 ‐ 226477ﭘرزەﻧﺖ ﺗرﺑﯩﻴﯩﺴﯩﺪە ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﺎ ﺑﯩﻠن ﻛز‐ﻗﺎراﺷﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩ ﺑﻟﯩﻠﯩﻤ ﻗﺎﻳﺴ؟ ،ﺷﻛﺴﯩﺰﻛ ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺗﻛﯩﺘﻠﯩﺪى ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺋزﯨ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﻛﻟﺘﯜرﮔن ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘرزەﻧﺖ ﺗرﺑﯩﻴﻠش
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﯟاﻟﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ ،ﻣﺳﯩﻠن :ﻣن ﺋﻮﻏﻠﯘﻣﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻤن ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺑﯘرۇن
ﺋﯘﺧﻠﯩﺴﺎ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺋﻮﻳﻐﯘﻧﯘپ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯘﻳﻘﯘﻣﻨ ﺑﯘزﯨﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﺎم ﻣﯧﻨ ﺋﻮﻏﻠﯘﻣﻨ ﺋز ﮬﺎﻟﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﯩﯟﯦﺘﯩﺸ
ﺑﯘﻳﺮﯨﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﻗﺎﻧﺪاق ﮬل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك؟ ،ﻣن ﺋﻮﻏﻠﯘﻣﻨ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻤﺪا ﺷرﯨﺌﺗ ﺋﯘﻳﻐﯘن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﻮل ﺑﯩﻠن ﺗرﺑﯩﻴﻠﯩﺴم
ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ،ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﻻر ﺗۋەﻧﺪﯨ ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ﭘرز ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﺋﮔر ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺴﺎ ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘرﯨﺰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ:
-1ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ :ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﺎﺳﯩ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺋﯩﺸﻼردا ﺑﻧﺪﯨ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮق ،ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺸﻼردا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ]ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-7257 ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق
ﺳﻮﺋﺎل[.
-2ﭘرزەﻧﺘﯩ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎل‐ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ زﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردا :ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن:
ﺋزﯨﯩﻤﯘ ۋە ﺋزﮔﯩﯩﻤﯘ زﯨﻴﺎن ﻳﺗﯜزۈش ﻳﻮق ]ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺎﺟ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-2340 ﮬدﯨﺲ .ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺳﮬﯩﮫ
دﯦن[.
-3ﺋﺎدەﺗﺘﯩﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮى ﻗﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩﺸﻼردا :ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮۇﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷﻤﯘ ﻛﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﭽ دەپ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.

2/1

ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ  :ﻳﻠّﻒ اﻟﻪ ﻧَﻔْﺴﺎ ا ۇﺳﻌﻬﺎ ﻟَﻬﺎ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﯧﭽﯩﻤﻨ ﺗﺎﻗﯩﺘ ﻳﺗﻤﻳﺪﯨﻐﺎن
ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺗﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ] .ﺳﯜرە ﺑﻗرە -286ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﻤ.[
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﻣﻟﯘﻣﺎت ﺋﯜﭼﯜن ‐214117ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋﻣﻤﺎ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﯩﺰﻧ ﺗرﺑﯩﻠﺷﺘ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺨﯩﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯩﺰﻏﺎ ﻛﻟﺴك ،ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠن
ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﯩﺮﯨ ﻗﺎراپ ﺑﯩﻘﯩﯔ ،ﺋﯘﻻر ﺳﯩﺰﻧ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﺋﯘ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺳﯩﺰﮔ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻻرﻏﺎ زﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﺳﯩﺰ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎراڭ ،ﺋﮔر ﺑﯘﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﻠر ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ
ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘرﯨﺰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮۇق‐ﭘﯩﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨ ۋارﻗﯩﺮاپ‐ﺟﺎرﻗﯩﺮاپ ،ﻗﻮﭘﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن رەت ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﯔ دﯦﻧﻠﯩﻚ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻧﻤﻳﺪۇ،
ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻣﯘﻻﻳﯩﻤﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ،ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﺳزﻟرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺳز ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﭘﯩﯩﺮ‐ﺗﻟﭘﻠﯩﺮﯨ
ﻗﺎرﺷ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﺎﺷﺎرا ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮەك.
ﺋﮔر ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮۇق‐ﭘﯩﯩﺮﻟﯩﺮى ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺧﺎﻟ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘرﯨﺰ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﺳﯩﺰ ﭘرزەﻧﺘﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋزﯨﯩﺰﮔ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎﻣﺴﯩﺰ؟ ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﭘرزەﻧﺘﯩﯩﺰﻧﯩﻤﯘ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﯩﺰﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﻛﻧﺪۈرۈڭ ،ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ دﯨﻨﺪۇر ،ﺋﯘﻻرﻧ ﻗﺎﻗﺸﯩﺘﯩﺸﻤﯘ دﯨﻨﺪۇر.
ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﯩﺰﻏﺎ ﻣﯧﮭﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﺮﯨﺸﯩﯔ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻛﻳﯜﻧﯜڭ ،ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﯩﺰزەت‐ﺋﯩﺮام ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻛﯜﭼﯩﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻳﯧﺘﯩﺸﭽ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﯩﯩﺰﻧ ﺋﺎﺷﺎرا ﻗﯩﻠﯩﯔ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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