 ‐ 26745ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻣۋﺟﯘﺗﻠﯩﻘﯩﻐﺎ دەﻟﯩﻠﻠر  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺸﺘﯩ ﮬﯩﻤت
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻏﻳﺮى ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن دوﺳﺘﯘم ﻣﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻣۋﺟﯘﺗﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼپ ﺑﯩﺮﯨﺸﯩﻤﻨ ، ﮬﻣﺪە ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨ
ﺑرﮔﻧﻠﯩﯩﻨ ، ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﻳﻨﯩﺪﯨ ﻣﻗﺴت ﻧﯩﻤ دەپ ﺳﻮرﯨﺪى  .ﻟﯩﯩﻦ ﺟﺎۋاﺑﯩﻢ ﺋﯘﻧ ﻗﺎﻧﺎﺋﺗﻠﻧﺪۈرەﻟﻤﯩﺪى  .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ
ﻧﯩﻤ دﯨﻴﯩﺸﯩﻢ ﻛﯩﺮەﻛﻠﯩﯩﻨ دەپ ﺑرﺳﯕﻼر .
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﻣدﮬﯩﻴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن .
ﻗدﯨﺮﻟﯩﻚ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ  ،ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗرەﭘ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺶ ۋە ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻣۋﺟﯘﺗﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ
ﮬﻗﯩﻘﯩﻠﯩﻘﯩﻨ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرﯨﺸﯩﯩﺰ ﺑﯩﺰﻧ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺧﯘﺷﺎل ﻗﯩﻠﯩﺪۇ  .ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺳﺎﻏﻼم ﺗﺑﯩﺌﺗ ۋە ﺳﺎﻏﻼم ﺋﻗﯩﻠ ﺋﯘﻳﻐﯘن .
ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﺎرﻛ ، ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﮬﻗﯩﻘت ﺋﺎﻳﺪﯨﯔ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا  ،ﺋﯘﻻر ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷﻘﺎ  ،ﻳﻧ دﯨﻨﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﺪى .
ﺋﮔردە ﮬر ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ دﯨﻨﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﺟﺒﯘرﯨﻴﺘﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯩﺪى  ،ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻼر ۋۇﺟﯘﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺑﻮﻻﺗﺘ . ﺷﯘﯕﺎ
ﺑﯩﺰ ﺳﯩﺰﻧ ،ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﻧﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟر ۋە ﺋﻟﭽﯩﻠرﻧﯩﯔ ۋەزﯨﭙﯩﺴﯩﻨ ﺋﯜﺳﺘﯩ ﺋﺎﻟﻐﯩﻨ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﺑﺮﯨﻠﻳﻤﯩﺰ  ،ﮬﻣﺪە ﺑﯩﺰ
ﺳﯩﺰﮔ ۋەدە ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎت ﺑﯩﻠن ﺧﯘش ﺧۋەر ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ  ،ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﯩﺰ )ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ
ﺑﻮﻟﺴﯘن( دﯨﻧﺪەك  :ﺋﮔر ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯘﯕﺪا ﺗﻮﻏﺮﯨﻐﺎ ﻳﯩﺘﻛﻠﯩن ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﺑﯘ ﺳﺎﯕﺎ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺗﮔﯩﻠردﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸ
ﺑﻮﻻﺗﺘ ] . ﺑﯘﺧﺎرﯨ، (3134)ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ) (41872ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن  " .ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺗﮔﯩﻠر" ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﮔﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﺗﯜرى .
ﺋﯩﯩﻨﭽ: 
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻣۋﺟﯘﺗﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﯩﻐﺎ ﻛﻟﺴك  ،ﺑﯘ ﺋﯘﻧ ﻣﯘﻻﮬﯩﺰە ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩ ﺋﯩﻨﯩﻖ  .ﮬﻣﺪە ﺋﯘزۇن ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘ
ﻳﻮق  .ﺑﯩﺰ ﺑﯘﻧ ﻣﯘﻻﮬﯩﺰە ﻗﯩﻠﺴﺎق  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜچ ﻗﯩﺴﯩﻤﻐﺎ ﺑﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﺎﻳﻘﺎﻳﻤﯩﺰ  :ﺗﯘﻏﻤﺎ ﺗﺑﯩﺌت دەﻟﯩﻠﻠﯩﺮى  ،ﮬﯩﺴﺴﯩ دەﻟﯩﻠﻠر
 ،ۋە ﺷرﺋﯩ دەﻟﯩﻠﻠر .ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺋﯘﻟﯘغ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧ ﺑﯩﻠن ﺳﯩﺰﮔ ﺋﺎﻳﺪﯨﯔ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ: 
ﺗﯘﻏﻤﺎ ﺗﺑﯩﺌت دەﻟﯩﻠﯩﺮى :
ﭘﯧﺸﯩﯟا ﺋﯩﺒﻨﯘ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن:
" ﺗﯘﻏﻤﺎ ﺗﺑﯩﺌﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻣۋﺟﯘﺗﻠﯩﻘﯩﻨ دەﻟﯩﻠﻠﯩﺸ ﺷﻳﺘﺎﻧﻼر ﺋﺎداﺷﺘﯘرۋەﺗﻤﯩن ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن دەﻟﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋڭ ﻛﯜﭼﻠﯩ. 
ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  :ﻇﻌﺴﻼم دﻋﻨﻌﻐﺎ ﻳﯩﺰﻟﺔﻧﻀﻌﻦ،اﻟﻪ ﻧﻌﺚ ﺗﺑﯩﺌﯩﺘ)ﺋﯘﻧﯩﯔ دﻋﻨﻌﻐﺎ( (ﻇﺔﺿﺔﺷﻌﻨﻊ( اﻟﻪ ﻇﻌﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﻊ
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ﺷﺬ دﻋﻦ ﺑﻌﻠﺔن ﻳﺎراﺗﻘﺎن  ] .رۇم)رﯨﻢ( [30 :
ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺳﺎﻏﻼم ﺗﺑﯩﺌﯩﺘ ﺋﯩﻼﮬﻨﯩﯔ ﻣۋﺟﯘﺗﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﺪۇ  ،ﮬﻣﺪە ﺷﻳﺘﺎﻧﻼر ﺋﯘﻧ ﺋﺎزدۇرۋەﺗﻤﯩﺴﯩﻼ  ،ﺋﯘ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ
ﺑﯘرۇﻟﯘپ ﻛﯩﺘﻟﻤﻳﺪۇ  .ﻛﯩﻤ ﺷﻳﺘﺎﻧﻼر ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎزدۇرﻟﯩﺪﯨن  ،ﺑﯘ دەﻟﯩﻠﻨ ﺗﻮﻧﯘپ ﻳﯩﺘﻟﻤﻳﺪۇ " .
] ﺷرھ ﺳﻓﺎرﯨﻴﻨ دﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﻨﺪى [ .
ﮬر ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭘرۋەردﯨﺎرى ۋە ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼﯩﺴ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺋزﯨﻨ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﯘﮬﺘﺎج ﮬﯩﺲ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ  .ﺋﮔر ﺑﯩﺮەر ﭼﻮڭ ﺋﺎﭘت ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﺴ ، ﺋﯘ ﺋﯩ ﻗﻮﻟﯩﻨ ، ﺋﯩ ﻛزﯨﻨ ۋە ﻗﻟﺒﯩﻨ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﺪﯨﻦ ﻗﯘﻗﯘزۇﺷﻨ
ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎرﯨﺘﯩﺪۇ .
ﮬﯩﺴﺴﯩ دەﻟﯩﻠﻠر :
ﺑﯘ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﺘﺎ ﻣۋﺟﯘت ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪۇ  .ﺑﯩﺰ ﺋﺗﺮاﭘﯩﻤﯩﺰدا ﻣۋﺟﯘت ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﻛرﯨﻤﯩﺰ  ،ﻣﺳﯩﻠن  ،دەرەﺧﻠر ،
ﺗﺎﺷﻼر  ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر  ،ﻳرﺷﺎرى  ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼر  ،دﯨﯩﺰﻻر  ،دەرﻳﺎﻻر . . .
ﺋﮔر ﺑﯘ ﺷﻳﺌﯩﻠر ﺷﯘﻧﺪاق ﻛپ  ،ﻛﯩﻢ ﺋﯘﻻرﻧ ﻳﺎراﺗﺘ ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺧۋەر ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ؟ دەپ ﺳﻮراﻟﺴﺎ :
ﺟﺎۋاپ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﮔر ﺑﯘ ﺷﻳﺌﯩﻠر ﺗﺎﺳﺎدﯨﭙﯩ ، ﺋزﻟﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ۋە ﮬﯩﭽﻘﺎﻧﺪاق ﺳۋەﭘﺴﯩﺰ ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻟن ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﻗﺎﻧﺪاق ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﯩﭽﯩﻢ ﻳﻮق  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻖ  .ﺑﯩﺮاق ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﺎر  ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﯘ
ﺷﻳﺌﯩﻠر ﺋزﻟﯩﺮى ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﻐﺎن ﮬﻣﺪە ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋزى ﺧۋەر ﺋﺎﻟﯩﺪۇ  .ﮬﻣﺪە ﻳﻧ ﺋﯜﭼﯜﻧﭽ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﺎر ،ﺋﯘ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻻرﻧ ﻳﺎراﺗﻘﺎن ﺑﯩﺮﺳ ﺑﺎر  .ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﺋﯜچ ﺋﯩﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﻗﺎرﯨﺴﺎق ،ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ۋە ﺋﯩﯩﻨﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺋﻣﺳﻠﯩﯩﻨ
ﺑﺎﻳﻘﺎﻳﻤﯩﺰ  .ﺋﮔر ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ۋە ﺋﯩﯩﻨﭽﯩﺴﯩﻨ رەت ﻗﯩﻠﺴﺎق  ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺟزﻣن ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﯩﺴ ﺗﻮﻏﺮا  ،ﻳﻧ ﺑﯘ ﺷﻳﺌﯩﻠرﻧﯩﯔ
ﺋﯘﻻرﻧ ﻳﺎراﺗﻘﺎن ﺑﯩﺮ ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼﯩﺴ ﺑﺎر  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ  .ﺑﯘ ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪا ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎن  .ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن :
ﻳﺎﻛﻊ ﻇﺬﻻر ﻳﺎراﺗﻘﺬﺣﻌﺴﻌﺰ ﻳﺎرﻋﺘﻌﻠﻐﺎﻧﻤﺬ؟ ﻳﺎﻛﻊ ﻇﺬﻻر ﻇﺄزﻟﻌﺮع ﻳﺎراﺗﻘﺬﺣﻌﻤﺬ؟] [35ﻳﺎﻛﻊ ﻇﺬﻻر ﻇﺎﺳﻤﺎﻧﻼرﻧﻊ ؤة زﺋﻤﻌﻨﻨﻊ
ﻳﺎراﺗﻘﺎﻧﻤﺬ؟ ﺑﺔﻟﻊ ﻇﺬﻻر )اﻟﺔﻧﻌﺚ ﺑﻌﺮﻟﻌﻌﻀﺔ( ﻇﻌﺸﺔﻧﻤﺔﻳﺪذ  ] .ﺗﯘر )ﺗﺎغ( [ 36-35 :
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻣﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼر ﻗﺎﭼﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮى ﻣۋﺟﯘت ؟ ﺑﯘ ﻳﯩﻠﻼر ﻣﺎﺑﻳﻨﯩﺪە  ،ﻛﯩﻢ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯘدۇﻧﻴﺎدا ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ
ﭘﯜﺗﯩﯟەﺗﺘ ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺗﯘرۇپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺗﻣﯩﻨﻠﯩﺪى ؟
ﺟﺎۋاپ  :ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ  ،ﺋﯘ ﮬر ﺑﯩﺮ ﺷﻳﺌﯩ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﺎس ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﻛﺎﭘﺎﻟﺗ ﺋﯩ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ ﺑردى  .ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﻳﯩﺸﯩﻞ ﺋﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠرﮔ ﻗﺎرﯨﻤﺎﻣﺴﯩﺰ ؟ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺳﯘ ﺑﯩﻠن ﺗﻣﯩﻨﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨ ﺋﯜزﯨﯟەﺗﺴ
 ،ﺋﯘﻻر ﻳﺎﺷﯩﻴﺎﻻﻣﺪۇ ؟ ﻳﺎق  ،ﺑﻟ ﺋﯘﻻر ﻗﯘرۇق ﭘﺎﺧﺎل ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ  .ﺋﮔر ﺳﯩﺰ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺷﻳﺌﯩﻠرﻧ ﻣﯘﻻﮬﯩﺰە ﻗﯩﻠﺴﯩﯩﺰ ،
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﺎﻳﻘﺎﻳﺴﯩﺰ  .ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﯩﭽﻨرﺳ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻻﺗﺘ. 
ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﮬرﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨ ﺋزﯨ ﻧﺎس ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﺎراﺗﺘ . ﺷﯘﯕﺎ ﺗﮔﯩﻠر ﻣﺳﯩﻠن  ،ﻣﯩﻨﯩﺸ . ﺋﺎﻟﻼھ
ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  :ﻇﺬﻻر ﺑﻌﻠﻤﺔﻣﺪذﻛﻊ ،ﻇﺬﻻر ﻇﯩﺤﯩﻦ ﻫﺎﻳﺆاﻧﻼرﻧﻊ )ﻗﺬدرةت( ﻗﻮﻟﻌﻤﻌﺰ ﺑﻌﻠﺔن ﺧﺔﻟﻖ ﻇﺔﺗﺘﺬق ،ﻇﺬﻻر ﻫﺎﻳﺆاﻧﻼرﻧﻊ
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ﺑﺎﺷﻘﺬرذص ﺗﺬرﻏﺬﺣﻌﻼردذر] . [71ﻫﺎﻳﺆاﻧﻼرﻧﻊ ﻇﺬﻻرﻏﺎ ﺑﻮﻳﺴﺬﻧﺪذرذص ﺑﺔردذق ،ﻇﺬﻻر ﻇﺬ ﻫﺎﻳﺆاﻧﻼرﻧﻌﺚ ﺑﺔزﻋﺴﻌﻨﻊ ﻣﻌﻨﻌﺪذ،
ﺑﺔزﻋﺴﻌﻨﻊ ﻳﺔﻳﺪذ  ] .ﻳﺎﺳﯩﻴﻦ [ 72-71 :
ﺗﮔﯩ ﻗﺎراڭ  ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﭼﻠﯜك دۈﻣﺒ ﺑﯩﻠن ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﻳﺎراﺗﻘﺎن  ،ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻧ ﻣﯩﻨﯩﺸ ﺋﯩﺸﻠﺗﯩﻠ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ
ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼر ﺑرداﺷﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮەﻟﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺷﺎراﺋﯩﺘﻼرﻏﺎ ﺑرداﺷﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮەﻟﻳﺪۇ .
ﺋﮔر ﺳﯩﺰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼرﻏﺎ ﻗﺎرﯨﺴﯩﯩﺰ  ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﯩﺶ ﻣﻗﺴﯩﺘﯩ ﺋﯘﻳﻐﯘن ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﺎﻳﻘﺎﻳﺴﯩﺰ  .ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﺎرﻟﯩﻖ
ﻧﯘﻗﺴﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘﺎك !!
ﮬﯩﺴﺴﯩ دەﻟﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻣﯩﺴﺎﻟﻠﯩﺮى ﺗۋەﻧﺪﯨﯩﻠرﻧ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ :
ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﭼﯜﺷن ﺑﺎﻻﻳ‐ﺋﺎﭘﺗﻠر ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻣۋﺟﯘﺗﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪۇ  ،ﻣﺳﯩﻠن  :ﺋﯘﻻر ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺋﺎﻟﻼھ
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ دۇﺋﺎﺳﯩﻐﺎ ﺟﺎۋاپ ﻗﺎﻳﺘﯘرﯨﺪۇ ؛ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻣۋﺟﯘﺗﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪۇ  .ﭘﯧﺸﯩﯟا ﺋﯩﺒﻨﯘ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن " :
ﭘﻳﻐﻣﺒر )ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ( ﻳﺎﻣﻐﯘر ﺋﯜﭼﯜن دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا  ،ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  :ﺋﺎﻟﻼﮬﯘﻣﻤ
ﺋﻏﯩﺴﻨﺎ  ،ﺋﺎﻟﻼﮬﯘﻣﻤ ﺋﻏﯩﺴﻨﺎ ) ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺰﮔ ﻳﺎﻣﻐﯘر ﻳﺎﻏﺪۇرﻏﯩﻦ  ،ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺰﮔ ﻳﺎﻣﻐﯘر ﻳﺎﻏﺪۇرﻏﯩﻦ ( ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺑﯘﻟﯘت
ﻛﻟن  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺒردﯨﻦ ﭼﯜﺷﻤي ﺗﯘرۇپ ﻳﺎﻣﻐﯘر ﻳﯩﻐﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎن  .ﺑﯘ ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻣۋﺟﯘﺗﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪۇ " .
] ﺷرھ ﺳﻓﺎرﯨﻨﯩﻴﻴ[
 -3ﺷرﺋﯩ دەﻟﯩﻠر :
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﻼﮬ ﻗﺎﻧﯘﻧﻼر ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻣۋﺟﯘﺗﻠﯩﻘﯩﻨ ، ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﻨﯩﯔ  ،داﻧﺎﻟﯩﻘﯩﻨﯩﯔ  ،ۋە رەﮬﯩﻢ‐ﺷﭘﻘﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻛﻣﻤﻟﻠﯩﯩﻨ
ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪۇ  .ﭼﯜﻧ ، ﺑﯘ ﻗﺎﻧﯘﻧﻼر ﺟزﻣن ﺑﯩﺮﺳ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﻟﯩﻠﯩﻨﯩﺸ ﻛﯩﺮەك  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﻗﺎﻧﯘن ﺑﻟﯩﻠﯩﯜﭼ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ .
" ] ﺷرھ ﺳﻓﺎرﯨﻨﯩﻴﻴ دﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﻨﺪى [ .
ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺰﻧ ﻧﯩﻤ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎراﺗﺘ ؟ دﯨن ﺳﯘﺋﺎﻟﯩﯩﺰﻏﺎ ﻛﻟﺴك  ،ﺟﺎۋاپ  :ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ  ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺗﺷﻛﯜر
ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ۋە ﺋﯘﻧ ﻳﺎد ﺋﯩﺘﯩﺸﯩﻤﯩﺰ  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺑﯩﺰﮔ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻧﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎراﺗﺘ . ﻣﻟﯘﻣ ، ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا
ﻛﺎﭘﯩﺮﻻرﻧﯘ ﺑﺎر  ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻣﯘ ﺑﺎر  .ﺳۋەﺑ ، ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋزﯨ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻼﻣﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮﯨﯩﻤﯘ دەپ
ﺳﯩﻨﯩﻤﺎﻗﭽ . ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﮬر ﺑﯩﺮەﻳﻠﻧ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  :ﺋﯘ
ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺶ‐ﺋﻣﻟﺪە ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺳﯩﻨﺎش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻟﯜم ۋە ﮬﺎﻳﺎﺗﻨ ﻳﺎراﺗﺘ ] . ﻣﯘﻟﯩﻚ)ﭘﺎدﯨﺸﺎﻟﯩﻖ (
[2:
ﺟﻌﻨﻼرﻧﻊ ،ﻇﻌﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﻊ ﺻﺔﻗﺔت ﻣﺎﺛﺎ ﻇﻌﺒﺎدةت ﻗﻌﻠﻌﺶ ﻇﯩﺤﯩﻨﻼ ﻳﺎراﺗﺘﻌﻢ
] زارﯨﻴﺎت) ﺳﻮرﯨﻐﯘﭼ ﺷﺎﻣﺎﻟﻼر ( [ 56 :
ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﯩﺰﻧ ۋە ﺳﯩﺰﻧ ﺋﯘ ﻳﺎﻗﺘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ۋە ﺧﺌﯘرﺳن ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﺴﯘن  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ دﯨﻨ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ
ﻛپ دەۋەت ۋە ﺧﯩﺰﻣﺗﻠرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﺴﯘن  .ﮬﻣﺪە ﭘﻳﻐﻣﺒرﻧ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺴﯘن ۋە ﺋﺎﻣﺎن ﻗﯩﻠﺴﯘن .
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ﭘﯧﺸﯩﯟا ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺳﺎﻟﯩﮫ ﻣﯘﻧﺟﺠﯩﺪ
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