 ‐ 7833ﺑﺎﻻم ﺋﺧﻼﻗﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەك؟
ﺳﯘﺋﺎل

ﺳﻮﺋﺎل :ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻧرﺳﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﯟاﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺑﻛﻼ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩﻢ ﻛﻟﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸ
ﻛﯧﻠﯩﭽﯩﯩ ﺗﺳﯩﺮ ﻳﺗﯘزەﻣﯘ دەپ ﺋﻧﺴﯩﺮەۋاﺗﯩﻤن .ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﺳﻠﯩﮭت ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﭼ ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﺳﻤﯜرﻟر ﺗۋەﻧﺪﯨﯩﺪەك ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﺧﯩﻞ ﺳۋەﺑﻠر ﺗﯜﭘﻳﻠ ﺋﺧﻼﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﯧﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ:
 -1ﺑﺎﻟﯩﯩﺰ ﺑﻟﯩﻢ ﺋﻮﻏﺮﯨﻼش ﺑﯩﻠن ﺋﺎرﯨﻴﺗ ﺋﯧﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﭘرﻗﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﺳﻠﯩ ﻣﯘﻣﯩﻦ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﯩﻠﯩﻚ ﻣﺳﯩﻠﯩﺴﯩﻨ
ﺋﺎﻧﭽ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ﻛﺗﻤﺳﻠﯩ ﻣﯘﻣﯩﻦ.
 -2ﺋزى ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻤﯘ ﺑﺎر ﺑﯩﺮەر ﻧرﺳﯩﺴﯩﻨ ﻳﯜﺗﺘﯜرۈپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ.
 -3ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ دﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨ ﺋزﯨ ﺗﺎرﺗﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻧرﺳ ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ.
ﺳﯩﺰﮔ ﺗۋەﻧﺪﯨﯩﺪەك ﻣﺳﻠﯩﮭت ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ:
 -1ﺳﺎﻟﻤﺎق ﺑﻮﻟﯘڭ .ﺋﯘﻧ ﺋﻳﯩﺒﻠپ ﺧﯩﺠﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻤﺎڭ .ﺑﯘ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﯩﺰﻏﺎ ﺗرﺑﯩﻴ ﺋﯩﺸﻠﯩﺸﯩﯩﺰﮔ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﺮ ﭘﯘرﺳﺗﺘﯘر.
 -2ﺑﺎﻟﯩﯩﺰﻏﺎ ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﺗرﺑﯩﻴ ﺑﯧﺮﯨﯔ .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻧرﺳﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻧﺎﭼﺎر ﺋﺧﻼق ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺗﻛﯩﺘﻠڭ.
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨ ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ داﺋﯩﺮ ﺑﻟﯩﻠﯩﻤﯩﻠرﻧ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈڭ .ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪا ﻣﯘﻧﺪاق
دﯦﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯧﻴﺘﯩﯔ :ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺋرﻧﯩﯔ ۋە ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻨ ﺟﺎزاﻻپ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺮەت
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﯜزﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﻛﯧﺴﯩﻼر ،ﺋﺎﻟﻼھ )ﺋز ﺋﻣﺮﯨﻨ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘرۇﺷﺘﺎ( ﻏﺎﻟﯩﺒﺘﯘر ،ﮬﯧﻤت ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر
ﺳﯜرە ﻣﺎﺋﯩﺪە -38ﺋﺎﻳت.
ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺑﻳﺌﯩﺘﯩﻨ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻐﺎن ﭼﺎﻏﺪا ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻧرﺳ ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺋ ﭘﻳﻐﻣﺒر! ﻣﻣﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺳﺎﯕﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﮬﯧﭻ ﻧرﺳﯩﻨ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻟﺘﯜرﻣﺳﻠﯩ ،ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ،زﯨﻨﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ،ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨ) ﺟﺎﮬﯩﻠﯩﻴت دەۋرﯨﺪﯨﯩﺪەك ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﻧﻮﻣﯘﺳﺘﯩﻦ ﻳﺎﻛ ﻛﻣﺒﻏﻟﻠﯩﺘﯩﻦ ﻗﻮرﻗﯘپ(
ﺋﻟﺘﯜرﻣﺳﻠﯩ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋرﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴ ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ،ﺳن ﺑﯘﻳﺮۇﻏﺎن ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺑﺎش
ﺗﺎرﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﻳﺌت ﻗﯩﻠﺴﺎ )ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ ﺷرﺗﻠر ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪا( ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺑﻳﺌت ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ﺳﯜرە ﻣﯘﻣﺘﮬﯩﻨ-12 ﺋﺎﻳت.
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ﺑﺎﻟﯩﯩﺰﻏﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬرۋاﻗﯩﺖ ﺑﯩﺰﻧ ﻛرۈپ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯧﻴﺘﯩﯔ .ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺳﯩﻠر ﻗﻳردە ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼر ،ﺋﺎﻟﻼھ
ﺳﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﯩﺸﯩﻼرﻧ ﻛرۈپ ﺗﯘرﻏﯩﭽﯩﺪۇر .ﺳﯜرە ﮬدﯨﺪ -4ﺋﺎﻳت
ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻧ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻼرﻏﺎ ﺷﺎﮬﯩﺘﺘﯘر ﺳﯜرە ﺋﺎﻟ ﺋﯩﻤﺮان  -98ﺋﺎﻳت.
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﻳﻠ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﻮﺷﯘرۇن ﮬﺎﻟﺪا ،ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻧزەرﯨﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩ ﮬﺎﻟﺪا ﻧرﺳ ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧ ﻛرۈپ
ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯧﻴﺘﯩﯔ ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺋﯘ ﺳﯩﺮﻧ ۋە ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻣﺧﭙﯩﻴﺮەك ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪۇ ﺳﯜرە
ﺗﺎﮬﺎ -7ﺋﺎﻳت.
 -3ﺑﺎﻟﯩﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﭼﻮﻗﯘم ﻳﯜز‐ﺗﯘراﻧ ﭘﺎراﯕﻠﯩﺸﯩﯔ .ﺑﺎﻟﯩﯩﺰﻧ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻧرﺳﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﺳﻠﯩﯩﻨ
ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈڭ .ﻣﺳﯩﻠن ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﺴﯩﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ" :ﻣن ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ دۇﻛﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﻣﭙﯜت ﺋﯧﻠﯩﯟاﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯩﺰﻧ ﺑﯩﻠﯩﻤن ،ﺳﯩﺰ
ﺋزﯨﯩﺰﻧ ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ دەپ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﯨﯩﺰ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﯩﺰﮔ ﺑﯩﺮەر ﻧرﺳ
ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﺎﯕﺎ دﯦﺴﯩﯩﺰ ،ﻣن ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻤن .ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ راﺳﺘﭽﯩﻞ ﺑﺎﻻ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﯩﺰﻧ ﺑﯩﻠﯩﻤن"" .ﺋﮔر ﺷﯘ ﻧرﺳﯩﺴ ﻳﯩﺘﯜپ
ﻛﺗن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﺪا ﺳن ﺑﻮﻟﺴﺎڭ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﯔ؟" دﯦﻧﺪەك ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧ ﺳﻮراش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﻟﯩﯩﺰﻏﺎ ﻧرﺳﯩﺴ
ﺋﻏﯜرﻻﻧﻐﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرۈﺷ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﯔ.
 -4ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﭼﻮﻗﯘم ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﮬﺎﻟﺪا ﺟﺎزا ﺑﯧﺮﯨﯔ ،ﻣﺳﯩﻠن ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﯟاﻟﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ ﺋﯩﯩﺴﯩ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇپ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨ ۋە ﻛﭼﯜرۈم
ﺳﻮراﺷﻨ ،ﺋﮔر ﺑﯘزۇپ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﺪە ﺗﻟم ﺗﻟپ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨ ﺋﯧﻴﺘﯩﯔ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪە
ﺋﯘﻧ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳﯧﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﮬﭘﺘﯩﻠﯩﻚ ﺋﻮﻳﻨﺎﺷﺘﯩﻦ ﻣﮬﺮۇم ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺟﺎزا ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﯩﯩﺰ ﻣﯘﻣﯩﻦ .ﺋﻣﻤﺎ ﺳﯩﺰ
ﺑﺎﻟﯩﯩﺰﻏﺎ ﻣزﻛﯘر ﺟﺎزاﻧﯩﯔ ﺋﯘ ﻳﺎﻣﺎن ﻗﯩﻠﻤﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯧﺮﯨﻠﻧﻠﯩﯩﻨ ﭼﻮﻗﯘم ﺑﯩﻠﺪۇرۇﺷﯩﯩﺰ ﻻزﯨﻢ .ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ﺑﺎﻟﯩﺪا ﺋﺎﺗﺎ‐
ﺋﺎﻧﺎم ﻣﯧﻨ ﻳﺎﻣﺎن ﻛرﯨﺪﯨن دﯦن ﺋﯘﻗﯘم ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻐﺎ ﺋڭ ﻳﯧﻘﯩﻦ.
 -5ﺑﺎﻟﯩﯩﺰﻏﺎ دﯨﻘﻘﺗﺘ ﺑﻮﻟﯘڭ ،ﺋﯘﻧ ﺋﯘزۇن ۋاﻗﯩﺖ ﻳﺎﻟﻐﯘز ﻗﻮﻳﯘپ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﻛﯜﻧﺪە دﯦﯩﺪەك ۋاﻗﯩﺖ ﺋﺎﺟﺮﯨﺘﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ
ﺋﯩﺴﻼﻣ ۋە ﻣﯩﻠﻠ ﺋﺧﻼﻗﺘﯩﻦ ﻳﯧﺘرﻟﯩﻚ ﺳﺎۋات ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯩﺰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘﮬﯩﻢ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻤﻤﯩﻤﯩﺰﻧ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻳﯧﺘﻛﻠﯩﺴﯘن.
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