 ‐ 41703ﻳﺎﺷﺎﺷﺘﯩﻦ زﯦﺮﯨﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﯩﻨﯩﺶ
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣن ﭘﺎﻧ دۇﻧﻴﺎدﯨﻦ ﺑﯩﺰار ﺑﻮﻟﺪۇم ،ﻣﻧﺪە ﻳﺎﺷﺎﺷﺘﯩﻦ زﯦﺮﯨﯩﺶ ،ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺰار ﺑﻮﻟﯘﺷﺘك ﮬﯧﺲ ﺗﯘﻳﻐﯘﻻر ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﺪى .ﻣﺎﯕﺎ
ﻧﺳﯩﮭت ۋە ﻳﺎردەم ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺑﺎرﻣﯘ؟ .ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯧﭻ ﻳﺎردەﻣﭽ ﻳﻮق؟.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺟﺎۋاب:
ﺑﺎرﭼ ﮬﻣﺪۇ‐ﺳﺎﻧﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
دۇﻧﻴﺎدﯨﻦ ﺑﯩﺰار ﺑﻮﻟﯘش ۋە ﺋچ ﻛرۈﺷﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑﻠﯩﺮى ﻛپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑزﯨﻠر ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻮزۇرﯨﺪﯨ ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاﺑﻘﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﭗ،
ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺸﻨ ﻳﺎﻗﺘﯘرۇپ ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﻖ دۇﻧﻴﺎﻧ ﺋچ ﻛرﯨﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺑزەن ﺳﻟپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى :ﺋﻟﯜم ﻣﻣﯩﻨﻠرﻧﯩﯔ
ﺳﻳﯜﻧﭽﯩﺴﯩﺪۇر دﯦن .ﻗﻟﺒ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗ ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎن ﻛﯩﺸ دۇﻧﻴﺎﻧ ﺋچ ﻛرﯨﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪاﻗﺘﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ۋە ﺑﻧﺪﯨﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﻨ
ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯜرە ﮬﯩﺠﯩﺮ -99ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﺪﯨ :ﺳن ﺋزۈﯕ ﺋﻟﯜم ﻛﻟﻧ ،ﻳﻧ ﺋﺟﯩﻠﯩﯔ ﻳﺗﻧ ﻗدەر
ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻐﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ دﯦن ﺑﯘ ﺳزﯨ ﺋﺎﺳﺎﺳن ،ﻛﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﭽ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاﻳﺪۇ.
ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺗﯜرﻛﯜﻣﺪﯨ ﻛﯩﺸﯩﻠر ،ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﺎ دۈچ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎﻻ‐ﻣﯘﺳﯩﺒت ،ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼرﻧﯩﯔ ﻛﭘﻠﯜﻛﯩﺪﯨﻦ دۇﻧﻴﺎدﯨﻦ ﺑﯩﺰار ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ۋە
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧ ﺋزﯨﺪﯨﻦ ﺑﺧﺘﻠﯩﻚ ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ دۇﻧﻴﺎدﯨﻦ ﻧﯧﺴﯩﯟﯨﺴ ﻳﻮق دﯦن ﺧﺎﺗﺎ ﭼﯜﺷﻧﭽﯩ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﯜردﯨ ﻛﯩﺸﯩﻠر
ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ دۇﻧﻴﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﮬﻗﯩﻘ ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﯩﻧﻠردۇر .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﮔر ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ رﯨﺰﻗﯩﻨ
ﻛڭ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘﻻر ﺋﻟﯟەﺗﺘ زﯦﻤﯩﻨﺪا ﭘﯩﺘﻨ ‐ ﭘﺎﺳﺎت ﺗﯧﺮﯨﻴﺘﺘ .ﻟﯧﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ ﺋﻟﭽم ﺑﯩﻠن ﭼﯜﺷﯜرﯨﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ
ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ )ﺋﮬﯟاﻟﯩﺪﯨﻦ( ﺗﻮﻟﯘق ﺧۋەرداردۇر) ،ﺋﯘﻧ (ﻛرۈپ ﺗﯘرﻏﯩﭽﯩﺪۇر ﺳﯜرە ﺷﯘرا -27ﺋﺎﻳت .ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ
دۇﻧﻴﺎﺳ ﺋﻣل ،ﺳﯩﻨﺎق ،ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ۋە ﭼﺎرﭼﺎﺷﻨﯩﯔ ﻣﺎﻛﺎﻧﯩﺪۇر .ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﯩ ﻣﯘﺷﻗﻘت ،ﭼﺎرﭼﺎﺷﻼرﻏﺎ ﺳﺑﺮى ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻣﮬﺴﯘﻟﯩﻨ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺳﺎﻟﯩﮫ ﻣﻣﯩﻦ ﻛﯩﺸﯩﻠر ،ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﮬرﺧﯩﻞ ﺳﯩﻨﺎﻗﻼرﻏﺎ دۈچ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺋﮔر ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺳﺑﺮى ﻗﯩﻠﺴﺎ،
ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ،ﺋﯘ ﻣﻣﯩﻨﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨ ﻣﻏﭙﯩﺮەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻣرﺗﯩﯟﯨﺴﯩﻨ ﺋﯜﺳﺘﯜن ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق
دەﻳﺪۇ :ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺟﺎﭘﺎ‐ﻣﯘﺷﻗﻘت ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎراﺗﺘﯘق ﺳﯜرە ﺑﻟد -4ﺋﺎﻳت .ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺗﺘ:ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺋﯩﻤﺎن
ﺋﯧﻴﺘﺘﯘق دەپ ﻗﻮﻳﯘش ﺑﯩﻠﻧﻼ ﺳﯩﻨﺎﻟﻤﺎي ﺗرﯨﻚ ﺋﯧﺘﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،دەپ ﺋﻮﻳﻼﻣﺪۇ؟ ،ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﺗﻧﻠرﻧ ﺑﯩﺰ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺳﯩﻨﯩﺪۇق،
ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﻤﺎﻧﺪا راﺳﺘﭽﯩﻠﻼرﻧ ﭼﻮﻗﯘم ﺑﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯩﻤﺎﻧﺪا ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻼرﻧﯩﻤﯘ ﭼﻮﻗﯘم ﺑﯩﻠﯩﺪۇ ﺳﯜرە ﺋﻧﺑﯘت -3-2ﺋﺎﻳﺗﻠر .ﻳﻧ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﻳﺗﺘ:ﻛﺎﻓﯩﺮﻻر ﺋزﻟﯩﺮﯨ ﺟﺎزا ﺑرﻣﺳﺘﯩﻦ ﻣﮬﻠت ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰﻧ ﻳﻧ ﺋﻣﺮﯨﻨ ﺋﯘزۇن ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧ ،ﮬرﮔﯩﺰ ﺋزﻟﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن
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ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ دەپ ﮔﯘﻣﺎن ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯘن ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻣﮬﻠت ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ۋە ﺋﺟﯩﻠﯩﻨ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرۈﺷﯩﻤﯩﺰ ،ﭘﻗت ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﻨﯩﯔ
ﻛﭘﯩﻴﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر ،ﺋﯘﻻر ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘ ﺧﺎر ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺋﺎزاﺑﻘﺎ دۇﭼﺎر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﻣﺎﻧﻨ ﻳﻧ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻨ ﻳﺎﺧﺸﯩﺪﯨﻦ ﻳﻧ
ﻣﻣﯩﻨﻠردﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻤﯩﻐﯩﭽ ﻣﻣﯩﻨﻠرﻧ ،ﻳﻧ ﺳﯩﻠرﻧ ﮬﺎزﯨﺮﻗ ﭘﯩﺘﯩﻼرﭼ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠرﻧ ﻏﻳﯩﺒﺘﯩﻨﻤﯘ ﺧۋەردار
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ۋە ﻟﯧﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﻐﯩﻨﯩﻨ ﺗﺎﻟﻼپ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼرﻧﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﻨ
ﺑﯩﺪۈرﮔﻧﺪەك ﻏﻳﯩﺒﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟﯩﺮﯨ ﺋﯩﻤﺎن ﺋﯧﻴﺘﯩﻼر ،ﺋﮔر ﺳﯩﻠر ﺋﯩﻤﺎن ﺋﯧﻴﺘﺴﺎﯕﻼر ۋە
ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻼردﯨﻦ ﻗﻮرﻗﺴﺎﯕﻼر ،ﭼﻮڭ ﺳﺎۋاﭘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺴﯩﻠر ﺳﯜرە ﺋﺎﻟﺌﯩﻤﺮان -197ﺋﺎﻳت .ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺗﺘ:ﺑﯩﺰ ﺳﯩﻠرﻧ ﺑﯩﺮﺋﺎز
ﻗﻮرﻗﯘﻧﭻ ﺑﯩﻠن ،ﺑﯩﺮﺋﺎز ﻗﮬﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠن ۋە ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻼرﻏﺎ ،ﺟﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻼرﻏﺎ ،ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻼرﻏﺎ ،زﯨﺮاﺋﺗﻠﯩﺮﯨﻼرﻏﺎ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن زﯨﻴﺎن
ﺑﯩﻠن ﭼﻮﻗﯘم ﺳﯩﻨﺎﻳﻤﯩﺰ ،ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﻟن ﻣﯘﺳﯩﺒت ،زﯨﻴﺎن‐زەﮬﻤﺗﻠرﮔ ﺳﺑﺮى ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﺟﻧﻨت ﺑﯩﻠن ﺧﻮش ﺧۋەر
ﺑرﮔﯩﻦ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺑﯩﺮەر ﻣﯘﺳﯩﺒت ﻛﻟن ﭼﺎﻏﺪا ،ﺋﯘﻻر :ﺑﯩﺰ ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﯩﺪارﭼﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻤﯩﺰ ﻳﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ،
ﭼﻮﻗﯘم ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ دەرﮔﺎﮬﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﻤﯩﺰ دەﻳﺪۇ ،ﺋﻧ ﺷﯘﻻر ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻨﯩﯔ ﻣﻏﭙﯩﺮﯨﺘ ۋە رەﮬﻤﯩﺘﯩ ﺋﯧﺮﯨﺸﯜﭼﯩﻠردۇر ،ﺋﻧ
ﺷﯘﻻر ﮬﯩﺪاﻳت ﺗﺎﭘﻘﯘﭼﯩﻼردۇر ﺳﯜرە ﺑﻗرە -156-155-154ﺋﺎﻳﺗﻠر.
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ﺳﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨ ﻗﺎﻳﺴ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺗﯜرﯨ ﻛﯩﺮﯨﺴﯩﺰ؟.
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺳﯩﻨﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﺳﻠپ ﻛرۈڭ؟ .ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋز ﻣﯩﻠﻠﯩﺘ ﺋﯘﻧ دۈﺷﻤن
دەپ ﻗﺎرﯨﺪى ،ﺋڭ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮى ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎرﺷ ﺗﯘردى ،ﺑزﯨﻠﯩﺮى ﺗﯩﻠﻠﯩﺪى ،دەﺷﻨﺎم ﻗﯩﻠﺪى ،ﻣﯘﮬﺎﺳﯩﺮﮔ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻳﯘرﺗﯩﺪﯨﻦ
ﭼﯩﻘﯩﺮۋەﺗﺘ .دﯨﻦ دۈﺷﻤﻧﻠﯩﺮى ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺳﺖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻟﺘﯜرۈش ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮﻟﺷﺘ .ﺋڭ ﻗﯧﻴﯩﻦ ﺷﺎراﺋﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺧدﯨﭽ
رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﺪى .ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽ ﺋﺎﻳﻨ ﺳﯘ ۋە ﺧﻮرﻣﺎ ﺑﯩﻠﻧﻼ ﺋﺗﯜزەﺗﺘ .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ
ﮬﻣﻤﯩﺴ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋڭ ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ،ﺋﺎﻟ ﻣرﺗﯩﯟﯨﻠﯩﻚ ،ﺋﯩﻠﯩﺮى‐ﻛﯩﻴﯩﻨ ﮔﯘﻧﺎﮬﻠﯩﺮى ﻛﭼﯜرۈم ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن،
ﮬۋز‐ ﻛۋﺳر ۋەدە ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟرﻧﯩﯔ ﺳرﺧﯩﻠﯩﺪا ﻳﯜزﺑردى.
ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﺗن ﺑﯩﺰدەك ﺋﺎﺳﯩ ،ﮔﯘﻧﺎﮬﺎر ﺑﻧﺪﯨﻠرﮔ ﻳﺗﯩﻨ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﺘ؟.
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ ﺳﯩﺰﮔ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﺳﯩﮭﯩﺘﯩﻢ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﺎﻣﺎز ،روزا ،زاﻛﺎت ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻛپ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻏم‐
ﻗﺎﻳﻐﯘﻟﯩﺮﯨﯩﺰﻧ ﻛﺗﯜزﯨﯟﯨﺘﯩﺸﯩﻨ ،دﯨﻠﯩﯩﺰﻧ ﺋﯩﭽﯩﯟﯨﺘﯩﺸﯩﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﯔ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼر ،ﺋﯩﻤﺎن
ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻼر ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ دﯨﻠﻠﯩﺮى ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﻳﺎد ﺋﯧﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺋﺎرام ﺗﺎﭘﯩﺪۇ .ﺑﯩﻠﯩﻼرﻛ ،دﯨﻠﻼر ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﻳﺎد ﺋﯧﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺋﺎرام
ﺗﺎﭘﯩﺪۇ ﺳﯜرە رەﺋﺪ -28ﺋﺎﻳت .ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺗﺘ :ﺗﻗﯟادار ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺷﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ۋەﺳﯟەﺳﯩﺴﯩ ﺋﯘﭼﺮﯨﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﺋﺳﻠﻳﺪۇ‐دە،
ﮬﻗﯩﻘﺗﻨ ﻛرۈۋﯦﻠﯩﭗ ﺷﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ۋەﺳﯟەﺳﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺧﺎﻻس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﺳﯜرە ﺋﺋﺮاپ  -201ﺋﺎﻳت.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺳﯩﺰ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﯩﺰدا ﮬرﻗﺎﻧﭽ ﺟﺎﭘﺎ ﺗﺎرﺗﺴﯩﯩﺰﻣﯘ ،ﻣﻣﯩﻦ ﺋﯜﭼﯜن ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﺘﯩ ﮬﻣﻤ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪا ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺮادە ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﺎﺳﻤﺎن زﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﺧزﯨﻨﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﺪە ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠن
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ﺋﺎرﯨﯩﺰﻧ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﺴﯩﯩﺰ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﺰﮔ ﮬر ۋاﻗﯩﺖ ﻳﺎردەﻣﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯜﭼﯜﻧﭽ :ﺳﯩﺰ ﺋﯧﺮﯨﺸﻟﻤﯩن ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘھ ﺗﺎرﺗﯩﭗ ،ﺑﯩﺌﺎرام ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﯩﺰ ﻣﯘﻣﯩﻦ ،ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻛ؛ ﻛﭘﯜﻧﭽ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺑﯩﺮ
ﻧرﺳﯩﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﭘﺴﯘس ﺷﯘ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﺎﻻك ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪۇ ،ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﯧﺮﯨﺸﻟﻤﯩن
ﻧرﺳ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺌﺎرام ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ دﯨﻨ ۋە دۇﻧﻴﺎﺳﯩﻨﯩﯔ زاﻳﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯧﯩﺘن
ﺑﻟﯩﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨ رازى ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﻳﺎردەم ﺗﯩﻠ ۋە ﺋﯩﺮادﯨﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﺎ.
ﺗﺗﯜﻧﭽ :ﻗﻟﺒﯩ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﭗ رەﺑﺒﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻻﻗﯕﻨ ﺋﯩﻨﭽﯩﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠن ﺗﻛﺸﯜرﮔﯩﻦ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻣﻟﯘم
ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن رﯨﺰﻗﯩﺪﯨﻦ ﻣﮬﺮۇم ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺑﺷﯩﻨﭽ:ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﯟى ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻐﯩﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﮬﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨ ۋاﻗﺘﯩﺪا ﮬل ﻗﯩﻠﯩﯔ،
ﺑﯘﻧ ﮬل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺗﺟﺮﯨﺒﯩﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠردﯨﻦ ﻳﺎردەم ﺳﻮراڭ.
ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽ :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋڭ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺳﯩﻨﺎﻗﻘﺎ دۈچ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟردۇر ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼر ۋە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﻼردۇر .ﻣﯘﺳﺌب ﺋﯩﺒﻨ ﺳﺋﯩﺪ دادﯨﺴﯩﺪﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻳﺎ رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ! ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ
ﻗﺎﻳﺴﯩﺴ ﺑﻛﺮاق ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳﯩﻨﯩﻘﯩﻐﺎ دۈچ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ؟ دەپ ﺳﻮرﯨﺴﺎم ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟر ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﺳﺎﻟﯩﮫ ﻛﯩﺸﯩﻠر ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼردﯨﻦ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻠﯩﺮى ،ﮬر ﻛﯩﺸ ﺋز دﯨﻨ ﺋﻗﯩﺪﯨﺴﯩ ﻻﻳﯩﻖ رەۋﯨﺸﺘ
ﺳﯩﻨﯩﻠﯩﺪۇ .دﯨﻨﺪا ﻣﯘﺳﺘﮬم ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯩﻨﺎق ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،دﯨﻨﺪا ﻧﻮرﻣﺎل ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯩﻨﺎﻗﻤﯘ ﻧﻮرﻣﺎل ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن زﯦﻤﯩﻦ
ﻳﯜزﯨﺪﯨﻼ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ،داﺋﯩﻢ ﺳﯩﻨﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ دەرﮔﺎﮬﯩﻐﺎ ﺋزﯨﺪە ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﮬﺎﻟﺗﺘ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺪۇ ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد رﯨﯟاﻳت
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺲ .ﺷﻳﺦ ﺷﯘﺋﻳﺐ ﺋرﻧﯘت ﻳﺎﺧﺸ ﮬدﯨﺲ دﯦﺪى .ﺷﻳﺦ ﺋﺎﻟﺒﺎﻧ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ
ﺋﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ -992ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﮬدﯨﺴﯩﺪە ﺳﮬﯩﮫ دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ.
ﻳﺗﺘﯩﻨﭽ :ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدەت ۋە ﺋﯩﺴﺘﯩﻐﻔﺎرﻧ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇش ،ﺑﯘ ﺳﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﺎ ۋە ﻛپ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﻣﻤ
ﻧﯧﺴﯩﯟﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋۋزەﻟﺪۇر .ﺑزى ﮬدﯨﺴﻠردە ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﭽ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ داﺋﯩﻢ ﺋﯩﺴﺘﯩﻐﭙﺎر ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺗﯘرﻏﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘرۇﻟﯘپ ،ﻏم‐ﻗﺎﻳﻐﯘدﯨﻦ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟم ،ﺋزى ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﯩﻐﺎن ﻳرﻟردﯨﻦ رﯨﺰق ﻳﺗﯜزۈپ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ :ﺳن ﺋزۈﯕ ﺋﻟﯜم ﻛﻟﻧ ﻳﻧ ﺋﺟﯩﻠﯩﯔ ﻳﺗﻧ ﻗدەر ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻐﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺗﺘ:
ﺑﯩﺰ ﻛﯘﻓﻔﺎرﻻردﯨﻦ ﺗﯜرﻟﯜك ﺟﺎﻣﺎﺋﻧ ﺑﮬﺮﯨﻤﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﺗﻠﯩﺮى ۋە زﯨﺒﯘ زﯨﻨﻨﺗﻠﯩﺮﯨ ﻛز ﺳﺎﻟﻤﯩﻐﯩﻦ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن
ﺋﯘﻻرﻧ ﺳﯩﻨﺎﻳﻤﯩﺰ ،ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻨﯩﯔ رﯨﺰﻗ) ﻳﻧ ﺳﺎۋاﺑ ﺑﯘ ﭘﺎﻧ ﻧﯧﻤﺗﺘﯩﻦ(ﻳﺎﺧﺸﯩﺪۇر ۋە ﺋڭ ﺑﺎﻗﯩﻴﺪۇر ﺳﯜرە ﺗﺎﮬﺎ -131ﺋﺎﻳت.
دﯦن ﺳزﯨ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗﺎﺋﯩﺘﯩﺪە ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟردە داۋام ﻗﯩﻠﯩﯔ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﺰﻧ ۋە ﺑﯩﺰﻧ ﻳﺎﺧﺸ ﺳز ۋە
ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﺴﯘن.
ﮬﻣﻤﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠﯘﭼﯩﺪۇر.
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