 ‐ 9691ﻗﯘرﺋﺎن ۋە ﺗﯩﺒﺎﺑت
ﺳﯘﺋﺎل
ﺳﻮﺋﺎل :ﺑﯩﺮ دەرﺳﺘ ﺗﯩﺒﺒﯩ ﻣﯘﺗﯩﺨﺳﺴﯩﺴﻠردﯨﻦ ﻛﭘﻠﯩن دورا ‐ دەرﻣﻛﻠرﻧﯩﯔ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺗﻠﯩﺮﯨ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻨﯩﭗ
ﻛﺷﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﻢ .ﺳﯘﺋﺎﻟﯩﻢ ﺷﯘﻛ ،ﮬﺎزﯨﺮ ﻗﻮﻟﯩﻤﯩﺰدا ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮى ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺗﯩﺒﺎﺑﺗﭽﯩﻠﯩ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪا ﻳﻧ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﺑﯩﺰﮔ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮى ﺑﺎرﻣﯘ؟ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ
دوﺳﺘﯘم ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪا ﮬﺎﻻك ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﻛﯧﺴﻟرﻧ ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺗﯧﺨ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﺘﻟﻤﯩن ﺋﯩﻠﯩﻤﻠرﻣﯘ ﺑﺎرﻣﯘ دەپ
ﺳﻮرﯨﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺷﯘ ﺳۋەﺑﺘﯩﻦ ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻨ ﺳﻮرﯨﺪﯨﻢ.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺟﺎۋاب:
 -1ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨ ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤ ﺗرﯨﭙﯩﻨ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻗددەس دﯨﻦ ﺑﯩﻠن ﺋۋەﺗﺘ.
ﺧﯘددى ﺋﺑﯘ زەر ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪەك :ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯩﺰﮔ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪا ﺋﯘﭼﻘﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯘﭼﺎرﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﻣﯩﺪﯨﺮﻻﺗﻘﯩﻨﯩﻐﺎ
ﭼﺎﻏﻠﯩﻖ ﺋﯩﻠﯩﻤﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﯩﺰﻧ ﺧۋەردار ﻗﯩﻠﻐﺎن ) .ﺋﮬﻤد رﯨﯟاﻳﯩﺘ.(20399 
ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜن ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﺮﯨﻨ ﮬل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﻟن.
 -2ﮬدﯨﺴﻼردا ﻛﻟﻧﻠﯩﺮى ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪا ﻛﻟﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﻐﯘﭼﯩﺪۇر .ﺑﯘ ﺋﯩ ﻣﻧﺒ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﺋڭ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ
ﻣﻧﺒﻟردۇر.
ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﮬر ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﻛﯧﺴﻟ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﯩﭙﺎﺳﯩﻨﯩﻤﯘ ﻳﺎراﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﺰﮔ ﺋﮔﺗن .ﭘﻳﻐﻣﺒر
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﺎﻧﺪاﻗﻼ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﺴﻟﻨ ﭼﯜﺷﯜرﮔن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ داۋاﺳﯩﻨﯩﻤﯘ ﭼﯜﺷﯜرﮔندەپ ﻛرﺳﺗن) .ﺑﯘﺧﺎرﯨ
رﯨﯟاﻳﯩﺘ(5678 
 -3ﺳﻮرﯨﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺑزى ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼردﯨﻦ ﻛﭘﻠﯩن داۋاﻻرﻧﯩﯔ ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﺷﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺳزﻟﯩﻧﻠﯩﯩ
ﻛﻟﺴك ،ﺑﯘ ﻣﯘﺑﺎﻟﯩﻐ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺶ .ﺑزى ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﻏرﺑﻠﯩﻠر ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺋﺎﺷﯘرۇپ دەۋا ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ،ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻢ ﺗﯩﺒﺎﺑت
ﻛﯩﺘﺎﺑ ﺋﻣس ،ﺟﯘﻏﺮاﭘﯩﻴ ﻳﺎﻛ ﺑﯩﻴﻮﻟﻮﮔﯩﻴ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻤﯘ ﺋﻣس ،ﺑﻟ ﺋﯘﮬﯩﺪاﻳت ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪۇر .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋڭ ﭼﻮڭ ﻣﺟﯩﺰﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺑﯩﺮى ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﻛﯜﭼ ۋە ﺋﯩﺴﺘﯩﻠﯩﺴﺘﯩﯩﻠﯩﻖ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﺗﻠﯩﺮﯨﺪۇر .ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﺟﯩﺰﯨﻠﯩﯩﺪﯨ ﺋﺎﺳﺎس ﺋﻧ ﻣﯘﺷﯘدۇر.
ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨ ﺋرەﺑﻠر ﺋدەﺑﯩﻴﺎت ۋە ﭘﺎﺳﺎﮬﺗﺘ ﺋﯘﭼﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺑﯩﺮ زاﻣﺎﻧﺪا ﺋﯘﻻرﻧ ﻳﯧﯩﺶ ۋە ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨ ﮬﯧﺲ
ﻗﯩﻠﺪۇرۇش ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻛﻟﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜرﮔن .ﺑﯘ
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ﺋﺟﺑﻠﯩﻨرﻟﯩﻚ ﺋﻣس.
ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﺟﯩﺰﯨﺴ ﺳﯧﮭﯩﺮﻟﯩﻚ ﮬﺎﺳﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن .ﭼﯜﻧ ﺷﯘ زاﻣﺎﻧﻼردا ﺳﯧﮭﯩﺮﮔرﻟﯩﻚ ﺋۋﺟ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺋﯩﺪى .ﺋﯩﺴﺎ
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﺟﯩﺰﯨﻠﯩﺮى ﺋﻟﯜﻛﻠرﻧ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪۈرۈش ،ﺋﺎق ﻛﯧﺴﻟﻨ ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﯩﺶ ۋە ﺗﯘﻏﻤﺎ ﻛﻮرﻧ داۋاﻻش ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى.
ﭼﯜﻧ ﺷﯘ زاﻣﺎﻧﻼردا ﺗﯩﺒﺎﺑت ﺋﯩﻠﻤ ﺋۋﺟ ﭼﯩﻘﻘﺎن .ﺷﯘﯕﺎ دەﻳﻤﯩﺰﻛ ،ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋڭ ﭼﻮڭ ﻣﺟﯩﺰﯨﺴ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﺎﺳﺎﮬﯩﺘ ۋە
ﺋﯩﺴﺘﯩﻠﯩﺴﺘﯩﯩﻠﯩﻖ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﺗﻠﯩﺮﯨﺪۇر .ﺋﯩﺴﻼم ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮى ﺗﺎ ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽ ﺋﯘﻻرﻧ ﻗﯘرﺋﺎن ﮬﻗﻘﯩﺪە ﺗﭘﻛﯘر ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە
ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﻛﻟﻤﻛﺘ .ﺑﯘ دﯦﻧﻠﯩﻚ ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪا ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼردﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴ ﻳﻮق دﯦﻧﻠﯩﻚ ﺋﻣس ،ﺋﻟﯟەﺗﺘ .ﺑﻟ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺋﯘﻧﯩﺪا ﺑزى ﺋﺎﻻﻣﺗﻠرﻧ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﻣﺳﯩﻠن :ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺟﯩﺴﻤﯩﻨﯩﯔ ﺗرﻛﯩﺒﻠﯩﻨﯩﺸ ،ﺋﺎﻧﺎ ﻗﻮرﺳﯩﻘﯩﺪﯨ ﺑﯘۋاﻗﻨﯩﯔ ﺗﺎرﯨﻠﯩﺶ
ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻠﯩﺮى ،ﺑزى ﺗﺑﯩﺌت ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮى ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر.
ﺋﻣﻤﺎ ﻣزﻛﯘر ﺳﻮرﯨﻐﯘﭼ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن داۋا ﻣﺳﯩﻠﯩﺴﯩ ﻛﻟﺴك ،ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻢ ﻗﻟﺒﻠرﮔ داۋادۇر .ﻣﻣﯩﻨﻠر ﺷﯩﭙﺎدۇر .ﺑﯘ
ﻗﻟﺐ ۋە ﺑدەن ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪا ﮬﺳﻟﻨ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻘﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن
ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﺗن ﺳﺎﻗﻠﯩﻘﻨ ﺳﺎﻗﻼش ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻢ ﻛﭘﻠﯩن داۋاﻻرﻧ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن دﯦﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﻣﻧﯩﻨ
ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﯧﻴﺘﻘﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﺧﺎﺗﺎدۇر .ﺑﻟ ﺋﯘ ﺑزى ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻣﯘﺑﺎﻟﯩﻐﯩﺴ.
ﻗﯘرﺋﺎن ﺗﯩﺒﺎﺑت ﻛﯩﺘﺎﺑ ﺋﻣس .ﮬﺎزﯨﺮﻗ زاﻣﺎﻧﺪا ﺑﯘرۇﻧﺪا ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻠر ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﺪى .ﺳﻮرﯨﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺳزﯨ ﻛرە
ﻛﻟﻤﯩن ﻛﯧﺴﻟﻨﯩﯔ داۋاﺳ ﻗﺎﻧﺪاﻗﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﻛﻟﺴﯘن؟
 -4ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺷﯩﭙﺎ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ داﻻﻟت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺗﻠر:
 .1ﺑﯩﺰ ﻣﻣﯩﻨﻠرﮔ) ﻳﻧ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ دﯨﻠﻠﯩﺮﯨﻐﺎ( ﺷﯩﭙﺎ ۋە رەﮬﻤت ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﺎﻳﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﭼﯜﺷﯜرﯨﻤﯩﺰ )ﺋﯩﺴﺮا ﺳﯜرﯨﺴ-72 
ﺋﺎﻳت(.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯩﻢ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن » :ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯩﺰ ﻣﻣﯩﻨﻠرﮔ) ﻳﻧ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ دﯨﻠﻠﯩﺮﯨﻐﺎ( ﺷﯩﭙﺎ ۋە رەﮬﻤت ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﯘرﺋﺎن
ﺋﺎﻳﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﭼﯜﺷﯜرﯨﻤﯩﺰ دﯦن ﺳزﯨﺪﯨ ﻣﻦﻳﻧ) دﯨﻦ( ﺳزى ﺑزﯨﺴ دﯦﻧﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﻣﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﺋﯘ ﺷﯩﭙﺎﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻨ
ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺗﺘ :ﺋ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺳﯩﻠرﮔ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻼر ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗﻟﺒﻠرﮔ ﺷﯩﭙﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ۋەز ‐
ﻧﺳﯩﮭﺗﻠر ﻛﻟﺪى دﯦن.
ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺷﯩﭙﺎدۇر .ﺋﯘ روﮬﯩ ۋە ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩ ﭘﯜﺗﯜن ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻠر ۋە دۇﻧﻴﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﻼر ﺋﯜﭼﯜن
ﻛﺎﻣﯩﻞ ﺑﯩﺮ ﺷﯩﭙﺎدۇر .ﺋﻣﻤﺎ ﮬرﻛﯩﻢ ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺷﯩﭙﺎﺳﯩﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﻛﯧﺴل ﺑﻮﻟﻐﯘﭼ ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨﯩﯔ داۋاﺳﯩﻨ ۋاﻳﯩﻐﺎ ﻳﺗن
ﺋﯩﺨﻼس ،ﭼﯩﻦ ﺋﯩﻤﺎن ﺑﯩﻠن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﻗﻮﻟﻼﻧﺴﺎ ۋە ﺷرﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﯩﭙﺎﺳﯩﻨ ﭼﻮﻗﯘم ﻛرەﻟﻳﺪۇ ۋە
ﺋﯘﻧ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﻛﯧﺴل ﻳﯧﻟﻤﻳﺪۇ .ﺋﺎﺳﻤﺎن ۋە زﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﯩﯩﺴ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﮔر ﺗﺎﻏﻼرﻏﺎ ﭼﯜﺷﯜرﺳ ﺗﺎﻏﻼر ﺗﺎﻗت
ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﭘﺎرﭼ ‐ ﭘﺎرﭼ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯘ ﺋﯘﻟﯘغ ﻛﺎﻻﻣﯩﻐﺎ ﻧﯧﻤ ﺗڭ ﻛﯧﻠﻟﯩﺴﯘن؟ ﮬر ﻗﺎﻧﺪاق روﮬﯩ ۋە ﺟﯩﺴﻤﺎﻧ
ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻠرﻧﯩﯔ داۋاﺳ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﺋﯩﺸﺎرەﺗﻠر ﺑﺎر .ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨ
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ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸ ﻧﺳﯩﺐ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻧﯩﺪا ﻛﯧﺴﻟﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﯩﻴﯩﺶ ،ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮى ﺑﺎردۇر).زادۇل ﻣﯩﺌﺎد
 -4/352ﺑت(
 -2ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە روھ ۋە ﻧﭘﺴﻠر ﺋﯜﭼﯜن داۋاﻻر ﺑﺎر .ﻛﯩﻤ ﺋﯘﻧ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﺎﻟﯩﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩ ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺷﯩﭙﺎ ﺗﯧﭙﯩﺸﯩﻐﺎ ۋەﺳﯩﻠ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻗﯘرﺋﺎن ﺑﯘ ﻣﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﻛﭘﻠﯩن ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻠر ﺋﯜﭼﯜن ﺷﯩﭙﺎ ۋە داۋادۇر.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯩﻢ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺑﯩﺰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﻛپ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺗﺟﺮﯨﺒ ﻗﯩﻠﺪۇﻗ ،ﻣﺎددﯨ دورﯨﻼر ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻠرﻧ
ﺋﯘﻻر ﺑﯩﻠن ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛردۇق .ﺳۋەﺑﻠر ﮬرﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻗﻟﺐ ﻗﺎﭼﺎﻧﯩ ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ،ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠن
دورﯨﺴﯩﻨ ﻳﺎراﺗﻘﺎن زاﺗﻘﺎ ﺗﯘﺗﯩﺸﯩﺪﯨن ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﯜز ﺋرۈﮔن ﻗﻟﺒﻠرﮔ ﺗﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن داۋاﻻر ﺋﯘ ﻗﻟﺒ ﺷﯩﭙﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ) .زادۇل
ﻣﯩﺌﺎد-4/12ﺑت(
 -3ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪﯨ ﻓﺎﺗﯩﮭ ﺳﯜرﯨﺴ ﻛﯧﺴﻟر ﺋﯜﭼﯜن ﺷﯩﭙﺎدۇر .ﺋﺔﺑﯘ ﺳﻳﺪﺗﯩﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇﻛ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﻧﭘر ﻛﯩﺸ ﺋرەﺑﻠرﻧﯩﯔ ۋادﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ۋادﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨ ﻣﯧﮭﻤﺎن
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺗﻟب ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﺪا ،ﺋﯘﻻر ﻣﯧﮭﻤﺎن ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ رەت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺷﯘ ﻣﮬﻟﻠﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﯩﺴﯩﻨ ﻳﯩﻼن ﭼﯩﻘﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧ
ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﮬﻣﻤ ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛرﮔن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺳﺎﻗﺎﻳﻤﺎﻳﺪۇ .ﻣﮬﻟ ﺧﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑزﯨﺴ ﺷﯘ ﺋﺎدەﻣﻠرﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﺳﻮراپ ﺑﺎﻗﺴﺎق ﺑﻟ ﺋﯘﻻردا ﺷﯩﭙﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﺟپ ﺋﻣس دەﻳﺪۇ ،ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ :ﺋ زاﮬﯩﺪﻻر! ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻛﺎﺗﺘﯩﻤﯩﺰﻧ ﻳﯩﻼن ﭼﯩﻘﯩﯟاﻟﻐﺎﻧﺘ ،ﭘﯜﺗﯜن ﭼﺎرﯨﻠرﻧ ﻗﯩﻠﺴﺎﻗﻤﯘ ﺳﺎﻗﺎﻳﻤﯩﺪى .ﺳﯩﻠردە داۋاﺳ ﺑﺎرﻣﯩﺪۇ؟ دەپ ﺳﻮراﻳﺪۇ.
ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼردﯨﻦ ﺑزﯨﺴ :ﮬﺋ ﻣن ﺋﻮﻗﯘپ ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﯩﻤن.
ﺋﻣﻤﺎ ﺑﯩﺰ ﺳﯩﻠرﻧ ﻣﯧﮭﻤﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺘﯘق ،ﺳﯩﻠر ﺑﯩﺰﻧ ﻣﯧﮭﻤﺎن ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ رەت ﻗﯩﻠﺪﯨﻼر .ﺳﯩﻠر ﺑﯩﺰﮔ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺑرﻣﯩﯩﭽ ﻣن
ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻳﻤن دﯦﺪى .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮ ﻳﯜرۈش ﻗﻮي ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑدﯨﻠﯩ ﺋﻮﻗﯘپ ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﯩﺶ ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﺪۇ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺳﯜرە
ﻓﺎﺗﯩﮭﻧ ﺋﻮﻗﯘپ ﺳﯜﭘﻠپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﮬﯧﻠﯩﻘ ﺋﺎدەم ﺳﺎﻗﯩﻴﯩﭗ ﻣﯧﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻻر ﻛﯧﻠﯩﺸن ﻣﺎﻟﻼرﻧ
ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼردﯨﻦ ﺑزﯨﻠر ﻗﻮﻳﻼرﻧ ﺑﻟﯜﺷﯜش ﺗﻛﻠﯩﺒﯩﻨ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﺋﻮﻗﯘپ ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﻘﺎن ﻛﯩﺸ ﭘﻳﻐﻣﺒر
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛرﺳﺗﻤﯩﺴ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻛﻠﯩﺒﯩﻨ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺋﺎﺧﯩﺮى ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼر ﭘﻳﻐﻣﺒر
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﮬﯟاﻟﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻓﺎﺗﯩﮭﻧ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﮬﯧﻠﯩﻘ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻐﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ رۇﻗ)ﻳﻧ
ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ(ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﻧدﯨﻦ ﺑﯩﻠﺪﯨﯔ؟ ﺗﻮﻏﺮا ﻗﯩﻠﺪﯨﻼر .ﺑﻮﻟﺪى ﺑﻟﯜﺷﯜﯕﻼر .ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻣﺎﯕﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻧﯧﺴﯩﯟە ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ
ﻗﻮﻳﺎرﺳﯩﻠردﯦﺪى ۋە ﻛﯜﻟﯜپ ﻛﺗﺘ) .ﺑﯘﺧﺎرﯨ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ.(
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯩﻢ ﻓﺎﺗﯩﮭ ﺳﯜ رﯨﺴ ﮬﻗﻘﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن »:ﺋﺎﻟﻼھ ﺗۋﻓﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﮬﻗﯩﻘﺗﻠرﻧ ﻛرۈش ﻛزﯨﻨ ﺑرﮔن
ﻛﯩﺸ ﺳﯜرە ﻓﺎﺗﯩﮭﻧﯩﯔ ﺧﺎﺳﯩﻴﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺳﯜرﯨﻨﯩﯔ ﺗۋﮬﯩﺪ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﺗﻮﻧﯘش ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯩﺶ
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﺳﺮارﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺳﯜرە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨ ،ﺑﯩﺮﻟﯩﯩﻨ ،ﺋﯩﺴﯩﻢ ‐ ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﺮﯨﻨ،
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ﺧﺎﮬﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ،ﺷرﯨﺌﺗﻨ ،ﻗﺎزا ۋە ﻗدەرﻧ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەت ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﻟﯩﻨﯩﺶ ،ﮬﯩﺪاﻳﺗﻨ
ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻨﻼ ﺗﯩﻠﺷﻨ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻼردﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻨ ،ﺋﯩ دۇﻧﻴﺎﻟﯩﻖ ﺳﺎﺋﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻨ ۋە ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇﺷﻨ
ﻣزﻣﯘﻧﻠﯘق ﮬم ﺋﯩﺨﭽﺎم ﮬﺎﻟﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯘﻟﯘغ ﺳﯜرﯨﺪۇر .ﺑﯘ ﺳۋەﺑﺘﯩﻦ ﻓﺎﺗﯩﮭ ﺳﯜرﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺷﯩﭙﺎﺳ ﻛﭘﻠﯩن ﻣﺎددﯨ
دورﯨﻼردﯨﻦ ﺑﯩﮭﺎﺟت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﯧﺘرﻟﯩﺘﯘر«).زادۇل ﻣﺋﺎد -4/347ﺑت(.
 -4ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪا ﺳﺎﻗﻠﯩﻘﻨ ﺳﺎﻗﻼش ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮى ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯩﻢ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن »:ﺗﯩﺒﺎﺑت ﺋﯘﺳﯘﻟ ﺋﯜچ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻر:
ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ،ﺳﺎﻗﻠﯩﻘﻨ ﺳﺎﻗﻼش ۋە زﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺧﯩﻠﯩﺘﻼرﻧ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺗﺎﺷﻼﺷﺘﯘر .ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە ﺋﯜچ ﺋﻮرۇﻧﺪا ﺑﯘﻧ
ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯘﻣﻤﯩﺘﯩ ﺋﮔﺗن :ﻛﯧﺴﻟ زﯨﻴﺎن ﻳﯧﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺳﯘ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻨ ﺋﮔﺗن .ﺋﮔر ﻛﯧﺴل )ﻳﻧ ﻛﯧﺴﻟ ﺳﯘ زﯨﻴﺎن ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ( ﻳﺎﻛ ﺳﭘر ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼر ،ﻳﺎﻛ
ﮬﺎﺟت ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼر ،ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺑﯩﻠن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺋﺗﯜزﺳﯕﻼر) ،ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﮬﯟال ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا( ﺳﯘ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺴﺎﯕﻼر ،ﭘﺎك
ﺗﯘﭘﺮاﻗﻨ ﻳﯜزۇﯕﻼرﻏﺎ  ،ﻗﻮﻟﯘﯕﻼرﻏﺎ ﺳﯜرﺗﯜپ ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﯩﻼر ،اﷲ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﭘﯘ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر ،ﻣﻏﭙﯩﺮەت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر )ﻳﻧ
اﷲ ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨ ﮬرەج ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘرۇپ ﺑرﮔﯜﭼﯩﺪۇر( )ﻧﯩﺴﺎ ﺳﯜرﯨﺴ -43 ﺋﺎﻳت( .ﻛﯧﺴﻟﻨ
ﺳﯘﻧﯩﯔ زﯨﻴﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺑدﯨﻠﯩ ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن.
ﺳﺎﻗﻠﯩﻘﻨ ﺳﺎﻗﻼش ﺗﻮﻏﺮۇﻟﯘق ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن »:ﻛﯧﺴل ﻳﺎﻛ ﺳﭘر ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە )ﻳﻧ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮ( ﺑﻮﻟﯘپ )ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎن
ﻛﯜﻧﻠر ﺋﯜﭼﯜن(
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯜﻧﻠردە ﺗﯘﺗﺴﯘن .اﷲ ﺳﯩﻠرﮔ ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻘﻨ ﺧﺎﻻﻳﺪۇ ،ﺗﺳﻠﯩﻨ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪۇ«) ﺑﻗرە  -185ﺋﺎﻳت( .ﻳﻮﻟﯘﭼ ﺋﯜﭼﯜن
راﻣﯩﺰان ﻛﯜﻧﺪۈزﯨﺪە روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨ رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﺎﻗﻠﯩﻘﯩﻨ ﺳﺎﻗﻼش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺪى.
ﮬﺟﺪە ﺋﯩﮭﺮاﻣﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻨ ﭼﯜﺷﯜرۈﺷ ﺳﺎﻗﻠﯩﻘﯩﻐﺎ زﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻨ ﭼﯜﺷﯜرﻣﺳﺘﯩﻦ ﻓﯩﺪﯨﻴ
ﺑﯧﺮﯨﺸﯩ رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﺪى .ﺳﯩﻠردﯨﻦ ﻛﯩﻤ ﻛﯧﺴل )ﻳﻧ ﭼﯧﭽﻨ ﭼﯜﺷﯜرﺳ زﯨﻴﺎن ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯧﺴل( ﻳﺎﻛ ﺑﯧﺸﯩﺪا ﺋﯩﻠﻠت
)ﻳﻧ ﺑﺎش ﺋﺎﻏﺮﯨﻘ ،ﭘﯩﺘﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼر( ﺑﻮﻟﯘپ )ﺑﯧﺸﯩﻨ ﭼﯜﺷﯜرﻣﯩﺴ ،(ﻓﯩﺪﯨﻴ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﯜزﯨﺴﯩﺪﯨﻦ )ﺋﯜچ ﻛﯜن( روزا ﺗﯘﺗﺴﯘن ﻳﺎﻛ
)ﺋﺎﻟﺘ ﻣﯩﺴﯩﻨ ﺋﯜچ ﺳﺎ( ﺳدﯨﻘ ﺑرﺳﯘن ،ﻳﺎﻛ) ﺑﯩﺮەر ﻣﺎل( ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﯘن ،ﺋﻣﯩﻨﻠﯩﺘ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭼﯧﻐﯩﻼردا )ﺋﺎراﯕﻼردﯨﻦ(
ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﮬﺮﯨﻤن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎدەم )ﻳﻧ ﮬﺟﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﻐﺎن ﺋﺎدەم( ﻧﯧﻤ ﺋﻮﯕﺎي
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺷﯘﻧ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﯘن )ﺑﻗرە .(196
ﺑﯘ ﺋﯜچ ﺋﯩﺶ ﺗﯩﺒﺎﺑﺗﻨﯩﯔ ﺋﯘﺳﯘﻟ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺳﺎﻗﻠﯩﻘﻨ ﺳﺎﻗﻼش ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻨﯩﯔ ﮬر ﺟﯩﻨﺴﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮەردﯨﻦ ﻧرﺳﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﺎﺗﺎ ‐ ﺋﯧﮭﺴﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﺎدﻻﺗﻘﺎن .ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺷﭘﻘﯩﺘ ﺋﯩﺪى) .زادۇل ﻣﺋﺎد -165-1/164
ﺑﺗﻠر(.
 -5ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪا ﮬﺳﻟﻨﯩﯔ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ » :ﺋﯘﻧﯩﯔ )ﻳﻧ ﮬﺳل ﮬرﯨﺴﯩﻨﯩﯔ( ﻗﺎرﻧﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺷﯩﭙﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺧﯩﻠﻤﯘ ‐ ﺧﯩﻞ رەﯕﻠﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻚ )ﻳﻧ ﮬﺳل( ﭼﯩﻘﯩﺪۇ.
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ﺑﯘﻧﯩﺪا )اﻟﻧﯩﯔ ﻗﯘدرﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﭼﻮﯕﻠﯘﻗﯩﻨ (ﭘﯩﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗۋم ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺒﺮەت ﺑﺎر«)ﻧﮬﻞ ﺳﯜرﯨﺴ -69 ﺋﺎﻳت(.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯩﻢ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن » :ﮬﺳﻟﻨ ﺳﯘﻏﺎق ﺳﯘﻏﺎ ﺋﺎرﯨﻼﺷﺘﯘرۇپ ﺋﯩﭽﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺳﺎﻗﻠﯩﻘﻨ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻠ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ
ﮬﻗﯩﻘﺗﻨ ﭘﻗت ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺗﯧﯟﯨﭙﻼرﻻ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ .ﮬﺳﻟﻨ ﺋﯩﭽﯩﺶ ۋە ﺋﺎﻏﺰﯨﺪا ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﭗ ﺋﺗﯜزۈش ﺑﻟﻐﻣﻨ ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﺎﺷﻘﺎزاﻧﻨ
ﺗﺎزﯨﻼﻳﺪۇ ۋە ﻏﻳﺮى ﻧﻮرﻣﺎل ﺧﯩﻠﯩﺘﻼرﻧ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪۇ .ﮬﺳل ﺟﯩرﮔ ،ﺑرەﻛ ۋە ﺳﯜﻳﺪۈك ﺧﺎﻟﺘﯩﺴﯩﻐﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻘﺘﯘر .ﺋﯘ
ﺋﺎﺷﻘﺎزاﻧﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔن ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﻧرﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋڭ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻘﯩﺪۇر .ﺋﯘ ﭘﻗت ﺳﭘﯩﺮا ﻛﯧﺴﯩﻠ ﺑﺎر ﺋﺎدەﻣﯩﻼ زﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ دەپ ﻗﺎرﯨﻠﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺳﭘﺮاﺳﯩﻨ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﺴﯘ ﺑﯩﻠن ﮬل ﻗﯩﻠﻐﯩﻠ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘ ﮬﺳل زﯨﻴﺎن ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﻟ ﻛپ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﮬﺳﻟﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﺮى ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺋﯜﭼي ۋە ﺗﻮﻣﯘرﻻردﯨ ﻛﯩﺮﻻرﻧ ﺗﺎزﯨﻼﻳﺪۇ .ﺑﻟﻐﻣﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺑك
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻘﺘﯘر .ﺳﯜﻳﺪۈﻛﻨ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﻳﺪۇ ،ﺟﯩرﻧ ﺟﺎﻧﻼﻧﺪۇرﯨﺪۇ ،ﻳﯜرەﻛﻨ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﻳﺪۇ .ﮬﺳﻟﻨ ﺳﯘ ﺑﯩﻠن ﺋﺎرﯨﻼﺷﺘﯘرۇپ ﺋﯩﭽﯩﭗ
ﺑرﺳ ﺋﯩﺖ ﭼﯩﺸﻠﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺟﺎﻳﻐﺎ ﭘﺎﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺋﯘ زەﮬرﻧ ﺗﺎرﺗﯩﺪۇ .دﯦﻤك ،ﮬﺳل ﺋڭ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺗﺎﻣﺎق ،ﺋڭ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺷﺎراب
ۋە ﺋڭ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ دورﯨﺪۇر.
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