 ‐ 82077ﮬج ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﺪە ﭼﺎﭼﻨ ﺋﺎﻟﺪۇرۇش ﻳﺎﻛ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﺸﺘﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﯩﻘﺪار ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

راﻣﺰاﻧﺪا ﺋﻣﺮە ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﭼﯧﭽﯩﻤﻨ ﺋﺎﻟﺪى ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ،ﻛﻳﻨ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ،ﺋﻮڭ ۋە ﺳﻮل ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﺘﯩﻢ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻢ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﭘﺘﯩﻤﯘ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﮬﺟﺪە ﭼﯧﭽﯩﻨ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﭼﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﺋﺎﻟﺪۇرۇﺷﻨﯩﯔ ﺋۋزەل ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﺪە ﭘﯩﻘﮭ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﮬﯧﭻ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻳﻮق ،ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻤﯘ ﭼﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﺋﺎﻟﺪۇرﻏﺎن ۋە ﭼﯧﭽﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘق
ﺋﺎﻟﺪۇرﻏﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺋﯜچ ﻗﯧﺘﯩﻢ ۋە ﭼﯧﭽﯩﻨ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﻘﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن"] .ﭘﯩﻘﮭ ﺗﻮﭘﻼﻣﻠﯩﺮى"-18ﺗﻮم -98ﺑت[.
ﭼﺎﭼﻨ ﺋﺎﻟﺪۇرۇش ﻳﺎﻛ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﺸﺘﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋڭ ﺋﺎز ﻣﯩﻘﺪار ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﺎﻟﯩ ۋە ﮬﻧﺒﻟ
ﻣزﮬپ ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮى ﭼﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺑزﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻟﺪۇرﺳﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻤﯘ ﭼﯧﭽﯩﻨﯩﯔ
ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﺋﺎﻟﺪۇرﻏﺎن ،ﭼﺎﭼﻨ ﺋﺎﻟﺪۇرۇش دﯦن ﻣﯘﺗﻠق ﺳزﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﭼﯧﭽﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎﻟﺪۇرۇش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ
ﭼﯜﺷﻧﺪۈرﮔن ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺳﯜﻧﻨﺗ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﺶ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ.
ﮬﻧﻓﯩ ﻣزﮬپ ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮى ﭼﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺗﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎﻟﺪۇرﺳﺎ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎز ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ دەپ
ﻗﺎراﻳﺪۇ.
ﺷﺎﻓﯩﺌ ﻣزﮬپ ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮى ﭼﺎﭼﻨ ﺋﺎﻟﺪۇرﻏﺎﻧﺪا ﻳﺎﻛ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﻘﺎﻧﺪا ﺋﺎز ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜچ ﺗﺎل ﭼﺎﭼﻨ ﺋﺎﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ
ﻗﺎراﻳﺪۇ.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﯘداﻣ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ"ﺋل ﻣﯘﻏﻨ "ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳرﻧﯩﯔ -3ﺗﻮم -196ﺑﯩﺘﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﭼﺎﭼﻨ ﺋﺎﻟﺪۇرۇش ﻳﺎﻛ
ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﺸﺘﺎ ﭼﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤدﺗﯩﻦ دەﻟﯩﻞ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ،ﺋﯩﻤﺎم
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ﻣﺎﻟﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪاق دﯦن .ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤدﺗﯩﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻳﻧ ﺑﯩﺮ رﯨﯟاﻳﺗﺘ ﭼﺎﭼﻨﯩﯔ ﺑزﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻟﺪۇرﺳﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەﻳﺪۇ .ﺋﯩﻤﺎم
ﺷﺎﻓﯩﺌ ﭼﺎﭼﻨ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﺸﺘﺎ ﺋﯜچ ﺗﺎل ﭼﺎﭼﻨ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەﻳﺪۇ .ﺋﯩﺒﻨ ﻣﯘﻧﺰﯨﺮ :ﭼﺎﭼﻨ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﺘ دﯦن ﺳز ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ
ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﯩﻘﺪاردا ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦن ﻗﺎراﺷﻨ ﺗﺎﻟﻠﯩﺪى .ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ :ﺳﯩﻠر ﭼﯧﭽﯩﻼرﻧ ﺋﺎﻟﺪۇرۇﯕﻼر دﯦن
ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﻨ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺰ ،ﭼﺎﭼﻨ ﺋﺎﻟﺪۇرۇش دﯦن ﭼﺎﭼﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﺋز ﺋﯧﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻤﯘ ﭼﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﺋﺎﻟﺪۇرۇپ ﺋﺎﻳﺗﺘﯩ ﻣﯘﺗﻠق ﺳزﻧ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرﮔن ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘ ﮬﻗﺘ
ﺳﯜﻧﻨﺗ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﺶ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻣﺎﻟﯩ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ"ﺋﺗﺘﺎج ۋەﻟﺌﯩﻠﯩﻴﻞ"ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -4ﺗﻮم -181ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﭼﯧﭽﯩﻨ ﺋﺎﻟﺪۇرﻏﺎن ﻳﺎﻛ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﻘﺎن
ﻛﯩﺸ ﭼﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﺑزﯨﺴﯩﻨ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﭗ ﺑزﯨﺴﯩﻨ ﻗﻮﻳﯘپ ﻗﻮﻳﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺑﯘ ﻗﺎراش ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎت ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺳﯩﺰ ﺳﻮﺋﺎﻟﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ﭼﺎﭼﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪى ،ﻛﻳﻨ ،ﺋﻮڭ ۋە ﺳﻮل
ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﭼﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺑزﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻟﺪۇرﻏﺎن ﻛﯩﺸ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻐﺎ ﻗﺎراپ ﺑﺎﻗﺴﯘن :ﺋﮔر ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﺋزﯨ ﭘﺗﯩﯟا ﺑرﮔن
ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻏﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﮬﯧﭻ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﮔر ﺋز ﺧﺎﮬﯩﺸ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ دۇرۇس
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﯧﮭﺮام ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪە ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻤﯩﻨ ﺳﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﺋﯧﮭﺮام ﻛﯩﻴﯩﻤﯩﻨ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ﭼﯧﭽﯩﻨﯩﯔ
ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﺋﺎﻟﺪۇرﯨﺪۇ ﻳﺎﻛ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﺪۇ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯧﮭﺮاﻣﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯩﻠﻤﺳﻠﯩﺘﯩﻦ ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺖ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻳﯜزﺑرﮔن
ﺋﯩﺸﻼردا ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﭼﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﭗ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك؟ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﺟﺎۋاپ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﺋﮔر ﺑﯩﻠﻤﺳﻠﯩﺘﯩﻦ ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﮬﺎزﯨﺮﻧﯩﯔ ﺋزﯨﺪە ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨ ﺳﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﺋﯧﮭﺮام ﻛﯩﻴﯩﻤﯩﻨ
ﻛﯩﻴﯩﭗ ﭼﯧﭽﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎﻟﺪۇرۇﺷ ﻳﺎﻛ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﭼﯜﻧ ﺑﯩﻠﻤي ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸ ﺋﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﭼﺎﭼﻨ ﺋﺎﻟﺪۇرۇش
ﻳﺎﻛ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﻛﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺷرت ﺋﻣس ،ﺑﻟ ﻣﻛﯩﺪە ۋە ﻣﻛ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪا ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﺑﯩﺮەر ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ
ﭘﺗﯩﯟاﺳﯩﻐﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﮬﯧﭻ ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ :ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﯕﻼر ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﻮراﯕﻼر
دﯦن] .ﺳﯜرە ﻧﮬﻞ -43ﺋﺎﻳت[ .ﺑزى ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر :ﺑﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﭼﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺑزﯨﺴﯩﻨ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﺶ ﭼﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﻘﺎﻧﻐﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎش دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ] .ﺋﻮﻧﯩﻨﭽ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺶ ﭘﯩﺮاﮔﺮاﻣﯩﺴ.[
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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