 ‐ 5410ﺑﯩﺮ ﻳﯩ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻐﺎ ﻓﺎﺗﯩﮭ ﺳﯜرﯨﺴﯩﻨ ﺋﻮﻗﯘش ﻗﯩﻴﯩﻦ ﻛﯩﻠﯩﯟاﺗﯩﺪۇ
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣن ﺋﯩﻨﯩﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﯩﺪا ﺳزﻟﻳﻤن ) ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﻢ( ﮬﻣﺪە ﻣن ﺋرەب ﺗﯩﻠﯩﻨ ﺋﮔﯩﻨﯩﺸ ﺋﯘرﯨﻨﯩﯟاﺗﯩﻤن  .ﻣن ﻓﺎﺗﯩﮭ
ﺳﯜرﯨﺴﯩﻨ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﮔﻧن  .ﻟﯩﯩﻦ ﺑزى ﮬرﯨﭙﻠر ﺑﺎر  ،ﺋﯘﻻرﻧ ﺗﻟﭘﭙﯘز ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﻤن ۋە ﺑزﯨﻠﯩﺮى ﺑﺎر ،
ﺋﯘﻻرﻧ ﺧﺎﺗﺎ ﺗﻟﭘﭙﯘز ﻗﯩﻠﯩﻤن  .ﻣن ﻓﯩﻘﮭ ﻛﯩﺘﺎﭘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪە ﻓﺎﺗﯩﮭﻧﯩﯔ ﮬرﯨﭙﻠﯩﺮﯨﺪە ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﺸﯩﺶ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﺑﯩﺎر
ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩﺪۇ دەپ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن  .ﮬﻣﺪە ﻣن ﻗﯩﺮاﺋﯩﺘﯩﻤﻨ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼش ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻟﯩﻨﺘﯩﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻗﯩﺮاﺋﺗﻠرﻧ ﺗﯩﺸﺎﺷﻘﺎ
ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﯟاﺗﯩﻤن  .ﺑﯩﺮاق ﻳﻧﯩﻼ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﺸﯩﯟاﺗﯩﻤن ﮬﻣﺪە ﻗﯩﺮاﺋﯩﺘﯩﻤﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻧﺎﭼﺎرﻟﯩﻘ ﮬﻗﻘﯩﺪە ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﻤن  .ﻗﯩﺮاﺋت ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﮬرﯨﭙﻠرﻧﯩﯔ ﺗﻟﭘﭙﯘزﻧ ﺗﻮﻏﯩﺮﻻش ﺋﯜﭼﯜن ﻛپ ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﻤن ﮬﻣﺪە ﻛپ ﮬﺎﻟﻼردا ﻓﺎﺗﯩﮭﻧ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﻛپ
ﺗﻛﺮارﻻﻳﻤن  .ﺷﯘﯕﺎ ﻣن ﻧﯩﻤ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯩﺮەك ؟

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﻣدﮬﯩﻴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن .
 -1ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺳزﻟﯩﺮﯨ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪا  ،ﻓﺎﺗﯩﮭ ﺳﯜرﯨﺴﯩﻨ ﺋﻮﻗﯘش ﻧﺎﻣﺎزدﯨ ﺑﯩﺮ ﺋرﻛﺎن ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﺋﯘﻧ ﺋﻮﻗﯘش ﺋﯩﻤﺎم
 ،ﺋﮔﺷﯜﭼ، ۋە ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻐﺎ ۋاﺟﯩﭗ .
ﺋﺑﯘ ﮬﯘرەﻳﺮﯨﺪﯨﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨ ، ﭘﻳﻐﻣﺒر) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن(  :ﻛﯩﻤ ﺑﯩﺮ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﺗپ ،
ﺋﯘﻧﯩﺪا ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨ ﺋﻮﻗﯘﻣﯩﺴﺎ  ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺋﯘ )ﻧﺎﻣﺎز( ﻛﻣﺘﯜك دەپ ﺋﯜچ ﻗﯩﺘﯩﻢ دﯨﺪى  .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﺑﯘ ﮬﯘرەﻳﺮﯨ " : ﺑﯩﺰ
ﺋﯩﻤﺎﻣﻨﯩﯔ ﻛﻳﻨﯩﺪە ﺑﻮﻟﺴﺎﻗﭽﯘ؟ " دﯨﻴﯩﻠﺪى  .ﺋﯘ  " :ﺋﯘﻧ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻦ  .ﭼﯜﻧ ﻣن ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻟﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ
ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﻣﯘﻧﺪاق دﯨﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﻢ  » :ﺋﯘﻟﯘغ ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨﺪى  :ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﻧﺪەﻣﻨﯩﯔ
ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺗڭ ﺋﯩﯩ ﺑﻟﺪۈم  .ﮬﻣﺪە ﺑﻧﺪەﻣ ﺋﯘ ﺳﻮرﯨﻐﺎن ﻧرﺳ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﻧﺪە :اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ) ﻣدﮬﯩﻴ
دۇﻧﻴﺎﻻرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ( دﯨﺴ ، ﺋﯘﻟﯘغ ﺋﺎﻟﻼھ  :ﺑﻧﺪەم ﻣﯩﻨ ﻣدﮬﯩﻴﻠﯩﺪى  ،دەﻳﺪۇ  .ﮬﻣﺪە ﺋﯘ  :اﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻟﺮﺣﻴﻢ ) ﻣﯩﮭﺮﯨﺒﺎن  ،رەﮬﯩﻤﻠﯩﻚ( دﯨﺴ ، ﺋﺎﻟﻼھ  :ﺑﻧﺪەم ﻣﯩﻨ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺪى  ،دەﻳﺪۇ  .ﮬﻣﺪە ﺋﯘ  :ﻣﺎﻟﻚ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ ) ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯩﯩﺪارى ( دﯨﺴ ، ﺋﯘ  :ﺑﻧﺪەم ﺷﺎن‐ﺷرﯨﭙﯩﻤﻨ ﻛﺗﯜردى  ،ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻤﺪا  :ﺑﻧﺪەم ﻣﺎﯕﺎ ﺋل ﺑﻮﻟﺪى  ،دەﻳﺪۇ  .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن
ﺋﯘ  :إﻳﺎك ﻧﻌﺒﺪ وإﻳﺎك ﻧﺴﺘﻌﻴﻦ )ﺳﺎﯕﯩﻼ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﮬﻣﺪە ﺳﻧﺪﯨﻨﻼ ﻳﺎردەم ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ( دﯨﺴ ، ﺋﯘ  :ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯩﻨﯩﯔ
ﺑﯩﻠن ﺑﻧﺪەﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﮬﻣﺪە ﺑﻧﺪەﻣ ﺳﻮرﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﺴ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘ  :اﻫﺪﻧﺎ اﻟﺼﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ .
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ﺻﺮاط اﻟﺬﻳﻦ أﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻐﻀﻮب ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻻ اﻟﻀﺎﻟﻴﻦ ) ﺑﯩﺰﻧ ﺗﯜز ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻳﯩﺘﻛﻠﯩﯩﻦ  .ﻏزﯨﭙﯩ ﻳﻮﻟﯘﻗﻘﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ  ،ﻳﺎﻛ
ﺋﺎزﻏﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﻣس  ،ﺳن ﻧﯩﺌﯧﻤت ﺑرﮔﻧﻠرﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ )ﻳﯩﺘﻛﻠﯩﯩﻦ (  (.دﯨﺴ ، ﺋﯘ  :ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻧﺪەم ﺋﯜﭼﯜن  ،ﮬﻣﺪە
ﺑﻧﺪەﻣ ﺳﻮرﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﺴ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  ،دەﻳﺪۇ . " « .
] ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن [ 395 ،
ﮬﻣﺪە ﻧﺎﻣﺎزﺧﺎن ﺋﯘﻧ ﺋرەب ﺗﯩﻠ ﺑﯩﻠن ﺗﻮﻏﺮا ﻳﯘﺳﯘﻧﺪا ﺋﻮﻗﯘﺷ ﻻزﯨﻢ  ،ﭼﯜﻧ ﺑﯩﺰ ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷن ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪە ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ
ﺑﯘﻳﺮۇﻟﻐﺎن .
 -2ﺗﯩﻠﯩﺪا ﻛﻣﺘﯜﻛﻠﯜك ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ  ،ﻳﺎﻛ ﻏﻳﺮى ﺋرەب ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧ ﺗﻮﻏﺮا ﺗﻟﭘﭙﯘز ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﻛﯜﭼﯩﻨﯩﯔ
ﻳﯩﺘﯩﺸﯩﭽ ﺗﻟﭘﭙﯘزﯨﻨ ﺗﻮﻏﯩﺮﻻﺷﻨ ﺋﮔﯩﻨﯩﺸ ﻻزﯨﻢ .
ﺋﮔر ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺴﺎ  ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺋﯘ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﯩﺖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺗﺎﻗﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺗﯩﻨ ﺑﯘﻳﺮﯨﻤﺎﻳﺪۇ .
ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن :
ﺋﺎﻟﻼھ ﻛﯩﺸﯩ ﭘﻗت ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﻗﯩﺘ داﺋﯩﺮﺳﯩﺪﯨﯩﻨﯩﻼ ﺑﯘﻳﺮﯨﻴﺪۇ .
] ﺑﻗرە) ﺋﯩﻨك( [ 286 :
 -3ﻓﺎﺗﯩﮭﻧ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠي ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﻟن  ،ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧ ﺋﮔﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﻟن ﻳﺎﻛ ﺋﯘ ﺋﻣﺪى ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﮬﻣﺪە ﻧﺎﻣﺎز ۋاﻗﺘ ﻛﯩﺮﮔن ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯘﻧ ﺋﮔﯩﻨﯩﺸ ﻳﯩﺘرﻟﯩﻚ ۋاﻗﯩﺖ ﻳﻮق ﻛﯩﺸ ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺗۋەﻧﺪﯨ ﮬدﯨﻴﺴﺘﯩ
ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟ ﺑﺎر :
ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨ ، ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺑﯩﻦ ﺋۋﻓﺎ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  " :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻧﯩﯔ )ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ
ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﭗ  :ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻟﭽﯩﺴ ، ﻣﺎﯕﺎ ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﺎﯕﺎ ﻳﯩﺘرﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺋﮔﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﯩﻦ  ،ﭼﯜﻧ
ﻣن ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻟﻤﺎﻳﻤن  " .دﯨﺪى  .ﺋﯘ  :ﺳن  " :ﺳﯘﺑﮭﺎﻧﻟﻼھ  ،ۋەل ﮬﻣﺪۇ ﻟﯩﻠﻼھ  ،ۋە ﻻ ﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻟﻼھ  ،ۋاﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر  ،ۋە ﻻ
ﮬۋﻟ ۋەﻻ ﻗﯘۋۋەﺗ ﺋﯩﻠﻼ ﺑﯩﻠﻼھ " دﯨﯩﻦ  ،دﯨﺪى  .ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻗﻮﻟﯩﻨ ﻳﯘﻣﯘش ﺑﯩﻠن ) ﻛپ ﻧرﺳﯩﻨ ﺋﮔﯩﻨﻟﻤﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ
ﻛرﺳﯩﺘﯩﭗ ( ﺋﯩﺸﺎرە ﻗﯩﻠﺪى  .ﮬﻣﺪە  " :ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻢ ﺋﯜﭼﯜن  ،ﻣن ﺋﯜﭼﯜﻧﭽﯘ ؟ " دﯨﺪى  .ﺋﯘ  :ﺳن  " :ﺋﺎﻟﻼﮬﯘﻣﻤ
ﺋﯩﻐﻔﯩﺮﻟﯩ ، ۋەرﮬﻣﻨﯩ ، ۋەﮬﺪﯨﻨﯩ ، ۋەرزۇﻗﻨﯩ ، ۋە ﺋﺎﻓﯩﻨﯩ " دﯨﯩﻦ دﯨﺪى  .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﯩﻨ ﻳﯘﻣﯘش ﺑﯩﻠن
ﺋﯩﺸﺎرە ﻗﯩﻠﺪى ﮬﻣﺪە ﺋﻮرﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘردى ".
] ﻧﺳﺎﺋﯩ ، (924 ) ﺋﺑﯘ داۋۇد)  (832ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻨﺎدى ﻣﯘﻧﺰﯨﺮﯨ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ " ﺗرﻏﯩﻴﺐ ۋە ﺗرﮬﯩﻴﺐ" ﺗﺎ ﺑﻟن دەپ
ﺗﯜرﮔ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎن  . 2430 ،ﮬﺎﻓﯩﺰ ﺑﯩﻦ ﮬﺟر " ﺗﻟﺨﯩﻴﺲ ﺋل ﮬﺑﯩﻴﺮ" دە ﺋﯘﻧ ﻳﺎﺧﺸ ﮬدﯨﻴﺲ دەپ ﻛرﺳﺗن [ 1236 ،
ﺋﯩﺒﻨﯘ ﻗﯘدداﻣ ) ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ رەﮬﯩﻢ‐ﺷﭘﻘت ﻗﯩﻠﺴﯘن( ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن :
" ﺋﮔر ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﮬﯩﭽﻨﯩﻤﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴ ، ﮬﻣﺪە ﻧﺎﻣﺎز ۋاﻗﺘ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﯘﻧ ﺋﮔﯩﻨﻟﻤﯩﺴ ، ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺋﯘ
 ":ﺳﯘﺑﮭﺎﻧﻟﻼھ  ،ۋەل ﮬﻣﺪۇ ﻟﯩﻠﻼھ  ،ۋە ﻻ ﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻟﻼھ  ،ۋاﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر  ،ۋە ﻻ ﮬۋﻟ ۋەﻻ ﻗﯘۋۋەﺗ ﺋﯩﻠﻼ ﺑﯩﻠﻼھ " دﯨﻴﯩﺸ
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ﻛﯩﺮەك  .ﭼﯜﻧ ﺋﺑﯘ داۋۇد ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﯨ ، ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻧﯩﯔ )ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن(ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ
ﻛﯩﻠﯩﭗ  " :ﻣن ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﮬﯩﭻ ﻧرﺳﯩﻨ ﺋﮔﯩﻨﻟﻤﻳﯟاﺗﯩﻤن  ،ﺷﯘﯕﺎ ﻣﺎﯕﺎ ﻳﯩﺘرﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺋﮔﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﯩﻦ  ".دﯨﺪى
 .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘ  :ﺳن  " :ﺳﯘﺑﮭﺎﻧﻟﻼھ  ،ۋەل ﮬﻣﺪۇ ﻟﯩﻠﻼھ  ،ۋە ﻻ ﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻟﻼھ  ،ۋاﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر  ،ۋە ﻻ ﮬۋﻟ ۋەﻻ
ﻗﯘۋۋەﺗ ﺋﯩﻠﻼ ﺑﯩﻠﻼھ " دﯨﯩﻦ  ،دﯨﺪى  .ﺋﯘ  " :ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن  ،ﻣن ﺋﯜﭼﯜﻧﭽﯘ ؟ " دﯨﺪى  .ﺋﯘ  :ﺳن  " :ﺋﺎﻟﻼﮬﯘﻣﻤ
ﺋﯩﻐﻔﯩﺮﻟﯩ ، ۋەرﮬﻣﻨﯩ ، ۋەﮬﺪﯨﻨﯩ ، ۋەرزۇﻗﻨﯩ ، ۋە ﺋﺎﻓﯩﻨﯩ " دەﻳﺴن دﯨﺪى .
ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘ ﺑش ﺋﯩﺒﺎرﯨﺪﯨﻦ ﺋﻮﺷﯘق دﯨﻴﯩﺸ ﻻزﯨﻢ ﺋﻣس  ،ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒر )ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﭘﻗت ﺷﯘﻧﯩﻼ دﯨن  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﭘﺮەﻛﻨ ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا  ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻛﻮﭘﺮەك دەپ ﺑردى .
) ﺋﯩﺒﯘ ﻗﯘدداﻣﻧﯩﯔ ﺳزى ﺗﯜﮔﯩﺪى (.
ﺑﯩﺮاق ﺋﮔر ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﻓﺎﺗﯩﮭﻧﯩﯔ ﭘﻗت ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﯩﻼ ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﺋﯘ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻻﻳﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻨ ﺋﻮﻗﯘﺷ ﻻزﯨﻢ  .ﮬﻣﺪە
ﺋﯘ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻻﻳﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻨ ﺗﻛﺮار ﺋﻮﻗﯘﺷ ) ﻳﻧ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻻﻳﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺟﻣﯩﺌ ﺳﺎﻧ ﻓﺎﺗﯩﮭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻐﺎ ﺗڭ
ﻳﺗﺘ ﺋﺎﻳت ﺑﻮﻟﻐﯘﭼ ( ﻻزﯨﻢ .
ﺋﯩﺒﻨﯘ ﻗﯘدداﻣ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن :
ﺋﯘﻧﯩﯔ " ﺳﯘﺑﮭﺎﻧﻟﻼھ  ،ۋەل ﮬﻣﺪۇ ﻟﯩﻠﻼھ  ،ۋە ﻻ ﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻟﻼھ  ،ۋاﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر  ،ۋە ﻻ ﮬۋﻟ ۋەﻻ ﻗﯘۋۋەﺗ ﺋﯩﻠﻼ ﺑﯩﻠﻼھ "
دﯨﻴﯩﺸ ﻳﯩﺘرﻟﯩﻚ  ،ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒر)ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  :ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻧﯩﻤﯩﻨ
ﺑﯩﻠﺴڭ  ،ﺷﯘﻧ ﺋﻮﻗﯘ  ،ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ  ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﻣدﮬﯩﻴﻠ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﯩﻨ ﺟﺎﻛﺎرﻟﯩﻐﯩﻦ ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻐﯩﻦ  ] .ﺋﺑﯘ
داۋۇد ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن [.
" اﻟﻤﻐﻨ( 290 ، 289 / 1 ) " 
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﮔر ﻧﺎﻣﺎزﺧﺎن ﻓﺎﺗﯩﮭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﮬرﯨﭙﯩﻨ ﺧﺎﺗﺎ ﺗﻟﭘﭙﯘز ﻗﯩﻠﺴﺎ  ،ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﺑﯩﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﮬﻗﻘﯩﺪە
ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻨﯩﯩﺰ ﮬﻣﻤﯩ ﺋﻮﻣﯘم ﺋﻣس  .ﻓﺎﺗﯩﮭدﯨ ﮬر ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺑﯩﺎر ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ؛ ﺑﻟ ﻓﺎﺗﯩﮭدﯨﻦ ﻣﻟﯘم
ﻧرﺳ ﭼﯜﺷﯜرﻟﯜپ ﻗﻮﻳﯘﻟﻤﯩﺴﯩﻼ  ،ﻳﺎﻛ ﺗﻟﭘﭙﯘز ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ ﺑﯘرﯨﯟﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎن دەرﯨﺠﯩﺪە ﺋزﮔﯩﺮﯨﭗ ﻛﺗﻤﯩﺴﻼ ﺋﯘ ﺑﯩﺎر ﺑﻮﻟﯘپ
ﻛﺗﻤﻳﺪۇ  .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩ ﺑﯘ ﻧﺎﻣﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯩﺘﯩﺸ ﮬﻗﻘﯩﺪﯨ ﮬﻛﯜم ﻓﺎﺗﯩﮭﻧ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧ
ﺋﮔﯩﻨﻟﻳﺪﯨﻐﺎن ﻟﯩﯩﻦ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻗﺎرﯨﺘﯩﻠﻐﺎن .
ﺋﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻛﻟﺴك  ،ﺋﯘﻻر ﺋﯘﻧ ﻗﯘرﺑﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﺘﯩﺸﯩﭽ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺗﺳﯩﺮ ﻳﺗﯜزﻣﻳﺪۇ  ،ﭼﯜﻧ
ﺋﺎﻟﻼھ ﻛﯩﺸﯩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﻗﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺮﯨﻤﺎﻳﺪۇ  .ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎرار ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﺳﺎﺳﯩ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠن ۋاﺟﯩﭗ ﻳﻮق .
اﻟﻤﻐﻨ (2/154) ﻛ ﻗﺎراڭ .
ﮬﻣﺪە ﺑﯘ ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋﯘ ﻛﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﺘﯩﺸﯩﭽ ﻓﺎﺗﯩﮭﻧ ﺋﻮﻗﯘﺷ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘپ " ﺳﯘﺑﮭﺎﻧﻟﻼھ  ،ۋەل ﮬﻣﺪۇ ﻟﯩﻠﻼھ  ،ۋە ﻻ
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ﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻟﻼھ  ،ۋاﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر  ،ۋە ﻻ ﮬۋﻟ ۋەﻻ ﻗﯘۋۋەﺗ ﺋﯩﻠﻼ ﺑﯩﻠﻼھ " دﯨﻴﯩﺸ ﻻزﯨﻢ  ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﯘ ﺋﯘ ﻓﺎﺗﯩﮭدﯨﻦ ﻛم
ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﻳﺪۇ  .اﻟﻤﺠﻤﻮع ) . (3/375ﻛ ﻗﺎراڭ .
ﮬﻣﺪە ﺋﯩﺴﻼم ﭘﯧﺸﯩﯟاﺳ ﺋﯩﺒﻨﯘ ﺗﻳﻤﯩﻴدﯨﻦ) ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ رەﮬﯩﻢ‐ﺷﭘﻘت ﻗﯩﻠﺴﯘن( ﻣﯘﻧﺪاق دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎن :
" ﻓﺎﺗﯩﮭﻧ ﺧﺎﺗﺎ ﺗﻟﭘﭙﯘز ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺑﯩﺎر ﺑﻮﻻﻣﺪۇ –ﻳﻮق ؟ "
ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دەپ ﺟﺎۋاپ ﺑرﮔن :
" ﺋﮔر ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﻓﺎﺗﯩﮭﻧ ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ ﺑﯘرﯨﯟەﺗﻤﻳﺪﯨﻐﺎن دەرﯨﺠﯩﺪە ﺧﺎﺗﺎ ﺗﻟﭘﭙﯘز ﻗﯩﻠﺴﺎ  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺰى دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  ،ﻣﻳﻠ ﺋﯘ
ﺋﯩﻤﺎم ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﻳﺎﻟﻐﯘز ﻧﺎﻣﺎزﺧﺎن ﺑﻮﻟﺴﯘن .
ﺑﯩﺮاق ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ ﺑﯘرﯨﯟﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺧﺎﺗﺎ ﺗﻟﭘﭙﯘز ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻛﻟﺴك  ،ﺋﮔر ﻛﯩﺸ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ ﺑﯩﻠﺴ، ﻣﺳﯩﻠن  ،ﺋﮔر ﺋﯘ :
ﺻﺮاطَ اﻟﱠﺬِﻳﻦ اﻧْﻌﻤﺖ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ ﻳﻧ "، ﺋﻧﺌﻣﺘ "ﻧ " ﺋﻧﺌﻣﺘﯘ دﯨﺴ ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﺷﺧﯩﺴﺘ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﺴ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺰى دۇرۇس ﺋﻣس  .ﮬﻣﺪە ﺋﮔر ﺋﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻧﻧ ﺑﯘرﯨﯟﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴ ﮬﻣﺪە ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻤﺎش ﺋﯩﯩﻨﭽ
ﺷﺧﯩﺲ ﺑﯩﺮﻟﯩﻚ دەپ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﮬرﺧﯩﻞ ﻗﺎرﯨﺸ ﺑﺎر  .ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ " .
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى ). (22/443
ﮬﻣﺪە ﻳﻧ ﻧﺎﻣﺎزدا زﯨﺒر ﺑﯩﻠن ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺳزﻧ زﯨﺮ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘرۇش ﮬﻗﻘﯩﺪە ﺳﻮراﻟﺪى .
ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺪاق ﺟﺎۋاپ ﺑردى :
ﺋﮔر ﺋﯘ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻧﯩﻤ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﯩﻨﯩﻨ ﺑﯩﻠﺴ ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧ ﻗﺳﺘن ﻗﯩﻠﺴﺎ  ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺑﯩﺎر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ
ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﺋﻮﻳﻨﺎۋاﺗﯩﺪۇ  .ﻟﯩﯩﻦ ﺋﯘ ﺋﯘﻧ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴ ، ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪا ﺑﯩﺎر
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ " .
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى ). (22/444
ﺷﯘﯕﺎ ﮬرﻣﺗﻠﯩﻚ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺳﯩﻠﯩﻢ  ،ﺳﯩﺰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﯧﺮﯨﺸﯩﺸﯩﯩﺰ ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧ داۋاﻣﻠﯩﻖ ﻣﺷﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯩﺮەك  .ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻧ
ﺋﯘﻧ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﮬﻣﺸﯩﺮﯨ ﺋﻮﻗﯘپ ﻛرۈش  ،ﻟﯩﻨﺘﯩﻼردﯨ ﻳﺎﻛ رادﯨﺌﻮدﯨ ﻣﺎﮬﯩﺮ ﻗﺎرﯨﻼر
ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﻗﯩﺮاﺋﺗﻠرﻧ ﺗﯩﺸﺎش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧ ﻗﯩﻼﻻﻳﺴﯩﺰ .
ﺋﯘ ﮬﻗﺘ ﺋﻧﺴﯩﺮەش  ،ﻏم ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘ ﻳﻮق  ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩﺪﯨﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﯧﺮﯨﺸﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﮬﻣﺪە ﻛﯜچ ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﯩﻨﯩﻨ ، ۋە ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﮬﻮرۇن  ،ﺑﯩﺨﯘدﻟﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ .
ﺳﯩﺰ ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﻮﻗﯘش ﺟﮬﺗﺘ ﺑﺎﻳﻘﯩﻐﺎن ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﯩﺰ ۋە ﺳﺎۋاﭘﻠﯩﺮﯨﯩﺰﻧ ﺋﺎﺷﯘرﯨﺪۇ  .ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨ، 
ﺋﺎﺋﯩﺸ ) ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ رازى ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  " :ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻟﭽﯩﺴ ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن(
ﻣﯘﻧﺪاق دﯨﺪى  :ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﺎ ﻣﺎﮬﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋﯩﺴﯩﻞ ۋە ﺋﯩﺘﺎﺋﺗﻤن ﭘﯜﺗﯜﻛﭽﯩﻠر) ﻳﻧ ، ﭘرﯨﺸﺘﯩﻠر( ﺑﯩﻠن ﺑﯩﻠﻠ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ﮬﻣﺪە
ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎن  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﻛﻟﻧﻠﯩﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻛﯜچ ﺳرﯨﭗ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﯩ ﺋﺟﯩﺮﮔ ﺋﯩ
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ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  ] . " .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن [ 798 ،
ﻧۋەۋﯨ ) ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ رەﮬﯩﻢ‐ﺷﭘﻘت ﻗﯩﻠﺴﯘن( ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن :
" ﺋﯘﻧ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻛﯜچ ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧ ﻳﺎﺧﺸ ﻳﺎدﻟﯩﻴﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯩﺮاﺋﯩﺘﯩﺪە دۇدۇﻗﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸ . ﺋﯘ ﺋﯩ
ﺋﺟﯩﺮﮔ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  :ﺋﯘﻧ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﺟﯩﺮ ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻛﯜچ ﺳرپ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﺟﯩﺮ " .
ﺋﺎﻳﺗﻠرﻧ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﻮﺷﯘق ﺗﻛﺮارﻻﺷﻨﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘ ﻳﻮق  ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﻳﻐﻣﺒر ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﺋﮔﺗن ﻧﯩﻤ ﺋﻣس  .ﺑﻟ ﺋﯘ ۋەﺳﯟەﺳﯩ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺋﺎﭼﯩﺪۇ  ،ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻛﯩﻤﻳﺘﯩﯟﯨﺘﯩﺪۇ ،
دﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨ ﭼﺎﭼﯩﺪۇ  ،ﺋﺎﻳﺗﻠرﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﻮﻳﻼﺷﺘﯩﻦ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ  ،ﮬﻣﺪە ﺷﻳﺘﺎﻧﻨ ﺧﯘش ﻗﯩﻠﯩﺪۇ  .ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ
ﻧﺎﻣﺎزﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮى ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ۋاز ﻛﯧﭽﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻧ ﻗﯩﻴﻨﺎﺷﻘﺎ ﻳﻮل ﺗﺎﭘﺎﻻﻳﺪۇ  .ﺑﯩﺮاق ﺋﺎﻟﻼھ ﺋڭ ﻣﯩﮭﺮﯨﺒﺎن ۋە
رەﮬﯩﻤﻠﯩﻚ  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺑﯩﺰﮔ ﺋزﯨﻤﯩﺰدﯨﻨﻤﯘ ﺑﻛﺮەك رەﮬﯩﻤﻠﯩﻚ  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺑﯩﺰﮔ ﺗﺎﻗﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﻳﺗﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧﯩﻤﯩﻨ ﺋﺎرﺗﻤﺎﻳﺪۇ .
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