 ‐ 83381ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎل ،ﭼﺎچ ۋە ﺗﯩﺮﻧﺎق ﺋﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ
ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ
ﺳﯘﺋﺎل

ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋر ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻳﺎل ﺑﻮﻟﺴﯘن ﭼﺎﭼﻨ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﺸ ۋە ﺗﯩﺮﻧﺎق ﺋﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟،
زۇﻟﮭﺟﺠ ﺋﯧﻴ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ دﯨﻘﻘت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى ﻗﺎﻳﺴ؟ .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.
زۇﻟﮭﺟﺠ ﺋﯧﻴ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﯜﭼﯜن ﭼﺎچ ﺋﯧﻠﯩﺶ ،ﺗﯩﺮﻧﺎق ﺋﯩﻠﯩﺶ ۋە
ﺑدەﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﻳﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﻠﯩﺸ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﯘﻣﻤﯘ ﺳﻟﻣ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ﭘﻳﻐﻣﺒر
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ،زۇﻟﮭﺟﺠ ﺋﯧﻴ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﺘﺎ ،ﭼﺎچ‐ﺳﺎﻗﺎل ۋە ﺑدەن ﻣﯘﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﻟرﻧ ﺋﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﻛﯧﺮەك.
ﻳﻧ ﺑﯩﺮ رﯨﯟاﻳﺗﺘ :زۇﻟﮭﺟﺠ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎۋۋاﻟﻘ ﺋﻮن ﻛﯘﻧ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪە ،ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻼر ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﺴﺎ،
ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ۋە ﺑدەن ﻣﯘﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﮬﯧﭻ ﻧرﺳﯩﻨ ﺋﺎﻟﻤﯩﺴﯘن ،دﯦﻴﯩﻠن] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1977 ﮬدﯨﺲ[.
ﻧۋەۋﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ زۇﻟﮭﺟﺠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎۋۋاﻟﻘ ﺋﻮن ﻛﯜﻧ
ﻛﯩﺮﮔﻧﺪە ﻧﯧﻤ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﺑﻮﻟﺪى ،ﺳﺋﯩﻴﺪ ﺋﯩﺒﻨ ﻣﯘﺳﻳﻴﯩﺐ ،رەﺑﯩﻴﺌ ،ﺋﮬﻤد،
ﺋﯩﺴﮭﺎق ،داۋۇد ۋە ﺑزى ﺷﺎﭘﯩﺌ ﻣزﮬب ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮى :ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻨ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗدەر ﭼﺎچ ﺋﯧﻠﯩﺸ ،ﺗﯩﺮﻧﺎق
ﺋﯧﻠﯩﺸ ۋە ﺑدەن ﻣﯘﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺋﯧﻠﯩﺸ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ .ﺋﯩﻤﺎم ﺷﺎﭘﯩﺌ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻣﺮاﮬﻠﯩﺮى :ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﭼﺎچ ،ﺗﯩﺮﻧﺎق ﺋﯧﻠﯩﺸ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼر ﮬﺎرام ﺋﻣس ﺑﻟ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرەﻟﻤﻳﺪۇ دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ" .ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺷرﮬﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯧﻠﯩﻨﺪى" .ﺑﯘ ﮬﻛﯜم ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧ ﺋز ﺋﯧﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ.
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ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ :زۇﻟﮭﺟﺠ ﺋﯧﻴ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪە ،ﺋزى ﻳﺎﻛ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﺴ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎل ﭼﯧﭽﯩﻨ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ :ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﭼﯧﭽﯩﻨ ﭼﯘۋۇپ
ﻳﯘﺳﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﻟﯧﯩﻦ ﺗﺎﻏﺎق ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺗﺎرﯨﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﭼﺎﭼﻨ ﺗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ﭼﺎچ ﻳﯘﻟﯘﻧﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﭼﺎﭼﻨ ﭼﯘۋۇپ
ﻳﺎﻛ ﻳﯘﻳﯘپ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽ ﭼﺎچ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﺗﺴ ﺑﯘﻧﯩﯔ زﯦﻴﯩﻨ ﻳﻮق دەﻳﺪۇ"] .ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز ﭘﺗﯩﯟاﻟﯩﺮى"-18ﺗﻮم -47ﺑت[.
ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﻴﯩﻢ‐ﻛﯩﭽك ،ﺧﯘﺷﺒﯘي ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺋﯧﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ۋە ﺟﯩﻨﺴ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ
ﭼﻛﻠﻧﻤﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ‐70290 ﻧﯘﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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