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ﺳﯘﺋﺎل
ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟرﮔ ﻣﯘﮬﺘﺎج ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ؟
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﻣدﮬﯩﻴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن .
ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨ ﺋۋەﺗن ﺋﻟﭽﯩﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﺋﯘﻻر ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮۇﻗﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﺗﯜزﯨﺪۇ  .ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻻرﻏﺎ
ﺋﺎﻟﻼھ ۋەدە ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧﯩﺌﯧﻤﺗﻠر ﺑﯩﻠن ﺧﯘش‐ﺧۋەر ﺑﯩﺮﯨﺪۇ  ،ﻧﺎۋادا ﺋﯘﻻر ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮۇﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ  .ﮬﻣﺪە
ﺋﯘﻻرﻧ داﺋﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﺎزاﭘﺘﯩﻦ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرﯨﺪۇ  ،ﻧﺎۋادا ﺋﯘﻻر ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻮﺳﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎرﺷ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ  .ﺋﯘﻻر ﺋﯘﻻرﻏﺎﺋﯩﻠﯩﺮﻛ
ﻣﯩﻠﻠﺗﻠرﻧﯩﯔ ﮬﯩﺎﻳﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ، ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮۇﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻛﻟن ﺋﺎزاپ ۋە
ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎﻣﻼرﻧ ﺳزﻟپ ﺑﯩﺮﯨﺪۇ .
ﺑﯘ ﺋﯩﻼﮬ ﺑﯘﻳﺮۇﻗﻼر ۋە ﭼﻛﻠﯩﻤﯩﻠرﻧ ﻧﻮﻗﯘل ﭘﯩﯩﺮ ﻳﯜرﮔﯜزۈش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﯩﻠ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ  .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧ
ﮬرﻣﺗﻠش  ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣﻧﭙﺗﯩﻨ ﻗﻮﻏﺪاش ﻳﯜزﺳﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧﯘﻧﻼرﻧ ﺑﯩﯩﺘﺘ ، ﺑﯘﻳﺮۇق ۋە ﺗﻮﺳﯘﻗﻼرﻧ ﺑردى  .ﭼﯜﻧ ، ﻛﯩﺸﯩﻠر
ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯕﯜل ﺧﺎﮬﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﺪۇ  .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﭼﻛﻠﯩﻤﯩﻠردﯨﻦ ﺋﺗﯜپ ﻛﯩﺘﯩﺪۇ  ،ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ زوراۋاﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ﮬﻣﺪە
ﺋﯘﻻرﻧ ﮬق‐ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﺪﯨﻦ ﻣﮬﺮۇم ﻗﯩﻠﯩﺪۇ  .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋزﯨﻨﯩﯔ داﻧﺎﻟﯩﻘ ۋە ﮬﯩﻤﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮۇﻗﻠﯩﺮﯨﻨ
ﺋﺳﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن  ،ﺋﯘﻻرﻧ ﮔﯘﻧﺎﮬﻘﺎ ﭼﯜﺷﻤﺳﻠﯩ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرﯨﺪﯨﻐﺎن  ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ۋەز‐ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﯩﻠﯩﺮى
ﺋﺗن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬﯩﺎﻳﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﺳزﻟپ ﺑﯩﺮﯨﺸ ﺋﯜزۈﻟﺪۈرﻣي ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﻟﭽﯩﻠرﻧ ﺋۋەﺗﯩﭗ ﺗﯘردى  .ﭼﯜﻧ ﻛﯩﺸﯩﻠر
ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺧۋەرﻟرﻧ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪا  ،ﺋﯘﻻرﻧ ﮬﻮﺷﻴﺎر ﻗﯩﻠﯩﺪۇ‐دە  ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻻر ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪۇ  ،ﺑﯩﻠﯩﻤ ﺋﺎﺷﯩﺪۇ ۋە ﺗﻮﻏﺮا
ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪۇ  ،ﭼﯜﻧ ﻗﺎﻧﭽ ﻛپ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺴﯩﺮى ﺋﻮي‐ﭘﯩﯩﺮﻟر ﺷﯜﻧﭽ ﻛپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ﺋﻮي‐ﭘﯩﯩﺮﻟر ﻗﺎﻧﭽ ﻛپ ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﺋﯘﻻر
ﺷﯜﻧﭽ ﻛپ ﭘﯩﯩﺮ ﻳﯜرﮔﯜزﯨﺪۇ  .ﺋﯘﻻر ﻗﺎﻧﭽ ﭘﯩﯩﺮ ﻳﯜرﮔﯜزﺳ ، ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨ ﺷﯜﻧﭽ ﻛپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨ ﻗﺎﻧﭽ ﻛپ ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨ ﺷﯜﻧﭽ ﻛپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﮬﻗﯩﻘﺗﻨ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈش ﺋﯜﭼﯜن ،
ﺋﻟﭽﯩﻠرﻧ ﺋۋەﺗﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻮل ﻳﻮق .
] ﺋﻟ ﺑﯩﻦ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﻣۋدۇدﯨﻨﯩﯔ ﺋﺋﯧﻼم ﻧﯘﺑﯘۋۋە دﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﻨﺪى [ .
ﺋﯩﺴﻼم ﭘﯧﺸﯩﯟاﺳ ﺋﯩﺒﻨﯘ ﺗﻳﻤﯩﻴ )ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ رەﮬﯩﻢ‐ﺷﭘﻘت ﻗﯩﻠﺴﯘن( –ﺋﮬﻤد ﺑﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﮭﻟﯩﻴﻢ ﺑﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪۇﺳﺴﻻم ﺋﯩﺒﻨﯘ
ﺗﻳﻤﯩﻴ دەپ ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎن  .ﺋﯘ ﮬﯩﺠﯩﺮﯨﻴﻨﯩﯔ -61ﻳﯩﻠ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘپ -728 ،ﻳﯩﻠ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎن  .ﺋﯘ ﺋڭ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﯩﺴﻼم ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮى
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ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﻧﯘرﻏﯘن ﻗﯩﻤﻤﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺘﺎﭘﻼرﻧ ﻳﺎزﻏﺎن  .ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  ":ﺋﻟﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ دۇﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘ ﺋڭ
ﻳﺎﺧﺸ ﻧرﺳﯩ ﻳﯩﺘﻛﻠﯩﻨﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن زۆرۈر  .ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەم ﺑﯘ ﺋﻟﭽﯩﻠﯩ ﺋﮔﺷﻤﯩﺴ ، ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘ ﺋزﯨ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﻧرﺳﯩ
ﻳﯩﺘﻛﻠﯩﻨﻟﻤﻳﺪۇ  .ۋە ﺷﯘﻧﯩﺪەك  ،ﺑﯘ دۇﻧﻴﺎدﯨﻤﯘ ﮬم ﺋزﯨ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﻧرﺳﯩ ﻳﯩﺘﻛﻠﯩﻨﻟﻤﻳﺪۇ  .ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺷرﯨﺌﺗ ﻣﯘﮬﺘﺎج .
ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺋزﯨ ﭘﺎﻳﺪا ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ۋە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ زﯨﻴﺎن ﻳﺗﯜزﯨﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩ ﮬرﻛﺗﻨ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ  .ﺑﯘ
ﺷرﯨﺌت ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ زﯨﻤﯩﻨﺪﯨ ﻧﯘرى  ،ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮى ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﺎدﯨﻠﻠﯩﻘ ، ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﯟاﻟﻐﯘﭼ ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﻛﯩﺸ ﺑﯩﺨﺗر
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﺎﻧﺎﮬﺎھ .
ﺷرﯨﺌت دﯨﻧﻠﯩﻚ ﭘﺎﻳﺪا ﺑﯩﻠن زﯨﻴﺎﻧﻨ ﮬﯩﺴﺴﯩ ﺟﮬﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ ﺋﻣس  ،ﭼﯜﻧ ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼرﻣﯘ ﺋﯘﻧ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪۇ  .ﺋﯩﺸك ﺑﯩﻠن
ﺗﮔ ﺋﺎرﭘﺎ ﺑﯩﻠن ﺗﻮﭘﯩﻨ ﭘرﯨﻘﻠﻧﺪۈرەﻟﻳﺪۇ  .ﺑﻟ ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ دۇﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘ ﭘﺎﻳﺪا ﻳﺗﯜزﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺶ‐ﮬرﻛت ﺑﯩﻠن
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ دۇﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘ زﯨﻴﺎن ﻳﺗﯜزﯨﺪﯨﻐﺎن ﮬرﻛﺗﻠرﻧ ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ  .ﻣﺳﯩﻠن  ،ﺋﯩﻤﺎن  ،ﺗۋﮬﯩﻴﺪ  ،ﭼﯩﺪاﻣﭽﺎﻧﻠﯩﻖ  ،ﺋﺎدﯨﻞ
ﺑﻮﻟﯘش  ،ﺗﻮﻏﺮا ﻗﯩﻠﯩﻘﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘش  ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ  ،ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘش  ،ﺋﯩﭙﭙﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘش  ،ﺑﯩﻠﯩﺶ  ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇش ،
ﻳﺎﻣﺎن ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯘش  ،ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﺪارﭼﯩﻠﯩﻖ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨ ﺳﺎﻗﻼش  ،ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻨ ﮬرﻣﺗﻠش  ،ﻗﻮﺷﻨﯩﻼرﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪە
ﺑﻮﻟﯘش  ،ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬق‐ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻨ ﺗﻮﻧﯘش  ،ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺳﺎپ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻠﯩﺶ  ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﺴﯩﻨ ﻗﻮﻳﯘش ،
ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎردەم ﺳﻮراش  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘرﯨﺸﯩﻨ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺶ  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﺎﮬﯩﺸﯩﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘش  ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﻟﭽﯩﻠﯩﺮى ﺑﯩﺰﮔ ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﺎن ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺧۋەرﻟرﮔ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ  ،ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ دۇﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﻧپ ﺋﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺶ‐
ﮬرﻛﺗﻠر  .ﺋﮔر ﺋﻟﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﺑﯩﺰﻟرﻧﯩﯔ ﻛﺎﻟﻠﯩﻤﯩﺰ ﺑﯘ ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﯩ ﭘﺎﻳﺪا ﺑﯩﻠن زﯨﻴﺎﻧﻨ ﺗﭘﺴﯩﻠﯩ ﺋﺎﻳﺮﯨﺸﻘﺎ ﻛﯜﭼ
ﻳﺗﻤﯩن ﺑﻮﻻﺗﺘ . ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋڭ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻧﯩﺌﯧﻤﺗﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﻟﭽﯩﻠرﻧ ﺋۋەﺗﯩﺸ ، ﻛﯩﺘﺎﭘﻼرﻧ
ﭼﯜﺷﯜرﯨﺸ ، ۋە ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺸ ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﻧﺎۋادا ﺋﯘ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻻر ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ
ﻗﺎﻟﻐﺎن  ،ﮬﺗﺘﺎ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻧﺎﭼﺎر ﮬﺎﻟﻐﺎ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻻﺗﺘ . ﺷﯘﯕﺎ ﻛﯩﻤ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﻠﯩﯩﻨ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﺴﺎ  ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﭼﯩﯔ
ﺋﯩﺴﯩﻠﺴﺎ  ،ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴ . ۋە ﻛﯩﻤ ﺋﯘﻧ رەت ﻗﯩﻠﺴﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺳل ﻗﺎرﯨﺴﺎ  ،ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋڭ ﻧﺎﭼﯩﺮى
 .ﮬﺗﺘﺎ ﺋﯩﺖ ،ﭼﻮﺷﻘﯩﻼردﯨﻨﻤﯘ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮﻟﯘپ  ،رەزﯨﻠﻠرﻧﯩﯔ رەزﯨﻠ. 
دۇﻧﻴﺎ ﺧﻟﻘ ﭘﻗت ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻐﺎ ﺗﺎراﻟﻐﺎن ﺋﻟﭽﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﻟﯩﺮى ﺑﯩﻠﻧﻼ ﻣۋﺟﯘت ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘراﻻﻳﺪۇ  .ﺋﮔر ﺋﻟﭽﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯘ
ﺋﯩﺰﻟﯩﺮى زﯨﻤﯩﻦ ﻳﯜزﯨﺪﯨﻦ ﺋﭼﯜرۋﯨﺘﯩﻠﺴ ، ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺗﻟﯩﻤﺎﺗ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﯟﯨﺘﯩﻠﺴ ، ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧ ۋە ﺋﺎﺳﺘﯩﻨﻘ دۇﻧﻴﺎﻧ
ۋەﻳﺮان ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ﮬﻣﺪە ﻗﯩﻴﺎﻣت ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪۇ .
ﻳرﺷﺎرى ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﻠرﮔ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﮭﺘﯩﻴﺎﺟ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﯘﻳﺎش  ،ﺋﺎي  ،ﺷﺎﻣﺎل  ،ۋە ﻳﺎﻣﻐﯘرﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﮭﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻐﺎ  ،ﺑﯩﺮ
ﺋﺎدەﻣﻨ ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﮭﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻐﺎ  ،ﻳﺎﻛ ﻛزﻧﯩﯔ ﻳﻮرۇﻗﻠﯘﻗﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﮭﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻐﺎ  ،ﻳﺎﻛ ﺑدەﻧﻨﯩﯔ ﻳﯩﻤك‐ﺋﯩﭽﻤﻛ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺋﯩﮭﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪۇ  .ﺑﻟ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﭼﻮڭ ۋە ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺳﯩﺰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻴﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ۋە ﭘرەز ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﮭﺘﯩﻴﺎﺟﺪﯨﻦ ﭼﻮڭ .
ﺋﻟﭽﯩﻠر ﺑﻮﻟﺴﺎ)ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮۇﻗﻠﯩﺮى ۋە ﺗﻮﺳﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﺗﯜزﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠن

4/2

ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻠﯩﺮى ﺋﻮﺗﺘﯘرﺳﯩﺪﯨ ۋاﺳﺘﯩﻠر .ﺋﯘﻻر ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮى ﺋﻮﺗﺘﯘرﺳﯩﺪﯨ ﺋﺎﻻﻗﯩﭽﯩﻼر  .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋڭ ﻛﺎﺗﺘﯩﺴ
ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﯩﺴ ، ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻮزۇرﯨﺪا ﺋڭ ﮬرﻣﺗﻠﯩ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯘﮬﻣﻤد ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ۋە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﮬﻣﻤﯩﺴﯩ ﺑﻮﻟﺴﯘن (  .ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧ دۇﻧﻴﺎﻻرﻏﺎ رەﮬﯩﻢ‐ﺷﭘﻘت ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە  ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻳﯩﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﻨ ﺧﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻳﯩﺘﻛﭽ، 
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺑﺎﻧﺎ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺰﭘﺎت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋۋەﺗﺘ . ﺋﺎﻟﻼھ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷﻘﺎ  ،ﺋﯘﻧ ﺳﻳﯜﺷ، 
ﮬرﻣﺗﻠﺷ ، ﺋﯘﻧ ﮬﯩﻤﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬق‐ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪى  .ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﻟﭽﯩﻠر ۋە
ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟردﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸ ۋە ﺋﮔﯩﺸﯩﺸ ﺋﮬﺪە ﺋﺎﻟﺪى  .ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﮔﺷن ﻣﯘﺋﯩﻤﯩﻨﻠردﯨﻨﻤﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎش
ﺋﮬﺪﯨﻨ ﺋﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪى  .ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧ ﻗﯩﻴﺎﻣﺗﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺧﯘش‐ﺧۋەر ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﻟﯜﭼ ، ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرﻏﯘﭼ ، ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗرەﭘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧ ﺑﯩﻠن ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﯘﭼ ۋە ﻧﯘرﻟﯘق ﭼﯩﺮاق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋۋەﺗﺘ . ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﻟﭽﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺳﯧﭙﯩﻨ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘردى  ،ﺋﺎزﻏﯘﻧﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻐﺎ ﻳﯩﺘﻛﻠﯩﺪى  ،ﺋﯘﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻧﺎداﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﯩﻠﯩﻢ‐ﻣرﯨﭙﺗ ﻳﯩﺘﻛﻠﯩﺪى  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﻠﯩ ﺑﯩﻠن
ﻗﺎرﻏﯘ ﻛزﻟرﻧ ، ﭘﺎڭ ﻗﯘﻻﻗﻼرﻧ ،ﻗﺎﺗﻘﺎن ﻳﯜرەﻛﻠرﻧ ﺋﺎﭼﺘ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﻠﯩ ﺑﯩﻠن ﻗﺎراﯕﻐﯘﻻﺷﻘﺎن ﺑﯘدۇﻧﻴﺎﻧ ﻳﻮرۇﺗﺘ، 
ﭼﯩﭽﯩﻠﯩﭗ ﻛﺗن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﺑﯩﺮ ﻳرﮔ ﻳﯩﻐﺪى  .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﮔﺮى ﻳﻮﻟﯩﻨ ﺗﯜزﻟپ ﺑردى ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻨ
ﻛرﺳﺗﺘ . ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﻛﺴ‐ﻗﺎرﻧﯩﻨ ﻛڭ ﻗﯩﻠﺪى ﮬﻣﺪە ﻳﯜﻛﯩﻨ ﺋﯩﻠﯩﯟەﺗﺘ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺑﺮوﻳﯩﻨ ﻛﺗﯜردى  .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯨﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎرﺷ
ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺧﺎرﻟﯩﻖ  ،رەﺳﯟاﻟﯩﻘﻨ ﻣﯘﭘﺘﯩﻼ ﻗﯩﻠﺪى  .ﺋﯘﻧ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ( ﺋﻟﭽﯩﻠر
ﺑﯩﺮ ﻣزﮔﯩﻞ ﺋﯜزۈﻟﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎن  ،ﻛﯩﺘﺎﭘﻼر ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﺎن  ،ﺳزﻟر ﺑﯘرﻣﯩﻼﻧﻐﺎن  ،ﻗﺎﻧﯘﻧﻼر ﺋزﮔرﺗﯩن  ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋزﯨﻨﯩﯔ
ﻧﺎﺗﻮﻏﺮا ﭘﯩﯩﺮﻟﯩﺮﯨ ﺗﺎﻳﺎﻧﻐﺎن  ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮى ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘزۇق ﺋﯩﺪدﯨﻴﻟﯩﺮى ۋە ﻛﯕﯜل ﺧﺎﮬﯩﺸﻠﯩﺮى
ﺑﯩﻠن ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﯩﺮ ﭘﻳﯩﺘﺘ ﺋۋەﺗﺘ . ﺋﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧ ﺗﻮﻏﺮﯨﻐﺎ ﻳﯩﺘﻛﻠﯩﺪى ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﯩﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﻨﯩﯔ
ﺗﯜرﻟﯜك ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﻮﭼﯘﻗﻼپ ﺑردى  .ﺋﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ  ،ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﻗﺎراﯕﻐﯘﻟﯘﻗﺘﯩﻦ ﻳﻮرۇﻗﻠﯘﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﺎردى  .ﺋﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﺗﯘق
ﻗﺎزاﻧﻐﯘﭼ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﺑدﺋﺧﻼق ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﭘرﯨﻘﻠﻧﺪۈرۈپ ﺑردى  .ﺷﯘﯕﺎ ﻛﯩﻤ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯩﺘﻛﻠﯩﺸﯩ ﺋﮔﺷﺴ ، ﺗﻮﻏﺮﯨﻐﺎ
ﻳﯩﺘﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ  .ﻛﯩﻤ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺗﯩﻴﯩﭗ ﻛﺗﺴ، ﺋﺎزﯨﺪۇ ۋە ﻗﯩﻴﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪۇ  .ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧ ۋە ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﻟﭽﯩﻠر ۋە ﭘﻳﻐﻣﺒرﻧ
ﺗرﯨﭙﻠﯩﺴﯘن ۋە ﺋﺎﻣﺎن ﻗﯩﻠﺴﯘن .
] ﺋﯩﺴﻼم ﭘﯧﺸﯩﯟاﺳ ﺋﯩﺒﻨﯘ ﺗﻳﻤﯩﻴﻧﯩﯔ )ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ رەﮬﯩﻢ‐ﺷﭘﻘت ﻗﯩﻠﺴﯘن( ﺋﻟﭽﯩﻠﯩ ﺋﯩﺴﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ۋاﺟﯩﭙﻠﯩﻘ ﮬﻗﻘﯩﺪە
ﺋﺎﺳﺎﺳ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭗ -19ج  102-99 ،ب ،ﻓﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ دﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﻨﺪى ؛ ﮬﻣﺪە ﻟۋاﻣﯩﺌ ﺋﻧﯟار ﺋﻟﺒﮬﯩﻴﻴ-2 ج 236 ،216 ،
ب ﮔ ﻗﺎراڭ [ .
ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﻠرﮔ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﮭﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻨ ﺗۋەﻧﺪﯨﯩﭽ ﻳﯩﻐﯩﻨﭽﺎﻗﻼﻳﻤﯩﺰ :
 -1ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑﯩﻘﯩﻨﺪى ﻣﺧﻠﯘق )ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﻐﯘﭼ ، ( ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼﯩﺴﯩﻨ ﺗﻮﻧﯘﺷ ، ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻧﯩﻤﯩﻨ ﻛﯜﺗﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸ ، ۋە
ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸ ﻛﯩﺮەك  .ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑﯘﻧ ﺋزﯨ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﺑﯩﻠﻟﻤﻳﺪۇ  .ﺋﯘ ﭘﻗت ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟر ۋە ﺋﻟﭽﯩﻠرﻧ ﺑﯩﻠﯩﺶ
ۋە ﺋﯘﻻر ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﻟن ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮل ۋە ﻧﯘر ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻘﻼ  ،ﺋﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺸ ﻳﻮل ﺗﺎﭘﺎﻻﻳﺪۇ .
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 -2ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺗن ۋە روﮬﺘﯩﻦ ﺗﯜزۈﻟن  .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯧﻨ ﻳﯩﻤك‐ﺋﯩﭽﻤك ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻮزﻳﯘﻗﻠﯩﯩﺪۇ  .ﺑﯩﺮاق ﺋﯘﻧﯩﯔ روﮬﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮزۇﻗ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼﯩﺴ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈﻟن ﻧرﺳ ، ﻳﻧ ﺗﻮﻏﺮا دﯨﻦ  ،ۋە ﺗﻮﻏﺮا ﺋﯩﺶ‐ﮬرﻛت  .ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟر ۋە ﺋﻟﭽﯩﻠرﺗﻮﻏﺮا
دﯨﻨﻨ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﻟﺪى ۋە ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﯩﺶ‐ﮬرﻛﺗﻠرﻧ ﺋﮔﺗﺘ. 
 -3ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋز ﺗﺑﯩﺌﯩﺘ ﺑﯩﻠن دﯨﻨﺪار ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﮔﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ دﯨﻨ ﺑﻮﻟﯘﺷ ﻛﯩﺮەك  .ﮬﻣﺪە ﺑﯘ دﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯘﺷ
ﻛﯩﺮەك  .ﺗﻮﻏﺮا دﯨﻨﻐﺎ ﭘﻗت ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟر ۋە ﺋﻟﭽﯩﻠرﮔ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻻر ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﻟن ﻧرﺳﯩ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻘﻼ ﻳﻮل
ﺗﺎﭘﻘﯩﻠ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .
 -4ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑﯘدۇﻧﻴﺎدا ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رازﯨﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺮﯨﺸﺘﯜرﯨﺪﯨﻐﺎن  ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﻧﻨﯩﺘﯩ ۋە ﻧﯩﺌﯧﻤﯩﺘﯩ ﺋﯩﺮﯨﺸﺘﯜرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ
ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯘﮬﺘﺎج ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ﮬﻣﺪە ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟر ۋە ﺋﻟﭽﯩﻠردﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯩﭽﯩﻢ ﺑﯘ ﻳﻮﻟﻼرﻧ ﻛرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮەﻟﻤﻳﺪۇ ۋە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ .
 -5ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋز ﺗﺑﯩﺌﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﺟﯩﺰ ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧ ﻛﯜﺗﯜپ ﻳﺎﺗﻘﺎن ﻧﯘرﻏﯘن دۈﺷﻤﻧﻠر ﺑﺎر  .ﻣﺳﯩﻠن  ،ﺷﻳﺘﺎ ﺋﯘﻧ ﺋﺎزدۇرۇﺷﻨ
ﺋﻮﻳﻼﻳﺪۇ  ،ﺋﺳ دوﺳﺘﻼر ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ رەزﯨﻞ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻼرﻧ ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪۇ  .ﮬﻣﺪە ﻛﯕﯜل ﻳﺎﻣﺎن ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻼرﻏﺎ ﻣﺎﻳﯩﻞ .
ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﯘ دۈﺷﻤﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯘﻳﻘﺳﺘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧ ﻗﻮﻏﺪاﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩ ﻣﯘﮬﺘﺎج ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ۋە ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟر ۋە ﺋﻟﭽﯩﻠر
ﺋﯘﻧ ﺋﺎﺷﯘ ﻧرﺳﯩ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪۇ ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧ ﺋﻮﭼﯘق ﻛرﺳﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ .
 -6ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋز ﺗﺑﯩﺌﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﺋﺎرﻟﯩﺸﯩﭗ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪۇ  .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﺑﯩﻠن ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺑﺎردى‐ﻛﻟﺪى ﻗﯩﻠﯩﺸﻼردا ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﺋﺎدﯨﻞ ،
ﺑﺎراۋەر ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﻳﯩﺘﻛﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﻗﺎﻧﯘﻧﻼر ﺑﻮﻟﯘﺷ ﻛﯩﺮەك  .ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎن ﻗﺎﻧﯘﻧﻼر ﺑﯩﺴﯩﯟاﻟﯩﺪۇ  .ﺑﯘ ﻳﯩﺘﻛﻠﯩﯜﭼ ﻗﺎﻧﯘن
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮬق‐ﮬﻮﻗﯘﻗ ﺑﺎرﻻرﻧﯩﯔ ﮬق‐ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻨ ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯘﺳﯘﻟﺪا دەﭘﺴﻧﺪە ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ۋە ﺋﺎﺷﯘرۋەﺗﻤﺳﺘﯩﻦ ﻗﻮﻏﺪﯨﺸ ﻛﯩﺮەك
 .ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟر ۋە ﺋﻟﭽﯩﻠردﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯩﭽﯩﻢ ﻧﯘﻛﻣﻤل ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﯘﻧﻨ ﺗﯜزۈپ ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ .
 -7ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﯩﺨﺗرﻟﯩﻚ  ،روﮬ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻣﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧ ﮬﻗﯩﻘ ﺑﺧﯩﺘﻨﯩﯔ ﺳۋەﭘﻠﯩﺮﯨ ﻳﯩﺘﻛﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ
ﻧرﺳﯩ ﻣﯘﮬﺘﺎج  .ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟر ۋە ﺋﻟﭽﯩﻠر ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﻳﯩﺘﻛﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳ. 
] د.ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺑﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺑﯩﻦ ﺳﺎﻟﯩﮫ ﺳﮬﯩﻴﻤﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮى ۋە ﻣﻧﺒﻟﯩﺮى ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﯨﻦ [
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