 ‐ 70177ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨ دﯨﻨ ﺑﺎﻳﺮاﻣﻼردﯨﻦ ﭼﻛﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
ﻧﯧﻤ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋر ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﻴﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨ دﯨﻨ ﺑﺎﻳﺮاﻣﻼرﻏﺎ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮاك ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ؟ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ
ﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋز دﯨﻨ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدﯨﺪا ﻗﺎﻟﻐﺎن ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋﯩﺪى .ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋز ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدى ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸ ﭼﻛﻠﯩﻨﻣﺪۇ؟ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ
ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﻴﺎن ﻗﯩﺰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻳﯩﯩﺖ ﺑﯩﻠن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ رازى ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗۋەﻧﺪﯨ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺑﯩﻠﯩﺸ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ:
-1ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردا ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻟﻐﺎن ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن
ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ دﯨﻨﺪا ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﭘرﻗ ﻳﻮق .ﺋر ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺴﺎ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﮬق‐ﮬﻮﻗﯘﻗﻨ ﺋرﻟر ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯧﯩﺘن .ﭼﯜﻧ ﺋر ﻛﯩﺸ
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻣﺳﺌﯘﻟ ۋە ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﺎﺷﻘﯘرﻏﯘﭼﯩﺪۇر .ﺋﺎﺋﯩﻠ ﮬﺎﻳﺎﺗ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪە ﺳزى ﻛﯜﭼ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺋزاﻟﯩﺮى ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ
ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺗﻮﻏﺮا ﺷﻛﯩﻠﺪە داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﻧ ﺋرﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋز ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﺪﯨﻦ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﻳﺎﻟ ۋە ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨ زۇﻟﯘم ﻗﯩﻠﺴﯘن ۋە ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪە ﺑﻮﻟﺴﯘن دﯦﻧﻠﯩﻚ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﻟ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨ
ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋز‐ﺋﺎرا ﻛﯧﯩﺸﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺸﻨ ﺗﻗززا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﮬﺎﻳﺎت
ﻳﻧﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨ ﺑزى ﺋﯩﺸﻼردا ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻛﺳﯩﻦ ﻗﺎرار ﺋﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺳزﯨﻨ ﻛﯜﭼ ﺋﯩ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺳزﮔ
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﻴﺎن ﻗﯩﺰﭼﺎق ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻳﯩﯩﺖ ﺑﯩﻠن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى
ﻣﯘﺷﯘ ﮬﺎﻳﺎت ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﻨ ﺗﻮﻏﺮا ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸ ﻛﯧﺮەك.
-2ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨ ﻳﮬﯘدى‐ﻧﺎﺳﺎرا ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋز دﯨﻨﯩﺪا ﻗﺎﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻻر ﺑﯩﻠن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ دۇرۇس ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋرﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻣﺟﺒﯘرﻟﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ ﺋز ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدى ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻨﻤﯘ
ﭼﻛﻠﯩﻤﻳﺪۇ .ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ ﺋﻳﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺳﯩﺮﯨﺘﻼرﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠش ﮬﻗﻘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﮬﺗﺘﺎ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻏﺎ
ﻣﺎﯕﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﭼﻛﻠﯩﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯧﺮﯨ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻟﻐﺎن .ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋرﻧﯩﯔ زﯨﻤﻤﯩﺴﯩﺪﯨ
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ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪە ﮬﻳل ﺗﯩﻠش ،ﻗﻮﯕﻐﯘراق ﭼﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﺪا ﭼﻛﻠﻧن ﻣﯘﻧﯩﺮ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺋﺎﺷﺎرا
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك دﯨﻨﺪا ﺋﺳﻠ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن "ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﮬﯧﻴﺘ "دﯦﻧ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠرﮔ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮاك ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ
ﭼﻛﻠش ﮬﻗﻘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴت ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﺪا ﺋﯩ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﺧﺎﺗﺎ دەپ ﭼﻛﻠﻧن :ﺑﯩﺮى دﯨﻨﺪا ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺳﺎﺳ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﯩﺪﺋت ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ،ﻳﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘ ﺑﯩﻠن ﻣۋﻟﯘت ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘ ﺋﯩﻠﯩﭗ
ﺑﺎرﻏﺎﻧﺪەك ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻧﯩﻼر ﺑﺎﻳﺮﯨﻤ دﯦﻧ ﺋﻮﺧﺸﺎش.ﻳﻧ ﺑﯩﺮى :ﺑﯘ ﻗﺎراش ﺳﺎﻏﻼم ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدﻧ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم دارﻏﺎ ﺋﯧﺴﯩﭗ ﺋﻟﺘﯜرۈﻟﯜپ ﻗﺑﺮﯨ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﻗﺑﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﯘرﻏﺎن دﯦﻧ ﺋﻮﺧﺸﺎش.
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﻟﺘﯜرۈﻟﻤﯩن ،دارﻏﯩﻤﯘ ﺋﯧﺴﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ،ﺑﻟ ﮬﺎﻳﺎت ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪە ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﻛﺗﯜرۈﻟن .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛپ ﻣﻟﯘﻣﺎت ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن  ‐10277ۋە  ‐42148ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋر ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﻴﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨ ﺋز ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدﯨﺪﯨﻦ ۋاز ﻛﯧﭽﯩﺸ ﻣﺟﺒﯘر ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﻻزﯨﻢ ،ﺋﻣﻤﺎ ﻣﯘﻧﯩﺮ ﺋﯩﺸﻼرﻧ
ﺋﺎﺷﺎرا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك.
ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋز ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدﯨﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇﺷﺘﯩ ﮬﻗﻘ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪە ﻣﯘﻧﯩﺮ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺋﺎﺷﺎرا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ
ﺋﻮﭼﯘق ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ ﻻزﯨﻢ.
ﻣﺳﯩﻠن :ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﻴﺎن ﺋﺎﻳﺎل ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨ ﮬﺎﻻل دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋر ﺋﯘ ﻧرﺳﯩﻨ ﮬﺎرام دەپ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﺪاق
ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋر ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨ ﺋﯘ ﻧرﺳﯩﺪﯨﻦ ﭼﻛﻠﯩﺸ ﻻزﯨﻢ .ﭼﯜﻧ ﺋر دﯦن ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻣﺳﺌﯘﻟ ،ﺋﯘ ﺋز ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدﯨﺪا ﻣﯘﻧﯩﺮ دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎن
ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﭼﻛﻠﺷ ﮬﻗﻠﯩﻘﺘﯘر.
-3ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ،ﻛﺎﭘﯩﺮﻻرﻣﯘ ﺋﯩﻤﺎن ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻘﺎ دەۋەت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﻛرﺳﯩﺘﯩﻠن ﺑزى
ﺷﺎﺧﭽ ﻣﺳﯩﻠﯩﻠرﮔﯩﻤﯘ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻠﯩﺪۇ .ﻳﻧ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻏﺎ ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬﺎراق ﺋﯧﭽﯩﺶ ،ﺗﻮﯕﯘز ﮔﺷ ﻳﯧﻴﯩﺶ،
دﯨﻨﺪا ﺑﯩﺪﺋت )ﻳﯧﯩﻠﯩﻖ( ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﭼﻛﻠﻧن ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠرﻧ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼر ﺋﯘﻻرﻏﯩﻤﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ
ﮬﺎراﻣﺪۇر .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋر ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﺑﯘ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻨُﻮا ﻗُﻮا اﻧﻔُﺴﻢ واﻫﻠﻴﻢ ﻧَﺎرا وﻗُﻮدﻫﺎ اﻟﻨﱠﺎس واﻟْﺤﺠﺎرةُﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋ
ﻣﻣﯩﻨﻠر! ﺋزۈﯕﻼرﻧ ۋە ﺑﺎﻻ ‐ ﭼﺎﻗﺎﯕﻼرﻧ ﺋﯩﻨﺴﺎن ۋە ﺗﺎﺷﻼر ﻳﯧﻘﯩﻠﻐﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ،رەﮬﯩﻢ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﻮل ﭘرﯨﺸﺘﯩﻠر
ﻣﯘﺋﻛل ﺑﻮﻟﻐﺎن دوزاﺧﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﯕﻼر ]ﺳﯜرە ﺗﮬﺮﯨﻢ -6ﺋﺎﻳت[.
ﭘﻗت ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدى ۋە دﯨﻨﯩﺪا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠر ﻳﻧ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘش ،روزا ﺗﯘﺗﯘش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠر ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﺪۇر .ﺋر ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻮﺳﻘﯘﻧﻠﯘق ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﺎراق ﺋﯩﭽﯩﺶ ،ﭼﻮﺷﻘﺎ ﮔﺷ
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ﻳﯧﻴﯩﺶ ،ﺋﺳﻠ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠرﻧ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼر ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ دﯨﻨﯩﺪا ﺑﯘﻳﺮۇﻟﻐﺎن ﺋﯩﺶ ﺋﻣس ﺑﻟ راﮬﯩﺐ ۋە
ﻣﻮﻟﻠﯩﻠﯩﺮى ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻨﺪۇر.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯩﻢ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﻴﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧ ﭼﯧﺮﻛﺎۋ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﺨﺎﻧﯩﻼرﻏﺎ
ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﭽ ،ﺋر ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﻳﺎﻟ
ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﻴﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋر ﻛﯩﺸ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸ ۋە ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ دﯨﻨ ﺑﺎﻳﺮاﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸﯩﻐﺎ رۇﺧﺴت
ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﻛﯧﺮەك.ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﻴﺎن دﯦﺪﯨ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،دﯨﻨ
ﻣﯘراﺳﯩﻤﻼرﻏﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن رۇﺧﺴت ﺳﻮرﯨﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ رۇﺧﺴت ﺑرﻣﺳﻠﯩﻚ ﻛﯧﺮەك".
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯩﻢ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻗﺴت؛ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻛﯘﭘﯩﺮﻧﯩﯔ ﺷﻮﺋﺎرﻟﯩﺮى ۋە ﺳۋەﺑﻠﯩﺮﯨ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﺎردەم ﺑرﻣﺳﻠﯩﻚ ۋە رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮەك .ﻳﻧ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﻣﻤﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨ ﺋز ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدى ﺑﻮﻳﯩﭽ روزا
ﺗﯘﺗﯘﺷﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﻤﺳﻠﯩ ﻛﯧﺮەك ،ﮔرﭼ ﺑﯘﻧﯩﺪا ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺑزى ﮬﻗﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘپ ﻗﻮﻳﺴﯩﻤﯘ ﮬﯧﭻ ﮔپ ﻳﻮق .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋﯘﻻرﻧ
ﻛﯜن ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺗرەﭘ ﻗﺎراپ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧﺎﻣﺎزدﯨﻦ ﭼﻛﻠﯩﻤﺳﻠﯩﻚ ﻛﯧﺮەك .ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻧﺟﺮان
ﻧﺎﺳﺎراﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﻠﯩﺮى ﻛﻟﻧﺪە ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻣﺳﭽﯩﺘﯩﺪە ﺋﯘﻻرﻧ ﺋزﻗﯩﺒﻠﯩﺴﯩ ﻗﺎراپ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ
ﺷﺎراﺋﯩﺖ ﻳﺎرﯨﺘﯩﭗ ﺑرﮔن"] .زﯨﻤﻤ ﺋﮬﻠﯩﻨﯩﯔ ﮬﻛﯜﻣﻠﯩﺮى -822 -2/819ﺑت[.
ﻧﺟﺮان ﻧﺎﺳﺎراﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﺳﭽﯩﺘﯩﺪە ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻠﯩﻘ ۋەﻗﺳﯩﻨ ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯩﻢ
رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ "زادۇل ﻣﺋﺎد" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى -3ﺗﻮم -629ﺑﺗﺘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎب ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت ﺋﯩﻠﯩﭗ
ﺑﺎرﻏﯘﭼ" :ﺑﯘ ﺋﺳرﻧ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن راۋﯨﻼر ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯩﺴﻨﺎدﯨﺪا ﺋﯜزۈﻟﯜش ﺑﺎر دﯦن .ﻳﻧ ﺑﯘ ﺋﺳرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻨﺎدى
ﺋﺎﺟﯩﺰ دﯦن ‐3320 .ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺌﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدۇر.
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