 ‐ 22782ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨ ﻗﺎﻳﺴ ﺷﻛﯩﻠﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣﯧﻨﯩﯔ دۈچ ﻛﻟن ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻢ ﻣﯘﻧﺪاق :ﺋﺎﺗﺎم ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻧﺎم داﺋﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﭘﯩﯩﺮﮔ ﻛﯩﻠﻟﻤﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﺗﺎﻣﻨﯩﯔ ﻣﯩﺠزى ﺋﯩﺘﺘﯩﻚ،
ﺷﺧﺴﯩﻴﯩﺘ ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﻳﺎﻛ ﺳﯜرﻟﯜك .ﻣن ۋە ﻗﯩﺮﯨﻨﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻢ ﺑك ﻗﻮرﻗﯩﻤﯩﺰ ،ﻧﻮرﻣﺎل ﭘﺎراﯕﻼﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرى ﭘﯩﯩﺮ
ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘراﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ،ﻣن ﺋﺎﺗﺎﻣﻨ رازى ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺟﻧﻨﺗﺘﯩﻦ ﻧﺳﯩﯟە ﺋﯧﻠﯩﺸﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﻤن ،ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ
ﻣﯘﮬﯩﻤﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼرﻧ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ،ﻣن ﺑك ﮬﻳﺮاﻧﻠﯩﻘﺘﺎ ،ﺋﺎﺗﺎﻣﻐﺎ ﻗﺎﻳﺴ ﺷﻛﯩﻠﺪە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ
ﺑﯩﻠﻟﻤﻳﯟاﺗﯩﻤن؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت‐ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﺑﯘﻳﺮۇﻗﻨ ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺋزﯨ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎن ﺑﯘﻳﺮۇق ﺑﯩﻠن
ﺑﯩﺮﮔ ﻛﻟﺘﯜردى ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :وﻗَﻀ رﺑﻚَ ا ﺗَﻌﺒﺪُوا ا اﻳﺎه وﺑِﺎﻟْﻮاﻟﺪَﻳﻦ اﺣﺴﺎﻧًﺎ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ:
»ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﯔ ﭘﻗت ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋزﯨﯩﻼ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻼرﻧ ۋە ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﺎﯕﻼرﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻼرﻧ ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﺪى«
]ﺳﯜرە ﺋﯩﺴﺮا -23ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :واﻋﺒﺪُوا اﻟﻪ و ﺗُﺸْﺮِﻛﻮا ﺑِﻪ ﺷَﻴﯩﺎ ۖ وﺑِﺎﻟْﻮاﻟﺪَﻳﻦ اﺣﺴﺎﻧًﺎ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ» :ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﻼر،
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﮬﯧﭻ ﻧرﺳﯩﻨ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻟﺘﯜرﻣﯕﻼر ،ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﺎﯕﻼرﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﻼر] «.ﺳﯜرە ﻧﯩﺴﺎ -36ﺋﺎﻳت.
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨﯩﯔ دەﻟﯩﻠﯩﺪۇر.
ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ دﯦن :ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯧﮭﺘﯩﺮام ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﮬرﻣت ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﺪە دۇﺋﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﻮﭼﯘق ﭼﯧﺮاي ،ﺳﯩﻠﯩﻖ ،ﺗۋەن ﺋﺎۋازدا ﺳز ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﯘھ ،دﯦﻤﺳﻠﯩﻚ ،ﺋﯘﻻرﻧ ﺳﯩﻠﯩﻤﺳﻠﯩﻚ )ﺳزدە
ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﮬرﯨﺗﺘ ﺑﻮﻟﺴﯘن(ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺗﻟﯩﭙﯩﻨ ﺋﻮرۇﻧﺪاش ،ﺋﯩﺸﻼردا ﻣﺳﻠﯩﮭت ﺳﯩﻠﯩﺶ ،ﺳزﯨ ﻗﯘﻻق
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ﺳﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﮔدەﻧﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺋﯘﻻر ﮬﺎﻳﺎت ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗن ﺑﻮﻟﺴﯘن ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ دوﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻨ
ﮬرﻣت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر.
ﻳﻧ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ رۇﺧﺴﯩﺘﯩﺴﯩﺰ ﺳﭘرﮔ ﭼﯩﻘﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺋﻮرۇﻧﺪا ﺋﻮﻟﺘﯘرﻣﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﻗﻮل
ﺋﯘزاﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺋﺎﻳﺎﻟ ﻳﺎﻛ ﺋۋﻻدﻟﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﻛرﻣﺳﻠﯩﻚ.
ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ :ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻻرﻧ ﭘﺎت‐ﭘﺎت زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇش،
ﺳﻮﻏﺎت‐ﮬدﯨﻴ ﺗﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋزﯨﻨ ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﺘﯩﻦ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼ ﺑﯩﻘﯩﭗ‐ﭼﻮڭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺧﺸ ﺗرﺑﯩﻴ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ رەﮬﻤت‐
ﺗﺷﻛﯜر ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ.
ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﺴ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﻳﯩﺮﯨﻠﯩﻚ ۋە ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻼرﻧ ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻛﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﭽ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻧﺳﯩﮭت
ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﭘزﻟ‐رەﮬﻤﯩﺘﯩﻨ ﺋﺳﻠﯩﺘﯩﺶ ،ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﮬﻗﺴﯩﺰﻟﯩ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺗﺳﻟﻠ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ،
ﺋﯘﻧ ﺳز ﺑﯩﻠن ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻼر ﺑﯩﻠن ﻛﯕﻠﯩﻨ ﻛﺗﯜرۈپ ﺧﯘرﺳن ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر.
ﺋﺎﺗﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯩﺰﮔ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭘﻮزﯨﺘﺴﯩﻴﺴ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﺗﺌ ﻧزەر ،ﺳﯩﺰ ﺋدەﭘﻠﯩﻚ ۋە ﺋﺧﻼﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘڭ ،ﮔﯘﻧﺎھ‐
ﻣﺳﯩﻴت ۋە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﮬر ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺋﯘﻧ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻼﻧﺪۇرۇش ۋە ﺑﯩﺌﺎرام ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮاق ﺗﯘرۇڭ،
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬق‐ﮬﻮﻗﯘﻗﻠﯩﺮى ﺑﻧﺪﯨﻠرﻧﯩﯔ ﮬق‐ﮬﻮﻗﯘﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺋﯘ ﺋﯩﻳﻠﻧ ﮬﯩﺪاﻳت ﺗﯩﻠڭ ،ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺗﯩﻠپ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
دۇﺋﺎﻻرﻧ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯘﭼ ۋە ﺋﯩﺠﺎﺑت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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