 ‐ 10831ﺋﯧﺮى ﮬﺎراﻗش ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻳﺎﺷﯩﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ
ﺳﯘﺋﺎل
ﺳﻮﺋﺎل :ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸ ﺋﮔر ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯧﺮى ﮬﺎراﻗش ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟ ﺋﯘ ﻛپ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﺎرﺷ ﭼﯩﻘﺘ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﺎﻟﻤﯩﺪى.
ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻳﺎﻣﺎن ﺋﯩﺸ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋزﯨﻨﯩﻤﯘ ﺟﺎزاﻟﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮرﻗﯩﺪۇ .ﺋﯧﺮى ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﯩﻨ ﺑﯘزۇﺷﻨﯩﻤﯘ
ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻧ ﺳﻳﯩﺪۇ .زادى ﻧﯧﻤ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك؟
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺟﺎۋاب:
ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠن ﺑﯘ ﺋرﻧﯩﯔ ﮬﺎراﻗﻨ ﺗﺎﺷﻼپ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﮬﺎراق ﺋﯩﭽﯩﺶ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑ، ﭘﻳﻐﻣﺒرﻧﯩﯔ
ﺳﯜﻧﻨﯩﺘ ۋە ﭘﯜﺗﯜن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗ ﺑﯩﻠن ﻗﺗﺌﯩ ﮬﺎراﻣﺪۇر .ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن »:ﺋ ﻣﻣﯩﻨﻠر! ﮬﺎراق ﺋﯩﭽﯩﺶ،ﻗﯩﻤﺎر
ﺋﻮﻳﻨﺎش ،ﺑﯘﺗﻼر )ﻳﻧ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘش ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯩﻠﻧن ﺗﺎﺷﻼر(ﻏﺎ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘش ،ﭘﺎل ﺋﻮﻗﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﭘﺎل ﺳﯧﻠﯩﺶ ﺷﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸ،
ﭘﺎﺳﯩﻨﺎ ﻗﯩﻠﯩﻘﻼردۇر ،ﺑﺧﺘ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﯩﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﺷﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯘﯕﻼر .ﺷﻳﺘﺎن ﮬﺎراق ،ﻗﯩﻤﺎر ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺋﺎراﯕﻼردا دۈﺷﻤﻧﻠﯩﻚ ،ﺋﺎداۋەت ﺗﯘﻏﺪۇرﻣﺎﻗﭽ ،ﺳﯩﻠرﻧ ﻧﺎﻣﺎزدﯨﻦ ۋە اﷲ ﻧ ﻳﺎد ﺋﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﻤﺎﻗﭽ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺳﯩﻠر ﺋﻣﺪى
)ﮬﺎراﻗﺘﯩﻦ،ﻗﯩﻤﺎردﯨﻦ( ﻳﺎﻧﻤﺎﻣﺴﯩﻠر؟ اﷲ ﻏﺎ ۋە ﭘﻳﻐﻣﺒرﮔ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﻼر) ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻣﯘﺧﺎﻟﯩﭙﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ( ﮬزەر
ﻗﯩﻠﯩﻼر ،ﺋﮔر )ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﺸﺘﯩﻦ( ﺑﺎش ﺗﺎرﺗﺴﺎﯕﻼر،
ﺑﯩﻠﯩﻼرﻛ ،رەﺳﯘﻟﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘ ﭘﻗت ﺋﻮﭼﯘق ﺗﺑﻠﯩﻎ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر« )ﻣﺎﺋﯩﺪە ﺳﯜرﯨﺴ -92 -90 ﺋﺎﻳت(
ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﮬر ﻗﺎﻧﺪاق ﻣس ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﻧرﺳ ﮬﺎراﻗﺘﯘر ۋە ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﮬﺎراق ﮬﺎراﻣﺪۇر ) ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ
رﯨﯟاﻳﯩﺘ(
ﭘﯜﺗﯜن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﮬﯧﭻ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﺴﯩﺰ ،ﻛﺳﯩﻦ ﮬﺎﻟﺪا ﮬﺎراﻗﻨﯩﯔ ﮬﺎراﻣﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻼﺷﻘﺎن .ﮬﺗﺘﺎ ﺑزى ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﮬﺎراﻗﻨﯩﯔ ﮬﺎرام
ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ دﯨﻨﺪﯨ ﺋڭ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺗﻟﯩﻤﺎﺗﻼر ﻗﺎﺗﺎرﯨﺪﯨﻦ ﺳﺎﻧﯩﻐﺎن .ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺷﯘﻧﺪاق ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻛ ،ﮬﺎراﻗﻨ ﻗﺗﺌﯩ
ﺗﺎﺷﻠﯩﺴﯘن ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎﺋﺎﻟﻼھ ﮬﺎﻻل ﻗﯩﻠﻐﺎن ﭘﺎك ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﻗﻮﻟﻼﻧﺴﯘن .ﮬﺎراق ﭘﺎﺳﯩﻨﯩﻠﯩﻘﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴ ۋە ﭘﯜﺗﯜن ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ
ﺋﺎﭼﻘﯘﺳﯩﺪۇر .ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﺎراق ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎزاﺑﻨ ۋەدە ﻗﯩﻼﻏﻦ .ﺟﺎﺑﯩﺮ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﻧﻠﯩﯩﻨ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ :ﮬﺎراق ﺋﯩﭽﻧﻠرﻧ ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ دۇزاخ ﺋﮬﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗرﻟﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺳﻮﻏﯘرۇش ﺑﯩﻠن
ﺋﺎزاﺑﻼش ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ۋەدﯨﺴﯩﺪۇر).ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ.(
ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻳﺎﻟﯟۇرۇپ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﮬﺎراﻗﻨ ﺗﺎﺷﻼﺷﻘﺎ ﭼﯩﻦ دﯨﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑل ﺑﺎﻏﻼش ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻧ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﯩﻠ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﮬﺎراﻗﺷﻨﯩﯔ
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ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋي ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﺎﻳﺎل! ﺳﯩﺰﮔ ﺋﯧﺮﯨﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﺎراق ﺋﯩﭽﻧﻠﯩ ﺳۋەﺑﻠﯩﻚ ﮔﯘﻧﺎھ ﻳﻮق .ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨ
ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺋﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺟﺎزاﻟﯩﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯩﺮاۋ ﺑﯩﺮاﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﻨ ﺋﯜﺳﺘﯩ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ دەپ ﻛرﺳﺗن .ﺑﻟ ﺳﯩﺰ ﺋﯧﺮﯨﯩﺰﻧ ﮬﺎراق
ﺋﯩﭽﻤﺳﻠﯩ دەۋەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺳﺎۋاب ﺗﺎﭘﯩﺴﯩﺰ .ﻣﯘﻧﺪاق ﺋر ﺑﯩﻠن ﺋر ‐ ﺧﻮﺗﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯩﺰ
ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ ﺳﯩﺰﮔ ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﮬﺎراق ﺋﯩﭽن ﺋﺎدەم ﮔﯘﻧﺎﮬﺎر ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗﻤﻳﺪۇ .ﻛﭘﺮەك ﻣﻟﯘﻣﺎت
ﺋﯜﭼﯜن ﺷﻳﺦ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻨﻨﯩﯔ  2/890ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﭘﺗﯩﯟاﺳﯩﻐﺎ ﻗﺎراڭ.
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