 ‐ 47425ﻧﺎﻣﺎز ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻨ دەۋەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺑﯩﺪﺋﺗﭽﯩ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﻳﻮل ﻗﺎﻳﺴ؟
ﺳﯘﺋﺎل

ﻧﺎﻣﺎز ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻨ دەۋەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺑﯩﺪﺋﺗﭽﯩ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﻳﻮل ﻗﺎﻳﺴ؟.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﻧﺎﻣﺎز ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠردە دەۋەت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻐﺎ ﻗﺎراش ﻛﯧﺮەك .ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘرۇش ۋە ﻗﻮرﻗﯘﺗﯘش ﮔرﭼ
ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﺑﯩﺮﻟﯩﺘ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮﻣﻮﻣ ﺋﺎﺳﺎس ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯩﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺑﯩﺌﯩﺘﯩ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻐﺎ رﯦﺌﺎﻳ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻻزﯨﻢ .دەۋەت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ دەۋەﺗ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﺑﺎش ﺗﺎرﺗﯩﺶ ،ۋەز‐ﻧﺳﯩﮭﺗﺘﯩﻦ ﺗﺳﯩﺮ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﻳﯜز ﺋرۈش
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﺪەۋەت ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﮬﯟاﻟﻼرﻧ ﻛزدە ﺗﯘﺗﯘش ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘﮬﯩﻢ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗرك ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨ دەۋەت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩ ﻳﺎﺧﺸ ﻳﻮل ﻣﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺨﭽﺎﻣﻼﺷﺘﯘرﯨﻠﯩﺪۇ:
-1ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﺋﯩ ﺷﺎﮬﺎدەت ﻛﻟﯩﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨ ﺋﯩﺴﻼم ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋڭ ﻣﯘﮬﯩﻤ ﺋﯩﻧﻠﯩ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻏﺎ ﭘرز
ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﺳﻠﯩﺘﯩﺶ.
-2ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑزﯨﺴﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرۈش ،ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨ ﭘرﯨﺰ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﻣﻟرﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴ ۋە ﺑﻧﺪﯨﻨ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗرەﭘ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣل ﺋﯩﻧﻠﯩ ،دﯨﻦ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﯘﻧﺠ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻧﺎﻣﺎزدﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎب
ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ،ﺑش ۋاﻗﯩﺖ ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎھ ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﺘﯩ ﻛﯧﭽﯩﻚ ﮔﯘﻧﺎﮬﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﺎﭘﺎرەت ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ،
ﮬر ﺑﯩﺮ ﺳﺟﺪە ﺑﯩﻠن ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ دەرﯨﺠﯩﺴ ﺋﯜﺳﺘﯜن ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ،ﺑﯩﺮ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘ ﺋﭼﯜرﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ
ﭘزﯨﻠﯩﺘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻛﻟن ﮬدﯨﺴﻠرﻧ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻛﯕﻠﯩﻨ ﻛﯕﺮى ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ،ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻛﯕﻠﯩﻨ ﺧﯘرﺳن ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ﺧﯘرﺳن ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك.
-3ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻛﻟن ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎزاﭘﻨ ،ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧ ﻛﺎﭘﯩﺮ ۋە ﻣﯘرﺗد دەپ ﮬﻛﯜم ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩ
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ﻗﺎراﺷﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرۈش ﻛﯧﺮەك ،ﺋﯩﺴﻼم ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗرك ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺧﺎﺗﯩﺮﺟم ﻳﺎﺷﺎش ﭘﯘرﺳﯩﺘ ﺑرﻣﻳﺪۇ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯩﺰدﯨﻦ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸ ۋاﺟﯩﭗ ،ﺋﮔر ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗﺎﺷﻼﺷﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﺳﺎ ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد ۋە ﺳﻟﭘﻠردﯨﻦ ﺑﯘ
ﻗﺎراﺷﻘﺎ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﻛﻟﻧﻠرﻧﯩﯔ ﻣزﮬﯩﺒﯩﺪە ﻣﯘرﺗد دەپ ﺋﻟﺘﯜرﯨﻠﯩﺪۇ ،ﻳﺎﻛ ﺋﯩﻤﺎم ﻣﺎﻟﯩﻚ ۋە ﺷﺎﭘﯩﺌﯩﻨﯩﯔ ﻣزﮬﯩﺒﯩﺪە ﺟﺎزاﻻپ
ﺋﻟﺘﯜرﯨﻠﯩﺪۇ ،ﺋﺑﯘ ﮬﻧﯩﭙ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻣزﮬﯩﺒﯩﺪە ﺗﯜرﻣﯩ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮى ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗرك ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨ
ﺋرﻛﯩﻦ ﻗﻮﻳﯩﯟﯨﺘﯩﭗ" :ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯧﺸﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻛﺎﭘﯩﺮ دﯦﻴﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﺋﻟﺘﯜرۈش ﻳﺎﻛ ﺗﯜرﻣﯩ ﺗﺎﺷﻼش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ رازى ﺑﻮﻻﻣﺴن؟ " دەپ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎن.
-4ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺸﻨ ،ﺋﻟﯜﻣﻨ ،ﻗﺑﺮﯨﻨ ۋە ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼ ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﻣﺎن ﺋﺎﻗﯩﯟەت ۋە ﻗﺑﯩﺮ ﺋﺎزاﺑﯩﻨ ﺋﺳﻠﯩﺘﯩﺶ
ﻛﯧﺮەك.
-5ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺋز ۋاﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرۈپ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﯩﯔ ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎﮬﻼردﯨﻦ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻓَﺨَﻠَﻒ ﻣﻦ ﺑﻌﺪِﻫﻢ ﺧَﻠْﻒ اﺿﺎﻋﻮا اﻟﺼﻼةَ واﺗﱠﺒﻌﻮا اﻟﺸﱠﻬﻮاتِ ﻓَﺴﻮف ﻳﻠْﻘَﻮنَ ﻏَﻴﺎً ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﯘﻻر ﻛﺗﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ )ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ( ﺋﻮرﻧﯩﻨ ﺑﺎﺳﻘﺎن ﺋﻮرۇﻧﺒﺎﺳﺎرﻻر ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗﻟﭘ ﻻﻳﯩﻖ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﯩﺪى ،ﻧﭘﺴ ‐ ﺧﺎﮬﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﮔﺷﺘ،
ﺋﯘﻻر)ﻗﯩﻴﺎﻣﺗﺘ (ﮔﯘﻣﺮاﮬﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺟﺎزاﺳﯩﻨ ﺗﺎرﺗﯩﺪۇ] .ﺳﯜرە ﻣرﻳم -59ﺋﺎﻳت[.
ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺳﺌﯘد رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﺋﺎﻳﺗﺘﯩ :ﻏﻳﻴﺎ دﯦن ﺳزﻧ ﺋﯩﺰاﮬﻼپ :ﺋﯘ ﺟﮬﻧﻨﻣﺪﯨ ﺋزى ﭼﻮﯕﻘﯘر ﺑﺗﺒﯘي ﺟﯩﻠﻐﺎ
دﯦن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻓَﻮﻳﻞ ﻟﻠْﻤﺼﻠّﻴﻦ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻫﻢ ﻋﻦ ﺻﻼﺗﻬِﻢ ﺳﺎﻫﻮنَ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺷﯘﻧﺪاق ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ۋاﻳ،
ﺋﯘﻻر ﻧﺎﻣﺎزﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻏﭘﻠﺗﺘﯩﺪۇر] .ﺳﯜرە ﻣﺎﺋﯘن  -5‐ 4ﺋﺎﻳﺗﻠر[.
-6ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗرك ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨ ﻛﺎﭘﯩﺮ دﯦﻴﯩﻠﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﭼﻮﯕﻠﯩﻘﯩﻨ ،ﻧﯩﺎﮬﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ،
ﺋر‐ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﮔ ﻳﺎﺷﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ،ﺋﻟﯜپ ﻛﺗﺴ ﻳﯘﻳﯘﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ،ﺟﯩﻨﺎزە ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺋﻮﻗﯘﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ
ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك .ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗرك ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ دەﻟﯩﻠ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑﯘ
ﮬدﯨﺴﯩﺪۇر :ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﯩﻠن ﻣﯘﺷﺮﯨﻚ‐ﻛﺎﭘﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﭘرق ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-82ﮬدﯨﺲ[.
ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﮬدﯨﺴﺘ :ﺋﯘﻻر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻤﯩﺰدﯨ ۋەدە ﻧﺎﻣﺎزدۇر ،ﻛﯩﻤ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ] .ﺗﯩﺮﻣﯩﺰى
رﯨﯟاﻳﯩﺘ-2621 ﮬدﯨﺲ .ﻧﺳﺎﺋ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-463ﮬدﯨﺲ .ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺎﺟ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1079ﮬدﯨﺲ[.
-7ﻧﺎﻣﺎز ﺗﯧﻤﯩﺴ ﺋﺎﺳﺎس ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ،ﻧﺎﻣﺎزﻏﺎ ﺳل ﻗﺎرﯨﻐﯘﭼ ۋە ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎزاﺳ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻛﯩﺘﺎﭘﭽ ،ﻟﯩﻨﺘﯩﻼرﻧ
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ﺳﻮۋﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ.
-8ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﯨﺪﯨن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻻﻗﯩﻨ ﺋﯜزۈش ۋە ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺶ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺑﯩﺪﺋﺗﭽﯩ ﻛﻟﺴك ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﯩﺪﺋﯩﺘ ۋە دەرﯨﺠﯩﺴﯩ ﻗﺎراپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗرەﭘ
دەۋەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ دەﻟﯩﻞ ﺗﯘرﻏﯘزۇش ،ﺷك‐ﺷﯜﺑﮭﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﺶ زۆرۈر.
ﺋﮔر ﺑﯩﺪﺋﺗﺘ ﭼﯩﯔ ﺗﯘرﺳﺎ ،ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯨﺘﯩﺶ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ دەپ ﻗﺎراﻟﺴﺎ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯨﺘﯩﻠﯩﭗ ،ﻗﯩﻠﻤﯩﺸ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەﻣﻨ
ﺑﯩﺪﺋﺗﭽ دەپ ﮬﻛﯜم ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺪﺋﯩﺘﯩﻨ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺷﺘﺎ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻏﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺪﺋت ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺪﺋت
ﺳﺎﮬﯩﺒﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ ﺑزﯨﺪە ﺑﯩﻠﻤﺳﻠﯩﻚ ۋە ﺧﺎﺗﺎ ﭼﯜﺷﯜﻧﯜش ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺗس ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﻼﺗﯩﻐﺎ ﻗﺎراش
ﺋﯜﭼﯜﻧﺸﻳﺦ ﺳﺋﯩﻴﺪ ﺑﯩﻦ ﻧﺎﺳﯩﺮ ﺋل ﻏﺎﻣﯩﺪﯨﻴﻨﯩﯔ ﺑﯩﺪﺋﺗﻨﯩﯔ ﮬﻗﯩﻘﯩﺘ ۋە ﮬﻛﻤ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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