 ‐ 160166ﭘﺟﯩﺮ ﺳﯜرﯨﺴﯩﺪە ﺋﻮن ﻛﯜن دﯦﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮن ﻛﯧﭽ دەپ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩ ﮬﯧﻤت ﻧﯧﻤ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﭘﺟﯩﺮ ﺳﯜرﯨﺴﯩﺪە ﺋﻮن ﻛﯧﭽ دﯦن ﺳزﻧ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩ ﮬﯧﻤﯩﺘ ﻧﯧﻤ؟ .زۇﻟﮭﺟﺠ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎۋۋاﻟﻘ ﺋﻮن
ﻛﯜﻧﯩﻨﯩﯔ ﭘزﯨﻠﯩﺘ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺋﻣس ﺑﻟ ﻛﯜﻧﺪۈزﻧﯩﯔ ﺋۋۋﯨﻠﯩﺪە ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺑﯘﻧﯩﺪا ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭼﻛﺴﯩﺰ
ﮬﯧﻤﯩﺘ ﺑﺎرﻟﯩﻘ ﺋﯧﻨﯩﻖ ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﺟﯩﺮ ﺳﯜرﯨﺴ -2-1 ﺋﺎﻳﺗﺘ ﺳﯜﺑﮭ ﺑﯩﻠن ۋە زۇﻟﮭﺟﺠﯩﻨﯩﯔ دەﺳﻠﭘ ﺋﻮن ﻛﯧﭽﯩﺴ ﺑﯩﻠن ﻗﺳم ﻗﯩﻠﺪى ،ﺑﯘ
ﻗﺳم ﻗﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﻮن ﻛﯧﭽﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻗﺴت ﻧﯧﻤ؟ دﯦن ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﺪى-1 :
ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺑﯘ زۇﻟﮭﺟﺠﯩﻨﯩﯔ دەﺳﻠﭘ ﺋﻮن ﻛﯜﻧﯩﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪۇ دەﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﺋﯩﺒﻨ ﺟرﯨﺮ ﺗﺑرى رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ
ﺗﭘﺴﯩﺮ ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ" :ﺑﯘ زۇﻟﮭﺟﺠﯩﻨﯩﯔ دەﺳﻠﭘ ﺋﻮن ﻛﯧﭽﯩﺴ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟﻧﻠﯩﯩﻨ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪى""] .ﺗﭘﺴﯩﺮ
ﺋﯩﺒﻨ ﺟرﯨﺮ ﺗﺑرى" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -7ﺗﻮم -514ﺑت[.
ﺋﯩﺒﻨ ﻛﺳﯩﺮ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺗﭘﺴﯩﺮﯨﻨﯩﯔ -4ﺗﻮم -535ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﻮن ﻛﯧﭽﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻗﺴت :زۇﻟﮭﺟﺠﯩﻨﯩﯔ
دەﺳﻠﭘ ﺋﻮن ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﺪۇر ،ﺑﯘ ﺳزﻧ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺒﺎس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ،ﺋﯩﺒﻨ زۇﺑﻳﺮ ،ﻣﯘﺟﺎﮬﯩﺪ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ۋە ﻛﯧﻴﯩﻨ
ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر دﯦن.
ﺑﯘ ﻳردﯨ ﺳﻮﺋﺎل :ﻛﯜﻧﺪۈزﻧ ﻛﯧﭽ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﺷﺘﯩ ﮬﯧﻤت ﻧﯧﻤ؟ دﯦﻤﻛﺘﯘر .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑ ﺗۋەﻧﺪﯨﯩﻠردﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر:
ﻛﯜﻧﺪۈز دﯦن ﺳزﻧﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﻛﯧﭽ دﯦن ﺳز ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﺪى ،ﭼﯜﻧ ﺋرەب ﺗﯩﻠ ﻛڭ داﺋﯩﺮﯨﺪە ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ
ﻛﯧﭽ دﯦن ﺳز ﻛﻟﺘﯜرۈﻟﯜپ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯜﻧﺪۈز ﻣﻗﺴت ﻗﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ ۋە ﻛﯜﻧﺪۈز دﯦن ﺳز ﻛﻟﺘﯜرۈﻟﯜپ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﭽ
ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﻛﻮپ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼر ۋە ﺗﺎﺑﯩﺌﯩﻨﻼرﻧﯩﯔ ﺳزﻟﯩﺮﯨﺪە ﻛﯜﻧﺪۈز دﯦن ﺳزﻧﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﻛﯧﭽ دﯦن ﺳز
ﺋﯧﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﮬﺗﺘﺎ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺳزﻟﯩﺮﯨﺪە ﺑش ﻛﯜن روزا ﺗﯘﺗﺘﯘق دەﻳﺪۇ ﮔرﭼ روزﯨﻨ ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﺗﯘﺗﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻧ ﻛﯧﭽ دﯦن
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ﺳز ﺑﯩﻠن ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪۇ.
ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻣﯘ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا دەﻟﯩﻞ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋﯘﻻردﯨﻦ :ﺋﯩﺒﻨ ﺋرەﺑ "ﺋﮬﺎﻣﯘل ﻗﯘرﺋﺎن" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -4ﺗﻮم -334
ﺑﺗﺘ ،ﺋﯩﺒﻨ رەﺟپ"ﻟﺗﺎﺋﯩﭙﯘل ﻣﺋﺎرﯨﭗ"-470ﺑﺗﺘ دەﻟﯩﻞ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﺪى.
-2ﺑزى ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ۋە ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺒﺎس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﻧ ﺑﯩﺮ رﯨﯟاﻳﺗﺘ :ﺋﻮن ﻛﯧﭽﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻗﺴت:
راﻣﯩﺰاﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗ ﺋﻮن ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت دەﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻر راﻣﯩﺰاﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗ ﺋﻮن ﻛﯧﭽﯩﺴ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻗدﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻤﯘ
ﺑﺎر ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﻛﯧﭽ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻗدﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴ ﻣﯩﯔ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﺪۇر ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:ﺑﯩﺰ
ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﻨ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺑﺎرەك ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻧﺎزﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪۇق ،ﺑﯩﺰ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرﻏﯘﭼﯩﺪۇرﻣﯩﺰ ،ﺋﯘ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﮬر ﺑﯩﺮ
ﮬﯧﻤﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺶ ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﯧﯩﺘﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ] .ﺳﯜرە دۇﺧﺎن -4-3ﺋﺎﻳﺗﻠر[.
ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻤﯘ ﺑﯘ ﺳزﻧ ﺗﺎﻟﻼپ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﻘ ﻛرۈﻧﯜﺷﯩ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ دﯦﺪى] .ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ
ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻣﻤ ﭘﺎرﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﺮﯨ ﻗﺎراﻟﺴﯘن[.
ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑك ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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