 ‐ 106518ﺋرەﭘﺎت ﻛﯜﻧﯩﺪە دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯧﻐﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﺋرەﭘﺎﺗﺘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﺎﻳﻼردا ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺋرەﭘﺎت ﻛﯜﻧ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯧﻐﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟
ﮬﺎﺟﯩﻼردﯨﻦ ﺑﯩﺮى "ﺋرەﭘﺎت ﻛﯜﻧﯩﻨﯩﯔ دۇﺋﺎﺳ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ دۇﺋﺎ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ دۇﺋﺎﻧ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ دﯦﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﮬﺎﺟﯩﻼر
ﺋﺎﻣﯩﻦ دﯨﻤﺳﺘﯩﻦ ﺗڭ ﺗﻛﺮارﻻﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﺷﻛﯩﻠﺪە دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﺪﺋﺗﻤﯘ؟ ،دەﻟﯩﻠﻠرﻧ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ
ﺳﻮراﻳﻤن؟.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯘﻟﯘغ ﻛﯜﻧﺪە ﮬﺎﺟﯩﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨ ﻗﻮﻟﯩﻨ ﺋﯧﯩﺰ ﻛﺗﯜرۈپ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﺎﻟﯟۇرۇپ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر،
ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻤﯘ ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﻛﯜن ﭘﺎﺗﻘﺎﻧﻐﺎ ﻗدەر ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻛپ زﯨﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ،دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﭘﯩﺸﯩﻦ ۋاﺧﺘ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﭘﯩﺸﯩﻦ ﺑﯩﻠن ﺋﺳﯩﺮﻧ ﺋﯘرﻧ ﺟﯩﻠﻐﯩﺴﯩﺪا ﺑﯩﺮﮔ ﺋﻮﻗﯘپ ،ﺋرەﭘﺎﺗﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺗﺎﺷﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ،ﺗﺎﻗﻘﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺗﯘرۇپ
دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﯘ ﺗﺎغ "ﺟﺑﯩﻠ رەﮬﻤ) "رەﮬﻤت ﺗﯧﻐ (دﯦﻴﯩﻠﯩﺪۇ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺗﮔﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ،ﺋﯩ
ﻗﻮﻟﯩﻨ ﺋﯧﯩﺰ ﻛﺗﯜرۈپ ،ﻗﯩﺒﻠﯩ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ زﯨﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻛپ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻧﺪﯨﻠرﻧ ﺋزﯨ ﻳﯧﻠﯩﻨﯩﭗ،
ﻳﺎﻟﯟۇرۇپ ،رەﮬﻤﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎرزۇ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎزاﺑﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮرﻗﯘپ ﭘس ﺋﺎۋازدا دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪى ،ﺑﯘ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﻼرﻧﯩﯔ
ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﯩﺪۇر .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ادﻋﻮا رﺑﻢ ﺗَﻀﺮﻋﺎ وﺧُﻔْﻴﺔً اﻧﱠﻪ  ﻳﺤﺐ اﻟْﻤﻌﺘَﺪِﻳﻦ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ:
ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻼرﻏﺎ ﺗۋەﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠن ﻳﻮﺷﯘرۇن دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﻼر) ،دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﻛﻟﺴ ـ ﻛﻟﻤس ﺳزﻟپ ،ﺗﻮۋﻻپ( ﮬددﯨﺪﯨﻦ
ﺋﺎﺷﯘرۋەﺗﻧﻠرﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎﻳﺪۇ] .ﺳﯜرە ﺋﺋﺮاپ -55ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :واذْﻛﺮ رﺑﻚَ ﻓ ﻧَﻔْﺴﻚَ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻨ ﻳﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ۋە ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮرﻗﻘﺎن ﮬﺎﻟﺪا
ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﺎد ﺋﺗﯩﻦ ،ﺋﺗﯩﻧﺪە ـ ﺋﺎﺧﺸﺎﻣﺪا ﺋﯘﻧ ﭘس ﺋﺎۋازدا زﯨﺮى ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﻏﺎﭘﯩﻠﻼردﯨﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯩﻦ] .ﺳﯜرە ﺋﺋﺮاپ -205
ﺋﺎﻳت[.
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ﺑﯘﺧﺎرى ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﺋﺑﯘ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﺷﺌرى رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻳﯘﻗﯩﺮى
ﺋﺎۋازدا دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺪى ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯘﻻرﻏﺎ :ﺋي ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر! ﺋزۇﯕﻼرﻧ ﭼﺎرﭼﺎﺗﻤﺎﯕﻼر ،ﺳﯩﻠر ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن،
ﻳﻮق ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩ ﻳﯧﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﻤﺎﻳﺴﯩﻠر ﺑﻟ ،ﮬﻣﻤﯩﻨ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯘﭼ ۋە ﻛرﮔﯜﭼ زاﺗﻘﺎ ﻳﯧﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﯩﺴﯩﻠر ،ﺳﯩﻠر ﻳﯧﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﻘﺎن زات
ﺳﯩﻠرﮔ ﺳﯩﻠر ﻣﯩﻨن ﺋﯘﻻﻏﻨﯩﯔ ﺑﻮﻳﻨﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪۇر ،دﯦﺪى.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ دۇﺋﺎ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا زەﻛرﯨﻴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨ ﻣﺎﺧﺘﺎپ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﺪى :ذِﻛﺮ رﺣﻤﺖِ رﺑِﻚَ ﻋﺒﺪَه زَﻛﺮِﻳﺎ اذْ ﻧَﺎدى رﺑﻪ ﻧﺪَاء
ﺧَﻔﻴﺎ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺑﯘ ،ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻨﯩﯔ ﺑﻧﺪﯨﺴ زەﻛرﯨﻴﺎﻏﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻣرﮬﻣﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﺎﻧﯩﺪۇر ﺋﯘ ﺋز ۋاﻗﺘﯩﺪا ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻐﺎ
ﭘس ﺋﺎۋازدا ﻣﯘﻧﺎﺟﺎت ﻗﯩﻠﺪى] .ﺳﯜرە ﻣرﻳم -2ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :وﻗَﺎل رﺑﻢ ادﻋﻮﻧ اﺳﺘَﺠِﺐ ﻟَﻢ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ» :ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻼر ﺋﯧﻴﺘﯩﺪۇ :ﻣﺎﯕﺎ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﻼر،
ﻣن )دۇﺋﺎﻳﯩﻼرﻧ (ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﻤن )ﺗﯩﻠﯩﯩﻨﯩﻼرﻧ ﺑﯧﺮﯨﻤن( ،ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰﻛ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎدﯨﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﭼﻮﯕﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎش
ﺗﺎرﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼر ﺧﺎر ﮬﺎﻟﺪا ﺟﮬﻧﻨﻣ ﻛﯩﺮﯨﺪۇ] .ﺳﯜرە ﻏﺎﭘﯩﺮ -60ﺋﺎﻳت[.
ﻛپ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە زﯨﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻘﺎ رﯨﻐﺒرﻟﻧﺪۈرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻳت‐ﮬدﯨﺴﻠر ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛپ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﻮرۇﻧﺪا ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
رەﮬﻤﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎرزۇ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎزاﺑﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮرﻗﯘپ ،ﻗﻟﺒﯩﻤﯩﺰﻧ ﺳپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﺨﻼس ﺑﯩﻠن ﻛپ زﯨﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ۋە دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ،ﻳﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺗﻟﺒﯩﻴﻧ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺋﺎۋازدا ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن،
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋرەﭘﺎت ﻛﯜﻧ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﻧﻠﯩ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ :دۇﺋﺎﻻرﻧﯩﯔ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴ ﺋرەﭘﺎت
ﻛﯜﻧﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن دۇﺋﺎدۇر ،ﻣن ۋە ﻣﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮﻛ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ دۇﺋﺎﺳ :ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەﺗ
ﻻﻳﯩﻖ ﮬﯧﭻ ﻣﺑﯘد ﻳﻮق ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻛﯩﺪۇر ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺷﯧﺮﯨ ﻳﻮق ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﭘﺎدﯨﺸﺎﮬﻠﯩﻖ ۋە ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﮬﻣﻤ ﻧرﺳﯩ ﻗﺎدﯨﺮدۇر ،دﯦن دۇﺋﺎدۇر.
ﺋﻣﻤﺎ ﺟﺎﻣﺎﺋت ﺑﻮﻟﯘپ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺳﻠ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﻤن ،ﻳﻧ ﺋﺳﻠ ﻳﻮق ،ﻳﺎﺧﺸﯩﺴ ﺟﺎﻣﺎﺋت ﺷﻛﯩﻠﺪە دۇﺋﺎ
ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺋۋزەل ،ﭼﯜﻧ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﭼ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼردﯨﻦ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا دەﻟﯩﻞ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن،
ﺋﮔر ﺟﺎﻣﺎﺋت ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺋﺎﻣﯩﻦ دﯨﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺧﯘددى ﻗﯘﻧﯘت دۇﺋﺎﺳ ،ﻗﯘرﺋﺎن ﺗﺎﻣﺎم ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن دۇﺋﺎ ،ﻳﺎﻣﻐﯘر ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن دۇﺋﺎ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼردەك.
ﺋﻣﻤﺎ ﺋرەﭘﺎت ﻛﯜﻧﯩﺪە ﻣﻳﻠ ﺋرەﭘﺎت ﻣﻳﺪاﻧﯩﺪا ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﺎﻳﻼردا ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺗﻮﭘﻠﯩﺸﯩﭗ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ دەﻟﯩﻞ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﻛﯩﻤ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ دﯨﻨ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰدا ﻳﻮق ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺋﯘ ﺋﯩﺶ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ،دﯦن] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن[.
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ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﺴﯘن.
]"ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﻣﺟﻤﯘﺋﺳ-17"ﺗﻮم -272ﺑت[.
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