﺋﺎﻳﺗﻨ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎن ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﻛﯩﺸ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺗﻨ دەرﮬﺎل ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﻳﺗﯜزۈﺷ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاﻳﺪۇ ،ﮔرﭼ ﺋﺎز ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻴﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﻳﺗﯜزۈﺷ ﺋﯘﻟﯩﺸﯩﺪۇ" .ﺗﯜﮔﯩﺪى.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧ دﯨﻨ ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮەرﺳﯩ دەۋەت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸ ،ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠن ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎرﺷ ﺗرەﭘﻨ ﻧﯧﻤﯩ
ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﻳﻧ ﺷرﯨﺌت ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸ ﺷرت ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﻟﻼﻣ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋزى دەۋەت ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻧرﺳﯩﻨ
ﺑﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﻮڭ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻳﺎﻛ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻳﺎﻛ ﺋﺎدەﺗﺘﯩ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﮬﯧﭻ ﭘرق ﻳﻮق ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋزى دەۋەت ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻣﺳﯩﻠﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺑﯩﻠﯩﺸ ۋە ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﭼﯜﺷﻧن
ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻻزﯨﻢ .ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔﻣﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺑﯩﺮەر ﺋﺎﻳت ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻳﺗﯜزۈﯕﻼر دﯦن ﻣﯘﺑﺎرەك ﺳزﯨﺪە،
دەۋەت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﻤﺪە ﻛﺎﻣﺎﻟﺗ ﻳﺗن ﭼﻮڭ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩ ﺷرت ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟﯩﺌﯘ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩ
دەۋەت ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸ ﺷرت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.ﺋﻣﻤﺎ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﮬﯧﺲ‐ ﺗﯘﻳﻐﯘ ۋە ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ،ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﯩن
ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ دەۋەت ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯨﻨﻐﺎ دەۋەت ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑزى ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎراﻳﺪﯨﻐﺎن
ﺑﻮﻟﺴﺎق ﺋﯘﻻردا ﻳﯧﺘرﻟﯩﻚ دﯨﻨ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﻣﻤﺎ ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯘﻳﻐﯘ ۋە ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻘ ﺑﯩﻠن دەۋەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋزﻟﯩﺮى
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧ ﺑﯘﻳﺮۇۋاﺗﻘﺎن ﻳﺎﻛ ﺗﻮﺳﺎۋاﺗﻘﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻧﺪﯨﻠرﮔ ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن،
ﭼﻛﻠﯩﻤﯩن ﻧﯘرﻏﯘن ﻧرﺳﯩﻠرﻧﯩﭽﻛﻠپ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻧﺪﯨﻠرﮔ ۋاﺟﯩﭗ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺑزى ﺋﻣﻟرﻧ ۋاﺟﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻗﻮﻳﯩﺪۇ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﺧﺗرﻟﯩﺪۇر .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :و ﺗَﻘُﻮﻟُﻮا ﻟﻤﺎ ﺗَﺼﻒ اﻟْﺴﻨَﺘُﻢ اﻟْﺬِب
ﻫـٰﺬَا ﺣَل وﻫـٰﺬَا ﺣﺮام ﻟّﺘَﻔْﺘَﺮوا ﻋﻠَ اﻟﻠﱠـﻪ اﻟْﺬِب ۚ انﱠ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻳﻔْﺘَﺮونَ ﻋﻠَ اﻟﻠﱠـﻪ اﻟْﺬِب  ﻳﻔْﻠﺤﻮنَ  ،ﻣﺘَﺎعٌ ﻗَﻠﻴﻞ وﻟَﻬﻢ ﻋﺬَاب اﻟﻴﻢ
ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ» :ﺋﺎﻏﺰﯨﻼرﻏﺎ ﻛﻟن ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻨ ﺳزﻟش ﺋﯜﭼﯜن )ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق دەﻟﯩﻠﺴﯩﺰ( ﺑﯘ ﮬﺎﻻل ،ﺑﯘ ﮬﺎرام دﯦﻤﯕﻼر ،ﭼﯜﻧ
)ﻣﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ( ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﺎﻣﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻨ ﺋﻮﻳﺪۇرﻏﺎن ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﻠر ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﺎﻣﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻨ ﺋﻮﻳﺪورﻏﯘﭼﯩﻼر ﮬﻗﯩﻘﺗن )دۇﻧﻴﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘ(
ﻣﻗﺴﯩﺘﯩ ﺋﯧﺮﯨﺸﻟﻤﻳﺪۇ) .ﺋﯘﻻر دۇﻧﻴﺎدﯨﻦ ﭘﻗت( ﺋﺎزﻏﯩﻨﺎ ﺑﮬﺮﯨﻤن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻر )ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘ (ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎزاﺑﻘﺎ دۇﭼﺎر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ«.
]ﺳﯜرە ﻧﮬﻞ -117-116ﺋﺎﻳت[" .ﮬرەم دﯨﻴﺎرى ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﭘﺗﯩﯟاﺳ "ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -329ﺑت.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ دەﻟﯩﻞ ۋە ﺋﮬﻠ‐ﺋﯩﻠﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺳزﻟﯩﺮﯨ ﺋﺎﺳﺎﺳن :ﺑﯩﺰ ﺳﯩﺰﻧ ﺷرﺋ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠرﻧ ﺗﻟﯩﻢ ﺋﯩﻠﯩﺸﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇﺷﯩﯩﺰ
ۋە ﺋﯘﻧ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺋﯜﮔﯩﺘﯩﺸﯩﯩﺰﮔ رﯨﻐﺒﺗﻠﻧﺪۇرﯨﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﺰﮔ ﺋﻗﯩﺪە ﻣﺳﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ۋە ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠردﯨﻦ ﺑﯩﻠﯩﺸﻨ
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ﻣﯘﻳﺳﺴر ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﯩﺰﭼ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﻳﺗﯜزۈڭ .ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﮔﯩﻨﯩﺸﯩﯩﺰﻧ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﻠﯩﻚ
ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎۋازﻏﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎن دەرﺳﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎﯕﻼپ ﺑﯧﺮﯨﯔ .ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘزﻟ‐رەﮬﻤﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﺷرﺋ دەرﺳﻠر ﺑزى ﺗﻮر ﺑﺗﻠﯩﺮﯨﺪە
ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﻛپ ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﺪۇ .ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﺎۋازﻏﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎن دەرﺳﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎﯕﻼڭ ،ﺷﻳﺨﻨﯩﯔ دەرﺳﻠﯩﺮﯨﺪە
ﻛپ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ۋە ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺑﺎردۇر .ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻴت ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﺎﻏﻼم ﺋﻗﯩﺪﯨﻠﯩﻚ ،ﺋﯩﻠﯩﻢ‐ﻣرﯨﭙﺗﺘ ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎن
ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ دەرﺳﻠﯩﺮﯨ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﯔ ،ﺋﺳرﻟﯩﺮﯨﻨ ﺋﻮﻗﯘڭ ۋە ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﯔ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ دﯨﻨ ﭼﯜﺷﻧﭽﯩﯩﺰ ﭼﻮﯕﻘﯘرﻻﻳﺪۇ ۋە ﺑﯩﻠﯩﻢ
ﺳۋﯨﻴرﯨﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻼﻳﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰ ۋە ﺳﯩﺰﻧ ﺋزى ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪﯨﻐﺎن ۋە رازى ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﻳﯧﺘﻛﻠﯩﺴﯘن.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدۇر.
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