 ‐ 106630ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﺋﻗﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﺮﻟﺷﺘﯜرۈﺷﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﺗﻮﻏﺮﺳﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﺋﻗﯩﻘﯩ ﺑﯩﺮ ﻗﻮي زەﺑﯩﮫ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﺋﻗﯩﻘ ﺑﯩﺮﮔ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﻗﯘرﺑﺎن ﮬﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧ ﻳﺎﻛ ﮬﯧﻴﺘﻨﯩﯔ ﺋﯩﯩﻨﭽ ،ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ ﻳﺎﻛ ﺗﺗﯩﻨﭽ
ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﭘرزەﻧﺘﻨﯩﯔ ﺋﻗﯩﻘﯩﺴﯩﻨ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﻗﯩﻘ ۋە ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﻧ ﮬر ﺋﯩﯩﺴﯩ
ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻼﻣﺪۇ؟ ،دﯦن ﻣﺳﯩﻠ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺋﯩ ﺗﯜرﻟﯜك ﻗﺎراﺷﺘﺎ ﺑﻮﻟﺪى:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﻗﺎراﺷﺘﯩﯩﻠر :ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﻗﯩﻘﯩ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ دەﻳﺪۇ ،ﺑﯘﻻر ﻣﺎﻟﯩ ﻣزﮬب ،ﺷﺎﭘﯩﺌ ﻣزﮬب ۋە ﺋﯩﻤﺎم
ﺋﮬﻤدﺗﯩﻦ ﺑﯩﺮ رﯨﯟاﻳﺗﺘ ﺷﯘﻧﺪاق دﯦﻴﯩﻠن )ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩ رەﮬﻤت ﻗﯩﻠﺴﯘن(.
ﺑﯘ ﻗﺎراﺷﺘﯩﯩﻠرﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠ :ﺋﻗﯩﻘ ۋە ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﮬر ﺑﯩﺮى ﺋز ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺒﺎدەت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﻳﻧ ﺑﯩﺮﯨ
ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬر ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑ ﻳﻧ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑﯩ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺧﯘددى ﺗﻣﺗﺘﯘﺋﻨﯩﯔ ﺟﺎزاﺳ
ﭘﯩﺪﻳﻧﯩﯔ ﺟﺎزاﺳﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻧﺪەك ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﻳﻧ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﺪا ﺗﯘراﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﮬﻳﺘﻣ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ "ﺗﮬﭙﺗﯘل ﻣﯘﮬﺘﺎج ﺷرﮬﯩﻞ ﻣﯩﻨﮭﺎج" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى -9ﺗﻮم -371ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ
ﻗﺎراﺷﺘﯩ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﺳزﯨﻨﯩﯔ ﻛرۈﻧﯜﺷﯩﺪﯨﻦ :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻳﻨ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە ﺋﻗﯩﻘﻧ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻟﺘﯜرﺳ ،ﺑﯘ
ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮى ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﺋﯩ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬر ﺑﯩﺮى ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﺘﯘر".
ﮬﺗﺘﺎب رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ "ﻣۋاﮬﯩﺒﯘل ﺟﻟﯩﻞ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ -3ﺗﻮم -259ﺑﯧﺘﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﮔر ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻳﻨ
ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە ﺋﻗﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻟﺘﯜرﮔن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻟﺘﯜرۈپ ﻳﻧ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮي زﯨﻴﺎﭘﯩﺘ ﺑرﮔن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا" ،ﺋززەﺧﯩﺮە" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳردە ،ﺳﺎﮬﯩﺒﯘل ﻗﺑس ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ ،ﺋﯘﺳﺘﺎزﯨﻤﯩﺰ ﺋﺑﯘ ﺑﻛﺮى ﭘﯩﮭﺮى ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺑﯩﺮ
ﻗﻮﻳﻨ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە ﺋﻗﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻟﺘﯜرﮔن ﺑﻮﻟﺴﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻟﺘﯜرۈپ ،ﺗﻮي زﯨﻴﺎﭘﯩﺘﯩ ﺋﯩﺸﻠﺗﺴ
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دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﺋﻗﯩﻘﯩﺪە ﻗﺎن ﺋﯧﻘﯩﺘﯩﺶ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩ ﻗﻮي ﺋﻟﺘﯜرﯨﺪﯨﻐﺎن
ﻳرﮔ ﺑﯩﺮ ﻗﻮي ﺋﻟﺘﯜرۈش ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺗﻮي زﯨﻴﺎﭘﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻗﺴت ﻳﯩﻤﻛﻠﯩﻚ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﯩﺪا ﻗﺎن ﺋﯧﻘﯩﺘﯩﺶ
ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻮي زﯨﻴﺎﭘﯩﺘ ﺑرﺳ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ".
ﺋﯩﯩﻨﭽ ﻗﺎراﺷﯩﯩﻠر :ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﻗﯩﻘﯩﯩﻤﯘ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ دەﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤدﺗﯩﻦ ﺑﯩﺮ رﯨﯟاﻳت ﺑﺎر ،ﮬﻧﭘ
ﻣزﮬب ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﯨﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﺎراﻳﺪۇ ،ﮬﺳن ﺑﺳرى ،ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﯩﺒﻨ ﺳﯩﻴﺮﯨﻦ ۋە ﻗﺗﺎدە ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻣﯘ ﺷﯘ ﻗﺎراﺷﺘﺎ
ﺑﻮﻟﻐﺎن) .ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩ رەﮬﻤت ﻗﯩﻠﺴﯘن(.
ﺑﯘ ﻗﺎراﺷﺘﯩﯩﻠرﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠ :ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە ﺋﻗﯩﻘدﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﯘ ﺋﯩ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻗﺴت ﻗﻮي ﺋﻟﺘﯜرۈش ﺑﯩﻠن
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺧﯘددى ﻣﺳﭽﯩﺘ ﻛﯩﺮﮔن ﻛﯩﺸ ﭘرز ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﻣﺳﭽﯩﺖ ﮬرﻣﯩﺘ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﺗﻧﺪەك ،ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﻳﻧ ﺑﯩﺮﯨ ﻛﯧﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ دەﻳﺪۇ.
ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺑ ﺷﻳﺒ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ "ﺋل ﻣﯘﺳﻧﻨﯩﭗ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -5ﺗﻮم -534ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﻮﻏﻠ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ
ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﺎل ﺳﻮﻳﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺋﻗﯩﻘﯩﻐﯩﻤﯘ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ".
ﮬﯩﺸﺎم ۋە ﺋﯩﺒﻨ ﺳﯩﻴﺮﯨﻦ ﺋﯩﻳﻠن ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺑﯩﺮ ﻗﻮي ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە ﺋﻗﯩﻘﯩ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﻗﺗﺎدە ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋﻗﯩﻘ ﻗﯩﻠﻤﯘﻏﯩﭽ ﺑﯩﺮ ﻗﻮي ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە ﺋﻗﯩﻘﯩ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺑﮬﯘﺗ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ "ﺷرﮬ ﻣﯘﻧﺘﮬل ﺋﯩﺮادات" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳرﻧﯩﯔ -1ﺗﻮم -617ﺑﯧﺘﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﻗﯩﻘ ﺑﯩﻠن
ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ۋاﻗﯩﺘﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺑﻮۋاﻗﻨﯩﯔ ﻳﺗﺘﯩﻨﭽ ﻳﺎﻛ ﺋﻮن ﺗﺗﯩﻨﭽ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﻗﯘرﺑﺎن ﮬﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨ ﺗﻮﻏﺮا
ﻛﻟن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﻗﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﻮي ﺋﻟﺘﯜرﮔن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻘﯩﻤﯘ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻳﺎﻛ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﺋﻗﯩﻘﯩ
ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺧﯘددى ﮬﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧ ﺑﯩﻠن ﺟﯜﻣ ﻛﯜﻧ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﺪە ﻛﻟﺴ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﯘﻳﯘﻧﺴﺎ ﮬر ﺋﯩﯩﺴﯩ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ،
ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺗﻣﺗﺘﯘئ ﻳﺎﻛ ﻗﯩﺮان ﮬج ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﻗﯘرﺑﺎن ﮬﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﻗﻮي ﺋﻟﺘﯜرﺳ ،ﺑﯘ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﮬدﯨﻴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ".
ﺑﮬﯘﺗ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ" :ﻛﺷﺎﭘﯘل ﻗﻧﻨﺎ"ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -3ﺗﻮم -30ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﮔر ﺋﻗﯩﻘ ﺑﯩﻠن ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ
ﻛﯜﻧﺪە ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﯩﺴ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﻗﻮي ﺋﻟﺘﯜرۈﺷﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤدﺗﯩﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن رﯨﯟاﻳت ﺑﻮﻳﯩﭽ ﮬر
ﺋﯩﯩﻠﯩﺴﯩ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ".
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ﺷﻳﺦ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯩﺒﺮاﮬﯩﻢ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺑﯘ ﻗﺎراﺷﻨ ﺗﺎﻟﻼپ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﺋﻗﯩﻘ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ ﺋي
ﺳﺎﮬﯩﺒ ﺑﯩﺮ ﻗﻮي ﺋﻟﺘﯜرﺳ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻟﺘﯜرﺳ ﺋﻗﯩﻘﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎرﯨﻐﺎ ﻛﯧﺮﯨﺪۇ.
ﺑزﯨﻠر ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا :ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﮬﯩﺒ ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك دەﻳﺪۇ ،ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە ﺋﻗﯩﻘ ﻛﯧﭽﯩﻚ ﺑﺎﻻ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘش
ﻛﯧﺮەك دەﻳﺪۇ ،ﻳﻧ ﺑزﯨﻠر ﺑﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯘش ﺷرت ﺋﻣس ﺑﻟ ،دادﯨﺴ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ دادﯨﺴ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ
ۋە ﺑﺎﻟﯩﺴ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻗﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەﻳﺪۇ.
ﺳزﻧﯩﯔ ﺧﯘﻻﺳﯩﺴ :ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻳﻨ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻨ ۋە ﺋﻗﯩﻘﯩﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻟﺘﯜرﺳ ،ﺑﯘ ﮬر ﺋﯩﯩﺴﯩ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
]"ﺷﻳﺦ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯩﺒﺮاﮬﯩﻢ ﭘﺗﯩﯟاﻟﯩﺮى"-6ﺗﻮم  -159ﺑت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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