 ‐ 196421دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﻳﺎﻛ دۇﺋﺎﻧ ﺗﯜﮔﺗﻧﺪە ﺳﯜرە ﻓﺎﺗﯩﮭﻧ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﻧﯧﻤ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﮬﺎﺟﺗﻠﯩﺮﯨﯩﻤﯩﺰﻧ ﺳﻮراپ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﯧﻠﯩﻨﯩﭗ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺳﯜرە ﻓﺎﺗﯩﮭﻧ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎق ﺑﯘﻻﻣﺪۇ؟ ﻳﺎﻛ ﺑﯘ ﺑﯩﺪﺋت
ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﺎﻣﺪۇ؟ ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮬﻣﺪۇ‐ﺳﺎﻧﺎﻻر ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن.
رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﺎﻟﺗﻠﯩﺮى ۋە دۇﺋﺎدا ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎن ﺋﯘﺳﻠﯘب ۋە ﺳزﻟﯩﺮى ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﺎرﻟﯩﻖ رﯨﯟاﻳﺗﻠردە،
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺳﯜرە ﭘﺎﺗﯩﮭﻧ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻠﯩﻘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ۋە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﺎرەﺗﻤﯘ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن .ﻳﻧ ﺳﯜرە ﭘﺎﺗﯩﮭﻧ دۇﺋﺎدا ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ ﻣﻗﺴﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎدەﺗ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇش دﯨﻨﺪا ﺋﺎﺳﺎﺳ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن )ﻳﻧ ﺑﯩﺪﺋت(
ﺋﯩﺸﻼردﯨﻨﺪۇر.
ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎن ﺋﯩﻠﻤ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت دﯨﻨ ﭘﺗﯩﯟا ﺗﺷﯟﯨﻘﺎت ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﯩﺪﯨ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻردﯨﻦ :ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم دۇﺋﺎدﯨﻦ
ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺳﯜرە ﻓﺎﺗﯩﮭﻧ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻤﯘ؟ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻻر :ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﭼ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ دۇﺋﺎدﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﺳﯜرە ﻓﺎﺗﯩﮭ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻠﯩﻘ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ،ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪا دۇﺋﺎدﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺳﯜرە ﻓﺎﺗﯩﮭﻧ ﺋﯘﻗﯘش ﺑﯩﺪﺋﺗﺘﯘر.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر.
ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎن ﺋﯩﻠﻤ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت دﯨﻨ ﭘﺗﯩﯟا ﺗﺷﯟﯨﻘﺎت ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ ﭘﺗﯩﯟاﺳ(5282).
ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﻴﻦ )ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ رەﮬﻤت ﻗﯩﻠﺴﯘن( ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :دۇﺋﺎ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻳﺎﻛ دۇﺋﺎدﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﺳﯜرە ﻓﺎﺗﯩﮭﻧ ﺋﯘﻗﯘش ﺑﯩﺪﺋت ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎرﯨﺪﯨﻨﺪۇر .ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ دۇﺋﺎﻧ ﺳﯜرە ﻓﺎﺗﯩﮭ ﺑﯩﻠن
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺗﯜﮔﺗﻧﻠﯩ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن .ﺋﯩﺒﺎدەت دەپ ﻗﺎراﻟﻐﺎن ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯩﺶ رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ
ﺳﻟﻟﻼﮬﯘ ﺋﻟﻳﮭ ۋەﺳﻟﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰﻛ ،ﺋﯘﻧ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﺪﺋﺗﺘﯘر"] .ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ ﭘﺗﯩﯟاﻻر
ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ-14 ﺗﻮم -159ﺑت[.
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ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ﺷﻳﺦ ﺋﺎﺑﺪۇرراﮬﻤﺎن ﺋﯩﺒﻨ ﻧﺎﺳﯩﺮ ﺋﻟﺒرراك )ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧ ﮬﯩﻤﺎﻳ ﻗﯩﻠﺴﯘن(" :دۇﺋﺎﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﺳﯜرە ﭘﺎﺗﯩﮭﻧ ﺋﻮﻗﯘش
ﻗﯘرﺋﺎن ۋە ﺳﯜﻧﻨﺗﺘ ﻛرﺳﯩﺘﯩﻠﻤﯩن ،ﺳﺎﮬﺎﺑ ﻛﯩﺮاﻣﻼر ۋە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﮔﺷن ﺗﺎﺑﯩﺌﯩﻨﻼر ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨ
ﺳﺎۋاب ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﺋﯩﺸﻠش ﺑﯩﺪﺋت ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ "،دەﻳﺪۇ.
ﻣﯘﺋﻳﻴن زاﻣﺎن ۋە ﻣﺎﻛﺎن ﻳﺎﻛ ﺑﯩﺮەر ﺋﮬﯟاﻟﻼردا ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ زﯨﺮﯨﻨ ﻳﺎﻛ ﺑزى ﺳﯜرﯨﻠرﻧ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ دەﻟﯩﻠﺴﯩﺰ )ﻳﻧ ﺳﯜﻧﻨﺗﺘ
ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ( ﺧﺎﺳﻼﺷﺘﯘرﯨﯟﯦﻠﯩﺶ دۇرۇس ﺋﻣس.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻧﺎﻣﺎزدا ﺳﯜرە ﻓﺎﺗﯩﮭﻧ ﺋﯘﻗﯘﺷﻨ ۋاﺟﯩﭗ ﻗﯩﻠﺪى .ﺳﯜرە ﻓﺎﺗﯩﮭ ﻛﯧﺴﻟﻨ ﺳﯘﭘﻠپ داۋاﻻش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻗﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎن
دۇﺋﺎدۇر .ﺋﯘﻧ ﺋﯘﻗﯘش ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﯜرﯨﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﯩﺒﺎدەﺗﺘﯘر .ﺑﻟ ﺳﯜرە ﻓﺎﺗﯩﮭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﯘرﺋﺎن
ﺳﯜرﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋڭ ﺋۋزﯨﻠﯩﺪۇر .ﺳﯜرە ﻓﺎﺗﯩﮭﻧ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا دﯦﻴﯩﻠﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮەر ﻣﺧﺴﯘس ﺋﻮرۇﻧﺪا ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﻗﯘﻳﯘﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﻤن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
ﺗرﺟﯩﻤ ﻗﯩﻠﻐﯜﭼ :ﺳﻳﭙﯩﺪدﯨﻦ ﺋﺑﯘ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﺌزﯨﺰ
ﺗﻛﺸﯜرۈپ ﺑﯧﯩﺘﯜﭼ :ﻧﯩﺰاﻣﯩﺪدﯨﻦ ﺗﻣﯩﻨ
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