 ‐ 115574ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻗﺎﻧﺪاق ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل

ﺑﯩﺮ ﻣﺳﯩﻠﯩﻨ ﭼﯜﺷﯜﻧﯜﺷﺘ ﻣن ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯧﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎر ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﻮﻟﯩﺸ
زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻣﺳﯩﻠن :ﻣن ﺑدەن ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻘﯩﻤﻨ ﭼﯜﺷﯜرۈﺷﻨ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻤن ،ﻣن ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ
ﺑﻮﻟﯘش ﺋﯜﭼﯜن ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﻤن ،ﺑﯘ ﻣﻗﺴﯩﺘﯩﻢ ﺧﺎﺗﺎﻣﯘ؟ ،ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺗﻮﻏﺮا ﻧﯩﻴت ﻗﺎﻧﺪاق
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ ،ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺗﻮﻳﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﺴﺎق ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ دەﻳﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﻣﻟﯩ
ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈﻟﯜﺷ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ .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.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺗﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧ ۋە ﺑﯘﻳﺮۇق‐ﭼﻛﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﯘﭼﯩﺪۇر .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧ ﺋزﯨﻨﯩﯔ
ﭘرۋەردﯨﺎرى ،ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼﯩﺴ ۋە ﺋﯩﺒﺎدەﺗ ﮬﻗﻠﯩﻖ دەپ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯜﻟﯜﻏﻠﯘﻗ ،ﮬﻣﻤﯩﻨ ﺋﯩﺪارە ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺋﯩﻧﻠﯩ ۋە ﻳﻛ‐
ﻳﯧﺎﻧﯩﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩﻨ ۋە ﺟﯧﻨﯩﻨ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘرﯨﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﺷ ۋە رازﯨﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋزﯨﻨﯩﯔ دۇﻧﻴﺎ‐
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ ﻣﻗﺴﯩﺘ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋزﯨﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻧﺪﯨﻠرﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎرﯨﺪا ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻗُﻞ اﻧﱠﻨ ﻫﺪَاﻧ رﺑ ِاﻟَ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘَﻘﻴﻢ دِﻳﻨًﺎ ﻗﻴﻤﺎ ﻣﻠﱠﺔَ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﻨﻴﻔًﺎ وﻣﺎ ﻛﺎنَ ﻣﻦ اﻟْﻤﺸْﺮِﻛﻴﻦ . ﻗُﻞ انﱠ
ﺻَﺗ وﻧُﺴ وﻣﺤﻴﺎي وﻣﻤﺎﺗ ﻟﻪ رب ِاﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ  . ﺷَﺮِﻳﻚَ ﻟَﻪ وﺑِﺬَﻟﻚَ اﻣﺮت واﻧَﺎ اول اﻟْﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ)» :ﺋ
ﻣﯘﮬﻣﻤد! ﺑﯘ ﻣﯘﺷﺮﯨﻼرﻏﺎ( ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨ» ،ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻢ ﻣﯧﻨ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻳﻧ ﺗﻮﻏﺮا دﯨﻨﻐﺎ ،ﺑﺎﺗﯩﻞ دﯨﻨﻼردﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮا دﯨﻨﻐﺎ
ﺑﯘراﻟﻐﺎن ﺋﯩﺒﺮاﮬﯩﻤﻨﯩﯔ دﯨﻨﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى ،ﺋﯩﺒﺮاﮬﯩﻢ ﻣﯘﺷﺮﯨﻼردﯨﻦ ﺋﻣس ﺋﯩﺪى) ،ﺋ ﻣﯘﮬﻣﻤد!( ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨ» ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻢ،
ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻢ ،ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻢ ۋە ﻣﺎﻣﺎﺗﯩﻢ)دۇﻧﻴﺎدا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻢ ۋە ﺗﺎﺋت‐ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠﯩﺮﯨﻢ( ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺋﺎﻟﻼھ
ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر .ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺷﯧﺮﯨ ﻳﻮﻗﺘﯘر ،ﻣن ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﻐﺎ )ﻳﻧ ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﯩﻼ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ( ﺑﯘﻳﺮۇﻟﺪۇم ،ﻣن
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋۋۋﯨﻠﯩﻤن] «.ﺳﯜرە ﺋﻧﺌﺎم -163-161ﺋﺎﻳت[.
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ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨ ﺋﺎﻳﺗﺘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻣﻧﺎﻧ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ﻣﻗﺴﯩﺘﯩﻨ
ﻧﯩﻴﺗﺘ ﮬﺎزﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﯘﺧﻠﯩﺴﺎ ﺟﯩﺴﻤﯩﻨ راﮬﺗﻠﻧﺪۈرۈپ ﺋﻮﻳﻐﺎﻧﻐﺎﻧﺪا ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺟﯘﺷﻘﯘن ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺳﺎۋاپ ﺋﯜﻣﯩﺪ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﻳﯧﺴ‐ﺋﯩﭽﺴ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻛﯜﭼﻠﯩﻨﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺗﻮي ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯩﭙﭙﺗﻠﯩﻚ
ﺑﻮﻟﯘﺷﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮬﺎراﻣﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﮬﺎﻻل ﺑﯩﻠن ﻣﺷﻐﯘل ﺑﻮﻟﯘﺷﻨ ،ﺋۋﻻد ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙ ﺑﯩﻠن
زﯦﻤﯩﻨﻨ ﮔﯜﻟﻧﺪۈرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸ ﭘرزەﻧﺘﻠرﻧ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺳزﻟﯩﺴ ﻳﺎﺧﺸ ﺳز ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺳﯜﻛﯜت ﻗﯩﻠﺴﺎ
ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋزى ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺧﯩﺮاﺟﯩﺘﯩ ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاپ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﮔﻧﺴ ،ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ،دەرس ﺑرﺳ،
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻧﻤﯘ ﺳﺎۋاپ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪا ﻣﻗﺴﯩﺘ ﺋﺎﻟﻼھ رازﯨﻠﯩﻘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :دۇرۇس ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗﺎﺋﯩﺘﯩ ﻳﺎردەم ﺋﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻛﯧﺮەك""] .ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﻣﺟﻤﯘﺋﺳ-10"ﺗﻮم -461-460ﺑت[.
ﺑﯘ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﺘﯩ ﺋﻣﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ دﯦن
ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﻠﻤﯩﺴ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧ ﺗۋەﻧﺪﯨ ﺋﯩ ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺟﯘﻏﻼﻳﻤﯩﺰ:
-1ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﺪە ﺷرﯨﺌت ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﻨ ﻻزﯨﻢ ﺗﯘﺗﯘش ،ﺑﯩﺮەر ۋاﺟﯩﭙﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ۋە ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻨ
ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ.
-2ﻗﻟﺒﯩﺪە ﻣﯘﺷﯘ ﺋﻣﻟﻨ ﺋﺳﻠﯩﺪە دۇﻧﻴﺎﻟﯩﻖ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاﭘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻣﻟ ﺋﯘﻻﺷﺘﯘرﻏﯩﻠ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ دﯦﻧﻨ ﻣﯘﻻﮬﯩﺰە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك.
ﺑﯘﻧ ﺋﻣﺪى ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑدەن ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻘﯩﻨ ﻳﯕﯩﻠﻠﺗﺘﯜرۈش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﯩﺰﻏﺎ ﺗﺗﺒﯩﻘﻼش ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ
ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩﯩﻨ ﺋﺎﺳﺮاپ ،ﺋز ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬق‐ﮬﻮﻗﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻨ ﻣﯘﻛﻣﻤل ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺧﺎﻻپ
ﺑدەن ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻘﯩﻨ ﭼﯜﺷﯜرﺳ ﻳﺎﻛ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﻛرۈﻧﯜپ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ﺋﯘﻻر ﺑﯩﻠن
ﻳﺎﺧﺸ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺋﯜﭼﯜن ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎل ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﻣﯘﮬﺑﺒت ۋە
ﺑﺧﯩﺖ‐ﺳﺎﺋﺎدەﺗﻨ ﺋﻣﻟﯩﻠﺷﺘﯜرۈﺷﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺑﯘ ﮔﯜزەل ﻣﻗﺴﯩﺘ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاﭘﻘﺎ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇ.
ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﻣﯘﺷﯘ دۇرۇس ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑزى ﻛﺎﭘﯩﺮﻻرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻨ ﻳﺎﻛ ﻗﯩﺰﻻرﻧ ﺋﺎزدۇرۇش ﺋﯜﭼﯜن
ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺷﻳﺘﺎﻧ ﻣﻗﺴﺗﻠرﻧ ﺋﯩﺮادە ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ﺑﯘ ﻛﯩﺸ ﮔﯘﻧﺎھ ۋە ﺋﺎزاﺑﻘﺎ ﮬﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
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ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯘﺑﺎھ ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﭘﻗت ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ،ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاپ ،ﭘزﯨﻠﺗ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ.
ﺋﯩﺒﻨ ﮬﺎج رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :دۇرۇس ﺋﯩﺶ ﻧﯩﻴت ﺑﯩﻠن ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋزﮔﯜرﯨﺪۇ""] .ﺋل ﻣدﺧل"-1ﺗﻮم -21
ﺑت[.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯩﻢ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ﻧﯩﻴﯩﺘ ﺑﯩﻠن
ﻗﯩﻠﻐﺎن دۇرۇس ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى ﺗﺎﺋﺗ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯩ ﺗرﯨﭙ ﺑﺎراۋەر ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﺋﻣﻟﻠﯩﺮى ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ"] .ﻣدارﯨﺠﯩﺴﺴﺎﻟﯩﯩﻴﻦ"-1ﺗﻮم -107ﺑت[.
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺳﺋد ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺑ ۋەﻗﻘﺎس
رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻏﺎ» :ﺳن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رازﯨﻠﯩﻘﯩﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮬر ﻧرﺳ ﻧﭘﯩﻘ ﻗﯩﻠﺴﺎڭ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺟﯩﺮ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ ﮬﺗﺘﺎ
ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻟﻮﻗﻤﺎ ﻳﯧﻤﻛﯩﻤﯘ ﺋﺟﯩﺮ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ« دﯦﺪى] .ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-56ﮬدﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ
رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1628ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺑﯘ ﮬدﯨﺴ ﺋﯧﺰاﮬﺎت ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﺘ ،دۇرۇس ﺋﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
رازﯨﻠﯩﻘ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ ﺑﯘ ﺗﺎﺋﺗ ﺋرۈﻟﯜپ ﺳﺎۋاﭘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﯘﻧﯘ ﺳزى ﺑﯩﻠن
ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇش ﺑرﮔن» :ﮬﺗﺘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻟﻮﻗﻤﺎ ﻳﯧﻤﻛﯩﻤﯘ ﺋﺟﯩﺮ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ« ،ﭼﯜﻧ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻳﺎﻟ دﯦن ﺋﯘﻧﯩﯔ دۇﻧﻴﺎدا دۇرۇس ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻟززەت ۋە ﺷﮬﯟەﺗﻨ ﻗﺎﻧﺪۇرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺧﺎس ﻧﯧﺴﯩﯟﯨﺴ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻟﻮﻗﻤﺎ
ﻳﯧﻤك ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘش ﺋﺎدەﺗﺘ ﺋﻮﻳﻨﯩﺸﯩﺶ ،ﻛﻳﯜﻧﯜش ۋە دۇرۇس ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻟززەﺗﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ،ﺑﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ ﺗﺎﺋﺗﻠردﯨﻦ
ﺋڭ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﮬﺎﻟﺗﺘﯘر ،ﺷﯘﻧﺪاق ﺗﯘرۇﻗﻠﯘق ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﻟﻮﻗﻤﺎ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رازﯨﻠﯩﻘ ﺗﻟپ
ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺧۋەر ﺑردى .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻛﯜﻧﺪۈﻟﯜك ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﺪا ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺋﯩﺸﻼردﯨﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼھ رازﯨﻠﯩﻘﯩﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاﺑﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇ.
ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﺳﻠ دۇرۇس ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨ ﺋﺎﻟﻼھ رازﯨﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺳﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ دﯦﻧﻨ
ﺋز ﺋﯧﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ .ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻗﺴﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﻳﯧﻤك ﻳﯧﺴ ،ﺟﯘﺷﻘﯘن ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋﯩﺒﺎدەت
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﺧﻠﯩﺴﺎ .ﺋﺎﻳﺎﻟ ۋە ﭼرﯨﺴ ﺑﯩﻠن ﺋزﯨﻨ ،ﻛزﯨﻨ ۋە ﺋﯘ ﺋﯩﯩﻴﻠﻧﻨ ﮬﺎراﻣﺪﯨﻦ ﺗﻮﺳﺎش ﺋﯜﭼﯜن ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﻧﺴ،
ﻳﺎﺧﺸ ﭘرزەﻧﺖ ﻗﺎﻟﺪۇرۇش ﺋﯜﭼﯜن ﮬﺎﺟﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺑﯘ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﯘ ﺳزﯨﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪۇ:
»ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯧﺮﯨﻼرﻧﯩﯔ ﺷﮬﯟﯨﺘﯩﺪﯨﻤﯘ ﺳدﯨﻘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ« .ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر"] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺷرﮬﯩﺴ-11 "
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ﺗﻮم -77ﺑت[.
ﺳﯘﻳﯘﺗﯩ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎدەﺗﺘﯩ دۇرۇس ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻳﺎﺧﺸ ﻧﯩﻴت ﺑﯩﻠن ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاﺑﻘﺎ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻛﻟﺘﯜرۈﻟن ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ دەﻟﯩﻞ :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ» :ﮬر ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﻗﺴت
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧرﺳﯩﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ« دﯦن ﺳزﯨﺪۇر .دۇرۇس ﺋﯩﺸﻨ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ﻣﻗﺴﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ
ﺳﺎۋاﺑﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ﺳﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﻳﺪۇ""] .ﺷرﮬ ﺳﯘﻳﯘﺗ ﺋﻻ ﻧﯩﺴﺎﺋ-1"ﺗﻮم-19ﺑت[.
ﺋﻟﯩﻤﺎﻻردﯨﻦ ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻛپ دەﻟﯩﻠﻠر ﻧﻗﻞ ﻗﯧﻠﯩﻨﻐﺎن .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ‐69960ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ
ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺳﻮﺋﺎل ﺳﻮرﯨﻐﯘﭼ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ ﺷﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻛ ،ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺳزﻟپ ﺋﺗن دۇرۇس ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ﻣﻗﺴﯩﺘﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬرﮔﯩﺰﻣﯘ ﭘرز‐ۋاﺟﯩﭗ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺋﻣس ،ﭼﯜﻧ ﺋﮔر دۇرۇس ﺑﻮﻟﻤﺎي ﭘرز‐ۋاﺟﯩﭗ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘﻧ ﺗرك ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﮔﯘﻧﺎﮬﺎر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﭘﻗت ﺋز ﻧﭘﺴ ۋە رﯨﻐﺒﯩﺘﯩﻨ ﻳﺎﻛ ﺷﮬﯟﯨﺘﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻳﺎﻛ ﮬﺎﺟﯩﺘﯩﻨ ﻗﺎﻣﺪاﺷﻨ ﻳﺎﻛ دۇرۇس ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ
ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻨﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﺴﺎ ۋە ﺑﯘ ﺷرﯨﺌت ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎن ۋە رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺶ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﺴ ،ﺷﯘ ﺋﯩﺸﻨ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﯩﻼ ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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