 ‐ 118281ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ راﻣﺰاﻧﺪا ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ﻗﺎزا روزﯨﺴ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻧﭼﭽ ﻛﯜن ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯘﻧﺘﯘپ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﻐﺎن روزﯨﺴ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯜن ﺳﺎﻧﯩﻨ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﭘﺘﯘ ،ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ
ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
راﻣﺰاﻧﺪا ﺳﭘر ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘ ﻳﺎﻛ ﮬﻳﺰ‐ﻧﯩﭙﺎس ،ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻚ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ روزا ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،راﻣﺰاﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯩﺰدﯨﻦ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻓَﻤﻦ ﻛﺎنَ ﻣﻨْﻢ ﻣﺮِﻳﻀﺎ او ﻋﻠَ ﺳﻔَﺮٍ ﻓَﻌﺪﱠةٌ ﻣﻦ اﻳﺎم اﺧَﺮ
ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ)» :ﺑﯘ ﭘرز ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن روزا( ﺳﺎﻧﺎﻗﻠﯩﻖ ﻛﯜﻧﻠردۇر ،ﺳﯩﻠردﯨﻦ ﻛﯩﻤ ﻛﯧﺴل ﻳﺎﻛ ﺳﭘر ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘپ )روزا
ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ( ،ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎن ﻛﯜﻧﻠرﻧ) ﻳﻧ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ (ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯜﻧﻠردە ﺗﯘﺗﺴﯘن] «.ﺳﯜرە ﺑﻗرە -184ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺎﺋﯩﺸ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎدﯨﻦ :ﮬﻳﺰدار ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﭘﺎك ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﻧﯧﻤ ﺋﯜﭼﯜن روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ؟دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﺎﺋﯩﺸ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎ :ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻻﺗﺘﯘق ،ﺑﯩﺰ روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻠﯩﺘﺘﯘق ﺋﻣﻤﺎ
ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻠﻤﺎﻳﺘﺘﯘق دﯦن] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-335ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰ راﻣﺰاﻧﺪا روزا ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ﻛﯜﻧﻠرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻨ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﺘ ﻛﯜﻧﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﻳﺗﺘ ﻛﯜﻧﻤﯘ ﺑﯘﻧﯩﺪا
ﺷﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺘ ﻛﯜن روزا ﺗﯘﺗﯘﺷ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴﺗﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﺋﺳﻠﯩﺪۇر،
ﺋﻣﻤﺎ ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴﺗﻨ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎت ﻳﯜزﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﺗﺘ ﻛﯜن روزا ﺗﯘﺗﺴﺎ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﮔر روزا ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻨ ﭘﻗت ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋز ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﻗﺎزا روزﯨﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﺪۇم
دﯦن ﺋﯩﺸﻧﭻ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗدەر روزا ﺗﯘﺗﯩﺪۇ.
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ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ :ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ راﻣﺰاﻧﺪا ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﻐﺎن روزﯨﺴ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﻨ ﺋﯜچ ﻛﯜﻧﻤﯘ
ﻳﺎﻛ ﺗت ﻛﯜﻧﻤﯘ ﺑﯩﻠﻟﻤي ،ﺋﯜچ ﻛﯜﻧﻼ روزا ﺗﯘﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:
ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋزى ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن ۋاﺟﯩﭙﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺷﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋڭ ﺋﺎز ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘددەﺗﻨ ﺗﯘﺗﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺮ ﺋر
ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻳﺎل ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن روزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜچ ﻛﯜن ﻳﺎﻛ ﺗت ﻛﯜن ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﺪە ﺷﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ
ﺋڭ ﺋﺎز ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯜچ ﻛﯜﻧﻨ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﻏﺎ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎز ﻣﯘددەت ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ،ﺋﺎرﺗﯘﻗﯩﺪا ﺷك ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨ ﺋﺳﻠ
ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴﺗﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر ،ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎت ﻳﯜزﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺷك ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧﻨﯩﻤﯘ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك،
ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻛﯜﻧﻨﯩﻤﯘ ﻗﺎزﯨﺴﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴﺗﻨ ﺋﯩﺸﻧﭻ ﺑﯩﻠن ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﻗﺎزاﺳﯩﻨ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎي ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻧﭘﻠ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاﺑﯩﻨ ﮬرﮔﯩﺰ زاﻳ
ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﻤﻳﺪۇ"] .ﻧﯘرۇن ﺋﻟددەرﺑ ﭘﺗﯩﯟاﺳ.["
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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