 ‐ 114142رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬرﻣﯩﺘﯩﻨ ۋەﺳﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﭗ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣﺳﻠﯩ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
ﺳﻮﺋﺎل :ﻧﯧﻤ ﺋﯜﭼﯜن ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﺎﻗﺎﻣﯩﻨ ۋەﺳﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯩﺪۇ؟ ﻛﭘﯩﻨﭽ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺑﯘﻧ
ﺟﺎﻳﯩﺰ دﯦﺴ ﺳﻟﭘﻠر ﻧﯧﻤ ﺋﯜﭼﯜن ﮬﺎرام دەﻳﺪۇ؟ ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴدﯨﻦ ﺑﯘرۇﻧﻘ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﺟﺎﻳﯩﺰ دﯦﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎن ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﺑﯘ
ﮬﻗﺘ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﻠﺴ؟
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺟﺎۋاب:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ زاﺗ ﺑﯩﻠن ۋەﺳﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭘﻳﻐﻣﺒر
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ زاﺗﯩﻨ دۇﺋﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ۋاﺳﯩﺘ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪۇر .ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﮬﻗﻘ‐
ﮬرﻣﯩﺘ ﺋﯜﭼﯜن دﯦﻧ ﺋﻮﺧﺸﺎش.
ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ  -1ﺗﻮم -338-337ﺑﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺳﻮرﯨﻐﯘﭼ،
دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻗﺳم ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﻳﺎﻛ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ۋەﺳﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﭗ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺧﯘددى
ﻏﺎردﯨ ﺋﯜچ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬر ﺑﯩﺮى ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ۋەﺳﯩﻠ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ،ﻳﺎﻛ ﺋﻧﺒﯩﻴﺎﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن دۇﺋﺎﻟﯩﺮﯨﻨ
دەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﺘﯘر .
دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ دۇﺋﺎﺳﯩﺪا ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺳﻮرﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎرﯨﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺧﯘددى ﺋﯩﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪەك ﺳﻮرﯨﺴﺎ ﺑﯘ
ﺟﺎﻳﯩﺰ ﺋﻣس .ﺋﮔر ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎرﯨﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﯘ ﺟﺎﻳﯩﺰ .ﺋﮔر ﭘﻳﻐﻣﺒر ۋە ﺳﺎﻟﯩﮭﻼرﻧﯩﯔ زاﺗ
ﺑﯩﻠن ﺳﻮرﯨﺴﺎ ﺑﯘ ﺑﯘﻳﺮۇﻟﻐﺎن ۋەﺳﯩﻠ ﺋﻣس .ﻛپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺑﯘﻧ ﻣﻧﺌ ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋە ﺟﺎﻳﯩﺰ ﺋﻣس دﯦن .ﺑزﯨﺴ رۇﺧﺴت
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﯩﺴ ﺗﻮﻏﺮا .ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﮬﺑﺒﯩﺘ ۋ ە ﺋﯩﺘﺎﺋﯩﺘﯩﻨ ۋەﺳﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘك ﻳﺎﺧﺸ
ﺋﻣﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﺎﻛ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼرﻧﯩﯔ دۇﺋﺎﺳﯩﻨ ﺷﯧﭙ ﻛﻟﺘﯜرۈپ ﺳﻮرﯨﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺳﺎﻟﯩﮭﻼرﻧﯩﯔ دۇﺋﺎﺳ ﺗﯩﻠﯩﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ۋەﺳﯩﻠﯩﺪۇر .ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟرﻣﯘ ﺳﺎۋاب ﺗﯧﭙﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﺳۋەﺑﺪۇر .ﻳﺎﺧﺸﯩﻼرﻧﯩﯔ دۇﺋﺎﺳ
ﺑﯩﻠن ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋ ﻣﻣﯩﻨﻠر! ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﻗﻮرﻗﯘﯕﻼر ۋە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ۋەﺳﯩﻠ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻼردﯦن ﺳزﯨ
ﻛﯩﺮﯨﺪۇ) .ﻣﺎﺋﯩﺪە ﺳﯜرﯨﺴ -35 ﺋﺎﻳت(.
ۋەﺳﯩﻠ دﯦن ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟردۇر .دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﺎﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻐﺎ ۋەﺳﯩﻠ ﺋﯩﺰدەﻳﺪۇ ) ﺋﯩﺴﺮا ﺳﯜرﯨﺴ -57 ﺋﺎﻳت(
ﻳﻧ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﺪﯨﻦ ﺳﺎۋاب ﺋﯩﺰدەﻳﺪۇ .ﺋﮔر ﺑﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼرﻧﯩﯔ دۇﺋﺎﺳ ۋە ﺋزﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠن ۋەﺳﯩﻠ
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ﻗﯩﻠﯩﭗ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋزﯨﻨﯩﻼ ) ﻳﻧ زاﺗﯩﻨ ( ۋ ە ﺳﯩﻠ ﻗﯩﻠﺴﺎق ،ﺑﯘ دۇﺋﺎﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ۋەﺳﯩﻠ
ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯩﺰ ۋەﺳﯩﻠﯩﻨ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﻗﻮﻟﻼﻧﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ .ﺷﯘﯕﺎ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛ ﺳﻟف ﺳﺎﻟﯩﮭﻼردﯨﻦ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ
ﺳﮬﯩﮫ رﯨﯟاﻳت ﻳﻮق .
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺑﯘ دﯦﻧﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ؛ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﮬﻮزۇرﯨﺪا ﻣﺎﻗﺎﻣ ۋە ﮬرﻣﯩﺘ ﻳﻮق دﯦﻧﻠﯩﻚ
ﺋﻣس ،ﺑﻟ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧﯩﺪﯨ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻣﺎﻗﺎﻣﻨﯩﯔ ۋە ﺋﯘﻟﯘغ ﺋﻮرۇﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﯩﺴ ،ﺋﺎدەم ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋڭ
ﺋﯘﻟﯘﻏﯩﺪۇر .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻣﺎﻗﺎﻣ ﺋﯘﻧ ۋەﺳﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻧرﺳ ﺳﻮراش ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮى ﮬق دەپ ﺑﯧﯩﺘﯩﻨ ﮬﻗﺘﯘر .ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯘ ﻳردﯨ
ﺳز ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﺎﻗﺎﻣﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮراش ﺑﻮﻟﯩﯟاﺗﯩﺪۇ .دۇﺋﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺳۋەب ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬق ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﻮﻟﻠﯘق ﮬﺎﻟﺪا ﺳﻮراش
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮى ﺳﻮرﯨﺴﺎ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﻗﺘﯘر .ﺋﻣﻤﺎ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﭘﺎﻻﻧﯩﻨﯩﯔ ﮬﻗﻘ ﺑﯩﻠن ﺳﻮراﻳﻤن دﯦﺴ،
ﺷﯧﭙ ﻛﻟﺘﯜرۈﻟن زاﺗﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ دەرﮔﺎﮬﯩﺪا ﻳﯘﻗﯩﺮى ﻣرﺗﯩﯟﯨﺴ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘ ﻣرﺗﯩﯟە ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋزﯨ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺑﯘ ﻣرﺗﯩﯟﯨﻨ ﺷﯧﭙ ﻛﻟﺘﯜرەﻟﻤﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻر ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ زاﺗﻼرﻏﺎ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬرﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻣﮬﺮۇﻣﺪۇر.
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ دۇﺋﺎﻻرﻧ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ۋەﺳﯩﻠ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼر ،ﺷﯘ ﺑﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﻤﺎن ﺋﯧﻴﺘﯩﺸ ۋە ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﺪۇر.
ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻣﻟ ﺷﭘ ﻛﻟﺘﯜرەﻟﻤﻳﺪۇ .ﺋﮔر ﺳﻮرﯨﻐﺎن ﻧرﺳ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﺎﭘﺎﺋﯩﺘ ﻳﺎﻛ دۇﺋﺎﺳ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺰﯨﻦ
ﺑرﮔن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﺪۇر .ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺷﺎﭘﺎﺋت ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼ زاﺗﻼر ﺋﮔر ﺷﯘﻻرﻏﺎ ﺷﺎﭘﺎﺋت ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻻرﻏﺎ
دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﺪۇر.
ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﻳﻧ ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﻣﺟﻤﯘﺋﺳ -1 ﺗﻮم  ‐ 287ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺑﯩﺮاۋ ﺋﻟﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧ ﻣﺎﯕﺎ
ﺷﺎﭘﺎﺋت ﻗﯩﻠﺪۇرﻏﯩﻦ ۋە ﻣﯧﻨ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺷﺎﭘﺎﺋت ﻗﯩﻠﺪۇرﻏﯩﻦ دﯦﺴ ،ﺑﯘ ﺳز ﺑﺎﺗﯩﻠﺪۇر.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :دۇﺋﺎ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﺘﯘر .ﺑﻟ ﺋڭ ﺋﯘﻟﯘغ ﺋﯩﺒﺎدەت دۇﺋﺎدۇر .ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :دۇﺋﺎ ‐ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﺘﯘر .ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻼر
"ﻣﺎﯕﺎ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﻼر ﻣن ﺋﯩﺠﺎﺑت ﻗﯩﻠﯩﻤن" دﯦﺪى دەﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺋﺑﯘ داۋۇد رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﺷﻳﺦ ﺋﺎﻟﺒﺎﻧ ﺳﮬﯩﮫ دﯦن.
ﺋﯩﺒﺎدەت ﭘﻗت ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮى ﻛرﺳﺗن ﺑﻮﻳﯩﭽ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﻛﯩﻤ
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ دﯨﻨﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺋﯘﻧﯩﺪا ﻳﻮق ﻧرﺳﯩﻨ ﻛﯩﺮﮔﯜزﯨﺪﯨن ،ﺋﯘ رەت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ دﯦن) .ﺑﯘﺧﺎرﯨ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ.(
ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋى ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﺋرەﺑﻠر رەدﻧ ﻣردۇد ﻳﻧ رەت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼ ۋە ﺑﺎﺗﯩﻞ دﯦن ﻣﻧﯩﺪە ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﮬدﯨﺲ
ﺋﯩﺴﻼم ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﯨﺪا ﺑﯩﺪﺋت ۋ ە ﺧﯘراﭘﺎﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﻗﺎرﺷ ﺗﯘرۇﺷﺘﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮﭼﯘق دەﻟﯩﻠﺪۇر" .ﺑﯘ ﭘﻳﻐﻣﺒر
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺟۋاﻣﯩﺌﯘل ﻛﻟﯩﻢ دﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﯩﺨﭽﺎم ۋە ﻣﻧﯩﻠﯩﻚ ﺳزﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﺪۇر .
ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎن ﺋﯩﻠﻤ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت دﯨﻨ ﭘﺗﯩﯟا ﺗﺷﯟﯨﻘﺎت ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﯩﺪﯨ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻردﯨﻦ "ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ! ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻗﻘ
ﮬرﻣﯩﺘ ﺑﯩﻠن " .....دەپ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎن ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﺟﺎۋاب ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :دۇﺋﺎدا " ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ!
ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻗﻘ ﮬرﻣﯩﺘ ﻳﺎﻛ ﺑرﯨﯩﺘ ﻳﺎ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻘ ﻳﯜزﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻣﯧﻨﯩﯔ دۇﺋﺎﻳﯩﻤﻨ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺗﯩﻠﻛﻠﯩﺮﯨﻤﻨ ﺑرﮔﯩﻦ "
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دەپ ۋەﺳﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن دەرﯨﺠﯩﺪە ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺳﺎﻧﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺷﯧﺮﯨ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ
ﻳﯜزﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﻧﺪاق ۋەﺳﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ .
ﺷﻛﺴﯩﺰﻛ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟرﻧ ۋە ﺳﺎﻟﯩﮭﻼرﻧ دۇﺋﺎدا ۋەﺳﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺷﯧﺮﯨ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪۇر .ﺗﺟﺮﯨﺒﯩﻠر ۋە
ۋەﻗﻟﯩﻠر ﺷﯘﻧ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪۇ .ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻢ ۋە ﮬدﯨﺴﻠرﻣﯘ ﺷﯘﻧ ﺗﻛﯩﺘﻠﻳﺪۇ .ﺷﯧﺮﯨ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻳﻮﻟﻼرﻧ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨ
ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺷرﯨﺌﺗﻨﯩﯔ ﻣﻗﺴﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﺪۇر .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە :ﻣﯘﺷﺮﯨﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﻼﮬﻠﯩﺮﯨﻨ ﺳﻛﻤﯕﻼر ،ﺋﯘﻻر
ﺟﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﺳﻛﻤﯩﺴﯘن .ﮬر ﺑﯩﺮ ﺋﯜﻣﻤﺗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻣﻟﯩﻨ ﺷﯘﻧﺪاق ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﻛرﺳﺗﺘﯘق) .ﺋﻧﺌﺎم ﺳﯜرﯨﺴ-108 
ﺋﺎﻳت(.
ﻣﯘﺷﺮﯨﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﻼﮬﻠﯩﺮى ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺗﯘرﺳﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﻼﮬﻠﯩﺮﯨﻨ ﺳﻛﯜﺷﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﻘﺎن .ﺑﯘﻣﯘ
ﻣﯘﺷﺮﯨﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘزﯨﺘﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر.
ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﺑﺮﯨﻠرﻧ ﻣﺳﺠﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﻟﻤﯩﺴﯘن ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺪى.
ﻳﺎت ﺋر ﺑﯩﻠن ﻳﺎت ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﯘز ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﺳﯘﺷﯩﻤﯘ ﮬﺎراﻣﻐﺎ ﭼﯘﺷﯘپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻳﺎﻣﺎن ﺋﺎﻗﯩﯟەت ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯘش
ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺪى .ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻳﺎت ﺋرﻟرﮔ زﯨﻨﻨﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯧﭽﯩﺸﯩﻤﯘ ﺷﯘ ﺳۋەﺑﺘﯩﻦ ﻣﻧﺌ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن .ﭼﯜﻧ دۇﺋﺎدا ﺋزﯨﻨﯩﯔ
ﺋﻣﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ۋەﺳﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﺘﯘر .ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠر ﺋﯩﺠﺘﯩﮭﺎد ﻳﺎﻛ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧ ﺧﺎﮬﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺋﻣس ،ﺑﻟ ﺷرﯨﺌت دەﻟﯩﻠﻠﯩﺮى
ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻢ ﻳﺎﻛ ﺳﺎﻏﻼم ﮬدﯨﺴﻠردە ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨ ۋەﺳﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﭗ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ داﺋﯩﺮ دەﻟﯩﻞ
ﺋﯩﺴﭙﺎت ﻛﻟﻤﯩن .ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇﻛ ،ﺋﯘ ﺋﯩﺶ ﺑﯩﺪﺋت ،دﯨﻨﺪا ﺋﺳﻠ ﻳﻮﻗﺘﯘر  .ﭘﺗﯩﯟا ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ-1 ﺗﻮم
-502-501ﺑﺗﻠرﮔ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺳﻮرﯨﻐﯘﭼ ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ ﺗﯘﻧﺠ ﺑﻮﻟﯘپ ۋەﺳﯩﻠﯩﻨ ﮬﺎرام دﯦن دەﭘﺘﯘ .ﺑﯘ ﺳزﻧ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﯩﺴﻼم دۈﺷﻤﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛ دﯨﻨﻨﯩﯔ
ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﭼﯜﺷﻧﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠردﯨﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ .ﺋز ۋاﻗﺘﯩﺪﯨﻤﯘ ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴﻧ ﻗﺎرﯨﻠﯩﻐﺎﻧﻼر ﺋﺎز ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن .ﮬﺗﺘﺎ
ﺋﯘﻧ ﺋﯩﺠﻤﺎﻧ ﺑﯘزﻏﺎن ﻛﯩﺸﯩ دەﭘﻤﯘ ﺳﯜﭘﺗﻠﯩن .ﻟﯧﯩﻦ ﻛﭘﻠﯩن ﺋﯩﻠﻤﯩ دەﻟﯩﻠﻠر ۋە ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻛز ﻗﺎرﯨﺸ ﺑﯘ
ﺳﭘﺴﺗﯩﻨ رەت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ ﺋﯩﺠﻤﺎﻧ ﺑﯘزﻏﺎن ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﻣس.
" رەددۇل ﻣﯘﺧﺘﺎر دﯦن ﺋﺳردە  :ﮬﯧﭽﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﻛرﺳﺗن ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴ ﺑﯩﻠن دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﻮل ﻳﻮق.
دۇﺋﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻟﻐﺎن ۋە ﻛرﺳﯩﺘﯩﻠن ﺗﻟﯩﻤﺎﺗﺘﯘر .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗۋەﻧﺪﯨ ﺋﺎﻳﺗﺘﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮔﯜزەل ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮى ﺑﺎر،
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﺷﯘ ﮔﯜزەل ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻼر دﯦن.
ﺋﻟﻼﻣ ﻛﺎﺳﺎﻧﯩ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن " :ﺑﯩﺮاۋ دۇﺋﺎﺳﯩﺪا ،ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ ﭘﺎﻻﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻧﯩﯔ ﻳﯜز ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﺴ ﻳﺎﻛ ﭘﺎﻻﻧﯩﻨﯩﯔ ﮬﻗﻘ ﺋﯜﭼﯜن
دەپ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻣﻛﺮۇﮬﺘﯘر .ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﺎ ﮬﯧﭽﯩﻤﻨﯩﯔ ﮬﻗﻘ ﻳﻮق ".
ﺋﯩﺒﻨ ﮬﯩﻤﺎم ،زەﻳﻠﺋﯩ ،ﺋﯩﻤﺎم ﺋزەم ،ﺋﺑﯘ ﻳﯜﺳﯜپ ،ﻣﯘﮬﻣﻤد ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻣﯘ ﺷﯘﻧﺪاق دﯦن ،ﻳﻧ ﺑﯘﻧﺪاق ۋەﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ
ﺳﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﭼﻛﻠﯩن.
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ﻧﻮﺋﻤﺎن ﺧﻳﺮۇددﯨﻦ ﺋﻟﯘﺳ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن» :دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟر ۋە ﺋۋﻟﯩﻴﺎﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻗﻘ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺑﻳﺘﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﮬﻗﻘ ﺋﯜﭼﯜن دەپ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻣﻛﺮۇﮬﺘﯘر .ﭼﯜﻧ ﮬﯧﭽﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﺎ ﮬﻗﻘ ﻳﻮق.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺳزﻟردﯨﻦ ﺳﻟپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘ ﺗﯜردﯨ ۋەﺳﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﻮﭼﯘق
ﻛرۈۋﯦﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻣﯘﻣﯩﻦ.
دﯦﻤك؛ ﺑﯘ ﺗﯜردﯨ ۋەﺳﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﻘﺎن ﺑﯩﺮﯨﻨﺠ ﻛﯩﺸ ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ ﺋﻣس ،ﺋﯘ ﺋﺎۋۋاﻟﻘ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮﻗ ﺗﻮﺳﻘﺎن ﻛﯩﺸﯩﻤﯘ
ﺋﻣﺳﻠﯩ ﺋﯧﻨﯩﻘﻼﻧﺪى.
ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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