 ‐ 291352ﻧﺎﻣﺎزدا ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﻨ ﺋﯩﻨﯩﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﯩﺪا ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣن ﺋﯩ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻮﻟﺪۇم ،ﻣن ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺋز ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﻤن ،ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﻨ ﺋﯩﺨﻼس ﺑﯩﻠن
ﺋﻮﻗﯘﻳﻤن ،ﻟﯧﯩﻦ ﻗﯩﺴﻘﺎ ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮى ﻧﺎﻣﺎزﻧ ۋە ﻗﯘرﺋﺎن ﺗﯩﻼۋﯨﺘﯩﻨ ﺋز ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﻨﯩﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﯩﺪا ﺋﻮﻗﯘش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﺑﺎر ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﺘﺘﯩﻢ ،ﻣن ﺋﻮﻣﯘﻣن ﺋرەب ﺗﯩﻠﺪا ﺳزﻟﯩﺸﻟﻤﻳﻤن ،ﭘﻗت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺸﯩﺶ ۋە ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ دۇﺋﺎﻻرﻧ
ﺑﯩﻠﯩﻤن ،ﺋرەب ﺗﯩﻠﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎز ۋە ﻗﯩﺮاﺋﺗﻨ ﺋز ﺗﯩﻠﯩﺪا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﺗﻮﻏﺮا ﻛز ﻗﺎراش ﻗﺎﻳﺴ؟،
ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﯩﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠ ﺑﯩﻠن ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﻧﺎﻣﺎزﻟﯩﺮﯨﻢ ﻗﯘرﺋﺎن ﺗﯩﻼۋەﺗﻠﯩﺮﯨﻢ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺑﯩﺎر ﺑﻮﻟﯘپ
ﻛﯧﺘﻣﺪۇ؟ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﭘﺎﺗﯩﮭ ﺳﯜرﯨﺴ ﻳﺎد ﻗﯩﻠﯩﺸ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﭘﺎﺗﯩﮭ ﺳﯜرﯨﺴ ﺋﻮﻗﯘﻣﯩﺴﺎ ﻧﺎﻣﺎز ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ،
ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﯘﺑﺎدە ﺋﯩﺒﻨ ﺳﺎﻣﯩﺖ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﭘﺎﺗﯩﮭ
ﺳﯜرﯨﺴﯩﻨ ﺋﻮﻗﯘﻣﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ] .ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-756 ﮬدﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-394 ﮬدﯨﺲ[.
ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬدﯨﺴﯩﺪﯨﻤﯘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ :ﻧﺎﻣﺎزﻏﺎ ﺗﯘرﻏﺎﻧﺪا ﺗﻛﺒﯩﺮ
ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻦ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪﯨﻦ ﺳﺎﯕﺎ ﺋﻮﻗﯘش ﺋﺎﺳﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﯜرﯨﻨ ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻦ دﯦن] .ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-757 ﮬدﯨﺲ.
ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-397 ﮬدﯨﺲ[.
ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﻨ ﺋرەب ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯩﻠﺪا ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻢ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯩﻠﺪا ﺋﻮﻗﯘﻟﺴﺎ ﺋﯘ
ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯘ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻢ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ ﻳﺎﻛ ﺗﭘﺴﯩﺮى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﻧﺎﻣﺎزدا ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﻨ ﺋرەب ﺗﯩﻠﺪا ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ ﭘرز دەﻳﺪۇ ،ﻗﯩﺮاﺋت ﭘﻗت ﺋرەب ﺗﯩﻠ
ﺑﯩﻠن ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
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ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﺋﺑﯘ ﮬﻧﯩﭙ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺑﯩﻠن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﺑﺎر ،ﺋﺑﯘ ﮬﻧﯩﭙ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻗﯩﺮاﺋﺗﻨ
ﺋرەب ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠن ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ .ﺋﺑﯘ ﮬﻧﯩﭙ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩ ﺷﺎﮔﯩﺮﺗ ﺋﺑﯘ ﻳﯜﺳﯜپ
ۋە ﺋﺑﯘ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﯩﻳﻠن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻗﯩﺮاﺋﺗﻨ ﺋرەب ﺗﯩﻠ ﺑﯩﻠن ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﻟن ﻛﯩﺸﯩ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ.
"ﺗﺑﻴﯩﻨﯩﻞ ﮬﻗﺎﺋﯩﻖ ﺷرﮬ ﻛﯜﻧﺰۇد دەﻗﺎﺋﯩﻖ" -1ﺗﻮم -110ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن" :ﺋﺑﯘ ﮬﻧﯩﭙ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸ
ﺑﻮﻳﯩﭽ ﻗﯩﺮاﺋﺗﻨ ﭘﺎرﯨﺲ ﺗﯩﻠ ﺑﯩﻠن ﻗﯩﻠﯩﺶ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺋﺑﯘ ﻳﯜﺳﯜپ ﺑﯩﻠن ﺋﺑﯘ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﮔر ﻗﯘرﺋﺎن
ﻛرﯨﻤﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯩﻠﺪا ﻗﯩﺮاﺋت ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻢ دﯦن ﺋرەب
ﺗﯩﻠﯩﺪا ﻧﺎزﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﺪۇر ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :اﻧﱠﺎ ﺟﻌﻠْﻨَﺎه ﻗُﺮآﻧًﺎ ﻋﺮﺑِﻴﺎ ﻟﱠﻌﻠﱠﻢ ﺗَﻌﻘﻠُﻮنَ
ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺳﯩﻠرﻧ) ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ (ﭼﯜﺷﻧﺴﯘن دەپ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋرەﺑﭽ ﻗﯘرﺋﺎن ﻗﯩﻠﺪۇق] .ﺳﯜرە زۇﺧﺮۇپ -3
ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :اﻧﱠﺎ اﻧﺰﻟْﻨَﺎه ﻗُﺮآﻧًﺎ ﻋﺮﺑِﻴﺎ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﯘﻧ ﺋرەﺑﭽ ﻗﯘرﺋﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻧﺎزﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪۇق ]ﺳﯜرە ﻳﯘﺳﯘپ
-2ﺋﺎﻳت[.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﯘداﻣ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋرەﺑﭽﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﯘن ﻗﯩﺮاﺋﺗﻨ ﺋرەب ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯩﻠﺪا
ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋرەب ﻟﭘﺰﯨ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇش ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﯩﻤﺎم ﺷﺎﻓﯩﺌ ،ﺋﺑﯘ ﻳﯜﺳﯜپ ۋە ﻣﮬﻣﻤدﻧﯩﯔ
ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪۇر".
ﺋﺑﯘ ﮬﻧﯩﭙ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەﻳﺪۇ .ﺋﺑﯘ ﮬﻧﯩﭙ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑزى
ﮬﻣﺮاﮬﻠﯩﺮى ﺋرەﺑﭽﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەﻳﺪۇ.
ﺋﯘﻻر ﺑﯘ ﻗﺎراﺷﻘﺎ ﻣﯘﻧﯘ ﺋﺎﻳﺗﻨ دەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ :وأوﺣ إﻟ ﻫﺬا اﻟﻘﺮآن ﻷﻧﺬرﻛﻢ ﺑﻪ وﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺑﯘ ﻗﯘرﺋﺎن ﻣﺎﯕﺎ
ﺳﯩﻠرﻧ ۋە )ﻗﯩﻴﺎﻣﺗﯩﭽ (ﻗﯘرﺋﺎن ﻳﺗن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇش ﺋﯜﭼﯜن ۋەﮬﯩ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى] .ﺳﯜرە ﺋﻧﺌﺎم -1ﺋﺎﻳت[.
ﮬر ﺑﯩﺮ ﻗۋم ﭘﻗت ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﻠ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرﯨﻠﯩﺪۇ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠﯩﻤﯩﺰ :ﺋﯘﻧ ﺋرەﺑﭽ ﻗﯘرﺋﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻧﺎزﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪۇق،
)ﻗﯘرﺋﺎن(ﺋﻮﭼﯘق ﺋرەﺑ ﺗﯩﻠﺪا )ﻧﺎزﯨﻞ ﺑﻮﻟﺪى( ،ﭼﯜﻧ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﻨﯩﯔ ﻟﭘﺰى ۋە ﻣﻧﯩﺴ ﻣﺟﯩﺰﯨﺪۇر .ﺋﮔر ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯩﻠﻐﺎ
ﺋزﮔرﺗﯩﻠﺴ ﻣﺟﯩﺰﯨﻠﯩﻚ ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻣﺟﯩﺰﯨﻠﯩﻚ ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘ ﻳﻮﻗﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ،
ﺑﯘ ﭘﻗت ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﺮى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﺮى ﻗﯘرﺋﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪى ،ﺋﯘﻻر ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤ ﺟڭ
ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪﯨﯩ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺳﯜرە ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻳﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻧ ﻛﻟﺘﯜرۈﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﻟﻤﯩن ﺑﻮﻻﺗﺘ .ۋەﻳﺎﻛ
ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇش ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرﺳ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇش ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋزى ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﺗﭘﺴﯩﺮ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
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‐ﺋرەب ﺗﯩﻠﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﻤﯩن ﻛﯩﺸ ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﯜﮔﯜﻧﯩﺸ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘرۇپ ﺋﮔﻧﻤﯩﺴ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺷ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺴﺎ ﻳﺎﻛ ۋاﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﺗﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻧﺴﯩﺮﺳ ،ﭘﺎﺗﯩﮭ
ﺳﯜرﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺗﻨ ﺑﯩﻠﺴ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺗﻨ ﻳﺗﺘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﻛﺮار ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ .ﺋﮔر ﭘﺎﺗﯩﮭ ﺳﯜرﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺗﻨ ﻳﺎﺧﺸ
ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﯜرﯨﻨ ﻳﺎد ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺗﺘﯩﻦ ﭘﺎﺗﯩﮭ ﺳﯜرﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارﯨﺪا ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻨ
ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا رﯨﭙﺎﺋ ﺋﯩﺒﻨ راﭘﯩ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇﻛ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم
ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻧﺎﻣﺎزﻏﺎ ﺗﯘرﻏﺎن ۋاﻗﺘﯩﺪا ،ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳت ﺑﯩﻠﺴڭ ﺷﯘﻧ ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻦ ،ﺋﮔر ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳت ﺑﯩﻠﻤﯩﺴڭ ﭘﻗت
ﺳﯘﺑﮭﺎﻧﻟﻼھ ،ﺋﻟﮭﻣﺪۇﻟﯩﻠﻼھ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر دﯦﯩﻦ ،دەپ ﺑﯘﻳﺮۇﻏﺎن .ﭼﯜﻧ ﺋﯘ زﯨﯩﺮﻟرﻣﯘ ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﯜرﯨﺪﯨﻨﺪۇر ،ﺋڭ
ﻳﺎﺧﺸﯩﺴ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪﯨﻦ ﭘﺎﺗﯩﮭ ﺳﯜرﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارﯨﺪا ﺋﺎﻳت ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ.
ﺋﮔر ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴ ،ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ۋاﻗﺘ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﮔﻨﯩﺶ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻴﯩﺘ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ،
ﺳﯘﺑﮭﺎﻧﻟﻼھ ،ﺋﻟﮭﻣﺪۇﻟﯩﻠﻼھ ،ۋە ﻻﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻟﻼﮬﯘ ۋاﻟﻼﮬﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر دﯦن زﯨﯩﺮﻟرﻧ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن
ﮬدﯨﺴﺘ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ :ﻣن ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺋﯜﮔﯜﻧﯩﺸ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﻤن،
ﻣﺎﯕﺎ ﻧﺎﻣﺎزدا ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺋﯜﮔﯜﺗﯜپ ﻗﻮﻳﺴﯩﻼ دەﻳﺪۇ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺳﯘﺑﮭﺎﻧﻟﻼھ،
ﺋﻟﮭﻣﺪۇﻟﯩﻠﻼھ ،ۋە ﻻﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻟﻼﮬﯘ ۋاﻟﻼﮬﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر ،ۋەﻻ ﮬۋﻟ ۋەﻻ ﻗﯘۋۋەﺗ ﺋﯩﻠﻼھ ﺑﯩﻠﻼھ دﯦﯩﻦ دەﻳﺪۇ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸ :ﺑﯘ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر ،ﺋزۈم ﺋﯜﭼﯜن ﻧﯧﻤ ﺋﻮﻗﯘﻳﻤن؟دەﻳﺪۇ .ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺳن :ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ! ﻣﯧﻨ ﻛﭼﯜرﮔﯩﻦ ،ﻣﺎﯕﺎ
ﻣرﮬﻣت ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﻣﺎﯕﺎ رﯨﺰﯨﻖ ﺑرﮔﯩﻦ ،ﻣﯧﻨ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯩﻦ ،ﻣﯧﻨ ﺳﺎﻻﻣت ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ دﯦﯩﻦ دﯦﺪى"] .ﺋل ﻣﯘﻏﻨ-1"ﺗﻮم
-350ﺑت[.
ﺋﻣﻤﺎ ﻧﺎﻣﺎزدا ﭘﺎﺗﯩﮭ ﺳﯜرﯨﺴﯩﺪﯨﻦ زﯨﻴﺎدە ﺋﺎﻳت ﺋﻮﻗﯘش ﭘرﯨﺰ ﺋﻣس .ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ،ﺗﻛﺒﯩﺮ ،ﺗﺳﺒﯩﮫ ۋە
ﺗﺷﮬﯘدﻧ ﺋﮔﯩﻨﯩﺸ ۋە ﺋﯘﻧ ﺋرەﺑﭽ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸ ﭘرز ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋز ﺗﯩﻠ ﺑﯩﻠن ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ
ﮬﻗﺘ ‐20953-3471 ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎزدا ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨ ﺋﯩﻨﯩﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﯩﺪا ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯩﺰﻏﺎ ﺳﯩﺰﮔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺳﺎۋاپ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ،
ﮬﻛﯜﻣﻨ ﺑﯩﻠﻤﯩﻧﻠﯩﯩﯩﺰ ۋە ﻗﯩﺮاﺋﺗﻨ ﺋرەب ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠن ﺋﻮﻗﯘﺳﯩﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦن ﻣزﮬپ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻐﺎ رﯨﺌﺎﻳ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﺟﺎزاﻻﻧﻤﺎﻳﺴﯩﺰ.
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎزدا ﻗﯩﺮاﺋﺗﻨ ﺋرەب ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯩﻠﺪا ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﭗ ،ﭘﺎﺗﯩﮭ ﺳﯜرﯨﺴ ۋە ﺑزى ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺳﯜرﯨﻠرﻧ ﻳﺎﻛ
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯜﮔﯜﻧﯩﺸﯩﯩﺰ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ۋە ﻧﺎﻣﺎز ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺗﻠرﻧ ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﺸﯩﯩﺰ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
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ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪا ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻢ ﻣﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ ﺋﻮﻗﯘش ﭼﻛﻠﻧﻤﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﻨ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺋﯩﻠﯩﻢ
ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻢ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴﯩﻨ ﻛپ ﺋﻮﻗﯘش ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ‐1690 .ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ
ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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