 ‐ 42220دادﯨﺴ ﻗﺎﭼﺎﻧﻐﯩﭽ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺧﯩﺮاﺟﯩﺘﯩﻨ ﺋز ﺋﯜﺳﺘﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل
دادﯨﺴ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﻘﺎن ﮬﻣﺸﯩﺮەﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠ ﻣن ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺗﯘرۇش ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻳ ﻛﻟﺪى ،ﻣن دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ
ﮬر ﺋﺎﻳﺪا ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﯩﺮاﺟﯩﺘ ﺋﯜﭼﯜن  500رﯨﻴﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋۋەﺗﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻤن دﯦن ﺷرﺗﯩ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﻣن ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ
ﺗﯘرﯨﺸﯩﻐﺎ ﻣﺎﻗﯘل ﺑﻮﻟﺪۇم .ﻣﻟﯘم ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﭘﯘل ﺋۋەﺗﻤﯩﺪى ۋە ﺋﻮﻏﻠﯘم ﺑﯩﺰدﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘ ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻳﯩﻨﯩﻼردا ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤك ،ﻛﯩﻴﯩﻢ‐ﻛﯧﭽك،
ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ۋە ﺗﻮﻳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺧﯩﺮاﺟﺗﻨ ﺳﯩﻠر ﻗﯩﻠﯩﻼر دەپ ﭘﯘل
ﺋۋەﺗﯩﺸﻨ رەت ﻗﯩﻠﺪى ﮬﺗﺘﺎ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨ ﺋزى ﺋﯩﺸﻠۋاﺗﻘﺎن ﺷﯧﺮﻛﺗﻨﯩﯔ ﮬﯧﺴﺎﺑ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺎرﻏﺎ داۋاﻟﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺋﺎرﺧﯩﭙﻨﯩﻤﯘ ﺋۋەﺗﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨ رەت ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠ ﮬﺎزﯨﺮ  16ﻳﺎﺷﺘﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻣﻛﺘﭘﺘ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﭼﯜن دادﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﮬق ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺳﻮت ﻣﮬﯩﻤﯩﺴﯩ ﺋرز ﺳﯘﻧﺴﺎق ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ
ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﺴ ،ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨ ﺋﯘﻻر ﻛﻣﺒﻏل ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺧﯩﺮاﺟﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸ زۆرۈر
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﻤﺎم ﺧرﻗﯩ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ":ﺋر ﻛﯩﺸ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﺴ ،ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨ‐ﺋﯘﻻر ﺋﻮﻏﯘل ﻳﺎﻛ ﻗﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﯘن‐
ﺋﮔر ﺋﯘﻻر ﻛﻣﺒﻏل ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪا ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑرﮔﯜدەك ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﺸ ﻣﺟﺒﯘرﻟﯩﻨﯩﺪۇ".
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﯘداﻣ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﺎ ،ﭘرزەﻧﺘﻠرﮔ ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﯩﯔ زۆرۈرﻟﯩ ﻗﯘرﺋﺎن‐ﮬدﯨﺲ ۋە
ﺋﯩﺴﻼم ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﯧﻠﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺑﯧﯩﺘﯩﻠن.ﻗﯘرﺋﺎن ﻛﯩﺮﯨﻤﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:ﻓَﺎنْ ارﺿﻌﻦ ﻟَﻢ
ﻓَﺂﺗُﻮﻫﻦ اﺟﻮرﻫﻦﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ:ﺋﮔر ﺋﯘﻻر ﺳﯩﻠر ﺋﯜﭼﯜن )ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻼرﻧ (ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﭗ ﺑرﺳ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ )ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﺶ( ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺑﯧﺮﯨﻼر.
]ﺳﯜرە ﺗﻻق -6ﺋﺎﻳت[ .ﺑﺎﻟﯩﻨ ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺧﯩﺮاﺟﯩﺘ دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ زﯨﻤﻤﯩﺴﯩ ﻳﯜﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
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ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻧ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:وﻋﻠَ اﻟْﻤﻮﻟُﻮدِ ﻟَﻪ رِزْﻗُﻬﻦ وﻛﺴﻮﺗُﻬﻦ ﺑِﺎﻟْﻤﻌﺮوفِﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ:ﺋﺎﺗﯩﻼر ﺋﺎﻧﯩﻼرﻧ ﻗﺎﺋﯩﺪە ﺑﻮﻳﯩﭽ ﻳﯧﻤك ـ
ﺋﯩﭽﻤك ۋە ﻛﯩﻴﯩﻢ ـ ﻛﯧﭽك ﺑﯩﻠن ﺗﻣﯩﻨﻠپ ﺗﯘرۇﺷ ﻛﯧﺮەك ]ﺳﯜرە ﺑﻗرە -233ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﻤ.[
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:وﻗَﻀ رﺑﻚَ ا ﺗَﻌﺒﺪُوا ا اﻳﺎه وﺑِﺎﻟْﻮاﻟﺪَﻳﻦ اﺣﺴﺎﻧًﺎﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ:ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﯔ ﭘﻗت ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋزﯨﯩﻼ
ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻼرﻧ ۋە ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﺎﯕﻼرﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻼرﻧ ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﺪى] .ﺳﯜرە ﺋﯩﺴﺮا -23ﺋﺎﻳت[ .ﺋﯧﮭﺴﺎن
دﯦﻧﻠﯩﻚ؛ ﺋﯘ ﺋﯩﯩﺴ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺧﯩﺮاﺟﯩﺘﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ دﯦﻤﻛﺘﯘر.
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﺑﯘ ﺳﯘﭘﯩﻴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟ ﮬﯩﻨﺪﯨ» :ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﺎل‐ﻣﯜﻟﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺰ ۋە ﺋۋﻻدﯨﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻐﺎ
ﻻﻳﯩﻖ ﺋﺎﻟﺴﯩﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ« دﯦن.
ﺋﺎﺋﯩﺸ ﺋﺎﻧﯩﻤﯩﺰدﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن» :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋڭ ﭘﺎﻛﯩﺰە
ﻧرﺳﯩﺴ ﺋز ﻛﺳﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﭘﻘﺎن ﻧرﺳﯩﺴﯩﺪۇر ،ﭘرزەﻧﺘﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﺳﭙﯩﺪﯨﻨﮭﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ«] .ﺋﺑﯘ داۋۇت رﯨﯟاﻳﯩﺘ-3528 ﮬدﯨﺲ.
ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺋﯩﻤﺎم ﺋﻟﺒﺎﻧﯩ" ﺋﯩﺮۋاﺋﯘل ﻏﻟﯩﻞ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳردە ﺳﮬﯩﮫ دەپ ﻛﻟﺘﯜرﮔن[.
ﺋﯩﺒﻨ ﻣﯘﻧﺰﯨﺮ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻛﺳﯩﭗ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﻳﻮق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﻣﺒﻏل ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻼرﻏﺎ ﺑﺎرﻟﯩﻖ
ﺧﯩﺮاﺟﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﭘرزەﻧﺘﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨ ﻣﺟﺒﯘرﯨﻴﺗﺘﯘر .ﺋﯩﺴﻼم ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰ ﺗﻟﯩﻢ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺋﯘﺳﺘﺎزﻻرﻧﯩﯔ
ﮬﻣﻤﯩﺴ ،ﺋر ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻛﺳﯩﭗ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯧﭽﯩﻚ ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨ ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨﯩﺰۆرۈرﻟﯜﻛﯩ ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟن"] .ﺋﻟﻤﯘﻏﻨ-8 ﺗﻮم -169-168ﺑت[.
ﺳﻮﺋﺎﻟﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەك ،ﻣزﻛﯘر ﺋﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﭘرزەﻧﺘﯩ ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﺒﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﺷرﺗﻠر ﺑﯩﻠن دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﺳﺘﯩ
ﻳﯜﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ :ﺋﯘ ﺷرﺗﻠرﻧﯩﺒﯩﺮى :ﭘرزەﻧﺘﻨﯩﯔ ﻣﺎﻟﻐﺎ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺸ ،ﻛﯩﭽﯩﻠﯩ ،ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻚ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳۋەﺑﻠردﯨﻦ ﻛﺳﯩﭗ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ۋە دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﯩﭙﺒﯧﺮﯨﺶ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﯘداﻣ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺧﯩﺮاﺟﺗﻨﯩﯔ ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯜچ ﺗﯜرﻟﯜك ﺷرت ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻛﻣﺒﻏل ﺑﻮﻟﯩﺸ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺧﻳﺮ‐ﺋﯧﮭﺴﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﮭﺎﺟت ﻗﯩﻠﻐﯩﺪەك ﻛﺳﯩﭗ ﻳﺎﻛ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻨﯩﯔ
ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﺪۇر .ﺋﮔر ﺋﯘﻻر ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﺋز ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻨ ﻗﺎﻣﺪاپ ﻛﺗﯩﺪەك ﻛﺳﯩﭗ ﻗﯩﻼﻟﯩﺴﺎ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺧﯩﺮاﺟت
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺧﯩﺮاﺟت ﻳﺎردەم ﺗرﯨﻘﯩﺴﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﻟﯩﻖ ﻛﯩﺸ ﻳﺎردەﻣ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
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ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺧﯩﺮاﺟﯩﺘﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﺋز ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺧﯩﺮاﺟﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﯘدەك ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﻮﻣﯘﻣ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﺗﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﻛﺳﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺋﻮﺧﺸﺎش ،ﺋﻣﻤﺎ ﺋﺎرﺗﯘق ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺧﯩﺮاﺟﯩﺘﯩﻨ ﺋﯜﺳﺘﯩ ﺋﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.ﺟﺎﺑﯩﺮ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻼر
ﻛﻣﺒﻏل ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨ ﺋزﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﺴﯘن ،ﺋزﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﯩﻠرﮔ ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺋﯘرۇغ‐ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﺴﯘن.
ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﮬدﯨﺴﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﻴﯩﻠﯩﺪۇ :ﺋﺎۋۋال ﺋزۈﯕ ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ] .ﺳﮬﯩﮫ
ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﺑﯘ ﮬﯘرەﻳﺮە رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇﻛ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ :ﻳﺎ رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ!،
ﻣﻧﺪە ﺑﯩﺮ دﯨﻨﺎر ﺑﺎر دﯦﻧﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ :ﺑﯘﻧ ﺋزۈڭ ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ دﯦﺪى ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ :ﻳﻧ ﺑﯩﺮ دﯨﻨﺎر ﺑﺎر
دﯦﻧﺘ ،ﺋﯘﻧ ﭘرزەﻧﺘﯩ ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ دﯦﺪى ،ﻳﻧ ﺑﯩﺮ دﯨﻨﺎر ﺑﺎر دﯦﻧﺘ ،ﺋﯘﻧ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ دﯦﺪى ،ﻳﻧ ﺑﯩﺮ
دﯨﻨﺎر ﺑﺎر دﯦﻧﺘ ،ﺋﯘﻧ ﺧﯩﺰﻣﺗﭽﯩﻠﯩﺮﯨ ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ دﯦﺪى ،ﻳﻧ ﺑﯩﺮ دﯨﻨﺎر ﺑﺎر دﯦﻧﺘ ،ﺋﯘﻧ ﻛﯩﻤ ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ
ﺋزەڭ ﺗﺎﻟﻼ دﯦﺪى] .ﺋﺑﯘ داۋۇت رﯨﯟاﻳﯩﺘ -1691ﮬدﯨﺲ .ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧﯩ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺲ دﯦﺪى[ .ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﻳﺎردەم
ﺑﯧﺮﯨﺶ زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺶ ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەك ۋاﺟﯩﭗ ﺋﻣس.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑرﮔﯜﭼ ﺋز ﺋﺎرا ﻣﯩﺮاس ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠردﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ
ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن:وﻋﻠَ اﻟْﻮارِثِ ﻣﺜْﻞ ذَٰﻟﻚَ )ﺋﮔر ﺋﺎﺗﺎ ﺋﻟﯜپ ﻛﺗﺴ (ﺋﯘﻧﯩﯔ ۋارﯨﺴ ﺋﺎﺗﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴﺗﻨ) ﻳﻧ ﺋﺎﻧﺎ
ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﻧﭘﯩﻘ ﺑﯧﺮﯨﺶ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻗﻠﯩﺮﯨ رﯨﺌﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻧ (ﺋز ﺋﯜﺳﺘﯩ ﺋﯧﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك] .ﺳﯜرە ﺑﻗرە -233
ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤ.[
ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﯩﺮاس ﺋﺎﻟﻐﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﻣﯩﺮاس ﺋﺎﻟﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﻧﯩﺴﺒﺗن ﻣﯩﺮاس ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﺮاق ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺗﻗززا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺑﯘ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ ﻧﭘﯩﻘ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ۋاﺟﯩﺒﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪۇ] .ﺋﻟﻤﯘﻏﻨ-8 ﺗﻮم -169-168ﺑت[.
ﺋﺎﺗﺎ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼ ﭘرزەﻧﺘ ﺋز ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻨ ﺋزى ﻗﺎﻣﺪﯨﻐﯘدەك ﺑﻮﻟﻐﯩﭽ ،ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸ ۋاﺟﯩﺒﺘﯘر .ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ
ﺗﻮﻏﺮا ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا :ﺋﻮﻏﯘل ﺗﻮي ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ،ﺋﻮﻏﯘﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎم ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻮي ﺧﯩﺮاﺟﯩﺘ دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩ
ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
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ﺋﯩﺒﻨ ﻗﯘداﻣ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﺳﻠﻛﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺪۇ" :ﭘرزەﻧﺖ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﭙﯩﺘﯩﻨ ﺳﺎﻗﻼﺷﻘﺎ
ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ،دادﯨﺴ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧ ﺋﯩﭙﭙﯩﺘﯩﻨ ﺳﺎﻗﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك" .ﺷﺎﭘﯩﺌﯩ
ﻣزﮬﯩﺒﯩﺪﯨ ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻣﯘ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﻛزﻗﺎراﺷﺘﺎ] .ﺋﻟﻤﯘﻏﻨ-8 ﺗﻮم-172ﺑت[.
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺷﻳﺦ ﺳﺎﻟﯩﮫ ﺋﻟﭙۋزان ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﭘرزەﻧﺘﻨﯩﯔ دادا ﺋﯜﺳﺘﯩ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﻗﻘ ﺋﯘ ﻣﯘﺳﺘﻗﯩﻞ ﻳﺎﺷﯩﻐﯘدەك ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا
ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺪۇ ،ﻳﻧ ﭘرزەﻧﺖ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﺳﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋز ﻛﺳﭙ ﺑﯩﻠن ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻨ ﻗﺎﻣﺪﯨﻴﺎﻟﯩﻐﯘدەك ﺷﺎراﺋﯩﺖ
ﮬﺎزﯨﺮﻻﻧﻐﺎﻧﺪا ،دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﮬﻗﻘ ﺗﯜﮔﻳﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﭘرزەﻧﺖ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻳﺎﻛ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻛﺳﯩﭗ
ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨن ﻳﺎﻛ ﺋز ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻨ ﺋزى ﻗﺎﻣﺪﯨﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨن ،ﺋﯘ ﺋز ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻨ ﺋزى ﻗﺎﻣﺪﯨﻴﺎﻟﯩﻐﯘدەك ﺷﺎراﺋﯩﺘﻘﺎ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼ
ﻗدەر ،دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻣﺟﺒﯘرﯨﻴﯩﺘ ،ﺋﺎرﯨﺪﯨ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨﯩﯔ ﺗﻗززاﺳﯩﺪۇر] ".ﺷﻳﺦ
ﭘۋزان ﭘﺗﯩﯟاﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﺎ -3ﺗﻮم -240ﺑت[.
ﺳزﻧﯩﯔ ﺧﯘﻻﺳﯩﺴ :ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮى ﻗﻮل ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﯩﻠرﮔ ﻛﯕﯜل ﺑﻟﯜﺷﺘ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﻗﻮرﻗﯘﺷ ﻛﯧﺮەك .ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻟﯩﻢ
ﺋﯩﻠﯩﺶ ،داۋاﻟﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﯩ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼپ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘرۇﻗﻠﯘق ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ
ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺧﯩﺮاﺟﺗﻨ ﻗﯩﺴﯩﯟاﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻨ ﻗﺎﻧﺪۇرﻣﯩﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺳﯩﻠرﮔ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗۋﺳﯩﻴۋەﻧﺳﯩﮭﯩﺘﯩﻤﯩﺰ :ﺳﻮت ﻣﮬﯩﻤﯩﺴﯩ ﺋرز ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ،ﺋﺎﺗﺎ ﺑﯩﻠن ﺋﻮﻏﯘﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺷﺘﯘرۇش ،ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠردﯨﻦ ﺑزﯨﺴﯩﻨ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﯕﻼر ،ﺋﯘﻻر ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ دادﯨﺴﯩﻐﺎ
ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﺴﯘن ،ﭼﯜﻧ ﺑﯩﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﭼﯩﻦ ﻗﻟﺒﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑرﮔن ﺧﯩﺮاﺟت دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻘ
ۋە ﺋز ﭘرزەﻧﺘﯩﺪﯨﻦ رازى ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﺎدﯨﺴﯩﺪۇر.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺋﻮﻏﯘﻟﻐﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﺳﯩﮭﯩﺘﯩﻤﯩﺰ :ﺋﺎﻣﺎل ﻗﯩﻠﯩﭗ دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋزﯨ ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﮭﺎﺟت
ﺑﻮﻟﯘدﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻳﻮل ﺗﯧﭙﯩﺸ ﻻزﯨﻢ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﻮﻏﯘل ﺑﺎﻻﻏﺗ ﻳﺗﻧﺪە ﺋز ﺧﯩﺮاﺟﯩﺘﯩﻨ ﺋزى ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﺸ ﻛﯧﺮەك.
ﺋﮔر ﺋﻮﻗﯘش ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺸﻠﺷﻨ ﺑﯩﺮﮔ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﻟﯩﺴ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺗﯩﺮﯨﺸﻘﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﺳﺎﻧﺪۇر .ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ
ﻳﺎﺷﻼر ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋز ﻛﯜﭼﯩ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﺒﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺧﯩﺮاﺟﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﮭﺎﺟت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،دادﯨﺴ ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑرﻣﻳﻤن دەپ ﭼﯩﯔ ﺗﯘرۇۋاﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﺪاق ﺋﮬﯟاﻟﺪا ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﺷرﺋ
ﺳﻮت ﻣﮬﯩﻤﯩﺴﯩ ﻣﻟﯘم ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺳﻮﺗﭽ دادﯨﺴﯩﻨ ﺷرﺋ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭗ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻐﺎ ﺧﯩﺮاﺟت
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﺑﯘﻳﺮۇﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﻗﺎﻧﯘن‐ﺳﻮت ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﺎرﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ﮬل ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﺑك ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ) .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨ
ﺳﻮت ﻣﮬﯩﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻣﻗﺴت ،ﺷرﯨﺌت ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻨ ﺋﻟﭽم ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋدﻟﯩﻴ ﺋﻮرﮔﺎﻧﻠﯩﺮى ﻛزدە
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ﺗﯘﺗﯩﻠﯩﺪۇ(.ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨﯩﺒﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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