 ‐ 207360راﻣﯩﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪۈزﯨﺪە ﺋر ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﺋﻮﻳﻨﯩﺸﯩﺶ ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﯩﭽﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﺨﯩﺘﯩﻴﺎرﻟﯩﻘﻨ ﺋرﮔ ﺑرﮔن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن روزﯨﺴ ﺑﯘزۇﻻﻣﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل
راﻣﺰاﻧﺪا ﺑﺎﻣﺪات ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋر ﻛﯩﺸ ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﺋﻮﻳﻨﺎﺷﺘ ،ﺋﺎﻳﺎﻟ :ﺋﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻤﺎڭ روزام ﺑﯘزۇﻟﯘپ ﻛﺗﻤﯩﺴﯘن دەپ
ﺗﻛﺮار دﯦن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋر ﻗﻮﻳﯩﯟەﺗﻤﯩﺪى ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯧﺮﯨ ﻛﻳﻨﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋرﻧ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘۋەﺗﺘ ،ۋە
ﻛﯕﻠﯩﺪە :ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﯩﭽﯩﯟﯨﺘي ﺧﺎﻟﯩﻐﯩﻨﯩﻨ ﻗﯩﻠﺴﯘن ،ﮔﯘﻧﺎﮬ ﺋزﯨ ﺑﻮﻟﺴﯘن دەپ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪى .ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﻮﻳﻼپ ﺗﯘرۇﺷ ﺋﯧﺮى ﮬﯧﭻ
ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨ ﻗﻮﻳﯘۋەﺗﺘ ،ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯕﻠﯩﺪە ﺑﯘ ﺳزﻧ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ،ﭘﻗت ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﯩﻨ ﺋﯧﺮﯨ ﻳﯜﻛﻠپ ،ﮔﯘﻧﺎﮬﺘﯩﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﯩﺪى ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﻳﯧﻤﯩﺪى ۋە ﺋﯩﭽﻤﯩﺪى .ﻛﯕﻠﯩﺪە ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎن ﺳزﻧﯩﯔ
ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ روزﯨﺴ ﺑﯘزۇﻻﻣﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺋﯘ ﭘﻗت ﻛﯕﯜﻟﺪە ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎن ﺳز ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻻﻣﺪۇ؟ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺶ
ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻢ ،ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ ﻳﺎﻛ ﭘﻗت ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎن ﺳز ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻛﯕﯜﻟﺪە ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن
ۋەﺳﯟەﺳ روزﯨﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﺳﯩﺮ ﻛرﺳﯩﺘﻣﺪۇ؟ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺋﻮﭼﯘق ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا روزﯨﺪار ﺗﯘرۇپ ﺋﯩﯩﻠﻧﻤﺳﺘﯩﻦ ﻛﺳﯩﻨﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠن ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﯩﭽﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن
ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ روزﯨﺴ ﺑﯘزۇﻟﯩﺪۇ ،ﮔرﭼ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﺋزﮔرﺗن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﯜك روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ روزﯨﻨ ﺑﯘزۇش ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﺪە ﺋﯩﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺑﯩﺮەر ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺧﯘددى ﻳﯧﻤك‐
ﺋﯩﭽﻤك ﺗﺎﭘﺴﺎم ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﯩﻤن دەپ ،ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺗﻮﻏﺮا ﻗﺎراﺷﺘﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ روزﯨﺴ ﺑﯘزۇﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ" :راﻣﯩﺰاﻧﺪا روزا ﺗﯘﺗﻘﺎن ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ،
ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﻐﯩﺪەك ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎي ،ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﺋزﮔرﺗﯩﭗ روزﯨﻨ ﻛﯜن ﭘﺎﺗﻘﯘﭼ ﺗﻮﻟﯘق داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﻏﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
روزﯨﺴ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ دەپ ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ روزﯨﺴ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺷﯘ
ﻛﯜﻧﻠﯜك روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ روزﯨﻨ ﺑﯘزۇﺷﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ،روزﯨﺴ ﺑﯘزۇﻟﻐﺎن ،ﺋﮔر ﺋﯘ
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ﻛﯩﺸ ،ﻣن ﻳﻳﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺗﺎﭘﺴﺎم ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﺎﭼﯩﻤن ،ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺴﺎم روزﯨﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﯨﻤن دەپ ،ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ
ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎي روزﯨﻨ ﻛﯜن ﭘﺎﺗﻘﯘﭼ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﻏﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،روزﯨﺴ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﺗﺘ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﺋﯜزۈۋەﺗﻤﺳﺘﯩﻦ
ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﭙﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪارﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪى ،ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧرﺳ ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺳﻠ ﻧﯩﻴﯩﺘ ﺑﻮﻳﯩﭽ
ﻗﺎﻟﯩﺪۇ" ﺗﯜﮔﯩﺪى"] .ﺋرﻛﯩﻦ ﺳﮬﺒت ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻤﯩﺴ.[(29/20)
ﺳﻮﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﻣﻟﯘم ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﭽ ،ﺳﯩﺰ ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺋﯧﺮﯨﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣزﻛﯘر ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﭘﺴﯩﺰ ،ﺋﯧﺮﯨﯩﺰ ﮬﯧﭻ
ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻤﺎﭘﺘﯘ .روزﯨﻨ ﺑﯘزۇﺷﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋﯩﺶ ،ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻳﯜز ﺑرﻣﯩن ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻧ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ
ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن؛ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ روزﯨﯩﺰ ﺑﯘزۇﻟﻤﺎﭘﺘﯘ ،ﺋﯘ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ
روزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك ﺋﻣس .ﺋﻣﻤﺎ ﺳﯩﺰ روزﯨﯩﺰﻧ ﺑﯘزۇﺷﻨ ﻛﺳﯩﻦ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﻛﺳﯩﻦ
ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺑﯘزۇﺷﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﯩﺰ ،ﺋﺎﺷﯘ ﻣﻗﺴﯩﺘﯩﯩﺰ ﺑﻮﻳﯩﭽ ،ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ روزﯨﯩﺰ ﺑﯘزۇﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘ
ﻛﯜﻧﻠﯜك روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك.
ﺋﮔر ﻛﯕﻠﯩﯩﺰ ﻗﺎﻧﺎﺋت ﺗﺎﭘﻤﺎي ،ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﯜك روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﺴﯩﯩﺰ ﺋﯘﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﻼﺗﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن
‐95766ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﻟﯧﯩﻦ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﯩﺰﮔ ﻳﺎﻛ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺒﺎدﯨﺘﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ ۋەﺳﯟەﺳ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺳﯩﺰ ﺷﯘ
ﻛﯜﻧﻠﯜك روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﻤﺎڭ ۋە ﺗﯘﺗﻘﺎن روزﯨﯩﺰﻧ ﺗﻮﻏﺮا دەپ ﻗﺎراڭ ،ۋەﺳﯟەﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﻗﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﺗﻤڭ ،ﭼﯜﻧ
ۋەﺳﯟەﺳﯩﻨﯩﯔ زﯦﻴﯩﻨ ﻛپ ۋە ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘ ﺧﺗرﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ۋەﺳﯟەﺳ ﺷﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺒﺎدﯨﺘ ﮬﺗﺘﺎ ﭘﯜﺗﯜن دﯨﻨﯩﻨ
ﺑﯘزﻣﯩﻐﯘﭼ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﺗﻮرﺑﺗﺘ ﻛپ ﻗﯧﺘﯩﻢ ۋەﺳﯟەﺳﯩ ﺋﮔﺷﻤﺳﻠﯩﻚ ۋە ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﮬزەر ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻛپ
ﻣﺳﯩﻠﯩﻠرﮔ ﺟﺎۋاپ ﺑردۇق.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋر ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن روزﯨﺪار ۋاﻗﺘﯩﺪا ،ﺋز ﻧﭘﺴﯩ ﺋﯩ ﺑﻮﻻﻟﯩﺴﺎ )ﻳﻧ ﺳﭙﯧﺮﻣﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﺎﻟﯩﺴﺎ(،
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﻟﯩﻠﯩﻤﯩﺴﯩﺪە ﺗﻮﺧﺘﯩﺴﺎ ،ﺟﯩﻤﺎﻏﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﻗﯘﭼﺎﻗﻠﯩﺸﯩﺶ ۋە ﺳﻳﯜﺷﯜش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼرﻧ
ﻗﯩﻠﺴﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ‐49614 ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﭼﻛﻠﻧن ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﺎردەم ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻳﺎﻛ ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ رازى ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ،
ﺑﻟ ﻛﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﭽ ﺋﯧﺮﯨﻨ ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺸ ۋە ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯩﺸ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم
ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺳﯩﻠردﯨﻦ ﻛﯩﻤ ﻣﯘﻧر ﺋﯩﺸﻨ ﻛرﯨﺪﯨن ،ﺋﯘﻧ ﻗﻮﻟ ﺑﯩﻠن ﺋزﮔرﺗﺴﯘن ،ﻗﻮﻟ ﺑﯩﻠن ﺋزﮔرﺗﯩﺸ ﻗﺎدﯨﺮ
ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺗﯩﻠ ﺑﯩﻠن ﺋزﮔرﺗﺴﯘن ،ﺗﯩﻠ ﺑﯩﻠن ﺋزﮔرﺗﯩﺸ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺴﺎ ﻗﻟﺒ ﺑﯩﻠن ﻳﺎﻣﺎن ﻛرﺳﯘن ،ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋڭ
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ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻧﻮﻗﺘﯩﺴﯩﺪۇر] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ‐ 49 ﮬدﯨﺲ[.
ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯩﺰ ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻗدەم ﻗﻮﻳﯘۋاﺗﺴﺎ ،ﺋﯘﻧ ﺗﻮﺳﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯩﯟەﺗﻧﻠﯩﯩﯩﺰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬرﯨﺗﻠﯩﺮﯨ رازى
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋر ﮔﯘﻧﺎﮬﺎر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯘﻟﯘغ ،رەﮬﻤت ﺋﯧﻴﯩﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺗﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ،ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﺎزاﺑﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪۇ.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻛﯩﻤ راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪۈزﯨﺪە ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﻳپ‐ﺋﯩﭽﯩﭗ ﻳﯜرﮔن ﺋﺎدەﻣﻨ
ﻛرﺳ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ راﻣﯩﺰان روزﯨﺴﯩﻨ ﺋﺳﻠﯩﺘﯩﺶ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﻳﯧﻧﻠﯩ ﺋﯜﭼﯜن
ﺋﯜزۈرﻟﯜك ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ،ﺋﻣﻤﺎ ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﯨﯩﺰ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :وﺗَﻌﺎوﻧُﻮا ﻋﻠَ اﻟْﺒِﺮِ واﻟﺘﱠﻘْﻮﱝ ۖ و
ﺗَﻌﺎوﻧُﻮا ﻋﻠَ اﺛْﻢ واﻟْﻌﺪْوانِﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺸﻘﺎ ۋە ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻘﻘﺎ ﻳﺎردەﻣﻠﯩﺸﯩﻼر ،ﮔﯘﻧﺎﮬﻘﺎ ۋە زۇﻟﯘﻣﻐﺎ ﻳﺎردەﻣﻠﺷﻤﯕﻼر.
]ﺳﯜرە ﻣﺎﺋﯩﺪە -2ﺋﺎﻳت[".ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺶ").(70/44
ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬر ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳردە ،ﺋﯧﺮﯨﻨ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇش ﺋﻟﯟەﺗﺘ زۆرۈر
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﮔرﭼ ﺋرﻧﯩﯔ ﮬﻗﻘ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺋﻮرۇﻧﺪا ﺗﯘرﺳﯩﻤﯘ ،ﺑﯘﻧﺪاق ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋرﻧ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇش ﺑك ﻣﯘﮬﯩﻢ.
ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗۋﺑ‐ﺋﯩﺴﺘﯩﻐﭙﺎر ﺋﯧﻴﺘﯩﯔ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺸﻨ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻛﺮارﻟﯩﻤﺎڭ ،ﺋﯧﺮﯨﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن دۇﻧﻴﺎ‐ﺋﺎﺧﯩﺮەت ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﺎردەم
ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸ ﻳﺎردەﻣﭽ ﺑﻮﻟﯘڭ ،ﺋﯧﺮﯨﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻳﺎﻛ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ
ﻛرﺳﯩﯩﺰ ﺋﯘﻧ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠڭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧ ﺋﺳﻠﯩﺘﯩﯔ".
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدۇر.
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