 ‐ 41957ﮬﺟﻨﯩﯔ ﭘرز ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨ ﺷرﺗﻠر
ﺳﯘﺋﺎل
ﮬﺟﻨﯩﯔ ﭘرز ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨ ﺷرﺗﻠر ﻧﯧﻤﯩﻠردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت؟ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ رەﺑﺒ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺋﯩﺴﻼم ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ﮬﺟﻨﯩﯔ ﭘرز ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺗۋەﻧﺪﯨﯩﺪەك ﺷرﺗﻠرﻧﯩﺒﻮﻟﯘﺷﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯘ ﺷرﺗﻠر ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﻧﻐﺎن
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸ ﭘرز ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﻧﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘرز ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﯘ ﺷرﺗﻠر ﻣﯘﻧﯘﻻردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت:
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻮﻟﯘش .ﺋﻗﻠﯩ‐ﮬﻮﺷ ﺟﺎﻳﯩﺪا ﺑﻮﻟﯘش .ﺑﺎﻻﻏﺗ ﻳﺗن ﺑﻮﻟﯘش .ﮬر‐ﺋرﻛﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘش .ﮬﺟ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﻟﯜدەك
ﻣﺎددى ۋە ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﯘش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
 -1ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻮﻟﯘش دﯦﻧﻠﯩﻚ :ﮬﻣﻤ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠردە ﺷرت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﻛﺎﭘﯩﺮﻧﯩﯔ ﻳﻧ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺒﺎدﯨﺘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :وﻣﺎ ﻣﻨَﻌﻬﻢ ان ﺗُﻘْﺒﻞ ﻣﻨْﻬﻢ ﻧَﻔَﻘَﺎﺗُﻬﻢ ا اﻧﱠﻬﻢ ﻛﻔَﺮوا ﺑِﺎﻟﻠﱠـﻪ
وﺑِﺮﺳﻮﻟﻪ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑرﮔن ﻧﭘﯩﻘﯩﻠﯩﺮى ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﻮﺑﯘل ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇﻛ ،ﺋﯘﻻر ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻨ
ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﺪۇ] .ﺳﯜرە ﺗۋﺑ-54 ﺋﺎﻳت[.
ﻣﺋﺎز رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ ﮬدﯨﺴﯩﺪە ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨ ﻳﻣﻧ ﺋۋەﺗن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ :ﺳن ﺋﮬﻠ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﯩﻦ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻗۋﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﯩﺴن ،ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧ ﺑﯩﺮدەپ ۋە ﻣﯧﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﺴ دەپ ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻖ
ﺑﯧﺮﯨﺸ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﯩﻦ ،ﺋﯘﻻر ﺑﯘ ﺳزﻧ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽ‐ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﺑش ۋاﻗﯩﺖ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ
ﭘرز ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﮔﯩﻦ ،ﺋﯘﻻر ﺑﯘﻧ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯘﻻرﻏﺎ زاﻛﺎﺗﻨ ﭘرز ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ،ﺑﺎﻳﻼردﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﭗ
ﻛﻣﺒﻏﻟرﮔ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﮔﯩﻦ ،دﯦن] .ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟن ﮬدﯨﺲ[.
ﻛﺎﭘﯩﺮ دەﺳﻠﭘﺘ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸ ﺑﯘﻳﺮۇﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ،زاﻛﺎت
ﺑﯧﺮﯨﺸ ،روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ،ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺴﻼم ﺷرﯨﺌﯩﺘﯩﺪﯨ ﺋﻣﻟرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻳﻤﯩﺰ.
 -2ﺋﻗﻠﯩ‐ﮬﻮﺷ ﺟﺎﻳﯩﺪا ﺑﻮﻟﯘش:
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 -3ﺑﺎﻻﻏﺗ ﻳﺗن ﺑﻮﻟﯘش :ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺋﯜچ ﺗﯜرﻟﯜك ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ :ﺋﯘﺧﻼپ ﻗﺎﻟﻐﯘﭼﯩﺪﯨﻦ
ﺋﻮﻳﻐﺎﻧﻐﯘﭼ ،ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﻻﻏﺗ ﻳﺗﯩﭽ ،ﺳﺎراﯕﺪﯨﻦ ﺋﻗﻠ ﺟﺎﻳﯩﻐﺎ ﻛﻟﯜﭼ ﻗدەر ﻗﻟم ﻛﺗﯜرۈﻟن] .ﺋﺑﯘ داۋۇد
رﯨﯟاﻳﯩﺘ‐ 4403 ﮬدﯨﺲ .ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺋﺑﯘ داۋۇدﻧﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺪا ﻛﻟﺘﯜرﮔن.
ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘرز ﺋﻣس .ﻟﯧﯩﻦ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﺴ ﮬج ﻗﯩﻠﺪۇرﺳﺎ ﺋﯘ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﺟﺠ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ۋە
ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨ ﺳﯘﻧﯘپ ﺗﯘرۇپ ،ﺑﯘ ﺑﺎﻟﯩﻤﯘ ﮬج
ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ دﯦﻧﺪە ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﮬﺋ ،ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺳﯩﺰﮔ ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،دﯦن] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
 -4ﮬر‐ﺋرﻛﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘش :ﻗﯘﻟﻐﺎ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘرز ﺋﻣس ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﺪە ۋە ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺳررۇپ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
 -5ﮬﺟ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﻟﯜدەك ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﻗﺎ ۋە ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﯘش :ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :وﻟﻠﱠـﻪ ﻋﻠَ اﻟﻨﱠﺎسِ
ﺣﺞ اﻟْﺒﻴﺖِ ﻣﻦ اﺳﺘَﻄَﺎعَ اﻟَﻴﻪ ﺳﺒِﻴًﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﺑﯩﻨ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﭘرز
ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى] .ﺳﯜرە ﺋﺎل‐ﺋﯩﻤﺮان -97ﺋﺎﻳت[.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨ ﺋﺎﻳت ﻣﺎددى ۋە ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ) .ﻳﻧ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﮬرەﻣ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﻟﯜﭼ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﺘﯩ ﺳﭘرﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﻗﻘﺗﻠﯩﺮﯨ ﺑرداﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮەﻟﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺸ ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﮬرەﻣ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﻟﯜﭼ ﻳﺗﯜدەك ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﻗﺎ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﯘﺷ ﻛﯧﺮەك.
ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎن ﭘﺗﯩﯟا ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ (11/30)ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﮬج ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﮬﺟ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن:
ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯘﺷ ۋە ﮬرەﻣ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﺑﺎرﻏﯘدەك ﺋﺎﻳﺮۇﭘﯩﻼن ،ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻳﺎﻛ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﻗﺎﺗﻨﺎش ۋاﺳﯩﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﯩﺸ ۋە ﮬﺟ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻟﯜﭼ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋزﯨ ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﯩﻠرﻧﯩﯔ
ﺧﯩﺮاﺟﺗﻠﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺗﯜدەك ﻣﯩﻘﺪاردا ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﻗﺎ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺸ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ،ﻗﯩﺰ‐ﺧﺎﻧﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﮬج ﻳﺎﻛ ﺋﻣﺮﯨ
ﺑﯧﺮﯨﭗ‐ﻛﯧﻠﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ ﺷرﺗﻠردﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻧ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ ﻳﺎﻛ ﻣﮬﺮەم ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك".
ﺋﮔر ﮬﺟ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﻗرزى ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﺋﯩﻠ‐ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﺎﺟﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﻮﺷﯘﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯩﻴﯩﻨﮭج ﻳﺎﻛ ﺋﻣﺮە ﺋﯜﭼﯜن ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺷرت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﻗرز دﯦن ﺳزدﯨﻦ :دﯨﻴت ۋە ﻛﺎﭘﺎرەت ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﮬﻗﻘ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﮬق‐ﮬﻮﻗﯘﻗﻼر
ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
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ﻗرزدار ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻗرزﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﺗﻤﯩﺴ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠن ﻗرزﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪاق
ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﮬج ﭘرز ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻗرزدار ﻛﯩﺸ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻗرز ﺑرﮔﯜﭼﯩﺪﯨﻦ رۇﺧﺴت ﺋﯧﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﮔر رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﺴﺎ
ﻗرزدارﻟﯩﻖ ﮬﺎﻟﺗﺘﯩﻤﯘ ﮬج ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﻛز ﻗﺎراﺷﻨﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﺋﺎﺳﺎﺳ ﻳﻮق .ﺑﻟ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﭼﻛﻠﺷﺘﯩ
ﻣﻗﺴت :ﺋﮔر ﻗرز ﺑرﮔﯜﭼ ﻗرزدارﻏﺎ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺗﻗﺪﯨﺮدﯨﻤﯘ ،ﻗرز ﺋﺎﻟﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ زﯨﻤﻤﯩﺴﯩﺪە ﻗرز
ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺮﯨﺪۇ .ﻣزﻛﯘر رۇﺧﺴت ﺳۋەﺑﻠﯩﻚ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨ ﻗرزدﯨﻦ ﺋﺗﯜۋەﺗن ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻗرزدار
ﻛﯩﺸﯩ :ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠن ﻗرزﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﯩﺰ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﺗﺴ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﺋﮔر ﻳﺗﻤﯩﺴ ﺳﯩﺰﮔ ﮬج
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘرز ﺋﻣس دﯦﻴﯩﻠﯩﺪۇ.
ﻗرز ﺳۋەﭘﻠﯩﻚ ﮬج ﻗﯩﻼﻟﻤﺎي ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗﻮﻟﯘق ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﺎﻟﺗﺘ ﻣﯘﻻﻗﺎت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ،
ﻛﯩﺸﯩ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘرز ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﻛﻣﺒﻏﻟ زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺶ ﭘرز ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪەك ،ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﭘرز ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﮔر ﻗرزﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﺎي ﮬج ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻗرزﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﻟﯜپ ﻛﺗﺴ ،ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘ ﺧﺗرﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺟﯩﮭﺎد ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺷﯧﮭﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﻤﯘ ﮬﻣﻤ ﮔﯘﻧﺎﮬﻠﯩﺮى ﻛﭼﯜرۈم ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻗرزى ﻛﭼﯜرۈم
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺗﯘرﺳﺎ ،ﺷﯧﮭﯩﺪﺗﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮬﺎﻟ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻻر؟.
ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﺑﯧﯩﺘﯩﻠن ﻧﭘﯩﻘﯩﺪﯨﻦ :ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋزﯨ ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩ ﺋﯩﺴﺮاپ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﯘزۇپ‐ﭼﺎﭼﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺧﯩﺮاﺟت
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﻛزدە ﺗﯘﺗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﮔر ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋﻮﺗﺘﯘراﮬﺎل ﺗﯘرﻣﯘﺷﺘﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋزﯨﻨ ﺑﺎي ﻛرﺳﯩﺘﯩﺶ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﻛز‐ﻛز
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻤﻤت ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ،ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﺗﻤﯩﺴ ،ﺋﯘﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻣزﻛﯘر
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﺋزﯨ ﻻﻳﯩﻖ ﺋرزاﻧﺮاق ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ،ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﺑﯩﻠن ﭘرز ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﭼﯜﻧ ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋز ﮬﺎﻟﯩﻐﺎ ﺑﺎﻗﻤﺎي ﻗﯩﻤﻤت ﺑﺎﮬﺎﻟﯩﻖ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺸ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ
ﺷرﯨﺌت ﭼﻛﻠﯩن ﺋﯩﺴﺮاﭘﭽﯩﻠﯩﻖ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪۇر.
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﻗﺎ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﯘش دﯦن ﺳزدﯨﻦ :ﮬج ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻟﯜﭼ ﺋزى ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﯩﻠرﮔ ﻳﺗﯜدەك ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﻧﯩﯔ
ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛزدە ﺗﯘﺗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻟﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﺋزى ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩ ﻳﺗﯜدەك ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى
ﻣﻧﺒ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﻣﺳﯩﻠن :ﺋﯩﺠﺎرە ﻛﯧﺮﯨﻤ ،ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺶ ﮬﻗﻘ ﻳﺎﻛ ﺗﯩﺠﺎرەت ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﻨ ﺋزى
ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺧﯩﺮاﺟﯩﺘ ﺋﯜﭼﯜن ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺳرﻣﺎﻳ ﺑﯩﻠن ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸ زۆرۈر ﺋﻣس ،ﭼﯜﻧ ﺗﯩﺠﺎرەﺗﺘ
ﺳرﻣﺎﻳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎز ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﺎﻳﺪﯨﻨ ﺋﺎزاﻳﺘﯩﺪۇ ،ﺋﺎزﻏﯩﻨ ﭘﺎﻳﺪا ﺋزى ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺧﯩﺮاﺟﯩﺘﯩ ﻳﺗﻤﻳﺪۇ.
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ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎن ﺋﯩﻠﻤ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت دﯨﻨ ﭘﺗﯩﯟا ﺗﺷﯟﯨﻘﺎت ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ )" :(11/36ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼم ﺑﺎﻧﯩﺴﯩﺪا
ﺗﯩﺠﺎرەﺗ ﻗﻮﺷﻘﺎن ﻣﻟﯘم ﻣﯩﻘﺪاردا ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﺑﺎر .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺶ ﮬﻗﻘ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﺗﯩﻦ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﺎﻳﺪا ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﻮرﻣﺎل
ﺧﯩﺮاﺟﯩﺘﯩ ﻳﯧﺘﯩﺪۇ .ﺋﮔر ﺋﯩﺴﻼم ﺑﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﭘﯘﻟﯩﻨ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﮬج ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﻛﯩﺮﯨﻤ ﺗۋەﻧﻠﻳﺪۇ
ۋە ﻣﺎددى ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ دۇچ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﮬﯟال ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟ ،دەپ ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻻر ﻣﯘﻧﺪاق
ﺟﺎۋاب ﺑرﮔن :ﺋﮔر ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەك ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺳﯩﺰدە ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﺑﯧﯩﺘﯩﻠن ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘش دﯦن
ﺷرت ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳۋەﺑﻠﯩﻚ ﺳﯩﺰﮔ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘرز ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :وﻟﻠﱠـﻪ ﻋﻠَ اﻟﻨﱠﺎسِ ﺣﺞ
اﻟْﺒﻴﺖِ ﻣﻦ اﺳﺘَﻄَﺎعَ اﻟَﻴﻪ ﺳﺒِﻴًﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﺑﯩﻨ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﭘرز
ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى] .ﺳﯜرە ﺋﺎل‐ﺋﯩﻤﺮان -97ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :وﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻠَﻴﻢ ﻓ اﻟﺪِّﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺮجﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ:ﺳﯩﻠرﮔ دﯨﻨﺪا ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﻣﯜﺷﯜﻟﻠﯜﻛﻨ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪى
)ﺳﯩﻠرﻧ ﺳﯩﻠر ﺗﺎﻗت ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪى(] ".ﺳﯜرە ﮬج -78ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﻤ.[
ﺋﺳﻠ ﮬﺎﺟﯩﺘﯩ ﻳﺗﯜدەك ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﻗﺎ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﯘش دﯦﻧﺪﯨﻦ :ﺋﯩﻨﺴﺎن ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪا ﻛپ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﮭﺎﺟت
ﺑﻮﻟﯘش ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠر ﻛزدە ﺗﯘﺗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﯩﺴﺎﻟ :ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﯩﺰﻧ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﭘﯘﻟﯩﻐﺎ ﮬج
ﻗﯩﻠﯩﯔ دﯦﻤﻳﻤﯩﺰ ،ﭼﯜﻧﯩﯩﺘﺎب دﯦن ﺋﯘﻻرﻏﺎ زۆرۈر ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﻧرﺳ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪە ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﯔ دﯦﻤﻳﻤﯩﺰ ،ﺋﻣﻤﺎ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﯩﺴ
ﺑﻮﻟﺴﺎ) ،ﺑﯩﺮ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘﯩ ﻳﺗﺴ (ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯩﺮﻧ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯘﻟﯩﻐﺎ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﮬﯜﻧر‐ﻛﺳﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻚ ﺳﺎﻳﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸ زۆرۈر ﺋﻣس.
ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋﯩﺠﺎرە ﻛﯩﺮﯨﻤ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋزى ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻨ ﻗﺎﻣﺪاۋاﺗﻘﺎن ﻛﯩﺮا ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﮬج
ﻗﯩﻠﯩﺸ زۆرۈر ﺋﻣس.
ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﻣﯘ ﺋﺳﻠ ﮬﺎﺟت ﻗﺎﺗﺎرﯨﺪﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺗﻳﻴﺎرﻻﻧﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻳﻨ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرۈپ ﺑﯘ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﻧ ﮬﺟ ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺋﻣس ،ﺋﻣﻤﺎ ﻧﯩﺎﮬﻠﯩﻨﯩﺸ
زۆرۈر ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻻزﯨﻢ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﻼﺗ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘ )(27120ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ
ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
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ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەك :ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘش دﯦﻧﺪﯨﻦ :ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﻗرزﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﺋﯩﻠ‐
ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﺳﻠ ﮬﺎﺟﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﺗﯜدەك ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﺑﻮﻟﯘﺷﻨ
ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ۋە ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩﻚ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻴﯩﺘﯩ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرﻣﺳﺘﯩﻦ ﺗﯩﺰدﯨﻦ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸ
ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ۋە ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩﻚ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩ ﻳﺎر ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى
ﻳﺗﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘرز ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﺗﯜدەك ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﺑﺎر ﺋﻣﻤﺎ ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﺗﯜرﻟﯜك ﺑﻮﻟﯘپ :ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻚ
ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺴﻟﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﯩﻴﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺴﻟﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﺎﻳﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬج
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
راك ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﺎﻗﺎﻳﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﺑك ﻳﺎﺷﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ
ﻛﯩﺸﯩﻨ ۋەﻛﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮬج ﻗﯩﻠﺪۇرﺳﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﺋﮬﯟاﻟ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩﯩﻨﯩﯔ
ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﮬﺟﻨﯩﯔ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﭘرزﻟﯩﯩﻨ ﺋﻣﻟﺪﯨﻨﻘﺎﻟﺪۇراﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺑﯘﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠ :ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎل ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ :ﺋ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﺴ !ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻏﺎ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﭘرز ﻗﯩﻠﻐﺎن
ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ،دادام ﺑك ﻳﺎﺷﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﻏﺪا ﺋﻮﻟﺘﯘراﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﺋﯩﺪى) ،ﻳﻧ ﻗﺎﺗﻨﺎش ۋاﺳﺘﯩﻠﯩﺮﯨﺪا ﻳﻮل ﻳﯜرۈﺷ
ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ( ﻣن دادام ﺋﯜﭼﯜن ﮬج ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺴﺎم ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ دەپ ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﮬﺋ ‐ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،دﯦن] .ﺋﯩﻤﺎم ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ ‐ 1513 ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ :دادام ﻳﺎﺷﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪى ،ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣس ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻣن ﮬج ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺴﺎم
ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ دﯦﻧﺪە ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺳزﯨﻨ ﻗﻮﻟﻠﯩﻐﺎن.
ﺋﻣﺪى ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﭘرز ﻳﺎﻛ ﻧﭘﻠ ﮬج ﺑﻮﻟﺴﯘن ﭼﻮﻗﯘم ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﯩﺎھ
ﭼﯜﺷﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﮬﺮەﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺋﺎﻳﺎل
ﻛﯩﺸ ﻣﮬﺮەﻣﺴﯩﺰ ﺳﭘر ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯘن] .ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1862 ﮬدﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1341 ﮬدﯨﺲ[.
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ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻣﮬﺮﯨﻤ :ﺋﯘﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﻴﻮﻟﺪﯨﺸ ۋە ﻧﺳب ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﻳﺎﻛ ﺋﯩﻤﯩﻠﺪەﺷﻠﯩﻚ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﻳﺎﻛ ﻗﯘدا‐ﺑﺎﺟﯩﻠﯩﻖ ﺳۋەﭘﺘﯩﻦ ﺋﺑدﯨ
ﻧﯩﺎﮬﻠﯩﻨﯩﺸ دۇرۇس ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
ﮬﻣﺸﯩﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ ﻳﺎﻛ دادا ﺗرەپ‐ﺋﺎﻧﺎ ﺗرەپ ﮬﺎﻣﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﻣﮬﺮەم ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺑزى ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﻣﮬﺮەم ﻣﺳﯩﻠﯩﺴﯩ ﺳل ﻗﺎراپ ﮬﻣﺸﯩﺮﯨﺴﯩﻴﺎﻛ ﮬﺎﻣﻤﯩﺴ ۋە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﺪاﺷﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﻟﯩﺘ ﺳﭘر
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﮬﻣﺸﯩﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛ ﮬﺎﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﻣﮬﺮەم ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ،ﺋﯘﻻر
ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﻟﯩﺘ ﺳﭘر ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﺟﺠﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻏﻼم ﮬج ﺑﻮﻟﻤﺎي ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻧﺴﯩﺮﯨﻠﯩﺪۇ.
ﭼﯜﻧ ﺳﺎﻏﻼم ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬج :ﮬج ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘ ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﮔﯘﻧﺎھ‐ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ﮬج ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﮬﺮەﻣﺴﯩﺰ ﻳﺎﻛ
ﻣﮬﺮەم ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺳﭘر ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﭘﯜﺗﯜن ﺳﭘﯩﺮﯨﺪە ﮬﺗﺘﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻟﯜﭼﯩﻠﯩﻚ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ
ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻣﮬﺮەم ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﻗﻠ‐ﮬﻮﺷ ﺟﺎﻳﯩﺪا ،ﺑﺎﻻﻏﺗ ﻳﺗن ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺷرت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﻣﮬﺮەﻣﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻗﺴت
ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨ ﻗﻮﻏﺪاش ۋە ﻣﯘﮬﺎﭘﯩﺰەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﯧﭽﯩﻚ ﺑﺎﻻ ﻳﺎﻛ ﺋﻗﻠ‐ﮬﯘﺷ ﻧﻮرﻣﺎل ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺑﯩﻠن
ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﮬﺮﯨﻤ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﻣﮬﺮەم ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﻠ ﺳﭘر ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘرز
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺋرﻧﯩﯔ رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺷرت ﺋﻣس ،ﺑﻟ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﺪا ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺷرﺗﻠﯩﺮى ﺗﻮﻟﯘق
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﺪﯨﻦ رۇﺧﺴت ﺋﺎﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎن ﺋﯩﻠﻤ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت دﯨﻨ ﭘﺗﯩﯟا ﺗﺷﯟﯨﻘﺎت ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮى ) (11/20ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ
ﺷرﺗﻠﯩﺮى ﺗﻮﻟﯘق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘرز ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﺪﯨﻦ رۇﺧﺴت ﺳﻮرﯨﺸ ﻛﯧﺮەك
ﺋﻣس ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺸﯩﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﻣدەت ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺑﯘ ﭘرز ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨ
ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﺎر‐ﻳﻟﻛﺘ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ" .ﺗﯜﮔﯩﺪى.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﭘرز ﮬﺟﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﻧﭘﻠ ﮬج )ﻳﻧ ﺋﯩﯩﻨﭽ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﮬج ﺑﻮﻟﺴﺎ( ﺋﯩﺒﻨ ﻣﯘﻧﺰﯨﺮﻧﯩﯔ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﺪەك:
ﺋر ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨ ﻧﭘﻠ ﮬﺟﺪﯨﻦ ﭼﻛﻠﯩﺸ ﺋﻮرۇﻧﻠﯘق ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻳﺎل ﺋزﯨ ﭘرز ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﻣﻟرﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﻤن دەپ ﺋز
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨ ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﻗﻘﯩﻨ زاﻳ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪۇ] .ﺋﻟﻤﯘﻏﻨ-5 ﺗﻮم -35ﺑت[.

7/6

ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.

7/7

