 ‐ 6992ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎن ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮي زﯨﻴﺎﭘﯩﺘﯩ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﺎﻣﺪۇ
ﺳﯘﺋﺎل
ﺋﻟﮭﻣﺪۇ ﻟﯩﻠﻼھ  ،ﻣن ﺑﯩﺮ دﯨﻨﯩﻤﻨ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺋزﮔرﺗﯜﭼ . ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠم ﻳﻧﯩﻼ ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎن  .ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ ﺗﻮي
ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽ ،ﮬﻣﺪە ﺑﯘ ،ﺗﺎﻣﺎﻗﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨ ﭼﯧﺮﻛﺎۋدﯨ دﯨﻨﯩ ﺧﯩﺰﻣﺗﻠرﻧ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ  .ﻣن ﺋﺎﺋﯩﻠﻣ ﺑﯘ دﯨﻨﯩ
ﺧﯩﺰﻣﺗﻠرﮔ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨ ﺋﯧﻴﯩﺘﺘﯩﻢ .ﻣن ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ۋە ﺑﺎﻻم ﺑﯩﻠن ﺑﯘ ﺗﺎﺋﺎﻣﻐﺎ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮاك ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﻐﺎ رۇﺧﺴت
ﻗﯩﻼﻣﺪۇ‐ﻳﻮق ﺑﯩﻠﻤﻛﭽﯩﻤن  ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻳردە ﺑزى ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺗﺎﺋﺎم ﺑﯩﻠن ﮬﺎراﻗﻼر ﺋﻛﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ  .ﺋﮔر رۇﺧﺴت
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﺴﺎ  ،ﻣﺎﻏﺎ ﻧﯩﻤ ﻣﺳﻠﮬﺗﯩﻼر ﺑﺎر .دەﻟﯩﻞ ﺑﯩﻠن ﺟﺎۋاپ ﺑرﺳﯕﻼر .ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘﮬﯩﻢ  ،ﭼﯜﻧ ﻣن
داداﻣﺪﯨﻦ]ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرى ﺑﯩﻠن[  7ﻳﯩﻞ ﻳﺎﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻳﯜردۈم ﮬﻣﺪە ﻣن ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺗﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽ . ﺟزاﻛﻟﻼﮬﯘ
ﺧﻳﺮەن .
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﻣدﮬﯩﻴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن .
ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﺳﯩﺰﻧ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻳﯩﺘﻛﻠﯩﻧﻠﯩ ﺋﯜﭼﯜن ﻣدﮬﯩﻴﻠﻳﻤﯩﺰ ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪا ﭼﯩﯔ ﺗﯘرﯨﺸﯩﯩﺰﻏﺎ ﻳﺎردەم
ﻗﯩﻠﯩﺶ  ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﯩﺰﻧ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻳﯩﺘﻛﻠش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻧﯩﺌﻤﯩﺘﯩﻨ ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﺸﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ .
 -2ﺳﯩﺰ ﭼﯩﺮﻛﺎۋدﯨ دﯨﻨ ﺧﯩﺰﻣﺗﻠرﮔ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻤﺎي ﺗﻮﻏﺮا ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩﭙﺴﯩﺰ  ،ﭼﯜﻧ ﻏﻳﺮى ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ دﯨﻨ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮاك ﻗﯩﻠﯩﺶ  ،ﺋﺎز ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋﯧﻐﯩﺮ ﮔﯘﻧﺎھ  ،ﮬﻣﺪە ﻛﺎﭘﯩﺮﻟﯩﻘﻘﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪۇ .
 -3ﺗﺎﻣﺎﻗﻼرﻏﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘپ ﮬﺎراق ﺋﻛﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻮي زﯨﻴﺎﭘﯩﺘﯩ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸﯩﯩﺰﻏﺎ ﻛﻟﺴك  ،ﺑﯩﺰ ﺋزﯨﯩﺰ
ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﺎﻧﺪەك ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ  .ﺋﺎﻟﻼھ دەﻳﺪۇ  ، .... :ﺋﯧﺴﯩﻪ ﻛﻪﻟﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺯﺍﻟﯩﻢ ﻗﻪﯞﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻣﯩﻐﯩﻦ  ،ﭘﻳﻐﻣﺒر )ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ( ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  :ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺎراﯕﻼردا ﻛﯩﻤﺪە‐ﻛﯩﻢ
ﺑﯩﺮ ﺋﺳ ﺋﯩﺸﻨ ﻛرﺳ، ﺋﯘﻧ ﻗﻮﻟ ﺑﯩﻠن ﺋزﮔرﺗﺴﯘن ،ﺋﮔر ﺋﯘ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺴﺎ  ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺗﯩﻠ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﺴﯘن ،ﺋﮔر ﺋﯘ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺴﺎ
 ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﻗﻟﺒ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﺴﯘن ‐ ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺋڭ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺋﯩﻴﻤﺎن ) .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن . ( 49 ،
ﺳﯩﺰ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮاك ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﯩﺰدا  ،ﻛﭘﯩﻨﭽ ﺋﮬﯟاﻟﻼردا ﺳﯩﺰ ﺋﯘ ﺋﺳ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﻮﻟﯩﯩﺰ ﻳﺎﻛ ﺗﯩﻠﯩﯩﺰ ﺑﯩﻠن
ﺋزﮔرﺗﻟﻤﻳﺴﯩﺰ‐ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﯩﻨﯩﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﻟﺒﯩﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﺋزﮔرﺗﯩﺸﻼ ﺧﺎﻻس  ،ﮬﻣﺪە ﺳﯩﺰ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮاك ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﯩﯩﺰ
ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺴﯩﺰ.
ﭘﻳﻐﻣﺒر )ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ( ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  :ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ۋە ﻛﯩﻴﯩﻨ ﻛﯜﻧ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸ
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ﮬﺎراق ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺷﯩﺮەدە ﺋﻮﻟﺘﯘرﻣﯩﺴﯘن  ) «.ﺋﮬﻤت ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن  ،14241 ،ﮬﻣﺪە ﺋﻟﺒﺎﻧﯩ ]إرواء اﻟﻐﻠﻴﻞ [دە ﺋﯘﻧ ﺗﻮﻏﺮا
ﮬدﯨﺲ دەپ ﺗﯜرﮔ ﺋﺎﻳﺮﯨﻐﺎن ( .
ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑ ﺋﯩﻨﯩﻖ ﺗﯘرۇﭘﺘﯩ ، ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﻻر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﻠﻠ ﺋﻮﻟﺘﯘرﯨﺸﯩﯩﺰ ‐ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﺳ ﺋﯩﺸﻨ ﺗﻮﻏﺮا
ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯩﺰﻧ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ .
 -4ﺑﯘ ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ  ،ﻧﺎۋادا ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاش ﺑﯘ ﻣﯘرەﺳﺴﻟرﻧ ﻗﯩﻠﺴﯩﯩﺰ ،ﺑﯘ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﯩﺰﻧ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺋﯜﻧﺪەش
ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯩﺰﻧ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺷﺘﯘرۋﯨﺘﯩﺪۇ  .ﺋﯜﻧﺪﯨﯜﭼ ﺋزﯨ ۋە ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻐﺎ ﻗﺎﻧﭽ ﺳﻣﯩﻤﯩ ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧ
ﺋﯜﻧﺪەش ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮى ﺷﯘﻧﭽ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ﺑﯩﺮاق ﺋﯘ ﻣﯘرەﺳﺴ ﻗﯩﻠﺴﺎ  ،ﻣﻳﺪاﻧ ﺗﯘراﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﺎ  ،ﺑﯘ ﺋﯘﻧ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻧزﯨﺮﯨﺪە ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﺴﯩﺰ ﻛرﺳﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ .
ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼ.
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