 ‐ 176956ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەم ﺋﯩ ﻳﺎﻛ ﺋﯩﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﭼﺎرۋا ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋﯩﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﻣﺎﻟﻨ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ،ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﯜچ ﻳﺎﻛ ﺗت ﻣﺎﻟﻨ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ
ﻛردۇق؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﺎﺋﯩﻠ‐ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪۇر .ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﭘﯩﻘﮭﯩﺸﯘﻧﺎس ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸ ﺑﻮﻳﯩﭽ
ﺗﻛﯩﺘﻠﻧن ﺳﯜﻧﻨت ﻳﺎﻛ ۋاﺟﯩﭗ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﻼﺗ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن  ‐36432ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ
ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﮔرﭼ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺋزاﻟﯩﺮى ﻛپ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﻮي ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﺗﺎ ﺋﯩﺒﻨ ﻳﺳﺎر
رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻣن ﺋﺑﯘ ﺋﻳﻴﯘب ﺋﻧﺴﺎرﯨﺪﯨﻦ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ دەۋرﯨﺪە ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻐﺎن؟ دەپ
ﺳﻮرﯨﺴﺎم ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ" :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋزى ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﻗﻮي ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻼﺗﺘ ،ﺋزﻟﯩﺮى ﻳﯧﻴﯩﺸﺗﺘ ،ﻛﻣﺒﻏﻟرﮔ
ﺑﯧﺮەﺗﺘ ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘﮔﯘﻧ ﻛﻟﻧﺪە ﺋﯩﺶ ﺳن ﻛرﯨﯟاﺗﻘﺎﻧﺪەك ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﺎﻟﺗﺘ "،دﯦﺪى].ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨ
رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1505 ﮬدﯨﺲ .ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺎﺟ-3147ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯩﺮ ﻗﻮي ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺮدﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﻛﯩﺸﯩ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﯩﻠر ﺑﯩﺮ ﻗﻮي ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﮬﻣﻤﻳﻠﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺷﻮﺋﺎرى ﺋﺎدا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﮬﻣﻤﻳﻠن
ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯘﭘﺎﻳ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﯜﻧﻨت ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ" .ﺗﯜﮔﯩﺪى"] .ﺋﻟﻤﺟﻤﯘئ" -8ﺗﻮم -370ﺑت[.
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﻛز‐ﻛز ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﯩﻨ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ :ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯘرﺑﺎن ﮬﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧﯩﺪە ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻨ ﺑﯧﯩﺘﺘﯩﻤﯘ؟ ﺋﮔر ﻛﯜﭼ ﻳﺗﺴ ﻗﺎﻧﭽﯩﻨ ﻗﯩﻠﺴﺎ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ دەپ ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ
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ﺳﺎﻧﯩﻨ ﺑﻟﯩﻠپ ﺑرﻣﯩﺪى ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺳﯧﻤﯩﺰ ﺋﯩ ﻗﻮﭼﻘﺎرﻧ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻼﺗﺘ ،ﺑﯩﺮﯨﻨ ﺋزى ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴ
ﺋﯜﭼﯜن ﻳﻧ ﺑﯩﺮﯨﻨ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯜﻣﻤﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧ ﺑﯩﺮ دەپ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻼﺗﺘ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻛﯩﺸ ﻛﯜﭼ ﻳﺗﺴ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻛ ﺋﯩ ۋەﻳﺎﻛ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﯩﻨ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺑﯘ ﺋﻳﻴﯘب ﺋﻧﺴﺎرى رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ
ﺋﻧﮭﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺑﯩﺰ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ دەۋرﯨﺪە ﺑﯩﺮ ﻗﻮي ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻼﺗﺘﯘق ،ﺋزﯨﻤﯩﺰ ﻳﻳﺘﺘﯘق ،ﻛﻣﺒﻏﻟرﮔ
ﻳﯧﻤك ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮەﺗﺘﯘق ،ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﭘﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﭗ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻨ ﻛپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗﺘ.
ﺳزﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﯘﻻﺳﯩﺴ :ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋزى ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻳﻨ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ﮬم ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن
ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﯘ ﺳﯜﻧﻨت ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨ ﮬﻣﻤ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎدا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﯩ ﻳﺎﻛ ﺋﯜچ ۋەﻳﺎﻛ ﺗت ﻗﻮي ﻳﺎﻛ ﺑﯩﺮەر
ﺗﮔ ﻳﺎﻛ ﻛﺎﻻ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ".ﺗﯜﮔﯩﺪى.
><http://www.binbaz.org.sa/mat/11662
ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋڭ ﺋۋزﯨﻠ ﺋزى ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﻗﻮي ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﻛﯘﭘﺎﻳﯩﻠﻧﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪۇر .ﺟﺎﺑﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻣن ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم
ﺑﯩﻠن ﻗﯘرﺑﺎن ﮬﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﺋﻮﻗﯘدۇم ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺧﯘﺗﺒ ﺳزﻟپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻣﯘﻧﺒردﯨﻦ ﭼﯜﺷﺘ،
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺳﯧﻤﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻗﻮي ﻛﻟﺘﯜرۈﻟﺪى ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯘ ﻗﻮﻳﻨ ﺋز ﻗﻮﻟ ﺑﯩﻠن ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤ ﺑﯩﻠن ﺑﺎﺷﻼﻳﻤن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻛﺎﺗﺘﯩﺪۇر ،ﺑﯘ ﻗﻮي ﻣن ۋە ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎن
ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر «،دﯦﺪى] .ﺋﺑﯘ داۋۇد رﯨﯟاﻳﯩﺘ-2810ﮬدﯨﺲ .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ ﺋﺑﯘ داۋۇدﻧﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر
ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺪا ﻛﻟﺘﯜرﮔن[.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺳﯜﻧﻨﺗﺘ ﭼﯩﯔ ﺗﯘرۇش ﺳﯜﻧﻨﺗﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﺪۇر ،ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ
ﻗﻮي ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨ ﮬﻣﻤ ﻛﯩﺸﯩﻠردﯨﻦ ﺳﯜﻧﻨت ﺋﺎدا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦﺴك ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﻧ ﺋﯘﻻر ﺑﯩﺮدﯨﻦ ﻛپ ﻗﻮﻳﻨ
ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﮔﯘﻧﺎﮬﺎر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦﻧﻠﯩﻚ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻧﻤﻳﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﻛپ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯜﻧﻨﺗﻨ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺋۋزەﻟﺪۇر .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻟﻴﺒﻠُﻮﻛﻢ اﻳﻢ اﺣﺴﻦ ﻋﻤ ًﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺳﯩﻠردﯨﻦ ﻗﺎﻳﺴﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻣﻟ ﺋڭ
ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺳﯩﻨﺎش ﺋﯜﭼﯜن] .ﺳﯜرە ﻣﯜﻟﻚ -2ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﻤ.[
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩ ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺑﯩﺮ ﻳرﮔ ﺋۋەﺗن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﺋﯘﻻر ﺳﯘ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎي ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻧﺎﻣﺎز
ﺋﻮﻗﯘدى ،ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺳﯘ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﺪا ﺑﯩﺮى ﺗرەت ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘدى ،ﻳﻧ ﺑﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗرەﺗﻤﯘ ﺋﺎﻟﻤﯩﺪى ۋە ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﻤﯘ ﻗﺎﻳﺘﺎ
ﺋﻮﻗﯘﻣﯩﺪى ،ﺋﯘﻻر ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺳزﻟپ ﺑﯧﺮﯨﯟﯨﺪى ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺳﯘ
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ﺗﯩﭙﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻤﯘ ﺗرەت ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ۋە ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﻤﯘ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﻣﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩ :ﺳﯜﻧﻨت ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭙﺴن دﯦﺪى ،ﻳﻧ ﺑﯩﺮ
ﻛﯩﺸﯩ :ﺳن ﺋﯜﭼﯜن ﻗﻮش ﺋﺟﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،دﯦﺪى.
ﺑﯘ ﺋﯩ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ دﯦﻧﺪە ،ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩ ﻗﻮش ﺋﺟﯩﺮ ﺑﯧﺮﯨﻠﻧﺪﯨﻤﯘ ،ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﺳﯜﻧﻨت
ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨ ﺋۋزەل ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﻗﻮش ﺋﺟﯩﺮﮔ ﺋﯧﺮﯨﺸن ﻛﯩﺸ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ﻧﯩﻴﯩﺘ
ﺑﯩﻠن ﺋﯩ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى ،ﮔرﭼ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﯩ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮش ﺋﺟﯩﺮﮔ ﺋﯧﺮﯨﺸن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ
ﺋﻣﻟﯩﻴﺗﺘ ﺳﯜﻧﻨت ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﺪەك ﺳﺎۋاﭘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻟﻤﯩﺪى ".ﺗﯜﮔﯩﺪى"] .ﻧﯘرۇن ﺋﻟددەرﺑ ﭘﺗﯩﯟاﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺋﯧﻠﯩﻨﺪى"[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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