 ‐ 221766ﮔرﭼ ﺋﯧﺘﯩﺎپ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻣﺳﭽﯩﺘﺘ ﺋﯘزۇن ﺋﻮﻟﺘﯘرۇش ﺋﺟﯩﺮﮔ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ
ﺋﻣﻟرﻧﯩﯔ ﺗﯜرﯨﺪﯨﻨﺪۇر
ﺳﯘﺋﺎل
ﺋﯧﺘﯩﺎپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﻗت ﺋﯜچ ﻣﺳﭽﯩﺘ ﺧﺎس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦن ﻗﺎراش ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ؟ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺷﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗدﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨ ﺗﯧﭙﯩﺸﻨ
ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﻟﭘﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﻮﻟﯘپ ،راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻘ ﺋﻮن ﻛﯜﻧﯩﺪە ﻣﺳﭽﯩﺘﺘ ﺋﯘزۇن ﺗﯘرۇﺷﻨﯩﯔ ﺋزﯨﻨ ﮬﻣﻤ
ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﮬﻣﻤﯩ ﻗﺎدﯨﺮ ،ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻣﻗﺴﯩﺘﯩ ﻳﯧﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﭘﯘرﺳﯩﺘ دەپ
ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎن ،ﺋﻣﻟﯩﻴﺗﺘ ﺑﯘ ﻛﯩﺸ ﻧﺎﭼﺎر ،ﺳرﮔردان ،زاﻟﯩﻢ ۋە ﺑﯩﺎرﭼ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺷرەﭘﻠﯩﻚ ﺋﻮرۇن ۋە ﺷرەﭘﻠﯩﻚ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ
ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺳﻣﯩﻤ دۇﺋﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎۋەت ﺑﻮﻟﯘپ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠي ﺋزﮔﯩﺮﯨﺸﯩﻨ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟ .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 :ﺋزى زاﻟﯩﻢ ،ﺑﯩﺎرﭼ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺳﻣﯩﻤ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯧﻠﯩﺸ ﺗﻟپ
ﻗﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺷﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﺎﻟ زۇﻟﯘم ۋە ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﺎداﻟت ۋە ﺋﯩﺘﺎﺋﺗ ﺋزﮔﯩﺮﯨﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﺑﯩﺰ  ‐81134ۋە ‐49006ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪا ﺋﯩﺘﯩﺎﭘﻨﯩﯔ ﭘﻗت ﺑﯘ ﺋﯜچ ﻣﺳﭽﯩﺘ ﺧﺎس
ﺋﻣﺳﻠﯩﯩﻨ ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻣﺳﭽﯩﺘﻠردە ﺋﯧﺘﯩﺎپ ﻗﯩﻠﺴﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﺪۇق.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﺳﯩﺰ ﺳﻮرﯨﻐﺎن ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻛﻟﺴك :ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯜچ ﻣﺳﭽﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﺳﭽﯩﺘﺘ ﺋﯧﺘﯩﺎپ ﻗﯩﻠﯩﺶ دۇرۇس
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ دﯦن ﻗﺎراﺷﻘﺎ ﺋﮔﺷن ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻘ ﺋﻮن ﻛﯜﻧﯩﺪە ﻣﺳﭽﯩﺘﺘ ﺋﯘزۇن ﺗﯘرﺳﺎ ﮬﯧﭻ ﻧرﺳ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﮔرﭼ ﺑﯘ ﺋﯘﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﺋﯧﺘﯩﺎپ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﺳﭽﯩﺘﺘ ﻧﺎﻣﺎز ،زﯨﯩﺮ‐دۇﺋﺎ ،ﻗﯘرﺋﺎن
ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻛﯜﺗﯜپ ﺋﻮﻟﺘﯘرﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋزﯨﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺸﺘﯘر .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق
دەﻳﺪۇ» :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﻣﺳﭽﯩﺘﺘ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ۋە ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﺟﺎﻳﺪا ﺋﻮﻟﺘﯘرﺳﺎ ﮬﻣﯩﺸ ﭘرﯨﺸﺘﯩﻠر ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ رەﮬﻤت‐ﻣﻏﭙﯩﺮەت
ﺗﯩﻠپ :ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ رەﮬﻤت ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ ،ﺋﯘﻧ ﻣﻏﭙﯩﺮەت ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ دەﻳﺪۇ ،ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻼر ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻛﯜﺗﯜپ ﻣﺳﭽﯩﺘﺘ
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ﺋﻮﻟﺘﯘرﺳﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﯩﺪۇ«] .ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-648 ﮬدﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-649ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﯩﻤﺎم ﺑﻳﮭﻗ" ﺷﯘﺋﺑﯘل ﺋﯩﻤﺎن" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﺪە ‐ 2943ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﮬدﯨﺴﺘ ،ﺋﻣﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨ ﻣﻳﻤﯘن ﺋﻟﺌۋدﯨﻴﻨﯩﯔ رﯨﯟاﻳﯩﺘﯩﺪە ،ﺋﯘ
ﻛﯩﺸ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ» :ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮى ﺑﯩﺰﮔ ﺧۋەر ﻗﯩﻠﯩﭗ :زﯦﻤﯩﻨﺪﯨ ﻣﺳﭽﯩﺘﻠر ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﺋﻳﻠﯩﺮﯨﺪۇر ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﻳﯩﻨ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﺋﯩﺮام ﻗﯩﻠﯩﺪۇ«] .ﺑﯘ ﺋﺳرﻧ ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ
رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺪا  – 1169ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﮬدﯨﺴﺘ ﻛﻟﺘﯜرﮔن[.
ﻳﻧ ﻣﺳﭽﯩﺘﺘ ﺋﯘزۇن ﺋﻮﻟﺘﯘرۇﺷﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ :ﺋزﯨﻨ ﻣﺷﻐﯘل ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن دۇﻧﻴﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎدﯨﺘﯩ
ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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