 ‐ 49022ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ۋاﻗﺘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣن ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺸﻨﯩﯔ دەﺳﻠﭘ ۋە ﻛﯧﻴﯩﻨ ۋاﻗﺘﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺑﯩﻠﯩﺸﻨ ﺋﺎرزۇ ﻗﯩﻠﯩﻤن؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ
ﺳﻮراﻳﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﭼﻮڭ ﺷﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ۋاﻗﺘ ﻗﯘرﺑﺎن ﮬﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧ ﻗﺎدﯨﺮ
ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯜن ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﺎﺷﺎﻧﻐﺎﻧﻼر ،ﺋﺎﺟﯩﺰﻻر ﻗﯩﺴﺘﺎﯕﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑردەﺷﻠﯩﻖ
ﺑﯧﺮەﻟﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ۋە ﻛﯧﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﺋﺎﺗﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺳﻤﺎ ﺑﯩﻨﺘ ﺋﺑﯘ ﺑﻛﯩﺮ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎ
ﻗﯘرﺑﺎن ﮬﯧﻴﺖ ﻛﯧﭽﯩﺴ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇﺷﯩﻨ ﻛﯜﺗﺗﺘ ،ﺋﺎي ﻏﺎﻳﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯘزﺗﻟﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﻣﯩﻨﺎﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ،ﺷﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎش
ﺋﺎﺗﺎﺗﺘ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗ ۋاﻗﺘ ﮬﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧ ﻛﯜن ﺋﻮﻟﺘﯘرﻏﯩﭽ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺶ ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺮى ﻗﯩﺴﺘﺎﯕﭽﯩﻠﯩﻖ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﺗﯘرﻏﺎن ﺋﻮرﻧ ﺋﯘ ﻳرﮔ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺗﺎﺷﻨ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺋﯧﺘﯩﺸﻨ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺋﺎﺗﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﮬﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧ
ﺋﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﺎﺷﻨ ﺋﻮن ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﻛﯜﻧ ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇﻏﯩﭽ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرۈﺷ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺗﺷﺮﯨﻖ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﺋﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﺎﺷﻨ ﻳﻧ ﺋﻮن ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ،ﺋﻮن ﺋﯩﯩﻨﭽ ۋە ﺋﻮن ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﺋﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﺎﺷﻨ ﻛﯜن
ﺗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﭘﯩﺸﯩﻨﻨﯩﯔ ۋاﻗﺘ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎرﺗﯩﭗ ﻛﯧﭽﯩﯩﭽ ﺋﺎﺗﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻤﯘ ﻗﯩﺴﺘﺎﯕﭽﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼر
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻛﯧﭽﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇﻏﯩﭽ ﺋﺎﺗﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻮن ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ،ﺋﻮن ﺋﯩﯩﻨﭽ ۋە ﺋﻮن ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ ﻛﯜﻧﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨ
زاۋاﻟﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﻳﻧ ﭘﯩﺸﯩﻨﻨﯩﯔ ۋاﻗﺘ ﻛﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﺎﺗﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻤﯘ ﺗﺎﺷﻨ
ﭘﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ۋاﻗﺘ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯧﺘﯩﭗ ،ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ :ﮬج ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠﯩﺮﯨﻼرﻧ ﻣﻧﺪﯨﻦ ﺋﮔﯩﻨﯩﻼر دﯦن ،ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ
ﺗﯘرۇﭘﻤﯘ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺸﻨ ﻣﯘﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﻘﺎ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرۈﺷ ،زاۋال ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺳﺎﻟﻘﯩﻦ ۋە ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺶ ﺋﺎﺳﺎن
ﺗﯘرۇﭘﻤﯘ ﺋﺎﺗﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ،ﺗﺎﺷﻨ ﭘﯧﺸﯩﻦ ۋاﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﺎﺗﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك
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ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻛﯜن ﺋﯧﯩﻠن ۋاﻗﺘﯩﺪا ﭘﯧﺸﯩﻦ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺗﺎش ﺋﺎﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯘ ﺗﺎﺷﻨ زاۋاﻟﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى
ﻳﻧ ﭘﯩﺸﯩﻨﻨﯩﯔ ۋاﻗﺘ ﻛﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﯧﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ ،ﺋﮔر دۇرۇس ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻟﯟەﺗﺘ
ﭘﯧﺸﯩﻦ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﺋﺎۋۋاﻟﻘ ۋاﻗﯩﺘﯩﺪا ﺋﻮﻗﯘش ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﺎﺷﻨ زاۋاﻟﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﯧﺘﯩﺶ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻻﺗﺘ.
ﺳزﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﯘﻻﺳﯩﺴ :ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن دەﻟﯩﻠﻠر ﺗﺷﺮﯨﻖ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﺪە ﺗﺎﺷﻨ زاۋاﻟﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﺎﺗﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ"] .ﺋﯩﺴﻼم ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮى ﭘﺗﯩﯟاﺳ-560"ﺑت[.
ﻳﻧ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ ":ﻗﯘرﺑﺎن ﮬﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧﯩﺪﯨ ﭼﻮڭ ﺷﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ۋاﻗﺘ ،زۇﻟﮭﺟﺠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮن ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﻛﯜﻧ ﺗﺎڭ
ﻳﻮرۇش ﺑﯩﻠن ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺪۇ ،ﻳﺎﺷﺎﻧﻐﺎﻧﻼر ۋە ﺋﺎﺟﯩﺰﻻر ۋە ﻗﯩﺴﺘﺎﯕﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑرداﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮەﻟﻤﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯘرﺑﺎن ﮬﯧﻴﺖ
ﻛﯧﭽﯩﺴ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻛﯧﭽﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺗﺷﺮﯨﻖ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﺪە ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎۋۋاﻟﻘ ﭼﻮڭ ﺷﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎش ﺋﺎﺗﻘﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎۋۋاﻟﻘ ۋاﻗﺘ زاۋاﻟﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﯩﺸﯩﻨﻨﯩﯔ دەﺳﻠﭘ ۋاﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﺗﯩﺴ ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇش ﺑﯩﻠن ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺪۇ ،ﺗﺷﺮﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗ ﻛﯜﻧ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺗﺎش
ﺋﯧﺘﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻛﯧﭽ ﺋﻮن ﺗﺗﯩﻨﭽ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﺪۇر ،ﭼﯜﻧ ﺗﺷﺮﯨﻖ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى دﯦن ﮬﯧﻴﺘﻨﯩﯔ ﺗﺗﯩﻨﭽ ﻛﯜﻧ ﻳﻧ
زۇﻟﮭﺟﺠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮن ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ ﻛﯜﻧ ﻛﯜن ﺋﻮﻟﺘﯘرۇش ﺑﯩﻠن ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻠردە ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺶ ﻳﺎﺧﺸ ،ﺋﻣﻤﺎ
ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﮬﺎﺟﯩﻼر ﻛپ ،ﻗﯩﺴﺘﺎﯕﭽﯩﻠﯩﻖ ،ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ ﭘرۋا ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋزﯨ ﺋزﯨﻴت ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﻳﺎﻛ
ﺑك ﺟﺎﭘﺎ ﺗﺎرﺗﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﻧﺴﯩﺮﯨﺴ ﺗﺎﺷﻨ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺋﺎﺗﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﮬﯧﭻ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺋﺎﺗﺴﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﺷﯘﻧﺪاﻗﺘﯩﻤﯘ ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺗﭽﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑك ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﺋﺎﺗﻘﺎن ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ"] .ﺋﯩﺴﻼم ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮى
ﭘﺗﯩﯟاﺳ-558-557"ﺑت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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