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ﺳﯘﺋﺎل
ﻣﺎﯕﺎ ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﮬﺎرەﺗﻨ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ دەپ ﺑرﺳﯕﻼر  .ﻣن ﺑﯘﻧ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜن ﺳﻮراۋاﺗﯩﻤن  .ﻳﻧ ﻣن
ﻛﯘرﺳﯩ ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋرەﭘﭽﯩﺴﯩﻨ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﺴﺎم ﺋﯩﻨﯩﻠﯩﺰﭼ ﮬرﯨﭙﻠر ﺑﯩﻠن ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻻﻳﻤن  .ﭼﯜﻧ ﻣن ﺋﯘﻟﯘغ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋزﯨﻨ ﺗﯩﻠﻐﺎ
ﺋﺎﻟﻐﺎن ﮔﯜزەل ﺋﺎﻳﺗﻠرﻧ ﺋﮔﯩﻨﯩﺸ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﻤن  .ﺑﯘ ﺳﯘﺋﺎﻟﯩﻤﻐﺎ ﺟﺎۋاپ ﺑﯩﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯜد ﻗﯩﻠﯩﻤن  ،ﭼﯜﻧ ﻗﻟﺒﯩﻢ
ﺟﺎۋاﭘﻘﺎ ﺗﺷﻨﺎ  .ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳﻳﯜﻣﻠﯜك ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴ ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ رەﮬﯩﻢ‐ﺷﭘﻘت ﻗﯩﻠﺴﯘن .
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﻣدﮬﯩﻴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن .
ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠن  ،ﺳﯩﺰﮔ ﻳﯩﺘﻛﻠﯩﻨﯩﺸﻨ ﺋﺎﺳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن  ،ﻗﻟﺒﯩﯩﺰﻧ ﺋﯩﭽﯩﯟەﺗن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﻣدﮬﯩﻴﻠﻳﻤﯩﺰ  .ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﯩﺰﻧ ۋە
ﺳﯩﺰﻧ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﭼﯩﯔ ﺗﯘرﻏﯘزﯨﺸﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ ﮬﻣﺪە ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ دﯨﻨ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯩﺰﻧ ﺋﮔﯩﻨﯩﺸ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯩﺰﻏﺎ ﺗﺷﻛﯘر ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰ  .ۋە ﺳﯩﺰﮔ ﺋﯩﺒﺎدﯨﺘﯩﯩﺰﻧ رۇﺳﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﻠﯩﻤﻨ ﺋﯩﻟﺷﺘ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎن ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﯩﺰﻏﺎ
ﮬﻣﺪە ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎن  ،ﺋﯘﻧ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﻮﻳﯩﭽ ﭼﯜﺷﯩﻨﻟﯩﯩﭽ ﺋرەب ﺗﯩﻠﯩﻨ ﺋﮔﯩﻨﯩﺸ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺸﯩﯩﺰﻏﺎ ﻧﺳﯩﮭت
ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ  .ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺳﯩﺰﮔ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﯩﻤﻨ ﺑﯩﺮﯨﺸﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ .
ﺗﺎﮬﺎرەﺗﻨﯩﯔ ﺷﻛﻠﯩ ﻛﻟﺴك  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩ ﺧﯩﻞ ﺷﻛﻠ ﺑﺎر :
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ : ۋاﺟﯩﭗ ﺷﻛﯩﻞ  :ﻳﻧ: 
 -1ﻳﯜزﻧ ﺗﻮﻟﯘق ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﻳﯘﻳﯘش  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯧﻐﯩﺰ ۋە ﺑﯘرۇﻧﻨ ﭼﺎﻳﻘﺎش ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە .
 -2ﺋﯩ ﻗﻮﻟﻨ ﺟﻳﻨﻛﯩﭽ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﻳﯘﻳﯘش
 -3ﺑﺎﺷﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨ ﺳﯜرﺗﯜش) ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺶ(  ،ﺋﯩ ﻗﯘﻻﻗﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە .
 -4ﺋﯩ ﭘﯘﺗﻨ ﺋﯩ ﺋﻮﺷﯘق ﺑﯩﻠن ﻗﻮﺷﯘپ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﻳﯘﻳﯘش  ،ﻳﯘﻗﺎرﻗ ﮬرﺑﯩﺮﯨﺪﯨ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻤﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎن
ﺋزاﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﻳﯘﻳﯘﺷﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪۇ .
 -5ﺗرﺗﯩﭗ  ،ﻳﻧ ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠن ﻳﯜزﻧ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩ ﻗﻮﻟﻨ ﻳﯘﻳﯘش  ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻨ ﺳﯜرﺗﯜش ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩ ﭘﯘﺗﻨ ﻳﯘﻳﯘش .
ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒر ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ( ﺗﺎﮬﺎرەﺗﻨ ﻣﯘﺷﯘ ﺗرﺗﯩﭗ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﺎﻟﻐﺎن .
 -6ﻛﻳﻨ‐ﻛﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘش  ،ﻳﻧ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋزاﻻرﻧ ﺑﯩﺮ ﺋزاﻧ ﻳﯘﻳﯘش ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨ ﺋزاﻧ ﻳﯘﻳﯘش ﺋﺎرﻟﯩﻘﯩﻨ ﺋﺎدەت
ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﯘزۇن دەپ ﻗﺎرﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن دەرﯨﺠﯩﺪە ﺋﯜزۈپ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻛﻳﻨ ‐ﻛﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﻳﯘﻳﯘش ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﺑﯩﺮ ﺋزادﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻛﯩﻴﻨ
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ﺋزاﻧ ﺋﯘﻻپ ﻳﯘﻳﯩﺪۇ .
ﺑﯘ ﭘرﯨﺰﻟرﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠ : ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﯘ ﺳزى  :ﺋ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ! ﻧﺎﻣﺎﺯ )ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻗﭽ ﺑﻮﻟﯘﭖ( ﺗﯘﺭﻏﯩﻨﯩﻼﺭﺩﺍ ،ﻳﯜﺯﯛﯕﻼﺭﻧ ﻳﯘﻳﯘﯕﻼﺭ،
ﻗﻮﻟﯘﯕﻼﺭﻧ ﺟﻪﻳﻨﯩﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﻳﯘﻳﯘﯕﻼﺭ ،ﺑﯩﺸﯩﻼﺭﻧ ﺳﯜرﺗﯜﯕﻼر)ﻣﻪﺳﻬ ﻗﯩﻠﯩﻼﺭ( ،ﭘﯘﺗﯘﯕﻼﺭﻧ ﺋﻮﺷﯘﻗﯘﯕﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﻮﺷﯘﭖ ﻳﯘﻳﯘﯕﻼﺭ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺟﯘﻧﯘﺏ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ﭘﺎﻛﻠﯩﻨﯩﻼﺭ )ﻳﻪﻧ ﻏﯘﺳﻠ ﻗﯩﻠﯩﻼﺭ( ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ )ﺳﯘ ﺯﯨﻴﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ( ،ﻳﺎﻛ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﯘﭖ )ﺳﯘ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺴﺎﯕﻼﺭ( ،ﻳﺎﻛ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﯩﻼﺭ ﻫﺎﺟﻪﺗﺨﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﻪﻥ )ﻳﻪﻧ
ﺗﺎﻫﺎﺭﻩﺕ ﺳﯘﻧﺪﯗﺭﻏﺎﻥ( ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ،ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﻘﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ )ﻏﯘﺳﻠ ﺗﺎﻫﺎﺭﻩﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ( ﺳﯘ
ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺴﺎﯕﻼﺭ ،ﭘﺎﻙ ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﺘﺎ ﺗﻪﻳﻪﻣﻤﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﻼﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﺯﯛﯕﻼﺭﻏﺎ ﻗﻮﻟﯘﯕﻼﺭﻏﺎ ﻣﻪﺳﻬ ﻗﯩﻠﯩﻼﺭ ،ﺍﻟﻪ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﻨ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺍﻟﻪ ﺷﯜﻛﯜﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧ ﭘﺎﻙ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ) ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ(
ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﻨ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﺷﻨ ﺧﺎﻻﻳﺪﯗ ] .ﻣﺎﺋﯩﺪە ) داﺳﺘﯩﺨﺎن ( [ 6 :
ﺋﯩﯩﻨﭽ ﺷﻛﯩﻞ  :ﻣﯘﺳﺘﮬپ ﺷﻛﯩﻞ  :ﻳﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻧﯩﯔ ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ( ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﺪە
ﻛﻟﻧﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﻼﺗ ﺗۋەﻧﺪﯨﯩﭽ: 
 -1ﭘﺎﻛﻠﯩﻨﯩﺸﻨ ۋە ﺗﺎﮬﺎرەﺗﺴﯩﺰﻟﯩﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﻨ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﺶ  ،ﮬﻣﺪە ﻧﯩﻴت ﺋﯧﻐﯩﺰدا دﯨﻴﯩﻠﻤﻳﺪۇ  .ﻗﺎﻟﺪى ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻣﯘ ﺷﯘﻧﺪاق
.
 -2ﺑﯩﺴﻤﯩﻠﻼھ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤ ﺑﯩﻠن( دﯨﻴﯩﺶ
 -3ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩ ﺋﺎﻟﻘﯩﻨﯩﻨ ﺋﯜچ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﻳﯘﻳﯘش
 -4ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯜچ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻨ ﭼﺎﻳﻘﺎش  ،ۋە ﺑﯘرﻧﯩﻨ ﺋﯜچ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﭼﺎﻳﻘﺎش  ،ﺑﯘرﻧﯩﺪﯨ ﺳﯘﻧ ﺳﻮل ﻗﻮﻟ ﺑﯩﻠن ﻣﯩﺸﻘﯩﺮﯨﺶ .
 -5ﻳﯜزﻧ ﺋﯜچ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﻳﯘﻳﯘش  .ﻳﯜزﻧﯩﯔ ﭼﯧ ﺋﯘزۇﻧﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎدەﺗﺘ ﭼﺎچ ﺋﯜﻧن ﺟﺎﻳﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﺋﯩ ﺟﺎۋﻏﺎي ۋە ﺋﯩﻛﻨﯩﯔ
ﺗۋﯨﻨﯩﯩﭽ ، ﺗﻮﻏﯩﺮﺳﯩﻐﺎ ﺋﻮڭ ﻗﯘﻻﻗﺘﯩﻦ ﺳﻮل ﻗﯘﻻﻗﻘﯩﭽ . ﺋر ﻛﯩﺸ ﺳﺎﻗﯩﻠﯩﻨ ﻳﯘﻳﯩﺪۇ ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻳﯜزﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤ . ﺋﮔر ﺋﯘ
ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯩ ۋە ﺳﯩﺮﺗ ﻳﯘﻳﯘﻟﯩﺪۇ  ،ﺋﮔر ﺗﯧﺮﯨﻨ ﻳﮔپ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻗﻮﻳﯘق ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﻼ ﻳﯘﻳﯩﻠﯩﺪۇ ﮬﻣﺪە
ﺑﺎرﻣﺎق ﺑﯩﻠن ﺋﺎرﯨﻠﯩﻨﯩﺪۇ .
 -6ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩ ﻗﻮﻟﯩﻨ ﺟﻳﻨﻛﯩﭽ ﺋﯜچ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﻳﯘﻳﯩﺪۇ  ،ﮬﻣﺪە ﻗﻮﻟﻨﯩﯔ ﭼﯧ ﺗﯩﺮﻧﺎﻗﻼر ﻗﻮﺷﯘﻟﯘپ ﺑﺎرﻣﺎﻗﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯘﭼﯩﺪﯨﻦ ﭼﻮڭ
ﺑﯩﻠﻛﻨﯩﯔ ﺗۋﯨﻨﯩﯩﭽ . ﮬﻣﺪە ﻳﯘﻳﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﻗﻮﻟﻐﺎ ﭼﺎﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺧﯧﻤﯩﺮ ﻳﺎﻛ ﻻي  ،ﺳﯩﺮ ۋە ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺳﯘﻧﯩﯔ
ﺗﯧﺮﯨ ﺗﯩﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﺳﯘپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﯩﻤﯩﻠرﻧ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘش ﻛﯩﺮەك .
 -7ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﺎﺷﻨ ۋە ﺋﯩ ﻗﯘﻻﻗﻨ ﺋﯩ ﻗﻮﻟﻨ ﻳﯘﻳﯘﺷﺘﯩﻦ ﻗﯩﭙﻘﺎﻟﻐﺎن ﮬﻟﻠﯜﻛﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯩ ﺳﯘ ﺑﯩﻠن ﺳﯜرﺗﯩﺪۇ  .ﺑﺎﺷﻨ
ﺳﯜرﺗﯜﺷﻨﯩﯔ ﺷﻛﻠ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯘ ﺑﯩﻠن ﮬﻟﻧن ﺋﯩ ﻗﻮﻟﻨ ﺑﺎﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪى ﻗﯩﺴﻤﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻻرﻧ ﮔدەﻧﯩﭽ
ﻣﺎﯕﺪۇرﯨﺪۇ  ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻرﻧ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇپ ﻛﯩﻠﯩﺪۇ  .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩ ﻛرﺳﺗﯜچ ﺑﺎرﻣﺎﻗﻨ ﺋﯩ ﻗﯘﻻﻗﻨﯩﯔ
ﺗﺷﯜﻛﯩ ﻛﯩﺮﮔﯜزﯨﺪۇ  ،ﺳﯩﺮﺗﯩﻨ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩ ﺑﺎش ﺑﺎرﻣﺎق ﺑﯩﻠن ﺳﯜرﺗﯩﺪۇ  .ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﭼﯧﭽﯩﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﺗن  ،ﻣﻳﻠ ﺋﯘ
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ﻗﻮﻳﯘۋﯨﺘﯩﻠن ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪى ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻳﯘﻧﺪﯨ ﭼﺎچ ﺋﯜﻧن ﺟﺎﻳﻐﯩﭽ ﺋرۈﻟن ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺋﯘﻧ ﺳﯜرﺗﯩﺪۇ  ،ﮬﻣﺪە
ﭼﯧﭽﯩﻨﯩﯔ دۈﻣﺒﯩﺴﯩ ﭼﯜﺷﯜپ ﺗﯘرﻏﺎن ﻗﯩﺴﻤﯩﻨ ﺳﯜرﺗﯜش ۋاﺟﯩﭗ ﺋﻣس .
 -8ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩ ﭘﯘﺗﻨ ﺋﯩ ﺋﻮﺷﯘﻗﻘﯩﭽ ﻳﯘﻳﯩﺪۇ  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯩ ﺋﻮﺷﯘق ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﺎﭼﺎﻗﻨﯩﯔ ﺗۋﻧ ﻗﯩﺴﻤﯩﺪا ﭼﻮﻗﭽﯩﻴﯩﭗ ﺗﯘرﻏﺎن
ﺋﯩ ﺳﯕك .
ﻳﯘﻗﺎرﻗﯩﻼرﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠ ﺑﻮﻟﺴﺎ  :ﺋﯘﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎزاﺗردﯨﺴ ﮬﯘﻣﺮاﻧﻨﯩﯔ ﮬدﯨﻴﺴ ، ﺋﯘﻧﯩﺪا ﻣﯘﻧﺪاق دﯨﻴﯩﻠن  :ﺋﯘﺳﻤﺎن ﺑﯩﻦ ﺋﻓﻔﺎن)
ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ رازى ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﺗﺎﮬﺎرەﺗ ﺳﯘ ﭼﺎﻗﯩﺮدى‐دە  ،ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﺎﻟﺪى  .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯩ ﺋﺎﻟﻘﯩﻨﯩﻨ ﺋﯜچ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﻳﯘدى ،
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻨ ﭼﺎﻳﻘﯩﺪى ۋە ﻣﯩﺸﻘﯩﺮدى ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﯜزﯨﻨ ﺋﯜچ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﻳﯘدى ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻮڭ ﻗﻮﻟﯩﻨ ﺟﻳﻨﻛﯩﭽ ﺋﯜچ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﻳﯘدى ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺳﻮل ﻗﻮﻟﯩﻨ ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻳﯘدى ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯧﺸﯩﻨ ﺳﯜرﯨﺘﺘ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻮڭ ﭘﯘﺗﯩﻨ ﺋﯩ ﺋﻮﺷﯘﻗﻘﯩﭽ ﺋﯜچ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﻳﯘدى ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺳﻮل ﭘﯘﺗﯩﻨ ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻳﯘدى ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨﺪى  " :ﻣن ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻟﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ( ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﺎﮬﺎرﯨﺘﯩﻤ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛردۈم ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻟﭽﯩﺴ ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ( ﻣﯘﻧﺪاق دﯨﺪى  :ﻛﯩﻤ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﺎﮬﺎرﯨﺘﯩﻤ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﺎﻟﺴﺎ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺋﯩ رەﻛت ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ  ،ﮬﻣﺪە ﻧﺎﻣﺎزدا ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﯩﻤﯩﻨ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﯩﺴﺎ  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﺮﻛ ﮔﯘﻧﺎﮬﻠﯩﺮى ﻛﭼﯜرۋﯨﺘﯩﻠﯩﺪۇ  ] . " .ﺋﯘﻧ
ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن  ،ﭘﺎﻛﻠﯩﻨﯩﺶ [ 331
ﺗﺎﮬﺎرەﺗﻨﯩﯔ ﺷرﯨﺘﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﺎ  :ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻮﻟﯘش  ،ﺋﻗﯩﻞ  ،ﭘرﯨﻖ ﺋﯩﺘﯩﺶ ۋە ﻧﯩﻴت  .ﺷﯘﯕﺎ ﻛﺎﭘﯩﺮﻧﯩﯔ  ،ﺳﺎراﯕﻨﯩﯔ  ،ﺋﯘﻧ ﭘرق
ﺋﯩﺘﻟﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ  ،ۋەﺳﺎﻟﻘﯩﻨﺪاﺷﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻧﯩﻴﺗﻨ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﮬﺎرەﺗﻨ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﮬﺎرﯨﺘ ﺗﻮﻏﺮا
ﺋﻣس  .ﮬﻣﺪە ﺳﯘﻧﯩﯔ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﺷ ﺷرﯨﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ﺷﯘﯕﺎ ﻧﯩﺠﯩﺲ ﺳﯘ ﺑﯩﻠن ﺗﺎﮬﺎرەت ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ  .ۋە ﻳﻧ ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸ
ﺗﯩﺮﻧﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳﯩﺮ ﺧﯧﻨﯩ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺳﯘﻧﯩﯔ ﺗﯧﺮە ۋە ﺗﯩﺮﻧﺎﻗﻼرﻏﺎ ﺗﯩﯩﺸﯩﻨ ﺗﻮﺳﯘپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﯩﻤﯩﻠرﻧ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘش
ﺷرت .
ﺑﯩﺴﻤﯩﻠﻼھ دﯨﻴﯩﺶ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺑﻟﯩﻠﻧن ﺋﯩﺶ  ،ﺑﯩﺮاق ﺋﯘﻻر ﺋﯘﻧﯩﯔ ۋاﺟﯩﭗ ﻳﺎﻛ ﺳﯜﻧﻨﺗﻠﯩﯩﺪە
ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻠﯩﺸﯩﺪۇ  .ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧ ﺗﺎﮬﺎرەﺗﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪا ﻳﺎﻛ ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺋﯩﺴﯩ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﯘﻧ دﯨﻴﯩﺶ ﻛﯩﺮەك .
ﮬﻣﺪە ﺗﺎﮬﺎرەت ﺷﻛﻠﯩﺪە ﺋر ﻛﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﺳﯩﺪا ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻳﻮق .
ﺗﺎﮬﺎرەﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ  " :ﺋﺷﮭدۇ ﺋﻧﻼ ﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻻھ ۋەﮬﺪەﮬﯘ ﻻﺷرﯨﻴ ﻟھ  .ﭼ ﺋﺷﮭدۇ ﺋﻧﻨ ﻣﯘﮬﻣﻤدەن
ﺋﺑﺪۇﮬﯘ ۋە رەﺳﯘﻟﯘھ ) ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤن ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻼھ ﻳﻮق  ،ﺋﯘ ﻳﺎﻟﻐﯘز  ،ﺷﯩﺮﯨ ﻳﻮق  .ۋە ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤن
ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﻧﺪﯨﺴ ۋە ﺋﻟﭽﯩﺴ " (. دﯨﻴﯩﺶ ﻣﯘﺳﺘﮬپ  .ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒر ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ( ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  :ﺳﯩﻠردﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻢ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﭗ  ،ۋە ﺗﺎﮬﺎرﯨﺘﯩﻨ ﻣﯘﻛﻣﻤل ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ  " :ﺋﺷﮭدۇ ﺋﻧﻼ
ﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻻھ ۋەﮬﺪەﮬﯘ ﻻﺷرﯨﻴ ﻟھ  .ﭼ ﺋﺷﮭدۇ ﺋﻧﻨ ﻣﯘﮬﻣﻤدەن ﺋﺑﺪۇﮬﯘ ۋە رەﺳﯘﻟﯘھ ) ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤن ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻼھ ﻳﻮق  ،ﺋﯘ ﻳﺎﻟﻐﯘز  ،ﺷﯩﺮﯨ ﻳﻮق  .ۋە ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤن ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﻧﺪﯨﺴ ۋە ﺋﻟﭽﯩﺴ " (. دﯨﺴﯩﻼ ،
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ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺟﻧﻨﺗﻨﯩﯔ ﺳﻛﯩﺰ ﺋﯩﺸﯩ ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﺪۇ  ،ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ  ،ﺷﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﯨﺪۇ  ] .ﺋﯘﻧ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن ،
ﭘﺎﻛﻠﯩﻨﯩﺶ  [ 345ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨﻴﻨﯩﯩﺪە ﺑﯘﻧ ﺑﯘﻧ ﻗﻮﺷﯩﺪۇ  " :ﺋﺎﻟﻼﮬﯘﻣﻤ ﺋﯩﺠﺌﻟﻨﯩ ﻣﯩﻨت ﺗۋۋاﺑﯩﻴﻦ ۋە ﺋﯩﺠﺌﻟﻨﯩ ﻣﯩﻨﯩﻞ
ﻣﯘﺗﺗﮬﮭﯩﺮﯨﻴﻦ ) ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯩﻨ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼردﯨﻦ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ۋە ﻣﯩﻨ ﭘﺎﻛﻼﻧﻐﯘﭼﯩﻼردﯨﻦ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ  ] ".ﭘﺎﻛﻠﯩﻨﯩﺶ  . 50 ،ﮬﻣﺪە
ﺋﻟﺒﺎﻧﯩ ﺋﯘﻧ ﺳﮬﯩﻴﮫ ﺳﯜﻧﻧ ﺋﺑﯘ داۋۇدﺗﺎ ﺳﮬﯩﻴﮫ دەپ ﺗﯜرﮔ ﺋﺎﻳﺮﯨﻐﺎن [ 48 ،
] اﻟﻤﻠﺨﺺ اﻟﻔﻘﻬ ﻟﻠﻔﻮزان  [ 1/36ﻛ ﻗﺎراڭ .
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ  ":ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔ رەﮬﯩﻢ‐ﺷﭘﻘت ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤن " .دﯨن ﺳزﯨﯩﺰﮔ ﻛﻟﺴك  ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﮬﻗﻘﯩﺪە
ﺑﻟﯩﻠﻧﯩﻨ ﺑﻮﻟﺴﺎ  :ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺗرﯨﭙﻠش ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨ ﺳﻮراش  ،ﺧﯘددى ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻤﯩﺰ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻧﺪەك  :ﺍﻟﻪ ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧ ﺗرﯨﭙﻠﻳﺪۇ )ﻳﻪﻧ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧ ﺋﺎﻟﻣﺪﯨﯩﻠرﮔ ﻣﺎﺧﺘﺎپ ﺑﯩﺮﯨﺪۇ  ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺭﻩﻫﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺷﻪﻧﯩﻨ
ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺴﯩﻨ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ( ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ )ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ( ﻣﻪﻏﭙﯩﺮﻩﺕ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ!
ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ)ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ( ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸﯩﻨ ﯞﻩ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﯕﻼﺭ )ﭼﯜﻧ ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯜﯕﻼﺭﺩﯨ ﻫﻪﻗﻘ
ﭼﻮﯕﺪﯗﺭ ،ﺋﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧ ﮔﯘﻣﺮﺍﻫﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻫﯩﺪﺍﻳﻪﺗﻪ،ﺯﯗﻟﻤﻪﺗﺘﯩﻦ ﻳﻮﺭﯗﻗﻠﯘﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﯘﭼﯩﺪﯗﺭ(  ] .ﺋﮬﺰاب) ﻗﻮﺷﯘﻧﻼر(  [ 56 :ﮬﻣﺪە
ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ .
ﭘﯧﺸﯩﯟا ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺳﺎﻟﯩﮫ ﻣﯘﻧﺟﺠﯩﺪ
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