 ‐ 36832ﻗدﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴ ﻗﺎﭼﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ۋە ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﺗﯜزﯨﻤﯩﺰ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﻗدﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﺗﯜزﯨﻤﯩﺰ؟ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻳﻤﯩﺰﻣﯘ ﻳﺎﻛ ﻗﯘرﺋﺎن ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻣﯘ ﻳﺎﻛ ﺳﯩﻴﺮە‐ﺗﺎرﯨﺦ ﺋﺎﯕﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻣﯘ ﻳﺎﻛ
ﺗﺑﻠﯩﻎ ،ۋەز‐ﻧﺳﯩﮭت ﺋﺎﯕﻼﻳﻤﯩﺰﻣﯘ ۋە ﻳﺎﻛ ﻣﺳﭽﯩﺘﺘ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴت ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﻤﯩﺰﻣﯘ؟ .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.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗ ﺋﻮن ﻛﯜﻧﯩﺪە ﻧﺎﻣﺎز ،ﻗﯩﺮاﺋت ۋە دۇﺋﺎدا ﺑﺎﺷﻘﺎ ۋاﻗﯩﺘﻼردﯨﯩﺪﯨﻦ ﺑك
ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻼﺗﺘ ،ﺋﯩﻤﺎم ﺑﯘﺧﺎرى ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺋﺎﺋﯩﺸ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬدﯨﺴﯩﺪە:
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗ ﺋﻮن ﻛﯜﻧﯩﺪە ﻛﯧﭽﯩﻠرﻧ ﺋﯩﺒﺎدەت ﺑﯩﻠن ﺋﺗﯜزەﺗﺘ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﯩﻠرﻧ ﺋﯘﻳﻐﯘﺗﺎﺗﺘ ۋە
ﺑك ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻼﺗﺘ.
ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗ ﺋﻮن ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺋﯩﺒﺎدەﺗ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ۋاﻗﯩﺘﻼردﯨﻦ ﺑﻛﺮەك ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻼﺗﺘ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ۋە ﺳﺎۋاپ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗدﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﺪە ﻗﯩﻴﺎﻣﺪا ﺗﯘرۇﺷﻘﺎ
رﯨﻐﺒﺗﻠﻧﺪۈرﮔن .ﺋﺑﯘ ﮬﯜرەﻳﺮە رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇﻛ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻗدﯨﺮ
ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﺪە ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ۋە ﺳﺎۋاپ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯩﻴﺎﻣﺪا ﺗﯘرﻏﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﺮﻛ ﮔﯘﻧﺎﮬﻠﯩﺮى ﻛﭼﯜرۈم ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
]ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟن ﮬدﯨﺲ[.
ﺑﯘ ﮬدﯨﺲ ﻗدﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨ ﺋﯩﺒﺎدەت ﺑﯩﻠن ﺋﺗﯜزۈﺷﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﻗدﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﺪە ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎن دۇﺋﺎﻻرﻧﯩﯔ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﺎﺋﯩﺸ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎﻏﺎ ﺗﻟﯩﻢ
ﺑرﮔن دۇﺋﺎدۇر .ﺋﯩﻤﺎم ﺗﯩﺮﻣﯩﺰى رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﺘ ،ﺋﺎﺋﯩﺸ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻣن :ﺋ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
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ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮى! ﻣﺎﯕﺎ ﺗﻟﯩﻢ ﺑرﺳﯩﻠ ،ﻣن ﻗدﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨ ﺗﺎﭘﺴﺎم ﻗﺎﻳﺴ دۇﺋﺎﻧ ﺋﻮﻗﯘﻳﻤن؟ دﯦﺴم ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم:ﺋ
ﺋﺎﻟﻼھ! ﺳﯩﻠ ﺋﭘﯘ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ،ﺋﭘﯘﻧ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﻼ ،ﻣﯧﻨ ﺋﭘﯘ ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ دﯦن دۇﺋﺎﻧ ﺋﻮﻗﯘڭ دﯦﺪى.
ﺗﺗﯩﻨﭽ :راﻣﺰاﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﯩﻨ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯧﭽﯩﻠردﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﻗدﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴ دەپ ﺑﯧﯩﺘﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ دەﻟﯩﻠ ﺋﯩﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﺋﻣﻤﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻘ ﺋﻮن ﻛﯜﻧﺪﯨ ﺗﺎق ﻛﯧﭽﯩﻠر ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻳﯩﯩﺮﻣ ﻳﺗﺘﯩﻨﭽ ﻛﯧﭽﯩﺴ ﻗدﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴ
دﯦﻴﯩﺸ ﺑك ﮬﻗﻠﯩﻖ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘﻧ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧﯘرﻏﯘن ﮬدﯨﺴﻠر ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.
ﺑﺷﯩﻨﭽ :ﺑﯩﺪﺋت ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ راﻣﯩﺰاﻧﺪﯨﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ۋاﻗﯩﺘﻼردﯨﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم
ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻛﯩﻤ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ دﯨﻨ ﺋﯩﺸﯩﻤﯩﺰدا دﯨﻨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺋﯘ ﺋﯩﺶ رەت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﻳﻧ ﺑﯩﺮ رﯨﯟاﻳﺗﺘ :ﺋﯩﺒﺎدەﺗﺘ ﺑﯩﺰ ﺑﯘﻳﺮۇﻣﯩﻐﺎن ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋﯩﺶ رەت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﺑزى ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﺮﯨﺪە ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳ ﺑﺎر ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﻤﯩﺰ ،ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴ
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪۇر ،ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋڭ ﻧﺎﭼﯩﺮى ﺋﯩﺒﺎدەﺗﺘ ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪۇر.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر.
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