 ‐ 13506دۇﺋﺎﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻮزۇرﯨﺪا ﻗﻮﺑﯘل ﺑﻮﻟﯩﺸ ۋە ﺋﯩﺠﺎﺑت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺷرﺗﻠﯩﺮى ﻗﺎﻳﺴ؟
ﺳﯘﺋﺎل

دۇﺋﺎﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻮزۇرﯨﺪا ﻗﻮﺑﯘل ﺑﻮﻟﯩﺸ ۋە ﺋﯩﺠﺎﺑت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺷرﺗﻠﯩﺮى ﻧﯧﻤﯩﻠردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت؟ 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 ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
دۇﺋﺎﻧﯩﯔ ﺷرﺗﻠﯩﺮى ﻛپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺗۋەﻧﺪە ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﯩﺴﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ:
-1دۇﺋﺎﻧ ﭘﻗت ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺒﺎس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﯘﻏﺎ :ﺋﮔر ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ
ﺳﻮرﯨﺴﺎڭ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺳﻮرا ،ﻳﺎردەم ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﺴﺎڭ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،دﯦن] .ﺗﯩﺮﻣﯩﺰى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-2516 ﮬدﯨﺲ .ﺑﯘ
ﮬدﯨﺴﻨ ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺪا ﻛﻟﺘﯜرﮔن[.
دۇﺋﺎﻧ ﭘﻗت ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﯩﻼ ﻗﯩﻠﯩﺶ دﯦن ﺑﯘ ﺳز ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪۇ :وانﱠ اﻟْﻤﺴﺎﺟِﺪَ ﻟﻠﱠـﻪ ﻓَ َﺗَﺪْﻋﻮا
ﻣﻊ اﻟﻠﱠـﻪ اﺣﺪًا ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﻣﺳﺠﯩﺪﻟر ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻗﻮﺷﯘپ ﮬﯧﭽﯩﻤ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼر] .ﺳﯜرە ﺟﯩﻦ -18
ﺋﺎﻳت[.
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ دۇﺋﺎﻧﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘل ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨ ﺋڭ ﭼﻮڭ ﺷرﺗﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺷرت ﺗﯩﭙﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨن دۇﺋﺎ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ۋە
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﻣﻟرﻣﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻮزۇرﯨﻐﺎ ﻛﺗﯜرۈﻟﻤﻳﺪۇ .ﺑزى ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺋﻟﯜﻛﻠردﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺗﯩﻠپ ﺋﻟﯜﻛﻠرﻧ ﺋزﻟﯩﺮى ﺑﯩﻠن
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ۋاﺳﯩﺘ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﺋز ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﺋﻟﯜپ ﻛﺗن ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻳﺎﺧﺸ ﻛﯩﺸﯩﻠر ،ﺋﯘﻻر ﺑﯩﺰﻧ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﯘرﯨﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ۋاﺳﯩﺘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪۇ .ﺋﯘﻻر ﺋزﻟﯩﺮى ﮔﯘﻧﺎﮬﺎر
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻮزۇرﯨﺪا ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻮرﻧ ﻳﻮق ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﺷﯘﻻرﻧ ۋاﺳﯩﺘ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﻗﻮﻳﯘپ ﺋﯘﻻردﯨﻦ
ﺑﯩﺮﻧرﺳ ﺗﯩﻠﻳﺪۇ.ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :واذَا ﺳﺎﻟَﻚَ ﻋﺒﺎدِي ﻋﻨ ّﻓَﺎﻧ ّﻗَﺮِﻳﺐ اﺟِﻴﺐ دﻋﻮةَ اﻟﺪﱠاع اذَا دﻋﺎنِ
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ﻓَﻠْﻴﺴﺘَﺠِﻴﺒﻮا ﻟ وﻟْﻴﻮﻣﻨُﻮا ﺑِ ﻟَﻌﻠﱠﻬﻢ ﻳﺮﺷُﺪُونَﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻢ ﺳﻧﺪﯨﻦ ﻣن ﺗﻮﻏﺮۇﻟﯘق ﺳﻮرﯨﺴﺎ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨ،
ﻣن ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻤن )ﻳﻧ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻨ ،ﺳزﻟﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرﯨﻤن( ،ﻣﺎﯕﺎ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﻣن دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ
دۇﺋﺎﺳﯩﻨ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﻗﯩﻠﯩﻤن ،ﺋﯘﻻر ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮل ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯧﻨﯩﯔ دەۋﯨﺘﯩﻤﻨ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﺴﯘن ۋە ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯩﻤﺎن ﺋﯧﻴﺘﺴﯘن )ﻳﻧ
ﮬﻣﯩﺸ ﺋﯩﻤﺎن ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﺴﯘن(] .ﺳﯜرە ﺑﻗرە -186ﺋﺎﻳت[.
 -2ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺷرﯨﺌت ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎن ۋاﺳﺘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺗﯜرﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨ ۋەﺳﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﭗ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ.
-3دۇﺋﺎﻧ ﻗﯩﻠﯩﭙﻼ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮەك .ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاﻗﺴﺎﻧﻠﯩﻖ دۇﺋﺎﻧﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘل ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨ ﭼﻛﻠپ
ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎن دۇﺋﺎﻧﯩﯔ ﺋﺎﭘﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﺪۇر .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن» :ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻼر ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻤﯩﻐﺎن
ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ،دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،دۇﺋﺎﻳﯩﻢ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﺑﻮﻟﻤﯩﺪى دﯦن ﺳزﻧ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ دۇﺋﺎﺳ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ«] .ﺑﯘﺧﺎرى
رﯨﯟاﻳﯩﺘ-6340 ﮬدﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-2735 ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﯩﻤﺎم ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪا رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن -2736ﮬدﯨﺴﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺋﯩﻨﺴﺎن ﮔﯘﻧﺎھ‐ﻣﺳﯩﻴت ﻳﺎﻛ ﺋﯘرۇغ‐
ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯘزﯨﯟﯦﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼر ﺋﯜﭼﯜن دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ۋە ﻗﯩﻠﻐﺎن دۇﺋﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻤﯩﺴﻼ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن
دۇﺋﺎﻟﯩﺮى داﺋﯩﻢ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ دﯦﻧﺪە ،ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼر :دۇﺋﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاش دﯦن ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ دەپ
ﺳﻮرﯨﯟﯦﺪى ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ،ﻣن دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﻗﯩﻠﻐﺎن دۇﺋﺎﻳﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑت
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛرﻣﯩﺪﯨﻢ دەپ ﮬﺳﺮەﺗﻠﯩﻨﯩﺪۇ ۋە دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،دﯦﺪى.
 -4ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨ ﮬدﯨﺴﺘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەك دۇﺋﺎدا ﮔﯘﻧﺎھ‐ﻣﺳﯩﻴت ﻳﺎﻛ ﺋﯘرۇغ‐ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻨ ﺋﯘزﯨﯟﯦﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼر ﺗﻟپ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﻛﯧﺮەك ،ﮬدﯨﺴﺘ :ﮔﯘﻧﺎھ‐ﻣﺳﯩﻴت ﻳﺎﻛ ﺋﯘرۇغ‐ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯘزﯨﯟﯦﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺗﯩﻠپ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ
ﻗﯩﻠﻐﺎن دۇﺋﺎﺳ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،دﯦﻴﯩﻠن.
-5ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸ ﮔﯘﻣﺎﻧﺪا ﺑﻮﻟﯘش ﻛﯧﺮەك .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:
ﻣن ﺑﻧﺪەﻣﻨﯩﯔ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯘﻟﻐﺎن ﮔﯘﻣﺎﻧ ﺑﻮﻳﯘﻧﭽ ﺑﻮﻟﯩﻤن] .ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-7405ﮬدﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-4675 ﮬدﯨﺲ.
ﺋﺑﯘ ﮬﯜرەﻳﺮە رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘدﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺳﻟﻟﻼﮬﯘ ﺋﻟﻳﮭ ۋەﺳﻟم» :ﺳﯩﻠر ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ دۇﺋﺎﻧ
ﺋﯩﺠﺎﺑت ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻧﭻ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇپ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﻼر «،دﯦن] .ﺗﯩﺮﻣﯩﺰى رﯨﯟاﯨﻴﺘ .ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ
ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ-245 ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﮬدﯨﺴﺘ ﻛﻟﺘﯜرﮔن[.
ﻛﯩﻤﯩ ﺋز ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸ ﮔﯘﻣﺎﻧﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎت ۋە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻼرﻧ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﭘزﻟ‐رەﮬﻤﯩﺘﯩﻨ
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زﯨﻴﺎدە ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ‐ﺋﯩﮭﺴﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﻛﯕﺮى ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ.
-6ﭼﯩﻦ ﻗﻟﺒ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭗ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك .دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﻘ ۋە ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘﻗﯩﻨ ﮬﯧﺲ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ﭼﯩﻦ ﻗﻟﺒﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﺘﯩﺠﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺑﯩﻠﯩﻼرﻛ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻏﺎﭘﯩﻠﻠﯩﻘﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن دۇﺋﺎﻧ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ] .ﺗﯩﺮﻣﯩﺰى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-3479ﮬدﯨﺲ .ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ
ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺪا  -245ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﮬدﯨﺴﺘ ﻛﻟﺘﯜردى[.
-7ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤﯩ ﮬﺎراﻣﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ دۇﺋﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺋﯘزۇن ﺳﭘر ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﭼﺎﭼﻠﯩﺮى ﺗﻮﭘﺎ‐ﭼﺎﯕﻐﺎ ﻣﯩﻠﻧن ،ﺋﯩ ﻗﻮﻟﯩﻨ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﺳﻮزۇﭘﺌي رەﺑﺒﯩﻢ ،ﺋي رەﺑﺒﯩﻢ
دەپ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻤك‐ ﺋﯩﭽﻤﯩ ،ﻛﯩﻴﯩﻢ‐ﻛﯩﭽﻛﻠﯩﺮى ﮬﺎراﻣﺪﯨﻦ ﺗﯘرﺳﺎ،
ﮬﺎراﻣﺪﯨﻦ ﻏﯩﺰاﻻﻧﻐﺎن ﺗﯘرﺳﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ دۇﺋﺎﺳ ﻗﺎﻧﺪاﻗﻤﯘ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﻗﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ؟] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1015 ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯩﻢ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ" :ﮬﺎراﻣﻴﯧن ﺋﺎدەم ﺋزﯨﻨﯩﯔ دۇﺋﺎﺳﯩﻨ ﺑﯩﺎر ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ۋە ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺷﺘﯘرﯨﺪۇ"دﯦن.
-8دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﮬددﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮەك .ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ دۇﺋﺎدا ﮬددﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﯘﭼﯩﻼرﻧ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﻣﻳﺪۇ.
ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ﴿ :ادﻋﻮا رﺑﻢ ﺗَﻀﺮﻋﺎ وﺧُﻔْﻴﺔًاﻧﱠﻪ  ﻳﺤﺐ اﻟْﻤﻌﺘَﺪِﻳﻦ ﴾ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻼرﻏﺎ
ﺗۋەﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠن ﻳﻮﺷﯘرۇن دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﻼر) ،دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﻛﻟﺴ ‐ ﻛﻟﻤس ﺳزﻟپ ،ﺗﻮۋﻻپ( ﮬددﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﯘرۋەﺗﻧﻠرﻧ
ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎﻳﺪۇ] .ﺳﯜرە ﺋﺋﺮاپ -55ﺋﺎﻳت‐41017 .ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن[.
-9دۇﺋﺎ ﺑﯩﻠن ﻣﺷﻐﯘل ﺑﻮﻟﯘپ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭘرز ﺋﻣﻟرﻧﯩﺘرك ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮەك .ﻣﺳﯩﻠن :ﮬﺎزﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻧﺎﻣﺎز ﻳﺎﻛ دۇﺋﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ دەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ،ﺋﺎﺑﯩﺪ ﺟﯜرەﻳﺠﻨﯩﯔ ۋەﻗﻟﯩ ﺷﯘﻧ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪۇ ،ﺟﯜرەﻳﺞ
ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻐﺎ ﺟﺎۋاپ ﺑرﻣي ،ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻐﺎ ﻳﯜزﻟﻧﻧﻠﯩﺘﯩﻦ ﺋﺎﻧﯩﺴ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑددۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﺳۋەﺑﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧ
ﺳﯩﻨﺎﻗﻘﺎ ﻣﯘﭘﺘﯩﻼ ﻗﯩﻠﻐﺎن.
ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺑﯘ ﺟﯘرەﻳﺠﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨﯩﯔ زۆرۈر
ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨﯩﯔ دەﻟﯩﻠﯩﺪۇر ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﯩﻨ ﭘرز ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻧﭘﻠ ﻧﺎﻣﺎز ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﺶ ۋە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋاﺟﯩﭙﯟە ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨ ﻗﺎﺧﺸﯩﺘﯩﺶ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﺎرام ﺋﯩﺶ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ] ".ﺳﮬﯩﮫ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﻐﺎ ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎزﻏﺎن
ﺷرﮬﯩﺴ.[
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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