 ‐ 224032ﮬﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺗﻛﺒﯩﺮﻟﯩﺮى ﺳﺎﻧﯩﺪا ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎن ﻛﯩﺸﯩ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪا ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ
رەت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
ﮬﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪا ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎرﺗﯘق ﺗﻛﺒﯩﺮ ﺋﺎﻟﺘﯩﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﺋﻮن ﺋﯩﯩﻤﯘ؟ ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻧﭘ ﻣزﮬپ
ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪﯨ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﺳﻟﭘ ﻗﺎراﺷﺘﯩ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﭼﻮڭ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﺑﺎر ،ﺳﻟﭘﯩ ﻗﺎراﺷﺘﯩﯩﻠر:
ﺑﯩﺰ ﮬﻧﭘ ﻣزﮬپ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪﯨﯩﻠرﮔ ﺋﮔﯩﺸﯩﭗ ﮬﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻳﻤﯩﺰ ،ﺋﮔر ﺋﯘﻻر ﻧﺎﻣﺎزدا  12ﺗﻛﺒﯩﺮﻧ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﯧﻴﺘﺴﺎ
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘﻳﻤﯩﺰ دەﻳﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﮬﻧﻓﯩﻴﻠر ﺋﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺷﯜﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﮬﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺑﯩﺮ ﺋﻮرۇﻧﺪا ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ
ﺋﯩ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ؟ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﻐﯘدەك ﺑﯩﺮ ﻳﻮل ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﺎﺳﻤﯘ؟ ﻳﻧ
ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﮬﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﮬﻧﭘﯩ ﻣزﮬﯩﺒ ﻗﺎرﯨﺸ ﺑﻮﻳﯩﭽ ،ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﮬﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﺳﻟﭘﯩ ﻣزﮬب ﻗﺎرﯨﺸ
ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎق ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻤﯘ؟ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ.
ﺋﯩﺨﭽﺎم ﺟﺎۋاپ

ﺳزﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺧﯘﻻﺳﯩﺴ :ﮬﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯨ ﺋﺎرﺗﯘق ﺗﻛﺒﯩﺮﻟر ﺗﻮﻏﺮﺳﯩﺪﯨ
ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﯩﻨ
ﭘﺎرﭼﯩﻼش ،ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘش ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﮬﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﮬر ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻣﺎﺋت‐ﮔﯘرۇھ
ﺋز ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋﻮﻗﯘش ﺑﻮﻟﺴﺎ دﯨﻨﺪا ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺪﺋت
ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪۇر .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ
ﺑﯩﺮﻟﯩﻚ ﺳﯧﭙﯩﻨ ﭘﺎرﭼﯩﻼﺷﺘﯘر ،ﺋﻗﻠ‐ﮬﻮﺷ ﺟﺎﻳﯩﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﯜﻣﻤﺗﻨ
ﺑﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ.
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ﺑﯩﺮ
ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﻟﭘ ﻗﺎراش ﺑﻮﻳﯩﭽ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﮬﻧﭘﯩ ﻗﺎراش ﺑﻮﻳﯩﭽ ﮬﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺋﻮﻗﯘﻳﻤﯩﺰ دﯦن
ﺳز ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس.
ﮬﻣﻤﻳﻠن ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم
ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﯩﺮ ﻳﻮل ﺑﯩﻠن
ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻟﻐﺎن ،ﺑﯘ ﻳﻮل ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﻤﺎم ﺋﺑﯘ
ﮬﻧﯩﭙ ،ﺋﯩﻤﺎم ﻣﺎﻟﯩﻚ ،ﺋﯩﻤﺎم ﺷﺎﻓﯩﺌ ۋە ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺴﻼم ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘپ ﻣﺎﯕﻐﺎن ﻳﻮﻟﯩﺪۇر .ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼر ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻤﺎﻣﻼرﻧﯩﯔ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎن ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻠﯩﺮى ﻳﻮﻟﻠﯘق ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﺋﯜﭼﯜن
ﻛﯕﻠ‐ﻛﻛﺴﯩﻤﯩﺰﻧ ﻛﯕﺮى ﺗﯘﺗﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻزﯨﻢ .ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧ ﮬق ﻳﻮﻟﺪا ﻣﯘﺳﺘﮬم
ﻗﯩﻠﺴﯘن.
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩﻨ ﮬﻗﯩﻘﺗ ﺑﯩﺮﻟﺷﺘﯜرﺳﯘن.

ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ
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ﻳﺎﺧﺸ
ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت‐ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺑﯘ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼر ،ﺗﺎﺑﯩﺌﯩﻨﻼر ۋە ﻣزﮬپ ﺋﯩﻤﺎﻣﻠﯩﺮى ﺋز‐ﺋﺎرا ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎن ﺋﯩﺠﺘﯩﮭﺎدﯨ ﻣﺳﯩﻠﯩﻠردﯨﻦ ﺑﯩﺮى
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﺋﯘﻻر ﺋﻮن ﺧﯩﻠﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘﻗﻘﺎراﺷﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن.
ﭘﯩﻘﮭ ﺋﯧﻨﺴﯩﻠﻮﭘﯧﺪﯨﻴﯩﺴ-13ﺗﻮم -209ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن :ﻣﺎﻟﯩ ۋە ﮬﻧﺒﻟﯩ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﮬﯧﻴﺖ
ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪا ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ رەﻛﺌﺗﺘ ﺋﺎﻟﺘ ﺗﻛﺒﯩﺮ ،ﺋﯩﯩﻨﭽ رەﻛﺌﺗﺘ ﺑش ﺗﻛﺒﯩﺮﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﻗﺎراش ﻣدﯨﻨ ﻣﯘﻧۋۋەرﯨﺪﯨ ﻳﺗﺘ ﭘﯩﻘﮭ
ﺋﺎﻟﯩﻤ ۋە ﺋﻣر ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﺌزﯨﺰ ،زۆﮬﺮى ۋە ﻣﯘزەﻧﯩ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪۇر.
ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺷﯘ ﺋﺎﺷﺎرا ﺑﻮﻟﺪﯨ ،ﺋﯘﻻر ﻧﺎﻣﺎز ﺑﺎﺷﻼش ﺗﻛﺒﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ رەﻛﺌﺗﺘﯩ ﺋﺎرﺗﯘق ﺗﻛﺒﯩﺮﮔ ﻗﯧﺘﯩﭗ ﻳﺗﺘ دەپ
ﺳﺎﻧﯩﻐﺎن ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺳﺟﺪﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩﯩﻨﭽ رەﮔﺗ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺗﻛﺒﯩﺮﻧﯩﻤﯘ ﺋﯩﯩﻨﭽ رەﻛﺌﺗﺘ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑش
ﺗﻛﺒﯩﺮﮔ ﻗﯧﺘﯩﭗ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻐﺎن.
ﮬﻧﭘﯩ ﻣزﮬپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸ ۋە ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤدﺗﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ رﯨﯟاﻳﺗﺘ :ﮬﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪا ﺋﺎرﺗﯘق ﺗﻛﺒﯩﺮدﯨﻦ ﺋﺎﻟﺘ ﺗﻛﺒﯩﺮ
ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ رەﻛﺌﺗﺘ ﺋﯜچ ﺗﻛﺒﯩﺮ ،ﺋﯩﯩﻨﭽ رەﻛﺌﺗﺘ ﺋﯜچ ﺗﻛﺒﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺳﺌﯘد ،ﺋﺑﯘ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﺷﺌرﯨ،
ﮬﯘزەﻳﭙ ﺋﻟﻴﻣﺎﻧﯩ ،ﺋﯘﻗﺒ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﻣﯩﺮ ،ﺋﯩﺒﻨ زۇﺑﻳﺮ ،ﺋﺑﯘ ﻣﺳﺌﯘد ﺋﻟﺒدرى ،ﮬﺳن ﺋﻟﺒﺳﺮﯨ ،ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﯩﺒﻨ ﺳﯩﻴﺮﯨﻦ،
ﺳﯘﭘﻴﺎن ﺋﺳﺴۋرﯨ ۋە ﻛﯘﭘ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸ ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺑﯘ ﻗﺎراش ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺒﺎس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻨﻤﯘ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.
ﺋﯩﻤﺎم ﺷﺎﻓﯩﺌﯩ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﮬﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪا ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎرﺗﯘق ﺗﻛﺒﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ رەﻛﺌﺗﺘ ﻳﺗﺘ ،ﺋﯩﯩﻨﭽ
رەﻛﺌﺗﺘ ﺑش ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺋﯩﻤﺎم ﺋﻳﻨﯩ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﮬﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪا ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎرﺗﯘق ﺗﻛﺒﯩﺮ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﻮن ﺗﻮﻗﻘﯘز ﺧﯩﻞ ﻗﺎراﺷﻨ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎن.
ﺋﯩﻤﺎم ﺷۋﻛﺎﻧﯩ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﯩﺴﻼم ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ﺋﯩ رەﻛت ﮬﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪا ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺗﻛﺒﯩﺮﻟرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧ
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ۋە ﺋﻮرﻧ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﻮن ﺧﯩﻞ ﻗﺎراﺷﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋﯘ ﻗﺎراﺷﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴ :ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ رەﻛﺌﺗﺘ
ﻗﯩﺮاﺋﺗﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﻳﺗﺘ ﺗﻛﺒﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯩﯩﻨﭽ رەﻛﺌﺗﺘ ﻗﯩﺮاﺋﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺑش ﺗﻛﺒﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩﺪۇدﯦﻴﯩﻠن.
ﺋﯩﻤﺎم ﺋﯩﺮاﻗﯩ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻗﺎراش ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼر ،ﺗﺎﺑﯩﺌﯩﻨﻼر ۋە ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣزﮬپ
ﺋﯩﻤﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪۇر.
ﺋﯩﯩﻨﭽﯩﺴ :ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺑﺎﺷﻼش ﺗﻛﺒﯩﺮى ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ رەﻛﺌﺗﺘﯩ ﻳﺗﺘ ﺗﻛﺒﯩﺮﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎرﯨﺪﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﯩﻤﺎم ﻣﺎﻟﯩﻚ ،ﺋﯩﻤﺎم
ﺋﮬﻤد ۋە ﻣﯘزەﻧﯩ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪۇر.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ رەﻛﺌﺗﺘ ﻳﺗﺘ ۋە ﺋﯩﯩﻨﭽ رەﻛﺌﺗﺘ ﻳﺗﺘ ﺗﻛﺒﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﻧس ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺎﻟﯩﻚ ،ﻣﯘﻏﯩﺮەﺗ ﺑﯩﻦ ﺷﺋﺒ،
ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺒﺎس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ،ﺳﺋﯩﺪ ﺋﯩﺒﻨ ﻣﯘﺳﻳﻴﯩﺐ ،ﺋﯩﺒﺮاﮬﯩﻢ ﻧﺧﺋﯩ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪۇر.
ﺗﺗﯩﻨﭽ :ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ رەﻛﺌﺗﺘ ﻧﺎﻣﺎز ﺑﺎﺷﻼش ﺗﻛﺒﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﯩﺮاﺋت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﯜچ ﺗﻛﺒﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪۇ ،ﺋﯩﯩﻨﭽ رەﻛﺌﺗﺘ
ﻗﯩﺮاﺋﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯜچ ﺗﻛﺒﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺳﺌﯘد ،ﺋﺑﯘ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﺷﺌرى ۋە ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺳﺌﯘد ﺋﻧﺴﺎرى ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼردﯨﻦ
رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ،ﺳﯘﭘﻴﺎن ﺳۋرى ،ﺋﺑﯘ ﮬﻧﯩﭙ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪۇر"] .ﻧﻳﻠﯘل ﺋۋﺗﺎر ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -3ﺗﻮم -355
ﺑت"[.
ﺋﺎﺋﯩﺸ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم روزا ﮬﯧﻴﺖ ۋە ﻗﯘرﺑﺎن ﮬﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪا ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ
رەﻛﺌﺗﺘ ﻳﺗﺘ ﺗﻛﺒﯩﺮ ،ﺋﯩﯩﻨﭽ رەﻛﺌﺗﺘ ﺑش ﺗﻛﺒﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﺎﺗﺘ] .ﺋﺑﯘ داۋۇد رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1149 ﮬدﯨﺲ .ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧﯩ
رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺋﺑﯘ داۋۇدﻧﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺪا ﻛﻟﺘﯜرﮔن[ .ﺑﯘ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪۇر.
ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﺒر رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم
ﮬﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ رەﻛﺌﺗﺘ ﻳﺗﺘ ﺗﻛﺒﯩﺮ ،ﺋﯩﯩﻨﭽ رەﻛﺌﺗﺘ ﺑش ﺗﻛﺒﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﺎﺗﺘ .ﺑﯘ ﮬدﯨﺲ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﻳﻮﻟﻼر ﺑﯩﻠن
ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن .ﺋﻣﻤﺎ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼر )ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻردﯨﻦ رازى ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﮬﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪا ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﻛﺒﯩﺮﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﭼﻮڭ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎن ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨ ﺗﺎﺑﯩﺌﯩﻨﻼرﻣﯘ ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎن""] .ﺋﺗﺘﻣﮭﯩﻴﺪ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ
ﺋﺳر -16ﺗﻮم -39-37ﺑﺗ ﻗﺎراﻟﺴﯘن[.
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﻣﻟﯘﻣﺎﺗﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻤك ﺋﯜﭼﯜن ‐36491 ،ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪﯨ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻳﻮﻟﻠﯘق ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼر ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻرﻣﯘ
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ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼردﯨﻦ ،ﻣﯘﺟﺘﮬﯩﺪ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼردﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﮬﻠ‐ﺳﯜﻧﻨت ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻨ ﺗﯘﺗﻘﺎن ﺗﯘرﺳﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ؟.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﮬﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯨ ﺋﺎرﺗﯘق ﺗﻛﺒﯩﺮﻟر ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼردﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻐﺎن
ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺋﺳرﻧ ﺗﯘﺗﺴﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛﯜﭼﻼﻧﺪۇرۇپ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮى
ﮬﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯨ ﺗﻛﺒﯩﺮﻟر ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺳزﯨﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺶ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ".
]"ﺋﻟﻔﯘرۇئ"ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -3ﺗﻮم -201ﺑت[.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﮬﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ رەﻛﺌﺗﺘ ﻳﺗﺘ ﺗﻛﺒﯩﺮ ،ﺋﯩﯩﻨﭽ رەﻛﺌﺗﺘ ﺑش ﺗﻛﺒﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩﺪۇ
دﯦن ﻗﺎراﺷﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﻛﺴﯩﭽ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼردﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﻮﻳﯩﭽ ،ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ۋە
ﺋﯩﯩﻨﭽ رەﻛﺌﺗﺘ ﺑﺷﺘﯩﻦ ﺗﻛﺒﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻳﺎﻛ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ۋە ﺋﯩﯩﻨﭽ رەﻛﺌﺗﺘ ﻳﺗﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﻛﺒﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮى ﮬﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯨ ﺗﻛﺒﯩﺮﻟر ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺳزﯨﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺶ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻳﻧ ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤدﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە
ﻛﯕﺮﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻛﯩﺸ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻗﺎراﺷﻼردﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻧ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼردﯨﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن
ﺋﺳرﻟر ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤدﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ .ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤدﻧﯩﯔ
ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا :ﺳﻟپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ﺑﯩﺮ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﻨ ﻛﺳﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻴﺪﯨﻐﺎن دەﻟﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ،
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺳزﯨ ﮬرﻣت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ۋە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺳزى
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺳزﯨﺪﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻳﻧ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺗﯜرﻟﯜك ﻗﺎراﺷﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨ ﭼﻛﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮﭼﯘق دەﻟﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە
ﻛﯕﺮﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﺎن ﻳﻮﻟ ﺋﯜﻣﻤﺗﻨ ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟﺘﯜرﯨﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺳزﯨﻨ ﺑﯩﺮﻟﺷﺘﯜرﯨﺪﯨﻐﺎن
ﻳﻮﻟﺪۇر ،ﭼﯜﻧ ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻛز‐ﻗﺎراش ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﯧﺠﺘﯩﮭﺎدﺗﯩ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘ ﻣﺳﯩﻠﯩﻠرﻧ ﺋﯜﻣﻤﺗﻨ ﺑﻟﯜۋﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎن
ۋە ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻘﺎ ﺳۋەپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﮬﺗﺘﺎ ﺋزى ﺧﺎﺗﺎ ﻗﺎراﺷﺘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋز ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﯧﺰﯨﭗ ﻛﯩﺘﯩﺸﯩ
ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺳﯩﺮدە ﻛڭ ﺗﺎرﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﺎﻻ‐ﻣﯘﺳﯩﺒت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻳﺎﺷﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﻧﺗﯩﺠﯩﻠرﻧ ﻛﯜﺗﯩﻤﯩﺰ،
ﺑﯘ ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ زﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗرەﭘﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑزى ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘ ﻣﺳﯩﻠﯩﻠر ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﮔﯘرۇﮬﯟازﻟﯩﻖ ،ﺑﻟﯜﻧﯜش ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ،
ﻛﺳﯩﻦ دەﻟﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﯩﺠﺘﯩﮭﺎدى ﻣﺳﯩﻠﯩﻠردە ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸ ﺑﯩﻠن ﻛز ﻗﺎرﯨﺸ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﭼﯩﻘﻤﯩﺴﺎ ،ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﺪﯨﻦ
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ﻳﯩﺮاﻗﻠﯩﺸﯩﺪۇ ،ﺋﺎزار ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﻳﯩﺒﻠﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﭼﻮڭ ﻣﯘﺳﯩﺒت ﺑﻮﻟﯘپ ،دﯨﻦ دۈﺷﻤﻧﻠﯩﺮى ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺧﯘرﺳن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻮﭼﯘق دەﻟﯩﻞ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﯩﺠﺘﯩﮭﺎدى ﻣﺳﯩﻠﯩﻠردە ﺋز ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﭘﯩﺮﯨﻨ ﮬرﻣت ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺗﯩﻨﭻ‐ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﻧﺎزﯨﺮە ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﺴﺎ ﺑﯘﻧﯩﯔ زﯦﻴﯩﻨ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ :ﺳﻟپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ﺑﯩﺮ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﻨ ﻛﺳﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻴﺪﯨﻐﺎن
دەﻟﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،دﯦن ﺗﻮﻏﺮا ﻗﺎرﯨﺸﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎت ﺋﺎﺗﺎ
ﻗﯩﻠﺴﯘن"] .ﺋﺷﺸرﮬﯘل ﻣﯘﻣﺘﯩ-5 ﺗﻮم -138-135ﺑت[.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ دەﻟﯩﻠﻠرﮔ ﻛرە ،ﮔرﭼ ﮬﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ رەﻛﺌﺗﺘ ﻳﺗﺘ ﺗﻛﺒﯩﺮ ،ﺋﯩﯩﻨﭽ رەﻛﺌﺗﺘ ﺑش ﺗﻛﺒﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ
ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼردﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺳرﻟر ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﯩﻨ ،ﻗﻟﯩﺒﻠرﻧ ﺑﯩﺮﻟﺷﺘﯜرۈش ۋە ﺋﯜﻣﻤﺗﻨ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻼﺷﺘﯘرۇش ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﺑﯘ
دﯨﻨﻨﯩﯔ ﺋﺳﻠ ۋە ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪۇر .ﺗرك ﺋﯧﺘﯩﻠﺴ ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺳﯜﻧﻨت‐ﻣﯘﺳﺘﮬپ ﻣﺳﯩﻠﯩﻠر ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ دﯨﻨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻨ
ﺑﯘزۇش ،ﺋﯜﻣﻤﺗﻨ ﭘﺎرﭼﯩﻼش ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻛز ﻗﺎراﺷﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯜﭼﻠﯜك ۋە ﺳﯜﻧﻨﺗ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯧﻨﭻ ﺳﮬﺒﺗﻠﯩﺸﯩﺶ ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ
ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﺶ ۋە ﻣﯘﻧﺎزﯨﺮە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻛﻠﻧﻤﻳﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﯩﻠﻟﻤﯩﻧﺪە ،ﮬر ﺑﯩﺮ ﺗرەپ ﺋز ﻗﺎرﯨﺸﯩﻨ ﺗﻮﻏﺮا،
ﺳﯜﻧﻨﺗ ﻳﯧﻘﯩﻦ دەپ ﻗﺎرﯨﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼردﯨﻦ ،ﺗﺎﺑﯩﺌﯩﻨﻼردﯨﻦ ۋە ﻣزﮬپ ﺋﯩﻤﺎﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋڭ دەﺳﻠﭘﺘ ﺑﯘ ﻗﺎراﺷﻨ
ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﺶ ﻛﯧﺮەك .ﺑﯩﺮ ﺷﮬردە ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﻘﺎن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺑﯩﺮ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻤﺎﻣﻐﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﺮﻟﯩﺘ
ﺋﻮﻗﯘﺷ ،ﺑﻟﯜﻧﯜپ ﻛﺗﻤﺳﻠﯩ ﻻزﯨﻢ ،ﺑﻟﯜﻧﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﺷﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺳۋەﺑﻠﯩﻚ دﯨﻦ دۈﺷﻤﻧﻠﯩﺮى ﺧﯘرﺳن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
‐ 12585ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەك ،ﺋﯩﻤﺎم ﻧﺎﻣﺎزدا ﺑﯩﺮ ﮬرﯨﺗﻨ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﻤﺎﻣﻐﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﭗ ﻧﺎﻣﺎز
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﯘﻳﯘﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﯩﺶ دەپ ﻗﺎراﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺠﺘﯩﮭﺎدى ﻣﺳﯩﻠﯩﻠردﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯩﻤﺎﻣﻐﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﺸ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻣﺳﯩﻠن :ﺗﻛﺒﯩﺮ ﻣﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻧﻼر ،ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺳﺌﯘد ﻳﺎﻛ ﺋﺑﯘ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﺷﺌرى ﻳﺎﻛ ﺋﺑ ﻣﺳﺌﯘد
ﺋﻧﺴﺎرﯨ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨ ﺋﮔﯩﺸﯩﭗ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘدى دەپ ﺗﺳۋۋۇر ﻗﯩﻠﺴﺎق ،ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ رەﻛﺌﺗﺘ ﺋﯜچ ﺗﻛﺒﯩﺮ ۋە
ﺋﯩﯩﻨﭽ رەﻛﺌﺗﺘ ﺋﯜچ ﺗﻛﺒﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘپ ﺑرﺳ ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﻻر ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻼر؟! ...ﺋﯘﻻر ﺋﯜﻣﻤﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ،ﻗﻟﺒ
ﺳﺎﻏﻼم ،ﺋﯩﻠﻤ ﻛپ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯘ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻏﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﭗ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ ﺗرك ﻗﯩﻼرﻣﯘ؟!.
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