 ‐ 246242ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ »ﺋل ﺋﮬد« دﯦن ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﯩﯔ ﺗﻗززاﺳﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋل ﺋﮬد دﯦن ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﯩﯔ ﺗﻗززاﺳ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺋل ﺋﮬد دﯦن ﺋﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﮔﯜزەل ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن﴿ :ﻗُﻞ ﻫﻮ اﻟﻠﱠـﻪ
اﺣﺪٌ﴾ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋ ﻣﯘﮬﻣﻤد! ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨ ،ﺋﯘ ‐ اﷲ ﺑﯩﺮدۇر] .ﺳﯜرە ﺋﯩﺨﻼس -1ﺋﺎﻳت[.
ﺋل ﺋﮬد :ﺋزەﻟﺪﯨﻦ ﻳﻛ‐ﻳﯧﺎﻧ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻳﻧ ﺑﯩﺮﺳ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ،ﺋز زاﺗﯩﺪا ،ﭘرۋەردﯨﺎرﻟﯩﻖ ،ﺋﯩﻼﮬﻠﯩﻖ ،ۋە ﺋﯩﺴﯩﻢ‐
ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﻳﻛ ﺑﻮﻟﻐﺎن زات دﯦﻤﻛﺘﯘر.
ﺷﻳﺦ ﺳﺋﺪﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋل ۋاﮬﯩﺪ ،ﺋل ﺋﮬد )ﺑﯩﺮدۇر ،ﻳﻛﯩﺪۇر( دﯦن :ﺑﯘ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻛﺎﻣﺎﻟﺗﺘ ﻳﻛ‐
ﻳﯧﺎﻧ ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﺷﯧﺮﯨ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن زات ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻗﻠ ،ﺋﺎﻏﺰاﻛ ۋە ﺋﻣﻟ ﺟﮬﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧ ﺑﯩﺮ دەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﯩﺸ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﯘﺗﻠق ﻛﺎﻣﺎﻟت ﺋﯩﯩﺴ ،ﻳﻛ‐ﻳﯧﺎﻧﯩﻠﯩﺘ ﺗﯕﺪاﺷﺴﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨ
ﺋﯧﺘﯩﺮاپ ﻗﯩﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺗﯜرﻟﯩﺮﯨﺪە ﻳﺎﻟﻐﯘز دەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﯩﺸ زۈرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ""] .ﺗﭘﺴﯩﺮ
ﺳﺋﺪﯨ‐ 945"ﺑت[.
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﭘﺮاق ﻣﻟﯘﻣﺎت ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ‐10282ﻧﯘﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﺋل ﺋﮬد دﯦن ﺋﯩﺴﯩﻤﻨﯩﯔ ﺗﻗززاﺳ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺶ دﯦﻧﻠﯩﻚ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧ ﭘرۋەردﯨﺎرﻟﯩﻘﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﻠﯩﺶ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻧرﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼﯩﺴ ،ﺋﯩﯩﺪارﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯩﺪارە ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﻳﻛ‐ﻳﯧﺎﻧ ﺑﯧﻠﯩﺶ .ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﮔﺷﺘﯜرۈپ،
ﺋﻣل‐ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠردە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﮬﯧﭻ ﻧرﺳﯩﻨ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻟﺘﯜرﻣﺳﻠﯩﻚ ،ﮬر ﺋﯩﺸﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رازﯨﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻠﯩﺶ،
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺳز‐ﮬرﯨﺗﻠردە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺨﻼﺳﻤن ،ﺳﻣﯩﻤ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎﮬﯧﺮﯨﺴﻤن ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
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ﺋل ۋاﮬﯩﺪ ،ﺋل ﺋﮬد )ﺑﯩﺮدۇر ،ﻳﻛﯩﺪۇر( دﯦن ﺑﯘ ﺋﯘﻟﯘغ ﺋ ﺋﯩﺴﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﯩﺰﮔ ﻛﻮرﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﺳﯩﺮى ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﺎﺗﺘﺎ ،ﺋﯘ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧ ﭘرۋەردﯨﺎرﻟﯩﻘﺘﺎ ،ﺋﯩﻼﮬﻠﯩﻘﺘﺎ ﺑﯩﺮ دەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺴﯩﻢ ‐ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﻳﻛ
دەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﻧﺪﯨﻠرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﺪارە ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﻳﺎﻟﻐﯘز دەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر.
ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘرۋەردﯨﺎرﻟﯩﻘﺘﺎ ﻳﻛﯩﺪۇر ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼ ،رﯨﺰﯨﻖ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ،ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ،ۋاﭘﺎت
ﺗﺎﭘﻘﯘزﻏﯘﭼ ،ﻣﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼرﻏﺎ ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﻨ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽ ﺗﺳررۇپ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﭘﺎدﺷﺎﮬﺘﯘر .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻼﮬﻠﯩﻘﺘﯩﻤﯘ ﻳﻛﯩﺪۇر ،ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەﺗ ﻻﻳﯩﻖ ﮬﯧﭻ ﺋﯩﻼھ ﻳﻮﻗﺘﯘر ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﺷﯧﺮﯨ ﻳﻮﻗﺘﯘر دەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗۋﮬﯩﺪ ﻗﺎرﯨﺸ ﺗﺎۋﻟﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤ ﺗﯜرﻟﯩﺮﯨﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻳﻛ‐ﻳﯩﺎﻧ ﺋﯩﻧﻠﯩ روﻳﺎﭘﻘﺎ ﭼﯧﻘﯩﺪۇ .ﺋﯩﺒﺎدەﺗ
ﭘﻗت ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﻼﮬﻼ ﮬﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑدﯨﻨﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩﺪە ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﺑﯩﯩﺘﯩﻠن ۋاﺧﺘﯩﺪا ،ﺑﯘ ﭼﻮﻗﯘم ﺷﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳز‐ﮬرﯨﺗﻠﯩﺮى ،ﺋﻣﻟ ﮬرﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ
ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﺪە روﺷن ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻨﯩﺪۇ ۋە ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﺷﯧﺮﯨ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯧﭻ ﻧرﺳﯩ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،رۇﻛﯘ‐
ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎرزۇ‐ﺗﯩﻠﻛﻠرﻧ ﺳﻮرﯨﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻏﻳﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣدەد ﺗﯩﻠﯩﻤﻳﺪۇ ،ﻳﺎردەم
ﺳﻮرﯨﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯧﭻ ﻛﯩﻤﺪﯨﻦ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﻤﻳﺪۇ ،ﻳﻛ‐ﻳﯩﺎﻧ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻐﺎ ﺗۋەﻛﯘل ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋل ۋاﮬﯩﺪ ،ﺋل ﺋﮬد )ﺑﯩﺮدۇر ،ﻳﻛﯩﺪۇر( دﯦن ﺋﯩﺴﯩﻤﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻗﺴت :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧ ﺋﯩﻼﮬﻠﯩﻘﺘﺎ ،دۇﺋﺎدا،
ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﺷﺘ ،ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﺷﺘﺎ ،ﻛﺎﺗﺘﯩﻼﺷﺘﺎ ،ﻗﻮرﻗﯘﺷﺘﺎ ،ﺋﯘﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ،ﺗۋەﻛﯘل ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ۋە ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺗﯜرﻟﯩﺮﯨﺪە ﺑﯩﺮ
ﺑﯩﻠﯩﺸﻨ ﺗﻗززا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺑﯘ ﻳﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ،ﻣﯘﮬﺑﺒﺗﺘ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﻠﯩﺸﻨ ﺗﻗززا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻗُﻞ اﻏَﻴﺮ
اﻟﻠﱠـﻪ اﺗﱠﺨﺬُ وﻟﻴﺎ ﻓَﺎﻃﺮِ اﻟﺴﻤﺎواتِ وارضِ وﻫﻮ ﻳﻄْﻌﻢ و ﻳﻄْﻌﻢ ﻗُﻞ اﻧ ّاﻣﺮت انْ اﻛﻮنَ اول ﻣﻦ اﺳﻠَﻢ و ﺗَﻮﻧَﻦ ﻣﻦ اﻟْﻤﺸْﺮِﻛﻴﻦ
ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ» :ﺋ ﻣﯘﮬﻣﻤد!( ﺑﯘ ﻣﯘﺷﺮﯨﻼرﻏﺎ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼرﻧ ،زﯦﻤﯩﻨﻨ ﻳﻮﻗﺘﯩﻦ ﺑﺎر ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﻏﻳﺮﯨﻴﻨ ﻣﺑﯘد
ﺗﯘﺗﺎﻣﺪﯨﻢ؟ ﺋﺎﻟﻼھ رﯨﺰﯨﻖ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﺋزى رﯨﺰﯨﻘﻘﺎ ﻣﻮﮬﺘﺎج ﺋﻣس .ﺋ ﻣﯘﮬﻣﻤد! ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨ ،ﻣن ﺑﯘ ﺋﯜﻣﻤت ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﺋﻣﺮﯨ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋۋۋﯨﻠ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻟﺪۇم .ﻣﺎﯕﺎ دﯦﻴﯩﻠﺪﯨ ،ﺳن ﮬرﮔﯩﺰ ﻣﯘﺷﺮﯨﻼردﯨﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯩﻦ] «.ﺳﯜرە
ﺋﻧﺌﺎم -14ﺋﺎﻳت[.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﻗﻟﺒﻨ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼﯩﺴ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﺎﻏﻼش .ﻳﻧ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﺷﯧﺮﯨ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻳﻛ‐ﻳﯩﺎﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﺗرﯨﭙﯩ ﻳﯜزﻟﻧﺪۈرۈش ﻛﯧﺮەك .ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋل ۋاﮬﯩﺪ ،ﺋل ﺋﮬد )ﺑﯩﺮدۇر ،ﻳﻛﯩﺪۇر( ،ﺧﺎﻻﻳﯩﻘﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺋزﯨﻨﯩﯔ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮬﺎﺟﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻘﺘﯘر ،ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻣﻤ ﻧرﺳﯩ ﻗﺎدﯨﺮدۇر ،ﮬﻣﻤ ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﯩﺴﯩﺪۇر ،ﮬﻣﻤ ﻧرﺳﯩﺪە
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ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽ ﺗﺳررۇپ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر.
ﻣﯘﺷﯘ ﺗﯘﻳﻐﯘ ﻗﻟﺒﻨ ﺗﯜرﻟﯜك داۋاﻟﻐﯘش ،دﯨﻠﯩﻐﯘﻟﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪۇ ،ﺋز ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗرﯨﭙﯩ ﻗﺎرار ﺋﺎﻟﺪۇرﯨﺪۇ،
ﮬﯧﭻ ﻧرﺳﯩ ﺋﯩ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻗﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑرﮔﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯧﭻ ﻧرﺳﯩ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ
ﺋﻣس ﺑﻟ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪا‐زﯦﻴﯩﻨﯩﻐﯩﻤﯘ ﺋﯩ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﮔ ﻗﻟﺒﻨﯩﯔ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨ ﭼﻛﻠﻳﺪۇ.
ﺑﯘ ﺗﯘﻳﻐﯘ ﺑﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩﻨ ﻣﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼرﻏﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯜزﯨﺪۇ ،ﻳﻟﯩﻨﯩﺸ ،ﺗﻟﯩﺒ ،ﻣﻗﺴﯩﺪﯨﻨ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻣﺋﺒﯘدى،
ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼﯩﺴ ۋە ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺴ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﻛ‐ﻳﯩﺎﻧ ،ﮬﻣﻤ ﺋﯩﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺗرﯨﭙﯩ ﺑﯩﺮﻟﺷﺘﯜرﯨﺪۇ،
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻗﻟﺒ راﮬﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﺎرام ﺗﺎﭘﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻳﻟﯩﻨﯩﺸ ۋە ﻗﻟﺒﯩﻨ ﻳﻛ‐ﻳﯩﺎﻧ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪۇردى ،ﺋز ﺋﺎرا ﮬﻳﺮاﻧﻠﯩﻖ ،ﺗۋرﯨﻨﯩﺶ ۋە ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﻛرەش ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ دۈﺷﻤن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺷﯧﺮﯨﻠر ۋە
ﺗﯜرﻟﯜك ﺗرەﭘﻠرﮔ ﻳﯜزﻟﻧﺪۈرﻣﯩﺪى.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﻗت ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻛﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﭘﺎرﭼ‐ﭘﺎرﭼ ،ﺗﺎﻻش‐ﺗﺎرﺗﯩﺶ ﺋﯧﭽﯩﺪﯨ ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﯩﻼﮬﻼرﻏﺎ
ﭼﻮﻗﯘﻧﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻛﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻣﯩﺴﺎل ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺿﺮب اﻟﻠﱠـﻪ ﻣﺜَ ًرﺟ ًﻓﻴﻪ ﺷُﺮﻛﺎء ﻣﺘَﺸَﺎﻛﺴﻮنَ ورﺟ ًﺳﻠَﻤﺎ
ﻟّﺮﺟﻞ ﻫﻞ ﻳﺴﺘَﻮِﻳﺎنِ ﻣﺜًَاﻟْﺤﻤﺪُ ﻟﻠﱠـﻬِﺒﻞ اﻛﺜَﺮﻫﻢ  ﻳﻌﻠَﻤﻮنَ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠرﮔ ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﻣﯩﺴﺎﻟﻨ ﻛﻟﺘﯜرﯨﺪۇ :ﺑﯩﺮ ﻗﯘل
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ )ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳﯧﻠﯩﺸﻨ (ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﯘرﻏﯘن ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﻼر ﺋﯩﯩﺪارﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ )ﺑﯩﺮﺳ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ ،ﺑﯩﺮﺳ ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ
ﺑﯘﻳﺮۇﻳﺪۇ ،ﺋﯘ ﻛﯩﻤﻨ رازى ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺑﯩﻠﻟﻤي ﻗﺎﻟﯩﺪۇ( ،ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻗﯘل ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەﻣﯩﻼ ﺧﺎﺳﺘﯘر ،ﺑﯘ ﺋﯩ ﻗﯘل )ﻳﻧ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟ (ﺑﺎراۋەرﻣﯘ؟ ﺟﯩﻤ ﮬﻣﺪۇﺳﺎﻧﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر! ﺑﻟ ﺋﯘﻻر )ﻳﻧ ﻣﯘﺷﺮﯨﻼر( ﻧﯩﯔ ﺗﻮﻟﯩﺴ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪۇ] .ﺳﯜرە
زۇﻣر -29ﺋﺎﻳت[.
ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜن ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨ ﻳﻛ‐ﻳﯩﺎﻧ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟ ﻧﯩﺸﺎﻧﻨ روﻳﺎﭘﻘﺎ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﻳﯜزﻟﻧﺪۈرﮔﻧﺪە ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨ ﮬﻣﻤ ﻧرﺳﯩﻨ ﻣزﻛﯘر ﻏﺎﻳﯩ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪۇرﯨﺪۇ .ﺷﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ۋاﻗﺘ
ۋە ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺎﻟ ﻏﺎﻳﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧرﺳﯩ زاﻳ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪۇ .ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﺗﻠﯩﻚ ۋاﻗﺘ ،ﺳﺎﻧﺎﻗﻠﯩﻖ ﺗﯩﻨﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨ
ﺑﯩﺎر زاﻳ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﮭﺘﯩﻴﺎت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﻟ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤ ۋاﻗﺘﯩﻨ ،ﮬﺎﻳﺎت ﻣﯩﻨﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻨ دۇﻧﻴﺎ‐ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘ ﺋزﯨ ﻣﻧﭙﺋﺗ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟرﮔ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ دﯨﻨﯩﻐﺎ دەۋەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺟﯩﮭﺎد ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﺰ ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ
زاﻳ ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗن ﮬﺎﻳﺎت ﻣﯩﻨﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﭘﯜﺗﯜن دۇﻧﻴﺎﻧ ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﻧﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﻛﺮەك ﮬﺳﺮەﺗﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘ ﻛﯩﺸ
ﺋزﯨﻨﯩﯔ ۋاﻗﺘ ،ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩ ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ،ﻳﺎﺷﻠﯩﻘ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻧ ﻏﻧﯩﻤت ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗدﯨﺮﻟﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﻧرﺳﯩﻠردﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺑﯘﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠﯩﺮﯨ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪۇ ،ﮬﺗﺘﺎ ﺋزﯨﻨﯩﯔ راﮬﺗﻠﯩﻨﯩﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﺎرام ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن
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ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﺋزﯨﻨ ﻣﺎددى‐ﻣﻧﯩﯟﯨ ﺟﮬﺗﺘﯩﻦ ﻛﯜﭼﻼﻧﺪۇرۇپ ،ﻧﭘﺴﯩﻨ ﺟﯘﺷﻘﯘﻧﻼﺷﺘﯘرۇپ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗﺎﺋت‐
ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧ روﮬﻠﯘق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ""].ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﮔﯜزەل ﺋﯩﺴﯩﻢ‐ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﺮى" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -117-114ﺑﺗﺘﯩﻦ
ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﭗ ﺋﯩﻠﯩﻨﺪى[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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