 ‐ 5113ﻧﯧﻤ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ دۇﺋﺎﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل

ﻧﯧﻤ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ دۇﺋﺎﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ؟ ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺋﯩﻤﺎم ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯘم رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :دۇﺋﺎ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺳﯩﻐﯩﻨﯩﺶ ﻗﻮراﻟﻨﯩﯔ ﻣرﺗﯩﺒﯩﺴﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﻮرال ﺑﯩﺴ ﺑﯩﻠن
ﺋﻣس ﺑﻟ ﺋﯩﺸﻠﺗﯜﭼ ﺑﯩﻠن ﻛﯜﭼﻠﯜﻛﺘﯘر ،ﻗﻮرال ﻣﯘﻛﻣﻤل ،ﺋﻳﯩﺒﺴﯩﺰ ۋە ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﻗﺎرﺷ ﺗﯘرﻏﯘﭼ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺪۇ،
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن دۈﺷﻤﻧﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﻣﻏﻠﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻗﺎﭼﺎﻧ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪﯨ ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮەرﺳ ﺗﺳﯩﺮﮔ
ﺋﯜﭼﺮﯨﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺳﯩﺮى ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ"] .ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻚ ۋە ﺋﯩﻼج ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -35ﺑت[.
دۇﺋﺎ ۋە دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪا ﺗﻮﻟﯘق ﺑﻮﻟﯩﺸ زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋدەپ ۋە ﮬﺎﻟﺗﻠر ﻣۋﺟﯘت ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەك ،دۇﺋﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨ
ﭼﻛﻠپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻣﯩﻠﻼرﻣﯘ ﻣۋﺟﯘﺗﺘﯘر .ﺑﯘ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ دۇﺋﺎدا ۋە دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪا ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ دۇﺋﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﺑﻮﻟﯩﺸ
روﻳﺎﭘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ.
دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ دۇﺋﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﺎردەم ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳۋەﺑﻠردﯨﻦ:
-1دۇﺋﺎﻧ ﺋﯩﺨﻼس ﺑﯩﻠن ﻗﯧﻠﯩﺶ .ﺑﯘ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋدەﭘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ دۇﺋﺎﻧ ﺋﯩﺨﻼس ﺑﯩﻠن ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺑﯘﻳﺮۇپ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :وادﻋﻮه ﻣﺨْﻠﺼﻴﻦ ﻟَﻪ اﻟﺪِّﻳﻦﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺨﻼس ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﻼر] .ﺳﯜرە ﻏﺎﭘﯩﺮ -65
ﺋﺎﻳت[ .دۇﺋﺎﻧ ﺋﯩﺨﻼس ﺑﯩﻠن ﻗﯩﻠﯩﺶ دﯦﻧﻠﯩﻚ :دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼ زات ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘﯩﻨ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﮬﻣﻤﯩ ﻗﺎدﯨﺮ ﻳﻛ ﻳﯩﺎﻧ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺟزﯨﻤﻠﺷﺘﯘرۇپ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ دﯦﻧﻠﯩﺘﯘر.
-2ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﯩ ﻗﺎﻳﺘﯩﺶ .دۇﺋﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨ ﭼﻛﻠپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﺎﻣﯩﻞ ﮔﯘﻧﺎھ‐
ﻣﺳﯩﻴت ﺑﻮﻟﯘپ ،دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗۋﺑ‐ﺋﯩﺴﺘﯩﻐﭙﺎر ﺋﯧﻴﺘﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻧﯘھ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋز ﻗۋﻣﯩ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﻧﻠﯩ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺪۇ:ﻓَﻘُﻠْﺖ اﺳﺘَﻐْﻔﺮوا رﺑﻢ اﻧﱠﻪ ﻛﺎنَ ﻏَﻔﱠﺎرا  ،ﻳﺮﺳﻞ
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اﻟﺴﻤﺎء ﻋﻠَﻴﻢ ﻣﺪْرارا  ،وﻳﻤﺪِدﻛﻢ ﺑِﺎﻣﻮالٍ وﺑﻨﻴﻦ وﻳﺠﻌﻞ ﻟﱠﻢ ﺟﻨﱠﺎتٍ وﻳﺠﻌﻞ ﻟﱠﻢ اﻧْﻬﺎراﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﯧﻴﺘﺘﯩﻢ:
ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻼردﯨﻦ ﻣﻏﭙﯩﺮەت ﺗﯩﻠﯕﻼر ،ﺋﯘ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﻣﻏﭙﯩﺮەت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر .ﺋﯘ ﺳﯩﻠرﮔ ﻣﻮل ﻳﺎﻣﻐﯘر ﻳﺎﻏﺪۇرۇپ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ.
ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻼرﻧ ۋە ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻼرﻧ ﻛﭘﻳﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﺳﯩﻠرﮔ ﺑﺎﻏﻼرﻧ ،ﺋﺳﺘﯕﻠرﻧ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ] .ﺳﯜرە ﻧﯘھ
-12-11-10ﺋﺎﻳﺗﻠر[.
-3دۇﺋﺎﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤﯩﺘﯩﻨ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋە ﺋﺎزاﺑﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮرﻗﻘﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﺧﯘﺷﯘ ﺑﯩﻠن ﺋزﯨﻨ ﺗۋەن ﺗﯘﺗﯘپ ،ﺑﯩﭽﺎرﯨﻠﯩﯩﻨ
ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ دۇﺋﺎﻧﯩﯔ روﮬ ،ﻣﯧﻐﯩﺰى ۋە ﻣﻗﺴﯩﺘﯩﺪۇر .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:ادﻋﻮا رﺑﻢ
ﺗَﻀﺮﻋﺎ وﺧُﻔْﻴﺔًۚ اﻧﱠﻪ  ﻳﺤﺐ اﻟْﻤﻌﺘَﺪِﻳﻦﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻼرﻏﺎ ﺗۋەﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠن ﻳﻮﺷﯘرۇن دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﻼر) ،دۇﺋﺎ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﻛﻟﺴ‐ﻛﻟﻤس ﺳزﻟپ ،ﺗﻮۋﻻپ( ﮬددﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﯘرۋەﺗﻧﻠرﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎﻳﺪۇ] .ﺳﯜرە ﺋﺋﺮاف -55ﺋﺎﻳت[.
-4ﺗﻛﺮار‐ﺗﻛﺮار ﺋﺗﯜﻧﯜش ،ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻣﺴﯩﺰﻟﻧﻤﺳﻠﯩﻚ ۋە زﯦﺮﯨﻤﺳﻠﯩﻚ ﻛﯧﺮەك .دۇﺋﺎﻧ ﺋﯩ‐ﺋﯜچ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﻛﺮارﻻپ ﺋﺗﯜﻧﯜش،
ﻳﺎﻟﯟۇرۇش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﻗﺴت ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘ ﺑﻮﻳﯩﭽ دۇﺋﺎﻧ ﺋﯜچ ﻗﯧﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﺗﻛﺮارﻻش ﺋۋزەﻟﺪۇر .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺳﺌﯘد
رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﻛرﮔﯩﻨﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ۋە ﺋﯩﺴﺘﯩﻐﭙﺎر
ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ﺋﯜچ ﻗﯧﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﺗﻛﺮارﻻﺷﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرەﺗﺘ] .ﺋﺑﯘ داۋۇت ۋە ﻧﺳﺎﺋﯩ رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
-5ﻛﯕﺮﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ،راﮬت‐ﭘﺎراﻏﺗﻠﯩﻚ ۋاﻗﯩﺘﻼردا دۇﺋﺎﻧ ﻛپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻻزﯨﻢ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن:
ﻛﯕﺮﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﺗﻮﻧﯘﺳﺎڭ ،ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺋﺎﻟﻼﮬﻤﯘ ﺳﯧﻨ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪۇ].ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
-6دۇﺋﺎﻧﯩﯔ ﺋۋۋﯨﻠ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﮔﯜزەل ﺋﯩﺴﯩﻢ ۋە ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ۋەﺳﯩﻠ ﻛﻟﺘﯜرۈپ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻳﯧﻠﯩﻨﯩﺶ
ﻛﯧﺮەك.
-7دۇﺋﺎﻧﯩﯔ ﺋڭ ﮔﯜزەل ،ﮬﻣﻤﯩﻨ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ۋە ﺋﻮﭼﯘق ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋزى ﺋﯩﺨﭽﺎم ﻣﻧﯩﻠﯩﻚ ﺳزﻟرﻧﯩﯔ ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﯨﺴ
ﺑﯩﻠن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن دۇﺋﺎﻻردۇر .ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ دۇﺋﺎ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن دۇﺋﺎﺳﯩﺪۇر .ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩ
ﮬﺎﺟﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﻠر ﺑﯩﻠن ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠپ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋدەﭘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ :ﻗﯩﺒﻠﯩ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺶ ،دۇﺋﺎﻧ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺑﯩﻠن ﻗﯩﻠﯩﺶ ،دۇﺋﺎﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧ ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ۋە
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ دۇرۇت‐ﺳﺎﻻم ﻳﻮﻟﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﺳزﻟر ﺑﯩﻠن ﺑﺎﺷﻼش ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯩ ﻗﻮﻟﯩﻨ ﺋﯧﯩﺰ
ﻛﺗﯜرۈش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
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ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ۋاﻗﯩﺖ ۋە ﻣﯘﻗددەس ﺋﻮرۇﻧﻼرﻧ ﺗﺎﻟﻼش ،دۇﺋﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﺎردﯨﻤ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻣﯩﻠﻼردﯨﻨﺪۇر.
دۇﺋﺎ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ۋاﻗﯩﺘﻼر:
ﻧﺎﻣﺎز ﺑﺎﻣﺪاﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ۋاﻗﯩﺖ )ﻳﻧ ﺳﯘﮬﯘر ۋاﻗﺘ ،(ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗ ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮى ،ﺟﯜﻣ ﻛﯜﻧ ﻛﯜن ﺋﻮﻟﺘﯘرۇﺷﺘﯩﻦ
ﺋﯩﻠﯩﺮى ،ﻳﺎﻣﻐﯘر ﭼﯜﺷﯩﯟاﺗﻘﺎن ۋاﻗﯩﺖ ،ﺋزان ﺑﯩﻠن ﺗﻛﺒﯩﺮ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ۋاﻗﯩﺘﻼردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت.
دۇﺋﺎ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋڭ ﻣﯘﻗددەس ﺋﻮرۇﻧﻼر :ﺋﻮﻣﯘﻣ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻣﺳﭽﯩﺘﻠر ،ﺧﯘﺳﯘﺳﯩ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﮬرەم‐ﺑﻳﺘﯘﻟﻼھ
ﻣﺳﭽﯩﺘ.
دۇﺋﺎ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﺎﻟﺗﻠر :زۇﻟﯘﻣﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ دۇﺋﺎﺳ ،ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﻧﯩﯔ دۇﺋﺎﺳ ،روزا ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ دۇﺋﺎﺳ،
ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﻗﺎﻟﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ دۇﺋﺎﺳ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘ ﻳﻮق ﻳردە ﻗﯩﻠﻐﺎن دۇﺋﺎﺳ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر.
دۇﺋﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨ ﭼﻛﻠپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻣﯩﻠﻼر:
-1دۇﺋﺎﻧﯩﯔ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﻣﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ؛ ﻳﻧ دۇﺋﺎدا ﮬددﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋدەﭘ رﯨﺌﺎﻳ
ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺳﻮراش ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺗﯩﻠش ،ﻣﯩﺴﺎﻟﻐﺎ ﺋﺎﻟﺴﺎق :ﺧﯘددى ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋزﯨﻨﯩﯔ دۇﻧﻴﺎدا
ﺋﺑدﯨ ﻳﺎﺷﯩﺸﯩﻨ ۋە ﮔﯘﻧﺎھ‐ﻣﺳﯩﻴت ﻳﺎﻛ ﭼﻛﻠﻧن‐ﮬﺎرام ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺳﻮرﯨﺸ ،ﺋزﯨ ﺋﻟﯜم
ﺗﯩﻠﺷ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼر ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮەك.
ﺋﺑﯘ ﮬﯜرەﻳﺮە رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺑﻧﺪە ﮔﯘﻧﺎھ‐ﻣﺳﯩﻴت
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﺋﯘرۇغ‐ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨ ﺋﯜزﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼر ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻼر ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻗﯩﻠﻐﺎن دۇﺋﺎﺳ
ﺋﯩﺠﺎﺑت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
-2دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﻣﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ :ﻳﻧ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗرﯨﭙﯩ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺸﺘ ﻗﻟﺒﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰ
ﺑﻮﻟﯩﺸ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎداﺑﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻳﻧ دۇﺋﺎﻧ ﮬددﯨﺪﯨﻦ زﯨﻴﺎدە ﺋﻧﻠﯜك ﺋﺎۋازدا ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻳﺎﻛ ﺳﻮرﯨﻐﺎن
ﻧرﺳﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺒﯩﮭﺎﺟﺗﺘك ﮬﺎﻟﺗﺘ دۇﺋﺎﻧ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘرۇش ،ﺳزﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴﯩ ﻗﺎرﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻟۋزﯨﻨ ﻳﺎﭘﺴﺎﻻﺷﺘﯘرۇﺷﻘﺎ ﺋﮬﻤﯩﻴت
ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺋز ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ﺳﺎﺧﺘﺎ ﺷﻛﯩﻠﺪە ۋارﻗﯩﺮاپ‐ﺟﺎرﻗﯩﺮاپ ﺋﻧﻠﯜك ﻳﯩﻐﺎ‐زارە ﻗﯩﻠﯩﭗ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
-3دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎددى ۋە ﻣﻧﯩﯟﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﻣﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ :دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ
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ﺳﺎﻗﻼﻧﻤﺎﺳﻠﯩﻘ) ﻳﻧ ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺗﯘرﻣﯘش ۋە ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩ ﺋﺎﻻﻗ ،ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤك ،ﻛﻴﯩﻢ‐ﻛﯧﭽك ،ﺗﯘراﻟﻐﯘ ﺟﺎي ،ﻗﺎﺗﻨﺎش
ۋاﺳﺘﯩﻠﯩﺮى ،ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻳﻮﻟﻼر ﺑﯩﻠن ﭘﯘل ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﮬﺎﻳﺎت ﻛﭼﯜرۈش( ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩ ﮔﯘﻧﺎھ‐ﻣﺳﯩﻴت داﻏﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﻮرﻧﺎپ ﻛﯧﺘﯩﺸ ،دﯨﻨﺪا ﺑﯩﺪﺋت ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﺑﯩﺪﺋت ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﺶ ،ﺋﻮﻣﯘﻣ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ﺋﯩﺴﻼم ﺷرﯨﺌﯩﺘﯩﺪە
ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﻟﺒﻨ ﻏﺎﭘﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﺎﭘﻼش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر دۇﺋﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺑﯩﯟاﺳﺘ ﺗﺳﯩﺮ
ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪۇ.
-4ﮬﺎرام ﻣﺎل‐دۇﻧﻴﺎﻧ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﺶ ،دۇﺋﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨ ﭼﻛﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋڭ ﭼﻮڭ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﺎﻣﯩﻠﺪۇر .ﺋﺑﯘ ﮬﯜرەﻳﺮە
رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن» :ﺋ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر! ﺋﺎﻟﻼھ ﻏﺎﻳت ﭘﺎﻛﺘﯘر ،ﭘﺎﻛﯩﺰە ﻧرﺳﯩﻨ
ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰﻛ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻗﯟادار ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟرﻧ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺗﻛﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﺪى :ﻳﺎ
اﻳﻬﺎ اﻟﺮﺳﻞ ﻛﻠُﻮا ﻣﻦ اﻟﻄﱠﻴِﺒﺎتِ واﻋﻤﻠُﻮا ﺻﺎﻟﺤﺎۖ اﻧ ّﺑِﻤﺎ ﺗَﻌﻤﻠُﻮنَ ﻋﻠﻴﻢﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟر! ﮬﺎﻻل ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﻳﯕﻼر،
ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟرﻧ ﻗﯩﻠﯩﻼر ،ﻣن ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﻣﻟﻠﯩﺮﯨﻼرﻧ ﺋﻮﺑﺪان ﺑﯩﻠﯩﻤن] .ﺳﯜرە ﻣﻣﯩﻨﯘن -51ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻧ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﺪى :ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻨُﻮا ﻛﻠُﻮا ﻣﻦ ﻃَﻴِﺒﺎتِ ﻣﺎ رزَﻗْﻨَﺎﻛﻢﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋ ﻣﻣﯩﻨﻠر! ﺑﯩﺰ ﺳﯩﻠرﻧ
رﯨﺰﯨﻘﻼﻧﺪۇرﻏﺎن ﮬﺎﻻل ﻧرﺳﯩﻠردﯨﻦ ﻳﯕﻼر ،ﺋﮔر ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﯩﻼ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼر ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ )ﻳﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬددى ـ
ﮬﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ﻧﯧﻤﺗﻠﯩﺮﯨ (ﺷﯜﻛﯜر ﻗﯩﻠﯩﻼر] .ﺳﯜرە ﺑﻗرە -172ﺋﺎﻳت[ .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ ﺋﺎﻳﺗﻨ ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨﺪى:
ﺋﯘزۇن ﺳﭘرﮔ ﭼﯩﻘﻘﺎن ،ﭼﺎﭼﻠﯩﺮى ﭼﺎڭ‐ﺗﻮزاڭ ۋە ﭼﯘۋۇق ،ﺋﯩ ﻗﻮﻟﯩﻨ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﻛﺗﯜرۈپ ،ﺋ رەﺑﺒﯩﻢ! ﺋ رەﺑﺒﯩﻢ! دەپ
دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻤك‐ﺋﯧﭽﻤﻛﻠﯩﺮى ﮬﺎرام ،ﮬﺎراﻣﺪﯨﻦ ﻏﯩﺰاﻻﻧﻐﺎن ﺗﯘرﺳﺎ ،ﻗﺎﻧﺪاﻗﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ دۇﺋﺎﺳ
ﺋﯩﺠﺎﺑت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ] «.ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﮬدﯨﺴﺘ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﺪە دۇﺋﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﺎردﯨﻤ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﭼﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯩﻠﺘﯩﺠﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘك ﺑزى ﺋﯩﺸﻼر ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﻧﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﺎرام ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘ دۇﺋﺎﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺠﺎﺑت ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨ ﭼﻛﻠپ ﻗﻮﻳﺪى .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﻳﻠﻧﻨ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘن.
-5دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﯜﭼ دۇﺋﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﺰدﯨﻦ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاپ ﮬﺳﺮەﺗﻠﯩﻨﯩﭗ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺗرك ﺋﯧﺘﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس.
ﺋﺑﯘﮬﯜرەﻳﺮە رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻼر دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ﺋﻣﻤﺎ
ﻗﯩﻠﻐﺎن دۇﺋﺎﻳﯩﻢ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﺑﻮﻟﻤﯩﺪى دەپ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاپ ﻛﺗﻤﯩﺴ ،ﻗﯩﻠﻐﺎن دۇﺋﺎﺳ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ].ﺑﯘﺧﺎرﯨ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
 -6دۇﺋﺎﻧ ﺟزﯨﻤﻠﺷﺘﯘرۇپ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،دۇﺋﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨ ﭼﻛﻠپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼر ﺟﯘﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪۇر )ﻣﯩﺴﺎﻟﻐﺎ
ﺋﺎﻟﺴﺎق :دۇﺋﺎدا ،ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺧﺎﻟﯩﺴﺎڭ ﻣﯧﻨ ﻛﭼﯜرۈم ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ دﯦﻧﺪەك ﺳزﻟرﻧ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ( .ﺑﻟ ،دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ دۇﺋﺎﻧ
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ﺋﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ ،ﻛﺳﯩﻦ ،ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە ﺋﺗﯜﻧﯜش ﺑﯩﻠن ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن:
ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻼر دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ،ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺧﺎﻟﯩﺴﺎڭ ﻣﯧﻨ ﻛﭼﯜرۈم ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺧﺎﻟﯩﺴﺎڭ ﻣﺎﯕﺎ رەﮬﻤت ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ دﯦﻤﺳﺘﯩﻦ
ﺑﻟ ،ﺳﻮراﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ ﻛﺳن ﺳﻮرﯨﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺳﻮراﺷﻘﺎ ﻣﺟﺒﯘرﻟﯩﻐﯘﭼ ﻳﻮق.
]ﺑﯘﺧﺎرﯨ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋدەپ‐ﺋﺧﻼﻗﻼرﻏﺎ ﺗﻮﻟﯘق رﯨﺌﺎﻳ ﻗﯩﻠﺴﺎ ۋە دۇﺋﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨ ﭼﻛﻠﻳﺪﯨﻐﺎن
ﭼﻛﻠﯩﻤﯩﻠردﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ دۇﺋﺎﺳ ﭼﻮﻗﯘم ﺋﯩﺠﺎﺑت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦﻧﻠﯩﻚ ﺋﻣس ،ﺑﻟ ،ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺗﯩﻠﯩن ﻧرﺳﯩﺴﯩ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﻮﻏﺮا ﺋﯘﺳﯘل ﺑﯩﻠن ﮬرﯨت ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺸ ﻛﯧﺮەك دﯦﻧﻠﯩﺘﯘر.
دۇﺋﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪا ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺸ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﯩﺸﻼر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻر :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﻗﯩﻠﻐﺎن دۇﺋﺎﺳﯩﻨ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،دۇﺋﺎدﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﻟﯩﭙ روﻳﺎﭘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .ﻗﯩﻠﻐﺎن دۇﺋﺎﻧﯩﯔ ﺳۋەﺑ ﺑﯩﻠن ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ
ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ دەﭘﺌ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ دۇﺋﺎﺳﯩﺪا ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮاق ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ ،ﻳﺎﻛ ﻗﯩﻠﻐﺎن دۇﺋﺎﺳ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﮬﻮزۇرﯨﺪا ﺑﻧﺪە ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ ﺋڭ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﻘﺎ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرۈﻟﯩﺪۇ.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪۇر.
ﺗرﺟﯩﻤ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ :ﺳﻳﭙﯩﺪدﯨﻦ ﺋﺑﯘ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﺌزﯨﺰ
ﺗﻛﺸﯜرۈپ ﺑﯧﯩﺘﯜﭼ :ﻧﯩﺰاﻣﯩﺪدﯨﻦ ﺗﻣﯩﻨ
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