 ‐ 65875ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر راﻣﺰاﻧﺪا ﺋﯩﭙﺘﺎر ۋە ﺳﻮﮬﯘرﻟﯘق ﺗﻳﻴﺎرﻻش ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﻗﺎﻧﺪاق ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸ
ﻛﯧﺮەك؟
ﺳﯘﺋﺎل
اراﭘﺗﻠﯩﻚ راﻣﺰان ﺋﯧﻴﯩﺪا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ۋە ﺳﺎۋاﺑ زﯨﻴﺎدە ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻣﻟردﯨﻦ ﺗراۋﯨﮫ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺋﻮﻗﯘش ،ﻗﯘرﺋﺎن
ﺗﯩﻼۋﯨﺘﯩﻨ ﻛپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻛپ زﯨﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ،ﺋﯩﺴﺘﯩﻐﭙﺎر ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ۋە ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﻣﻟرﻧ ﻳﺎﺧﺸ
ﺑﯩﻠﯩﻤن .ﻟﯧﯩﻦ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﺎ‐ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻛﺮارﻻﻳﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻢ ،ﺋزۈﻣﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺋﻣﯩﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﭙﺘﺎر ۋە ﺳﻮﮬﯘرﻟﯘق ﺗﻳﻴﺎرﻻش ،ﺋﺎﺋﯩﻠ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﻗﺎﻳﺴ زﯨﯩﺮ ۋە دۇﺋﺎﻻرﻧ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﺳﺎم ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ﺋﻣﻟرﻧ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼردﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﻤن؟ ﺑﯘ
ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯘﻟﯘغ ﺋﺎﻳﺪا ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﮬﯧﺮﯨﺴﻤن ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯩﺰ ۋە ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﮬﻤﯩﻴت ﺑرﮔﻧﻠﯩﯩﯩﺰﮔ ﺟﺎﻧﺎﺑ
ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺧﺸ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎت ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺴﯘن.
ﺳﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟردﯨﻦ ﺳﯧﺮﯨﺖ ﻳﻧ :ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻣﯩﺴﯩﻨﻠرﮔ ﺗﺎﺋﺎم ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺋﻣﺮە ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎدا
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﺋﯧﺘﯩﺎپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻣﯘ ﺑﺎر ،ﺳﯩﺰ ﺗﺎﻣﺎق ﺗﻳﻴﺎرﻟﯩﻐﺎچ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳزﻟردﯨﻦ :ﺗﺳﺒﯩﮫ،
ﺗﮬﻠﯩﻞ ،ﺗﻛﺒﯩﺮ ،ﺋﯩﺴﺘﯩﻐﭙﺎر ،دۇﺋﺎ ،ﺋزان ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻧﺪا ﻣﯘﺋززﯨﻨﻨﯩﯔ ﺳزﯨﻨ ﺗﻛﺮارﻻش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺗﯩﻠﯩﯩﺰ داﺋﯩﻢ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ
ﻳﺎدﯨﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﮬرﯨﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘرﺳﯘن ،ﺳﯩﺰ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎزﻏﯩﻨ ﺳزﻟر ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛپ ﺳﺎۋاﭘﻼرﻧ ﻏﻧﯩﻤت
ﺑﯩﻠﯩﯔ .ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬر ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎن ﺗﺳﺒﯩﮭﻠﯩﺮﯨﯩﺰ )ﻳﻧ ﺳﯘﺑﮭﺎن ﺋﺎﻟﻼھ( ﺑﯩﺮ ﺳدﯨﻘ ،ﮬر ﺑﯩﺮ ﺗﮬﻤﯩﺪﯨﯩﺰ)ﻳﻧ ﺋﻟﮭﻣﺪۇﻟﯩﻠﻼھ( ﺑﯩﺮ
ﺳدﯨﻘ ،ﮬر ﺑﯩﺮ ﺗﻛﺒﯩﺮﯨﯩﺰ)ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر( ﺑﯩﺮ ﺳدﯨﻘ ،ﮬر ﺑﯩﺮ ﺗﮬﻠﯩﻠﯩﯩﺰ)ﻻ ﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻟﻼھ( ﺑﯩﺮ ﺳدﯨﻘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭘﻳﻐﻣﺒر
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ دﯨﻨﯩﻼردا ،ﮬر ﺳﮬردە ﮬر ﺑﯩﺮﯨﻼرﻏﺎ ﻗﺎرﯨﺘﺎ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﯩﺸﻠﯩﻚ ﺳدﯨﻘ ﺑﺎردۇر.
ﮬر ﺑﯩﺮ ﺗﺳﺒﯩﮫ )ﺳﯘﺑﮭﺎﻧﻟﻼھ( ﺳدﯨﻘ ،ﮬر ﺑﯩﺮ ﮬﻣﺪە )ﺋﻟﮭﻣﺪۇﻟﯩﻠﻼھ(ﺳدﯨﻘ ،ﮬر ﺑﯩﺮ ﺗﮬﻠﯩﻞ)ﻻﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻟﻼھ( ﺳدﯨﻘ ۋە
ﮬر ﺑﯩﺮ ﺗﻛﺒﯩﺮ)ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر( ﺳدﯨﻘ ۋە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇش ﺳدﯨﻘ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯘش ﺳدﯨﻘﯩﺪۇر .ﭼﺎﺷﺎ ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋﯩ
رەﻛت ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘش ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ].ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن[.
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ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺗﯩﻠﻐﺎ ﻳﯕﯩﻞ ،ﺗﺎرازﯨﺪا ﺋﯧﻐﯩﺮ ،ﻣﯧﮭﺮﯨﺒﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋڭ ﺳﻳﯜﻣﻠﯜك ﺋﯩ ﻛﻟﯩﻤ
ﺳز ﺑﺎر ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ":ﺳﯘﺑﮭﺎﻧﻟﻼﮬ ۋە ﺑﯩﮭﻣﺪﯨﮭ"ﺟﺎﻧﺎﺑ ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻣﺪۇ‐ﺳﺎﻧﺎﻏﺎ ﺋڭ ﻻﻳﯩﻘﺘﯘر ۋە ﺑﺎرﭼ ﺋﻳﯩﺐ‐ﻧﯘﻗﺴﺎﻧﺪﯨﻦ
ﭘﺎﻛﺪۇر" ،ﺳﯘﺑﮭﺎﻧﻟﻼﮬﯩﻞ ﺋزﯨﻢ"ﺟﺎﻧﺎﺑ ﺋﺎﻟﻼھ ﭘﺎك ۋە ﺋﯘﻟﯘﻏﺪۇر دﯦن ﻛﻟﯩﻤﯩﻠردۇر] .ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟن ﮬدﯨﺲ[.
ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻛﯩﻤ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﮬﻣﺪە ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ )ﺳﯘﺑﮭﺎﻧﻟﻼﮬ ۋە ﺑﯩﮭﻣﺪﯨﮭ" (ﺟﺎﻧﺎﺑ ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻣﺪۇ‐
ﺳﺎﻧﺎﻏﺎ ﺋڭ ﻻﻳﯩﻘﺘﯘر ۋە ﺑﺎرﭼ ﺋﻳﯩﺐ‐ﻧﯘﻗﺴﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘﺎﻛﺪۇر دﯦﺴ ،"ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺟﻧﻨﺗﺘ ﺑﯩﺮ ﺧﻮرﻣﺎ دەرﯨﺨ ﺗﯩﯩﻠﯩﺪۇ] .
ﺗﯩﺮﻣﯩﺰى رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن[.
ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻛﯩﻤ ﺋﺳﺘﻏﭙﯘرۇﻟﻼﮬﻟزى ﻻ ﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻼ ﮬﯘۋەﻟﮭﻳﻴﯘﻟﻘﻳﻴﯘم ۋە ﺋﺗﯘﺑﯘ ﺋﯩﻠﻳﮭ)ﺋ
ﺋﺎﻟﻼھ! ﺳﻧﺪﯨﻦ ﻣﻏﭙﯩﺮەت ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻤن ،ﻣﯕﯜ ﮬﺎﻳﺎت ،ﻗﯘدرەﺗﻠﯩﻚ زاﺗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻼھ ﻳﻮق ،ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﻤن(دﯦﺴ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎﮬﻠﯩﺮى ﻣﻏﭙﯩﺮەت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﮔرﭼ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺟﯕﺪﯨﻦ ﻗﯧﭽﯩﺸﺘك ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎھ ﺋﺗﯜزﮔن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ] .ﺋﺑﯘ داۋۇد ۋە
ﺗﯩﺮﻣﯩﺰى رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن[.
ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﻳر ﻳﯜزﯨﺪﯨ ﻗﺎﻳﺴ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﮔﯘﻧﺎھ ۋە ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﺪارﭼﯩﻠﯩﻘﻨ ﺋﯜزۈﺷ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯩﻼ ،ﺋﺎﻟﻼھ
ﺋﯘﻧﯩﯔ دۇﺋﺎﺳﯩﻨ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯩﻠﯩﯩﻨﯩ ﺑﺎراۋەر ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨ ﻛﺗﯜرۈۋﯦﺘﯩﺪۇ دﯦن ﺋﯩﺪى ،ﻛﯩﺸﯩﻠر
ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮى :ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺑﯩﺰ دۇﺋﺎﻧ ﻛپ ﻗﯩﻠﺴﺎق ﺑﻮﻟﻐﯩﺪەك دﯦﺪى ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﺘ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻨﻤﯘ
ﻛﭘﺘﯘر دﯦﺪى].ﺗﯩﺮﻣﯩﺰى رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن[.
ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺋﮔر ﺋزان ﺋﺎۋازﯨﻨ ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎﯕﻼر ،ﻣﯘﺋززﯨﻨﻐﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ دﯦﯩﻨﯩﻨ دەﯕﻼر،
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﺎﯕﺎ دۇرۇت ﺋﯧﻴﺘﯩﻼر .ﻛﯩﻤ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮ دۇرۇت ﺋﯧﻴﺘﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺑﯩﺮ دۇرۇت ﺳۋەﺑ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮن رەﮬﻤت ﺋﺎﺗﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﻣن ﺋﯜﭼﯜن ۋەﺳﯩﻠ ﺳﻮراﯕﻼر .ﺋﯘ ۋەﺳﯩﻠ ﺟﻧﻨﺗﺘﯩ ﺑﯩﺮ ﺷرەﭘﻠﯩﻚ ﺋﻮرۇن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺋﻮرۇن
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻻ ﺑﻧﺪﯨ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ ،ﻣن ﺷﯘ ﺑﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﻣن ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻤﻨ ﺋﺎرزۇ ﻗﯩﻠﯩﻤن .ﻛﯩﻤ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ
ﺷﯘ ﺋﻮرۇﻧﻨ ﺳﻮرﯨﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣن ﭼﻮﻗﯘم ﺷﺎﭘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﻤن] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن[.
ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻳﻧ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻛﯩﻤ ﺋزاﻧﻨ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪا" ﺋ ﻣﯘﺷﯘ ﻣﯘﻛﻣﻤل ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻨﯩﯔ ۋە ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼ
ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ رەﺑﺒ ﺋﺎﻟﻼھ! ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ۋەﺳﯩﻠ ۋە ﭘزﯨﻠﺗﻨ ﺑرﮔﯩﻦ ۋە ﺋﯘﻧ ﺳن ۋەدە ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﻣﺎﺧﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
ﻣرﺗﯩﯟﯨ ﻳﺗﯜزﮔﯩﻦ"دﯦﺴ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣن ﭼﻮﻗﯘم ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ ﺷﺎﭘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﻤن] .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰ ۋە ﺳﯩﺰﮔ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻣﯘﻳﺳﺴر ﻗﯩﻠﺴﯘن.
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ﺟﺎﻧﺎﺑ ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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