 ‐ 36567ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﻗﺎﻳﺴ ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك
ﺳﯘﺋﺎل

ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﭼﯧﭽﯩﻨ ۋە ﺗﯩﺮﻧﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎﻟﺴﺎ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ .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.
ﺷﻳﺦ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﺌزﯨﺰ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ زۇﻟﮭﺟﺠ ﺋﯧﻴ
ﻛﯩﺮﮔﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻨ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽ ﭼﯧﭽﯩﺪﯨﻦ ،ﺗﯩﺮﻧﺎﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ۋە ﺑدەن ﻣﯘﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺋﯧﻠﯩﺸ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ،
ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﯘﻣﻤﯘ ﺳﻟﻣ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن:
زۇﻟﮭﺟﺠ ﺋﯧﻴﯩﻨ ﻛرﺳﯕﻼر ﻳﻧ ﺑﯩﺮ رﯨﯟاﻳﺗﺘ :زۇﻟﮭﺟﺠ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎۋاﻟﻘ ﺋﻮن ﻛﯜﻧ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪە ،ﺳﯩﻠردﯨﻦ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼر ،ﭼﺎچ ،ﺗﯩﺮﻧﺎﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨ ﺋﺎﻟﻤﯩﺴﯘن] .ﺋﮬﻤد ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
ﻳﻧ ﺑﯩﺮ رﯨﯟاﻳﺗﺘ :ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻨ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯩﭽ ﭼﯧﭽﯩﺪﯨﻦ ۋە ﺗﯩﺮﻧﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨ ﺋﺎﻟﻤﯩﺴﯘن دﯦﻴﯩﻠن .ﻳﻧ ﺑﯩﺮ رﯨﯟاﻳﺗﺘ:
ﭼﯧﭽﯩﺪﯨﻦ ۋە ﺑدەن ﻣﯘﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨ ﺋﺎﻟﻤﯩﺴﯘن دﯦﻴﯩﻠن.
ﺋﮔر زۇﻟﮭﺟﺠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎۋاﻟﻘ ﺋﻮن ﻛﯜﻧ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺷﯘ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋاﻗﯩﺖ ﺑﺎﺷﻼپ
ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻨ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩ ﮬﯧﻤت :ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﮬﺟﻨﯩﯔ ﺑزى ﺋﻣﻟﻠﯩﺮﯨﺪە ﮬﺎﺟﯩﻼر ﺑﯩﻠن ﺋﻮرﺗﺎق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ
ﻣﺎل ﺑﻮﻏﯘزﻻش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ،ﭼﺎچ ۋە ﺗﯩﺮﻧﺎق ﺋﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﺋﯧﮭﺮاﻣﺪﯨ ﺑزى ﺋﯩﺸﻼردا
ﺋﻮرﺗﺎﻗﻠﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت.
ﺑﯘ ﮬﻛﯜم ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻐﯩﻼ ﺧﺎس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ۋاﻛﺎﻟﺗن ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺳﯩﻠردﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻼر ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﺴﺎ دﯦن ،ۋاﻛﺎﻟﺗن ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﯘﭼ
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دﯦﻤﯩن ،ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋز ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﯩﻠر ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻼﺗﺘ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻرﻧ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ
ﭼﻛﻠﯩﻧﻠﯩ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا دەﻟﯩﻠﻠر ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن.
ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ،ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى زۇﻟﮭﺟﺠ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﭼﯧﭽﯩﻨ ﺗﯩﺮﻧﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨ ۋە ﺑدەن
ﻣﯘﻳﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎﻟﺴﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﭼﯧﭽﯩﺪﯨﻦ ،ﺗﯩﺮﻧﺎﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ۋە ﺑدەن ﻣﻮﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻨ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻛﺮارﻟﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﻛﯧﺮەك ،ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﻛﺎﭘﺎرەت ﻛﻟﻤﻳﺪۇ ،ﮬم ﺑزى ﻧﺎدان
ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﺪەك ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﭼﻛﻠپ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﻛ ﺑﯩﻠﻤﺳﻠﯩﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﻳﺎﻛ ﭼﺎﭼﻠﯩﺮى ﺋزﻟﯩﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﺗﺴ ،ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﮔر ﺗﯩﺮﻧﯩﻘ ﺳﯘﻧﯘپ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻳﺎﻛ ﭼﺎﭼﻠﯩﺮى ﻛزﯨ
ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﻛ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨ ﺑﯩﺮەر ﺟﺎراﮬﺗﻨ داۋاﻻش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﺴﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ".
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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