 ‐ 34420ﺷﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺶ ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼر
ﺳﯘﺋﺎل
ﮬﺎﺟﯩﻼردﯨﻦ ﺷﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎش ﺋﺎﺗﻘﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼر ﻗﺎﻳﺴ؟ ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ 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.
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻗﯘرﺑﺎن ﮬﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧ ﭼﺎﺷﺎ ۋاﻗﺘ ﺑﯩﻠن
ﻣﻛ ﺗرەﭘ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭼﻮڭ ﺷﻳﺘﺎﻧﻐﺎدادۇر ﻳﺎﻛ ﻧﻮﻗﯘت ﭼﻮﯕﻠﯘﻗﯩﺪﯨ ﺗﺎﺷﻼردﯨﻦ ﻳﺗﺘ ﺗﺎل ﺗﺎش ﺋﺎﺗﻘﺎن .ﮬر ﺑﯩﺮ ﺗﺎل
ﺗﺎﺷﻨ ﺋﺎﺗﻘﺎﻧﺪا ﺗﻛﺒﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺋﺎﺗﻘﺎن.
ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺒﺎس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻣﯩﻨﺎﻏﺎ ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻛﯜﻧ ﺋﺗﺘﯩﻧﺪە،
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯘﻻﻏﻘﺎ ﻣﯧﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘپ ﻣﺎﯕﺎ ﺗﺎش ﺗﯧﺮﯨﭗ ﺑر دﯦﺪى ،ﻣن ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﭼﯧﯩﭗ ﺋﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺗﺎﺷﻼرﻧ ﺋﻛﯩﻠﯩﭗ ﺑردﯨﻢ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺗﺎﺷﻨ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺗﺎﺷﻼرﻧ ﺋﯧﺘﯩﻼر ،ﭼﻛﺘﯩﻦ
ﺋﺎﺷﯘرۋﯦﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﻼر ،ﺳﯩﻠردﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﺋﯜﻣﻤﺗﻠرﻣﯘ دﯨﻨﺪا ﭼﻛﺘﯩﻦ ﺋﺎﺷﯘرۋەﺗﻧﻠﯩ ﺋﯜﭼﯜن ﮬﺎﻻك ﺑﻮﻟﻐﺎن ،دﯦﺪى.
]ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺎﺟ رﯦﯟاﻳﯩﺘ-3029 ﮬدﯨﺲ .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺎﺟﻧﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ
ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﺪە -2455ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﮬدﯨﺴﺘ ﻛﻟﺘﯜرﮔن[.
ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد ۋە ﺋﺑﯘ داۋۇد رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺋﺎﺋﯩﺸ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎدﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق
دﯦن» :ﮬﻗﯩﻘﺗن ﻛﺑﯩﻨ ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺳﺎﭘﺎ‐ﻣرۋە ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺷﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼر ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ زﯨﺮﯨﻨ
ﺗﯘرﻏﯘزۇﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺷﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﯧﻤﯟوﻟﯩﻐﺎ ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﯩﺸﯩﺪﯨ ﮬﯧﻤت.
ﮬﺎﺟﯩﻼردﯨﻦ ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺶ ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼر ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﺗﯜرﻟﯜك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺑزى ﮬﺎﺟﯩﻼرﺋز ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﺷﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﺎﺷﻨ ﻣﯘزﺗﻟﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﺗﻤﯩﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ دەپ
ﺋﻮﻳﻼﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣﯘزﺗﻟﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﻣﯩﻨﺎﻏﺎ ﻣﯧﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﮬدەپ ﺗﺎش ﺗﯧﺮﯨﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﻤﯩﺰ ،ﺑﯘ ﺧﺎﺗﺎ
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ﻗﺎراش ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﻗﺴت ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺶ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﺎﺷﻨ ﻣﯘزﺗﻟﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻣﯩﻨﺎدﯨﻦ ﺋﺎﻟﺴﯩﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﺎﻳﻼردﯨﻦ
ﺋﺎﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﻣﯘزﺗﻟﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎش ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﮬدﯨﺲ ﺑﺎﻳﺎن
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯘزﺗﻟﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎش ﺗﯧﺮﯨﺸﻨ ﺳﯜﻧﻨت دﯦﻤﻳﻤﯩﺰ .ﻳﻧ ﻣﯘزﺗﻟﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎش ﺗﯧﺮﯨﺶ زۆرۈر ﺋﻣس.
ﺳﯜﻧﻨت ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰاﻛ‐ﺋﻣﻟ ﺋﯩﺶ‐ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﯘزﺗﻟﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎش ﺗﯧﺮﯨﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺲ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺑزى ﮬﺎﺟﯩﻼر ﺗﺎﺷﻨ ﺗﯧﺮﯨﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﺎﺷﻼرﻧﯩﯔ ﭘﺎﻛﯩﺰە ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻧﺴﯩﺮەپ ،ﻳﯘﻳﯘپ ﺋﺎﺗﺴﺎق ﺋۋزەل
دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ .ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺷﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﺎﺷﻨ ﻳﯘﻳﯘپ ﺋﯧﺘﯩﺶ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺑﯩﺪﺋت ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ
ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﯩﺒﺎدەﺗﺘ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘپ ﻣﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﺴﺎم ﻛﭘﺮاق ﺋﺟﺮى ﺋﺎﻟﯩﻤن
دەپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﺪﺋت ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﺋﻣس دەپ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻗﯩﻠﺴﯩﺰﻟﯩ ۋە ۋاﻗﺘﯩﻨ زاﻳﺎ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﺑزى ﮬﺎﺟﯩﻼر ﺗﺎش ﺋﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﻼرﻏﺎ ﺗﯩﻠﻧن ﺗﺎﺷﻼرﻧ ﺷﻳﺘﺎن دەپ ﺋﻮﻳﻼپ ،ﺷﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎش ﺋﺎﺗﺘﯘق دەپ ﮬر
ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺷﻨ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻏزەپ ،ﻧﭘﺮەت ،ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﮔﻮﻳﺎﻛ ﺷﻳﺘﺎﻧﻨ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا دەپ ﺋﻮﻳﻼپ ﺗﺎش ﺋﺎﺗﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ
زور ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﺪۇ:
 -1ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺧﺎﺗﺎ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧ ﻳﺎد ﺋﯧﺘﯩﺶ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﺶ ۋە ﮬﻗﯩﻘ ﺑﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻨ
روﻳﺎﭘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘ ﺷﻳﺘﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺗﺎش ﺋﺎﺗﯩﻤﯩﺰ .ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪﯨن ،ﭘﻗت
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺑﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋزﯨﻨ ﺗۋەن ﺗﯜﺗﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗﻮﻟﯘق ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷﯩﻨ
ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ.
 -2ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻏزەﺑﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺑﻮﻏﯘﻟﯘپ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺑك ﺋﺎزار
ﻳﺗﯜزﮔﻧﻠﯩﯩﻨ ﻛرﯨﻤﯩﺰ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺗﯘرﻏﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﮬﺎﺷﺎرەﺗﺘك ﻛرۈﻧﯜپ ﮬﯧﭻ ﻧﯧﻤﯩ ﭘرۋا
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﺎﺟﯩﺰﻻرﻧﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﻐﺎ ﺑﺎﻗﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭘﻗت ﺋﯜرﻛﯩن ﺗﮔﯩﺪەك ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺪۇ.
-3ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛز ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﻟﺘﯜرەﻟﻤﯩﻧﺪە ،ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﺗﻨپ ،ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺗﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .ﮬﺗﺘﺎ ﺑزﯨﻠر ﺗﺎش ﺋﺎﺗﻘﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ" :ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ! ﻣن
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧ رازى ﻗﯧﻠﯩﭗ ،ﺷﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﻏزەپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﯟاﺗﯩﻤن" دەﻳﺪۇ .ﺷﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎش ﺋﺎﺗﻘﺎﻧﺪا ﺑﯘﻧﺪاق دﯦﻴﯩﺶ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﻗﻮﻳﯘﻟﻤﯩﻐﺎن ،ﺑﻟ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﮬر ﺑﯩﺮ ﺗﺎل ﺗﺎﺷﻨ ﺋﺎﺗﻘﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗﻛﺒﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ )ﻳﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ
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ﺋﻛﺒر( ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺶ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻧﺪۇر.
-4ﻣﯘﺷﯘ ﺧﺎﺗﺎ ﻗﺎراﺷﻘﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑزى ﮬﺎﺟﯩﻼرﺷﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎش ﺋﺎﺗﻘﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎم ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﺎش ﻗﺎﻧﭽ ﭼﻮڭ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاپ ﻛپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﺋﻮﻳﻼپ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﭼﻮڭ ﺗﺎﺷﻼرﻧ ﺋﺎﺗﯩﺪۇ .ﮬﺗﺘﺎ ﺑزى ﮬﺎﺟﯩﻼر ﺋﺎﻳﺎغ،
ﻳﺎﻏﺎچ ۋە ﻛﯜﻧﻠﯜك ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯧﺘﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻟﻤﯩﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧﯩﻤﯘ ﺋﺎﺗﯩﺪۇ .ﺋﮔر ﺑﯩﺰ ،ﺑﯘ ﺧﺎﺗﺎ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد دەپ ﻗﺎرﯨﺴﺎق ،ﺗﺎش ﺋﺎﺗﻘﺎن
ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻗﻟﺒﯩﻤﯩﺰﮔ ﻧﯧﻤﯩﻨ ﭘﯜﻛﯜپ ﺋﯧﺘﯩﺸﯩﻤﺰ ﻛﯧﺮەك؟ دﯦﺴك ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑ ،ﺑﯩﺰ ﺗﺎش ﺋﺎﺗﻘﺎﻧﺪا ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼش ،ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩ ﺋﮔﯩﺸﯩﺸﻨ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ﺗﺎش ﺋﺎﺗﯩﻤﯩﺰ.
ﺗﺗﯩﻨﭽ :ﺑزى ﮬﺎﺟﯩﻼرﺋﺎﺗﻘﺎن ﺗﺎش ﺑﻟﯩﻠﻧن ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ ﭼﯜﺷﺘﯩﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﭼﯜﺷﻤﯩﺪﯨﻤﯘ؟ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺳل ﻗﺎراپ ﭘرۋا ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﺎﺗﻘﺎن ﺗﺎش ﺑﻟﯩﻠﻧن ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ ﭼﯜﺷﻤﻳﺪﯨن ،ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،ﺋز ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﺋﺎﺗﻘﺎن ﺗﺎش ﺑﻟﯩﻠﻧن
ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ ﭼﯜﺷﺘ دەپ ﺑﻛﺮەك ﺋﯧﺸﻧﭻ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ﺗﻮﻏﺮا ﺋﺎﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺗﻮﻟﯘق ﭼﯜﺷن ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﺋﯧﺸﻧﭻ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺷرت
ﺋﻣس ،ﺑﻟ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﭼﯜﺷﺘ دەپ ﻗﺎرﯨﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺷﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ﻛﯜﭼﻠﯜﻛﺮەك ﻗﺎراش
ﺗرﯨﭙ ﺗﻮﻏﺮا دەپ ﻗﺎرﯨﻠﯩﺪۇ .ﺧﯘددى ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺋﯜچ رەﻛت ﺋﻮﻗﯘدۇﻣﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﺗت رەﻛت ﺋﻮﻗﯘدۇﻣﻤﯘ؟ دەپ
ﺷﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﻗﺎراش ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن» :ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻟﺪى دﯦﻧﻨ ﺗﺎﻟﻼپ ،ﺷﯘ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﻳﺪۇ] «.ﺋﺑﯘ داۋۇد رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1020ﮬدﯨﺲ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ ﮬدﯨﺲ ﺋﯩﺒﺎدەت ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪا ﻛﯜﭼﻠﯜك ﻗﺎراﺷﻨﯩﯔ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﻧﺪﯨﻠرﮔ
ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻳﺎرﯨﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇر ،ﭼﯜﻧ ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﯩﺸﻧﭻ ﺗﯘرﻏﯘزۇش ﻗﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎﺗﻘﺎن ﺗﺎش داﺋﯩﺮە ﺋﯧﭽﯩ ﭼﯜﺷﯩﺪﯨن ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺗﺎش ﺋﯘ ﻳردﯨﻦ ﻳﯘﻣﯘﻻپ ﻳﺎﻛ ﭼﺎﭼﺮاپ ﻛﺗﺴﯩﻤﯘ ﻣﻳﻠ.
ﺑﺷﯩﻨﭽ :ﺑزى ﮬﺎﺟﯩﻼر ﺋﺎﺗﻘﺎن ﺗﺎش ﭼﻮﻗﯘم داﺋﯩﺮە ﺋﯧﭽﯩ ﺗﯩﻠﻧن ﺗﯜۋرۈﻛ ﺗﯧﯩﺸ ﻛﯧﺮەك دەپ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮا
ﻗﺎراش ﺋﻣس ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﺗﻘﺎن ﺗﺎﺷﻨﯩﯔ ﺗﯩﻠﻧن ﺗﯜۋرۈﻛ ﺗﯧﯩﺸ ﺷرت ﺋﻣس .ﺑﯘ ﺗﯜۋرۈك ﭘﻗت ﺗﺎش ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺟﺎﻳﻐﺎ ﻗﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﻟﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧرﺳ ﺋﻣس .ﺗﺎش داﺋﯩﺮە ﺋﯧﭽﯩ ﭼﯜﺷﯩﺪﯨن ﺗﯜۋرۈﻛ ﺗﮔﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺗﮔﻤﯩﺴﯘن ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽ :ﺑﯘ ﻳردە ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇﺷﻘﺎ ﺗﯧﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن زور ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ،ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺸﻘﺎ ﺳل ﻗﺎراپ ،ﺋزى ﺳﺎق‐
ﺳﺎﻻﻣت ﺗﯘرۇپ ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺸﻨ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﮬﺎۋاﻟ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر .ﺑﯘ زور ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ،ﭼﯜﻧ ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺶ دﯦن ﮬج
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺷﯘﺋﺎرﻟﯩﺮى .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ﴿ :واﺗﻤﻮا اﻟْﺤﺞ واﻟْﻌﻤﺮةَ ﻟﻠﱠـﻪ ﴾ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﮬج ﺑﯩﻠن ﺋﻣﺮەﻧ
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ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻮرۇﻧﻼﯕﻼر] .ﺳﯜرە ﺑﻗرە -196ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﻤ.[
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ ﺋﺎﻳت ﮬج ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺷﯘﺋﺎرﻟﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺋز ﺋﯧﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯧﻨ ﺳﺎق،
ﺳﺎﻏﻼم ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺷﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﺎﺷﻨ ﺋزى ﺋﯧﺘﯩﺸ ،ﺳﺎق ﺗﯘرۇپ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﮬﺎۋاﻟ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﻛﯧﺮەك.
ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠر :ﻗﯩﺴﺘﺎﯕﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨن دەﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ دەﻳﻤﯩﺰﻛ ،ﺋﺗﺘﯩﻧﺪە ﮬﺎﺟﯩﻼر ﻣﯘزﺗﻟﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﻛﻟﻧﺪە
ﻗﯩﺴﺘﺎﯕﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻛچ ﺗرەﭘﺘ ﻳﺎﻛ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻗﯩﺴﺘﺎﯕﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺴﯩﯩﺰ ﻛﭼﺘ ﻳﺎﻛ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺋﯧﺘﯩﯔ،
ﮔرﭼ ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺶ ﺋۋزەل ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻣﻤﺎ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺋﺎﺗﺴﯩﻤﯘ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﻗﯩﺴﺘﯩﻠﯩﭗ ،ﭼﺎرﭼﺎپ
ﺋﺎﺗﻘﺎن ﺗﺎﺷﻨﯩﯔ ﺑﻟﯩﻠﻧن ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ ﭼﯜﺷﯩﺸﯩﻤﯘ ﻧﺎﺗﺎﻳﯩﻦ ،ﺷﯘﯕﺎ ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﻗﯧﻴﻨﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎش ﺋﺎﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺗﯧﻨﭻ ،ﺋﺎراﻣﭽﯩﻠﯩﻖ
ﺑﯩﻠن ﺋرﻛﯩﻦ ﺋﺎزادە ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺶ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻣﯘﮬﯩﻤ ﺑﯩﺰ ﻛﯜﻧﺪۈزى ﻗﯩﺴﺘﺎﯕﭽﯩﻠﯩﻖ دەپ ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺸﻘﺎ ﺳل ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﻼرﻏﺎ
دەﻳﻤﯩﺰﻛ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺶ ﺋﯧﺸﯩﻨ ﻛﯕﺮى ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑردى ،ﻳﻧ ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺴﯩﯩﯩﺰ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺋﺎﺗﺴﯩﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺶ ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪﯨ ﻗﯩﺴﺘﺎﯕﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﻧﺴﯩﺮﯨﺴ ،ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺸﻨ ﻛﯧﭽﯩ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرﺳ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨ ﺳۋدە ﺑﯩﻨﺘ زەﻣﺋ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎ ۋە ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺗﺎﺷﻨ ﺋزى
ﺋﺎﺗﻤﺎي ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﮬﺎۋاﻟ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ،ﺋﮔر ﮬﺎۋاﻟ ﻗﯩﻠﯩﺶ دۇرۇس ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪى ،ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﺋﯘﻻرﻧ
ﻣﯘزﺗﻟﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻳﯧﻨﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﯩﺴﺘﺎﯕﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺸﻘﺎ رۇﺧﺴت ﻗﯩﻼﺗﺘ ،ﺑﯘﻣﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎل ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺸﻨ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﮬﺎۋاﻟ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﻮﭼﯘق دەﻟﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﮔر ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻖ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻳﺎﻛ ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺸﻨ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ
ﮬﺎۋاﻟ ﻗﯩﻠﺴﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﻟﺪى ،ﻛﯧﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼر ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﻟﻧﻠﯩ
ﺋﯜﭼﯜن ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯧﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻏﺎ ۋاﻛﺎﻟﯩﺘن ﺗﺎش ﺋﺎﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﺳر ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.
ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﺘ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳل ﻗﺎراش زور ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﺋﯩﺒﺎدەﺗ ﺳل ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ،زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻨ
ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎش ﺗﺎرﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺸﻘﺎ ﭘﻗت ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﮬﺎۋاﻟ ﻗﯩﻠﯩﺶ دۇرۇس
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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