 ‐ 102885ﺋﺎﺷﯘرا ﻛﯜﻧ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﻳﻴﺎرﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﻴﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
ﺷﯩﺌﻟرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺷﯘرا ﻛﯜﻧﯩﺪە ﭘﯩﺸﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﯩﻨ ﻳﯧﻴﯩﺶ ﺗﻮﻏﯩﺮﯨﻤﯘ؟ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﭽ ،ﺋﯘﻻر ﺑﯘ ﻳﯩﻤﻛﻠﯩﻚ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن
ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﺎۋاﺑ ﮬﯜﺳﻳﯩﻦ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﺋﯜﭼﯜن دﯦﻴﯩﺸﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻳﯩﻤﻛﻠﯩﯩﻨ ﺋﺎﻟﻤﯩﺴﺎم ﻳﺎﻛ ﻗﻮﺑﯘل
ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎم ،ﻣن ﺋﯩﺮاﻗﺘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛ ﺧﺗرﮔ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﻤﻐﺎ ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﮬﻠ
ﺳﯜﻧﻨت ۋەﻟﺠﺎﻣﺎﺋﮔ ﻗﺎﻧﺪاق ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺳﯩﻠر ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯩﺴﯩﻠر .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ
ﻗﯩﻠﯩﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ۋە ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺷﯩﺌﻟرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺷﯘرا ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋزﯨﻨ ﻛﺎﭼﺎﺗﻼش ،ﺋﯘرۇش ،ﺑﯧﺸﯩﻨ ﻳﯧﺮﯨﺶ ،ﻗﺎن ﺋﯧﻘﯩﺘﯩﺶ ۋە ﻳﯧﻤك ﺗﻳﻴﺎرﻻش
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺪﺋت ﺋﯩﺸﻼردﯨﻨﺪۇر .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﻼﺗﯩﻨ ﺋﯩﻠﯩﺮى
 ‐4033ۋە ‐9438ﻧﯘﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﺪۇق .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠﯩﺮﯨ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ۋە ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻳﺎردەم
ﺑﯧﺮﯨﺸ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ دﯨﻨﯩﻤﯩﺰدا ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﮬﻣﺎرﻟﯩﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧ ﻳﻮق.
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺪﺋت ۋە ﺋﺎزﻏﯘﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺗﻳﻴﺎرﻟﯩﻐﺎن ﺑﯘ ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﻴﯩﺸﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﺑﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﭼﯧﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻣﺎن ﺋﯩﺶ ۋە ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺪﺋت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﺪاق
ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺗﺎﺷﻼش زۆرۈر ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸﻤﯘ ۋە ﺗﻳﻴﺎر ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﯧﻴﯩﺸﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ".
ﺋﯘ ﻳﻧ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺶ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﻮﻏﯘزﻟﯩﻐﺎن ﭼﺎرۋﯨﻼرﻧﯩﯔ ﮔﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﯧﻴﯩﺶ،
ﺋﯧﭽﯩﻤﻠﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﭽﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﮔر ﻣﺎﻟﻨ ﺑﻮﻏﯘزﻟﯩﻐﯘﭼ ﺋﮬﻠ ﺑﻳﺘﺘﯩﻦ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻏﻳﺮﯨﻨ
ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻏﯘزﻟﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﭼﻮڭ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن﴿ :ﻗُﻞ انﱠ ﺻﻼﺗ
وﻧُﺴ وﻣﺤﻴﺎي وﻣﻤﺎﺗ ﻟﻪ رب ِاﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ * ﻻ ﺷَﺮِﻳﻚَ ﻟَﻪ وﺑِﺬَﻟﻚَ اﻣﺮت واﻧَﺎ اول اﻟْﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﴾ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ)» :ﺋ ﻣﯘﮬﻣﻤد!(
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ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻢ ،ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻢ ،ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻢ ۋە ﻣﺎﻣﺎﺗﯩﻢ )دۇﻧﻴﺎدا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻢ ۋە ﺗﺎﺋت ـ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠﯩﺮﯨﻢ( ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ
ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر.ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺷﯧﺮﯨ ﻳﻮﻗﺘﯘر ،ﻣن ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﻐﺎ )ﻳﻧ ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﯩﻼ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ(
ﺑﯘﻳﺮۇﻟﺪۇم ،ﻣن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋۋۋﯨﻠﯩﻤن] .ﺳﯜرە ﺋﻧﺌﺎم -163-162ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻧ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ﴿ :اﻧﱠﺎ اﻋﻄَﻴﻨَﺎكَ اﻟْﻮﺛَﺮ ﻓَﺼﻞ ﻟﺮﺑِﻚَ واﻧْﺤﺮ ﴾ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺑﯩﺰ ﺳﺎﯕﺎ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﻧﯘرﻏﯘن
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻼرﻧ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺪۇق ،ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻦ ۋە ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ]ﺳﯜرە ﻛۋﺳر -2-1ﺋﺎﻳت[.
"ﺷﻳﺦ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﺌزﯨﺰ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز ﭘﺗﯩﯟاﻟﯩﺮى" -8ﺗﻮم -320ﺑت.
ﺋﮔر ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﯩﻨ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺰﮔ ﺧﺗر ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺧﺗردﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻳﯩﻤﻛﻠﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﺴﯩﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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