 ‐ 49026ﺋﯧﮭﺮاﻣﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﻛﻤﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﺳﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﺋﯧﮭﺮاﻣﻠﯩﻖ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪە ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﺟﺎزا ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﺳﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺑﯘ ﻳردە ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇﺷﻘﺎ ﺗﯧﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن زۆرۈر ﺋﯩﺶ ،ﮬج ﻳﺎﻛ ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﻟن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ
ﻛپ ﻗﯩﺴﻤ ﮬج ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻳﺎﻛ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨ
ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻳﻮل ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﺎدا ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻛرۈپ ﺗﯘرۇﭘﺘﯩﻤﯩﺰ ،ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠر دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺋڭ ﭼت ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻧﯘرﻏﯘن
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺑﯩﻠﻤﯩﻧﻠﯩ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﻣﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺟﺮﯨﻨ
ﺑﯩﺎر ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﯩﺪۇ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﮬج ﻳﺎﻛ ﺋﻣﺮە ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠن ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﻨ
ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﻧس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﮬدﯨﺲ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق
دﯦن» :ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﺶ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻏﺎ ﭘرﯨﺰدۇر« .ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺎﺟ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬدﯨﺲ ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮى
رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺳﮬﯩﮫ دﯦن ،ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ:
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎﮬﺎرەت ،ﻧﺎﻣﺎز ،زاﻛﺎت ۋە ﮬج ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﻠﯩﻤﻠرﻧ ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﺸ ﻻزﯨﻤﺪۇر] .ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﺒرﻧﯩﯔ
"ﺋﯩﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺟﯘﻏﻼﻧﻤﯩﺴ-1 "ﺗﻮم -52ﺑت[.
ﮬﺳن ﺋﯩﺒﻨ ﺷﻗﯩﻖ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻣن ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨ ﻣﯘﺑﺎرەﻛﺘﯩﻦ :ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﻗﺎﻳﺴ ﺋﯩﻠﯩﻤﻠرﻧ ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﺶ ﺑك زۆرۈر
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ دەپ ﺳﻮرﯨﺴﺎم ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ :ﮬر ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻗدەم ﺑﯧﺴﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺶ ،ﺳﻮراش ۋە ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮەك،
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ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺋﯩﻠﯩﻤﺪﯨﻦ ﻣﯘﺷﯘﻧ ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﺶ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦن .ﺑﺎﻏﺪادﯨﻴﻨﯩﯔ "ﺋﻟﭙﻗﯩﮫ ۋە ﻣﺗﭘﻗﻘ "ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى -45ﺑت.
ﺋﯩﻤﺎم ﺑﯘﺧﺎرى رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪا "ﺳزﻟﺷﻨ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك" دەپ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﭘﻨ
ﻛﻟﺘﯜردى .ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﮬر ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﮬج ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺘﯩ داﺋﯩﺮ ﮬﻛﯜﻣﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﻳﺎدﻟﯩﺴﯘن دﯦﻧﻠﯩﻚ ﺋﻣس ،ﺑﻟ ﮬر ﺑﯩﺮ
ﻛﯩﺸ ﺋز ﮬﺎﻟﯩﻐﺎ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﮬﺎﻟﺗﺘ ﮬﻛﯜﻣﻠرﻧ ﺑﯩﻠﯩﺸ ﻳﺎﻛ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮراپ ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﺸ ﻳﺎﻛ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا
ﺋزﯨ ﮬج ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﮬﻣﺮاھ ﺑﻮﻟﯘﺷ ﻻزﯨﻢ دﯦﻤﻛﺘﯘر.
ﺋﯧﮭﺮاﻣﻠﯩﻖ ﮬﺎﻟﺗﺘ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼر ﺋﯩﻠﯩﯩﺮى  -11356ﻧﯘﻣﻮرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى .ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ
ﺋﯧﮭﺮاﻣﻠﯩﻖ ﮬﺎﻟﺗﺘ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤي ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :وﻟَﻴﺲ ﻋﻠَﻴﻢ ﺟﻨَﺎح ﻓﻴﻤﺎ اﺧْﻄَﺎﺗُﻢ ﺑِﻪ وﻟَﻦ ﻣﺎ ﺗَﻌﻤﺪَت ﻗُﻠُﻮ ﺑﻢ وﻛﺎنَ اﻟﻪ ﻏَﻔُﻮراً رﺣﻴﻤﺎً ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ» :ﺳﯩﻠر
ﺳۋەﻧﻠﯩﺘﯩﻦ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردا ﺳﯩﻠرﮔ ﮬﯧﭻ ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﻗﺳﺘن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﯩﻼردا )ﺳﯩﻠرﮔ ﮔﯘﻧﺎھ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ( ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﻣﻏﭙﯩﺮەت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر ،ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﻣﯧﮭﺮﯨﺒﺎﻧﺪۇر] «.ﺳﯜرە ﺋﮬﺰاب -5ﺋﺎﻳت[.
ﺋﮔر ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﮭﺮاﻣﻠﯩﻖ ﮬﺎﻟﺗﺘ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺶ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪاق
ﺟﺎزا ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤي ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯘ ﺋﯜزۈر
ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯜزۈر دﯦن ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﻨ ۋە ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎرام ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤي ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯜزۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﮬﺎرام ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﺳﻠﯩﻚ ﺋﯜزۈر ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﭙﭙﺗﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻻﻏﺗ ﻳﺗن ،ﺋﻗﻠ ﮬﯘﺷ ﺟﺎﻳﯩﺪا ،ﺋزﯨﻨ ﺳﺎﻗﻼﺷﻨﯩﯔ ﺷرﺗﻠﯩﺮى ﺗﻮﻟﯘق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەم زﯨﻨﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﺎرام ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇپ زﯨﻨﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﭼﺎﻟﻤﺎ‐ﻛﯧﺴك ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﮔرﭼ ﺋﯘ
ﻛﯩﺸ زﯨﻨﺎﻧﻨﯩﯔ ﺟﺎزاﺳﯩﻨﯩﯔ ﭼﺎﻟﻤﺎ‐ﻛﯧﺴك ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﺘﺘﯩﻢ ،ﺋﮔر ﺑﯘﻧ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﺴﺎم ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﯩﻢ دەپ
ﺗﯘرﯨﯟاﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ زﯨﻨﺎﻧﻨﯩﯔ ﺟﺎزاﺳ ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ :ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺳزﯨﯩﺰ ﺋﯜزۈر ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﮔرﭼ ﺳﯩﺰ
زﯨﻨﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﺟﺎزاﺳﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﯩﯩﺰﻣﯘ ﭼﻮﻗﯘم ﭼﺎﻟﻤﺎ‐ﻛﯧﺴك ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺴﯩﺰ دەﻳﻤﯩﺰ ،راﻣﯩﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪۈزﯨﺪە ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﺟﯩﻨﺴ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋزﯨ ﻗﺎﻧﺪاق ﺟﺎزا ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭘﺗﯩﯟا
ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﮔرﭼ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﻗﺎﻧﺪاق ﺟﺎزا ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﯩن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ،
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨ ﻛﺎﭘﺎرەﺗﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪى ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﮔر ﺋﯩﻨﺴﺎن ﮔﯘﻧﺎھ‐ﻣﺳﯩﻴﺗ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﻼھ
ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﻨ ﺋﺎﻳﺎغ‐ﺋﺎﺳﺘ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻨ ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﺪا ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎزاﻧ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﯩﻤﯘ
ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﻛرە ﺟﺎزا ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ""] .ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ ﭘﺗﯩﯟاﻟﯩﺮى" -22ﺗﻮم -174-173ﺑت[.
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ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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