 ‐ 122630زۆرۈرﯨﻴت ﺳۋەﺑﻠﯩﻚ ﻗﯩﺰ‐ﺧﺎﻧﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻣﮬﺮەﻣﺴﯩﺰ ﺳﭘر ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ دوﺳﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﻧﯩﺴﺘﯩﻦ ﻓﺮاﻧﺴﯩﻴﯩ ﺳﭘر ﻗﯩﻠﯩﺸ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﻓﺮاﻧﺴﯩﻴﺪە ﻳﺎﺷﺎﻳﺘﺘ ،ﺋﮔر ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﮬﺮەﻣﺴﯩﺰ ﺳﭘر ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺳﭘرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﺪە
ﻣﮬﺮﯨﻤ ﮬﻣﺮاھ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ ﺋﺎﻳﺪۇرۇﻣﺪﯨﻦ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺴﺎ ،دادﯨﺴ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺷﮬردە ﺋﺎﻳﺪۇرۇﻣﺪا
ﻛﯜﺗﯜۋاﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﻣﮬﺮەﻣﻠﯩ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻼﻣﺪۇ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮬﻣﺪۇ‐ﺳﺎﻧﺎ ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺒﺎس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸ ﻣﮬﺮەﻣﺴﯩﺰ
ﺳﭘر ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯘن ،ﻣﮬﺮەﻣﺴﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻳﺎت ﺋرﻟر ﻛﯩﺮﻣﯩﺴﯘن دﯦﻧﺪە ،ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼردﯨﻦ ﺑﯩﺮى ﺋﻮرﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘرۇپ :ﻳﺎ
رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ! ﻣن ﺋﺳرﻟر ﺑﯩﻠن ﭘﺎﻻﻧ‐ﭘﺎﻻﻧ ﺋﯘرۇﺷﻘﺎ ﭼﯧﻘﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺰﯨﻤﻼﺗﻘﺎن ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﮬﺟ ﭼﯩﻘﻤﺎﻗﭽ ﺋﯩﺪى دەﻳﺪۇ،
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ :ﺳن ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﮬﺟ ﺑﺎرﻏﯩﻦ دەﻳﺪۇ] .ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ -1862 ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﺑﯘ ﮬﯘرەﻳﺮە رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﺪۇﻛ ،رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺳﻟﻟﻼﮬﯘ ﺋﻟﻳﮭ ۋەﺳﻟم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن» :ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ۋە
ﺋﺎﺧﯩﺮەت ﻛﯜﻧﯩ ﺋﯩﻤﺎن ﻛﻟﺘﯜرﮔن ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻣﮬﺮەﻣﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽ‐ﻛﯜﻧﺪۈزﻟﯜك ﺳﭘر ﻗﯩﻠﯩﺸ ﮬﺎﻻل ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ] «.ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ
رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1339 ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ )ﺳﭘرﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴ ﺗﯜرى ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﻗﺗﺌﯩ ﻧزەر( ﻣﮬﺮەﻣﺴﯩﺰ ﺳﭘر ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﭼﻛﻠﻧﻧﻠﯩ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﻛﭘﻠﯩن ﮬدﯨﺴﻠر ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.
ﺷرﺋﯩ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻨ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ،ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺑﯩﺮ ﻧﭼﭽ ﭘﺗﯩﯟاﻻردا ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻣﮬﺮەﻣﺴﯩﺰ ﮬﺎﻟﺗﺘ ﻣﻳﻠ ﺋﯘ ﮬج‐ﺋﻣﺮە
ۋە ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ زﯨﻴﺎرﯨﺘﯩﺪەك ﺋﯩﺒﺎدەت ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺋﯘ ﻣﯘﺑﺎھ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺳﭘرﻟر ﺑﻮﻟﺴﯘن ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺳﭘر ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣﺳﻠﯩﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺪۇق.
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ﺋﻣﻤﺎ زۆرۈرﯨﻴت ﺗﯧﭙﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﺴﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ زۆرۈرﯨﻴت ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼرﻧ دۇرۇس ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰﻧﯩﯔ دوﺳﺘ ﻓﺮاﻧﺴﯩﻴ ۋەﺗﻧﺪاﺷﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺴ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن زﯨﻴﺎن ﺋﺎز ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﻣﮬﺮﯨﻤﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﮔ ﺳﭘر ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻴﯩﺘ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەك ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ۋەﺗﻧﺪاﺷﻠﯩﻖ ﺋﯧﻠﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﻟﻐﯘز
ﺳﭘر ﻗﯩﻠﺴﺎ ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺟﯩﺒﺮﯨﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ :ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜزۈرﻟﯜك ﮬﺎﻟﺗﺘ ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺳﭘر ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ؟ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ ﺑﯩﺮ
ﻣﮬﺮﯨﻤ ﺋﺎﻳﺪۇرۇﻣﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﭼﯧﻘﯩﭗ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ ،ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻣﮬﺮﯨﻤ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺷﮬردە ﺋﺎﻳﺪۇرۇﻣﻐﺎ ﭼﯧﻘﯩﭗ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ
ﻛﯜﺗﯜۋاﻟﯩﺪۇ؟ ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ؟ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ ﻳﺎﻛ دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺑﯩﺮﮔ ﻣﮬﺮەم ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯧﻘﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﺎﻳﺎل ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺳﭘر ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺑﯩﺮ ﻣﮬﺮﯨﻤ
ﺋﺎﻳﺪۇرۇﻣﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻳﺮۇﭘﯩﻼﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﺗﺴ ،ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻣﮬﺮﯨﻤ ﻛﯜﺗﯜۋاﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺷﮬردە
ﺋﺎﻳﺪۇرۇﻣﻐﺎ ﭼﯧﻘﯩﭗ ﻛﯜﺗﯜۋاﻟﺴﺎ ،ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺮوﭘﯩﻼﻧﻨﯩﯔ ﻧﻮﻣﯘرى ۋە ۋاﻗﺘﯩﻨ ﺋﯩﻨﯩﻖ ﺑﯩﻠﺴ ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻣﮬﺮەﻣﺴﯩﺰ ﺳﭘر
ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ زۆرۈر ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن""] .ﺋﯩﺒﻨ ﺟﯩﺒﺮﯨﻴﻦ ﭘﺗﯩﯟاﻟﯩﺮى" دﯨﻦ
ﺋﯧﻠﯩﻨﺪى.
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﭘﺮاق ﻣﻟﯘﻣﺎﺗﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ‐14235ﻧﯘﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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