 ‐ 34869ﻣﺳﺠﯩﺪﯨﻞ ﮬرەﻣ ﻛﯧﺮﯨﺸﺘ ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼر
ﺳﯘﺋﺎل
ﺑزى ﺋﯧﮭﺮاﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬرەﻣ ﻛﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺋﺳر ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ﻣﻟﯘم دۇﺋﺎﻻرﻧ
ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ۋە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬرەﻣ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪە ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﯩﺘﯩﻦ ﻛﯧﺮﯨﺸﻨ ﺋﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛرﯨﻤﯩﺰ .ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯧﻠﯩﺶ
ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ؟ .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 ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﮬرەﻣ ﻛﯧﺮﯨﺶ ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼرﻧ ﻣﯘﻧﺪاق ﺋﻮﭼﯘﻗﻼﺷﺘﯘرۇش ﻣﯘﻣﯩﻦ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠر ،ﮬج‐ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼر ﮬرەﻣ ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﯩﺘﯩﻦ ﻛﯧﺮﯨﺸ ﻛﯧﺮەك دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ .ﺑزى ﺋﻣﺮە
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼر ﺋﻣﺮە دەرۋازﯨﺴ دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﯩﺘﯩﻦ ﻛﯧﺮﯨﺪۇ ۋە ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ زۆرۈر دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ .ﻳﻧ ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠر:
ﭼﻮﻗﯘم ﺳﺎﻻم دەرۋازﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﺑﺎﺷﻘﺎ دەرۋازﯨﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﺳ ﮔﯘﻧﺎﮬﺎر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣس دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ .ﺑﯘ
ﻗﺎراﺷﻼرﻧﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺳﻠ ﻳﻮق ،ﮬج‐ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼر ﮬرەﻣ ﻗﺎﻳﺴ ﺋﯩﺸﯩﺘﯩﻦ ﻛﯩﺮﺳ ﺑﻮﻻۋﯨﺮﯨﺪۇ .ﻣﺳﭽﯩﺘ
ﻛﯩﺮﮔﻧﺪە ﺋﻮڭ ﭘﯘﺗ ﺑﯩﻠن ﻛﯧﺮﯨﭗ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﺳﭽﯩﺘﻠرﮔ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪە ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎن دۇﺋﺎﻧ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺳﺎﻻم
ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ» :ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ! ﻣﯧﻨﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﻤﻨ ﻛﭼﯜرﮔﯩﻦ ،ﻣﺎﯕﺎ رەﮬﻤت ﺋﯧﺸﯩﯩﻨ ﺋﯧﭽﯩﯟەﺗﯩﻦ] «.ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ
رﯨﯟاﻳﯩﺘ-713ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠر ﮬرەم ﻣﺳﭽﯩﺘﯩ ﻛﯧﺮﯨﭗ ﻛﺑﯩﻨ ﻛرﮔﻧﺪە ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺋﺳر ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن
ﺧﺎس ﺑﯩﺮ دۇﺋﺎﻧ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاپ ﺋﻮﻗﯘپ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﻠﺘﯩﺠﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻣﯘ دﯨﻨﺪا ﺋﺳﻠ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﯩﺪﺋت ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ
ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪۇر .ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮى ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ،ﺳز‐ﮬرﯨت ۋە ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﺑﯩﻠن
ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋزى ﺑﯩﺪﺋت ۋە ﺋﺎزﻏﯘﻧﻠﯘﻗﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرﻏﺎن.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﮬﺎﺟﯩﻼر ۋە ﺋﺎدەﺗﺘﯩ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻣﯘ ﺋز ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدﯨﺪا ﮬرەم ﻣﺳﭽﯩﺘﯩ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪە ،ﺳﯜﻧﻨت ﺑﻮﻳﯩﭽ ﻣﺳﭽﯩﺖ ﮬرﻣﯩﺘ
ﺋﯜﭼﯜن ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﺳﭽﯩﺘﻠردە ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻳﻤﯩﺰ دەپ ،ﺑزى ﭘﯩﻘﮭ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻐﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﺧﺎﺗﺎ ﻗﺎراﺷﺘﺎ
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ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯩﺶ ﺋﯘﻧﺪاق ﺋﻣس ،ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﮬرەم ﻣﺳﭽﯩﺘﯩﻤﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﺳﭽﯩﺘﻠرﮔ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯧﺮﯨﻼر ﻣﺳﭽﯩﺘ ﻛرﮔﻧﺪە ﺋﯩ رەﻛت ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘپ
ﺋﻮﻟﺘﯘرﺳﯘن].ﺑﯘﺧﺎرى رﯦﯟاﻳﯩﺘ-444ﮬدﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯦﯟاﻳﯩﺘ-714 ﮬدﯨﺲ[.
ﻟﯧﯩﻦ ﮬرەم ﻣﺳﭽﯩﺘﯩ ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯩﺮﮔﻧﺪە ،ﮬج‐ﺋﻣﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﺎۋاﭘﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺋﺎدەﺗﺘﯩ ﻧﭘﻠ ﺗﺎۋاﭘﻼر
ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺋﻮﻟﺘﯘرﻣﺎﻳﻼ ﺗﺎۋاﭘﻨ ﺑﺎﺷﻠﯩﺴﺎ ،ﻣﺳﭽﯩﺖ ﮬرﻣﯩﺘ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩ رەﻛت ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻣﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﮬرەم ﻣﺳﭽﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﮬرﻣﯩﺘ ﺗﺎۋاپ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦن ﺳزﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻮﭼﯘﻗﻠﯩﻤﯩﺴ.
ﻣﯘﺷﯘ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﮬرەم ﻣﺳﭽﯩﺘﯩ ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﯧﻴﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﺋﻣس ،ﺑﻟ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘش ﻳﺎﻛ دەرس ﺋﺎﯕﻼش ﻳﺎﻛ
ﻗﯘرﺋﺎن ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯩﺮﮔن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﮬرەم ﻣﺳﭽﯩﺘﯩﻤﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﺳﭽﯩﺘﻠرﮔ ﺋﻮﺧﺸﺎش
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﮬدﯨﺴ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﯩ رەﻛت ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘش ﺳﯜﻧﻨت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ".
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
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