 ‐ 21642ﺋﺎﺷﯘرا ﻛﯜﻧﯩﺪە زﯨﻨﻨﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎﺷﺎرا ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣن ﻗﯩﺰﻻر ﭘﺎﻛﯘﻟﺘﯩﺘﯧﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺴ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻤﯩﺰدا ﺷﯩﺌ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﻛپ ﺳﺎﻧﻨ ﺋﯩﯩﻠﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﮬﺎزﯨﺮ ﺋﺎﺷﯘرا
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘ ﺑﯩﻠن ﻗﺎرا رەﯕﻠﯩﻚ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠرﻧ ﻛﯩﻴﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﺷﯩﺴﯩﺪا ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﯩﺴﯩﻨ ﻗﺎﻳﻨﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن رەﯕﺎرەڭ
ﻛﯩﻴﯩﻤﻠرﻧ ﻛﯧﻴﯩﭗ ،ﺗﯜرﻟﯜك زﯨﺒﯘ‐زﯨﻨﻨﺗﻠرﻧ ﺗﺎﻗﯩﺴﺎق ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻏﻳﯟﯨﺘﯩﻨ ﻗﯩﻠﺴﺎق ۋە ﺋﯘﻻر ﮬﻗﻘﯩﺪە ﺑد
دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎق ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﭽ ،ﺋﯘﻻر ﺑﯩﺰﮔ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﭼﻤﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﺎﺷﺎرا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻣن ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯩ ﺷﯩﭙﯩﺮﻻر ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎن ﻣﺎﺗم ﻛﯩﻴﯩﻤ ﻛﯧﻴﯩﭗ ،ﻗﻮﻟﯩﺪا ﮬﺎﺳﺎ ﺗﯘﺗﯘپ ،ﮬﺎﺳﯩﺴ ﺑﯩﻠن ﻗﯩﺰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨ ﺋﯩﺸﺎرەت
ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺷﺎﮬﯩﺖ ﺑﻮﻟﺪۇم ،ﻣن ﺗﺎﻛ ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ زﯨﻴﺎﻧﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮاۋاﺗﯩﻤن؟ .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.
ﻗﯩﺰﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺷﯘرا ﻛﯜﻧﯩﺪە رەﯕﺎرەڭ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠرﻧ ﻛﯧﻴﯩﭗ ،ﺗﯜرﻟﯜك زﯨﺒﯘ‐زﯨﻨﻨﺗﻠرﻧ ﺗﺎﻗﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﻧﺎدان‐
ﺟﺎﮬﯩﻠﻼر ﺋﮬﻠ ﺳﯜﻧﻨت ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮى ﮬﯜﺳﻳﻦ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ ﺋﻟﺘﯜرۈﻟﻧﻠﯩﯩﺪﯨﻦ ﺧﯘرﺳن ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ دەپ ﺧﺎﺗﺎ
ﭼﯜﺷﻧﭽﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘن ،ﺋﮬﻠ ﺳﯜﻧﻨت ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮى ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﮬرﮔﯩﺰﻣﯘ رازى ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻏﻳﯟەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺑد دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﯩﺴﯩﻨ ﻗﺎﻳﻨﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺷﻛﯩﻠﺪە ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ
ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮەك ،ﺑﯩﺰﮔ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨ ﺋﯘﻻرﻧ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ دەۋەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﺎﺧﺸ ﺗﺳﯩﺮ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﺋﯘرۇﻧﯘش ۋە ﺋﯘﻻرﻧ
ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر ،ﺋﮔر ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺗﺎﻗﯩﺘ ﻳﺗﻤﯩﺴ ،ﺋﯘﻻر ﺑﯩﻠن ﻗﺎرﺷﯩﻠﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ
ۋاز ﻛﯧﭽﯩﭗ ،ﺋﯘﻻرﻧ ﻗﺎﻧﺎﺋت ﻗﯩﻠﺪۇرۇﺷﻘﺎ ﺗﺎﻗﯩﺘ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺋﻮرۇن ﺑﻮﺷﯩﺘﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،دەۋەت ﻳﻮﻟﯩﺪا
ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮەك] .ﺷﻳﺦ :ﺳﺋﯩﺪ ﮬﯜﻣﻳﺪ[.
ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﮬﯜﺳﻳﻦ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ ﺋﻟﺘﯜرۈﻟﯜﺷ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ
ﺷﻳﺘﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩ ﺗﯜرﻟﯜك ﺑﯩﺪﺋت ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﺪى :ﺑﯩﺮى :ﺋﺎﺷﯘرا ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺋزﯨﻨ ﻛﺎﭼﺎﺗﻼپ ،ۋارﻗﯩﺮاپ‐ﺟﺎرﻗﯩﺮاپ،
ﺗزﯨﻴ ﻧﺎﻣ ﺋﻮﻗﯘپ ﮬﺎزا ﺋﯧﭽﯩﭗ ﻗﺎﻳﻐﯘرۇش ﺑﯩﺪﺋﯩﺘ ،ﻳﻧ ﺑﯩﺮى :ﺋﺎﺷﯘرا ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺧﯘرﺳﻧﻠﯩﻚ ۋە ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩﺪﺋﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت،
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ﺑﯩﺮ ﺗﯜرﻟﯜك ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻏم‐ﻗﺎﻳﻐﯘﻟﯩﺮﯨﻨ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺗﯜرﻟﯜك ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺧﯘرﺳﻧﻠﯩﻨ ﺋﯩﺰﮬﺎر ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋﯘﻻر ﺋﺎﺷﯘرا ﻛﯜﻧﯩﺪە
ﻳﯘﻳﯘﻧﯘپ ،ﺳﯜرﻣ ﺗﺎرﺗﯩﭗ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨ ﻛﯕﺮى ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎدەﺗﺘﯩﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮى ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﻠرﻧ ﻳﯧﻴﯩﺸﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪﯨﻐﺎن
ﺑﻮﻟﺪى ،ﮬر ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺪﺋت ﺋﯩﺶ ﺋﺎزﻏﯘﻧﻠﯘﻗﺘﯘر .ﺗت ﺋﯩﻤﺎم ۋە ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻳﻮل ﺑﺎﺷﭽﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮى ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻨﯩﻤﯘ ۋە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻨﯩﻤﯘ ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﯩﺪى"] .ﺳﯜﻧﻨت ﻳﻮﻟ "ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -4ﺗﻮم -556-554ﺑﺗﻠر[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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