 ‐ 226560ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋرﻟر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﻟﯩﺘ ﻣدەﻧﯩﻴت ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠﯩﺮﯨ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ زاﻟﻐﺎ
ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣدەﻧﯩﻴت ﻛﯘﻟﯘﺑﯩﺪا ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﯘﺗﯘق ﺳزﻟش زاﻟﯩﺪا ﺋرﻟر ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر زاﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎرﻗﺎ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨ ﺋﻮرۇﻧﻼردا
ﺋﻮﻟﺘﯘرۇﺷ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﺋﮔر ﺋﺎرﯨﺴﯩﻐﺎ ﭘردە ﺗﺎرﺗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﺎرﻗﯩﺪا ﺋﻮﻟﺘﯘرﻏﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﻛرﺳﯩﺘﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠرﻧ
ﻛرەﻟﻤﻳﺪۇ .ﺋﯘﻻرﻧ ﺋرﻟردﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ زاﻟﻐﺎ ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘرۇپ ،ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴت ﺗﯩﻠﯧﯟﯨﺰﯨﻴ ﺋﯧﺮاﻧ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛرﺳﯩﺘﯩﻠﯩﺸ
ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،ﺋﺎﺋﯩﻠ‐ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑ ﻛﯩﺮاﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﻛﯘﻟﯘﺑﺘﺎ ﺷرﺋ ﻧﯘﺗﯘق ﻳﺎﻛ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣدەﻧﯩﻴت ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠﯩﺮى ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﯘق ﺷرﺋ
ﮬﯩﺠﺎﺑ ﺑﯩﻠن ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺴﺎ ،ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺷرﯨﺌﺗ زﯨﺖ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼر
ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋرﻟر زاﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪى ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨ ﺋﻮرۇﻧﻼردا ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻖ ﻗﻮﻳﯘپ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻛﻳﻨﯩﺪە ﮬﯩﺠﺎﺑ ﺑﯩﻠن
ﺋﻮﻟﺘﯘرﻏﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎۋازﯨﻨ ﻛﺗﯜرﻣﺳﺘﯩﻦ ﮬﻣﻤ ﺑﯩﺮدەك ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﻧﯘﺗﯘﻗﻨ ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎ ،ﮔرﭼ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﭘردە ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ
دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﻨ‐129693 ﻧﯘﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪا ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﺪۇق.
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ :ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﺳﭽﯩﺘﺘ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧ ﺋرﻟردﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺟﺎي ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ
ﺟﺎﻳﻐﺎ ﺗﺎم ﺗﻮﺳﯘﻟﻐﺎن ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﯩﻤﺎﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎۋازﯨﻨ ۋە دەرﺳﻠرﻧﯩﻤﯩﺮﯨﭙﯘن ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﯩﺸﺎﻳﺪۇ ،ﺟﺎﻣﺎﺋت ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻛﯩﺸ
ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﮬدﯨﺴﺘ :ﺋرﻟر ﺳپ ﺗﯜزﯨﺪۇ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼر ﺳپ ﺗﯜزﯨﺪۇ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر
ﺳپ ﺗﯜزﯨﺪۇ دﯦن ،ﮬدﯨﺴ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺋﺎرﯨﺪﯨ ﺗﺎﻣﻨ ﺋﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺸﻨ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯩﯟﯨﺪى ،ﺟﺎﻣﺎﺋت ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا زور ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ
ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﺪى ،ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩ ﻗﺎرﯨﺘﺎ ﺳﯩﻠ ﻗﺎﻧﺪاق ﻛرﺳﺗﻤ ﺑﯧﺮﯨﻼ؟ دەپ ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا،ﺷﻳﺦ ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق
دﯦﺪى :ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﺪە ﮬﯧﭻ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻳﻮق ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ دەۋرﯨﺪە ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋرﻟر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺋرﻟرﻧﯩﯔ
ﻛﻳﻨﯩﺪە ﺗﯘرۇپ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺗﺘ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺗﺎم ﻳﺎﻛ ﺗﻮﺳﯘپ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﭘردە‐ﺗﻮﺳﺎق دﯦﻧﺪەك
ﻧرﺳﯩﻠر ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ،ﺋﯘﻻر ﺳﭘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﺗﯘرۇپ ﺋرﻟر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﻟﯩﺘ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن .ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق
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دﯦن :ﺋرﻟرﻧﯩﯔ ﺳﯧﭙﯩﻨﯩﯔ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘ ﺳﭘﺘﯘر ،ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯩﻨ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗ ﺳﭘﺘﯘر ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺳﯧﭙﯩﻨﯩﯔ ﺋڭ
ﻳﺎﺧﺸﯩﺴ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗ ﺳﭘﺘﯘر ،ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯩﻨ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘ ﺳﭘﺘﯘر] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺳﯧﭙﯩﻨﯩﯔ ﺋۋۋﯨﻠ ﺋرﻟرﮔ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪۇر ،ﺋﮔر ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﻣﺳﭽﯩﺘﻨﯩﯔ ﺗۋەن ﺗرﯨﭙﯩﺪە ﺋرﻟرﻧﯩﯔ ﻛﻳﻨﯩﺪە ﭘردە ﺗﺎرﺗﯩﭗ
ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺗﺎم ﺗﻮﺳﯘش ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧرﺳﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﺋﻮﺗﺘﯘرﻧ ﺗﻮﺳﯘﺷﻨﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﮬﺎﺟﯩﺘ ﻳﻮق .ﺋﮔر ﺗﺎم ﺑﯩﻠن
ﺗﻮﺳﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﭘردە ﺑﯩﻠن ﺗﻮﺳﺴﺎ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻣﯘ ﭼﯜﻣﺒﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﻠﯩﭗ ،ﻳﯜزﻟﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﭽﯩﭗ راﮬت ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ ،ﻗﯩﺮاﺋﺗﻨ
ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ دەرﺳﻠرﻧ ﻣﯩﺮﯨﭙﯘن ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛ ﺋﯩﻤﺎﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎۋازى ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﺪا ﮬﯧﭻ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻳﻮق .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﮬﻣﺪﯨﻠر ﺑﻮﻟﺴﯘﻧ ،ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﻛﯕﺮﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﺎر".
ﺋﮔر ﺋﺎرﯨﻐﺎ رﯨﺸﺎﺗﯩﻼرﻧ ﻗﻮﻳﺴﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻣﯘ ﺋﯩﻤﺎم ۋە ﺟﺎﻣﺎﺋﺗﻨ ﻛرﺳ ۋە ﺋﯩﻤﺎﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎۋازﯨﻨ ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﺎ
ﻛﯕﺮﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﺎﺗﺘﯩﻘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﺎرﯨﺪا ﺗﺎم ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﭘردە ﻳﺎﻛ رﯦﺸﺎﺗﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ۋەﻳﺎﻛ ﮬﯧﭻ ﻧﯧﻤ
ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘن ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺷﯜﻛﯜرﻟر ﺑﻮﻟﺴﯘﻧ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ دەۋرﯨﺪﯨﻤﯘ
ﺋرﻟر ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺗﺎم ،ﺗﻮﺳﺎق ،ﭘردە دﯦﻧﺪەك ﻧرﺳﯩﻠر ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ،ﺋﯘﻻر ﺋرﻟرﻧﯩﯔ
ﻛﻳﻨﯩﺪە ﺗﯘرۇپ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﺋﯩﺪى"] .ﻧﯘرۇل ﺋﻟددەرﺑ ﭘﺗﯩﯟاﻟﯩﺮى" -12ﺗﻮم -269-267ﺑﺗﻠر[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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