 ‐ 43166دﯨﻨﯩﻤﯩﺰدا ﺋر ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨ ﺑﺧﺘﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻟﻐﺎﻧﻤﯘ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﺳﻮﺋﺎل :ﺋرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﻣﻟﻠﯩﺮى ﻗﺎﻳﺴ؟ .ﺋرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨ داﺋﯩﻢ ﺑﺧﺘﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟ .ﺋﯩﺮﯨﻢ ﻣﺎﯕﺎ ﺋز
ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ،ﻳﻧ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﺎ ،ﮬﻣﺸﯩﺮﯨﻠﯩﺮﯨ ﻣﺎﯕﺎ ﻛﯕﯜل ﺑﻟﻧﺪﯨﻦ ﻛﭘﺮەك ﻛﯕﯜل ﺑﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﺎﯕﺎ ۋە
ﻛﯧﻠﯩﭽك ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ،ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﮬﯧﺴﺪاﺷﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﻛﺮاق ﻛﯕﯜل ﺑﻟﯩﺸﯩﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻤن .ﺋﯧﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﻛﺮاق
ﻛﯕﯜل ﺑﻟﯜﺷ ۋە ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﺷﯩ ﺗﯜرﺗ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮەر ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن؟.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺟﺎۋاب:
ﺋر ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺸ ،ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤك ،ﻛﯧﻴﯩﻢ‐ﻛﯧﭽك ۋە ﺗﯘراﻟﻐﯘ ﺟﺎﻳﻼرﻧ ﮬﺎزﯨﺮﻻپ
ﺑﯧﺮﯨﺸ ۋاﺟﯩﭙﺘﯘر .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﯘﻻر ﺑﯩﻠن ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻘﭽ ﺗﯩﺮﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﻼر ﺳﯜرە ﻧﯩﺴﺎ -19ﺋﺎﻳت .ﻳﻧ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﻳﺗﺘ :ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮى ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋرﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻗﻠﯩﻘ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪەك ،ﺋرﻟﯩﺮى ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﮬﻗﻠﯩﻘ ﺑﺎر ،ﻳﻧ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ
دەرﯨﺠﯩﺪە ﮬﻮﻗﯘﻗﺘﯩﻦ ﺑﮬﺮﯨﻤن ﺑﻮﻟﯩﺸ ،ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ دەرﯨﺠﯩﺪە ﻣﺟﺒﯘرﯨﻴت ﺋﺗﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﻣﮬﺮى ﺑﯧﺮﯨﺶ ۋە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻨ ﻗﺎﻣﺪاش ﻣﺟﺒﯘرﯨﻴﺗﻠﯩﺮى ﺋرﻟرﮔ ﻳﯜﻛﻠﻧﻧﻠﯩﺘﯩﻦ ،ﺋرﻟر ﺋﺎﻳﺎﻟﻼردﯨﻦ ﺑﯩﺮ دەرﯨﺠ ﺋﺎرﺗﯘﻗﻠﯘﻗﻘﺎ ﺋﯩ ،ﺋﺎﻟﻼھ
ﻏﺎﻟﯩﺒﺘﯘر ،ﮬﯩﻤت ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺰ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر ﺳﯜرە ﺑﻗرە -228ﺋﺎﻳت.
ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد ﺑﯩﻠن ﺋﺑﯘ داۋۇد ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻴ ﺋﯩﺒﻨ ﮬﻳﺪەﺗ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺳﻮرﯨﻐﺎن ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﻨ
رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﯘ ﻛﯩﺸ :ﻳﺎ رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ! ﺑﯩﺰﻟرﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﻤﯩﺰدﯨ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻗﻘ ﻗﺎﻳﺴ؟ دﯦﺪى .ﭘﻳﻐﻣﺒر
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤك ،ﻛﯧﻴﯩﻢ‐ﻛﯧﭽك ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﻳﯜزﯨ ﺋﯘرﻣﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺳت ﺳزﻟر ﺑﯩﻠن ﺗﯩﻠﻠﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﯔ ،ﺳﯩﻨ
رەﻧﺠﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺋز ﺋﻳﯜﯕﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻳ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﺗﻤﺳﻠﯩﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻧﯘرﻏﯘن ﮬدﯨﺴﻠﯩﺮﯨﺪە ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎن ،ﺋرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟ ﮬﻗﻘﯩﺪە ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ
ﻗﻮرﻗﯘﺷ ،ﺗﯩﯩﺸﻠﯩﻚ ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺑﯧﺮﯨﺸ ﻛﯧﺮەك.
ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ۋە ﺋﯘرۇق‐ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﺋﯧﮭﺘﯩﺮام ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻛﯕﯜل ﺑﻟﯜپ ،ﺧﻳﺮى ﺋﯧﮭﺴﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ زﯨﺖ ﺋﯩﺶ ﺋﻣس .ﻗﯩﺰ ﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺋزاﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭘﻳﻐﻣﺒر
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻠﯩﻖ ﻣﯘﺟﺳﺴﻣﻠﺷن ﺗۋەﻧﺪﯨ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﻣﯘﺑﺎرەك ﺳزﯨﺪە ﻣﯘﻧﺪاق
دەﻳﺪۇ :ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻼر ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩ ﻳﺎﺧﺸ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼر ،ﻣن ﺋﺎﺋﯩﻠﻣﺪﯨﯩﻠرﮔ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪە
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ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﻤن .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن.
ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﺎﺋﯩﻠﯩ ﺋﯧﮭﺘﯩﺮام ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﻤ ﻗﯩﻠﺪى .ﻛﯩﻤ ﻳﺎﺧﺸ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼردﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨ
ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﯩﻠرﮔ ،ﺋﯘرۇق‐ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺧﻳﺮ‐ﺋﯧﮭﺴﺎن ﻗﯩﻠﺴﯘن.
ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ رازﯨﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬر ﺑﯩﺮ ﺋﯧﮭﺴﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﮬﺗﺘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻐﺎ
ﺳﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻟﻮﻗﻤﺎ ﺗﺎﺋﺎﻣﯩﻐﯩﻤﯘ ﺋﺟﯩﺮ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ ﺑﯘﺧﺎرﯨ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن.
ﺳﯩﺰ ﺋﯧﺮﯨﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯩﺰﮔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﯘق ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﺪﯨ ﺳۋەﺑﻨ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛرۈڭ .ﺑﻟﯩﻢ ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﻨ
ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﯩﺰ ﻣﯘﻣﯩﻦ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨ ﺷﺧﺴ ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻐﺎ ﺋﺳﺘﺎﻳﺪﯨﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﻛﯕﯜل ﺑﻟﻤﯩﻧﻠﯩﯩﯩﺰدﯨﻦ
ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﻳﺎﺳﯩﻨﯩﭗ ،ﻳﺎﺧﺸ ﻛﯜﺗﻤﯩن ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﯩﺰ ﻣﯘﻣﯩﻦ .ﺳﯩﺰ ﺗﯘرﻣﯘﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛز ﻗﺎرﯨﺸﯩﯩﺰﻧ ﻳﻧ
ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﺗﻛﺸﯜرۈپ ﭼﯩﻘﯩﯔ ،ﺑﻟﯩﻢ ﺳﯩﺰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﯩﻐﺎن ﻳردﯨﻦ ﻣﺳﯩﻠ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻣﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠن ﮬل ﺑﻮﻟﯩﺸ
ﻣﯘﻣﯩﻦ.
ﻛپ ﺳﺑﺮى ﻗﯧﻠﯩﯔ ،ﺑﯘﻧﯩﺪا ﻛپ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ۋە ﮔﯜزەل ﺋﺎﻗﯩﯟەﺗﻠر ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪا ﺷك ﻳﻮق .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺳﺑﺮى
ﻗﯩﻠﯩﻼر ،ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺳﺑﺮى ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﻠﻠﯩﺪۇر .ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺗﺘ :ﻛﯩﻤ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن،
ﺳﺑﺮى ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﻳﺎﺧﺸ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺟﺮﯨﻨ ﺑﯩﺎر ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﻤﻳﺪۇ .ﻳﻧ
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺗﺘ :ﺳﺑﺮى ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰﻛ ،ﻳﺎﺧﺸ ﺋﺎﻗﯩﯟەت ﺗﻗﯟادارﻻرﻏﺎ ﻣﻧﺴﯘﭘﺘﯘر.
ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﯩﺰﮔ ﺋﯩﻠﻠﯩﻘﻠﯩﻖ ،ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻖ ﺋﯘﺳﺘﯩ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎن ﮔﯜزەل ﺗﯘرﻣﯘش ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ۋە ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻨ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ.
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