 ‐ 253569ﺗﺎۋاﭘﻨﯩﯔ ﺷرﺗﻠﯩﺮى ۋە ۋاﺟﯩﭙﻠﯩﺮى ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﺗﺎۋاﭘﻨﯩﯔ ﺷرﺗﻠﯩﺮى ۋە ۋاﺟﯩﭙﻠﯩﺮى ﻗﺎﻳﺴ؟ 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 ۋە ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﻛﺑﯩﻨ ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﺷرﯨﺘﻠرﻧ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋﯘﻻر:
-1ﺋﯩﺴﻼم ﻳﻧ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻮﻟﯘش ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩ ﺑﯩﻠن ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺗﺎۋاپ دﯦن
ﺋﯩﺒﺎدەت ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺎﭘﯩﺮﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺒﺎدﯨﺘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ۋە ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ.
-2ﺋﻗﯩﻞ ،ﮬﻧﭘﯩ ۋە ﮬﻧﺒﻟ ﻣزﮬپ ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮى ﺋﻗﯩﻠﻨ ﺷرت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻣﺎﻟﯩ ۋە ﺷﺎﻓﯩﺌ ﻣزﮬپ ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮى ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ۋەﻟﯩﺴ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﺴﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺋﻗﯩﻠﻨ
ﺷرت ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ.
-3ﻧﯩﻴت ،ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺗﺎۋاﭘﺘﺎ ﻧﯩﻴﺗﻨﯩﯔ ﺷرت ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟن ،ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﮬدﯨﺴﺘ :ﺑﺎرﻟﯩﻖ
ﺋﻣﻟر ﻧﯩﻴﺗ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﮬر ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯜﭼﯜن ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧرﺳﯩﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦن .ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ(1) 
ۋەﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ.(1907) 
-4ﺋۋرەﺗﻨ ﻳﯧﭙﯩﺶ ،ﺋﮔر ﻳﺎﻟﯩﺎچ ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﮬﺟﺪە :ﺑﯘ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ )ﻳﻧ ﮬﯩﺠﯩﺮﯨﻴﯩﻨﯩﯔ -9ﻳﯩﻠ (ﻣﯘﺷﺮﯨﻚ ﮬج ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻳﺎﻟﯩﺎچ ﺋﺎدەم ﻛﺑﯩﻨ ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ دﯦن .ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ
) (369ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ.(1347) 
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻳﺎﻟﯩﺎچ ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﻳﺎﻟﯩﺎچ ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﯩﺶ
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ﭼﻛﻠﻧن" .ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن» :ﻛﯩﻤ دﯨﻨﺪا ﺑﯩﺰ ﺑﯘﻳﺮۇﻣﯩﻐﺎن ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن  ،ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸ رەت
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ«"] .ﺷرﮬﯩﻞ ﻣﯘﻣﺘﯩ-7 "ﺗﻮم -257ﺑت[.
 -5ﺗرەت ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘش .ﺑﯘ ﺷرﺗﻨﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﻼﺗﯩﻨ ‐34695 ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﺪۇق.
-6ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا :ﻛﯩﻴﯩﻤ ۋە ﺑدﯨﻨ ﭘﺎﻛﯩﺰە ﺑﻮﻟﯘﺷ ﻛﯧﺮەك .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﯨ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻼرﻧ‐136742 
ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﺪۇق.
-7ﺗﺎۋاﭘﻨ ﻳﺗﺘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﻮﻟﯘق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﮔر ﺑﯩﺮەرﺳ ﭼﺎﻻ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺗﺎۋاپ ﺗﻮﻟﯘق ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺗﺎۋاﭘﻨﯩﯔ ﺷرﺗ ﺗﺎۋاﭘﻨ ﻳﺗﺘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﮬر ﺑﯩﺮ ﺗﺎۋاپ ﮬﺟر
ﺋﺳﯟەدﺗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﻧ ﮬﺟر ﺋﺳﯟەدﺗ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﻳﺗﺘﯩﻨﭽ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺗﺎۋاﭘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﻗدەم ﭼﺎﻻ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﻳﻠ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻣﻛﯩﺪە ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳردە ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎۋاﭘ ﺗﻮﻟﯘق ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﻗﺎن ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﻳﺎﻛ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻮﻟﻼر ﺑﯩﻠن ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ" .ﺋل ﻣﺟﻤﯘئ"-8ﺗﻮم -21ﺑت.
-8ﺗﺎۋاﭘﺘﺎ ﻛﺑﯩﻨ ﺳﻮل ﺗرﯨﭙﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯧﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻤﯘ ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﻛﺑﯩﻨ ﺳﻮل ﺗرﯨﭙﯩﺪە
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋە» :ﮬج ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠﯩﺮﯨﻼرﻧ ﻣﻧﺪﯨﻦ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﯕﻼر« دﯦن .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺟﺎﺑﯩﺮ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ
رﯨﯟاﻳﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﻤﺎم ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﻛﻟﺘﯜرﮔن ).(1297
-9ﺗﺎۋاﭘﺘﺎ ﻛﺑﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﻨ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﮬﯩﺠﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﻣﺎﯕﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮەك ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﺴﺎ
ﺗﺎۋاﭘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ‐46597 .ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﯘﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
-10ﭘﯩﻴﺎدە ﻣﯧﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﯩﺴﺎ ﺗﺎۋاﭘﻨ ﻣﯧﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﺑﯘ ﺷﺎﻓﯩﺌ ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺧﯩﻼپ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ
ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪۇر.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻣﯧﻨﯩﭽ ﺗﺎۋاﭘﻨ ﺗﮔﯩﺪە ،ﺗﺧﺘﯩﺮاۋاﻧﺪا ﻳﺎﻛ ﮬﺎرۋﯨﻼردا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭘﻗت ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻚ ﻳﺎﻛ ﻳﺎﺷﯩﻨﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻗﯩﺴﺘﺎﯕﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﺑرداﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮەﻟﻤﺳﻠﯩﺘك ﮬﺎﺟت ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻗﯩﺴﺘﺎﯕﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑرداﺷﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮەﻟﻳﺪۇ ،ﺑزﯨﻠﯩﺮى ﺑرداﺷﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮەﻟﻤﻳﺪۇ ،ﻣﯘﮬﯩﻤ ﺑﯩﺮەر ﺋﯜزۈر‐
ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ"] .ﺑﯘﺧﺎرﯨﻴﺪﯨﻦ ﮬﺟﺒﻟﯜﻣﯩﻨﯩﯔ ﺷرﮬﯩﺴ-1"ﺗﻮم -83ﺑت[.
-11ﺗﺎۋاﭘﻨ ﺋﺎرﻗﯩﻤﯘ‐ﺋﺎرﻗﺎ ﺋﯘﻻپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ‐219227 .ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪا ﺑﯘﻧ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﺪۇق.
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-12ﺗﺎۋاپ ﮬرەم ﻣﺳﭽﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘﺷ ﻛﯧﺮەك ،ﭼﯜﻧ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻐﺎ ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺑﯩﻨ ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﭼﯜن ﻣﺳﭽﯩﺘﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪا ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻛﺑﯩﻨ ﺋﻣس ،ﻣﺳﭽﯩﺘﻨ ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺗﺎۋاﭘﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﺎۋاﭘﻨ ﮬرەم ﻣﺳﺠﯩﺪى ﺋﯩﭽﯩﺪە
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺷرت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﮬرەﻣﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻛﺑﯩﻨ ﺋﻣس ﺑﻟ
ﻣﺳﭽﯩﺘﻨ ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﻣﺳﭽﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼر ﻣﻳﻠ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛ ﺋﯜﺳﺘ ﻗۋەﺗﺘﯩﻦ ﺗﺎۋاپ
ﻗﯩﻠﺴﯘن ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺗﺎۋاﭘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺳﺎﭘﺎ‐ﻣرۋەدﯨﻦ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﭼﯜﻧ ﺳﺎﭘﺎ‐ﻣرۋە دﯦن ﮬرەم ﻣﺳﭽﯩﺘﯩﻨﯩﯔ داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻣس"] .ﺑﻗرە ﺳﯜرﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﺮى"-2ﺗﻮم
-49ﺑت[.
-13ﺗﺎۋاﭘﻨ ﮬﺟر ﺋﺳﯟەدﺗﯩﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﮔر ﻛﺑﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﺸﯩﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘدۇﻟﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﺎۋاپ ﺗﻮﻟﯘق
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ﮬم ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺗﺎۋاﭘﻨ ﮬﺟر ﺋﺳﯟەدﻧﯩﯔ ﺋﯘدۇﻟﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻤﺎي ،ﻛﺑﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯧﺸﯩﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘدۇﻟﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪۇ ،ﻛﺑﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﺸﯩﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘدۇﻟﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺗﺎۋاﭘ ﺗﻮﻟﯘق ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ﮬم ﺋﯘﻻر ﺗﺎۋاﭘﻨ
ﺗﻮﻟﯘق ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪا:ﻛﺑﯩﻨ ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﯩﻼر دﯦن ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻤﯘ ﺗﺎۋاﭘﻨ
ﮬﺟر ﺋﺳﯟەدﺗﯩﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎن ۋە ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ :ﮬج ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺘﯩﻼرﻧ ﻣﻧﺪﯨﻦ ﺋﯜﮔﯜﻧﯩﻼر دﯦن ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﺎۋاﭘﻨ ﻛﺑﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺸﯩﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘدۇﻟﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﮬﺟر ﺋﺳﯟەدﻧﯩﯔ ﺋﯘدۇﻟﯩﺪﯨﻦ ﺳل ﺋﺗﯜپ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎن ﺗﺎۋاپ ﺗﻮﻟﯘق ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن
ﺑﯩﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﯘﻻر ﻳﯩﻘﯩﻨﺪا ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﻳﯩﺮاﻗﺘﺎ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﺎۋاﭘﻨ
ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ"] .ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﻣﺟﻤﯘﺋﺳ-22"ﺗﻮم -404ﺑت[.
ﺑﯘﻻر ﺗﺎۋاﭘﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺷرﺗﻠﯩﺮﯨﺪۇر.
ﺋﻣﻤﺎ ﺗﺎۋاﭘﻨﯩﯔ ۋاﺟﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﻟﺴك :ﺑزى ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺗﺎۋاﭘﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩ رەﻛت ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ ۋاﺟﯩﭗ دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎن،
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴ ﺋﯘ ﻧﺎﻣﺎز ﺳﯜﻧﻨﺗﺘﯘر ،ﺷﺎﻓﯩﺌ ۋە ﮬﻧﺒﻟ ﻣزﮬﯩﺒﯩﺪﯨﻤﯘ ﺳﯜﻧﻨت دەپ ﻗﺎراﻟﻐﺎن.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺗﺎۋاﭘﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨ ﺋﯩ رەﻛت ﻧﺎﻣﺎز ﺗﻮﻏﯩﺮﺳﯩﺪا" :ﺑﯘ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻣﺎﻗﺎﻣ ﺋﯩﺒﺮاﮬﯩﻤﻨﯩﯔ ﻛﻳﻨﯩﺪە
ﺋﻮﻗﯘش ﻛﯧﺮەك ﺋﻣس ،ﮬرەم ﻣﺳﭽﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴ ﻳﯧﺮﯨﺪە ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻟﻤﺎي ﻗﺎﻟﺴﺎ ﮬﯧﭻ ﮔپ
ﻳﻮق ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻧﺎﻣﺎز ۋاﺟﯩﭗ ﺋﻣس ﺑﻟ ﺳﯜﻧﻨﺗﺘﯘر" دﯦن" .ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎزﯨﻨﯩﯔ ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﻣﺟﻤﯘﺋﺳ-17"ﺗﻮم -228
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ﺑت.
ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺗﯩﻠﻐﺎن ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺑﺎﺷﻘﺎ ۋاﺟﯩﭙﻼرﻧﯩﯔ ﺑزﯨﺴ ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﺎردا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺗﺎۋاﭘﻨﯩﯔ ﺷرﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑزى ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر
ﺋﯘﻧ ﺷرت ﺋﻣس ﺑﻟ ۋاﺟﯩﭙﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎرﯨﺪﯨﻦ دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎن .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا دوﻛﺘﯘر ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ زاﮬﯩﻤﻨﯩﯔ":ﺋﯩﺴﻼم ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت
ژورﻧﯩﻠ-53 ﺳﺎﻧﯩﺪا ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن "ﺗﺎۋاﭘﻨﯩﯔ ﺷرﺗﻠﯩﺮى" ۋە -58ﺳﺎﻧﺪا ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن "ﺗﺎۋاﭘﻨﯩﯔ ۋاﺟﯩﺒﺎﺗﻠﯩﺮى"ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﻐﺎ
ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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