 ‐ 102049ﺋﺎﻳﺎﻟ ﻧﺎﻣﺎزﻏﺎ ﮬﯘرۇﻧﻠﯘق ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﻣﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﻐﺎن ،ﺋﯩ ﻗﯩﺰﯨﻢ ﺑﺎر ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﺋي ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﯘﻟﯘق ۋە ﻳﺎﺧﺸ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻣن ﺋﻳﺪە ﻳﻮق ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺋﻳ ﻳﺎﺧﺸ
ﻗﺎراﻳﺪۇ ۋە ﻳﺎﺧﺸ ﻣﯘﮬﺎﭘﯩﺰەت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋزﯨﻨﯩﯔ دﯨﻨ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﻟﻧﺪە ﺳﯘﺳﻠﯘق ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻧﺎﻣﺎز ﺋﯘﻗﯘﺷﻘﺎ ﺑك ﺳل
ﻗﺎراﻳﺪۇ ،ﻣن ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﻛپ ﺳزﻟﯩﺪﯨﻢ ۋە ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﮬر ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳزﻟﯩن ۋاﻗﺘﯩﻤﺪا ﺋﻣﺪى ﻗﯩﻠﯩﻤن‐ ﺋﻣﺪى
ﻗﯩﻠﯩﻤن دەﻳﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻳﻧ ﮬﯘرۇﻧﻠﯘق ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻣن ﺑك ﺳﯩﻘﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﻧﭼﭽ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺋﻳﻠﯩﺪﯨﻢ ﺋﻣﻤﺎ
ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﻨ ﺋﻮﻳﻼپ ﺑﯘ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﻳﺎﻧﺪﯨﻢ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەك؟ ،داۋاﻣﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﮔ ﻳﺎﺷﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ
ﻛﺗﺴم ﺑﯘﻻﻣﺪۇ؟ .ﻣن ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺑك ﭼﺎرﭼﯩﺪﯨﻢ ،ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟ ﻛرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨ ﺋﻮرﻧ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺑﯜﻳﯜﻛﺘﯘر .ﻧﺎﻣﺎز ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯩ ﺷﺎﮬﺎدەت ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋڭ ﻛﯜﭼﻠﯜك
ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺗﯜۋرۈﻛ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗرك ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ
ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺴﻼﻣﺪا ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﻧﺳﯩﺒ ﻳﻮق ،ﻗﯘرﺋﺎن‐ﮬدﯨﺴﺘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن دەﻟﯩﻠﻠرﮔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪا ،ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨ ﻛﯘﭘﺮﯨﻠﯩﻖ داﺋﯩﺮﯨﺴﯩ ﻛﯩﺮﮔﯜزۇپ ،ﺋﯩﺴﻼم داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﯦﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻣﻟردﯨﻦ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪۇ .ﺑﯘ
ﻣﺳﯩﻠ ﺋﯜﭼﯜن  5208ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋزﯨﻨﯩﯔ رەﺑﺒﯩﻨ ،ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻨ ۋە ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨ ،دﯨﻨﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎن ،ﻗﺎﻧﺪاﻗﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﭘرز ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ،ﺋﺎدا
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺳﺎن ﮬم ۋە ﮔﯜزەل ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﻟﺒ راﮬﺗﻠﯩﻨﯩﭗ روﮬ ﮬﯘزۇرﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺑدﯨﻨﯩﻨ ﭘﺎك ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﺳۋەب
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺷرەﭘﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﭘرزﻧ ﻗﺎﻧﺪاﻗﻤﯘ زاﻳ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪۇ؟!.
ﻧﺎﻣﺎزﻏﺎ ﮬﯘرۇﻧﻠﯘق ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ۋاﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﭽﯩﺘﯘرۇپ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎزاﺳﯩﻨ ﺗﺎرﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە دەﻟﯩﻠﻠر ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻓَﺨَﻠَﻒ ﻣﻦ ﺑﻌﺪِﻫﻢ ﺧَﻠْﻒ اﺿﺎﻋﻮا اﻟﺼَةَ واﺗﱠﺒﻌﻮا
اﻟﺸﱠﻬﻮاتِ ۖ ﻓَﺴﻮف ﻳﻠْﻘَﻮنَ ﻏَﻴﺎ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﯘﻻر ﻛﺗﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻرﻧﯩﺌﻮرﻧﯩﻨ ﺑﺎﺳﻘﺎن ﺋﻮرۇﻧﺒﺎﺳﺎرﻻر ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗرك ﺋﺗﺘ،
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ﻧﭘﺴ ﺧﺎﮬﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﮔﺷﺘ ،ﺋﯘﻻر ﻗﯩﻴﺎﻣﺗﺘ ﮔﯘﻣﺮاﮬﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺟﺎزاﺳﯩﻨ ﺗﺎرﺗﯩﺪۇ] .ﺳﯜرە ﻣرﻳم  ‐ 59ﺋﺎﻳت[.
ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻛﯩﻤﯩ ﺋﺳﯩﺮ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻣﻟﻠﯩﺮى ﺑﯩﺎر ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ] .ﺑﯘﺧﺎرى
رﯨﯟاﻳﯩﺘ-553 ﮬدﯨﺲ[.
ﺳﯩﺰ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒﺗن ﻧﺎﻣﺎز ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪا ﺑﯩﺮﺋﺎز ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﻮل ﺑﯘﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺋز ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗدەر،
ﮬر ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ۋاﻗﺘﯩﺪا ﻛزﯨﺘﯩﭗ ،ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ۋاﻗﺘ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﺗﯩﭽ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗرك ﺋﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇپ ﻧﺳﯩﮭﯩﺘﯩﯩﺰﻧ
داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﯨﺸﯩﯩﺰ ﻻزﯨﻢ.
ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﻗﻮرﻗﯘپ ،ﻧﺎﻣﺎزﻏﺎ ﮬﯘرۇﻧﻠﯘق ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﻨﯩﺸ ﺋﯘﭼﯘن ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺳﺎﻏﻼم ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ
ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮت ،ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗرك ﺋﺗﯜﭼﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﻨ ،ﺑزى ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ۋاخ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ۋاﻗﺘ ﭼﯩﻘﯩﭗ
ﻛﺗﯩﭽ ﺋزرﯨﺴﯩﺰ ﺗرك ﺋﺗن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﺳزﻟﯩﺮﯨﻨ ،ﺑزى ﻓﯩﻘﮭﯩ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎزﻧ
ﺗرك ﺋﺗﯜﭼﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻧﯩﺎﮬﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘزﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﺳزﻟﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرۈش ﻻزﯨﻢ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:
ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻨُﻮا ﻗُﻮا اﻧﻔُﺴﻢ واﻫﻠﻴﻢ ﻧَﺎرا وﻗُﻮدﻫﺎ اﻟﻨﱠﺎس واﻟْﺤﺠﺎرةُ ﻋﻠَﻴﻬﺎ ﻣَﺋﺔٌ ﻏَظٌ ﺷﺪَاد  ﻳﻌﺼﻮنَ اﻟﻠﱠـﻪ ﻣﺎ اﻣﺮﻫﻢ وﻳﻔْﻌﻠُﻮنَ
ﻣﺎ ﻳﻮﻣﺮونَ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋ ﻣﻣﯩﻨﻠر! ﺋزەﯕﻼرﻧ ۋە ﺑﺎﻻ‐ﭼﺎﻗﺎﯕﻼرﻧ ﺋﯩﻨﺴﺎن ۋە ﺗﺎﺷﻼر ﻳﯧﻘﯩﻠﻐﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ،رەﮬﯩﻢ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﻮل ﭘرﯨﺸﺘﯩﻠر ﻣﺋﻛل ﺑﻮﻟﻐﺎن دوزاﺧﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﯕﻼر ،ﺋﯘ ﭘرﯨﺸﺘﯩﻠر ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮۇﻗﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻧﯧﻤﯩ
ﺑﯘﻳﺮۇﻟﺴﺎ ﺷﯘﻧ ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ] .ﺳﯜرە ﺗﮬﺮﯨﻢ  -6ﺋﺎﻳت[.
ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋر ﻛﯩﺸ ﺋز ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩ ﻣﺳﺌﯘﻟﺪۇر ،ﺋﯘ ﭼﻮﻗﯘم ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﯩﻠر ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺳﯘﺋﺎل
ﻗﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ] .ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-893 ﮬدﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1829 ﮬدﯨﺲ[.
ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰﻧ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﯘﻗﯘﺷﻘﺎ ﺗرﻏﯩﺐ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ۋە ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗرك ﺋﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻮرﻗﯘﺗﯘش ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪا ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﺎرﻟﯩﻖ
ﻣﻧﯩﯟى ۋاﺳﯩﺘﯩﻠرﻧ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﯩﯩﺰ ،ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﻣﯘﻻﻳﯩﻢ ۋە ﺳﯩﻠﯩﻖ‐ﺳﯩﭙﺎﻳ ﺑﯘﻟﯩﺸﯩﯩﺰ ﻻزﯨﻤﺪۇر .ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪە ﺳﯩﻠﯩﻖ‐
ﺳﯩﭙﺎﻳ ﺑﯘﻟﯘش داﺋﯩﻢ ﮔﯜزەل ﺋﺧﻼﻗﺘﯘر .ﺋﯘ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﮔﯜزەل ﺳزﻟرﻧ ﻗﯩﻠﯩﯔ ۋە ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻼڭ ،ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ دۇﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘ
ﺑﺧﺖ‐ﺳﺎﺋﺎدەت ۋە ﻣﯘۋەﭘﭙﯩﻘﯩﻴﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﭼﻘﯘﺳ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ،رﯨﺰﯨﻘﻨﯩﯔ ﻛﯕﺮى ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺳۋەﺑﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى
ﺋﯩﻧﻠﯩ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻧ ﺋﺳﻠﯩﺘﯩﯔ .ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﺳﯩﮭﺗﻠﯩﺮﯨﯩﺰ ﻧﺗﯩﺠ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﻧﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘ
ﺋﺎﻳﺎﻟﺪﯨﻦ ﻛﯜﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ۋە ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﮔر ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘرۇﻧﻘ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﺳﺎ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺋﻮﯕﺸﺎﻟﻐﺎﻧﻐﺎ
ﻗدەر ﻧﺳﯩﮭﺗﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇش ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺋﺎﻧﭽ‐ﻣﯘﻧﭽ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﻮﻟﻠﯘق ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
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ﺋﮔر ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗرك ﺋﯧﺘﯩﺸﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﯨﺪﯨن ،ﺑﯩﺮ ﻣزﮔﯩﻞ ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺗﺎﺷﻼپ ﻗﻮﻳﯘڭ ۋە ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﻤن دەپ
ﺗﮬﺪﯨﺖ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻻزﯨﻢ .ﺑﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرۈﻟﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋك ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﺒﺎدەت ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﺴﯘن .ﮔرﭼ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل
دۇﻧﻴﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪا ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠردە ﮬﯘرۇﻧﻠﯘق ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎل ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ
ﺗﯘرﯨﺸﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺴﯘن.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯘﺳﯘﻟﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﭘﻗت ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻨ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺳﯩﺰ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ
ﻳﯜرﯨﯩﻨ ﺳﯩﻘﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﻗﺎرﯨﺘﺎ ﺳۋرﭼﺎن ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﯩﺰﻏﺎ ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :واﻣﺮ اﻫﻠَﻚَ
ﺑِﺎﻟﺼَة واﺻﻄَﺒِﺮ ﻋﻠَﻴﻬﺎ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋ ﻣﯘﮬﻣﻤد!ﺋﺎﺋﯩﻠﯕﺪﯨﯩﻠرﻧ ۋە ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻨ ﻧﺎﻣﺎزﻏﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻏﯩﻦ ،ﺋﯜزەﯕﻤﯘ ﺋﯘﻧ ﺋﺎدا
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﭼﯩﺪاﻣﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ .ﺳﯜرە ﺗﺎﮬﺎ -132ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰﻧ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻳﯧﺘﻛﻠﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻛپ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﯔ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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