 ‐ 148053ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧﯩﻨ ﺧﺎﺗﯩﺮﻟش ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺘ
ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ
ﺳﯘﺋﺎل
ﺋﯩﺴﭙﺎﻧﯩﻴدە ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧﯩﻨ ﺧﺎﺗﯩﺮﻟش ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘ ﺑﯩﻠن ﻣﯘراﺳﯩﻢ ﺋﺗﯜزﯨﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﭘﯘرﺳﺗﺘﯩﻦ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯘرۇغ‐ﺗﯘﻏﻘﺎن ،دوﺳﺖ‐ﺑﯘرادەرﻟر ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﭗ ،ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧ ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘرۇپ ،ﺋﯘﻻرﻧ دﯨﻨ
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻼردﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ،ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ ﻳﺎردەم ﺑﯧﺮﯨﺶ ۋە ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗددەس ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨ ﺑﯩﻠن ﭘﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺸ ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻗﻠﯩﻨ ﺑﯘزۇش‐ﺧﺎراپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن "ﻛرﻧﯩﯟال ۋە ﺋﺎﺷﯩﻖ‐ﻣﺷﯘﻗﻼر ﺑﺎﻳﺮﯨﻤ "دﯦﻧﺪەك
ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺑﺎﻳﺮاﻣﻼردﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺗﻟﯩﻢ‐ﺗرﺑﯩﻴ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﻤﯩﺰ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ
ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر ،ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،ﺋﺎﺋﯩﻠ‐ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑ ﻛﯩﺮاﻣﻼرﻏﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺗﺎرﯨﺦ ۋە ﺳﯩﻴﺮەت ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ،
ﺋﻣﻤﺎ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﮬﯩﺠﯩﺮﻳﯩﻨﯩﯔ -11ﻳﯩﻠ رەﺑﯩﺌﯘل ﺋۋۋەل ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ -12ﻛﯜﻧ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪا ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺑﯩﺮدەك
ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻘﺎ ﻛﻟن .ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻮﻣﯘﻣ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴت ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪۇ ۋە ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻨ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن
ﻛﯜﻧ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺘ ﺋﺗﯜزﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎﻳﺮام ﻛﯜﻧ ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﻣﻟﯘﻣﺎت ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن‐ 125690ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق
ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﺪا" :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧﻨ ﺧﺎﺗﯩﺮﻟش ﻣﯘراﺳﯩﻤ "دەﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘ ﻳﻮق،
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮى ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨ ﺗﺎﺑﯩﺌﯩﻨﻼر ۋە ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨ ﺋﯩﺴﻼم ﭘﯧﺸﯩﯟاﻟﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﯘﻧﺪاق
ﺧﺎﺗﯩﺮﻟش ﻣﯘراﺳﯩﻤ ﺋﻣس ﮬﺗﺘﺎ ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺴﯩﻤﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﻳﺘﺘ .ﮬﯩﺠﯩﺮﻳ-4 ﺋﺳﯩﺮﻟردە ﺟﺎﮬﯩﻞ ﺑﺎﺗﯩﻨﯩﻴ ﭘﯩﺮﻗﯩﺴﯩﺪﯨ
ﺑﯩﺪﺋﺗﭽﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺋﺗﺮاﭘﻘﺎ ﻛڭ ﺗﺎراﻟﺪى .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻧﯘرﻏﯘن راﻳﯘن ۋە ﻣﻣﻠﯩﺗﻠردﯨﯩﺌﻮﻣﯘﻣ
ﺧﻟﻖ ﺑﯘ ﺑﯩﺪﺋﺗ ﺋﮔﯩﺸﯩﭗ ﻛﺗﺘ.
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ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ‐70317 -13810-10070 :ﻧﯘﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪاﺑﯩﺪﺋت ﺗﯜرﯨ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن
ﻣﯘراﺳﯩﻤﻼر ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺗﺘﯘق.
ﺷﻳﺦ ﺳﺎﻟﯩﮫ ﺋﻟﭙۋزان )ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨ ﮬﯩﻤﺎﻳ ﻗﯩﻠﻐﺎي( ﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﯜردﯨ ﺑﯩﺪﺋﺗﻠرﻧﯩﯔ ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﯩﻨ روﺷن ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﺳرﻟﯩﺮﯨ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﺳﯜﻧﻨﺗﻨ ﺳﻳﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺋﯘﻻر ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﻘﺎن ﺷﮬرﻟردە ﺋﺗﯜزﯨﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺧﺎﺗﯩﺮﻟش ﻣﯘراﺳﯩﻤﻠﯩﺮى
ﺗﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻻر ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯩﺪﺋﺗﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻳﯩﻤﻛﻠﯩﻠرﻧ ﺗﻳﻴﺎر ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﻟﯩﺘ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘرۇغ‐ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮى ،دوﺳﺖ‐ﺑﯘرادەرﻟﯩﺮﯨﻨ ﻳﯩﻐﯩﭗ زﯨﻴﺎﭘت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠر
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧﺪاق ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠردﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯩﻴﺮەﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﻮﻗﯘش ﻳﺎﻛ دﯨﻨ دەۋەﺗﻠرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﺗﻮﭘﻼﻳﺪۇ.
ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻧﯩﻴت‐ﻣﻗﺴﯩﺪﯨﻼر ﻳﺎﺧﺸ ﻳﻧ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﭼﯩﻠﯩﻖ ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﻳﻧ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻏﻳﺮى دﯨﻨﺪﯨﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻳﯘرﺗﻠﯩﺮﯨﺪا
ﺑﯩﺮﻟﯩﻨ ﻛﯜﭼﻳﺘﯩﭗ ،دﯨﻨ ﺗﯘﻳﻐﯘﻻرﻧ ﻛﯘﭼﻼﻧﺪۇرۇﺷﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﻠر.
ﺋﻣﻟ ۋاﻗﯩﺌﮔ ﻛﻟﺴك :ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ ﻳﺎﺧﺸ ﻧﯩﻴﺗﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺷﻛﯩﻠﺪە ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺷرﯨﺌت ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎن
ﻳﻮﻟﻠﯘق ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋزﮔرﺗﻟﻤﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﺋﯘ ﻳﻧﯩﻼ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺪﺋت ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر .ﺑﻟ ﺳﯩﻠر
ﮬﯧﻴﺖ‐ﺑﺎﻳﺮام ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼر ،روزا ﮬﯧﻴﺖ ۋە ﻗﯘرﺑﺎن ﮬﯧﻴﺖ ﺑﯩﺰ ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﮬﯩﻴﺘﯩﻤﯩﺰ ۋە ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﯩﻤﯩﺰ،
ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﭘﺮەك ﺑﺎﻳﺮام ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ دﯨﺴﯕﻼر ،ﮬر ﮬﭘﺘﯩﺪە ﺟﯜﻣ ﻛﯜﻧ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﺮام ﻛﯜﻧﯩﻤﯩﺰ ،ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺋﯜﭼﯜن ۋە
دﯨﻨ ﺗﯘﻳﻐﯘﻻرﻧ ﻛﯜﭼﻳﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﻮﭘﻼﺷﺴﺎﯕﻼر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺳﯩﻠرﮔ ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎي ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﻛپ ،ﺳﯩﻠر ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺪﺋﺗﭽﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ،ﺑﻟ
ﺋﯩﺴﻼﻣﺪا دۇرۇس ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﻮي ﻣﯘراﺳﯩﻤ ،ﺋﻗﯩﻘ ۋە ﻳﺎﺧﺸ ﻧﺗﯩﺠ ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼﯩﻼرﻧ ﺗﺑﺮﯨﻠش دﯦﻧﺪەك ﻣﯘراﺳﯩﻤﻼردا
ﺗﻮﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻠﯩﻘﻨ‐ﺑﯩﺮﻟﯩﻨ ﻛﯜﭼﻳﺘﯩﭗ ،دﯨﻨ ﺗﯘﻳﻐﯘﻻرﻧ ﺋﯘرﻏﯘﺗﺴﺎﯕﻼر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺗۋەﻧﺪە ﺑﯩﺪﺋت ﺳﺎﻧﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘراﺳﯩﻤﻼر ﺳۋەﺑ ﺑﯩﻠن ﺋﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﻳﺎﺧﺸ ﻧﯩﻴت ﺑﯩﻠن ﺗﻮﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴت ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﯩﯔ
ﮬﻛﻤ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﭘﺗﯩﯟاﺳﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ:
-1ﺋﯩﻤﺎم ﺋﺑﯘ ﮬﭘﺲ ﺗﺎﺟﯘددﯨﻦ ﺋل ﭘﺎﻛﯩﮭﺎﻧﯩ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﻛﯜن ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜرﻟﯩﺮﯨﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:
"ﺑﯘ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠردﯨﻦ ﺑﯩﺮى :ﺷﯘ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋز ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ،ﺋﺎﺋﯩﻠ‐ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮى ،ﺋﯘرۇغ‐ﺗﯘﻏﻘﺎن ،دوﺳﺖ‐
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ﺑﯘرادەرﻟﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﺗﻮﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻤﯘ ﻳﯩﻤﺳﺘﯩﻦ ۋە ﺑﯩﺮەر ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇﺷﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘﻣﯘ
ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰدەك ﭼﻛﻠﻧن ﺑﯩﺪﺋت ﺋﻣﻟردﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺸﻨ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﺗﺎﺋت‐
ﺋﯩﺒﺎدەت ﺑﯩﻠن ﺋﺗن ﭘﯩﻘﮭ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ،ﺋﯜﻣﻤﺗﻨﯩﯔ ﻳﯩﺘﻛﭽﯩﻠﯩﺮى ،دەۋرﻧﯩﯔ ﻧﯘرﻟﯘق ﻳﯘﻟﺘﯘزﻟﯩﺮى ۋە ﻳﯘرت ﻣﺗﯩﯟەرﻟﯩﺮى ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺳﺎﻟﯩﮫ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن"] .ﺋﻟﻤۋرۇد ﻓ ﺋﻣﻟﯩﻞ ﺋﻟﻤۋﻟﯘد" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر-5ﺑت[.
-2ﺋﯩﺒﻨ ﮬﺎج ﺋﻟﻤﺎﻟﯩﯩ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﺎرﯨﻼﺷﻤﯩﻐﺎن ،ﻧﺎﺧﺸﺎ‐ﻣﯘزﯨﯩﻼر ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ،ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺧﺎﻟ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﺎﻟﺗﺘ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧﯩﻨ ﺧﺎﺗﯩﺮﻟش ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺘ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻣﯘﻧﺪاق
دەﻳﺪۇ" :ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺧﺎﻟ ﺑﻮﻟﯘپ ﭘﻗت ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘ ﺑﯩﻠن ﻳﯧﻤك ﮬﺎزﯨﺮﻻﻧﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻼر
ﺳﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺗﻗﺪﯨﺮدﯨﻤﯘ ﺑﯘﻣﯘ ﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧﻨ ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﺷﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺪﺋت ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،دﯨﻨﻐﺎ ﺋﺎرﺗﯘق ﻧرﺳﯩﻨ ﻗﯩﺘﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﺶ ﺋڭ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﯩﺸﺘﯘر ،ﻧﯩﻴت‐ﻣﻗﺴﺗﺘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻣﯘﺧﺎﻟﯩﭙﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮەك ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻر
ﺋﯘﻣﻤت ﺋﯩﭽﯩﺪﯨ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﺗﻠﯩﺮﯨ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﮔﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺳﯜﻧﻨﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠردۇر ،ﺋﯘﻻر ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﺑﯩﺰدﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮﻟپ ﻛﺗن ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧﻨ
ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﺷﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴت ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﻏﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﺳر ﻧﻗﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن .ﺑﯩﺰ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ۋە
ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼردﯨﻦ ﺋﺳر ﻗﺎﻟﺪۇرۇﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردا ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﮔﺷﯜﭼ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﻣﺎﯕﻐﯘﭼﯩﻼرﻣﯩﺰ] ".ﺷﻳﺦ ﺋﯩﻤﺎم ﺋﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﺐ
ﺋﻟﻤﻛﯩ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻤﯘ ﺋزﯨﻨﯩﯔ "ﺋﻟﻤدﺧل" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى-2ﺗﻮم -10ﺑﺗﺘ ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن[.
 -3ﺋﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﺐ ﺋل ﻣﻛﯩ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠر ﭼﻛﻠﻧن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺋﺎﯕﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘ ﺑﯩﻠن ﺳﮬﯩﮫ ﺑﯘﺧﺎرى ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼرﻧ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ .ﮔرﭼ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﻣﯘﺑﺎرەك ﮬدﯨﺴﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋزى ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯩﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﯘﻧﯩﺪا ﻛپ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺑرﯨت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺒﺎدەت
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻣس ﺑﻟ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺷرﺋ ﻳﻮل ﺑﯩﻠن ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﻣﺳﯩﻠن :ﻧﺎﻣﺎز ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯩﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋڭ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻧﺎﻣﺎزﻧ
ﺷرﯨﺌت ﺑﻟﯩﻠﯩﻤﯩن ﺑﯩﺮ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯘ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸ ﺋﻳﯩﺒﻠﯩﻨﯩﺪۇ ۋە ﺷرﯨﺌﺗ زﯨﺖ دەپ ﻗﺎرﯨﻠﯩﺪۇ ،ﻧﺎﻣﺎز
ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳردە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻣﻟر ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﭽ ﺋﯩﺪى؟!"] .ﺋﻟﻤدﺧل" -2ﺗﻮم -25ﺑت[.
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﻣﻟﯘﻣﺎت ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ‐117651ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﺳزﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﯘﻻﺳﯩﺴ :ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺷﯘ ﺑﯩﺪﺋت ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴت ﻛﯜﻧ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘ ﺑﯩﻠن ﺋﯘرۇغ‐ﺗﯘﻏﻘﺎن .دوﺳﺖ‐ﺑﯘرادەرﻟرﻧ
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ﻳﯩﻐﯩﭗ ،ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠرﻧ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼر ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻳﺎﺧﺸ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻨ ﺑﯩﺪﺋت
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘ ﺑﯩﻠن ﺋﻣس ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻼر ،ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﻛپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧﯩ
ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻤﺎي ﺑﺎﺷﻘﺎ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﺳﺎﯕﻼر ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺳﯩﻠرﻧ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ۋە
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻼرﻧ ﮬﯩﺪاﻳت ﻧﯘرى ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻏﺎ ﻣﯘﻳﺳﺴر ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺗﯩﻠﻳﻤﯩﺰ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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