 ‐ 317278ﺋﯘرۇش ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨﻦ رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻛﻟﺘﯜرۈﺷﺘﯩ ﮬﯧﻤت ﻧﯧﻤ؟
ﺳﯘﺋﺎل

ﻧﯧﻤ ﺋﯜﭼﯜن رەﺟپ ﺋﯧﻴ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘرۇش ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳﻼردﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻛﻟﺘﯜرۈﻟﺪى؟  .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ
ﺳﻮراﻳﻤن.

ﺋﯩﺨﭽﺎم ﺟﺎۋاپ
ﺋﯘرۇش ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳﻼر :زۇﻟﻘﺋدە ،زۇﻟﮭﺟﺠ ،ﻣﯘﮬررەم ۋە رەﺟپ ﺋﯧﻴ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﻨ ﺋﯘرۇش
ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳﻼردﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻛﻟﺘﯜرۈﺷﻨﯩﯔ ﮬﯧﻤﯩﺘﯩﻨ ﺳزﻟپ ،ﺋﯜچ ﺋﺎي ﮬﺟﺪە ﺋﺎرﻗﯩﻤﯘ‐ﺋﺎراﻗﺎ ﻛﻟﻧﻠﯩ ﺋﯜﭼﯜن
ﺋرەﭘﻠرﻧﯩﯔ ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﺳﯩﺪا ﺋﻣﺮە ﮬج ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻴت ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻛﻟﺘﯜرۈﻟﺪى دﯦن.
‐ﺋﯘرۇش ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳﻼر دﯦن ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﺎي؟.
‐ﺋﯘرۇش ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳﻼرﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼردﯨﻦ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨ ﮬﯧﻤت ﻧﯧﻤ؟.
‐رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﻨ ﺋﯘرۇش ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳﻼردﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻛﻟﺘﯜرۈﺷﻨﯩﯔ ﮬﯧﻤﯩﺘ.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر ،ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت-ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.

ﺋﯘرۇش ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳﻼر دﯦن ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﺎي؟.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :انﱠ ﻋﺪﱠةَ اﻟﺸﱡﻬﻮرِ ﻋﻨْﺪَ اﻟﻪ اﺛْﻨَﺎ ﻋﺸَﺮ ﺷَﻬﺮا ﻓ ﻛﺘَﺎبِ اﻟﻪ ﻳﻮم ﺧَﻠَﻖ اﻟﺴﻤﻮاتِ وارض ﻣﻨْﻬﺎ ارﺑﻌﺔٌ ﺣﺮم
ذَﻟﻚَ اﻟﺪِّﻳﻦ اﻟْﻘَﻴِﻢ ﻓَ َﺗَﻈْﻠﻤﻮا ﻓﻴﻬِﻦ اﻧﻔُﺴﻢ وﻗَﺎﺗﻠُﻮا اﻟْﻤﺸْﺮِﻛﻴﻦ ﻛﺎﻓﱠﺔً ﻛﻤﺎ ﻳﻘَﺎﺗﻠُﻮﻧَﻢ ﻛﺎﻓﱠﺔً واﻋﻠَﻤﻮا انﱠ اﻟﻪ ﻣﻊ اﻟْﻤﺘﱠﻘﻴﻦ  ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ:
»ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰﻛ ،ﺋﺎﺳﻤﺎن ۋە زﯦﻤﯩﻦ ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎرﺗﯩﭗ ﻗﻣرى ﺋﺎﻳﻼرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ دەرﮔﺎﮬﯩﺪا ﻳﻧ ﻟۋﮬﯘﻟﻤﮬﭙﯘزدا)
12دۇر ،ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺗﺗ (ﻳﻧ زۇﻟﻘﺋﺪە ،زۇﻟﮭﺟﺠ ،ﻣﯘﮬررەم ،رەﺟب )ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳﻼردۇر ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮا
دﯨﻨﺪۇر( ﻳﻧ ﻣزﻛﯘر ﺗت ﺋﺎﻳﺪا ﺋﯘرۇﺷﻨﯩﯔ ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا دﯨﻨﯩﺪۇر) ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻼردا( ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬرﻣﯩﺘﯩﻨ
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ﺳﺎﻗﻠﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﭼﻛﻠﯩن ﮔﯘﻧﺎھ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن )ﺋزۈﯕﻼرﻏﺎ زﯨﻴﺎن ﺳﺎﻟﻤﺎﯕﻼر ،ﻣﯘﺷﺮﯨﻼر ﺳﯩﻠرﮔ
ﺑﯩﺮﻟﯩﺘ ﮬﯘﺟﯘم ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ،ﺳﯩﻠرﻣﯘ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻗﺎرﺷ ﺑﯩﺮﻟﯩﺘ ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﻼر .ﺑﯩﻠﯩﻼرﻛ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻗﯟادارﻻر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﻠﻠﯩﺪۇر
(ﻳﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻣﺮﯨﻨ ﺑﺟﺎ ﻛﻟﺘﯜرۈش ،ﻣﻧﺌ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﻗﻮرﻗﻘﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﻳﺎردەم ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘﯕﻼر«] .ﺳﯜرە ﺗۋﺑ-36 ﺋﺎﻳت[.
ﺋﯘرۇش ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳﻼر :ﻣﯘزەرﻧﯩﯔ رەﺟب ﺋﯧﻴ ،ﺋﺎرﻗﯩﻤﯘ-ﺋﺎرﻗﺎ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن :زۇﻟﻘﺋدە ،زۇﻟﮭﺟﺠ ۋە ﻣﯘﮬررەم
ﺋﯧﻴﯩﺪۇر ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺋﻮﭼﯘق ﺧۋەرﻟر ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن] .ﺗﭘﺴﯩﺮ ﺗﺑرﯨ.[ 11/440 
ﺋﺑ ﺑﻛﺮەﺗ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن» :ۋاﻗﯩﺖ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺋﺎﺳﻤﺎن-زﯦﻤﯩﻨﻨ ﺗﺎراي ﻛﯜﻧﯩﺪﯨ ﮬﻳﺌﯩﺘ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺋﻮن ﺋﯩ ﺋﺎي ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗت ﺋﺎﻳﺪا ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ،ﺋﯜچ ﺋﺎي ﺋﺎرﻗﯩﻤﯘ-ﺋﺎرﻗﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،زۇﻟﻘﺋدە ،زۇﻟﮭﺟﺠ ۋە ﻣﯘﮬررەم ،ۋە ﺷﺋﺒﺎن ﺑﯩﻠن ﺟﻣﺎدۇل ﺋﺎﺧﯩﺮﻧﯩﯔ
ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﻣﯘزەرﻧﯩﯔ رەﺟپ ﺋﯧﻴ ] .«ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-4406 ﮬدﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ– 1679 ﮬدﯨﺲ[ .
ۋاﮬﯩﺪى"ﺋل ﺑﺳﯩﻴﺘﺘ"10/409 ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن دﯦﻧﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ :ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ
ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼرﻏﺎ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪاﺋﯘ ﺋﺎﻳﻼردا ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦﻤﻛﺘﯘر .ﺋرەﭘﻠر ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻼرﻧ ﺑك ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﻳﺘﺘ ،ﮬﺗﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ
ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﯩﻠ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﻤﺎﻳﺘﺘ.
ﻟﯘﻏت ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ﺷﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺑزى ﺋﺎﻳﻼردا ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺟﯩﻨﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﺑزى ﺋﺎﻳﻼرﻏﺎ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ﺑك ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪا ﻧﯘرﻏﯘن
ﭘﺎﻳﺪﯨﻼر ﺑﺎر :ﺋﯘ ﺋﺎﻳﻼرﻧ ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﮬﻮزۇرﯨﺪا ﺋﯘ ﺋﺎﻳﻼرﻧﯩﯔ دەرﯨﺠﯩﺴ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺋزﯨ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ زۇﻟﯘم
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻮل ﻳﯧﻐﯩﺶ ﺑﺎر ،ﺋﺎﺷﯘ ﻣﯘددەﺗﺘ ﻗﯩﺴﺎس ﺋﻮﺗ ﺋﭼﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﻟﯩﻢ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠي زۇﻟﯘﻣﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ:

ﺋﯘرۇش ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳﻼرﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼردﯨﻦ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨ ﮬﯧﻤت ﻧﯧﻤ؟.
ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻼرﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼردﯨﻦ ﭘرﯨﻘﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰﮔ ﺧۋەر ﺑرﻣﯩﺪى ،ﺑﯘﻣﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰﻧ ﺋﻣل
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﮔرﭼ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﯧﻤﺗﻨ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﻛﻤﯘ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎن ۋە ﭼﻛﻠﯩن ﺋﯩﺸﻼردا ﮬﯧﻤت ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎن ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﻣل
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ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﯨ ﮬﯧﻤﺗﻨ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﻧﻤﻳﺪۇ.

رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﻨ ﺋﯘرۇش ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳﻼردﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻛﻟﺘﯜرۈﺷﻨﯩﯔ ﮬﯧﻤﯩﺘ ﺑﻮﻟﺴﺎ؛
ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧ رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﻨ ﺋﯘرۇش ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳﻼردﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻛﻟﺘﯜرۈﺷﻨﯩﯔ ﮬﯧﻤﯩﺘﯩﻨ ﺳزﻟپ ،ﺋﯜچ ﺋﺎي ﮬﺟﺪە
ﺋﺎرﻗﯩﻤﯘ-ﺋﺎراﻗﺎ ﻛﻟﻧﻠﯩ ﺋﯜﭼﯜن ﺋرەﭘﻠرﻧﯩﯔ ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﺳﯩﺪا ﺋﻣﺮە ﮬج ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻴت ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ
ﻛﻟﺘﯜرۈﻟﺪى دﯦن.
ﺋﯩﺒﻨ ﻛﺳﯩﺮ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﻼردﯨﻦ ﺗﺗ ﺋﯘرۇش ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎي دﯦن ﺳزى:
ﺋرەﭘﻠرﻣﯘ ﺟﺎﮬﯩﻠﯩﻴت دەۋرﯨﺪە ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻼرﻧ ﺋﯧﮭﺘﯩﺮام ﻗﯩﻼﺗﺘ ،ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻣﯘ ﺑﯘ ﻗﺎراﺷﺘﺎ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯘﺳﯘل دﯦن ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺋﯩﭙ
ﺑك ﭼﻮﯕﻘﯘرﻻپ ۋە ﻗﺎﺗﺘﯩﻘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺳﻛﯩﺰ ﺋﺎﻳﻨ ﺋﯧﮭﺘﯩﺮام ﻗﯩﻼﺗﺘ،
ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯜچ ﺋﺎي ﺋﺎرﻗﯩﻤﯘ-ﺋﺎرﻗﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ "زۇﻟﻘﺋﺪە ،زۇﻟﮭﺟﺠ ۋە ﻣﯘﮬررەم ،ﺷﺋﺒﺎن ﺑﯩﻠن ﺟﯩﻤﺎدۇل ﺋﺎﺧﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ
ﻣﯘزەرﻧﯩﯔ رەﺟپ ﺋﯧﻴ دەپ رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﻨ ﻣﯘزەر ﻗﺑﯩﻠﯩﺴﯩ ﻗﯧﺘﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺷﺋﺒﺎن ﺑﯩﻠن ﺟﯩﻤﺎدۇل ﺋﺎﺧﯩﺮﻧﯩﯔ
ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﻣﯘزەرﻧﯩﯔ رەﺟپ ﺋﯧﻴ دﯦن ﺳزﯨﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ،رەﺑﯩﻴﺌ ﻗﺑﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘرۇش ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن رەﺟپ
ﺋﯧﻴ دﯦن ﺷﺋﺒﺎن ﺑﯩﻠن ﺷۋۋال ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﮬﺎزﯨﺮﻗ راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴ دﯦن ﮔﯘﻣﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم رەﺑﯩﺌﯩﻨﯩﯔ رەﺟب ﺋﯧﻴ دﯦﻤﺳﺘﯩﻦ ﻣﯘزەرﻧﯩﯔ رەﺟب ﺋﯧﻴ دەپ ﺑﺎﻳﺎن
ﻗﯩﻠﻐﺎن.
ﺋﯘرۇش ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳﻼرﻧﯩﯔ ﺗت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨ ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﭗ ﻛﯩﻴﯩﺸ ۋە ﻳﻧ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻛﯩﻴﯩﺸ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺋرەﭘﻠرﻧﯩﯔ ﮬج-ﺋﻣﺮە ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠﯩﺮﯨﻨ راﮬت ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر ،ﮬﺟﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇﻧﻘ زۇﻟﻘﺋدە ﺋﯧﻴﯩﺪا ﺋﯘرۇش ﮬﺎرام
ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى ،ﭼﯜﻧ ﺋرەﭘﻠر ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪا ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،زۇﻟﮭﺟﺠ ﺋﯧﻴﯩﺪا ﮬج ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠﯩﺮى ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن
ﻣﺷﻐﯘل ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨ ﻣﯘﮬررەم ﺋﯧﻴﯩﺪا ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﯩﺮاﻗﺘﯩﻦ ﻛﻟﻧﻠرﻧﯩﯔ ﻳﯘرﺗﯩﻐﺎ ﻛﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘرۇش ﮬﺎرام
ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى.
ﺋرەﭘﻠرﻧﯩﯔ ﻛﺑﯩﻨ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸ ،ﺋرەپ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻨﯩﯔ ﭼت ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﻟن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﻤﯘ
ﻛﺑﯩﻨ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯩﻨﭻ-ﺧﺎﺗﯩﺮﺟم ﻳﯘرﺗﯩﻐﺎ ﻛﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرى ﺑﻮﻟﻐﺎن رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﺪا ﺋﯘرۇش ﮬﺎرام
ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى.
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ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ :ﺋﺎﺷﯘ ﺗﻮﻏﺮا دﯨﻨﺪۇر دﯦن ﺳزى :ﺋﯘرۇش ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳﻼردا ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯨﻘﯩﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘش ۋە
ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎۋﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬﻛﯜﻣﻨﯩﯔ ﺑﺎراۋﯦﺮﯨﺪە ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا دﯨﻦ دﯦﻤﻛﺘﯘر.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ :ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻼردا ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺋزۈﯕﻼرﻏﺎ زۇﻟﯘم ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼر دﯦن ﺳزى :ﺋﯘرۇش ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن
ﺋﺎﻳﻼردا ﺋﯩﺸﻠﻧن ﺟﯩﻨﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﺟﺎزاﺳ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼرﻏﺎ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﮬرەم داﺋﯩﺮﯨﺴ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺳﺎدﯨﺮ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺟﯩﻨﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﺟﺎزاﺳﯩﻤﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ﮬﺳﺴﯩﻠپ زﯨﻴﺎدە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦﻤﻛﺘﯘر"] .ﺗﭘﺴﯩﻴﺮ ﺋﯩﺒﻨ ﻛﺳﯩﺮ.[ " 4/148
ﺋﯩﻤﺎم رازى ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﺮدە 16/41ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ  :ۋاﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤ ﺟﯜزﺋﯩﻠﯩﺮى ﮬﻗﯩﻘﺗﺘ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺗﯘرﺳﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺑزﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟﯦﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑ ﻧﯧﻤ؟ دﯦﻴﯩﻠﺴ ،ﺑﯩﺰ دەﻳﻤﯩﺰﻛ :ﺑﯘ ﻣﻧﺎ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﻳﯩﺮاق ﺳﺎﻧﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﯩﺴﺎﻟ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ
ﻛپ ،ﻗﺎرﯨﻤﺎﻣﺴﯩﺰ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬرەم ﺷﮬﺮﯨﻨ ﮬرەم ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺷﮬرﻟردﯨﻦ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﻗﯩﻠﺪى ،ﺟﯜﻣ ﻛﯜﻧﯩﻨ
ﮬﭘﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘﻗﺘﺎ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋرەﭘﺎت ﻛﯜﻧﯩﻨ ﺋﯘ ﻣﺧﺴﯘس ﺋﯩﺒﺎدەت ﻛﯜﻧ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﻗﯩﻠﺪى ،راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴﯩﻨ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺪا روزا ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼردﯨﻦ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﻗﯩﻠﺪى ،ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ
ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻨ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘش ۋاﻗﺘ ﺑﯩﻠن ﻗﺎﻟﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘرﯨﻘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪى ،ﻗدﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑزى ﻛﯧﭽﯩﻠرﻧ
ﻛﯧﭽﯩﻠر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﺪى ،ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ دوﺳﺘﻠﯘق ۋە ﺋﻟﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼردﯨﻦ ﭘرﻗﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﺪى .ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﻣﺷﮭﯘر ،ﺋﺎﺷﺎرا ﻣﯩﺴﺎﻟﻼر ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ،ﺑزى ﺋﺎﻳﻼرﻧ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼپ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻛﻟﺘﯜرۈش ﻗﺎﻧﺪاﻗﻤﯘ ﻳﯩﺮاق
ﺳﺎﻧﯩﻠﯩﺪۇ؟.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺗﺎﺋت-ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧﯩﯔ ﻛپ ﺑﻮﻟﯘپ ﭘﺎك ﻧﭘﺴﯩﻠرﮔ ﺗﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ۋە ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ-
ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻘﻨﯩﻤﯘ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﻧﺎﭼﺎر ﻧﭘﺴﯩﻠرﮔ ﺗﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﻳﯩﺮاق
ﺳﺎﻧﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘ داﻧﺎﻻرﻧﯩﯔ ﻧزﯨﺮﯨﺪە ﻳﯩﺮاق ﺳﺎﻧﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻗﺎرﯨﻤﺎﻣﺴﯩﺰ ،دۇﺋﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﺑﻮﻟﯘﺷ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﻼر
ﺗﻮﻏﯩﺮﺳﯩﺪﯨﻤﯘ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼر ﻳﯧﺰﯨﻠﺪى ،ﺋﯘﻻر ﻣﻟﯘم ۋاﻗﯩﺘﻼردا دۇﺋﺎ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳۋەﭘﻠرﻧﯩﯔ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ
زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﺪى.
ﺑﯘﻧﯩﺪا ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﻳﺪا ﺑﺎر :ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺗﺑﯩﺌﯩﺘﯩ زۇﻟﯘم ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺑﯘزۇﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ﺳﯩﯩﭗ ﻛﺗن ،ﺋﯘﻻرﻧ ﺑﯘ ﻗﺑﯩﮫ
ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺑﯩﺮاﻗﻼ ﭼﻛﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻗﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬرﻣت ۋە ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘﻗﻘﺎ ﺧﺎس ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﻼرﻧ ﺑﺎﻳﺎن
ﻗﯩﻠﺪى ،ﺑزى ﺋﻮرۇﻧﻼرﻧﯩﻤﯘ ﮬرﻣت ۋە ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘﻗﻘﺎ ﺧﺎس ﻗﯩﻠﺪى ،ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯘﻟﯘغ ۋاﻗﯩﺖ ۋە ﺋﻮرۇﻧﻼردا ﻧﺎﭼﺎر
ۋە ﻗﺑﯩﮫ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ .ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯩﺶ ﭘزﯨﻠت ۋە ﭘﺎﻳﺪﯨﻼردﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﯩﻨ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﯘﻟﯘغ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﻧﺎﭼﺎر ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﻧﺎﭼﺎر ﺋﯩﺸﻼر ﺋﺎز ﻳﯜز
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ﺑﯧﺮﯨﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯘﻟﯘغ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﻧﺎﭼﺎر ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸ ، ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﺑﯩﺌﯩﺘ ﻧﺎﭼﺎر ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﻣﯘﺗﻠق ﻳﯜز
ﺋرۈﺷ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯘﻟﯘغ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨ ﻛپ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﮔﯘﻧﺎھ‐ﻣﺳﯩﻴﺗﺘﯩﻦ ﻳﯜز ﺋرۈﺳ ،ﺋﺎﺷﯘ ۋاﻗﯩﺖ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﮔر ﮔﯘﻧﺎھ‐ﻣﺳﯩﻴﺗﻨ ﺑﺎﺷﻼي دەپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﭼﺎرﻟﯩﻘﻨ ﺑﺎﺷﻠﯩﺸ ،ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ۋاﻗﯩﺘﻼردا
ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا دۇچ ﻛﻟن ﺟﺎﭘﺎ‐ﻣﯘﺷﻗﻘﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﮬﻗﯩﻘﺗﺘ
ﺋﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ رازى ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھ‐ﻣﺳﯩﻴﺗﺘﯩﻦ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠي ﻗﻮل ﺋﯜزۈﺷﯩ ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ.
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﻼردﯨﻦ ﺑزﯨﺴﯩﻨ ۋە ﺋﻮرۇﻧﻼردﯨﻦ ﺑزﯨﺴﯩﻨ ﮬرﻣت‐ﺋﯧﮭﺘﯩﺮاﻣﯩﻐﺎ ﺧﺎس ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﮬﯧﻤﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻨﺪۇر".
ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر :ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﺘﯩ ﺋﯩﺸﻼر ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﮬﯧﻤﺗﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮى ﺳﻮراﻟﻤﺎﻳﺪۇ دەﻳﺪۇ.
ﺗﺎﮬﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺷﯘرا ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯩﻠﯩﻨ ،ۋاﻗﯩﺖ ۋە ﺋﻮرۇﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﺗﯘﻗﭽ ﺑﻮﻟﯩﺸ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘﻗﭽ
ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺋزﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣل ،ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺋﺧﻼﻗﻼر ﺑﯩﻠن ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘﻗﭽ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﺑﯘ ﺋز ﺋﯩﺮادﯨﺴ ﺑﯩﻠن ﺋﻣس ﺑﻟ ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻣل ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ۋاﻗﯩﺖ ۋە ﺋﻮرۇﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﺗﯘﻗﭽ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺧۋەر ﺑﯧﺮﯨﺸ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﻣﻗﺴﯩﺪﯨﺪﯨﻦ ﺧۋەر ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧ ﺋﺎرﺗﯘﻗﭽ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘ ﺟﺎﻳﻨ ﻳﺎﻛ ۋاﻗﯩﺘﻨ ﺋزﯨﻨﯩﯔ رازﯨﻠﯩﻘ
ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮرۇن ،دۇﺋﺎ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﻗﯩﻠﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺖ ،ﺋﻣل ﮬﺳﺴﯩﻠپ زﯨﻴﺎدە ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮرۇن ۋە ۋاﻗﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
»ﻗدﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴ ﻣﯩﯔ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ «دﯦﻧﺪەك ،ﻳﻧ :ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﺋﯜﻣﻤﺗﻠر ﺋﯜﭼﯜن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯩﯔ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﺘﯩﻦ ﻳﺎﺧﺸ
دﯦﻤﻛﺘﯘر ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﻮرۇﻧﺪﯨﻦ ﺧۋەر ﺑﯧﺮﯨﭗ» :ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻣﺳﭽﯩﺘﯩﻤﺪە ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﺑﯩﺮ ۋاخ ﻧﺎﻣﺎز ﮬرەم ﻣﺳﭽﯩﺘﯩﺪﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﺳﭽﯩﺘﻠردە ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎن ﻣﯩﯔ ۋاخ ﻧﺎﻣﺎزدﯨﻦ ﺋۋزەل«دﯦن.
ﺋﻮرۇﻧﺪﯨﻦ ﺋﻮرۇﻧﻨ ۋە ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ۋاﻗﯩﺘﻨ ﺑﯩﺮى‐ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨ ﮬﯧﻤﺗﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼر ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋزى ﺋﯩﺮادە ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋە ﺗﻗﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﺘﯩ ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼر ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯩﺎر ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺋﻣﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﺧﯘددى ﺷﻧﺒ ﻛﯜﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻘ ﺟﯜﻣ ﻛﯜﻧ
ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗﻧ ﺋﻮﺧﺸﺎش.
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ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ دﯨﻨ ﺟﮬﺗﺘﯩﻦ ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﻼرﻧ ﺋﺎرﺗﯘﻗﭽ‐ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﮬﻮﻗﯘﻗ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﺋﯩﺸ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﻮﻟﺪا ﻳﺎﺳﯩﻐﺎن ﻧرﺳﯩ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﺪا ﻳﺎﺧﺸ ﻣﻗﺴت ﺋﯩﺮادە ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرى ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻟﯘغ‐ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﻮرۇن ،ۋاﻗﯩﺖ ۋە ﺷﺧﺴﻠرﻧ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋزﮔرﺗﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ﮬﻗﻘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ""] .ﺗﮬﺮﯨﻴﺮ
ۋەﺗﺘﻧﯟﯨﻴﺮ".[10/184
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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