 ‐ 41760ﮬﺎراق ﺋﯧﭽﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ داۋاﻟﯩﻨﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ
ﺳﯘﺋﺎل
ﺑزى دوﺧﺘﯘرﻻر ﻛﯧﺴﻟ ﺷﯩﭙﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﺑﯩﻤﺎرﻏﺎ ﻣﻟﯘم ﻣﯩﻘﺪاردا ﮬﺎراق ﺋﯧﭽﯩﺸﻨ ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،داۋاﻟﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﮬﺎراق
ﺋﯩﭽﺴ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
داۋاﻟﯩﻨﯩﺶ ﺋﯩﺴﻼم ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﺪا ﻛرﺳﯩﺘﯩﻠن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ،ﻟﯧﯩﻦ داۋاﻟﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﺳﯘﻟ ﻛرﺳﺗن ،ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﻗﻮﻳﻐﺎن داﺋﯩﺮە ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧ ﺑﯩﻠن ﻣزﻛﯘر دورﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ۋە ﻛﯧﺴل ﺷﯩﭙﺎ
ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺳﺎﻗﯩﻴﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﺳﯘﻟ ﭼﻛﻠﯩن ﻧرﺳﯩﻠر ﻛﯧﺴﻟ ﺷﯩﭙﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﻛﻠﻧن ﻧرﺳﯩﻠر ﺑﯩﻠن
داۋاﻟﯩﻨﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﮬﺎراق ﺑﯩﻠن داۋاﻟﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﭼﻛﻠﻧﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧﯘرﻏﯘن ﮬدﯨﺴﻠر ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.
ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺳﺌﯘد رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰﻛ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺳﯩﻠرﮔ ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻛﯧﺴﻟﺪﯨﻦ ﺷﯩﭙﺎ ﺗﯧﭙﯩﺸﯩﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﻼج ﻗﯩﻠﻤﯩﺪى] .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺋﯩﻤﺎم ﺗﺑﺮاﻧ
ﺳﮬﯩﮫ ﻳﻮﻟﻼر ﺑﯩﻠن ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد ۋە ﺋﯩﺒﻨ ﮬﺑﺒﺎن ﺳﮬﯩﮫ دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎن .ﺋﯩﻤﺎم ﺑززار ،ﺋﺑﯘ ﻳﺋﻼ ۋە ﺗﺑراﻧ
ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﻠﯩﻚ راۋﯨﻼر ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻣﻤﯘ ﺳﻟﻣ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎدﯨﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن[.
ﺋﺑﯘ دەردا رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰﻛ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻛﯧﺴﻟﻨ ۋە داۋاﻧ ﺑﯩﺮﮔ ﭼﯜﺷﯜردى ،ﮬر ﺑﯩﺮ ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻚ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﯩﭙﺎﺳﯩﻨﯩﻤﯘ ﻳﺎراﺗﺘ ،داۋاﻟﯩﻨﯩﻼر ،ﭼﻛﻠﻧن
ﻧرﺳﯩﻠر ﺑﯩﻠن داۋاﻻﻧﻤﺎﯕﻼر] .ﺋﺑﯘ داۋۇد رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
ﺗﺎرﯨﻖ ﺋﯩﺒﻨ ﺳﯘۋەﻳﺪ ﺋﻟﺠﯘﺋﭙﯩ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ :ﮬﺎراﻗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﻳﺎﺳﺎش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﭼﻛﻠﯩن ﻳﺎﻛ ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﯩﻐﺎن ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ :ﻣن ﮬﺎراﻗﻨ
دورا ﻳﺎﺳﺎش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻤن دﯦﻧﺪە ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﮬﺎراق دﯦن دورا ﺋﻣس ﺑﻟ ﺋﯘ ﻛﯧﺴﻟﻨﯩﯔ ﺋزﯨﺪۇر،
دﯦن] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
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ﺑﯘ ﻳردە ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇش زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺑﺎر :ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻧﺪﯨﻠرﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﭼﻮﻗﯘم
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ زﯨﻴﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﻛپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯩﺮەر ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺴ ،ﻣزﻛﯘر ﺋﯩﺸﺘﺎ
ﺑﯘزۇﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﻛ ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ زﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗرﯨﭙﯩﻨﯩﯔ ﻛپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﮬﻣﻤﯩﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ۋە ﮬﯧﻤﺗﺒﯩﻠن ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر.
ﺑﯩﺮ ﻛﯧﺴﻟﻨ ﻣﯩﺴﺎﻟﻐﺎ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎق :ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﮬﺎراﻗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ دورا ﻳﻮق دﯦن ﺳز ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس ،ﭼﯜﻧ
ﮬﺎزﯨﺮ ﺗﺑﯩﺌﯩ دورﯨﻼر ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛپ ،ﻳﻧ ﺷﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻛ ،ﭘﻗت دورﯨﻨﯩﯔ ﺋزﯨﻼ ﺑﯩﻤﺎرﻏﺎ ﺷﯩﭙﺎ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻟ دورا
ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ.
ﺷرﺋ ﺳۋەﺑﻠرﻧ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼر ﺑزى ﭘﻗت ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺳۋەﺑﻠﯩﺮﯨﯩﻼ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺪۇ ،ﻳﻧ ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺶ
ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ،ﺑﯘ دورﯨﻨ ﭘﺎﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ﻳﺎﻛ ﭘﺎﻳﺪا ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ دەپ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺶ .ﺋﻣﻤﺎ
ﻣﯘﺷﯘ دورﯨﻼ ﭘﺎﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﻤﺎﻳﺪۇ دەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﻳﻧ ﭘﯜﺗﯜن ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻘﻨ دورﯨﻐﯩﻼ ﻣرﻛزﻟﺷﺘﯜرﯨﺪﯨن ،ﺋﯘ
ﻛﯩﺸ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻟﺘﯜرﮔن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ".ﺗﯜﮔﯩﺪى] .داﺋﯩﻤﯩ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ ﭘﺗﯩﯟاﺳ.[(22/87)
ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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