 ‐ 8424ﮬﻗﯩﻘ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨ ﺧﺎﻻﻳﺪۇ
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣن ﺑش ۋاﻗﯩﺖ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤن ،ﺋﯩﺴﻼﻣ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠرﻧ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﺸ ﺋﮬﻤﯩﻴت ﺑرﻣﻳﻤن .ﮬﻗﯩﻘ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤ
ﺑﻮﻟﯘش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺸﻨ ﻧﯧﻤﯩﺪﯨﻦ ۋە ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﺎﺷﻼﻳﻤن؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺋﯩﻨﺴﺎن ﮬﻗﯩﻘ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻮﻟﯘش ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﻮﻟﯘق ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷ ﻛﯧﺮەك .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋڭ
ﻣﯘﮬﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮى ﻧﺎﻣﺎز ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻧﺎﻣﺎز دﯨﻨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪۇر .ﺑﻧﺪە ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﮬﻮزۇرﯨﺪا ﮬﯧﺴﺎب ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن
ﺗﯘﻧﺠ ﺋﻣﻟﺪۇر .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﯩﻠن ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﻴﺪﯨﻐﺎن ﭘﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ) ،ﻗﺎﻳﺴ ﺋﯘﺳﯘل ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﻧﺎﻣﺎزﻏﺎ
ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺳﯩﺰ دەﺳﻠﭘﺘ ﺑش ۋاﻗﯩﺖ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺳل ﻗﺎرﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋز ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك.
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋزﯨﯩﺰﮔ ﺋزﻟﺷﺘﯜرﯨﺸﯩﯩﺰ ﻻزﯨﻢ .ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﮬﯩﺠﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯘ ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪۇر.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛرﺳﺗﻤﯩﺴ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﯩﺴﻼم ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﺎردەﻣﭽ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ:
ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﻨ داﺋﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘپ ﺗﯘرۇﺷﻘﺎ ﺋﮬﻤﯩﻴت ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯩﻴﺮەﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﻮﻗﯘش ،ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠرﻧﯩﯔ
ﺗرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟ ۋە ۋە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯜﭼﯜن ﻛرﺳﺗن ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺗﺎرﯨﺨﯩ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼرﻧ ﻛرۈش
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯩﺰﮔ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﺳﯩﮭﯩﺘﯩﻤﯩﺰ :ﺳﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸ ،ﺳﺎﻟﯩﮭ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤ ﻗﯩﺰ‐ﺧﺎﻧﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺳﮬﺒﯩﺘﯩ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﯔ ،ﺋﯘﻻر ﺑﯩﻠن ﺋز‐
ﺋﺎرا ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺋﻮرﻧﯘﺗﯘڭ ،ﭼﯜﻧ ﻳﺎﺧﺸ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺳﮬﺒﯩﺘ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ دﯨﻨﯩﺪا ﺗۋرەﻧﻤي ﻣﯘﺳﺘﮬم
ﺗﯘرﯨﺸﯩﯩﺰﻏﺎ ﻳﺎردﯨﻤ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
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ﮬرﻣﺗﻠﯩﻚ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛرﺳﺗﻤﯩﺴ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠن ﺋز ﻧﭘﺴﯩﯩﺰدﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎب ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك .ﺑﯘ
ﮬﻗﺘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻨُﻮا اﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻠﱠـﻪ وﻟْﺘَﻨﻈُﺮ ﻧَﻔْﺲ ﻣﺎ ﻗَﺪﱠﻣﺖ ﻟﻐَﺪٍ ۖ واﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻠﱠـﻪ ۚ انﱠ اﻟﻠﱠـﻪ ﺧَﺒِﻴﺮ ﺑِﻤﺎ
ﺗَﻌﻤﻠُﻮنَ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋ ﻣﻣﯩﻨﻠر! ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﻗﻮرﻗﯘﯕﻼر ،ﮬر ﺋﺎدەم ﺋﺗ) ﻳﻧ ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ (ﺋﯜﭼﯜن )ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟردﯨﻦ(
ﻧﯧﻤﯩﻠرﻧ ﺗﻳﻴﺎرﻟﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎرﯨﺴﯘن ،ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﻗﻮرﻗﯘﯕﻼر ،ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﯩﺸﯩﻼردﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘق ﺧۋەرداردۇر.
]ﺳﯜرە ﮬﺷﺮ -18ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺗﺘ ﺋﯩ ﺋﻮرۇﻧﺪا ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪى ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻧﭘﺴﯩﺪﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎب ﺋﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪى .ﺳﯩﺰ
ﻗﺎراپ ﺑﯧﻘﯩﯔ! ،ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻣﯘﻧر ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﻣﻟردﯨﻦ ﻧﯧﻤﯩﻨ
ﻗﯩﻠﺪﯨﯩﺰ؟ .ﺑﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋز ﻧﭘﺴﯩﺪﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎب ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇﺷ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻣﻳﺪاﻧﯩﺪﯨ ﻗﯧﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ۋە ﻏم‐ﻗﺎﻳﻐﯘﻻرﻧ،
ﺧﯘرﺳﻧﻠﯩﻚ ۋە ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻣﻠﯩ ﺋزﮔرﺗﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎن ﺋڭ زور ۋاﺳﺘﯩﺪۇر .ﺳﯩﺰ ﺑﯘ ﻛﯜن ﺋﯜﭼﯜن ﻗﺎﻧﺪاق ﺗﻳﻴﺎرﻟﯩﻖ
ﻗﯩﻠﺪﯨﯩﺰ؟ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺨﻼس ﺑﯩﻠن ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨ ﻛپ ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﮔﯘﻧﺎھ‐ﻣﺳﯩﻴت ۋە ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼردﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯔ ،ﭼﯜﻧ
ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻨﯩﯔ داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﺸ ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧﯩ ﺗﻳﻴﺎرﻻﻧﻐﺎن ﺋڭ ﻧﺎﭼﺎر ﺋﻣﻟﺪۇر .ﺳﯩﺰ ﺋزﯨﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟﻠﯩﺮﯨﯩﺰ ﺑﯩﻠن
ﺋﺎﺧﯩﺮەت دﯨﻴﺎرﯨﻐﺎ ﻳﺗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻳﻴﺎرﻟﯩﻖ ﻛرۈڭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺳﯩﺰﻧ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﮬﯩﺪاﻳت ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ،ۋە ﮬق ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە
ﻣﯘﺳﺘﮬم ﺗﯘرۇﺷﯩﯩﺰﻏﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﯩﻘﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺗﯩﻠپ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺋﯘﻧﺘﯘﻣﺎڭ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﺰﻧ ۋە ﺑﯩﺰﻧ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ،ﮬﯩﺪاﻳﺗ ﻣۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﺴﯘن .ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨ ﺧﻳﺮﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﺴﯘن .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ
ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤت‐ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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