 ‐ 113064ﮬﯩﺠﯩﺮﯨﻴ ﻳﯧ ﻳﯩﻞ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﺪە ،ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﻮﻗﯘش ،دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە زﯨﯩﺮ‐ﺗﺳﺒﯩﮫ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن
ﺗﻮﭘﻼﻧﺴﺎق ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ ﺋﯘﭼﯘر ۋاﺳﺘﯩﻠﯩﺮﯨﺪا ﻛپ ﺋﯘﭼﺮاﺗﺘﯩﻢ ،ﻟﯧﯩﻦ ﮬﻗﯩﻘﺗﺘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺪﺋت ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﯩﻠﯩﻨﯩﭗ
ﮬﯧﭽﯩﻤ ﻳﻮﻟﻠﯩﻤﯩﺪﯨﻢ ،ﺑﯘﻧ ﺗﺎرﻗﺎﺗﺴﺎم ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ،ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺳﺎۋاپ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﻳﺎﻛ ﺑﯘ ﺑﯩﺪﺋت ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن دۇرۇس
ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪۇ؟ ﺑﯘ ﺋﯘﭼﯘر" :ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﮬﻣﻤﻳﻠن ﻳﯧ ﻳﯩﻞ ﻛﯧﭽﯩﺴ ﻛﯧﭽ ﺳﺎﺋت ﺋﻮن ﺋﯩﯩﺪە ﺗﯘرﯨﻤﯩﺰ ،ﺋﯩ رەﻛت ﻧﺎﻣﺎز
ﺋﻮﻗﯘﻳﻤﯩﺰ ﻳﺎﻛ ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﻮﻗﯘﻳﻤﯩﺰ ﻳﺎﻛ زﯨﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰ ﻳﺎﻛ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ دۇﻧﻴﺎدﯨ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر
ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻣﯘﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ زﯦﻤﯩﻨﻐﺎ ﻗﺎرﯨﺴﺎ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋزﯨ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛرﯨﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣ
ﺑﯩﻠن ﺳﻮراﻳﻤن ،ﺑﯘ ﺋﯘﭼﯘرﻧ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﻳﻮﻟﻼپ ﻗﻮﻳﯘڭ ،ﭼﯜﻧ ﺳﺎﻧﯩﻤﯩﺰ ﻗﺎﻧﭽ ﻛپ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﺰدﯨﻦ ﺷﯘﻧﭽ ﻛپ رازى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ" ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﻣﺎﯕﺎ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﻼر ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠردﯨﻦ رازى ﺑﻮﻟﺴﯘن؟.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯘ ﺋﯘﭼﯘرﻧ ﺗﻮﭘﻼرﻏﺎ ﻳﻮﻟﻠﯩﻤﺎي ﺑك ﻳﺎﺧﺸ ﻗﯩﭙﺴﯩﺰ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ ﺋﯘﭼﯘر ﺳﺎﮬﻟﯩﺮﯨﺪﯨ ﺋﮔﺷﯜﭼﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻛپ
ﻗﯩﺴﻤ ﻳﯜزەﻛ ﻣﻟﯘﻣﺎﺗﻘﺎ ﺋﯩ ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰ ﻧﺎدان ﻛﯩﺸﯩﻠردۇر.
ﺑﯘ ﺋﯘﭼﯘرﻻرﻧ ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﭗ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻴﺎﻣﺪا ﺗﯘرۇپ ۋە زﯨﯩﺮ‐دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼر :ﺷﻛﺴﯩﺰ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﻧﯩﻴﯩﺘ ﺳﺎپ ،ﻛﯕﻠ ﻳﺎﺧﺸ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﯘﻻر ﮔﯘﻧﺎھ‐ﻣﺳﯩﻴﺗ ﭼﻣن ﺑﯩﺮ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ
ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺳﺎپ ،ﭘﺎك ﻧﯩﻴﯩﺘ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﻮﻏﺮا ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋزﮔرﺗﻟﻤﻳﺪۇ ،ﺑﻟ
ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺷرﯨﺌﺗ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳۋەﺑ ،ﺗﯜرى ،ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸ ،ۋاﻗﺘ ،ﺋﻮرﻧ ﺷرﯨﺌت
ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﯨﺪا ﻛرﺳﯜﺗﯜﻟن ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﺑﯘ ﺋﺎﻟﺘ ﺗﯜرﻟﯜك ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻨ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺑﯩﻠﻤﻛﭽ ﺑﻮﻟﺴﯩﯩﺰ ‐21519
ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراڭ ،ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﯩﺪﺋت ﺑﯩﻠن ﺷرﺋ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﻴﺪۇ.
ﺑﯘ ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ ﺋﯘﭼﯘرﻻرﻧ ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﺸﻨ ﭼﻛﻠﺷﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗۋەﻧﺪﯨ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﻧﯘﻗﺘﯩﻐﺎ ﻣرﻛزﻟﺷﺘﯜرﯨﻤﯩﺰ:
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-1ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ دەۋرﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽ ﺑﻮﻟﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯩﺮەر ﺟﺎﻳﺪا ﺋﺎزﻏﯘن‐ﻛﺎﭘﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ ﺗﯜرﻟﯜك
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠﯩﺮى ۋە ﻧﺎدان‐ﺟﺎﮬﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮى ﺗﯧﭙﯩﻠﺴﺎ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛ ﻛﯧﻴﯩﻨ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر
ﮔﯘﻧﺎھ‐ﻣﺳﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدەت ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺑﯩﺪﺋت ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﺪا،
ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘرﻏﺎن ﻳﺎﻛ رﯨﻐﺒﺗﻠﻧﺪۈرﮔﻧﻠﯩ ﺗﻮﻏﯩﺮﺳﯩﺪﯨ ﺋﺳرﻟرﻧ ﺋﯘﭼﺮاﺗﻤﯩﺪۇق،
ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻣﺷﮭﯘر ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮەرﺳﯩﻨﯩﯔ ﺳزﻟﯩﺮى ﻧﻗﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن.
ﺑﯘ ﺑﯩﺪﺋت ﺑﯩﻠن ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺧﯘددى راﭘﯩﺰﯨﻼرﻧﯩﯔ ﻣﯘﮬررەﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﻧﯩﻨﭽ ﻛﯜﻧﯩﺪﯨ ﺋزﯨﻨ ﻛﺎﭼﺎﺗﻼپ ﻗﺎﻳﻐﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن
ﻣﺎﺗﻣﻠﯩﺮﯨﻨ ﻣﯘﮬررەﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﻧﯩﻨﭽ ﻛﯜﻧﯩﻨ ﺧﯘرﺳن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﯕﺮى ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺧﻮﺷﺎل ﺋﺗﯜزۈﺷﺘك ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺪﺋت
ﺑﯩﻠن ﻗﺎرﺷ ﺗﯘرۇﺷﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ.
ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻣﺎﺗم ،ﻣﯘﺳﯩﺒت ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﺪە ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﺪا ﺑﯘﻳﺮۇﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺋﻣس ،ﺑﻟ ﺋﯘ ﺟﺎﮬﯩﻠﯩﻴت دﯨﻨﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪۇر ،ﺋﯘﻻر ﻣﯘﮬررەﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﻧﯩﻨﭽ ﻛﯜﻧﯩﺪە روزا
ﺗﯘﺗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨ ﻳﻮق ﻗﯩﻠﺪى ،ﺑزى ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺋﺳﻠ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺗﻮﻗﯘﻟﻤﺎ‐ﻣﺎۋزۇ ﮬدﯨﺴﻠرﮔ
ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺑزى ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻳﺎﺧﺸ دەپ ﻗﺎرﯨﺪى .ﻣﺳﯩﻠن :ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﻳﯘﻳﯘﻧﯘش ،ﺳﯜرﻣ ﺗﺎرﺗﯩﺶ ،ﻛرۈﺷﯜش
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﺳﻠ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن دﯨﻨﺪا ﻳﺎﻗﺘﯘرۇﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺪﺋت ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋﻣﻟﯩﻴﺗﺘ ﺋﯘ ﻛﯜﻧﺪە روزا ﺗﯘﺗﯘش ﻳﺎﺧﺸ
ﺋﯩﺪى .ﻣﯘﮬررەﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﻧﯩﻨﭽ ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺧﯩﺮاﺟﺗﻨ ﻛﯕﺮى ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﺋﺳر ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ
ﺋﺳرﻧ ﺋﯩﺒﺮاﮬﯩﻢ ﺋﯩﺒﻨ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﯩﺒﻨ ﻣﯘﻧﺘﺷﯩﺮ ﺋزﯨﻨﯩﯔ دادﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺑﯩﺰﮔ ﺷﯘﻧﺪاق ﺧۋەر
ﻳﺗﺘﯩ" :ﻣﯘﮬررەﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﻧﯩﻨﭽ ﻛﯜﻧ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩ ﻛﯕﺮى ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑرﮔن ﻛﯩﺸﯩ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﺪە
ﻛﯕﺮﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ] ".ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﻳﻳﻨ رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨ ﺋﺳرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻨﺎدى ﺋﯜزۈك ۋە ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ دﯦﻧﻠﯩ ﻣﻟﯘم ﺋﻣس .ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎن راﭘﯩﺰﯨﻼر ﺑﯩﻠن
ﻧﺎﺳﯩﺒﯩﻴﻟر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺗرەﭘﺒﺎزﻟﯩﻖ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻗﯘﻟﻐﺎن ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻼر ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛپ.
راﭘﯩﺰﯨﻼر ﻣﯘﮬررەﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﻧﯩﻨﭽ ﻛﯜﻧﯩﺪە ﻣﺎﺗﻣ ﺗﻳﻴﺎرﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪى ،ﻧﺎﺳﯩﺒﯩﻴﻼر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨ ﻛﯕﺮﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ۋە
ﺧﯘرﺳﻧﻠﯩﻚ ﺟﻟﭗ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺑﺎﻳﺮام ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﺳرﻟرﻧ ﺗﻮﻗﯩﺪى ،ﮬر ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮى ﺋﺳﻠ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺋﯩﺸﻼردﯨﻨﺪۇر .ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯩﺮەر ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛﯕﻠ ﺋﯜﭼﯜن ﺷرﯨﺌت ﺋﮬﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋزﮔرﺗﯩﺸ
ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﺎﺷﯘرا ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ۋە ﺧﯘرﺳﻧﻠﯩ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠش ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩ ﻛﯕﺮى ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ
ﺋﯩﺸﻼر راﭘﯩﺰﯨﻴﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﺷﯩﺴﯩﺪا ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺑﯩﺪﺋﺗﺘﯘر"] .ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﺶ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -301-300
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ﺑﺗﻠر[.
ﺋﯩﺴﻼم ﭘﯧﺸﯟاﺳ ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺳزﯨﻨ ﻧﻗﻞ ﻗﯩﻠﺪۇق ،ﺑﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ‐4033
ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
-2دۇﺋﺎ ۋە ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﺑﻟﯩﻠﻧن ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﺮى ﺑﺎر ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺷﯘﻧﺪاق ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ۋە ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ رﯨﻐﺒﺗﻠﻧﺪۈرﮔن ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﻼردﯨﻦ ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻘ ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮى ،ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺖ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﻤﯩﻨﯩﻐﺎ
ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﯘر ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﺋﻮﭼﯘق دەﻟﯩﻞ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ،ﻣﻟﯘم ﺳۋەب ۋە ۋاﻗﯩﺖ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘ ﺑﯩﻠن ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ﺋﻣﻟر ،ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩ ﮬﻛﯜﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨ زﯨﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﭼﻛﻠﻧن ﺑﯩﺪﺋت ﺋﯩﺶ دەپ
ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﯩﯩﻼ ﮬﻛﯜﻣ زﯨﺖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﭼﯧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎن ﺑﯩﺪﺋت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ!.
‐8375ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪا :ﺑﯩﺰدﯨﻦ ﻣﯩﻼدﯨﻴ ﻳﯧ ﻳﻞ ﺑﯧﺸﯩﺪا ﻛﻣﺒﻏل ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠرﮔ ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﻮﺋﺎل ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺑﯩﺰ ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠپ ﻣﯘﻧﯘ ﺟﺎۋاﭘﻨ ﺑرﮔن :ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﺴﺎق،
ﺳدﯨﻘﯩﻨ ﮬﻗﯩﻘ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘ ﺑﺎر ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﺳدﯨﻘ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻛﯜﻧﻠرﻧ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﺮام ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨ ﺋﯘدۇﻟﻼپ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ،ﻗﺎﻧﺪاق ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎج ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ،ﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،راﻣﯩﺰان ،زۇﻟﮭﺟﺠﯩﻨﯩﯔ دەﺳﻠﭘ ﺋﻮن ﻛﯜﻧ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻣۋﺳﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻨ ﻏﻧﯩﻤت ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺒﺎدەﺗﺘ ﻳﯧﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺶ ﺋﻣس ﺑﻟ ﺋﺳﻠﯩ ﺋﮔﯩﺸﯩﺶ ﻻزﯨﻢ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:
﴿ﻗُﻞ انْ ﻛﻨْﺘُﻢ ﺗُﺤﺒﻮنَ اﻟﻪ ﻓَﺎﺗﱠﺒِﻌﻮﻧ ﻳﺤﺒِﺒﻢ اﻟﻪ وﻳﻐْﻔﺮ ﻟَﻢ ذُﻧُﻮ ﺑﻢ واﻟﻪ ﻏَﻔُﻮر رﺣﻴﻢ . ﻗُﻞ اﻃﻴﻌﻮا اﻟﻪ واﻟﺮﺳﻮل ﻓَﺎنْ ﺗَﻮﻟﱠﻮا ﻓَﺎنﱠ
اﻟﻪ ﻻ ﻳﺤﺐ اﻟْﺎﻓﺮِﻳﻦ ﴾ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ)» :ﺋ ﻣﯘﮬﻣﻤد! ﺋﯘﻻرﻏﺎ( ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨ ،ﺋﮔر ﺳﯩﻠر ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ دوﺳﺖ ﺗﯘﺗﺴﺎﯕﻼر ،ﻣﺎﯕﺎ
ﺋﮔﯩﺸﯩﻼرﻛ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠرﻧ دوﺳﺖ ﺗﯘﺗﯩﺪۇ)،ﺋﺗﻧ (ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﻼرﻧ ﻣﻏﭙﯩﺮەت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﻣﻏﭙﯩﺮەت
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر ،ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﻣﯧﮭﺮﯨﺒﺎﻧﺪۇر ،ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﺎدەﻣﻨ ،ﻧﯘﮬﻨ ،ﺋﯩﺒﺮاﮬﯩﻢ ﺋۋﻻدﯨﻨ ،ﺋﯩﻤﺮان ﺋۋﻻدﯨﻨ
)ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟﯩ(ﺗﺎﻟﻼپ)،ﺋﯘﻻرﻧ ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ زاﻣﺎﻧﯩﺪﯨ(ﺟﺎﮬﺎن ﺋﮬﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﻗﯩﻠﺪى] .ﺳﯜرە ﺋﺎﻟ ﺋﯩﻤﺮان -32-31ﺋﺎﻳﺗﻠر[.
ﺋﯩﺒﻨ ﻛﺳﯩﺮ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯘ ﺋﺎﻳت ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﯩﺪۇﻛ ،ﮬر ﻗﺎﻧﺪاق ﻛﯩﺸ ﻣﯘﮬﻣﻤد
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﻣﺎﯕﻤﺎي ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﺷﻨ دەۋا ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻛﯩﺸ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺳز‐ﮬرﯨﺗﻠﯩﺮﯨﺪە
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ۋە دﯨﻨﯩﻐﺎ ﺋﮔﺷﻤﻳﺪﯨن ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ دەۋاﺳﯩﺪا ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﺪۇر .ﭼﯜﻧ
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻛﯩﻤ دﯨﻨﺪا ﺑﯩﺰ
ﺑﯘﻳﺮۇﻣﯩﻐﺎن ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸ رەت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ] .ﺗﭘﺴﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨ ﻛﺳﯩﺮ -2ﺗﻮم -32ﺑت[.
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ﺷﻳﺦ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺳﺎﻟﯩﮫ ﺋﻟﺌﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨ ﺋز ﻧﭘﺴﯩﻼردﯨﻦ ﺑﻛﺮەك
ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﯕﻼر ،ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ،ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻼر ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻣﯘﻛﻣﻤل ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ دﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ ﻣﻳﺪاﻧﻐﺎ
ﭼﯩﻘﺎرﻣﺎﯕﻼر ،ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺳﺎﮬﺳﯩﺪﯨﯩﻠر ﺑﯘﻧ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺋﻮﭼﯘق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر :ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺷرﺋ ﺋﯩﺒﺎدەت
ﺑﯩﻠن ﻣﺷﻐﯘل ﺑﻮﻟﯘﯕﻼر ،ﮬر ۋاﻗﯩﺖ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﻳﺎد ﺋﯧﺘﯩﻼر ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ دۇرۇت‐ﺳﺎﻻم ﻳﻮﻟﻼﯕﻼر ،ﻧﺎﻣﺎز
ﺋﻮﻗﯘﯕﻼر ،زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﻼر ،ﮬر ۋاﻗﯩﺖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﻼر""] .ﺋﻮﭼﯘق ﺳﮬﺒت "-5ﺗﻮم -35ﺑت[.
 -3ﺋﺎﺷﯘ ﭼﻛﻠﻧن ﻣﯘﻧر ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﺷﯩﺴﯩﺪا ﺳﯩﻠرﮔ ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﺪﯨﻼر ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇپ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠش ،ﺧﺎﺗﺎ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ،ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﮔﯘﻧﺎھ‐
ﻣﺳﯩﻴت ،ﻣﯘﻧر ﺋﯩﺸﻼر ﺑﯩﻠن ﻣﺷﻐﯘل ﺑﻮﻟﯘۋاﺗﻘﺎﻧﺪا ،ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻗﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻳﯧ ﻳﯩﻞ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠردە ﺋﺎﺷﯘ ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﺪﺋت ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘ ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ
ﺋﯘﭼﯘرﻻرﻧ ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﺸﻨ ﮬﺎرام‐ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس دەپ ﻗﺎراﻳﻤﯩﺰ .ﺳﯩﻠرﮔ ﺷﯧﺮﯨﻚ ۋە ﺑﯩﺪﺋت ﺋﯩﺸﻼر ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﭼﻛﻠﻧن
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠردﯨﻦ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇﺷﻨﯩﯔ ﺋزى ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺳﯩﻠر ﺋﺟﯩﺮﮔ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺴﯩﻠر ،ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق
ﮔﯘﻧﺎھ‐ﻣﺳﯩﻴﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎرﺷﯩﺴﯩﺪا ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴﺘﯩﻼرﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﻠر.
‐ 60219ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻧزەر ﺳﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻧﯩﺪا ،ﻧﯩﻴﺗﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﺮى ،ﮔرﭼ ﻧﯩﻴت
ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﻣل ﺑﯩﺪﺋت ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ،ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺟﯩﺮ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﮬﻗﻘﯩﺪە ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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