 ‐ 104606ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗن دادﯨﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯧﮭﺴﺎن ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣن ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻨ ﺳﯩﻠرﮔ ﺳﯘﻧﯩﻤن ،ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗن دادام ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺑك ﺑﯩﺌﺎرام ﺑﻮﻟﯩﻤن ،دادام ﺋﯩ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻠﯩﺮى
ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎن ،دادﻣﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻣل‐ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﮬﯟاﻟﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﻣﺳﯩﻠن:
-1ﭘرز ﻧﺎﻣﺎزﻻرﻧ ﻣﯘﻧﺘﯩﺰﯨﻢ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘ ،ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﭘرز ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯩﻨﺎر
ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ﮬﻮرۇﻧﻠﯘق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘ.
-2ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺳۋەپ ﻗﯩﻠﯩﭗ راﻣﯩﺰان روزﯨﺴﯩﻨﯩﻤﯘ ﺗﻮﻟﯘق ﺗﯘﺗﻤﺎﻳﺘﺘ ،ﻳﯜرەك ﻛﯧﺴﯩﻠ دورﯨﺴ
ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻼﺗﺘ ﻳﺎﻛ ﻣن ﺋﺎﺟﯩﺰ روزا ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﺎﻳﻤن دەپ ﺗﯘﺗﻤﺎﻳﺘﺘ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﭼﯧﺗﺘ ،ﻣن داداﻣﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﺎﻛﯩﻨ
ﺗﺎﺷﻼﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﻟﻧﻠﯩ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ روزﯨﻨﯩﻤﯘ ﺗﻮﻟﯘق ﺗﯘﺗﻤﯩﺪى دەپ ﻗﺎراﻳﻤن.
-3ﺑﯩﺰ ﺋﯘزۇن ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮى ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﯩﻚ ﺗﺎﻟﻼر ﺑﺎزﯨﺮى ﺋﺎﭼﺎﺗﺘﯘق ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﭽ دادام دۇﻛﺎﻧﺪﯨ ﻣﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ زاﻛﯩﺘﯩﻨ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻤﺎﻳﺘﺘ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻤﯩﺰ ﻗﯩﻴﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﺗﯩﺠﺎرەﺗﺘ ﭘﺎﻳﺪا ﺋﺎﻟﻤﺎي ﺋﯘ ﺗﺎﻟﻼ ﺑﺎزﯨﺮى ﻗﯩﻠﻐﺎن دۇﻛﺎﻧﻨ ﺳﯧﺘﯩﯟەﺗن ﺋﯩﺪۇق.
-4ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ دادام ﮬج ﻗﯩﻠﻐﯘدەك ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﻗﺎ ﺋﯩ ﺑﻮﻻﺗﺘ ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘ ﮬج ﻗﯩﻠﻤﯩﺪى ،ﺋﯘ داﺋﯩﻢ :ﮬﺟ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨ ﺋﺎرزۇ ﻗﯩﻠﯩﻤن
ﻟﯧﯩﻦ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﻤن دەﻳﺘﺘ ،ﺋﯘ ﺋﯩ ﻛزى ﺋﺎﻏﺮﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻛپ ﺟﺎﭘﺎ ﺗﺎرﺗﺎﺗﺘ ،دوﺧﺘﯘر ﺋﯘﻧ ﻗﯩﺴﺘﺎﯕﭽﯩﻠﯩﻖ،
ﻗﯘﻳﺎش ﻧﯘرى ۋە ﺋﯧﻐﯩﺮ ﭼﺎرﭼﺎﺷﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺪى ،ﻟﯧﯩﻦ دادام ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑزى
ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻳﯩﻘﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻳﺎردەم ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺑدەل ﮬج ﻗﯩﻠﺪۇرۇپ ﻗﻮﻳﺪى ،ﻣن داداﻣﻨ ﺑك ﻳﺎﺧﺸ
ﻛرﯨﻤن ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك داداﻣﻨ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﻤن ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺳﯩﻠردﯨﻦ داداﻣﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن ،ﻣن داداﻣﻨ ﺑك ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﻤن ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺑﯩﺮ ﺋﺎزاﺑ
ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎزاﺑ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑك ﺋﻧﺴﯩﺮەﻳﻤن؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
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ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
دادﯨﯩﺰ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﻧﭙﺋت ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽ ﺑﻮﻟﺴﯩﯩﺰ ،ﺗۋەﻧﺪﯨ ﺋﯩﺸﻼرﻧ
ﻗﯩﻠﺴﯩﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ:
-1ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﭼﯩﻦ ﻗﻟﺒﯩﯩﺰدﯨﻦ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﯔ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :رب ِاﺟﻌﻠْﻨ ﻣﻘﻴﻢ اﻟﺼَة وﻣﻦ ذُرِﻳﺘ رﺑﻨَﺎ
وﺗَﻘَﺒﻞ دﻋﺎء . رﺑﻨَﺎ اﻏْﻔﺮ ﻟ وﻟﻮاﻟﺪَي وﻟﻠْﻤﻮﻣﻨﻴﻦ ﻳﻮم ﻳﻘُﻮم اﻟْﺤﺴﺎب ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻢ! ﻣﯧﻨ ۋە ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋۋﻻدﯨﻤﻨ
ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻤﯩﺰ! دۇﺋﺎﻳﯩﻤﻨ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻤﯩﺰ! ﮬﯧﺴﺎب ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯜﻧﺪە )ﻳﻧ
ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧﯩﺪە( ﻣﺎﯕﺎ ،ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﺎﻣﻐﺎ ۋە ﻣﻣﯩﻨﻠرﮔ ﻣﻏﭙﯩﺮەت ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ] .ﺳﯜرە ﺋﯩﺒﺮاﮬﯩﻢ -41-40ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺑﯘ ﮬﯜرەﻳﺮە رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﮬدﯨﺲ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺋﯩﻨﺴﺎن ۋاﭘﺎت
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜچ ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﻣﻟﻠﯩﺮى ﺋﯜزﯨﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﺋﯜچ ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﯩﺶ :ﻣﻧﭙﺋﺗ داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن
ﺳدﯨﻘ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﺗﯧﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﻠﯩﻢ ۋە ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﺴ ﺋﯜﭼﯜن دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺳﺎﻟﯩﮫ ﭘرزەﻧﺖ] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ
رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1631ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﺑﯘ ﮬﯜرەﻳﺮە رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇﻛ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺮ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ دەرﯨﺠﯩﺴﯩﻨ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ :ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯘپ ﻣﯧﻨﯩﯔ دەرﯨﺠم ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺑﻮﻟﺪى؟دەپ ﺳﻮراﻳﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ:
ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻻﯕﻨﯩﯔ ﺳﺎﯕﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن دۇﺋﺎﺳ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ دەﻳﺪۇ ]ﺗﺑﺮاﻧ" دۇﺋﺎ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳرﻧﯩﯔ -375ﺑﺗﺘ ﻛﻟﺘﯜرﮔن .ﮬﻳﺴﻣ
"ﻣﺟﻤﯘ زەۋاﺋﯩﺪ" -10ﺗﻮم -234ﺑﺗﺘ ﺑززارﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒت ﺑرﮔن .ﺑﻳﮭﻗ" ﺳﯜﻧﻧﯘن ﻛﯘﺑﺮا"-7ﺗﻮم -78ﺑﺗﺘ ﻛﻟﺘﯜرﮔن[.
ﺋﯩﻤﺎم زەﮬﺑ" ﺋﻟﻤﯘﮬززەب" -5ﺗﻮم -2650ﺑﺗﺘ :ﺑﯘ ﺋﺳرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻨﺎدى ﻛﯜﭼﻠﯜك دەﻳﺪۇ ،ﮬﻳﺴﻣ :ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ
راۋﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺳﮬ راۋﯨﻼر ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺋﺎﺳﯩﻢ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﮬﺪەﻟ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬدﯨﺲ ﮬﺳن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﯩﺶ.
-3ﮬج‐ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﺎۋاﺑﻨ ﺋﺎﺗﺎش ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈﻟﯜﺷ ﺋﯩﻠﯩﺮى ‐12652ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪا
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.
 -4ﻗرزى ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗرزﯨﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺧﯘددى ﺟﺎﺑﯩﺮ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﯘ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯨﻘ ﺑﯩﻠن دادﯨﺴ
ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨ ﮬﯩﺮاﻣﻨﯩﯔ ﻗرزﯨﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﻮﺧﺸﺎش .ﺑﯘ ۋەﻗﻟﯩﻨ ﺋﯩﻤﺎم ﺑﯘﺧﺎرى -2781ﮬدﯨﺴﺘ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن.
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ﺋﻣﻤﺎ ﭼﺎﻻ ﻗﻮﻳﻐﺎن راﻣﯩﺰان روزﯨﺴ ۋە ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن زاﻛﺎت ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﻣﻟرﻧ ﭘرزەﻧﺖ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼپ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ،
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻛﯩﺸ ﻗﺳﺘن ﺑﯘ ﺋﯩ ﭘرز ﺋﻣﻟ ﺳل ﻗﺎراپ ،ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨن ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﺎرﻟﯩﻘ ﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯩ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﻣل‐ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﻧﺎﻣﺎزﻣﯘ ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘپ ﻗﻮﻳﯘﺷ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰﮔ :ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋزﯨﻨﯩﯔ دۇﻧﻴﺎدا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﻣﻟﻠﯩﺮﯨ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺟﺎزا‐ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟرﻧ ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯘﻛﺎﭘﯩﺘ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﻳﺎﻣﺎن ﺋﻣﻟرﻧ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎزاﺳﯩﻤﯘ ﻳﺎﻣﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻓَﻤﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺜْﻘَﺎل ذَرة ﺧَﻴﺮا ﻳﺮه . وﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺜْﻘَﺎل ذَرة ﺷَﺮا ﻳﺮه ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﻛﯩﻤ زەررﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺶ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻨ ﻛرﯨﺪۇ ،ﻛﯩﻤ زەررﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﺎﻣﺎن ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎزاﺳﯩﻨ ﺗﺎرﺗﯩﺪۇ ]ﺳﯜرە ﺳﯜرﯨﺴ
-8-7ﺋﺎﻳت[.
ﺋﮔر ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﭘزﻟ‐رەﮬﻤﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﯩﻨ ﺋﺗﯩﯟەﺗﺴ ﺑﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﺪۇر.
ﻟﯧﯩﻦ زاﻛﺎت ﻗرﯨﺰﮔ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘ زاﻛﺎت ﺋﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﮬﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﺪۇر ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺳﯩﺰ دادﯨﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎت
ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن زاﻛﺎﺗﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارﯨﻨ ﭼﯩﻘﺎرﺳﯩﯩﺰ ،ﺑﯘﻧ دادﯨﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯕﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ
ﻗﺎراﻳﻤﯩﺰ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ دادﯨﯩﺰﻧ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﮔﻧﻠﯩﻚ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﮬﯧﺮﯨﺴﻤن
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯩﺰ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺰﮔ ﻳﺎﺧﺸ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎت ﺑﯧﺮﯨﭗ دادﯨﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﯩﻨ ﺋﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯧﺸﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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