 ‐ 9359ﺋﯩﺒﺎدەﺗ رﯨﻴﺎﻧﯩﯔ ﻛﯧﺮﯨﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻣﻟﯩ رﯨﻴﺎ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﮬرﯨت ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﺋزﮔرﺗﯩﭗ ﺋﯩﺸﻨ ﺋﺎﻟﻼھ رازﯨﻠﯩﻘ
ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺋﻣﯩﻠﯩ ﺳﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﻠﻣﺪۇ؟ ،ﻣﺳﯩﻠن :ﻗﯘرﺋﺎن ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯩﻼۋﯨﺘﯩﻤ رﯨﻴﺎ
ﺋﺎرﯨﻼﺷﺘ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎرﺷ ﭘﯩﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﻗﯘرﺋﺎن ﺗﯩﻼۋﯦﺘﯩﻤ ﺳﺎۋاپ ﺑﯧﺮەﻣﯘ ﻳﺎﻛ رﯨﻴﺎ
ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎۋاپ ﺑﯩﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯩﺘرﻣﯘ؟ دەپ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﻣل ﺗﯜﮔﯩﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ رﯨﻴﺎ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺳﺎۋاﺑ ﺑﯩﺎر ﺑﻮﻟﯘپ
ﻛﯧﺘﻣﺪۇ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر ،ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮى ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﺗﯩﭽ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺋﮔﺷﻧﻠرﮔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :رﯨﻴﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎدەﺗ ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﺸ ﺋﯜچ ﺗﯜرﻟﯜك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﺳﻠﯩﺪە ﺋﯩﺒﺎدەﺗ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﯜرﺗ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ رﯨﻴﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ رﯨﻴﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﻛ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ
ﻣﺎﺧﺘﯩﺸﯩﻐﺎ ﺳﺎزاۋەر ﺑﻮﻟﯘش ﺋﯜﭼﯜن ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﺷﻛﯩﻠﺪە ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺒﺎدەت ﺑﯩﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :رﯨﻴﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯩﺒﺎدەﺗ ﺑﻮﻟﻐﺎن دەﺳﻠﭘ ﺗﯜرﺗ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺨﻼس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺎدەت ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا رﯨﻴﺎ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ ﺋﯩﺒﺎدەت ﺋﯩ ﺧﯩﻞ ﮬﺎﻟﺗﺘﯩﻦ ﺧﺎﻟ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﮬﺎﻟت :ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﺋۋۋﯨﻠ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﺎﻏﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﺋۋۋﯨﻠ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎﺧﯩﺮى ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﻣﯩﺴﺎﻟ :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﺪە ﻳﯜز ﻛﻮي ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻧ ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻟﻠﯩﻚ ﻛﻮﻳﻨ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﺋﺎﻟﻼھ رازﯨﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺳدﯨﻘ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﻟﻠﯩﻚ ﻛﻮﻳﻨ ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽ رﯨﻴﺎ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن دەﺳﻠﭘ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﻟﻠﯩﻚ ﻛﻮﻳﻨﯩﯔ ﺳدﯨﻘﯩﺴ
ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﻟﻠﯩﻚ ﻛﻮﻳﻨﯩﯔ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩ رﯨﻴﺎ ﺋﺎرﯨﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ ﮬﺎﻟت :ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﺋۋۋﯨﻠ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯩ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ:
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ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﺋﯩﺶ :رﯨﻴﺎﻧ ﺋﯧﺘﯩﺮۋﯦﺘﯩﺪۇ ،ﺋزﯨﺪە ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘرﻣﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻟ رﯨﻴﺎدﯨﻦ ﻳﯜز ﺋرۈﻳﺪۇ ۋە ﺋﯘﻧ ﺋچ ﻛرﯨﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪاق
ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﻣﯩﻠﯩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺳﯩﺮى ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن:
ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﻛﯕﻠﯩﺪە ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻣﻤﺎ ﺳزﻟﯩﻤﯩن ۋە ﺋﻣل ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺋﺗﯩﯟەﺗﺘ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ ﺋﯩﺶ :رﯨﻴﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪە ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺸﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨ رﯨﻴﺎﻧ ﺋزﯨﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻖ
ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠﯩﺮى ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋۋۋﯨﻠ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎن .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﯩﺴﺎﻟ :دەﺳﻠﭘﺘ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺧﺎﻟﯩﺲ
ﺋﺎﻟﻼھ رازﯨﻠﯩﻘ ﺑﯩﻠن ﺑﺎﺷﻼﻳﺪۇ ،ﺋﯩﯩﻨﭽ رەﻛﺌﺗ ﻛﻟﻧﺪە رﯨﻴﺎ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﺋۋۋﯨﻠ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺑﯩﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ ﮬﺎﻟت :ﺋﯩﺒﺎدەت ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ رﯨﻴﺎ ﻛﻟن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎدەﺗ ﺗﺳﯩﺮى ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ۋە ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﺎر
ﻗﯧﻠﯩﯟﯦﺘﻟﻤﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﻧﺎﻣﺎز ﺗﻮﻏﺮا ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺗﺎﻣﺎم ﺑﻮﻟﻐﺎن ،رﯨﻴﺎ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن.
ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎدﯨﺘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻧﻠﯩﯩﺪﯨﻦ ﺧﯘرﺳن ﺑﻮﻟﯩﺸ رﯨﻴﺎﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻣس ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﺘﯩﻦ
ﺑﯩﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﻟن.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺧﯘرﺳن ﺑﻮﻟﯩﺸ رﯨﻴﺎﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻣس ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻨﯩﯔ دەﻟﯩﻠﯩﺪۇر ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘ ﺧﯘرﺳن ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋە ﻧﺎﭼﺎر ﻗﯩﻠﻤﯩﺸ ﺑﯩﺌﺎرام
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﮬﻗﯩﻘ ﻣﯘﻣﯩﻨﺪۇر.
ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺑﯘ ﻣﯘﻣﯩﻨ ﺑﯧﺮﯨﻠن دۇﻧﻴﺎدﯨ ﺑﯩﺸﺎرەﺗﺘﯘر
دﯦن] .ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﻣﺟﻤﯘﺋﺳ-2 ﺗﻮم -30-29ﺑت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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