 ‐ 22203ﺑﻧﺪە ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ ﺳﻮراﻗﻘﺎ ﺗﺎرﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳﯘﺋﺎﻟﻼر ﻗﺎﻳﺴ ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﺑﯩﺰﮔ ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧﯩﺪﯨ ﺋﺎزاﭘﻼر ۋە ﺳﯘﺋﺎل‐ﺳﻮراﻗﻼر ﮬﻗﻘﯩﺪە ﺳزﻟپ ﺑﯩﺮەﻣﺴﯩﻠر؟
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﻣدﮬﯩﻴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن .
ﻗﯘرﺋﺎن ۋە ﮬدﯨﻴﺴﺘ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﺪﯨ ، ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەم ﺋﻟﺴ ، ﺋﯘ ﺑﯘدۇﻧﻴﺎدا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺋﺳ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﭼﻮڭ
ۋە ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ﮬﯩﺴﺎپ‐ﻛﯩﺘﺎپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ  .ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺪۇ  ،ﺋﺳ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺟﺎزاﻟﯩﻨﯩﺪۇ  .ﮬﯩﺴﺎﺑﺎﺗﻨﯩﯔ
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﺳﮬﻨﯩﺴ ﻗﺑﺮﯨﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ﺋﺎدەﻣﺪﯨﻦ ﻗﺑﺮﯨﺪە ﺳﻮراﻗﻘﺎ ﺗﺎرﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﻧرﺳ : ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﯔ ﻛﯩﻢ؟ دﯨﻨﯩﯔ ﻧﯩﻤ ؟
ﺳﯩﻠرﮔ ﺋۋەﺗﯩﻠن ﺑﯘ ﻛﯩﺸ ﻛﯩﻢ ؟  ،ﺋﺑﯘ داۋۇد ﺳﯜﻧﻧﯩﺪە)  (4753ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑرا ﺑﯩﻦ ﺋﺎزﯨﺒﻨﯩﯔ ﮬدﯨﻴﺴﯩﺪە ﻛﻟﻧﺪەك .
ﺋﻟﺒﺎﻧﯩ ﺳﮬﯩﻴﮫ ﺋﺑﯘ داۋۇدﺗﺎ ) (2979ﺋﯘﻧ ﺳﮬﯩﻴﮫ دەپ ﺗﯜرﮔ ﺋﺎﻳﺮﯨﻐﺎن .
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﮔرﭼ ﺋﯘ ﻗﺑﺮﯨﺪە ﺳﻮراﻗﻘﺎ ﺗﺎرﺗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ  ،ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ ﮬر ﺑﯩﺮ ﭼﻮڭ ۋە ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯩﺶ‐ﺋﻣﻟﻠﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن
ﺳﻮراﻗﻘﺎ ﺗﺎرﺗﯩﻠﯩﺪۇ ﮬﻣﺪە ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﺑﻮﻟﯘپ ﺳﻮراﻗﻘﺎ ﺗﺎرﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻧﺎﻣﺎز .
ﺋﺑﯘ ﮬﯘرەﻳﺮﯨﺪﯨﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨ ، ﭘﻳﻐﻣﺒر) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  » :ﻗﯩﻴﺎﻣت
ﻛﯜﻧ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﯩﺶ‐ﺋﻣﻟﻠﯩﺮى ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﺑﻮﻟﯘپ ﺳﻮراﻗﻘﺎ ﺗﺎرﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻧﺎﻣﺎز  .ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻤﯩﺰ ﮔرﭼ
ﺋزى ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﺴﯩﻤﯘ  ،ﭘرﯨﺸﺘﯩﻠرﮔ دەﻳﺪۇ  :ﺑﻧﺪەﻣﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻐﺎ ﻗﺎراﯕﻼر  ،ﺗﻮﻟﯘﻗﻤﯩن ﻳﺎﻛ ﻛﻣﻤﯩن ؟ ﺋﮔر ﺋﯘ ﺗﻮﻟﯘق
ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﺗﻮﻟﯘق دەپ ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺪۇ  .ﺋﮔر ﺋﯘ ﻛم ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﺋﯘ دەﻳﺪۇ  :ﻗﺎراﯕﻼر ! ﺑﻧﺪەﻣﻨﯩﯔ ﻧﭘﯩﻠ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺑﺎرﻣﯘ‐ﻳﻮق ؟ ﺋﮔر
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﭘﻠ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﺋﯘ  :ﺑﻧﺪەﻣﻨﯩﯔ ﭘرﯨﺰ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﭘﻠ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﯕﻼر ! دەﻳﺪۇ  .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪى ﺋﯩﺶ‐
ﺋﻣﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺷﯘ ﺋﯘﺳﯘﻟﺪا ﺗﻛﺸﯜرﻟﯩﺪۇ  ] « .ﺋﺑﯘ داۋۇد ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن  . 864 ،ﺋﻟﺒﺎﻧﯩ ﺳﮬﯩﻴﮫ ﺋﺑﯘ داۋۇدﺗﺎ ﺳﮬﯩﻴﮫ دەپ
ﺗﯜرﮔ ﺋﺎﻳﺮﯨﻐﺎن [ 770 ،
ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻼر ﮬﻗﻘﯩﺪﯨﻤﯘ ﺳﻮراﻗﻘﺎ ﺗﺎرﺗﯩﻠﯩﺪۇ :
ﺋﯩﺒﻨﯘ ﻣﺳﺌﯘدﺗﯩﻦ) ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ رازى ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨ ، ﭘﻳﻐﻣﺒر ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ
ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  :ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ ﺋﺎدەم ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗدﯨﻤ ﺗﺎﻛ ﺑش ﻧرﺳ ﮬﻗﻘﯩﺪە ﺳﻮراﻗﻘﺎ ﺗﺎرﺗﯩﻠﻤﺎي ﺗﯘرۇپ
ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻨﯩﯔ ﮬﻮزۇرﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﻳﺪۇ  :ﺋﻣﺮﯨﻨ ﻧﯩﻤ ﺑﯩﻠن ﺗﯜﮔﺗﺘ ، ﻳﺎﺷﻠﯩﻘﯩﻨ ﻧﯩﻤ ﺑﯩﻠن ﻗﯧﺮﯨﺘﺘ ، ﭘﯘل‐ﻣﯩﻠﯩﻨ ﻗﻳردﯨﻦ
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ﺗﺎﭘﺘ ۋە ﻧﯩﻤﯩ ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﺪى  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺋﯩﺮﯨﺸن ﺑﯩﻠﯩﻤﯩ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﻣل ﻗﯩﻠﺪى  ] .ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن . 2422 ،
ﺋﻟﺒﺎﻧﯩ ﺋﯘﻧ ﺳﮬﯩﻴﮫ ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨﻴﺪا ﻳﺎﺧﺸ ﮬدﯨﻴﺲ دەپ ﺗﯜرﮔ ﺋﺎﻳﺮﯨﺪى [ 1969 ،
ﮬﻣﺪە ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ ﺋﯘﻣﻤﺗﻠر ﺳﻮراﻗﻘﺎ ﺗﺎرﺗﯩﻠﯩﺪۇ :
ﺋﻟﭽﯩﻠرﮔ ﻧﯩﻤ دەپ ﺟﺎۋاپ ﺑردﯨﻼر ؟ ] ﻗﺳس) ﮬﯩﺎﻳﯩﻠر( [ 65 :
ﺑﯘﻻر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻧﺪە ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ ﺳﻮراﻗﻘﺎ ﺗﺎرﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻧرﺳﯩﻠر ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﺋزﯨﻨ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪۇرۇﺷﻘﺎ ﮬﯩﺮﯨﺴﻤن داﻧﺎ ﺑﻧﺪە
ﺑﯘ ﺳﯘﺋﺎﻟﻼرﻏﺎ ﺟﺎۋاپ ﺗﻳﻴﺎرﻟﯩﺸ ﻛﯩﺮەك .
ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﯩﺰﻧ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻳﯩﺘﻛﻠﯩﺸﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ .
ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ .
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