 ‐ 3967ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯘﻻﻏﻨﯩﯔ ﮔﺷﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋزى ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩ ﺗﻗﺴﯩﻤﺎت
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯘﻻﻏﻨﯩﯔ ﮔﺷﯩﻨ ﺋﯜﭼ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﺗﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ
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.
ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯘﻻﻏﻨﯩﯔ ﮔﺷﯩﻨ ﺳدﯨﻘ ﻗﯧﻠﯩﺶ ،ﻳﯧﻴﯩﺶ ۋە ﺳﺎﻗﻼپ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻏﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﮬدﯨﺴﻠر ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯧﻠﯩﻨﺪى ،ﺑﯘ ﮬدﺳﻠردﯨﻦ :ﺋﯩﻤﺎم ﺑﯘﺧﺎرى ۋە ﺋﯩﻤﺎم ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺋﺎﺋﯩﺸ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎدﯨﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ،
ﺋﺎﺋﯩﺸ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ» :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ دەۋرﯨﺪە ﻗﯘرﺑﺎن ﮬﯧﻴﺖ ۋاﻗﺘﯩﺪا ﻣدﯨﻨ ﺋﺗﺮاﭘﺪا ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎن
ﺳﮬﺮاﻟﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻣدﯨﻨﯩ ﻛﯩﻠﯩﺸ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاﻳﺘﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻏﺎ :ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯘﻻﻏﻼرﻧﯩﯔ
ﮔﺷﯩﻨ ﺋﯜچ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﺳﺎﻗﻠﯩﻤﺎﯕﻼر ،ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﺳدﯨﻘ ﻗﯧﻠﯩﯟﯨﺘﯩﻼر دﯦﺪى ،ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻻر :ﺋ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮى! ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯘ ﻳﯩﻞ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯘﻻﻏﻨﯩﯔ ﺗﯧﺮﯨﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﯘﻟﯘم ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻣﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯧﺮﯨﺘﯩﭗ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﯟاﺗﯩﺪۇ؟ دﯦن ﺋﯩﺪى،
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺋﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻧﯧﻤ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ؟ دﯦن ﺋﯩﺪى ،ﺋﯘﻻر :ﺋ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮى! ﺳﯩﻠ ﺋﺗن ﻳﯩﻠ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ
ﻗﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯘﻻﻏﻨﯩﯔ ﮔﺷﯩﻨ ﺋﯜچ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﺳﺎﻗﻼپ ﻳﯧﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩن ﺋﯩﺪﯨﻠ؟ دﯦن ﺋﯩﺪى ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم:
ﺋﺗن ﻳﯩﻠ ﻗﯘرﺑﺎن ﮬﯧﻴﺖ ۋاﻗﺘﯩﺪا ﻣدﯨﻨ ﺋﺗﺮاﭘﯩﺪﯨ ﻛﻣﺒﻏل ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻛﻟﻧﻠﯩ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯘﻻﻏﻨﯩﯔ
ﮔﺷﯩﻨ ﺋﯜچ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﺳﺎﻗﻠﯩﻤﺎي ﻳﯕﻼر ،ﺋﺎﺷﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﻼر دﯦن ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﺑﯘ ﻳﯩﻞ ﺋزۈﯕﻼر ﻳﯕﻼر ۋە
ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽ ﺳﺎﻗﻼﯕﻼر دﯦﺪى] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-3643 ﮬدﯨﺲ[.
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ :ﺋﺗن ﻳﯩﻠ ﻗﯘرﺑﺎن ﮬﯧﻴﺖ ۋاﻗﺘﯩﺪا ﻣدﯨﻨ ﺋﺗﺮاﭘﯩﺪﯨ ﻛﻣﺒﻏل ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻛﻟﻧﻠﯩ ﺋﯜﭼﯜن
ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯘﻻﻏﻨﯩﯔ ﮔﺷﯩﻨ ﺋﯜچ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﺳﺎﻗﻠﯩﻤﺎي ﻳﯕﻼر ،ﺋﺎﺷﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﻼر دﯦن
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ﺋﯩﺪﯨﻢدﯦن ﺑﯘ ﺳزى ،ﺋﯜچ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﺳﺎﻗﻠﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻖ دﯦن ﭼﻛﻠﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺷﯘ ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻣﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ،ﺋﻣﻤﺎ
ﻳﯧﻴﯩﺸ ۋە ﺳدﯨﻘ ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯘﻳﺮۇﻗﻨﯩﯔ داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﻮﭼﯘق ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪۇ ،ﺷﺎﻓﯩﺌ ﻣزﮬپ ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻗﺎرﯨﺸﯩﻐﺎ ﻛرە ،ﺋز ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرى ﺑﯩﻠن ﻗﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻛپ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨ ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋڭ
ﻣﯘﻛﻣﻤل ﺑﻮﻟﻐﯩﻨ ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨ ﻳﯧﻴﯩﺶ ،ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨ ﺳدﯨﻘ ﻗﯧﻠﯩﺶ ۋە ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨ ﮬدﯨﻴ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر .ﺑزﯨﻠر :ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﻨ ﻳﯧﻴﯩﺶ ۋە ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﻨ ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﺧﺸ دەﻳﺪۇ ،ﺋﻮﻣﯘﻣن ﺋﮬﯟاﻟﻐﺎ ﻗﺎراپ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻤﯘ ،ﻛپ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭼﻛﻠﯩﻤ ﻳﻮق ﺋﺎز ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﺪى دﯦن ﺳزﮔ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﻳﯧﻴﯩﺶ ﻣﺳﯩﻠﯩﺴﯩ ﻛﻟﺴك :ﻣﯘﺗﻠق ﻳﯧﻴﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺋﻣس ،ﻳﯧﺴ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﮔﺷﯩﺪﯨﻦ ﻳﯕﻼر دﯦن ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﻨ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈپ :ﻳﯕﻼر دﯦن ﺑﯘﻳﺮۇق ،ﭼﻛﻠﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﻛﻟﻧﻠﯩ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯧﻴﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﺎﻛ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ دەﻳﺪۇ.
ﺋﯩﻤﺎم ﻣﺎﻟﯩﻚ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻳﯧﻴﯩﺶ ،ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺑﺎي‐ﻛﻣﺒﻏﻟرﮔ ﻳﯧﻤك ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﮬﯧﭻ
ﺑﻟﯩﻠﯩﻤﯩﺴ ﻳﻮق ،ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺧﺎم ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺑرﺳﯘن ،ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﭘﯩﺸﯘرۇپ ﺑرﺳﯘن ﺋﻮﺧﺸﺎش] .ﻛﺎﭘ-1 ﺗﻮم -424ﺑت[.
ﺋﯩﻤﺎم ﺷﺎﻓﯩﺌ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯘﻻﻏﻨﯩﯔ ﮔﺷﯩﻨﯩﯔ ﻛپ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨ ﺳدﯨﻘ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ".
ﺷﺎﻓﯩﺌ ﻣزﮬﯩﭙﯩﺪﯨ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر :ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨ ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨ ﻳﯧﻴﯩﺶ ،ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨ ﮬدﯨﻴ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ
ﺑﯩﺮﯨﻨ ﮬدﯨﻴ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەﻳﺪۇ ،ﺑزﯨﻠر ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﻨ ﻳﯧﻴﯩﺶ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەﻳﺪۇ ،ﺋڭ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻐﯩﻨ ﺑزﯨﺴﯩﻨ ﺳدﯨﻘ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر] .ﻧﻳﻠﯩﻞ ﺋۋﺗﺎر -5ﺗﻮم -563ﺑت[.
ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯩﺰ ،ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺒﺎس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن :ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨ ﻳﻳﺪۇ،
ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨ ﻣﯧﮭﻤﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻳﯧﻤك ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ۋە ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨ ﻛﻣﺒﻏﻟرﮔ ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ دﯦن ﮬدﯨﺴ ﺋﻣل
ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺋﺑﯘ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﯩﺴﭙﺎﮬﺎﻧﯩ" ۋەزاﺋﯩﭗ" دﯦن ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﺎ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮬﺳن دﯦن .ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺳﺌﯘد ۋە ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻣر
رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻻرﻣﯘ ﺷﯘﻧﺪاق دﯦن .ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﻳﻠﻧﻨﯩﯔ ﺳزﯨ ﻗﺎرﺷ ﺳز ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ
ﺑﯩﻠﯩﻨﻤﯩن] .ﻣﯘﻏﻨ-8 ﺗﻮم -632ﺑت[.
ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﯩﺶ زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯩﻘﺪاردا ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن
رﯨﯟاﻳﺗﻠرﻧﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻨﺪۇر .ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﻟﯘم ﻣﯩﻘﺪارﻧ ﺑﯧﯩﺘﻤﯩن ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﮬدﯨﺴﻠر ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘرەﻳﺪە رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻣن ﺳﯩﻠرﻧ ﺋﺗن
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ﻳﯩﻠ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯘﻻﻏﻨﯩﯔ ﮔﺷﯩﻨ ﺋﯜچ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﺳﺎﻗﻠﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺗﯘرﻣﯘﺷ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼر ﺗﯘرﻣﯘﺷ ﻳﺎﺧﺸ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺧﻳﺮﯨﺨﺎﮬﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﯘن دﯦن ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﻣﺪى ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽ ﻳﯕﻼر ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﻳﯧﻤك ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻼر ۋە ﺳﺎﻗﻼپ
ﻗﻮﻳﯘﯕﻼردﯦﺪى] .ﺗﯩﺮﻣﯩﺰى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1430ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﯩﻤﺎم ﺗﯩﺮﻣﯩﺰى ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺑﯘ ﮬﺳن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺲ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮى ۋە
ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﯩﻠﯩﺮى ﺑﯘ ﮬدﯨﺴ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﻐﺎن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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