 ‐ 3098ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻣﮬﺮەﻣﺴﯩﺰ ﮬﺟ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ
ﺳﯘﺋﺎل
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋزﻟﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﮬﺟ ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻣﮬﺮەم ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﻟﯩﺘ
ﮬج ﻳﺎﻛ ﺋﻣﺮﯨ ﺑﺎرﺳﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ .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 ﺗﺎﺋﺎﻻﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ۋە ﮬﺎزﯨﺮﻗ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻗﺎراﺷﻼر ﻣۋﺟﯘت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر :ﻳﻮل ﺗﯩﻨﭻ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﺎل ﮬﻣﺮاﮬﻼر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻣﮬﺮەﻣﺴﯩﺰ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ.
ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر :ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﮔرﭼ ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﺎل ﮬﻣﺮاﮬﻼر ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋزﯨﻨ ﮬﯩﻤﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋر ﻣﮬﺮﯨﻤ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨن
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﯩﻤﺎم ﺋﺑﯘ ﮬﻧﯩﭙ ۋە ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
دەﻟﯩﻠ ﺗۋەﻧﺪﯨﯩﻠردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت:
ﺋﺎ‐ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺒﺎس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸ ﻣﮬﺮەﻣﺴﯩﺰ ﺳﭘر
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻣﮬﺮەﻣﺴﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻳﺎت ﺋرﻟر ﻛﯩﺮﻣﻳﺪۇ دﯦﻧﺪە ،ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼردﯨﻦ ﺑﯩﺮى :ﺋ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﺴ !ﻣن ﻗﻮﺷﯘن
ﺑﯩﻠن ﭘﺎﻻﻧ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﺋﯘرۇﺷﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺘﯩﻢ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﮬﺟ ﺑﺎرﻣﺎﻗﭽ ،دﯦﻧﺪە ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩ :ﺳن ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﮬﺟ ﺑﯩﺮﮔ ﺑﺎرﻏﯩﻦ،دﯦن] .ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1763ﮬدﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1341ﮬدﯨﺲ[.
ب‐ﺋﺑﯘ ﮬﯜرەﻳﺮە رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەت
ﻛﯜﻧﯩ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻣﮬﺮەﻣﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽ‐ﻛﯜﻧﺪۈزﻟﯜك ﻳﯩﺮاﻗﻠﯩﻘﻘﺎ ﺳﭘر ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ] .ﺑﯘﺧﺎرى
رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1038ﮬدﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﺗ-133ﮬدﯨﺲ[.
ﻳﻧ ﺑﯩﺮ رﯨﯟاﻳﺗﺘ ،ﺋﺑ ﺳﺋﯩﺪ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ ﻧﻗﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ :ﺋﯩ ﻛﯧﭽ‐ﻛﯜﻧﺪۈزﻟﯜك ﻳﯩﺮاﻗﻠﯩﻘﻘﺎدەپ ﺑﺎﻳﺎن
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن] .ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1139 ﮬدﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ ‐ 827 ﮬدﯨﺲ[.
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ﺋﯩﺒﻨ ﮬﺟر رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺋﺑ ﺳﺋﯩﺪ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ ﮬدﯨﺴﯩﻨ ﺑﺎﻏﻼﺷﺘﯘرۇپ :ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﺘ» ﺋﯩ ﻛﯧﭽ‐ﻛﯜﻧﺪۈزﻟﯜك
ﻳﯩﺮاﻗﻠﯩﻘﻘﺎ« دەپ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن .ﺋﺑﯘ ﮬﯜرەﻳﺮە رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ ﮬدﯨﺴﯩﺪە» :ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽ‐ﻛﯜﻧﺪۈزﻟﯜك ﻳﯩﺮاﻗﻠﯩﻘﻘﺎ« دەپ ﺑﺎﻳﺎن
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ،ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ ﮬدﯨﺴﯩﺪە» :ﺋﯜچ ﻛﯧﭽ‐ﻛﯜﻧﺪۈزﻟﯜك ﻳﯩﺮاﻗﻠﯩﻘﻘﺎ« دەپ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن دەﻳﺪۇ.
ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﻨ ﺑﺎﻏﻼﺷﺘﯘرۇش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻗﺎراﺷﻼر ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﻨ ﺋﻮﭼﯘﻗﻼﺷﺘﯘرۇش
ﺋﯜﭼﯜن ﻛپ ﺗﯧﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛرﺳﺗن.
ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﻘ ﻛرۈﻧﯜﺷﯩ ﻗﺎراپ ﻣﯘﺳﺎﭘ ﺑﻟﯩﻠش ﻣﻗﺴت ﺋﻣس ﺑﻟ
ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺳﭘرﻧ ﻣﮬﺮەﻣﺴﯩﺰ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺳﭘر ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺴﯩﻨ ﮬدﺳﯩﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯩﻠن ﺋﻣس ،ﺑﻟ ﺋﻣﻟﯩ ۋاﻗﯩﺌﻟﯩﻨ ﺋﺎﺳﺎس ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻟﯩﻠش ﻛﯧﺮەك".
ﺋﯩﺒﻨ ﻣﯘﻧﺰﯨﺮ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻣﯘﺳﺎﭘ ﺑﻟﯩﻠﺷﺘﯩ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺳﻮرﯨﻐﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺳﻮرﯨﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن"] .ﭘﺗﮭﯘﻟﺒﺎرى ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -4ﺗﻮم -75ﺑت[.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﮬﺮەم ﺑﻮﻟﯩﺸ ۋاﺟﯩﭗ ﺋﻣس دﯦن ﻗﺎراﺷﺘﯩ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠ:
ﺋﯘدەي ﺋﯩﺒﻨ ﮬﺎﺗم رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻣن ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯩﻨﯩﺪا
ﺗﯘرﺳﺎم ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺷﯩﺎﻳت ﻗﯩﻠﺪى ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﺎﯕﺎ :ﺋ ﺋﯘدەي! ﮬﯩﻴﺮە ﺷﮬﺮﯨﻨ
ﻛردﯨﻤﯘ؟ دﯦﺪى ،ﻣن :ﻛرﻣﯩﺪﯨﻢ ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﺷﮬر ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﺧۋەرﻻرﻧ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﻢ دﯦﺪﯨﻢ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺋﮔر
ﺋﯘزۇن ﻳﺎﺷﺎپ ﻗﺎﻟﺴﺎڭ ،ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯧﭻ ﻧرﺳﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮرۇﻗﻤﺎي ،ﮬﯩﺮە ﺷﮬﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﻟﻐﯘز ﻣﻛﯩ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﺗﯩﻨﯩﻨ ﻛرﯨﺴن ،دﯦﺪى .ﺋﯘدەي :ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﻤﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮرۇﻗﻤﺎي ﮬﯩﺮە
ﺷﮬﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﻛﯩ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻛﺑﯩﻨ ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﻘﯩﻨﯩﻨ ﻛردۇم ،دەﻳﺪۇ].ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[3400
ﺑﯘ دەﻟﯩﻠ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎۋاپ :ﺑﯘ ﭘﻗت ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﻛﻟﯜﺳﯩﺪە ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺑﯧﺮﯨﻠن ﺧۋەر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣﮬﺮەﻣﺴﯩﺰ ﮬج ﻗﯩﻠﺴﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦﻧﻠﯩﻚ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻧﻤﻳﺪۇ ،ﺑﻟ
ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﯩﺸﻼر ﺷرﺋ دەﻟﯩﻞ ﺑﯩﻠن دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﻳﺎﻛ دۇرۇس ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﺧﯘددى ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم
ﻗﯩﻴﺎﻣت ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ،ﮬﺎراﻗﺷﻠﯩﻚ زﯨﻨﺎﺧﻮرﻟﯘق ۋە ﮬﻗﺴﯩﺰ ﺋﺎدەم ﺋﻟﺘﯜرۈش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﭼﻛﻠﻧن ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎﮬﻼرﻧﯩﯔ
ﺋﻮﻣﯘﻣﻠﯩﺸﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺧۋەر ﺑرﮔﯩﻨﯩ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﺘﯘر.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ ﮬدﯨﺴﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻗﺴت :ﺋﺗﺮاﭘﻘﺎ ﺗﯩﻨﭻ‐ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻣﻠﯩﻚ ﺗﺎرﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎداﻟت ﺑرﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﮬﺗﺘﺎ ﺑزى ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر
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ﻣﮬﺮەﻣﺴﯩﺰ ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺳﭘر ﻗﯩﻼﻻﻳﺪۇ دﯦﻧﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸ ﻣﮬﺮەﻣﺴﯩﺰ ﺳﭘر ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦﻧﻠﯩﻚ ﻣﻗﺴت
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺧۋەر ﺑرﮔن ﻗﯩﻴﺎﻣﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﺗﻠﯩﺮى ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ
ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﭼﻛﻠﻧن ﻳﺎﻛ ﺋﻳﯩﭙﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼر ﺋﻣس ،ﻛﻣﺒﻏل ﭼﺎرۋﯨﭽﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯧﯩﺰ ﻗﯘرۇﻟﯘﺷﻼرﻧ ﺳﯩﻠﯩﭗ
دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺸ ،ﻣﺎل‐دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻛپ ﺑﻮﻟﯩﺸ ،ﺋﻟﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﺪارە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﻗت ﺑﯩﺮ ﺋرﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ زﯨﻤﻤﯩﺴﯩ
ﻳﯜﻛﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺋﻣس ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﻗﯩﻴﺎﻣﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻻﻣﺗﻠر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻻﻣﺗﻠرﻧﯩﯔ ﮬﺎﻻل ﻳﺎﻛ ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺷرت ﺋﻣس ،ﺑﻟ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ
ﺑزﯨﺴ ﻳﺎﺧﺸ ،ﺑزﯨﺴ ﻳﺎﻣﺎن ،ﺑزﯨﺴ دۇرۇس ،ﺑزﯨﺴ ﭼﻛﻠﻧن ۋە ﺑزﯨﺴ ۋاﺟﯩﭗ ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر" .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
ﺷﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻛ ،ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﮬﺮەم ﺑﻮﻟﯘﺷﻨ ﺷرت ﻗﯩﻠﯩﺸ ﭘﻗت ﭘرز ﮬج
ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر .ﺋﻣﻤﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎل ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻣﮬﺮەﻣﺴﯩﺰ ﮬﺎﻟﺪا ﻧﭘﻠ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗ
ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮدەك ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﯩﯩﻨﭽ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﮬﺟﺪە ﭼﻮﻗﯘم ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ ﻳﺎﻛ ﻣﮬﺮەم ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋر ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك.
]ﭘﯩﻘﮭ ﺋﯧﻨﺴﯩﻠﻮﭘﯧﺪﯨﻴﯩﺴ-17 ﺗﻮم -36ﺑت[.
ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎن ﭘﺗﯩﯟا ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻣﮬﺮﯨﻤ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨن ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘرز
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﺗن ﻣﮬﺮەم دﯦن ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪۇر ،ﮬﺟﻨﯩﯔ ﭘرز ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺷرﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺑﯩﺮى ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯘر .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :وﻟﻠﱠـﻪ ﻋﻠَ اﻟﻨﱠﺎسِ ﺣﺞ اﻟْﺒﻴﺖِ ﻣﻦ اﺳﺘَﻄَﺎعَ اﻟَﻴﻪ
ﺳﺒِﻴًﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﺑﯩﻨ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﭘرز ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى] .ﺳﯜرە ﺋﺎل‐
ﺋﯩﻤﺮان -97ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬج ﺳﭘﯩﺮﯨ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﭘرﻟرﮔ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻣﮬﺮەﻣﺴﯩﺰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ ،ﮬﺳن
ﺋﻟﺒﺳرﯨ ،ﺋﯩﺒﺮاﮬﯩﻢ ﻧﺧﺋ ،ﺋﯩﺴﮭﺎق ﺋﯩﺒﻨ راﮬﯘۋەي ،ﺋﯩﺒﻨ ﻣﯘﻧﺰﯨﺮ ۋە ﮬﻧﭘ ﻣزﮬب ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪۇر .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮا
ﻗﺎراﺷﺘﯘر.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﻠر ۋە ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﯘز ،ﻣﮬﺮەﻣﺴﯩﺰ ﺳﭘرﮔ ﭼﯩﻘﯩﺸ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯩﻤﺎم ﻣﺎﻟﯩﻚ ،ﺋﯩﻤﺎم ﺷﺎﻓﯩﺌ ۋە ﺋﯩﻤﺎم ﺋۋزاﺋ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺑﯘ ﻗﺎراﺷﻨﯩﯔ ﺋﻛﺴ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻣﻟﯘم ﺷرﺗﻠر
ﺑﯩﻠن ﻣﮬﺮەﻣﺴﯩﺰ ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺳﭘرﮔ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻨ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬرﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎن
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ﺷرﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺷرﺋ دەﻟﯩﻠ ﻳﻮق.
ﺋﯩﺒﻨ ﻣﯘﻧﺰﯨﺮ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﯘﻻر ﮬدﺳﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﻘ ﻛرﯨﻨﯩﺸﯩ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻣﻟﯘم ﺷرت ﺑﯩﻠن دۇرۇس
دﯦن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯧﯩﺘن ﺷرﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ دەﻟﯩﻠ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻣس] ".داﺋﯩﻤﯩ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺖ ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ-11 ﺗﻮم
 -91-90ﺑت[.
داﺋﯩﻤﯩ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺖ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ﻳﻧ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺗﻮﻏﺮا ﻗﺎراﺷﺘﺎ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻣﮬﺮەﻣﺴﯩﺰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋرﻟر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﻟﯩﺘ ﮬج ﺳﭘﯩﺮﯨ
ﭼﯧﻘﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺟﺎﻣﺎﺋﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﮔرﭼ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ
ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﮬﺎﻣﻤﯩﻠﯩﺮى ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻧﯩﺴ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﻗﺪﯨﺮدﯨﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﻮﻗﯘم ﺋرﻟردﯨﻦ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﮬﺮەم
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋر ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﺋﮔر ﮬﺟ ﺑﯩﺮﮔ ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻣﮬﺮەم ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋر ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ
ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘرﯨﺰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ] ".داﺋﯩﻤﯩ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺖ ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ-11 ﺗﻮم  -92ﺑت[.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﯩﺮﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.

4/4

