 ‐ 216483ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋڭ ﻣﯘﺳﺘﮬم ﮬﺎﻟﻘﯩﺴﯩﺪۇر
ﺳﯘﺋﺎل
ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺗﯘرﻏﯘزۇش ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻗززاﺳ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ
ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﺑﯘ ﮬﺳن ﺑﺳرﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﻧﭘﻠ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻳﺎﻛ ﮬﺟﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﺪا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﮬﺳن ﺑﺳرى ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺑﯩﺮﯨﻐﺎ" :ﺋي ﺋﺋﻤش! ﺳﯩﻨﯩﯔ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯘرۇﺷﯘڭ ،ﮬﺟﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬج ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ" دﯦن .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﺑﯘ ﺳزﻧ ﺋﯩﻠﮭﺎﻣﻼﻧﺪۇرۇش ﺋﯜﭼﯜن دﯦﻧﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﺎۋاﺑ ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﺋﯩﻨﺴﺎن
ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈپ ،ﺋرﯨﺸﻨﯩﯔ ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﺪا ﺗﯘرۇﺷﻘﺎ ﻣﯘﻳﺳﺴر ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن دەرﯨﺠﯩ
ﺋﯧﺮﯨﺸﻟﻳﺪۇ؟ .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.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋڭ ﻣﯘﺳﺘﮬم ﮬﺎﻟﻘﯩﺴﯩﺪۇر ،ﺋﯩﺴﻼم ﺟﻣﺌﯩﻴﯩﺘ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺗﯘرﻏﯘزﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﯘر ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﻖ ۋە دوﺳﺘﻠﯘق ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪۇ ،ﻳﻮﻗﻼﻳﺪۇ،
زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪۇ ،ﻳﺎردەﻣﻠﯩﺸﯩﺪۇ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻳﺪۇ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﮬﻗﯩﻘ
ﺋﯩﺴﻼﻣ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ روﻳﺎﭘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ،ﮬﻣﺮاﮬﻠﯩﻖ ۋە ﺑﯩﺮﮔ ﻳﺎﺷﺎﺷﺘﺎ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ
ﻟززﯨﺘﯩﻨ ﺗﺎﭘﯩﺪۇ.
ﺑرا ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎزﯨﺐ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇﻛ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﺧﺸ
ﻛرۈش ۋە ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﺋچ ﻛرۈش ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋڭ ﻣﯘﺳﺘﮬم ﮬﺎﻟﻘﯩﺴﯩﺪۇر] .ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد رﯨﯟاﻳﯩﺘ-18524ﮬدﯨﺲ.
ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﮬﺳن دەپ "ﺗرﻏﯩﺒﻨﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠﯩﺮﯨﺪە" ﻛﻟﺘﯜرﮔن .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛپ ﻣﻟﯘﻣﺎﺗﻘﺎ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن  ‐173ۋە  ‐114926ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋڭ ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ۋە ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﻣﻟردﯨﻨﺪۇر.
ﺋﻧس ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺎﻟﯩﻚ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇﻛ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻣﯘﮬﻣﻤد
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ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺟﯧﻨ ﻗﻮﻟﯩﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن زات ﺑﯩﻠن ﻗﺳﻣ ،ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻼر ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋزﯨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﮔن ﻧرﺳﯩﻨ
ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﻣﯩﯩﭽ ﮬﻗﯩﻘ ﻣﻣﯩﻦ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ] .ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ -13ﮬدﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ
رﯨﯟاﻳﯩﺘ-45ﮬدﯨﺲ .ﻧﺳﺎﺋ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-5017ﮬدﯨﺲ[.
ﮬﺎﭘﯩﺰ ﺋﯩﺒﻨ ﮬﺟر رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻛرﻣﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋزﯨ
ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻤﯘ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪۇر""] .ﭘﺗﮭﯘﻟﺒﺎرى -1ﺗﻮم -58ﺑت[.
زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﻤﺎن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨ ﺳﻳﯜش ۋە ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨ ﺋچ ﻛرۈش ﺑﯩﻠن ﻣﯘﻛﻣﻤل ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن،
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ۋە دوﺳﺖ ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧ ﻳﯘﻗﯩﺮى ۋە دەرﯨﺠﯩﺴ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﺪۇر.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺑﯘد دۇﻧﻴﺎ "ﮬﺎﺟﺗﻠرﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -103ﺑﺗﺘ" ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -163
ﺑﺗﺘ ،ﮬﻛﯩﻢ ﺋﯩﺒﻨ ﺳﯩﻨﺎن ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻛﻟن ﻳﻮل ﺑﯩﻠن رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻣﺎﻟﯩﻚ ﺋﯩﺒﻨ دﯨﻨﺎر ﮬدﯨﺲ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:
ﮬﺳن ﺑﺳرى ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﯩﺒﻨ ﻧﯘھ ﺑﯩﻠن ﮬﯘﻣﻳﺪ ﺗۋﯨﻴﻠﻨ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋۋەﺗﯩﭗ :ﺳﺎﺑﯩﺖ
ﺋﻟﺒﯘﻧﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﺗﻧﺪە ﺋﯘﻧﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮﮔ ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﻠﯩﻼر دەﻳﺪۇ ،ﺳﺎﺑﯩﺖ ﺋﯘﻻرﻏﺎ :ﻣن ﺋﯧﺘﯩﺎپ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﯩﻤن دەپ ﺑﯩﺮﮔ ﺑﺎرﻣﺎﻳﺪۇ،
ﮬﯘﻣﻳﺪ ﮬﺳن ﺑﺳرﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻟﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﺎﺑﯩﺘﻨﯩﯔ دﯦن ﺳزﯨﻨ ﺧۋەر ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﮬﺳن ﺑﺳرى ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ:
ﺳﺎﺑﯩﺘﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ :ﺋي ﺋﯩﻨﺴﺎن! ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﮬرﻛت ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯔ ﺳن
ﺋﯜﭼﯜن ﮬﺟﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻧ ﮬج ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻣﺴن؟ دﯦﯩﻦ دەﻳﺪۇ" .ﺑﯘ ﺋﺳرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻨﺎدى ﺋﺎﺟﯩﺰ،
ﮬﻛﯩﻢ ﺋﯩﺒﻨ ﺳﯩﻨﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ﺋﺎﺟﯩﺰ ،ﺋﯘﻧ ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺋﯩﻴﻦ ،ﻧﺳﺎﺋ ،ﺋﯩﺒﻨ ﺳﺋد ،ۋە ﺋﺑﯘ داۋۇد ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر زەﺋﯩﭗ دﯦن،
ﺋﯩﺒﻨ ﮬﯩﺒﺒﺎن ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﻠﯩﻚ راۋﯨﻴﻼردﯨﻦ ﺗﻮﻗﯘﻟﻤﺎ ﮬدﯨﺴﻠرﻧ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬدﯨﺴ ﻣﺷﻐﯘل
ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯘن""] .ﺗﮬﺰﯨﺒﯘﺗﺘﮬﺰﯨﻴﺐ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -2ﺗﻮم -367ﺑت[.
ﺑﯘ ﺋﺳرﻧ ﺳﮬﯩﮫ دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ،ﺑﯘ ﺋﺳر ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﻠﮭﺎﻣﻼﻧﺪۇرۇش ۋە ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘرۇﺷﻨ
ﺗﻛﯩﺘﻠﻳﺪۇ.
ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋڭ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺲ :ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﻧﻠﯩ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ،
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮﮔ ﻣﯧﯩﺸﯩﻢ ﻣن
ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯘﺷﯘ ﻣﺳﭽﯩﺘﺘ ﺑﯩﺮ ﺋﺎي ﺋﯧﺘﯩﺎپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮاﻗﺘﯘر ،ﻛﯩﻤ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘﯩﻨ
ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽ ﺑﯩﺮﮔ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗدەﻣﻠر ﺗﯧﻴﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯜﻧﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗدﯨﻤﯩﻨ ﻣﯘﺳﺘﮬم ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
]ﺗﺑراﻧ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-13646 ﮬدﯨﺲ .ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺷﯩﺮ"ﺋﺎرزۇﻟﯩﺮﯨﻢ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳردە ﻛﻟﺘﯜرﮔن ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻣﯘ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن،

4/2

ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﮬﺳن دەپ "ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر"ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺪا ﻛﻟﺘﯜرﮔن -906ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﯩﺒﻨ ﻣﯘﺑﺎرەك رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ "زۇﮬﺪ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -746ﮬدﯨﺴﺘ ،ﺋﺑﯘ ﺟﭘردﯨﻦ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن رﯨﯟاﻳﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺑﯩﺮ
ﻛﯩﺸ ﮬﯜﺳﻳﻦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻟ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎردەم ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ
ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﯧﺘﯩﺎپ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﯘپ :ﻣن ﺋﯧﺘﯩﺎﭘﺘﺎ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎم ،ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﺳن ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﭼﯩﻘﯩﭗ
ﮬﺎﺟﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﯧﺮەﺗﺘﯩﻢ دەﻳﺪۇ ،ﮬﺎﺟﺗﻤن ﻛﯩﺸ ﮬﯜﺳﻳﯩﻦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻟ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﮬﺳن
ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻟ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘﯩﻨ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪۇ ،ﮬﺳن ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻟ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﮬﺎﺟﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮﮔ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ ،ﮬﺎﺟﺗﻤن ﻛﯩﺸ ﮬﺳن ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻟﯩ :ﻣن ﮬﺎﺟﯩﺘﯩﻤﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن
ﺳﯩﺰدﯨﻦ ﻳﺎردەم ﺳﻮراﺷﻨ ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎي ﮬﯜﺳﻳﻦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻟﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎردەم ﺳﻮرﯨﻐﺎن ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ :ﺋﮔر ﻣن ﺋﯧﺘﯩﺎﭘﺘﺎ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن
ﺑﻮﻟﺴﺎم ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﭼﯩﻘﺎﺗﺘﯩﻢ دﯦن ﺋﯩﺪى ،دەﻳﺪۇ ،ﮬﺳن ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻟ :ﻣﺎﯕﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻤﻨﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎدا
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﺮ ﺋﺎي ﺋﯧﺘﯩﺎﭘﺘﺎ ﺗﯘرﻏﺎﻧﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋۋزەل ﻛرۈﻟﯩﺪۇ ،دەﻳﺪۇ.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ دﯦن ﺋﯧﺘﯩﺎپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻨﻤﯘ
ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﻮرۇﻧﺪا ﺗﯘرﯨﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﻳﯧﺘﯩﺪۇ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺶ دﯦن ﭘﻗت ﺋزﯨ
ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﺪۇر ،ﺋﻣﻤﺎ ﭘﺎﻳﺪا‐ﻣﻧﭙﺋت ﺋزﯨﯩﻼ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺶ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻢ ۋاﺟﯩﺒﺎﺗﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ
ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ زور ﺑﻮﻟﯩﺪۇ""] .ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ ۋە ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رﯨﺴﺎﻟﯩﻠﯩﺮى -20ﺗﻮم -180ﺑت[.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋرﺷﻨﯩﯔ ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﺎﻳ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻛﯜﻧﺪە ﺋز ﺳﺎﻳﯩﺴﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﺗﺘ
ﺗﯜرﻟﯜك ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﺴﯩﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪا دوﺳﺖ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﻳرﮔ
ﻛﻟن ۋە ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎن ﺋﯩ ﻛﯩﺸ] ﺑﯘﺧﺎرى ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟن ﮬدﯨﺴﺘﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن[.
ﺋﯘﺑﺎدە ﺋﯩﺒﻨ ﺳﺎﻣﯩﺖ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇﻛ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﮬدﯨﺲ ﻗﯘدﺳﯩﻴﺪا ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﺑﺒﯩﺘﯩﻢ :ﻣن ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﺷن ،ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨﻨ زﯨﻴﺎرەت
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎن ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯘﻣﺪا ﺑﯩﺮﻧرﺳ ﭼﯩﻘﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎن ۋە ﺳﻣﯩﻤﯩﻴﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺋﯘﭼﺮاﺷﻘﺎﻧﻼرﻏﺎ ﮬﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺪى] .ﺑﯘ
ﮬدﯨﺴﻨ ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺳﮬﯩﮫ دەپ "ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺪا"  -4321ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﮬدﯨﺴﺘ ﻛﻟﺘﯜرﮔن[.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﺎﻟ ﺋﻮرۇن ۋە ﻳﯘﻗﯩﺮى ﻣرﺗﯩﯟﯦﻠرﮔ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﻣﯩﻤ ﻣﯘﮬﺑﺒﯩﺘ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺨﻼﺳ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻖ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﺪا ﮬﻣﺎرﻟﯩﺸﯩﺸ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﯩﺸ ،ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدەﺗ
ﺗﻮﭘﻠﯩﻨﯩﺸ ،ﺳز‐ﮬرﯨﺗﻠردﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﻧر ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﺸ ،ﺋزى ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﮔن ﻧرﺳﯩﻨ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸ
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ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺸ ،ﺋزﯨ ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﯩﻐﺎﻧﻨ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻐﯩﻤﯘ ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺸ ،ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻘ
ۋە ﻗﺎﻳﻐﯘﺳﯩﻐﺎ ﺋﻮرﺗﺎق ﺑﻮﻟﯩﺸ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﺎﺋﺗﻠﯩﺮﯨ ۋە دۇﻧﻴﺎ‐ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﺎردەم ﺑﯧﺮﯨﺸ ،ﻳﻮق ۋاﻗﺘﯩﺪا
ﺋﯘﻧ ﻣﯘﮬﺎﭘﯩﺰەت ﻗﯩﻠﯩﺸ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﺎﻧﯩﺪاﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮەر ﻛﯩﺸﯩ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎردەﻣﻨ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ
ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرﻣﺳﻠﯩ ،ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻨ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺑﯩﻠن زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸ ،ﺋۋرﯨﺘﯩﻨ ﻳﯧﭙﯩﺸ ،ﻏﻳﯟﯨﺘﯩﻨ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ،ﺑﮬﺘﺎن
ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎن‐ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﺪەك ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮاق ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼر ﺑﯩﻠن ﻳﯧﺘﻟﻳﺪۇ.
ﺋﻮﻣﯘﻣن :ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻐﺎ ﮬر ﻗﺎﻧﺪاق ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣﻳﻠ ﻳﯧﻨﯩﺪا ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘن ﺳز‐ﮬرﯨﺗﻠردﯨﻦ ﺋزﯨ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪﯨﻐﺎن ﮔﯜزەل ﺷﻛﯩﻠﺪە ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛپ ﻣﻟﯘﻣﺎت ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن  ‐199047ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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