 ‐ 240287ﺋﻣﻟﺪە ﺋﯩﺨﻼﺳﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﻤ
ﺳﯘﺋﺎل
ﺋﯩﻨﺴﺎن ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺋﻣﻟﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﻧﯩﻴﺗﻨ ﺗﻮﻏﺮا ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﺑﯘ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ۋە ﺧﺎﻟﯩﺲ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﯧﯩﺘﯩﻠن ﺋﻟﭽﯩﻤ ﻗﺎﻳﺴ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﻧﯩﻴﺗﻨ ﺗﻮﻏﺮﯨﻼش ۋە ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪا ﻧﯩﻴﺗﻨ ﮬﺎزﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻣﺷﻐﯘل ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋڭ ﻛﺎﺗﺘﯩﺴﯩﺪۇر.
ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﻣﻟرﻧﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘل ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻳﺎﻛ رەت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸ ،ﻗﻟﺒﻨﯩﯔ ﺳﺎپ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻳﺎﻛ ﺑﯘزۇق ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻧﯩﻴﺗ ﺋﺎﺳﺎﺳن
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﯩﺪا ﻳﺎﺧﺸ ﻧﯩﻴﺗﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺷﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﺗﯜرﺗ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻣﯩﻠﻐﺎ ﻗﺎرﯨﺸ ﻛﯧﺮەك.
ﺋﯘ ﺗﯜرﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رازﯨﻠﯩﻘ ،ﺗﺎﺋﯩﺘ ۋە ﺑﯘﻳﺮﯨﻘﯩﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘش ﺑﺎرﻣﯘ ﻳﻮق ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ دﯦﻘﻘت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك.
ﻧﯩﻴت‐ﻣﻗﺴﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﻮﻟﯘﺷ :ﻳﻧ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﺧﺎﻟﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯜرﺗ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺳﻠ ﺋﺎﻣﯩﻠﻨ
ﻣﯘﮬﺎﭘﯩﺰەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك .ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺗﯜرﺗ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻣﯩﻠﻐﺎ ﻗﺎرﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﻗﻟﺒﯩﻨ ۋە ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻏﻳﺮﯨ
ﺋرﯨﻤﺳﻠﯩﻚ ۋە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺷﯧﺮﯨﻨ ﻛﯩﺮﮔﯜزﻣﺳﻠﯩ ﻛﯧﺮەك .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﻣﻟﯘﻣﺎﺗﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ‐162186ۋە
 ‐220806ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺗۋەﻧﺪﯨ ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ رﯨﺌﺎﻳ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ،ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺨﻼس ﺑﯩﻠن ﺧﺎﻟﯩﺲ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ
ﺑﯩﻠﻟﻳﺪۇ:
‐ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﯩﻨ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ رﯨﻴﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛرﺳﯜﺗﯜش ﻳﺎﻛ ﺋﺎﯕﻠﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﻛﯧﺮەك .ﺟﯘﻧﺪۇپ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ
ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻛﯩﻤ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺋﺎﯕﻠﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧ
ﺋﺎﯕﻠﯩﺘﯩﺪۇ ،ﻛﯩﻤ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ رﯨﻴﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪۇ] .ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ
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-6499ﮬدﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-2987ﮬدﯨﺲ[.
ﮬﺎﭘﯩﺰ ﺋﯩﺒﻨ ﮬﺟر رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺧﺗﺘﺎﺑﯩ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ ":ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ :ﻛﯩﻤ ﺋﯩﺨﻼس ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ
ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﻛرﺳﯜﺗﯜش ۋە ﺋﺎﯕﻠﯩﺘﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺟﺎزاﻟﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧ
ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﺪۇ ۋە رەﺳﯟا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻳﻮﺷﯘرﻏﺎن ﻣﻗﺴﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎﺷﺎرا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﻣﯩﻠ ﺑﯩﻠن
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رازﯨﻠﯩﻘﯩﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻳﯜز‐ﺋﺎﺑﺮۇي ﺗﯧﭙﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ
ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﯩﻨ ﻳﯜز‐ﺋﺎﺑﺮۇي ﺗﯧﭙﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺳز‐ﭼﭼك ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ
ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاپ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ""] .ﭘﺗﮭﯘﻟﺒﺎرى"-11ﺗﻮم -336ﺑت[.
ﺋﯩﺰزﯨﺒﻨ ﺋﺎﺑﺪۇﺳﺎﻻم رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻣﺧﭙ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻣﻟردﯨﻦ :ﺋﯩﻠﯩﻤﻨ ﺧﺎﺗﯩﺮﻟش دﯦﻧﺪەك،
ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن ۋە ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﮔﯩﺸﯩﺸ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﻣﻟرﻧ ﺋﺎﺷﺎرا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ".
]"ﭘﺗﮭﯘﻟﺒﺎرى"-11ﺗﻮم -337ﺑت[ .ﺗﭘﺴﯩﻠ ﻣﻟﯘﻣﺎت ﺋﯜﭼﯜن  -148158ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﻟﺒ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻣﺎﺧﺘﺎش ﻳﺎﻛ ﺳﻛﯜﺷﻠﯩﺮﯨ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﻛﯧﺮەك.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯩﻢ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗدﯨﻤ ﻳﻮﺷﯘرۇن ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﻣﯘﺳﺘﮬم ﺑﻮﻟﯘش ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻴﯩﺘﯩ
ﺋﯩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﯩﻤﻤﯩﺘ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻧﭘﺴ ﺑﺎﺷﻘﻼرﻧﯩﯔ ﻣﺎﺧﺘﺎش ۋە ﺳﻛﯜﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﯜﻛﺴك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ
ﻣﺎﺧﺘﯩﻐﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺧﯘرﺳن ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺳﻛﯜﺷﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﻐﯘرﻣﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋز ﻧﭘﺴﯩﻨﯩﯔ ﻧﯧﺴﯩﯟﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯧﻘﯩﭗ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻐﺎ ﺑﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻚ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪۇر ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن دﯨﻠﯩﺪا ﺋﯩﻤﺎن ۋە ﺋﯩﺸﻧﭽﻨﯩﯔ ﻟززﯨﺘﯩﻨ ﺗﯧﺘﯩﻴﺪۇ""] .ﻣدارﯨﺠﯘس
ﺳﺎﻟﯩﯩﻴﻦ"-2ﺗﻮم-8ﺑت[.
‐ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﺋﻣﻟﻨ ﻣﺧﭙ‐ﻳﻮﺷﯘرۇن ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺷﺎرا ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﺳﯩﻢ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﺑﯘ ۋاﺋﯩﻞ
ﺋﻳﯩﺪە ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﺪا ﺑك ﻣﯘﯕﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﻳﺘﺘ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺑﯩﺮەر ﻛﯩﺸ ﻛرۈپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎﻳﺪا ﭘﯜﺗﯜن دۇﻧﻴﺎﻧ ﺑﯧﺮەي دﯦﺴﯩﻤﯘ
ﺋﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘ"] .ﺋززۇﮬﺪ"-290ﺑت[.
‐ﺷرﺋ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺸﻼردﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻼردا ﻧﺎم‐ﺷﮬﺮەت ﻗﺎزﯨﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﻼردﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯘﺷ ﻛﯧﺮەك.
ﺋﯩﺒﺮاﮬﯩﻢ ﺋدﮬم رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺷﮬﺮەت ﻗﺎزﯨﻨﯩﺸﻨ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺳﻣﯩﻤ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ".
]"ﺋﯩﮭﻴﺎﺋﯘﻟﯘﻣﯩﺪدﯨﻦ"-3ﺗﻮم -297ﺑت[.
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‐ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻛرﯨﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﯧﺸﯩﻨ ﺋﺎﺷﯘرۇپ زﯨﻴﺎدە ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ" .ﺑﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺷﺎرا‐ﻳﻮﺷﯘرۇن ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى
ﺑﺎراۋەر ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا" ﺋﯩﺨﻼس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦﻴﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺋﺎﺷﺎرا ﺋﯩﺸ ﻣﺧﭙ ﺋﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا رﯨﻴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ"] .ﻣدارﯨﺠﯘﺳﺴﺎﻟﯩﯩﻴﻦ" -2ﺗﻮم -91ﺑت[.
‐داﺋﯩﻢ ﺋزﯨﺪە ﻛﻣﭽﯩﻠﻠﯩﻚ ﺑﺎر ،ﺋﺎرﺗﯘﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ﻳﻮق دەپ ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﭘزﯨﻠت ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ۋە ﺋﮔر ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﯩﺪاﻳﯩﺘ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﮬﺎﻻك ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺶ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :وﻟَﻮ ﻓَﻀﻞ اﻟﻪ ﻋﻠَﻴﻢ ورﺣﻤﺘُﻪ ﻣﺎ زَﻛ
ﻣﻨْﻢ ﻣﻦ اﺣﺪٍ اﺑﺪًا وﻟَﻦ اﻟﻪ ﻳﺰﻛ ﻣﻦ ﻳﺸَﺎء ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳﯩﻠرﮔ ﭘزﻟ ۋە ﻣرﮬﻣﯩﺘ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯩﺪى ،ﺳﯩﻠردﯨﻦ
ﮬﯧﭻ ﺋﺎدەم ﺋﺑدﯨ ﭘﺎك ﺑﻮﻟﻤﺎس ﺋﯩﺪى ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎن ﺑﻧﺪﯨﺴﯩﻨ ﭘﺎك ﻗﯩﻠﯩﺪۇ] .ﺳﯜرە ﻧﯘر -21ﺋﺎﻳت[.
‐ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﻣﭽﯩﻠﯩﯩﻨ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺴﺘﯩﻐﭙﺎرﻧ ﻛپ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮەك.
ﺳﺋﺪى رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯩﺒﺎدەﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻛﻣﭽﯩﻠﻠﯩﯩ ﺋﯩﺴﺘﯩﻐﭙﺎر ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ۋە
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺷﯜﻛﯜر ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨ ﻛﺎﻣﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ دەپ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻣﯩﻨﻨت ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨ
ﺋﺎﻟ ﻣرﺗﯩﯟﯦﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧ ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﻛﯧﺮەك ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸ رەت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﺎزاﺑﻘﺎ
ﮬﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﻛﯩﺸ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻣﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘل ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ"] .ﺗﭘﺴﯩﺮ ﺳﺋﺪى"-92ﺑت[.
‐ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟرﮔ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺧﯘرﺳن ﺑﻮﻟﯘش .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻗُﻞ ﺑِﻔَﻀﻞ
اﻟﻪ وﺑِﺮﺣﻤﺘﻪ ﻓَﺒِﺬَﻟﻚَ ﻓَﻠْﻴﻔْﺮﺣﻮا ﻫﻮ ﺧَﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻤﻌﻮنَ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ» :ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨ ،ﺋﯘﻻر ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘزﻟ ۋە رەﮬﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺧﯘﺷﺎل
ﺑﻮﻟﺴﯘن ،ﺑﯘ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻳﯩﻐﻘﺎن )دۇﻧﻴﺎ ـ ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ( ﻳﺎﺧﺸﯩﺪۇر] .ﺳﯜرە ﻳﯜﻧﯜس -58ﺋﺎﻳت[.
ﺑﻧﺪە ﺋﻣﻟﺪە ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ رﯨﺌﺎﻳ ﻗﯩﻠﺴﺎ )ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧ ﺑﯩﻠن( ﭼﻮﻗﯘم ﺋﯩﺨﻼﺳﻤﻧﻠردﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﺋﯩﺸﯩﺪا ﺋﯩﺨﻼﺳﻨ ﺋﯜزۈپ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﻳﻮﻟ ﻳﻮق ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﻤ ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻮزۇرﯨﺪﯨﺪۇر ،ﻟﯧﯩﻦ ﺑﻧﺪە
ﺋﯩﺨﻼﺳﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑﻠﯩﺮﯨﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺳﻮراش ﻻزﯨﻢ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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