 ‐ 22888ﺳدﯨﻘ ﭘﯩﺘﯩﺮﻧﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارى ،ۋە ﺋﯘﻧ ﭘﯘل ﺑﯩﻠن ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ
ﺳﯘﺋﺎل

ﺳدﯨﻘ ﭘﯩﺘﯩﺮﻧﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارى ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ؟ ﺋﯘﻧ روزا ﮬﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑرﺳﯩﻤﯘ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﭘﯘل ﺑﯩﻠن ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﺴﯩﭽﯘ؟ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﻠردە ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺳدﯨﻘ ﭘﯩﺘﯩﺮﻧ ﺧﻮرﻣﯩﺪﯨﻦ
ﻳﺎﻛ ﺋﺎرﭘﯩﺪﯨﻦ ) (3ﺋچ ﻛﯩﻠﻮ ﻣﯩﻘﺪارﯨﺪا ﺑﯧﺮﯨﺸﻨ ﺑﯧﯩﺘن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧ روزا ﮬﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺑﯘﻳﺮﯨﺪى .ﺑﯘﺧﺎرى ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪا ﺋﺑ ﺳﺋﯩﺪ ﺋﻟﺨﯘدرﯨ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ :ﺑﯩﺰ ﭘﻳﻐﻣﺒر
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ دەۋرﯨﺪە ﺳدﯨﻘ ﭘﯩﺘﯩﺮﻧ (3) ﺋچ ﻛﯩﻠﻮ ﻣﯩﻘﺪاردا ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﺘﯩﻦ ﻳﺎﻛ ﺧﻮرﻣﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛ ﺋﺎرﭘﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛ ﭘﯩﺸﻼﻗﺘﯩﻦ
ﻳﺎﻛ ﺋﯜزۈﻣﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮەﺗﺘﯘق دﯦﻴﯩﻠن.
ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺑﯘ ﺋﺳردە ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﻨ ﺑﯘﻏﺪاي دەپ ﭼﯜﺷﻧﺪۈردى ،ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﻳﯩﻤﻛﻠﯩﻚ
ﺑﯘﻏﺪاي ﻳﺎﻛ ﻗﻮﻧﺎق ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺷﯘ ﻳﯘرﺗﺘﯩ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋڭ ﻛپ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت دﯦن ﻗﺎراﺷﺘﺎ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺷﯘ ﻳﯘرﺗﺘﯩ دﯦﮭﻘﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋڭ ﻛپ ﮬﻮﺳﯘل ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﯩﻨ ﻛزدە ﺗﯘﺗﯩﺪۇ ﺑﯘ ﺋڭ ﺳﺎﻏﻼم ۋە ﺗﻮﻏﺮا ﻛﻮز
ﻗﺎراش .ﭼﯜﻧ ﺳدﯨﻘ ﭘﯩﺘﯩﺮ دﯦن ﺑﺎﻳﻼرﻧﯩﯔ ﻛﻣﺒﻏﻟرﮔ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎردﯨﻤ ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﻮﻗﯘم ﺷﯘ ﻳﯘرﺗﺘﺎ ﻛپ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﻠردﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﻳﯘﻗﯩﺮدا ﻣﯩﻘﺪارى ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺋﺎز ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا )(3
ﺋچ ﻛﯩﻠﻮ ﻣﯩﻘﺪاردا ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﮔر ﮔﯘرۇچ ﻳﺎﻛ ﺷﯘ ﻳﯘرﺗﺘﺎ ﻛپ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﻠردﯨﻦ ﺑرﺳﯩﻤﯘ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺳدﯨﻘ ﭘﯩﺘﯩﺮﻧ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﯩﯔ دەﺳﻠﭘ ۋاﻗﺘ راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ  ‐ 28ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋرەب ﺋﺎﻳﻠﯩﺮى)ﮬﯩﺠﯩﺮﯨﻴ ﺑﻮﻳﯘﻧﭽ(
 29ﻳﺎﻛ 30 ﻛﯜن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮى ﺳدﯨﻘ ﭘﯩﺘﯩﺮﻧ روزا ﮬﯧﻴﺘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ‐ ﺋﯩ ﻛﯜن ﺋﯩﻠﯩﺮى
ﺑﯧﺮﯨﺸ ﺑﺎﺷﻼﻳﺘﺘ.

2/1

ﺋﺎﺧﯩﺮﻗ ۋاﻗﺘ روزا ﮬﯩﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﯘﭼﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻧﺎﻣﺎزدﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒر
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯘﻧ ﮬﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺑﯧﺮﯨﺸ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎن .ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺒﺎس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﻧﻠﯩ
رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ" :روزا ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﮭﯘدە ﺳزﻟﯩﺮﯨ ﻛﭘﭙﺎرەت ،ﻣﯩﺴﯩﻨﻠرﮔ ﻳﺎردەم ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺋﯜﭼﯜن ﭘﻳﻐﻣﺒر
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧ ﺑﯩﻠن ﺳدﯨﻘ ﭘﯩﺘﺮﯨﻨ ﭘرز ﻗﯩﻠﺪى ،ﻛﯩﻤ ﺋﯘﻧ ﮬﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯘ
ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺳدﯨﻘ ﭘﯩﺘﺮﯨﺪۇر .ﮬﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯘ ﺳدﯨﻘﯩﻠردﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺪۇر" )ﺋﺑﯘ داۋۇد(.
ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﺳدﯨﻘ ﭘﯩﺘﯩﺮﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ،ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼر ۋە ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎدا
ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﺪەك ﻳﯩﻤﻛﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠن ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﭘﯘل ﺑﯩﻠن ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس دﯦﻴﯩﻠن) .ﺑﯘ ﺋﯩﻤﺎم ﺷﺎﻓﯩﺌﯩ ،ﺋﯩﻤﺎم ﻣﺎﻟﯩﻚ
ۋە ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤدﻟرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮدەك ﻛز ﻗﺎرﯨﺸ(
) ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯩﻤﺎم ﺑﯘﺧﺎرى ،ﺳﯘﭘﻴﺎن ﺋﺳﺴۋرﯨ ،ﺋﯩﻤﺎم ﺋﺑﯘ ﮬﻧﯩﻴﭙ ،ﺋﻣر ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺪۇل ﺋزﯨﺰ ۋە ﮬﺳن ﺑﺳﺮﯨ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر
ﺳدﯨﻘ ﭘﯩﺘﯩﺮﻧ ﭘﯘل ﺑﯩﻠن ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮا دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎن ،ﮬﺎزﯨﺮﻣﯘ دۇﻧﻴﺎدﯨ ﻛﭘﻠﯩن ﺋﯩﺴﻼم دۆﻟﺗﻠﯩﺮى ﺳدﯨﻘ ﭘﯩﺘﯩﺮﻧ
ﭘﯘل ﺑﯩﻠن ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦن ﻛز ﻗﺎراﺷﻨ ﻳﺎﻗﯩﻼپ ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﺗن ﻗﺎﻳﺴ ﻗﻮﻻﻳﻠﯩﻖ
ۋە ﻛﻣﺒﻏﻟرﮔ ﻗﺎﻳﺴ ﺋڭ ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘ ﻗﺎراش ﺑﯩﻠن ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك‐ ﺗرﺟﯩﻤﺎن‐(.
ﮬﻣﻤ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺳﻮراﻟﻐﯘﺳ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺰﻧ ۋە ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧ دﯨﻨﻨ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ۋە ﻣﯘﺳﺘﮬم ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن
ﻗﯩﻠﺴﯘن ،ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠ ‐ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠرﮔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى
ﺑﻮﻟﺴﯘن.
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