 ‐ 327649ﺋﺎدەت ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﭘرق
ﺳﯘﺋﺎل

ﻛﻧن ﺋﺎدﯨﺘﯩﺪە ﻳﯜز ﺑرﮔن ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻨ ﮬل ﻗﯩﻠﻐﯩﻠ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ،ﻳﻧ ﻣن ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﺳﯜرﯨﻨ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ۋاﻗﺘﯩﻤﺪا،
ﺋزۈﻣﺪە ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺧﯘﺷﯘ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﻤن ،ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﻛﯜن ﺋﺗﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﺗﯘﻳﻐﯘﻟﯩﺮﯨﻢ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ ،ﻗﻟﺒﯩﻢ
ﺋﺎﻳﺗﻠرﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﻛﯜﻧﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪەك ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻼﺗﺘ ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺑزى دۇﺋﺎﻻرﻧ
ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻻﺗﺘ ،ﺑﯘﻧ ﮬل ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﭼﺎرﯨﺴ ﺑﺎرﻣﯘ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ۋە ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﺎدەت دﯦن :ﺑﯩﺘرەﭘﻠﯩﻚ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﮔر ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﺎدەﺗﻠﻧن ﺑﻮﻟﺴﺎ ۋە ﺋﯘﻧ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺴﯩﺰ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﭼﯩﯔ ﺗﯘرﻏﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻨﺪۇر .ﮬدﯨﺲ ﺷرﯨﭙﺘ ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن» :ﻳﺎﺧﺸﻠﯩﻖ ﺋﺎدەﺗﺘﯘر ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺗرەددۇت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر] «.ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺎﺟ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-221 ﮬدﯨﺲ .ﺋﯩﺒﻨ ﮬﯩﺒﺒﺎن ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪا -310ﮬدﯨﺴﺘ ﻛﻟﺘﯜرﮔن[.
ﺋﺎﺋﯩﺸ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ» :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ داﻧ ﺑﻮرﯨﺴ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘش
ﺋﯜﭼﯜن ﺗﺎﺷﻼپ ﻗﻮﻳﺪى ،ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻛﯩﺸﯩﻠر ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﭗ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﯘﻧ ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ
ﻳﺗﯜزدى ،ﻛﯧﻴﯩﻨ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻛپ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﺪى» :ﺋ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر! ﺋﻣﻟردﯨﻦ
ﻛﯜﭼﯜﯕﻼر ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻨ ﻗﯩﻠﯩﻼر ،ﺳﯩﻠر زﯦﺮﯨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﯘﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ زﯦﺮﯨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﻣﻟردﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋڭ
ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﻟﯜﻧ ﺋﺎز ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ داۋاﻣﻼﺷﻘﯩﻨﯩﺪۇر» .ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ﺑﯩﺮ ﺋﻣﻟﻨ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘﻧ
ﭘﯘﺧﺘﺎ ﻗﯩﻼﺗﺘ] .«ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-5861 ﮬدﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-782 ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﺑﯘ ﺗﻳﻴﯩﺐ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪەك :ﮬر ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪا ﺋﺎدەﺗﻠﻧن ﺋﺎدﯨﺘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﻣﯘﺳﺘﮬم ﺗﯘرﯨﺸﯩﻐﺎ ﻳﺎردەم ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋڭ ﭼﻮڭ ﺳۋەﭘﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى :داﺋﯩﻢ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
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ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﯘﻧ ﻣﯘﮬﺎﭘﯩﺰەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ داﺋﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﺎدﯨﺘﯩ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇش ،ﮬددﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﯘرﯨﯟەﺗﻤﺳﻠﯩﻚ ،ﺳل
ﻗﺎرﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﮬﻮرۇﻧﻠﯘق ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻣل‐ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠﯩﺮى
داﺋﯩﻢ داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﻣﻟﻨ ﻗﯩﻠﺴﺎ داﺋﯩﻢ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘراﺗﺘ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﺎدەت دﯦن :ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯘﻧ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺒﺎدەت ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﺪا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ،دەم ﺋﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺳﯜرﺋﺗﺘ ﺋﺎدا
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺶ ،ﺑﯘ ﺧﺗرﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ دﯨﻘﻘت ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك.
ﺋﯩﺒﺎدەﺗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاپ ،ﺋﯘﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨ ﮬﯘزۇر دﯨﻠﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق
دەﻳﺪۇ :ﻗَﺪْ اﻓْﻠَﺢ اﻟْﻤﻮﻣﻨُﻮنَ * اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻫﻢ ﻓ ﺻَﺗﻬِﻢ ﺧَﺎﺷﻌﻮنَ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ» :ﻣﻣﯩﻨﻠر ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺑﺧﺘ
ﺋﯧﺮﯨﺸﺘ)،ﺷﯘﻧﺪاق ﻣﻣﯩﻨﻠرﻛ (ﺋﯘﻻر ﻧﺎﻣﺎزﻟﯩﺮﯨﺪا )ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘﻗﯩﺪﯨﻦ ﺳﯜر ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻛﺗﻧﻠﯩﺘﯩﻦ(ﺋﻳﻤﯩﻨﯩﭗ
ﺗﯘرﻏﯘﭼﯩﻼردۇر] «.ﻣﻣﯩﻨﯘن ﺳﯜرﯨﺴ-2-1 ﺋﺎﻳت[.
ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا دﯨﻠﯩﻨ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﻣﺷﻐﯘل ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨ ﮬﻮزۇر دﯨﻞ ﺑﯩﻠن ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸ
ﻛﯧﺮەك.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ :ﻣن ﻧﺳﯩﮭت ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎم ،ﺋﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﺎ ﻣﯘﻧﺪاق
ﺳز ﺑﺎر ﺋﯩن :ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎدﯨﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺋﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﻤﺎﯕﻼر ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎدﯨﺘﯩﻨ
ﺋزى ﺋﺎدەﺗﻠﻧن ﺋﺎدەت ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻟ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟ دەپ ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا:
ﺷﻳﺦ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ :ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﺪا ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻛﯜﻧﺪۈﻟﯜك ﺋﺎدﯨﺘﯩﻢ دەپ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ )ﻳﻧ
ﺋﺎدەت ﺋﻣس( ﺑﻟ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻣﯧﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺒﺎدەت دەپ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﻣﺳﯩﻠن :زۇﮬﺎ
ﻳﺎﻛ ﭼﺎﺷﺎ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﺪا ﺑﯘﻧ ﻛﯜﻧﻠﯜك ﺋﺎدﯨﺘﯩﻢ دەپ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ﺑﯘ ﻣﯧﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن
ﺋﯩﺒﺎدەت دەپ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك .ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ،ﺋﯘﻧ ﺑﯘ ﭘﻗت ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﺎﻣﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﺎدەت ،ﺋﯘﻻرﻣﯘ
ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻼﺗﺘ ،ﻣﻧﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ دﯦﻤﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻟ ﺑﯘ ﻣﯧﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدەت دەپ ﺋﺎدا
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﺋﯩﺒﺎدەﺗﺘ ﮬﻮزۇر دﯨﻞ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﻳﺎردەم ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼر:
-1ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﺗﯜرﻟﯜك ﺑﻮﻟﯩﺸ :ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘش ،ﻗﯘرﺋﺎن ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ،زﯨﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ،ﺳدﯨﻘ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘرۇغ‐ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻼرﻧ ﻳﻮﻗﻼش ،ﻛﯧﺴﻟرﻧ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺟﯩﻨﺎزا ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻐﺎ ﮬﺎزﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺗﯜرﻟﯜك
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ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ ﺋﺎدەﺗﻠرﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﻧﺪﯨﻠرﮔ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭘزﻟ‐رەﮬﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﺗﯜرى ﻛﭘﺘﯘر.
-2ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﻣل‐ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﮬﺎﻟﺗﺘ ﻧﯩﻴﺗﻨ ﮬﺎزﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺳۋﯨﺮﭼﺎن ﺑﻮﻟﯘش.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯩﻢ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ "ﺋﯘددەﺗﯘس ﺳﺎﺑﯩﺮﯨﻴﻦ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﺪە)-66-65ﺑت(ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﯩﺶ‐ﮬرﯨت ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن
ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪﯨ ﺳۋرﭼﺎﻧﻠﯩﻖ :ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺳۋﯨﺮﭼﺎﻧﻠﯩﻘﻨ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﯩﺸﯩﺪﯨ ﭼﻛﺘﯩﻦ ﺋﺎﺷﯘرۇۋﯦﺘﯩﺶ ۋە ﺳل ﻗﺎراﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﭘﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
دەپ ﺳۋﯨﺮﻧ ﻻزﯨﻢ ﺗﯘﺗﯩﺪۇ ،ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﮬﻮزۇر دﯨﻞ ﺑﻮﻟﯘش ،ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﻧﯩﻴﺗﻨ ﮬﻣﺮاھ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺳۋﯨﺮﻧ
ﻻزﯨﻢ ﺗﯘﺗﯩﺪۇ ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﯩﺸﯩﻨ ﺋﯘﻧﯘﺗﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯩﺶ ﺑﯘﻳﺮۇﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻨ ﺋﻮرۇﻧﺪاﺷﺘﺎ ﺋﻣس ﺑﻟ ﮬﻣﻤ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻗﻨ
ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻏﯘﭼﯩﻨ ﺋﯘﻧﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ۋە ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪا ﺑﯘﻳﺮۇﻏﯘﭼﯩﻨ ﺋﺳﻠپ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﭼﯩﻦ
دﯨﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎدﯨﺘﯩﺪۇر ،ﺑﯘﻧﺪاق ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ ﺋﯩﺒﺎدەت ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﭘرز ،ۋاﺟﯩﭗ ،ﺳﯜﻧﻨت،
ﻣﯘﺳﺘﮬپ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﮬﻣﻤ ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﯩﻨ ﻳﺎد ﺋﯧﺘﯩﺸﻨ ﺑﯩﺮﮔ ﻛﻟﺘﯜرۈش ﺋﯜﭼﯜن زور
ﺳۋﯨﺮﭼﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺒﺎدﯨﺘﯩﻨ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮى ﻣﺷﻐﯘل ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪۇ ،دﯨﻠ ﺑﯩﻠن
ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﮬﺎزﯨﺮ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨ ﺑﯩﺎر ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﻤﻳﺪۇ ،ﭘﯜﺗﯜن ﺑدﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺑﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠپ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﻮﻣﯘﻣن ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﻮزۇر دﯨﻞ ﺑﯩﻠن ﺗﻮﻟﯘق ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻮزۇرﯨﺪا ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨ ﮬﯧﭻ ﻧرﺳ ﺑﯩﺎر ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﻟﻤﻳﺪۇ.
-3ﻛپ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﺮﯨﺸﯩﺶ.
دۇﺋﺎ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺑﻮﻟﯘش ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﻧﺪﯨ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﺎردﯨﻤﯩﻨ ﮬﺎزﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﺎردەم ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋڭ ﭼﻮڭ
ﺳۋەﺑﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪۇر.
 -4ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﯩﺸﯩﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ :ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﯩﺸﯩﻨ ﺗﺎﺷﻼپ ﻗﻮﻳﯘش ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ۋاﺳﺘﯩﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨ
ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺳﯘﺳﻼﺷﺘﯘرﯨﺪۇ ،دﯨﻞ ﮬﯘزۇرﯨﻨ ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻣﻣﯩﻦ ﻛﯩﺸ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑك دﯨﻘﻘت ﻗﯩﻠﯩﺸ ۋە ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن
ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇﺷ ﻻزﯨﻢ.
-5ﺋﯩﻨﺴﺎن ﮬر ۋاﻗﯩﺖ ﺋﯩﺒﺎدەﺗ ﺗﻳﻴﺎر ﺑﻮﻟﯘش ۋە ﮬﺎزﯨﺮﻟﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ،دﯨﻠﯩﻨ ﻣﺷﻐﯘل ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ
ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك.
ﺋﺎﺋﯩﺸ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎدﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن» :ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻗﻮرﺳﯩﻘ ﺋﺎچ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻳﯧﻤك ﮬﺎزﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ۋە ﭼﻮڭ‐ﻛﯧﭽﯩﻚ ﺗرﯨﺘ ﺑك ﻗﯩﺴﺘﺎپ ﻛﺗﻧﺪە ﻧﺎﻣﺎزﻏﺎ ﺗﯘرﻣﯩﺴﯘن] «.ﺋﺑﯘ داۋۇد رﯨﯟاﻳﯩﺘ-89 ﮬدﯨﺲ[.
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ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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