 ‐ 36387ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻛﯩﻤﻠرﮔ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﺑﯩﺮ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣن ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ۋە ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻢ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺳﻛﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻼﻣﺪۇ؟ ﻳﺎﻛ ﮬر ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮدﯨﻦ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟ ﺋﮔر ﺑﯩﺮ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﻣن ﺧﻮﺷﻨﺎم ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻘﺘﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﺴﺎم 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 ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ۋە ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﺠ:
ﺑﯩﺮ ﻗﻮي ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻘ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋزى ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼردﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﺋﯩﺸ
رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ :ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﭘﯘﺗ ،ﺗﯩﺰى ،ﻛزى ﻗﺎرا ،ﻣﯜﯕﯜزﻟﯜك ﻗﻮي
ﺋﻛﯩﻠﯩﺸﻨ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪى .ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯘ ﻗﻮﻳﻨ ﺑﻮﻏﯘزﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﻳرﮔ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﺋﯩﺸ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎﻏﺎ :ﺋ
ﺋﺎﺋﯩﺸ !ﭘﯩﭽﺎﻗﻨ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﯔ!‐ دﯦﺪى ،ﭘﯩﭽﺎﻗﻨ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻟﻧﺪە ،ﭘﯩﭽﺎﻗﻨ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﻗﻮﻳﻨ ﺗﯘﺗﯘپ ﻳﺎﺗﻘﯘزدى ،ﺑﻮﻏﯘزﻻﺷﻘﺎ ﺗﻳﻴﺎر
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ :ﺑﯩﺴﻤﯩﻠﻼھ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر ،ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﮬﻣﻤدﺗﯩﻦ ،ﻣﯘﮬﻣﻤدﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﯩﻠردﯨﻦ ۋە ﻣﯘﮬﻣﻤدﻧﯩﯔ
ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ‐،دەپ ﻗﻮﻳﻨ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪى«] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
ﺋﺑﯘ ﺋﻳﻴﯘب ﺋﻧﺴﺎرى ‐ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ رازى ﺑﻮﻟﺴﯘن ‐ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﺪى :ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ دەۋرﯨﺪە ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺑﯩﺮ
ﻗﻮﻳﻨ ﺋزى ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻼﺗﺘ ،ﺋﯘﻻر ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﮔﺷﯩﺪﯨﻦ ﻳﻳﺘﺘ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺑﯧﺮەﺗﺘ] .ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺎﺟ ۋە
ﺗﯩﺮﻣﯩﺰى ﺳﮬﯩﮫ دەپ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ -1216 ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﮬدﯨﺴﺘ ﺳﮬﯩﮫ
دەپ ﺑﺎﮬﺎ ﺑرﮔن[.
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺑﯩﺮ ﻗﻮي ﻳﺎﻛ ﺑﯩﺮ ﺋﭼﯩﻨ ﺋزى ۋە ﺋﮬﻠ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺑﯘ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻧﯩﻴت
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ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﺎﻳﺎت ۋە ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﻣﻤ ﻛﯩﺸﯩ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﻮﻣﯘﻣ ﻳﺎﻛ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﮬﻠ ﺋﯩﭽﯩ ﺋرﭘﺪە ۋە ﻟﯘﻏﺗﺘ" ﺋﮬﻠ "دﯦن ﺳز ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﻣﻤ ﻛﯩﺸ ﻛﯩﺮﯨﺪۇ" ،ﺋﮬﻠ "ﺋرﭘﺪە :ﺋﯘ
ﻛﯩﺸ ﺗﻣﯩﻨﺎت ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟ ،ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮى ۋە ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋز ﺋﯧﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،ﻟﯘﻏﺗﺘ :ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋۋﻻدﻟﯩﺮى ،دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺋۋﻻدﻟﯩﺮى ،ﭼﻮڭ دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋۋﻻدﻟﯩﺮى ۋە ﭼﻮڭ دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋۋﻻﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋز ﺋﯧﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯩﺮ ﺗﮔ ﻳﺎﻛ ﺑﯩﺮ ﻛﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻳﺗﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮى ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻳﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﺪا ﺗﯘرﯨﺪۇ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺗﮔﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛ ﻛﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻳﺗﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨ ﺋزى ۋە
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯘ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺗﮔﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛ ﻛﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻳﺗﺘﯩﺪﯨﻦ
ﺑﯩﺮﯨﻨ ﮬﺟﺪﯨ ﮬدﯨﻴﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻳﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﺪا ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻟﯩﻠﯩن ،ﮬدﯨﻴ ﺑﯩﻠن ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﭘرق
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ:
ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻳﻨ ﺋﯩ ﻳﺎﻛ ﻛﭘﺮەك ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﻮي ﺋﯩ ﻛﯩﺸﯩ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ،
ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﻗﯘرﺋﺎن‐ﮬدﯨﺴﺘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﺪى ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺗﮔ ﻳﺎﻛ ﻛﺎﻟﯩﺪا ﺳﻛﯩﺰ ﻳﺎﻛ ﻛﭘﺮەك ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ) ،ﺗﮔ ﻳﺎﻛ ﻛﺎﻟﯩﺪا ﻳﺗﺘ ﻛﯩﺸ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ( ،ﭼﯜﻧ ﺋﯩﺒﺎدەت دﯦن ﺷرﯨﺌﺗﻨ ﺑﻟﯩﻠﯩﯜﭼ
ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﺎن‐ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺑﻟﯩﻠﯩﻧﺪﯨﻦ ﺋﺗﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺳﺎۋاﭘﺘﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻣﻟردە ﻛپ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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