 ‐ 13930ﺳﭘر ﺋﯧﻴﯩﺪﯨﻦ ،ﮬﯘﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ،ﺷﺎﻣﺎﻟﺪﯨﻦ ۋە ﺋﯩﺰﯨﺘﻘﯘ ﺟﯩﻨﺪﯨﻦ ﺷﯘم ﭘﺎل ﺋﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮق دﯦن ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ
ﻣﻧﯩﺴ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣن :ﺳﭘر ﺋﯧﻴﯩﺪﯨﻦ ،ﮬﯘﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ،ﺋﺎي ﻣﻧﺰﯨﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ۋە ﺋﯩﺰﯨﺘﻘﯘ ﺟﯩﻨﺪﯨﻦ ﺷﯘم ﭘﺎل ﺋﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮق دﯦن ﻣزﻣﯘﻧﺪا ﺑﯩﺮ ﮬدﯨﺴﻨ
ﺋﻮﻗﯘدۇم ،ﻣﯘﺷﯘ ﮬدﯨﺴﺘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺳزﻟرﻧ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈپ ﻗﻮﻳﯘﺷﯘﯕﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر ،ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،ﺋﺎﺋﯩﻠ‐ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑ ﻛﯩﺮاﻣﻼرﻏﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺋﯩﺒﻨ ﻣﯘﭘﻠﯩﮫ ﺋﻟﮭﻧﺒﻟ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼر ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻣﯘﺳﻨدﺗ ،ﺑﯘﺧﺎرى ،ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬدﯨﺲ ﺗﻮﭘﻼﻣﻠﯩﺮﯨﺪا
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ» :ﮬﯘﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ،ﺳﭘر ﺋﯧﻴﯩﺪﯨﻦ ﺷﯘم ﭘﺎل ﺋﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮق« دﯦن ﮬدﯨﺲ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ،ﺋﯩﻤﺎم ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ
ۋە ﮬدﯨﺲ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى :ﺋﺎي ﻣﻧﺰﯨﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ۋە ﺋﯩﺰﯨﺘﻘﯘ ﺟﯩﻨﺪﯨﻦ ﺷﯘم ﭘﺎل ﺋﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮق دﯦن ﺳزﻧ ﺋﺎرﺗﯘق ﻛﻟﺘﯜرﮔن.
ﺑﯘ ﺳزﻟرﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرﻟﯩﺸ :ﮬﯘﻗﯘش ،ﺋرەﭘﻠر ﺟﺎﮬﯩﻠﯩﻴت دەۋرﯨﺪە ،ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﯘپ دەﭘﻨ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﺑﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﮬﯘﻗﯘش ﭼﯩﻘﯩﺪۇ دەﻳﺘﺘ .ﺋﯘﻻر ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﺪا ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺳﯕﻛﻠﯩﺮى ﮬﯘﻗﯘﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯘﭼﯩﺪۇ دەپ
ﺋﻮﻳﻼﻳﺘﺘ ،ﺋﯘﻻر ﻳﻧ ":ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﻟﺘﯜرۈﻟﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎش ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﮬﯘﻗﯘش ﭼﯩﻘﯩﺪۇ ،ﻣﺎﯕﺎ ﺳﯘ ﺑﯧﺮﯨﻼر ،ﻣﺎﯕﺎ ﺳﯘ
ﺑﯧﺮﯨﻼر دەپ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎي ﺳﺎﻳﺮاﻳﺪۇ ،ﮬﺗﺘﺎ ﻗﺎﺗﯩﻠﺪﯨﻦ ﻗﯩﺴﺎﺳﯩﻨ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺋﻟﺘﯜرﯨﺪۇ دەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻼﺗﺘ.
ﺳﭘر ﺋﯧﻴﯩﺪﯨﻦ ﺷﯘم ﭘﺎل ﺋﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮق دﯦن ﺳزﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ :ﺋرەﭘﻠر ﺟﺎﮬﯩﻠﯩﻴت دەۋرﯨﺪە ﺳﭘر ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻦ ﺷﯘم ﭘﺎل
ﺋﺎﻻﺗﺘ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﮬدﯨﺴﺘ :ﺳﭘر ﺋﯧﻴﯩﺪﯨﻦ ﺷﯘم ﭘﺎل ﺋﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮق دﯦن ،ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻗﺎراﺷﺘﺎ :ﺋرەﭘﻠر
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﻮرﺳﯩﻐﯩﺪا ﻳﯩﻼن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺋﺗﯜزﮔﻧﺪە ﻳﯩﻼن ﺋر ﻛﯩﺸﯩ ﺋﺎزار ﻳﺗﯜزﯨﺪۇ ۋە دۈﺷﻤﻧﻠﯩﻚ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ دەپ ﻗﺎراﻳﺘﺘ .ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨ ﺑﯘ ﻗﺎراﺷﻨﯩﯔ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﯩﺘﺘ.
ﺋﯩﻤﺎم ﻣﺎﻟﯩﻚ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ :ﺟﺎﮬﯩﻠﯩﻴت ﺋﮬﻠ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠ ﺳﭘر ﺋﯩﻴﯩﻨ ﺋﯘرۇش ﭼﻛﻠﻧن ﺋﺎي دﯨﺴ ،ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠ ﺋﯘرۇش
ﭼﻛﻠﻧﻤﯩن ﺋﺎي دەپ ﺑﯩﯩﺘﺗﺘ ،دەﻳﺪۇ.
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ﺋﺎي ﻣﻧﺰﯨﻠﯩﺴ دﯦن :ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  28ﭼﯜﺷﯜش ﺋﻮرﻧ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬدﯨﺴﺘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯩﻨ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘرﺋﺎن
ﻛرﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :واﻟْﻘَﻤﺮ ﻗَﺪﱠرﻧَﺎه ﻣﻨَﺎزِل ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﺎﻳﻐﺎ ﺳﻳﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﻧﺰﯨﻠﻠرﻧ ﺑﻟﯩﻠﯩﺪۇق ]ﺳﯜرە ﻳﺎﺳﯩﻦ -39
ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺎي ﮬر ﺋﻮن ﺋﯜچ ﻛﯜﻧﺪە ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇش ﺑﯩﻠن ﻏرﯨﺐ ﺗرەﭘﺘ ﺑﯩﺮ ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ ﭼﯜﺷﯩﺪۇ ،ﻳﻧ ﺋﻮن ﺋﯜچ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺷرق ﺗرەﭘﺘﯩﻦ
ﻛﺗﯜرﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺪۇ ،ﺋرەﭘﻠر ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﭼﯜﺷﯜش ﺋﻮرﻧ ﺑﯩﻠن ﻛﺗﯜرﻟﯜش ﺋﻮرﻧ
ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ ﺋﯘدۇل ﻛﻟﻧﺪە ﻳﺎﻣﻐﯘر ﻳﺎﻏﯩﺪۇ دەپ ﻗﺎراپ ،ﻳﺎﻣﻐﯘرﻧ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﻛﺗﯜرۈﻟﯜش ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒت ﺑﯧﺮەﺗﺘ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن
ﺋﯘﻻر ﺋﺎي ﭘﺎﻻﻧ ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ ﭼﯜﺷﻧﺪە ،ﭘﺎﻻﻧ ﻳﯘﻟﺘﯘز ﭼﺎﻗﻨﯩﻐﺎﻧﺪا ﻳﺎﻣﻐﯘر ﻳﺎﻏﯩﺪۇ دەﻳﺘﺘ.
ﺋﻣﻤﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﻳﺎﻣﻐﯘرﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰﮔ ﻳﺎﻏﺪۇرۇپ ﺑردى ،ﺋﺎدەﺗﺘ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﺎﻣﻐﯘر ﻳﺎﻏﯩﺪۇ دەپ ﻗﺎراﻳﺘﺘ.
ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﭼﯜﺷﯜش ﺋﻮرﻧﯩﺪﯨﻦ ﺷﯘم ﭘﺎل ﺋﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﺎراﻣﻠﯩﻘ ﻳﺎﻛ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﻟﻤﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﯩﺮﺳﯩﺪا ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا
ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﺑﺎر.
ﺋﯩﺰﯨﺘﻘﯘ ﺟﯩﻦ‐ﺷﻳﺘﺎﻧﻼردﯨﻦ ﺷﯘم ﭘﺎل ﺋﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮق دﯦن ﺳزﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرﻟﯩﺸ :ﺋرەﭘﻠرﻧﯩﯔ "ﻏﻮل" دﯦن ﺳزى ﺟﯩﻦ ﻳﺎﻛ
ﺷﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﯜرى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭼل‐ﺑﺎﻳﺎۋاﻧﺪا ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﻛرۈﻧﯜپ ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﺎۋاز ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﺎزدۇرۇپ ﮬﺎﻻﻛﺗ ﺋﯩﻠﯩﭗ
ﺑﺎرﯨﺪۇ دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ ،ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨ ﺑﯘ ﺗﯜردﯨ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﻗﺎراﺷﻼرﻧ رەت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻗﺎراﺷﺘﺎ ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨ ﺋﯩﺰﯨﺘﻘﯘ‐ﺟﯩﻨﻼرﻧﯩﯔ ﻣۋﺟﯘﺗﻠﯩﻘﯩﻨ رەت ﻗﯩﻠﻤﯩﺪى ﺑﻟ ﺋرەﭘﻠرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﯨﺘﻘﯘﻻر ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨ ﺋﺎزدۇرۇپ
ﮬﺎﻻﻛﺗ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪۇ دﯦﻧﺪەك ﻗﺎراﺷﻠﯩﺮﯨﻨ رەت ﻗﯩﻠﺪى دﯦﻴﯩﻠﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯩﺰﯨﺘﻘﯘ‐ﺷﻳﺘﺎﻧﻼر ﺋﻣﻟﯩﻴﺗﺘ ﮬﯧﭻ ﻛﯩﺸﯩﻨ
ﺋﺎزدۇرۇﺷﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن :ﺋﯩﺰﯨﺘﻘﯘ‐ﺷﻳﺘﺎﻧﻼر زﯨﻴﺎن ﻳﺗﯜزەﻟﻤﻳﺪۇ ﻟﯩﯩﻦ
ﺧﯩﻴﺎل ﻗﯩﻠﺪۇرۇپ ﺋﺎرﯨﻼﺷﺘﯘرﯨﯟﯨﺘﯩﺪۇ دﯦن ﮬدﯨﺲ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪۇ .ﺧﻟﻼﻟﻨﯩﯔ ﺗﺎۋۇﺳﺘﯩﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن رﯨﯟاﻳﯩﺘﯩﺪە ،ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ
ﺳﭘردە ﺗﺎۋۇس رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻐﺎ ﮬﻣﺮا ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻳﺪا ﻗﺎﻏﺎ ﻗﺎﻗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ :ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ،دﯦﻧﺪە ،ﺗﺎۋۇس
رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺋﯘ ﺋﺎدەﻣ ":ﻗﺎرﻏﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻗﯩﻠﺪﯨﺸﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯜﺗﯩﻠﻣﺪۇ؟!! دەپ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻼپ ﺳن ﻣﺎﯕﺎ ﮬﻣﺮاھ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯩﻦ دەﻳﺪۇ"] .ﺷرﺋﯩﻴت ﺋﺎداﺑﻠﯩﺮى" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -3ﺗﻮم -370-369ﺑﺗﻠر[.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯩﻢ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ :ﻛﯧﺴل ﺋﺎدەم ﺳﺎق ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﻳﯩﻨﯩﻐﺎ
ﻛﯩﺮﻣﯩﺴﯘندﯦن ﮬدﯨﺴﻨ: ﻗﻮﺗﺎ ﺗﯜﮔﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎق ﺗﯜﮔﯩ ﻛﯧﺴل ﻳﯘﻗﯘش ﻳﻮق دﯦن ﮬدﯨﺲ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﻣﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪۇرۇﻟﻐﺎن دەپ
ﻗﺎراﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﻗﺎراش ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس ،ﺑﯩﺰ ﮬﺎزﯨﺮﻻ ﺳزﻟپ ﺋﺗﺘﯘق ،ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﺶ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﮬدﯨﺴﺘ ﭼﻛﻠﯩﯩﻨ :ﻛﯧﺴﻟﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺸ ﻳﻮق ،ﺳﭘر ﺋﯧﻴﯩﺪﯨﻦ ﺷﯘم ﭘﺎل ﺋﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮق دﯦﻧﺪﯨﻦ
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ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺟﺎﮬﯩﻠﯩﻴت ﺋﮬﻠﯩﻨﯩﯔ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎدى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎدى ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺷﯧﺮﯨﻚ ۋە ﻛﯘﭘﯩﺮ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻐﺎ
ﻗﯘرۇﻟﻐﺎن.
ﺋﻣﻤﺎ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ :ﻛﯧﺴل ﺋﺎدەم ﺳﺎق ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﻳﯩﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﻣﯩﺴﯘن دﯦن ﮬدﯨﺴ ﺗﻮﻏﯩﺮﺳﯩﺪا ﺋﯩ ﺧﯩﻞ
ﻗﺎراش ﺑﺎر:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﯘﻗﯘﺷﻨ ﺗﻗﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻧﯩﺴﺒﺗن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻛﯕﻠﯩﺪە ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ۋە ﻗﻮرﻗﯘﺷﻨﯩﯔ ﭘﻳﺪا
ﺑﻮﻟﯩﺸ ،ﻛﯧﺴل ﻳﯘﻗﯩﺪۇ دﯦن ﺋﯩﺘﯩﻘﺎد ﺑﯩﻠن ﻳﯩﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔن ﻛﯩﺸﯩﻠردﯨﻦ ﺗﺷﯟﯨﺸﻠﯩﻨﯩﺶ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻗﻮﭘﺎﻟﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ
ﺋﯩﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻼر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣزﻛﯘر ﮬدﯨﺲ ﺑﯩﻠن ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق زﯨﺘﻠﯩﻖ ﻳﻮق.
ﺋﯩﯩﻨﭽﯩﺴ :ﻛﯧﺴل ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺳﺎق ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﻳﯩﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﺎق ﺋﺎدەﻣ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﯩﻨﯩﯔ
ﺳۋەﺑ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺸ ۋە ﻛﯧﺴل ﻛﯩﺮﯨﺸ ﺳۋەﺑ ﺑﯩﻠن ﺳﺎق ﺋﺎدەﻣ ﻛﯧﺴل ﻳﯘﻗﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﺎق ﺋﺎدەﻣ
ﻛﯧﺴﻟﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺸﯩﻨ ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎرﺷﯩﺴﯩﺪﯨ ﺳۋەﺑﻠر ﺑﯩﻠن ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳۋەﭘﻠر ﺑﯩﻠن ﭼﻛﻠپ
ﻗﻮﻳﯘﺷ ﻣﯘﻣﯩﻦ ،ﺑﯘ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺋﮬﻠﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎرﺷﯩﺴﯩﺪﯨ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﺗۋﮬﯩﺪ ﺋﻗﯩﺪﯨﺴ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺷﺎﭘﺎﺋت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺷﺎﭘﺎﺋﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﺎﻳﺗ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻨُﻮا اﻧﻔﻘُﻮا ﻣﻤﺎ رزَﻗْﻨَﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﻗَﺒﻞ ان ﻳﺎﺗ ﻳﻮم  ﺑﻴﻊ ﻓﻴﻪ و ﺧُﻠﱠﺔٌ و ﺷَﻔَﺎﻋﺔٌﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ:
ﺋ ﻣﻣﯩﻨﻠر! ﺳﻮدا ‐ ﺳﯧﺘﯩﻖ ،دوﺳﺘﻠﯘق ۋە )اﷲ ﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧﯩﺴﯩﺰ( ﺷﺎﭘﺎﺋت ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯜﻧ) ﻳﻧ ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ (ﻳﯩﺘﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ،ﺳﯩﻠرﮔ ﺑﯩﺰ رﯨﺰﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑرﮔن ﻣﺎل ‐ ﻣﯜﻟﯜﻛﻠردﯨﻦ )ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ( ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﻼر] .ﺳﯜرە ﺑﻗرە
-254ﺋﺎﻳت[.
ﮬﻗﯩﻘﺗن ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺷﺎﭘﺎﺋﺗﻨﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﻮﭼﯘق ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﺗۋاﺗﯩﺮ ﮬدﯨﺴﻠر ﺑﯩﻠن ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ
ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق زﯨﺘﻠﯩﻖ ﻳﻮق .ﺋﺎﻳﺗﺘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺋﮬﻠﯩﻨﯩﯔ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎدى ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻐﺎن ﻳﻧ ﺷﺎﭘﺎﺋت
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺷﺎﭘﺎت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼ رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺷﺎﭘﺎﺋت ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﻮﻟﺴﯩﺰ ﺷﺎﭘﺎﺋﯩﺘﯩﻨ ﭼﻛﻠﯩﺪى،
ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﺳﯘﻟ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻐﺎن ﺷﺎﭘﺎﺋت ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻣﻦ ذَا اﻟﱠﺬِي ﻳﺸْﻔَﻊ ﻋﻨﺪَه ا ﺑِﺎذْﻧﻪﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رۇﺧﺴﯩﺘﯩﺴﯩﺰ ﻛﯩﻤﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺷﺎﭘﺎﺋت
ﻗﯩﻼﻟﯩﺴﯘن] .ﺳﯜرە ﺑﻗرە -255ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :و ﻳﺸْﻔَﻌﻮنَ ا ﻟﻤﻦ ارﺗَﻀﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﯘﻻر ﺋﺎﻟﻼھ رازى ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼرﻏﯩﻼ ﺷﺎﭘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ] .ﺳﯜرە
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ﺋﻧﺒﯩﻴﺎ -28ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻧ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :و ﺗَﻨﻔَﻊ اﻟﺸﱠﻔَﺎﻋﺔُ ﻋﻨﺪَه ا ﻟﻤﻦ اذِنَ ﻟَﻪ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﺰﻧ ﺑرﮔن ﺋﺎدەﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻐﺎ
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ دەرﮔﺎﮬﯩﺪا ﺷﺎﭘﺎﺋت ﭘﺎﻳﺪا ﺑرﻣﻳﺪۇ] .ﺳﯜرە ﺳﺑئ -23ﺋﺎﻳت["] .ﮬﺎﺷﯩﻴﺗ ﺳﯜﻧن ﺋﺑ داۋۇد" -10ﺗﻮم-291-289
ﺑﺗﻠر[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﺴﯘن.
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