 ‐ 209517ﺋﻮڭ ﻗﻮﻟﯩﺪا ﺗﯧﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ۋە ﻗﺎﻧﺪاق ﺷﻛﯩﻠﺪە ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﺋﻮڭ ﻗﻮﻟ ﺳﯘﻧﯘپ ﺗﯧﯩﻐﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯧﻠﯩﺶ ۋە ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ
ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر ،ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ
ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧ ﺋﻮڭ ﻗﻮﻟﯩﻨ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ۋە ﮬرﯨﺗﻠﻧﺪۈرۈش ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺗۋەﻧﺪﯨ ﺷرﺋ ﮬﻛﯜﻣﻠرﮔ
رﯨﺌﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﻮڭ ﻗﻮﻟ ﺳﯘﻧﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯧﻠﯩﺶ ۋە ﻏﯘﺳﻠ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﯘ ﺋﯩ ﭘرز ﺋﻣﻟر ﭼﯜﺷﯜپ
ﻛﺗﻤﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯘﻧ ﺋﯧﻠﯩﺶ ۋە ﭘﺎﻛﯩﺰﻻش زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﻼرﻏﺎ ﻳﺗﯜزۈﺷﺘ ﺳﻮل ﻗﻮﻟﯩﻨ ﺋﯩﺸﻠﺗﺴ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﺪاق ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗﺎﮬﺎرەﺗﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﯧﻠﯩﺸﻨ روﻳﺎﭘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﮔر ﺋﻮڭ ﻗﻮﻟ ﺳﯘﻧﯘپ ﺗﯧﯩﻐﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ۋە ﻳﯘﻳﯘﻧﻐﺎﻧﺪا ﺗﺎﯕﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ زﯨﻴﺎن ﻳﺗﻤﻳﺪﯨﻐﺎن
ﮬﺎﻟﺗﺘ ﻳﯕﯩﻞ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﯘﻏﺎﻧﺪەك ﺋﯜچ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﭘﻗت ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯘﭘﺎﻳ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺗﻮﻟﯘق ﺗﺎﮬﺎرەت ۋە ﭘﺎﻛﯩﺰﻟﯩﻖ روﻳﺎﭘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇپ ﻗﻮﻳﯩﺸﯩﻤﯩﺰ
ﻛﯧﺮەﻛ ،ﺋﮔر ﻗﻮﻟﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻣﺎﻗﻠﯩﺮى ﻳﺎﻛ ﺑﯩﻠﻛﻠﯩﺮى ﺋﻮﭼﯘق ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧ ﻳﯘﻳﯘش ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﻗت
ﺗﯧﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨ ﺋﻮرۇﻧﻼرﻏﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗﯧﯩﻖ ﺋﺎﻟﻘﺎﻧﺪا ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﺎرﻣﺎﻗﻠﯩﺮى ﺋﻮﭼﯘق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ
ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗﯧﯩﻘﻘﺎ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﯘﻳﯘش ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﭘﯘﺗﯩﺪا ﺗﯧﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﺎرﻣﺎﻗﻠﯩﺮى ﺋﻮﭼﯘق
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ،ﺑﺎرﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﯘﻳﯩﺪۇ ،ﺗﯧﯩﻘﻘﺎ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ""] .ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺶ"‐163853-148062-69796 .[61/27
ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪا ﺗﯧﯩﻘﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﻨﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﻼﺗﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﺪۇق.
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ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﺋﻣﻤﺎ ﻧﺎﻣﺎزﻏﺎ ﻛﻟﺴك ،ﻧﺎﻣﺎزدا ﺋﻮڭ ﻗﻮﻟﻨﯩﯔ ﮬرﯨﯩﺘ ﺗۋەﻧﺪﯨ ﺋﻮرۇﻧﻼردا ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻨﯩﺪۇ:
-1ﺗت ﺋﻮرۇﻧﺪا ﺗﻛﺒﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ﺋﻮڭ ﻗﻮل ﻛﺗﯜرۈﻟﯩﺪۇ :ﻧﺎﻣﺎز ﺑﺎﺷﻼش ﺗﻛﺒﯩﺮﯨﺪە ،رۇﻛﯘﻏﺎ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺪا ،رۇﻛﯘدﯨﻦ ﺗﯘرﻏﺎﻧﺪا ،ۋە
ﺋﯩﯩﻨﭽ رەﻛﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﺷﮬﮭﯘﺗﺘﯩﻦ ﺗﯘرﻏﺎﻧﺪا.
-2ﻗﯩﻴﺎﻣﺪا ﺗﯘرﻏﺎﻧﺪا ﺋﻮڭ ﻗﻮﻟﻨ ﺳﻮل ﻗﻮﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻗﻮﻳﯩﺪۇ.
-3ﺳﺟﺪﯨ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺪا.
-4ﺋﻮﻟﺘﯘرﻏﺎﻧﺪا ﻗﻮﻟﯩﻨ ﻳﻮﺗﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩ ﻗﻮﻳﯘش.
-5ﺗﺷﮬﮭﯘﺗﺘﺎ ﻛرﺳﺗﯜچ ﺑﺎرﻣﯩﻘ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺸﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺶ.
ﻣﯘﺷﯘ ﺋﻮرۇﻧﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﺪە ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻮڭ ﻗﻮﻟﯩﻨ ﮬرﯨﺗﻠﻧﺪۈرۈش ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﻮڭ ﻗﻮﻟﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘق
ﮬرﯨﺗﻠﻧﺪۈرۈش ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﺎﻟﺗﺘ ﮬرﯨﺗﻠﻧﺪۈرﯨﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﮬرﯨﺗﻠﻧﺪۈرۈﺷﯩﻤﯘ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘ
ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﻮڭ ﻗﻮﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﺳﻮل ﻗﻮﻟﯩﻨ ﮬرﯨﺗﻠﻧﺪۈرﯨﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﻛرﺳﺗﯜچ ﺑﺎرﻣﯩﻘ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺸﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﻗت ﺋﻮڭ
ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬﻛﯜﻣﻠرﻧﯩﯔ ﺷرﺋ دەﻟﯩﻠ ﮬﻣﻤﯩﻨ ﺋز ﺋﯧﭽﯩ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺋﯩ ﭘﯩﻘﮭ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر :ﺑﯘ
ﺋﯩ ﻗﺎﺋﯩﺪە ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﺎﻳﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠردﯨﻦ ﺋﻮﻧﻼرﭼ دەﻟﯩﻠﻠرﻧ ﺷﺎﮬﯩﺖ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ .ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﻗﺎﺋﯩﺪە:
ﻣﯘﺷﻗﻘت ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛﻟﺘﯜرﯨﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ  :ﻳﻠّﻒ اﻟﻪ ﻧَﻔْﺴﺎ ا ۇﺳﻌﻬﺎ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﯧﭽﯩﻤﻨ
ﻗﯘرﺑ ﻳﺗﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺗﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ] .ﺳﯜرە ﺑﻗرە -286ﺋﺎﻳت[.
ﺋﯩﯩﻨﭽ ﻗﺎﺋﯩﺪە :ﺋﺎﺳﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯧﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﺗﻤﻳﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ :ﻓَﺎﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻪ ﻣﺎ اﺳﺘَﻄَﻌﺘُﻢ
ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺗﺎﻗﯩﺘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭽ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﻼر] .ﺳﯜرە ﺗﻏﺎﺑﯘن -16ﺋﺎﻳت[.
ﺑﯘ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻗﺎﺋﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯘ ﺷرﯨﺌت ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻐﺎ ﺗﯘرﻏﯘزۇﻟﻐﺎن ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛڭ
ﺗﺎرﻗﺎﻟﻐﺎن ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺪۇر"] .ﺋﯩﻤﺎم ﺳﯘﻳﯩﺘﯘﻧﯩﯔ "ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼر ۋە ﺑﺎراۋەرﻟر" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى -293ﺑت[.
ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﺑﯘﻳﺮۇﻟﻐﺎن ﺋﻣﻟرﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘش ۋە
ﻛﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸ ﺷرت ﻗﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯩﻤﺮان ﺋﯩﺒﻨ ﮬﯜﺳﻳﯩﻦ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻏﺎ :ﺋرە ﺗﯘرۇپ ﻧﺎﻣﺎز
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ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻦ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺴﺎڭ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻦ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺴﺎڭ ،ﻳﯧﻨﯩﭽ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻦ دﯦﯩﻨﯩ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﺘﯘر] .ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1117 ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﯩﺴﻼم ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟﺪﯨ ،ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼ ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﻗﯩﻴﺎﻣﺪا ﺗﯘرۇش ،ﻗﯩﺮاﺋت ﻗﯩﻠﯩﺶ ،رۇﻛﯘ ﻗﯩﻠﯩﺶ،
ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋۋرەﺗﻨ ﻳﯧﭙﯩﺶ ،ﻗﯩﺒﻠﯩ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺑزى ۋاﺟﯩﭗ ﻳﺎﻛ ﭘرزﻟرﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﻟﺴ ،ﺋﺎﺟﯩﺰ
ﻛﻟن ﺋﻣﻟر ﺳﺎﻗﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﭽ ﺋﻣﻟﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘرز ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﻟ ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﺑﯘﻳﺮۇق‐ﭼﻛﻠﯩﻤﯩﻠرﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺷرﯨﺌﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﯩﻼ ﺋﻣس ﺑﻟ زەرەر ﻳﺗﺴﯩﻤﯘ ﻗﺎدﯨﺮ
ﺑﻮﻟﯘﺷﻨ ﺷرت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﺑﻟ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋزﯨ زﯨﻴﺎن ﻳﯧﺘﯩﺸﻨ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇﻏﻠﯘق ﺑﯩﺮەر ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺷرﯨ ﮬﻛﯜﻣﻠردﯨﻦ ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﻮرۇﻧﺪا ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﻟﯜﭼﯩ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻣﺳﯩﻠن :ﺳﯘ ﺑﯩﻠن ﺗﺎﮬﺎرەت
ﺋﯧﻠﯩﺶ ،ﻛﯧﺴل ﺗﯘرۇپ روزا ﺗﯘﺗﯘش ،ﻧﺎﻣﺎزدا ﻗﯩﻴﺎﻣﺪا ﺗﯘرۇش ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮرۇﻧﻼردا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﯘ ﺳزﻟﯩﺮى روﻳﺎﭘﻘﺎ
ﭼﯩﻘﯩﺪۇ :ﻳﺮِﻳﺪُ اﻟﻪ ﺑِﻢ اﻟﻴﺴﺮ وﻻ ﻳﺮِﻳﺪُ ﺑِﻢ اﻟﻌﺴﺮ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠرﮔ ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻘﻨ ﺧﺎﻻﻳﺪۇ ،ﺗﺳﻠﯩﻨ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪۇ
دﯦﯩﻨﯩﺪەك .ﻳﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ :ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻠَﻴﻢ ﻓ اﻟﺪِّﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺮج ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﻠرﮔ دﯨﻨﺪا ﻗﯧﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﻤﯩﺪى .ﻳﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ :ﻣﺎ ﻳﺮِﻳﺪُ اﻟﻪ ﻟﻴﺠﻌﻞ ﻋﻠَﻴﻢ ﻣﻦ ﺣﺮج ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠرﮔ ﻗﯧﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪۇ
دﯦﯩﻨﯩﺪەك.
ﺋﻧس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺳﯩﻠر ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﭘﻳﺪا
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋۋەﺗﯩﻠﺪﯨﻼر ،ﻗﯧﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋۋەﺗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻼر"] .ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﻣﺟﻤﯘﺋﺳ-8"ﺗﻮم -43-438ﺑﺗﺘﯩﻦ
ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﭗ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪى[.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدۇر.
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