 ‐ 101732ﺋﯩﺴﻼﻣ ﻣﯘﻧﺒرﻟرﻧﯩﯔ ﺗرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺶ ﺋۋزەﻟﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ
ﺋﻣﻟرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﯨﺰ ﺑﯩﺮ ﮔﯘرۇپ ﻗﯩﺰ‐ﺧﺎﻧﯩﻤﻼر ،ﺳﺎﻏﻼم ﺋﯧﻘﯩﻤﺪﯨ ﺋﯩﺴﻼﻣ ﻣﯘﻧﺒرﻟردە ﺑﺎﺷﻘﯘرﻏﯘﭼﯩﻠﯩﻖ ۋەزﯨﭙﯩﺴﯩﻨ ﺋﺗﻳﻤﯩﺰ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺑﯘ
ﺳۋەﺑﻠﯩﻚ ﻣﯘﻧﺒردە ﻧﭼﭽ ﺳﺎﺋﺗﻠپ ﺋﻮﻟﺘﯘرﯨﻤﯩﺰ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺒرﻟردە ﺋﺗﯜزﮔن ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ دﯨﻨ دەۋەت ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﺎﻣﺪۇ؟
ﻣﯘﻧﺒردە ﺑﺎﺷﻘﯘرﻏﯘﭼﯩﻠﯩﻖ ۋەزﯨﭙﯩﺴﯩﻨ ﺋﺗش ﺋۋزەﻟﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﻮﻗﯘش ۋە ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ؟
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮬﻣﺪۇ‐ﺳﺎﻧﺎ ﺟﺎﻧﺎﺑ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ دﯨﻨﯩﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺶ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟر ﻗﺎﺗﺎرﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻳﯩﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﺘﯩ ﺋڭ ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻚ ﻳﻮﻟﺪۇر .ﻣﻧﭙﺋﺗ
ﺋزﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر داﺋﯩﺮﯨﺴﯩ ﮬﺎﻟﻘﯩﻐﺎن ﺋﯩﺒﺎدەﺗﺘﯘر .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟر ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﺎن ﻳﻮﻟﯩﺪۇر.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨ ،ﺑﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯘﻣﺪۇر ،ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﺎ دەۋەت ﻗﯩﻠﯩﻤن ،ﻣن ۋە ﻣﺎﯕﺎ
ﺋﮔﺷﻧﻠر روﺷن دەﻟﯩﻠ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻨﯩﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻟﻼھ ﭘﺎﻛﺪۇر ،ﻣن ﻣﯘﺷﺮﯨﻼردﯨﻦ ﺋﻣﺳﻤن] .ﺳﯜرە ﻳﯘﺳﯘپ -108ﺋﺎﻳت[.
ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺗﺘ :ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ )ﻳﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗۋﮬﯩﺪﯨ ۋە ﺗﺎﺋﯩﺘﯩ (دەۋەت ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟرﻧ ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋە "ﻣن ﮬﻗﯩﻘﺗن
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼردﯨﻨﻤن" دﯦن ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸ ﺳزﻟﯜك ﺋﺎدەم ﺑﺎرﻣﯘ؟] .ﺳﯜرە ﭘﯘﺳﺴﯩﻠت -33ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ دﯦﯩﻨﯩ دەۋەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﺋﯘﺳﺘﯩ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻛﯩﺘﺎب ۋە ﺳﯜﻧﻨﺗﺘ ﻧﯘرﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎن ﺋﺎﻳت ﮬدﯨﺴﯩﻠر
ﻛﻟن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻛﯩﻤ ﮬﯩﺪاﻳﺗ ﭼﺎﻗﯩﺮﺳﺎ ﺋﯘ ﺋﺎدەﻣ ﺷﯘ ﮬﯩﺪاﻳﺗ ﺋﮔﺷن
ﺋﺎدەﻣﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺟﺮﯨﺪﯨﻦ ﮬﯧﭽﻨرﺳ ﻛﯧﻤﻳﺘﯩﻠﻤﺳﺘﯩﻦ ﺋﮔﺷﯜﭼﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺟﺮﯨ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﺟﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ
 -2674ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘرﯨﺸﺘﯩﻠﯩﺮى ﻳر ﻳﯜزﯨﺪﯨ ﮬﻣﻤ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼر ﮬﺗﺘﺎﻛ ﺋﯘۋﯨﺴﯩﺪﯨ ﭼﯜﻣﯜﻟ ۋە دﯦﯩﺰدﯨ ﻛﯩﺘﻤﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨ ﺋﯜﮔﺗﻧﻠرﮔ ﺳﺎﻻم ﻳﻮﻟﻼﻳﺪۇ ]ﺗﯩﺮﻣﯩﺰى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-2685 ﮬدﯨﺲ[.
دﯨﻨ ﺗﺷﯟﯨﻘﺎت ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ۋاﺳﺘﯩﻠﯩﺮى ﮬر ﺗﯜرﻟﯜك ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﺎزﯨﺮﻗ زاﻣﺎﻧﺪا ﻣﺳﭽﯩﺘﻠردە ۋەز‐ﻧﺳﯩﮭت ۋە ﺗﺑﻠﯩﻎ
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ﻗﯩﻠﯩﺶ ،دەرﺳﺨﺎﻧﯩﻼردا ﻟﯧﺴﯩﻴ ﺳزﻟش ،ﺋﯧﻨﺘﯩﺮ ﺗﻮرى ،ﻣﯘﻧﺒر ۋە ﺳﮬﺒﺗﺨﺎﻧﯩﻼر ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺴﻼﻣ دەۋەﺗﻨ ﻳﺗﯜزۈش،
ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ دەۋەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﺪۇر.
ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼﻣ ﻣﯘﻧﺒرﻟرﻧ ﺗﺳﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺷﺧﺴﻠر ﺑﯩﻠن ﭘﯩﯩﺮ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﯧﺘﻛﻠش
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ دﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﮬﻗﯩﻘﺗ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺸﺘﺎ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ۋاﺳﺘﯩﺪۇر .ﺑﻟ
ﺋﯩﺴﻼﻣ ﻣﯘﻧﺒرﻟر ﺟﻣﺌﯩﻴﺗﻨ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﺎﻗﺎرﺗﯩﺶ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﺪە ﺑﻟﯩﻠﯩﻚ رول ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﺧﯩﺰﻣت ﺑﯩﻠن
ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﻐﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﯜﻳﯜك ﺋﺟﯩﺮ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯩﺴﻼﻣ ﻣﯘﻧﺒرﻟردە ﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻼر ،ﻣﯘﻧﺒرﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣت ﺗرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻐﺎ ﺗﮬﭙ ﻗﻮﺷﯩﻤن دەپ،
ﺋﮬﻤﯩﻴت ﺑﯧﺮﯨﺸ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻣﯘﮬﯩﻤﺮاق ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﺋﺎﺋﯩﻠ ۋە ﭘرزەﻧﺖ ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘ ،ﺷرﺋ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠرﻧ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜش ،ﻧﺎﻣﺎز ۋە
زﯨﯩﺮﻻر ،ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻢ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﻏﺎﭘﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﻻزﯨﻢ .ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻣﯘﻧﺒردﯨ
ﺧﯩﺰﻣﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺗﺎﺷﻼپ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ .ﻣﯘﻧﺒر ﺧﯩﺰﻣﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﺋﯩﻠ ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘ ۋە ﺗﺎﺋت‐
ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧ ﺑﯩﺮﻟﺷﺘﯘرۇپ ،ﮬﻣﻤﯩﺴﯩ ﻧﻮرﻣﺎل ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﺪۇر .ﻳﻧ ﻧﯧﻤﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻢ ۋە ﻧﯧﻤﯩﻨﯩﯔ
ﺋﮬﻤﯩﻴﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ زۆرۈردۇر.
ﺳﮬر ۋاﻗﺘﯩﺪﯨ ﺋڭ ﺋۋزەل ﺋﯩﺶ :ﻧﺎﻣﺎز ۋە ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﻮﻗﯘش ،زﯨﯩﺮ‐ﺗﺳﺒﯩﮫ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ۋە ﺋﯩﺴﺘﯩﻐﭙﺎر ﺑﯩﻠن ﻣﺷﻐﯘل ﺑﻮﻟﯘش.
ﺗﻟﯩﻢ‐ﺗرﺑﯩﻴ ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪﯨ ﺋڭ ﺋۋزەل ۋاﻗﯩﺖ :ﺗﻟﯩﻢ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺋﯜﮔﯜﻧﯩﺸ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﻧﺖ ﺑﻮﻟﯘش.
ۋاﻗﯩﺘﻼرﻧﯩﯔ ﺋڭ ﺋۋزﯨﻠ :ﺋﺎراﻓﺎت ﻛﯜﻧﯩﺪﯨ ۋاﻗﯩﺘﺘﯘر.
ﻛﯜﻧﻠرﻧﯩﯔ ﺋڭ ﺋۋزﯨﻠ :زۇﻟﮭﺟﺠ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻧﯩﻨﭽ ﻛﯜﻧﯩﺪۇر.
راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴﯩﺪﯨ ﺋڭ ﺋۋزەل ۋاﻗﯩﺘﻼر راﻣﯩﺰاﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﯨ ﺋﻮن ﻛﯜﻧﺪۇر .ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺋﯧﺘﯩﺎﭘﺘﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ،ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ
ﺋﺎرﯨﻼﺷﻤﺎي زﯨﯩﺮ‐ﺗﺳﺒﯩﮫ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ۋە ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﻮﻗﯘش ﮬﺗﺘﺎ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ﺋﻣﻟردﯨﻦ
ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺳزﯨﻤﯩﺰﻧ ﺧﯘﻻﺳﯩﻠﯩﺴﺎق :ﻣﯘﻧﺒرﻟردە دەۋەت ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ دەۋەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﯜرﯨﺪۇر ۋە ﺋﯘﻧ
ﺗﺎﺷﻠﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﮬﻤﯩﻴت ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻻزﯨﻢ .ﻟﯧﯩﻦ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ۋاﻗﺘﯩﻨ ﺗرﺗﯩﭙﻠﯩﺸ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘپ ،دﯨﻨ ﺗﺷﯟﯨﻘﺎﺗﻘﺎ ۋاﻗﯩﺖ،
ﻧﺎﻣﺎز ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ۋاﻗﯩﺖ ،ﺗﯩﺠﺎرەت ۋە ﻛﺳﯩﭙ ۋاﻗﯩﺖ ،ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ۋاﻗﯩﺖ ،ﺋﺎﺋﯩﻠ ۋە ﭘرزەﻧﺖ ﺗرﺑﯩﻴﯩﺴ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ
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ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩ ﺋز ﻳﻮﻟﯩﺪا ۋاﻗﯩﺖ ﺋﺎﺟﺮﯨﺘﯩﺶ ﻧﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪە ،ﮬر ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﻨ ۋاﻗﺘﯩﺪا ۋە ﺟﺎﻳﯩﺪا ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ.
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