 ‐ 9694ﻗﯩﺰ‐ﺧﺎﻧﯩﻤﻼر ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻻﻳﯩﻘﯩﻨ ﺋزى ﺋﯩﺰدﯨﺸ دۇرۇس ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟.
ﺳﯘﺋﺎل
ﺳﻮﺋﺎل :ﻣن ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻗﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘش ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻢ ﺑﯩﻠن ﮬﯩﺠﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻢ ﺋزۈﻣ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻻﻳﯩﻖ ﺗﯧﭙﯩﺸﯩﻤﻨ ﭼﻛﻠﯩﻤﻳﺪۇ دەپ
ﻗﺎراﻳﻤن ،ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻻﻳﯩﻖ ﺗﯧﭙﯩﺸﻘﺎ ﮬﯩﺠﺎب ﻛﯩﻴﻤﺳﻠﯩﻚ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮاق دەﻳﺪﯨن ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺳﯩﺰدﯨﻦ ﺳﻮراپ ﺑﺎﻗﺴﺎم :ﻣﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺴﻼم ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﻧ ﻻﻳﯩﻖ ﺋﯩﺰدەﺷﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﮬﯩﺠﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺸﻤﯘ ﻻﻳﯩﻖ ﺋﯩﺰدەﺷ ﺗﻮﺳﻘﯘﻧﻠﯘق ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ دەپ
ﻗﺎرﯨﺸﯩﻢ ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ؟.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺟﺎۋاب:
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﺎﻳﺎل ﺷرﯨﺌت ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎن ﺑﻮﻳﯘﻧﭽ ﮬﯩﺠﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﭘرز ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸ ﻻزﯨﻢ ،ﺋﺎﻳﺎل
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﯜزﯨﻨ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﭘداز ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜرۈﺷ دۇرۇس ﺋﻣس .ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎﮬﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎرﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﻛﯩﺸ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﺎزاﺑﯩﻐﺎ دۇﭼﺎر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮ ﮔﮬردۇر ،ﻧﺎۋادا ﺋﯘ ﻳﺎﺳﯩﻨﯩﭗ ﭘردازﻟﯩﻨﯩﭗ ﻳﺎت ﺋرﻛﻛﻠرﮔ
ﺋزﯨﻨ ﻛرﺳﺗﺴ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺪۇ ،ﻣن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺷرﺋ ﮬﯩﺠﺎﺑﻨﯩﯔ ﻻزﯨﻤﻠﯩﻘﯩﻨ ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﻤن .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رازﯨﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻧﻠﯩﻚ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﻧﺪﯨﺴﯩ ﺗۋﭘﯩﻖ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ
ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎن دﯨﻨﺪﯨ زۆرۈر ﺋﻣﻟرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘﻳﺳﺴر ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎﻳﻧﺪﯨﺴ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﯘدرﯨﺘ ﻳﺗﺴ ۋە ﮬﺎرام ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻮرﻗﺴﺎ ،ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﻻرﻏﺎ
ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﮬم ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟرﻧﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﺎن ﻳﻮﻟﯩﺪۇر .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺑﯩﺰ ﺳﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﮬﻗﯩﻘﺗن
ﻧﯘرﻏﯘن ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟرﻧ ﺋۋەﺗﺘﯘق ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺧﻮﺗﯘﻧﻼرﻧ ۋە ﭘرزەﻧﺘﻠرﻧ ﺑردۇق ﺳﯜرە رەﺋﺪ -38ﺋﺎﻳت.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸ ﺋزى ﻻﻳﯩﻖ ﺋﯩﺰدەپ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﻛرۈﻧﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺗﺎﺳﺎدﯨﭙﯩ ﺑﯩﺮ ﻻﻳﯩﻖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﭘرﻗ ﺑﺎر .ﺋﺎﻳﺎل
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋزى ﻻﻳﯩﻖ ﺋﯩﺰدەپ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﻛرۈﻧﯩﺸ ﮬﺎﻳﺎﻧ ﻛﺗﯜرۈۋﯦﺘﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ زﯨﻨﻨﯩﺘ ﺋﯩﭙﭙت‐ﮬﺎﻳﺎﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯘر،
ﺋرەب ﺗﻣﺴﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪە ﮬﺎﻳﺎﻧ ﻳﯜزى ﺋﯧﭽﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﻗﯩﺰﭼﺎﻗﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﺪۇ .ﺋﺑ ﺳﺋﯩﺪ ﺋﻟﺨﯘدەرﯨ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﮬدﯨﺴﺘ ﮬﺎﻳﺎﻧﯩﯔ ﺋﮬﻤﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈپ :ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻳﯜزى ﺋﯧﭽﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﻗﯩﺰﭼﺎﻗﺘﯩﻨﻤﯘ ﺑﻛﺮاق ﮬﺎﻳﺎﻟﯩﻖ ﺋﯩﺪى ،ﺑﯩﺮ
ﺷﻳﺌﯩﻨ ﻳﺎﻣﺎن ﻛرﺳ ﻳﺎﻛ ﺧﯩﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭼﯩﺮاﻳﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﻠﯩﻨﺗﺘ دەپ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸ ﺋزﯨ ﻻﻳﯩﻖ ﺋﯩﺰدەﺷﺘ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﺗﺎﻳﺎﻧﭻ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .دۇﺋﺎ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
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ﮬﺎﺟت ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩ ﻳﺎﺧﺸ ﺗﺎﻳﺎﻧﭽﯩﺴ ۋە ۋاﺳﯩﺘﯩﺴﯩﺪۇر ،ﻳﺎﻛ ﻗﯩﺰ ﺋزى ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘ ﻻﻳﯩﻖ ﺋﯩﺰدﯨﻤي ﺋﯩﺸﻧﭽﻠﯩﻚ ﺋﺎﻣﺎﻧﺗﺪار
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﻻﻳﯩﻖ ﺗﺎﭘﺴﺎ ﺑﯘ ﮬﺎﻳﺎ ۋە ﺋﺧﻼﻗﻘﺎ زﯨﺖ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼر ﺑﯩﻠن ﻻﻳﯩﻖ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ) .
ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﺎ ﭼﻮڭ رول ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪۇ(.
ﺗﺗﯩﻨﭽ :ﺳﯩﺰﮔ ﮬﯩﺠﺎﺑﻨ ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﺸﯩﭙﺘﯘ ،ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸ ﻗﺎﻧﺪاﻗﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎن
دﯨﻨ ۋە ﮬﯩﺠﺎﺑﯩﺪﯨﻦ ۋاز ﻛﯧﭽﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻏزﯨﭙ ،ﺋﺎزاﺑ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ۋە رازى ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟!.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮى ،ﺋﯩﻨﺴﺎن دﯨﻨﯩﻨ ﺧﯘددى ﭼﻮﻏﻨ ﺋﺎﻟﻘﯩﻨﯩﺪا ﺗﯘﺗﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﺪەك ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق زاﻣﺎﻧﺪا ،ﺋﯩﭙﭙت‐ﮬﺎﻳﺎﻧﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﺗﻗﯟاﻟﯩﻖ ،راﺳﺘﭽﯩﻠﻠﯩﻖ ۋە دﯨﻨﻨ ﻻزﯨﻢ ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ دەﻟﯩﻠ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﯩﺠﺎﺑﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﯘ ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ﺋﻣﻟﻨ ﻗدﯨﺮﻟﯩﺸ
ﻛﯧﺮەك.
ﺳﻮﺋﺎل ﺳﻮرﯨﻐﯘﭼ ﺳﯩﯩﻠﭽﯩﻘﯩﻢ! :ﺳﯩﺰ داﺋﯩﻢ ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﮬﯩﺠﺎﺑﻨ ﻻزﯨﻢ ﺗﯘﺗﺴﯩﯩﺰ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﺰﻧ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪا
ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﺮ ﮬﻣﺮاﮬﻘﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﯩ ﻳﻮﻟﯩﯩﺰﻧ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘرۇپ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻛﯩﻤ
ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﻗﻮرﻗﯩﺪﯨن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﯩﻐﺎن ﻳردﯨﻦ رﯨﺰﯨﻖ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﻛﯩﻤ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ
ﺗۋەﻛﯜل ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ﺳﯜرە ﺗﻻق -3-2ﺋﺎﻳﺗﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻣﻤﯩ ﻳﺎردەم ﺑرﮔﯜﭼﯩﺪۇر.
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