 ‐ 10843ﺑﯩﺪﺋت ۋە ﺷﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﻼﺗ
ﺳﯘﺋﺎل
ﺷﯩﺮﯨﻚ ۋە ﺑﯩﺪﺋت ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼرﻧ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن دﯨﻴﯩﺸﯩﻤﯩﺰﮔ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ ؟
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﻣدﮬﯩﻴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن .
ﺑﯘ ﺳﯘﺋﺎل ﺋﯩ ﻣﺳﯩﻠﯩ ﺗﺎﻗﯩﻠﯩﺪۇ :
) (1ﺑﯩﺪﺋت  (2) .ﺷﯩﺮﯨﻚ .
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﻣﺳﯩﻠ : ﺑﯩﺪﺋت .
ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠ ﺋﯜچ ﺗﯩﻤﯩﻐﺎ ﺑﻟﯩﻨﯩﺪۇ :
 (1ﺑﯩﺪﺋﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﯩﻘﻠﯩﻤﯩﺴ (2 . ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯜرﻟﯩﺮى  (3 .ﺑﯩﺪﺋﺗﻨ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ‐ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ‐ﻳﻮق ؟
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﺗﯩﻤﺎ  :ﺑﯩﺪﺋﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﯩﻘﻠﯩﻤﯩﺴ
ﭘﯧﺸﯩﯟا ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺑﯩﻦ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  " :ﺑﯩﺪﺋﺗﻨﯩﯔ ﺷرﯨﺌﺗﺘﯩ ﺋﯩﻨﯩﻘﻠﯩﻤﯩﺴ : ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻟﯩﻠﯩﻤﯩن ﻧرﺳ ﺑﯩﻠن
ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺶ "  ،ﺋﮔر ﺧﺎﻟﯩﺴﺎڭ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨﯩﻦ  " :ﭘﻳﻐﻣﺒر  ،ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﯨﻐﺎ ﻳﯩﺘﻛﻠﻧن ﺧﻟﯩﭙﯩﻠﯩﺮى
ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﻧرﺳ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺶ " .
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈش ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﯘ ﺳزﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎن  :ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺍﻟﻪ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧ ﺩﯨﻦ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﻪﺗﻪﻥ
ﻣﻪﺑﯘﺩﻟﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟
ﺋﯩﯩﻨﭽ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈش ﭘﻳﻐﻣﺒرﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﯘ ﺳزﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎن  " :ﺳﯩﻠر ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯘم)ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﻢ( ۋە ﻣﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﻮﻏﺮﯨﻐﺎ ﻳﯩﺘﻛﻠﻧن ﺧﻟﯩﭙﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﻳﯩﭙﯩﺸﯩﻼر  .ﺋﯘﻧ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘﯕﻼر ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧ ﺋﯩﺰﯨﻖ ﭼﯩﺸﯩﻼر ﺑﯩﻠن
ﭼﯩﺸﻠﯕﻼر  ،ﮬﻣﺪە ﻳﯩﯩﺪﯨﻦ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﮬﻮﺷﻴﺎر ﺑﻮﻟﯘﯕﻼر " .
ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻟﯩﻠﯩﻤﯩن ﻧرﺳ ﺑﯩﻠن  ،ﻳﺎﻛ ﭘﻳﻐﻣﺒر  ،ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﯨﻐﺎ ﻳﯩﺘﻛﻠﻧن ﺧﻟﯩﭙﯩﻠﯩﺮى ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﻧرﺳ ﺑﯩﻠن
ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﻛﯩﺸ ‐ ﺑﯩﺪﺋﺗﭽﯩﺪۇر  ،ﻣﻳﻠ ﺋﯘ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻢ‐ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﮬﺎﻣﻠﯩﺮى ۋە ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﯘن .
ﺋﺎدەت ۋە ﻗﺎﺋﯩﺪە‐ﻳﯘﺳﯘﻧﻐﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎدەﺗﺘﯩ ﺋﯩﺸﻼر ﻛﻟﺴك ،ﮔرﭼ ﺑﯘﻻر ﻟﯘﻏﺗﺘ ﺑﯩﺪﺋت)ﻳﯩﯩﻠﯩﻖ( دەپ
ﺋﺎﺗﺎﻟﺴﯩﻤﯘ  ،دﯨﻨﺪا ﺑﯩﺪﺋت) ﻳﯩﯩﻠﯩﻖ( دەپ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ  .ﺑﯩﺮاق ﺑﯘﻻر دﯨﻨﺪا ﺑﯩﺪﺋت ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻻر ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرﻏﺎن
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ﻧرﺳ ﺋﻣس .
ﮬﻣﺪە دﯨﻨﺪا ﻣﯕﯜ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﺪﺋت ﺗﯩﭙﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ  ] " .ﺋﯩﺒﻨﯘ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ ﻓﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ . 2 ، ج  .291 ،ب [
ﺋﯩﯩﻨﭽ ﺗﯩﻤﺎ  :ﺑﯩﺪﺋﺗﻨﯩﯔ ﺗﯜرﻟﯩﺮى .
ﺑﯩﺪﺋت ﺋﯩ ﺗﯜرﮔ ﺑﻟﯩﻨﯩﺪۇ :
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ : ﻛﺎﭘﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺪﺋت  .ﺋﯩﯩﻨﭽ : ﻛﺎﭘﯩﺮ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺪﺋت .
ﺋﮔر ﺳﯩﺰ  :ﻛﺎﭘﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺪﺋت ۋە ﻛﺎﭘﯩﺮ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺪﺋﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﯩﻘﻠﯩﻤﯩﺴ ﻧﯩﻤ ؟ دﯨﺴﯩﯩﺰ .
ﺟﺎۋاپ  :ﭘﯧﺸﯩﯟا ﮬﺎﻓﯩﺰ ﮬﻛﻣﯩ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن " :ﻛﯩﺸﯩﻨ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺪﺋت ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘرﯨﺰﻟﯩ ﮬﻣﻤﯩ ﻣﻟﯘم ﺑﻮﻟﻐﺎن ،
ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻮرﺗﺎق ﻗﺎرﯨﺸ ﺑﺎر ﮬﻣﺪە ﮬﯩﭽﻘﺎﻧﺪاق ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﻤﺳﻠﯩ ﮬﯩﭻ ﺑﺎﻧﺎ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻣﺳﯩﻠﯩﻨ ﺋﯩﻨﺎر
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر  ،ﻣﺳﯩﻠن  ،ﭘرﯨﺰ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﺶ  ،ۋاﺟﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨ ۋاﺟﯩﭗ ﺋﻣس ﻗﯩﻠﯩﺶ  ،ﻳﺎﻛ ﮬﺎرام ﺑﯩﺮ
ﻧرﺳﯩﻨ ﮬﺎﻻل ﻗﯩﻠﯩﺶ  ،ﮬﺎﻻل ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨ ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﺶ ؛ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻟﻼھ  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﺴ ۋە ﻛﯩﺘﺎﺑ ﮬﻗﻘﯩﺪە ﺋﯘﻻر ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮاق
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻧرﺳﯩ ،ﻣﻳﻠ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﺋﯩﺘﺮاپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ  ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ  ،ﻛﯩﺘﺎﭘﻨ ۋە ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻟﭽﯩﺴ
ﺑﯩﻠن ﺋۋەﺗن ﻧرﺳﯩﻨ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﺘﯘر .
ﺟﯘﮬﻣﯩﻴﻴﻟرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺪﺋﯧﺘﯩ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋزﯨﺰ ۋە ﺋﯘﻟﯘغ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﺶ  ،ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨ ، ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴ
ﺑﯩﺮ ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﻣﺧﻠﯘق)ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﻐﺎن ( دﯨﻴﯩﺶ ؛ ﻗدەرﯨﻴﻴﻟرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺪﺋﯧﺘﯩ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﻨ ۋە ﺋﯩﺶ‐ﮬرﻛﺗﻠﯩﺮﯨﻨ
ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﺶ  ،ۋە ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻟﯘغ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﻣﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﺟﺳﺴﯩﻤﻟرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺪﺋﯧﺘ . .. ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺪﺋﺗﻠرﮔ
ﺋﻮﺧﺸﺎش .
ﺋﯩﯩﻨﭽ ﺗﯜرى  :ﻛﺎﭘﯩﺮ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺪﺋﺗﻠر  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﯩﻘﻠﯩﻤﯩﺴ : ﻛﯩﺘﺎب ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻟﭽﯩﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺋۋەﺗن ﻧرﺳﯩﺪﯨﻦ
ﻣﻟﯘم ﻧرﺳﯩﻨ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻨ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﯩﺪﺋت .
ﻣرۋاﻧﯩﻴﻴﻟرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺪﺋﯧﺘﯩ ﺋﻮﺧﺸﺎش ) ﺋﯘﻻر ﻧ ﺋﯘﻟﯘغ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠر ﺋﺎﺷﺎرا ﺋﻳﯩﭙﻠﯩن ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﯩﺘﺮاپ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن  ،ﮬﻣﺪە
ﺋﯘﻻرﻧ ﻛﺎﭘﯩﺮ دەپ ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﺋﯘ ﺳۋەﭘﻠﯩﻚ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺑﻳﺌت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ رەت ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن (  ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑزى ﻧﺎﻣﺎزﻻرﻧ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻗ ۋاﻗﺘﯩﻐﺎ ﺳﯜرﯨﺸ ، ﮬﯩﻴﯩﺘﺘﺎ ﺧﯘﺗﺒﯩﻨ ﻧﺎﻣﺎزدﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﻗﯩﻠﯩﺸ ، ﺟﯜﻣ ﺧﯘﺗﺒﯩﺴ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ﻗﯩﻠﯩﺸ] " . 
ﻣﺋﺎرﯨﺠﯘل ﻗﯘﺑﯘل ) [ . ( 504-2503
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ ﻣﺳﯩﻠ : ﺑﯩﺪﺋت ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ؟ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ ‐ﻳﻮق ؟
ﺟﺎۋاپ :
ﺋﮔر ﺋﯘ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺪﺋت ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﺋﯘﻧ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﻣﯘﻧﯘ ﺋﯩ ﺋﮬﯟاﻟﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟ ﺋﻣس :
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ : ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻗﺴﯩﺘ دﯨﻨﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﯩﻘﯩﺘﯩﺶ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼردا ﺷك ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻧﻠﯩ ﻣﻟﯘم ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﺎدەم
ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﻛﺎﭘﯩﺮ ؛ ﺋﻣﻟﯩﻴﺗﺘ ، ﺋﯘ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻳﺎت ﻛﯩﺸ ﮬﻣﺪە دﯨﻦ دۈﺷﻤﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪۇر .
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ﺋﯩﯩﻨﭽ : ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪاﻧﻐﺎن ۋە ﻗﺎﻳﻤﯘﻗﺘﯘرۇﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ دەﻟﯩﻞ ﺗﯘرﻏﯘزۇﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻛﺎﭘﯩﺮﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .
ﺋﮔر ﺋﯘ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺪﺋت ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺋﯘ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ  ،ﺑﻟ ﺋﯘ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪا ﺗﯘرﯨﯟﯨﺮﯨﺪۇ  ،ﻟﯩﯩﻦ ﺋﯘ ﭼﻮڭ
ﻗﺑﯩﮫ ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر .
ﺋﮔر ﺳﯩﺰ  :ﺑﯩﺪﺋﺗﭽﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﻗﺎﻧﺪاق ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ ؟ دﯨﺴﯩﯩﺰ .
ﺟﺎۋاپ :
ﭘﯧﺸﯩﯟا ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺑﯩﻦ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ  ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ رەﮬﯩﻢ‐ﺷﭘﻘت ﻗﯩﻠﺴﯘن  ،ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  " :ﮬر ﺋﯩﯩﻠﯩﺴﯩ ﻗﺎرﯨﺘﺎ  ،ﺑﯩﺰ ﺑﯘ
ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن دەپ دەۋا ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺑﯩﺮاق ﻛﺎﭘﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗۋەن ﺑﯩﺪﺋﺗﻠرﻧ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ، 
ﺋﯘﻻرﻏﺎ دۈﺷﻤﻧﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﺳﻛﻤﺳﺘﯩﻦ ﺋﯘﻻرﻧ ﮬﻗﯩﻘﺗ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯩﺮەك  .ﻟﯩﯩﻦ
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻗﯩﻘﺗﻨ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋزﯨﻨ ﭼﻮڭ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺴك  ،ﺋﺎﻟﻼھ دەﻳﺪۇ  :ﻣﯘﺷﺮﯨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺧﯘﺩﺍﻧ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﯩﻠﻠﯩﻤﺎﯕﻼﺭ) ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼﺭ( ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻤﯩﻪﻧﻠﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻫﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﺍﻟﻪ ﻧ ﺗﯩﻠﻼﻳﺪﯗ ] .ﺋﻧﺌﺎم)
ﭼﺎﮬﺎرﭘﺎﻳﻼر(  . . . [ 108 :ﺋﮔر ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺟﺎﮬﯩﻞ ۋە ﮬﺎﻛﺎۋۇرﻟﯩﻘﯩﻨ ﺑﺎﻳﻘﯩﺴﺎق  ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻧﺎﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﻨ
ﻛرﺳﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﻤﯩﺰ  ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻧﺎﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘش ﺑﯩﺰﮔ ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .
ﺋﯘﻻر ﺑﯩﻠن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨ ﺋﯜزۈﺷ ﻛﻟﺴك  ،ﺋﯘ ﺑﯩﺪﺋﺗ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ  .ﺋﮔر ﺋﯘ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺪﺋت ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨ ﺋﯜزۈش ۋاﺟﯩﭗ  ،ﺋﮔر ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗۋەن ﺑﯩﺪﺋت ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﭘﺴﯩﻠﯩ ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﻤﯩﺰ  ،ﺋﮔر ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨ ﺋﯜزۈش ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮەر ﻧﺗﯩﺠ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ  ،ﺋﮔر ﺋﯘﻧﯩﺪا ﺑﯩﺮەر ﻧﺗﯩﺠ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ  ،ﻳﺎﻛ ﺋﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﮔﯘﻧﺎھ ﻗﯩﻠﯩﺸ ۋە ﮬددﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﺸﯩﻨ ﺋﺎﺷﯘرۋەﺗﺴ ﺋﯘﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ؛ ﭼﯜﻧ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﻳﻮق  ،ﻧﺗﯩﺠﯩ ﺋﯩﺮﯨﺸﯩﻠ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ ﺗﺎﺷﻼﺷﻨﯩﯔ ﺋزى ﭘﺎﻳﺪا ۋە ﻧﺗﯩﺠ ، ۋە ﻳﻧ ﺋﺎﺳﺎﺳ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭗ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯘﺋﯩﻤﯩﻨ ﻧﯩﺴﺒﺗن ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨ ﺋﯜزۈش ﮬﺎرام ؛ ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻨ ﺋﯜچ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺋﻮﺷﯘق ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯨﺘﯩﺸ) 
ﮔپ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘ (ﮬﺎﻻل ﺋﻣس  ] .ﺋﯩﺒﻨﯘ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ ﻓﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ.2 ج  .293 ،ب دﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﻨﺪى [ .
ﺋﯩﯩﻨﭽ ﺗﯩﻤﺎ  :ﺷﯩﺮﯨﻚ  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯜرﻟﯩﺮى  ،ۋە ﮬر ﺑﯩﺮ ﺗﯜرﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﯩﻘﻠﯩﻤﯩﺴ. 
ﭘﯧﺸﯩﯟا ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺑﯩﻦ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن :
" ﺷﯩﺮﯨﻚ ﺋﯩ ﺗﯜرﻟﯜك  (1 :دﯨﻨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮۋﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﭼﻮڭ ﺷﯩﺮﯨﻚ  (2 .ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗۋەن ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺷﯩﺮﯨﻚ .
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﺗﯜر  :ﭼﻮڭ ﺷﯩﺮﯨﻚ  ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ " ﺷرﯨﺌﺗﻨ ﺑﯩﯩﺘﯜﭼ ﺷﯘﻧﺪاق دەپ ﺳﯜﭘﺗﻠﯩن ﺷﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺗﯜرى ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻨ دﯨﻨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮۋﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ  " .ﻣﺳﯩﻠن  ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴ ﺑﯩﺮ
ﺗﯜرﯨﻨ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﻟك ﺑﯩﺮﺳﯩ ﺑﯩﻐﯩﺸﻼش  ،ﻳﻧ ، ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﻟك ﺑﯩﺮﺳﯩ ﻧﺎﻣﺎز ﻗﯩﻠﯩﺶ  ،ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﻟك ﺑﯩﺮﺳﯩ روزا
ﺗﯘﺗﯘش ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﻟك ﺑﯩﺮﺳﯩ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﺶ  .ۋە ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﻟك ﺑﯩﺮﺳﯩﺪﯨﻦ ﺗﯩﻠش )دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ( ﻣﯘ
ﭼﻮڭ ﺷﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﯜرى  ،ﻣﺳﯩﻠن  ،ﻗﺑﺮﯨﺪﯨ ﺋﻟﯜﻛﺘﯩﻦ ﺗﯩﻠش ﻳﺎﻛ ﻳﯩﻨﯩﺪا ﻳﻮق)ﻏﺎﺋﯩﭙﺘﯩ (ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﭘﻗت ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ
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ﺑﺎﺷﻘﯩﺴ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘزﯨﺸﯩﻨ ﺗﯩﻠپ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ .
ﺋﯩﯩﻨﭽ ﺗﯜرى  :ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺷﯩﺮﯨﻚ  ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ  :ﺷرﯨﺌت ﺷﯩﺮﯨﻚ دەپ ﻧﺎم ﺑرﮔن  ،ﻟﯩﯩﻦ دﯨﻨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺎرﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺳز ﻳﺎﻛ
ﮬرﻛت ﺟﮬﺗﺘﯩ ﺋﯩﺶ‐ﺋﻣﻟردۇر  ،ﻣﺳﯩﻠن  ،ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴ ﺑﯩﻠن ﻗﺳم ﻗﯩﻠﯩﺶ  ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن :
ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴ ﺑﯩﻠن ﻗﺳم ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﻳﺎﻛ ﻣﯘﺷﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .
ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﻟك ﺑﯩﺮﺳ ﺑﯩﻠن ﻗﺳم ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ، ﺷﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﻟك ﺑﯩﺮﺳﯩﻨ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘﻗﻘﺎ ﺋﯩ دەپ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎت
ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ  ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺷﯩﺮﯨﻨ ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﻣﯘﺷﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  ،ﻗﺳم ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼ ﻣﻳﻠ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﻧﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﻧﻤﯩﺴﯘن  .ﺷﯘﯕﺎ ﭘﻳﻐﻣﺒر)ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﺑﯩﻠن  ،ﻳﺎﻛ رەﺋﯩﺲ ،
ﭘﺮﯦﺰدﯦﻨﺖ ﺑﯩﻠن  ،ﻳﺎﻛ ﻛﺋﯧﺒ ﺑﯩﻠن  ،ﻳﺎﻛ ﺟﺑﺮاﺋﯩﻞ ﺑﯩﻠن ﻗﺳم ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ  ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﺷﯩﺮﯨﻚ  ،ﻟﯩﯩﻦ ﻛﯩﺸﯩﻨ
دﯨﻨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮۋەﺗﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺷﯩﺮﯨﻚ .
ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺷﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯜرﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮى ‐رﯨﻴﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ) ﻛز‐ﻛز ﻗﯩﻠﯩﺶ (  .رﯨﻴﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ  :ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻣس ،
ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧ ﻛرﯨﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻠﯩﺶ .
رﯨﻴﺎ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧ ﺑﯩﺎر ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩﺸ ﺟﮬﺗﺘ ﺋﯩ ﻗﯩﺴﯩﻤﻐﺎ ﺑﻟﯩﻨﯩﺪۇ :
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ : ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﺋﺳﻠ ﻣﻧﺒﯩﻴﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘش  ،ﻳﻧ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨ ﭘﻗت ﻛز‐ﻛز ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ  ،ﺑﯘ ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘ
ﺋﯩﺸ ﺋﯩﻨﺎۋەﺗﺴﯩﺰ ۋە رەت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ؛ ﭼﯜﻧ ﺋﺑﯘ ﮬﯘرەﻳﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣرﻓﯘﺋ ﮬدﯨﻴﺲ) ﻳﻧ ،ﺑﯩﯟاﺳﺘ ﭘﻳﻐﻣﺒردﯨﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن
ﮬدﯨﻴﺲ( ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨ ، ﺋﯘﻟﯘغ ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  :ﻣن ﺷﯩﺮﯨﻠرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺷﯩﺮﯨﺘﯩﻦ ﺋڭ ﺑﯩﮭﺎﺟﺗﺘﯘرﻣن  ،ﺷﯘﯕﺎ
ﻛﯩﻤ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺑﻟك ﺑﯩﺮﺳﯩﻨ ﻣﺎﯕﺎ ﺷﯩﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﺴﺎ  ،ﻣن ﺋﯘﻧ ۋەﻣﺎﯕﺎ ﺷﯩﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧرﺳﯩﺴﯩﻨ
ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯨﺘﯩﻤن  ] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن [ 2985 ،
ﺋﯩﯩﻨﭽ : رﯨﻴﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺒدەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﯜز ﺑرﺳ ، ﻳﻧ ، ﺋﯩﺒﺎدەت ﺋﺳﻠﯩﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
رﯨﻴﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﯟاﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ﺑﯘ ﺋﯩ ﺗﯜرﻟﯜك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ :
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ : ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎرﺷﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ  ،ﺑﯘ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ زﯨﻴﺎن ﻳﺗﯜزﻣﻳﺪۇ .
ﻣﺳﯩﻠن  :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺑﯩﺮ رەﻛت ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘدى  ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﯩﻨﭽ رەﻛﺗﺘ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻛﻟﺪى  ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘ ﺋﯩﭽﯩﺪە
رۇﻛﯘ ﻳﺎﻛ ﺳﺟﺪﯨﻨ ﺋﯘزۇﻧﺮاق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ، ﻳﺎﻛ ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘۋﯨﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻧ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪۇ  .ﺋﮔر ﺋﯘ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎرﺷﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ زﯨﻴﯩﻨ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ  ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺑﯘ ﺋﻮﻳﻐﺎ ﻗﺎرﺷ ﻛﯜرەش ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﯩﺪۇ  .ﺑﯩﺮاق ﺋﯘ ﺷﯘ ﺋﻮﻳﻐﺎ ﺋﮔﺷﺴ ، ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ رﯨﻴﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯩﺶ‐ﺋﻣل ﺑﯩﺎر ،ﺑﺎﺗﯩﻞ  .ﻣﺳﯩﻠن  ،ﺋﮔر ﺋﯘ ﺋرە ﺗﯘرۇﺷﯩﻨ ﻳﺎﻛ ﺳﺟﺪﯨﺴﯩﻨ ﺋﯘزۇن
ﻗﯩﻠﺴﺎ  ،ﻳﺎﻛ ﺋزﯨﻨ ﻳﯩﻐﻼﺗﺴﺎ  ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺑﯩﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯩﺘﯩﺪۇ  .ﺑﯩﺮاق ﺑﯘ ﺑﯩﺎر ﺑﻮﻟﯘش ﭘﯜﺗﯜل ﺋﯩﺒﺎدەﺗ ﻛﯩﯩﻴﯩﭗ
ﺑﺎراﻣﺪۇ‐ﻳﻮق ؟
ﺑﯩﺰ دەﻳﻤﯩﺰﻛ ، ﺑﯘ ﺋﯩ ﺧﯩﻞ ﺋﮬﯟاﻟﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟ ﺋﻣس :
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ﺑﯩﺮى  ،ﺋﯩﺒﺎدﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮى ﺑﯩﺸ ﺑﯩﻠن )ﺋﺎرﻟﯩﻘﯩﺪا ﺋﺰۈﻟﯜپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ( ﺋﯘﻻﻧﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  ،ﺑﯘ ﮬﺎﻟﺪا ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮى ﺑﯩﺎر
ﺑﻮﻟﯘش ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺑﯩﺎر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .
ﻣﺳﯩﻠن  :ﻧﺎﻣﺎز  ،ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘ ﻗﯩﺴﻤ ﺑﯩﺎر ﺑﻮﻟﯘﻧﻤﯩﻐﺎن ﺋﮬﯟاﻟﺪا  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗ ﻗﯩﺴﻤ ﺑﯩﺎر ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ  ،ﺷﯘﯕﺎ ﭘﯜﺗﯜل
ﻧﺎﻣﺎز ﺑﯩﺎر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .
ﻳﻧ ﺑﯩﺮى  ،ﺋﮔر ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺸ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘ ﻗﯩﺴﻤ ﺳﺎق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  ،ﻛﯩﻴﯩﻨ ﻗﯩﺴﻤ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺎر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .رﯨﻴﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯩﻨ ﺳﺎق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯩﻨ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺎر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﺴﺎﻟ ﺑﻮﻟﺴﺎ  :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﺪە  100رﯨﻴﺎل ﺑﺎر  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ  50ﻧ ﺳﺎﻏﻼم ﻧﯩﻴت ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﺳدﯨﻘ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ  ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ  50ﻧ ﻛز‐ﻛز ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻗﺴﯩﺘﯩﺪە ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ  .ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘ50 ى ﻗﻮﺑﯘل ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  ،ﻛﯩﻴﯩﻨ50 ى ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﻮﺑﯘل
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ  .ﭼﯜﻧ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﺴ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن " .
] ﺋﯩﺒﻨﯘ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻨﻨﯩﯔ رﯨﺴﺎﻟﯩﻠر ۋە ﻓﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ ، ﺗۋﮬﯩﻴﺪ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﯩﯔ ﺷرﮬﯩﺴ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺳز ) -1ج -114 ،ب ( ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ
ﻧﺷﯩﺮى[ .
ﭘﯧﺸﯩﯟا ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺳﺎﻟﯩﮫ ﻣﯘﻧﺟﺠﯩﺪ
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