ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﺩﺍﺋﯩﺮ ﺋﻪھﻜﺎﻣﻼﺭ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﻯ
]ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ[

ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﻭﺷﺮﻭﻃﻬﺎ
]ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﻳﻐﻮﺭﻳﺔ[

ﺩﯙﻛﺘﯘﺭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﭙﻪﺗﺘﺎھ ﺋﯩﺪﺭﯨﺲ
ﺩ.ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺇﺩﺭﻳﺲ
ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ:ﻣﯚﻣﯩﻨﺠﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻢ  :ﻣﺆﻣﻦ ﺟﺎﻥ
ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﯗپ ﺑﯩﻜﯩﺘﻜﯘﭼﻰ :ﻥ .ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻰ

ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ :ﻥ .ﺗﻤﻜﻴﻨﻲ

ﺭﯨﻴﺎﺩ ﺷﻪھﺮﻯ ﺭەﺑﯟە ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ ﺩﯨﻦ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ھﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﻟﻠﺪﻋﻮﺓ ﻭﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﺮﺑﻮﺓ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ
1428 – 2007

ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﺩﺍﺋﯩﺮ ﺋﻪھﻜﺎﻣﻼﺭ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﻯ
ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ھﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﻯ ۋە ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﻳﺎﺵ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﻪ
ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﻯ:
ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻥ .ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﺘﯘﺭ.
ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ھﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪﺯھﻪﺭ
ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ،ﻓﯩﻘﻬﻰ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻣﺎ ﺩەﺭﺳﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ﺩﻭﻛﺘﻮﺭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻔﻪﺗﺘﺎھ
ﺋﯩﺪﺭﯨﺲ ﺋﯘﻧﻰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺗﯚۋەﻧﺪە ﻳﯩﻐﯩﻨﭽﺎﻗﻼپ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ:
ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﯩﺪﯗﺭ:
ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ھﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﯩﺴﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ" :ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻦ ۋە ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ".
ﺋﻪﺑﯘ ھﯘﺭەﻳﺮە ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ:
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺳﯧﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﺧﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ،ﻣﯜﯕﮕﯜﺯﻟﯜﻙ ،ﻳﯘﯕﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻗﯩﺮﯨﭗ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﭼﻮڭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﻮﺷﻘﺎﻧﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪﻯ؛ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺗﻘﯘﺯﯗپ" :ﺑﯩﺴﻤﯩﻠﻼھﻰ
ﺋﺎﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻛﺒﻪﺭ ،ۋەﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻛﺒﻪﺭ ،ﺋﻰ ﺍﷲ! ﺑﯘﻧﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻧﺎﻣﯩﺪﺍ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ" ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺗﻘﯘﺯﯗپ" :ﺑﯩﺴﻤﯩﻠﻼھﻰ
ﺋﺎﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻛﺒﻪﺭ ،ۋەﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻛﺒﻪﺭ ،ﺋﻰ ﺍﷲ! ﺑﯘﻧﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺳﯧﻨﯩﯔ
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ﺑﺎﺭ ۋە ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﯖﮕﻪ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻨﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﮕﻪ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺪﺍ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ" ﺩﯦﺪﻯ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻥ.
ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ" :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ
ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ھﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧﯩﺪە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﺎﻥ ﺗﯚﻛﻜﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻨﻰ )ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ( ﺍﷲ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ .ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻣﺎﻝ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ
ﻣﯜﯕﮕﯜﺯﻟﯩﺮﻯ ،ﻳﯘﯕﻠﯩﺮﻯ ،ۋە ﺗﯘۋﺍﻗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯧﻨﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪﻥ
ﭼﯜﺷﯜﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺍﷲ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺧﯘﺷﭙﯘﺭﯨﻘﯩﻨﻰ ﭘﯘﺭﺍﻳﺪﯗ".
ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ھﯚﻛﻤﻰ:
ﻛﯚپ ﺳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ" :ﻣﺎﯕﺎ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ،
ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﻪﭘﻠﻪ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯜچ ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺭ .ﺑﯩﺮﻯ ۋﯨﺘﯩﺮ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ
ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ،ﺑﺎﻣﺪﺍﺕ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺭەﻛﺌﻪﺕ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯘﺭ".
ﺋﯘﻣﻤﯘ ﺳﻪﻟﯩﻤﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﺎ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﯘ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ" :ﺯﯗﻟﻬﻪﺟﺠﻪ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﺩەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﺋﻮﻧﻰ ﻛﯩﺮﺳﻪ ،ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ
ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗﻪﺩەﺭ ﭼﯧﭽﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯗﺭﻣﯩﺴﯘﻥ،
ﺗﯩﺮﻧﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ" ﺩەپ ،ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ .ﭘﻪﺭﺯ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻜﻪ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﻪﺭ:
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ﻣﺎﻟﯩﻜﻰ ۋە ﺷﺎﻓﯩﺌﻰ ﻣﻪﺯھﯩﺒﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ھﻪﻧﺒﻪﻟﻰ ﻣﻪﺯھﯩﺒﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﻪﺭﻛﯩﭗ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭ ﺋﯘﻣﻤﯘ ﺳﻪﻟﯩﻤﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ
ﺋﻪﻧﻬﺎﻧﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺩەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ :ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺯﯗﻟﻬﻪﺟﺠﻪ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﺩەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗﻪﺩەﺭ ﭼﺎچ ﺋﺎﻟﺪﯗﺭﯗﺷﻰ ۋە ﺗﯩﺮﻧﺎﻕ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻣﻪﻛﺮﯗھ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ
ﺋﯘ ھﻪﺩﯨﺴﺘﯩﻜﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻨﻰ ﻣﻪﻛﺮﯗھ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﯩﺪە ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ .ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ
ﺋﻪﻧﻬﺎﻧﯩﯖﻤﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ :ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﺋﯧﺴﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﭙﻨﻰ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﺑﯧﺮەﺗﺘﯩﻢ،
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘ ﻣﺎﻟﻐﺎ ﺋﯧﺴﯩﭗ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﻰ،
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﻰ ھﻪﺭەﻣﮕﻪ ﺋﻪۋەﺗﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯘﻏﯘﺯﻻﻧﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗﻪﺩەﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺍﷲ ھﺎﻻﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ھﯧﭽﺒﯩﺮﻯ ھﺎﺭﺍﻡ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﭼﺎچ ۋە ﺗﯩﺮﻧﺎﻕ ﺋﯧﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺩﯗﺭﯗﺳﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ
ﺍﷲ ھﺎﻻﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻨﺪﯗﺭ) .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛپ
ﻣﻪﻛﺮﯗھ ﺩﯦﮕﻪﻥ ھﯚﻛﯜﻣﻨﻰ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ(.
ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ:
ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻱ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﺎ
ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻳﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ۋە
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺪﺍ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺗﯚﮔﻪ ۋە ﻛﺎﻟﯩﻐﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻗﻮﻳﺪﯨﻦ ﭼﻮڭ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﻓﯩﻘﻬﯩﺸﯘﻧﺎﺳﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪﺍ ﺗﯚﮔﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﺎﻟﯩﻐﺎ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻱ
ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ـ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺩەﻡ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺟﺎﺑﯩﺮ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ" :ھﯘﺩەﻳﺒﯩﻴﻪﺩە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ
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ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﯚﮔﯩﻨﻰ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺪﺍ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻛﺎﻟﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ
ﻧﺎﻣﯩﺪﺍ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ".
ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﻯ:
ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﭽﻰ ﺋﯧﻴﯩﻐﺎ ﻗﻪﺩەﻡ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﻗﻮﻱ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﻳﯩﻠﯩﻐﺎ ﻗﻪﺩەﻡ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﻛﺎﻻ ،ﺑﻪﺵ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽﻰ ﻳﯩﻠﯩﻐﺎ ﻗﻪﺩەﻡ
ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺗﯚﮔﻪ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﺎﺭﺍﻳﺪﯗ .ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺳﯧﻤﯩﺰ ،ﭼﻮڭ ۋە ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ
ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻪﺑﺘﯘﺭ .ﮔﯚﺷﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﯘﻕ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ۋﺍﺟﯩﭙﺘﯘﺭ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﺭﯨﻐﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻗﺴﺎﻕ ،ﻳﺎﻛﻰ
ﺳﺎﻗﯩﻴﯩﺶ ﺋﯜﻣﯩﺪﻯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﻳﺎﻛﻰ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﻮﺭﯗﻕ ۋەﻳﺎﻛﻰ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎ
ﻣﯜﯕﮕﯜﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﭘﺮەﻛﻰ ﭼﻮﻻﻕ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﺎﺭﯨﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﻪﺭﺍﺉ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ
ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ" :ﻛﻮﺭﻟﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﺭﯨﻐﯘ ،ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ
ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ،ﺋﺎﻗﺴﺎﻗﻠﯩﻘﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻮﻛﯘﺭ ،ﻗﻮۋﯗﺭﻏﯩﺴﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜپ
ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺭﯗﻕ ھﺎﻳﯟﺍﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺗﯚﺕ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻣﺎﻟﻨﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﯗﺭﯗﺱ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ".
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﮔﯚﺷﻰ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ
ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪە ﮔﯚﺷﻰ ﺳﯩﯖﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﺷﺘﯩﻜﻰ ھﯧﻜﻤﯩﺘﯩﮕﻪ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﺶ ۋە ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﻨﻰ ﮔﯚﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ.
ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﻮﻏﯘﺯﻻﺵ ۋﺍﻗﺘﻰ:
ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ھﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺋﻮﻗﯘﻟﯘپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﻪﺭﺍﺉ
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ" :ﻛﯩﻤﻜﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ھﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ۋە ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
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ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﺎﺩﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻛﯩﻤﻜﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ھﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺑﻮﻏﯘﺯﻟﯩﺴﺎ،
ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ".ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﺘﻪ" :ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ
ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﯩﻤﯩﺰ ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﯗﺭ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭ .ﻛﯩﻤﻜﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ھﯧﻴﺖ
ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺑﻮﻏﯘﺯﻟﯩﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳﻮﻳﯘپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻗﻮﻳﻨﯩﯔ ﮔﯚﺷﯩﮕﻪ
ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ .ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ھﯧﺴﺎﺏ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ" ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ .ﺷﯘﯕﺎ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﯨﻦ
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺑﻮﻏﯘﺯﻟﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﻣﺎﻟﻨﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ.
ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﻮﻏﯘﺯﻟﯩﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ:
ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﻮﻏﯘﺯﻟﯩﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺑﻮﻏﯘﺯﻟﯩﻐﺎﻥ
ﻳﻪﺭﮔﻪ ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻪﺑﺘﯘﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ" :ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﻮﻏﯘﺯﻟﯩﺴﺎﯕﻼﺭ ،ﺷﯘ ﺟﺎﻳﻐﺎ ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺗﯘﻧﺠﻰ

ﻗﯧﻨﻰ

ﺗﯧﻤﯩﻐﺎﻥ

ﭼﺎﻏﺪﺍ

ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ

ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ

ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ".

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﺎﻏﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ:
"ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﻨﻰ ﺗﯧﻤﯩﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺳﺎﯕﺎ
ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ".
ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎﻟﻨﻰ ﺑﻮﻏﯘﺯﻟﯩﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ" :ﺑﯩﺴﻤﯩﻠﻼھ ۋەﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻛﺒﻪﺭ"
ﺩﯦﻴﯩﺸﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻪﺑﺘﯘﺭ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘپ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻠﯩﺪﯗ:
"ﺋﻰ ﺍﷲ! ﺑﯘ ﺳﻪﻧﺪﯨﻨﺪﯗﺭ ۋە ﺳﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ .ﺋﻰ ﺍﷲ! ﺑﯘﻧﻰ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ )ﻳﺎﻛﻰ ﭘﺎﻻﻧﯩﺪﯨﻦ( ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ!" ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﻮﭼﻘﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻮﻏﯘﺯﻻﺵ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﺗﻘﯘﺯﯗپ" :ﺋﻰ ﺍﷲ! ﺑﯘﻧﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﯩﯔ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ۋە ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺪﺍ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ!" ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺑﻮﻏﯘﺯﻟﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ

ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ

ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.

ﺟﺎﺑﯩﺮ

ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ

ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ" :ﺋﻰ ﺍﷲ! ﺑﯘ ﺳﻪﻧﺪﯨﻨﺪﯗﺭ ۋە ﺳﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﯩﯔ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ
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ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ ،ﺑﯩﺴﻤﯩﻠﻼھ ۋەﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻛﺒﻪﺭ" ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﻰ
ﺑﻮﻏﯘﺯﻟﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ.
ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﮔﯚﺷﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺶ:
ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ

ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ

ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ

ﮔﯚﺷﺘﯩﻦ

ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ

ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﯧﮕﯜﺯﯛﺷﻰ ،ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﻮﺷﻨﯩﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ
ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ھﻪﺩﯨﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ
ﮔﯚﺷﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻪﺑﺘﯘﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ" :ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﻪﯕﻼﺭ ،ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﭽﺎﻥ ﻣﻮھﺘﺎﺟﻼﺭﻏﺎ ۋە ﺳﺎﺋﯩﻠﻼﺭﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﯖﻼﺭ".
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ" :ﺋﯘ ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﯧﮕﯜﺯەﺗﺘﻰ ،ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻝ ﺧﻮﺷﻨﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﯧﮕﯜﺯەﺗﺘﻰ،
ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﺎﺋﯩﻠﻼﺭﻏﺎ ﺑﯧﺮەﺗﺘﻰ ".ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ
ﺋﻪﻧﻬﯘﻣﺎﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ" :ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻯ
ﺳﺎﯕﺎ ،ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪﯕﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﻣﯩﺴﻜﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻜﺘﯘﺭ".
ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﻰ ﺳﻮﻳﯘپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻗﺎﺳﺴﺎﭘﻘﺎ ﺋﯩﺶ ھﻪﻗﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﮔﯚﺷﺘﯩﻦ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻳﺎﻛﻰ ھﻪﺩﯨﻴﻪ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮﺋﺎﺯ ﮔﯚﺵ ﺑﻪﺭﺳﻪ ھﯧﭻ ۋەﻗﻪﺳﻰ ﻳﻮﻕ .ﺋﻪﻟﻰ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﯩﯔ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯧﻨﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺗﯚﮔﯩﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯧﺮﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ۋە ﮔﯚﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﭘﺎﺭﭼﯩﻼﺷﻘﺎ ،ﻗﺎﺳﺴﺎﭘﻘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﺩﻯ ۋە" :ﻗﺎﺳﺴﺎﭘﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺶ ھﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ" ﺩﯦﺪﻯ.
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ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ،ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﮔﯚﺷﯩﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯧﺮﯨﺴﯩﻨﻰ
ۋەﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯧﺘﯩﺸﻰ ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯧﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ۋە
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﻯ ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﺴﺎ ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ھﯧﭻ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻳﻮﻕ.
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘﻻﺭ ،ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺋﻪھﻜﺎﻣﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺷﯘ ﻣﻪﻟﯘﻡ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﻟﻐﺎ ﻳﺎﺵ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﺴﻰ ﻗﻮﻳﯘﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻜﻰ ھﯧﻜﻤﻪﺕ
ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﮔﯚﺵ ﺟﯩﻖ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ھﺎﻳﯟﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﻳﯧﺸﻰ ﻳﺎﺵ
ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﮔﯚﺷﻰ ﺟﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﯗﺭﯗﺱ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ.ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ھﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺧﻮﺷﺎﻝ-ﺧﻮﺭﺍﻝ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﯩﻠﻰ ﻧﻪﺳﯩﭗ ﺋﻪﻳﻠﯩﺴﯘﻥ.
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