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»ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﭽﯩﻼﺭ«ﻏﺎ ﺭەﺩﺩﯨﻴﻪ
ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ۋە ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﺎﺷﻼﻳﻤﻪﻥ.
ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺩەﺳﺘﯘﺭﻯ ﺗﯚﺕ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﻗﻪﺩﯨﻤﺪﯨﻦ ﺗﺎھﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﻯ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺮﺩەﻙ
ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﺘﯘﺭ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ،ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ )ﻳﻪﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ،ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ،ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ۋە
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ

ﺋﯩﺴﻼﻡ

ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ

ﺭﻭھﯩﻐﺎ

ھﺎﻟﺪﺍ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ( ،ﺋﯩﺠﻤﺎ ۋە ﻗﯩﻴﺎﺳﺘﯘﺭ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﻯ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﯚﺕ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺩەﺳﺘﯘﺭﻏﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻲ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ھﻪﻝ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ۋە ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺟﺎۋﺍﺑﻼﻧﺪﯗﺭﯗپ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ھﺎﺭﺍﻡ  -ھﺎﻻﻝ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﯘ ﺗﯚﺕ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺩەﺳﺘﯘﺭﻏﺎ ﻣﯘﺭﺍﺟﯩﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﺪﻯ.
ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻜﻰ ،ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﻼ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﺵ ﺗﻪﺭﻏﯩﺒﺎﺗﯩﻨﻰ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺳﺎ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﭘﯩﺮﻗﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﺯھﻪﭘﻜﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺸﻨﻰ
ﺋﻪﺧﻤﻪﻗﻠﯩﻖ ﺳﺎﻧﺎپ ،ﻣﻪﺯھﻪپ ﭘﯩﺸﻘﻪﺩەﻣﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ.
ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺧﻪﺗﯩﺮﻯ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﭼﻮﯕﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﻣﻪﺯھﻪﭘﻜﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺶ ﭘﻪﺭﺯ ﻳﺎﻛﻰ ۋﺍﺟﯩﭗ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯩﻤﯘ ﺋﺎۋﺍﻡ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ
ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯھﻪپ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻣﺎﯕﻐﯩﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻨﻤﯘ ﺑﯩﻬﺎﺟﻪﺕ ﺑﻮﻻﻻﻳﻤﯩﺰ ﺩﯦﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻳﻮﻟﻰ ﺧﺎﺗﺎ،
ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺟﺎھﺎﻟﻪﺕ ،ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗﺷﺘﯘﺭ» .ﺑﯩﺰ
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ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﭽﯩﻼﺭﻣﯩﺰ« » ،ﺑﯩﺰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻐﯩﻼ ﻳﯚﻟﯩﻨﯩﻤﯩﺰ«» ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﻼ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ« ﺩﯦﮕﻪﻧﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺷﯘﺋﺎﺭﻻﺭﻧﻰ ﺗﻮۋﻻپ ﻳﯜﺭﮔﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﻳﯩﻘﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﯩﺴﺎ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﻪﻕ
ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﺩﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ » ﺑﯩﺰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﭽﯩﻼﺭﻣﯩﺰ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ  -ھﻪﻕ ﺳﯚﺯ .ھﻪﺭ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﭽﯩﺪﯗﺭ .ﺋﯘ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺳﯚﻳﯩﺪﯗ ،ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﻳﺪﯗ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﻛﻮﺯﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﻗﺎﻧﯘﻧﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻣﻪﻧﺒﻪﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ،ﺋﯩﺠﻤﺎ ۋە
ﻗﯩﻴﺎﺳﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ
ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺳﯚﺯﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ھﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ،
ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﺎﺗﯩﻠﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ .ﺋﯘ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪە ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ
ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻧﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺷﺘﯘﺭﯨﯟەﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺧﺎھﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻘﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽﻪ ﺗﻪۋﯨﻞ ۋە
ﺗﻪﭘﺴﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﭘﯜﭼﻪﻛﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ
ﻧﯩﺠﯩﺲ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺷﺘﯘﺭ!
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ .ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ؟ ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻗﻠﯩﺴﯘﻥ ،ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﺳﯘﻥ ،ﺷﻪﺭھﯩﻠﯩﺴﯘﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ! ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺧﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩەﻳﺪﯗ»:

ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ

ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ

ۋە

ھﯧﻜﻤﻪﺕ)ﻳﻪﻧﻰ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ھﻪﺩﯨﺴﻠﯩﺮﻯ( ﺗﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘﻟﯘۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺩ
ﺋﯧﺘﯩﯖﻼﺭ«] .ﺋﻪھﺰﺍﺏ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  - ٣٤ﺋﺎﻳﻪﺕ[
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ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺷﺎﻓﯩﺌﯩﻲ ،ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻛﻪﺳﯩﺮ ،ﻗﻪﺗﺎﺩە ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻤﯘ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ
ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻜﻰ »ھﯧﻜﻤﻪﺕ« ﺳﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﯩﮕﻪﻥ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪە ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ﺋﯩﺪﻯ].ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻓﻀﻠﻪ -١٧
ﺑﻪﺕ  ،ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  - ٧٨ﺑﻪﺕ[.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻴﻤﯩﺰ ﺩﯦﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﻗﯘﺷﻨﻰ ﻗﺎﻧﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛﻰ
ﺑﯧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺳﯘﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ھﺎﻻﻙ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﺴﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺭەۋﯨﺸﺘﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﺷﯩﺌﻪﻟﻪﺭ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﺴﯩﺰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﻟﻪﻳﻤﯩﺰ
ﺩﯦﮕﻪﻥ

ﺩەۋﺍ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﯩﺶ

ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ

ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ

ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻲ

ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﺩە ﺧﺎﺗﺎﻻﺷﻘﺎﻥ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﺴﺎﻟﻰ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﯩﻤﯘ
ﻣﯘﺭﺍﺟﯩﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺗﺎھﺎﺭەﺕ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﭘﯘﺗﻼﺭﻧﻰ ﻳﯘﻳﯘﺵ
ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎﻟﯩﯖﺎچ ﭘﯘﺗﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻣﻪﺳﻬﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﺎھﺎﺭەﺕ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯘﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺗﯘﭘﻪﻳﻠﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﻪھﻠﻰ ﺳﯜﻧﻨﻪ
ﺟﺎﻣﺎﺋﯩﺘﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺷﯩﺌﻪﻟﻪﺭ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﺎھﺎﺭەﺕ
ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪۋﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺧﺎﺗﺎﻻﺷﻘﺎﻥ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭ ھﻪﺩﯨﺴﻜﻪ
ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﻼ ﺗﯘﺗﯘپ ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ،ﺋﯩﺠﻤﺎ ۋە ﻗﯩﻴﺎﺳﻨﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﺩﯦﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ
ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﺎﻗﺴﯘﻥ ﻗﯧﻨﻰ ،ﺋﺎﻕ ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻚ ھﺎﻻﻟﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ھﺎﺭﺍﻣﻤﯘ؟ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘ
ھﺎﺭﺍﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟ ﺟﺎۋﺍﺏ:
ﻳﻮﻕ! ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺋﺎﻕ ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻚ ھﺎﻻﻟﻤﯘ؟ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯘﻣﻤﯩﺘﯩﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ،
٣

ﺑﻪﻟﻜﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯨﻦ ﺋﻪھﻠﻰ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺷﻪﻛﺴﯩﺰ ھﺎﺭﺍﻡ ﺩەﻳﺪﯗ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ

ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ

ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ

ﺯﯨﻴﯩﻨﯩﻨﯩﯔ

ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ

ھﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ھﺎﺭﺍﻗﺘﯩﻨﻤﯘ ﭼﻮﯕﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﻕ ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻜﻨﻰ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺩەﻟﯩﻠﻐﺎ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ھﺎﺭﺍﻡ ﺩەپ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻼﻟﯩﺪﻯ؟ ﺷﻪﻛﺴﯩﺰﻛﻰ ﻗﯩﻴﺎﺱ
ﺩەﻟﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯘﻣﻤﯩﺘﻰ ﺋﺎﻕ
ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ھﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻘﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﻳﻮﻕ .ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﻰ ھﺎﺭﺍﻡ ﺩﯦﻴﻪﻟﻤﻪﻳﻤﯩﺰ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﭽﯩﺪﻯ؟
ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺑﺎﺭﭼﻪ ھﺎﻻﻛﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﺵ ۋە
ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪە
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.
ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ» ،ﺑﯩﺰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﻼ ﺗﯘﺗﯘپ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﻬﺎﺟﻪﺕ ﺑﻮﻻﻻﻳﻤﯩﺰ«
ﺩﯦﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺑﻪﺵ ۋﺍﺥ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺩەﻟﯩﻠﻐﺎ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﺑﻪﺵ ۋﺍﺥ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯗ؟ ﺑﻪﺵ ۋﺍﺥ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺭەﻛﺌﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺳﺎﻧﯩﻨﻰ ﻧﻪﺩﯨﻦ ﺑﯩﻠﺪﻯ؟ ﺑﺎﻣﺪﺍﺗﻨﻰ ﻣﺎﻧﭽﻪ ﺭەﻛﺌﻪﺕ ،ﭘﯧﺸﯩﻨﻨﻰ ﻣﺎﻧﭽﻪ ﺭەﻛﺌﻪﺕ
 ......ﺋﻮﻗﯘﯕﻼﺭ ،ﺩەپ ﻳﻮﻗﻘﯘ! ﺑﯘﻧﻰ ﻧﻪﺩﯨﻦ ﺑﯩﻠﺪﯗﻕ؟ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻴﻜﻰ ،ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ
ﺑﯩﻠﺪﯗﻕ .ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎﺯﻏﺎ
ﺑﯘﻳﺮﯗﺷﺘﯩﻜﻰ ﻣﯘﺭﺍﺩﯨﻨﻰ ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻧﻪﺩﯨﻦ
ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﯘﻕ؟! ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﺯﺍﻛﺎﺕ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﻯ -ﺯﺍﻛﺎﺕ ﻛﯩﻤﻠﻪﺭﮔﻪ ﭘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ﺩﯦﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ »ﻧﻪﻕ ﭘﯘﻝ ۋە ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ،ﻛﯜﻣﯜﺷﺘﯩﻦ
٤

ﻳﯜﺯﺩە ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺖ ﺯﺍﻛﺎﺕ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ«ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻨﻰ ﻧﻪﺩﯨﻦ
ﺋﯚﮔﻪﻧﺪﻯ؟ ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻨﯩﯔ ھﺎﻻﻝ -ھﺎﺭﺍﻣﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ
ﺋﻪھﻜﺎﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ »ﺋﯧﻤﯩﻠﺪﺍﺷﻼﺭ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯩﻜﺎھﻠﯩﻨﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ«ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻨﻰ ﻧﻪﺩﯨﻦ ﺋﯚﮔﻪﻧﺪﻯ؟ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻴﻜﻰ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ» :ﺑﯩﺰ ﺳﺎﯕﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ
ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ ،ﺋﯘﻻﺭ )ﺑﯘ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ( ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ
)ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ۋەﺯ  -ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﺋﺎﻟﺴﯘﻥ( ﺩەپ ﭼﯜﺷﯜﺭﺩﯗﻕ« ] ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ - ٤٤
ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ »ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻨﻰ« ﻧﯧﻤﻪ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ ﺑﻪﺭﺩﻯ؟ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻴﻜﻰ ،ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﺩﻯ.
ﺑﯘ ﺗﯚﺕ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺩەﺳﺘﯘﺭﻧﯩﯔ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ۋە ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ ﺩەﻟﯩﻠﻠﯩﺮﻯ
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ :ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﺴﻰ،

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ

ﺋﻪڭ

ﺋﯘﻟﯘﻍ

ﺩەﺳﺘﯘﺭﻯ

ۋە

ﺋﯩﺴﻼﻡ

ﻗﺎﻧﯘﻧﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﯩﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩەﻳﺪﯗ)» :ﺋﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ!( ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﺎﺯﯨﻞ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻐﺎ( ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘپ،
)ﺟﯩﻨﻼﺭﺩﯨﻦ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ( ﺩﻭﺳﺘﻼﺭﻏﺎ
ﺋﻪﮔﻪﺷﻤﻪﯕﻼﺭ] «.ﺋﻪﺋﺮﺍﻑ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  - ٣ﺋﺎﻳﻪﺕ[
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﻠﻪپ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ»:ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻻﺭ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯗﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
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ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺯﺍﻟﯩﻤﻼﺭﺩﯗﺭ« ]ﺑﻪﻗﻪﺭە ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ
 - ٢٢٩ﺋﺎﻳﻪﺕ[
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺋﻪھﻜﺎﻣﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ۋە ﺷﯘ
ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩﺶ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗپ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺑﯩﺰ ﺳﺎﯕﺎ
ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ )ﺳﺎﻣﺎۋﻯ( ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﺷﺎھﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ھﻪﻕ ﻛﯩﺘﺎﺏ ) ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ(ﻧﻰ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ) .ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!(
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﺎﯕﺎ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ )ﺋﻪھﻜﺎﻣﻰ( ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ
ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺳﺎﯕﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ھﻪﻗﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﭘﺴﻰ
ﺧﺎھﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻤﯩﮕﯩﻦ« ]ﻣﺎﺋﯩﺪە ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  - ٤٨ﺋﺎﻳﻪﺕ[
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ :ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ
-

ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ
ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ،

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺗﻮﺳﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ۋە

ﺋﯩﺶ

ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯗﺭ.

ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﻯ،

-

ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ

ﺋﯩﺴﻼﻡ

ﻗﺎﻧﯘﻧﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﯩﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺸﻜﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ

ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻨﻰ

ﺋﯧﻠﯩﯖﻼﺭ،

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ

ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯨﻦ

ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﯖﻼﺭ«] .ھﻪﺷﺮ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  - ٧ﺋﺎﻳﻪﺕ[
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ:
»ﻛﯩﻤﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ«] .ﻧﯩﺴﺎ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  - ٨٠ﺋﺎﻳﻪﺕ[
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ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﻣﯘﺟﻤﻪﻝ ﺋﻪھﻜﺎﻣﻼﺭﻧﻰ ﺋﯘﭼﯘﻗﻼﺵ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ،

ﺷﻪﺭھﻠﻪﺵ ۋە ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻪﻙ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﻣﯘھﯩﻢ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ »ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻧﻰ«ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ »ھﯧﻜﻤﻪﺕ« ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻨﻤﯘ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ۋە ﻏﺎﻳﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ
ﻳﻮﻟﻰ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﺘﯘﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛپ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﺷﻜﻪ ﺋﻪﻣﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ

ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ

ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ

ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ،

ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺗﻮﺳﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە ﺟﯩﻤﻰ ﺋﻪھﻜﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﮔﺎھ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﯩﺘﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﮔﺎھ ﺳﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﮔﺎھ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﯘﻛﯘﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺧﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ.
ﺋﯚﭼﯩﻨﭽﻰ :ﺋﯩﺠﻤﺎ
ﺋﯩﺠﻤﺎ  -ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍﺵ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭﻧﯩﯔ
ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮەﺭ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺑﯩﺮﺩەﻙ
ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯘﺭ] .ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ  - ٢ﺗﻮﻡ  - ٤٣٩ﺑﻪﺕ ،ﺇﺭﺷﺎﺩ
ﺍﻟﻔﺤﻮﻝ  - ٦٣ﺑﻪﺕ ،ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻟﻶﻣﺪﻱ  - ١ﺗﻮﻡ  - ١٩٦ﺑﻪﺕ[
ﺋﯩﺠﻤﺎ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻗﺎﻧﯘﻧﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﯩﺪﯗﺭ.
ﺋﯩﺠﻤﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ھﯚﻛﻤﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﯧﯖﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭ
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻼ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ھﯚﻛﻤﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ
٧

ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ھﯧﭽﻜﯩﻤﻨﯩﯔ ﭼﯩﺸﻰ ﭘﺎﺗﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯩﺠﻤﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﺠﺘﯩﻬﺎﺩ )ﺑﺎﺭ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﺳﻪﺭپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺩەﻟﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺩﯨﻨﯩﻲ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ(ﺳﺎﻻھﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ

ﺋﻪھﻜﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺗﻮﺷﻘﺎﻥ

ﺋﯚﻟﯜﻣﺎﻻﺭﻏﯩﻼ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ.
ﺋﯩﺠﻤﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﻮﻟﯘپ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴﻰ :ﺋﯚﻟﯜﻣﺎﻻﺭﺩﯨﻦ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺭەﻳﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﻰ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺠﻤﺎ ،ﺑﯘ »ﺋﯩﺠﻤﺎ ﺳﻪﺭﯨﻬ« )ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺋﯩﺠﻤﺎ(ﺩەپ
ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺴﻰ :ﺋﯚﻟﯜﻣﺎﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮەﺭﺳﻰ ﺑﯩﺮەﺭ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺪە
ﭘﻪﺗﯩﯟﺍ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ
ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺳﯘﻛﯘﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺑﯘ »ﺋﯩﺠﻤﺎ ﺳﯘﻛﯘﺗﯩﻲ« )ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻘﻼﺷﻘﺎﻥ
ﺋﯩﺠﻤﺎ(ﺩەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯗ] .ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ  - ٢ﺗﻮﻡ  ٤٩٦ - ٤٩٢ـ ﺑﻪﺗﻠﻪﺭ ،ﺇﺭﺷﺎﺩ
ﺍﻟﻔﺤﻮﻝ  ٧٥ - ٧٤ـ ﺑﻪﺕ ،ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻟﻶﻣﺪﻱ  - ١ﺗﻮﻡ  - ٢٥٢ﺑﻪﺕ[
ﺋﯩﺠﻤﺎ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺧﻪﻟﯩﭙﯩﺴﻰ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛﺮﯨﻨﯩﯔ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺪﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻼﭘﻼ ﺟﺎﺭﯨﻲ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ھﺎﻳﺎﺕ
ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ،ﺋﯚﺯﻯ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ھﻪﻝ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺋﯩﺠﻤﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ھﺎﺟﻪﺕ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ،
ﻳﯧﯖﻰ ﻛﯚﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ۋە ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ھﯚﻛﻤﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺠﻤﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ھﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ۋﺍﭘﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻼ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﺯﺍﻛﺎﺕ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﻧﯩﺠﯩﺲ ﭘﯩﻼﻧﯩﻨﻰ
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ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺧﻪﻟﯩﭙﻪ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛﺮﯨﻨﯩﯔ
ھﻮﺷﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﺍ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭ ﺯﺍﻛﺎﺗﻨﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯘﺭﯗﺵ
ﺋﯧﭽﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﺠﻤﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺧﻪﻟﯩﭙﻪ
ﺋﯚﻣﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﭘﻼپ ،ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻜﻪ
ﺳﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﺠﻤﺎ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﺧﻪﻟﯩﭙﻪ
ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﻤﺎ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﻧﯘﺳﺨﯩﻼﻧﺪﯗﺭﯗپ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺷﻪھﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻪۋەﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ،ﺟﯜﻣﻪ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻐﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻪﺯﺍﻥ ﺋﻮﻗﯘﺵ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﻤﺎ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺯﺍﻛﺎﺕ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ
ھﻪﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﯨﻦ» ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯚﺯﺩە
ﺗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻧﻼﺭ«ﻧﯩﯔ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺗﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭ
ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﻤﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﺍ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ .ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﯘ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺩﯨﻨﻐﺎ ۋە ﺑﯘ ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﺩەﺳﺘﯘﺭﻯ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﮕﻪ ﺋﻪڭ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯜﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﺯﺍﺗﻼﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺗﺎ
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻣﺎﻗﺎﻣﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﻪﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ! ﺋﯘﻻﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﯕﺪﺍﺷﺴﯩﺰ ﭘﺎﺭﻻﻕ
ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﻪﻣﺪﻯ ،ﺷﯘ ﺋﯜﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ۋە ﺗﺎ
ھﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭ ﺑﻮﻳﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯘﻣﻤﯩﺘﻰ ﺑﯩﺮﺩەﻙ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺠﻤﺎﻧﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻧﯧﻤﻪ ﭼﺎﻏﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ؟ ﺋﯘﻻﺭ
ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ﺋﯘﻟﯘﻏﻤﯘ؟ ﺋﯘﻻﺭ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻤﻪﻱ
ﻛﯩﻤﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺪﯨﻜﯩﻨﺎ؟ ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻤﯩﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯗپ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :
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ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ
ﻣﯘﺧﺎﻟﯩﭙﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ

ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ،

ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻦ

ﻏﻪﻳﺮﯨﻴﮕﻪ

ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻧﻰ )ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ(
ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯨﻤﯩﺰ ،ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻡ ﻧﯧﻤﯩﺪﯦﮕﻪﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺟﺎﻱ!«)ﻧﯩﺴﺎ
ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -١١٥ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ :ﻗﯩﻴﺎﺱ
ﻗﯩﻴﺎﺱ  -ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ھﯚﻛﻤﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮەﺭ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﮕﻪ
ﺑﯘ

ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﺪە

ھﯚﻛﻤﻰ

ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ

ﺑﯩﺮ

ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ

ﻗﯩﻴﺎﺱ

ﻗﯩﻠﯩﺶ)ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﺶ( ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ھﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯘﺭ.
ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ :ھﺎﺭﺍﻗﻨﯩﯔ ھﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻘﻰ ۋە ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﻣﻪﻧﺌﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺋﺎﻳﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ھﯚﻛﯜﻡ .ﺋﻪﻣﻤﺎ
ﻧﻪﺷﻪ ،ﺋﻪﭘﻴﯘﻥ ۋە ﺋﺎﻕ ﭼﯧﻜﯩﺸﻨﯩﯔ ھﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻘﻰ ۋە ﻣﻪﻧﺌﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺗﻮﻏﺮﯗﻟﯘﻕ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺋﻮﭼﯘﻕ ھﯚﻛﯜﻡ ﻳﻮﻕ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ھﺎﻳﺎﺕ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ
ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﻯ ﻧﻪﺷﻪ ،ﺋﻪﭘﻴﯘﻥ ۋە ﺋﺎﻗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺩﯨﻨﯩﻲ ،ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻲ ،ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ۋە ﺗﻪﻥ ﺳﺎﻗﻠﯩﻘﻐﺎ ﺯﯨﻴﺎﻥ
ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺷﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺯﯨﻴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ھﺎﺭﺍﻗﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﯩﻴﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﯗپ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻼﺷﻘﺎﻥ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ھﺎﺭﺍﻗﻨﯩﯔ ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﯜﺭﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﻪۋەﺑﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ
ﺑﯘﻻﺭﺩﺍ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﺪﯗ.

١٠

ﻗﯩﻴﺎﺱ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻗﺎﻧﯘﻧﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﯩﺪﯗﺭ.
ﻗﯩﻴﺎﺳﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻗﺎﻧﯘﻧﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﺒﻪﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ،ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ۋە ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺩﺍﻻﻟﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ.
 - ١ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە»:ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﺩەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ،ﺷﯘ ھﺎﻟﯩﺘﯩﺪە ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﻤﯩﺰ«] .ﺋﻪﻧﺒﯩﻴﺎ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ١٠٤
 ﺋﺎﻳﻪﺕ[ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﺪە ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻨﻰ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯛﺷﻨﻰ
ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﻳﻮﻗﺘﯩﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺗﻘﺎﻥ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻗﯩﻴﺎﺳﺘﯘﺭ.
 - ٢ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺭﻭﺯﺍ
ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ھﯚﻛﻤﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ» :ﻗﺎﺭﺍﯕﭽﯘ! ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺋﺎﻧﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺑﯩﺮﺍۋﻧﯩﯔ ﻗﻪﺭﺯﻯ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯚﻟﻪﻳﺘﺘﯩﯖﯩﺰﻣﯘ؟
ﺩەپ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻳﺎﻝ :ھﻪﺋﻪ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺗﯚﻟﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﻢ ،ﺩەپ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪە،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ :ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺋﺎﻧﯩﯖﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﺴﯩﯖﯩﺰ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ« ﺩەپ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﮔﻪﺭﺩﯨﻨﯩﺪە ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ،ﺗﯚﻟﯩﻴﻪﻟﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﺯﯨﻤﻤﯩﺴﯩﺪە ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻗﻪﺭﺯﮔﻪ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺗﻘﺎﻥ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻗﯩﻴﺎﺳﺘﯘﺭ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻗﺎﻧﯘﻧﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺗﯚﺕ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺋﯩﺨﭽﺎﻣﻼﻧﻐﺎﻥ:
ﻣﯘﺋﺎﺯ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺟﻪﺑﻪﻝ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﻪﻣﻪﻧﮕﻪ ﻗﺎﺯﻯ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪۋەﺗﻜﻪﻧﺪە ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ»:
ﺳﻪﻥ ﺑﯧﺮەﺭ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﺩﯗچ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺴﻪﻥ؟« ﺩەپ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ .ﻣﯘﺋﺎﺯ
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ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﭗ »:ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩﺶ ﻛﯚﺭﯨﻤﻪﻥ«ﺩەﻳﺪﯗ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ »:ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻧﯧﻤﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺴﻪﻥ؟«ﺩەپ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ .ﻣﯘﺋﺎﺯ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﭗ »:ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﻰ
ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ

ﺋﯩﺶ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﻛﯚﺭﯨﻤﻪﻥ«ﺩەﻳﺪﯗ.

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ

ﻳﻪﻧﻪ

ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ»:ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﺪﯨﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺴﻪﻥ؟«ﺩەپ
ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ .ﻣﯘﺋﺎﺯ »:ﺋﯚﺯ ﺭەﻳﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺠﺘﯩﻬﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەپ
ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ«ﺩەپ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺑﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﺋﺎﺯﻧﯩﯔ
ﻛﯚﻛﺴﯩﮕﻪ ﻗﯧﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ »:ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ۋە
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺷﯜﻛﯜﺭ
ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻥ«ﺩەﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺲ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻗﺎﻧﯘﻧﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ
ﻣﻪﻧﺒﻪﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ،ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ۋە ﺋﯩﺠﺘﯩﻬﺎﺩ ﺋﯜﭼﯩﻨﻰ ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺧﻪﻟﯩﭙﻪ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺧﻪﺗﺘﺎپ ﺑﻪﺳﺮە ﺷﻪھﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻗﺎﺯﯨﺴﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻝ ﺋﻪﺷﺌﻪﺭﯨﻴﮕﻪ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﻣﻪﻛﺘﯘﺑﯩﺪﺍ »:ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ۋە
ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ھﯚﻛﻤﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ﺗﻮﻏﺮﯗﻟﯘﻕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ھﯚﻛﯜﻡ
ﺳﻮﺭﺍپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﻪﻥ ھﯚﻛﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻗﯩﻴﺎﺱ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﻪڭ ﻳﯧﻘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ﺋﻪڭ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﺭەۋﯨﺸﺘﻪ ھﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﯩﻦ« ﺩﯦﮕﻪﻥ] .ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ١
 ﺗﻮﻡ  - ٧٠ﺑﻪﺕ ،ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  -٧٩ - ١٧ﺑﻪﺗﻠﻪﺭ ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ - ٣٨ - ١٧ﺑﻪﺗﻠﻪﺭ[.
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ،ﺧﻪﻟﯩﭙﻪ ﺋﯚﻣﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻗﺎﻧﯘﻧﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ

ﻣﻪﻧﺒﯩﻴﻰ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﻗﯩﻴﺎﺱ

ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
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ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ

ھﯚﻛﯜﻡ

ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ

ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﯩﺰﻟﻪﺭﮔﻪ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﯟﺍﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻪﻟﺐ ﺋﺎﺗﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ۋە ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩەﺳﺘﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻣﻪﻗﺎﻣﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻏﻪﻳﺮەﺕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ

١٣

ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﯩﺰ.

