 ‐ 292645راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴﯩﻐﺎ ﺑزى ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﻠرﻧ ﺧﺎﺳﻼﺷﺘﯘرﯨﯟﯦﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣﯩﺴﯩﺮدا ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﺎدﯨﺘﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎر ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴﯩﻐﺎ :ﻛﻧﺎﭘ ،ﻗﺗﺎﻳﭗ ،ﻗﻣﯩﺮﯨﺪدﯨﻦ ،ﻣﯘﻛﺳﺴرات ۋە ﻳﺎﻣﯩﺶ
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺑزى ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﻠرﻧ ﺧﺎﺳﻼﺳﺘﯘرﯨﯟﯦﻠﯩﺸﺘﯘر ،ﺑﯩﺰ ﺗﯘرﯨﯟاﺗﻘﺎن راﻳﯘﻧﺪا ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ :راﻣﺰاﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت
ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪا ﻣﻟﯘم ﻳﯧﻤﻛﻠرﻧ ﺧﺎﺳﻼﺷﺘﯘرﯨﯟﯦﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑزى ﺋﺎدەﺗﻠرﻧ ﺋﯩﺒﺎدەت ﺋﯧﻴﯩﻐﺎ
ﻧﯩﺴﺒﺗﻠﺷﺘﯜرۈش ﺋﯘﻧ ﺑﯩﺪﺋﺗﻨﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺑﯘ ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﻠرﻧﯩﯔ روزا ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ روزﯨﺴﯩﻐﺎ ﮬﯧﭻ
ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﮬﯧﺴﺴ ۋە ﺷرﺋ ﺳۋەﭘﻠرﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎرﯨﻐﯩﻤﯘ ﻛﯩﺮﻣﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺋﯘ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼ :ﻳﯘﻗﯩﺮدا ﺑﺎﻳﺎن
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﻠرﻧ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼردا ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﺋﻣﻤﺎ راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴﯩﺪا ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ دەﻳﺪۇ ۋە ﺑﯘ
ﺳزﻧ ﻣﯩﺴﯩﺮدﯨ ﺷﻳﺨﻠردﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ دﯦﻧﻠﯩﯩﻨ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﺪى ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴﯩﻐﺎ ﻣﻟﯘم ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﻚ ۋە ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﺗﯜرۈم ﻧرﺳﯩﻠر ﺧﺎﺳﻼﺷﺘﯘرﯨﯟﯦﻠﯩﺸﻨ ﺋﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﮬﯧﭻ زﯨﻴﯩﻨ ﻳﻮق ۋە ﺋﯘ ﺑﯩﺪﺋت داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﯩﻤﯘ ﻛﯩﺮﻣﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻر ﺑﯘ ﻳﯧﻤﻛﻠرﻧ ﺧﺎس ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻤﺎﻳﺪۇ
ﺑﯘ ﭘﻗت ﺋﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎرﯨﺪﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺑﯩﺪﺋت دﯦن دﯨﻨﺪا ﻳﻮق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﯧﯩﻠﯩﻘﻼرﻧ دﯨﻨﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم
ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن» :ﻛﯩﻤ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ دﯨﻨ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰدا ﻳﻮق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨ دﯨﻨﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜزﮔن –ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﻐﺎن‐ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﺋﯩﺶ رەت
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ] «.ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ– 2697 ﮬدﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1718 ﮬدﯨﺲ[.
ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ رﯨﯟاﻳﯩﺘﯩﺪە ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن» :ﻛﯩﻤ ﺑﯩﺰ دﯨﻨﺪا ﺑﯘﻳﺮﯨﻤﯩﻐﺎن ﺋﯩﺸﻨ دﯨﻨﺪﯨﻦ دەپ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸ رەت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ«.
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ﺋﯩﻤﺎم ﺷﺎﺗﯩﺒﯩ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺑﯩﺪﺋﺗ ﻗﻮﺷﯘﻣﭽ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯩﺪﺋت دﯦن دﯨﻨﺪا ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﻛﺷﯩﭗ ﺋﯧﺘﯩﻠن ﺑﯩﺮ
ﻳﻮل ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺷرﯨﺌﺗ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ۋە ﺋﯘ ﻳﻮﻟﺪا ﻣﺎﯕﻐﯘﭼﯩﻼر ﺷرﯨﺌت ﻳﻮﻟﯩﺪا ﻣﯧﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼردۇر".
ﺑﯩﺪﺋﺗﻨﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ :ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﻣﻟﯘم ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻟﯩﻠﻧﻤﯩن ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨ ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺋﺎدەت
ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺶ دﯦﻤﻛﺘﯘر ،ﺑﯘ ﺧﯘددى ﺷﺋﺒﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮن ﺑﺷﯩﻨﭽ ﻛﯜﻧ ﻛﯜﻧﺪۈزدە روزا ﺗﯘﺗﯘپ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻗﯩﻴﺎﻣﺪا ﺗﯘرۇپ ﺋﯩﺒﺎدەت
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش"] .ﺋﯩﺌﺘﯩﺴﺎم"-1ﺗﻮم -51ﺑت[.
ﺋﻣﻤﺎ ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەﺗﻨ ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ ۋاﻗﯩﺘﻘﺎ ﺧﺎﺳﻼﺷﺘﯘرﯨﯟﯦﻠﯩﺶ ﺑﯩﺪﺋت داﺋﯩﺮﯨﺴﯩ ﻛﯩﺮﻣﻳﺪۇ.
ﺳﮬل ﺋﯩﺒﻨ ﺳﺋد رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ» :ﺑﯩﺰ ﺟﯜﻣ ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺧﯘرﺳن ﺑﻮﻻﺗﺘﯘق ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻤﯩﺰدﯨ ﻳﺎﺷﺎﻧﻐﺎن
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎل ﺟﯜﻣ ﻛﯜﻧ ﺋﻮت ﻳﯧﻘﯩﭗ ﻗﺎزان ﺋﯧﺴﯩﭗ ﺗﺎﻟﻘﺎن ﭼﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﺎرﭘﺎ ﺋﺎرﯨﻼﺷﺘﯘرۇپ ﺗﺎﻣﺎق ﻗﯩﻼﺗﺘ ،ﺑﯩﺰ ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﺋﻮﻗﯘپ
ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻧ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻼﺗﺘﯘق ،ﺋﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺗﻳﻴﺎر ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﻠرﻧ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘ ،ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﯧﻤك ﺋﯜﭼﯜن ﺟﯜﻣ
ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺑك ﺧﯘرﺳن ﺑﻮﻻﺗﺘﯘق ،ﺑﯩﺰ ﺟﯜﻣ ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺋﺎرام ﺋﯧﻠﯩﺶ ۋە ﭼﯜﺷﻠﯜك ﻳﯧﻤﻛﻨ ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻳﺘﺘﯘق ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل
ﺗﻳﻴﺎر ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﺘ ﻗﯘﻳﺮۇق ﻣﺎي ﻳﺎﻛ ﺋﯩﭻ ﻣﺎي دﯦﻧﺪەك ﻧرﺳﯩﻠر ﻳﻮق ﺋﯩﺪى] «.ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-5403 ﮬدﯨﺲ[.
ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﺘ ،ﺑﯩﺮ ﺳﺎﮬﺎﺑ ﺋﺎﻳﺎل ﺑﯘ ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﯩﻨ ﭘﻗت ﺟﯜﻣ ﻛﯜﻧﯩ ﺗﻳﻴﺎر ﻗﯩﻼﺗﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮى
ﺟﯜﻣ ﻛﯜﻧﯩﻨ ﻛﯜﺗﺗﺘ ،ﺟﯜﻣ ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪا ﻳﻳﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﺷﯘ ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﻚ ﺋﯜﭼﯜن ﺧﯘرﺳن ﺑﻮﻻﺗﺘ .ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺑﯩﺪﺋت
دﯦﻴﻟﻣﺪۇ؟ .ﻳﺎﻛ راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴﯩﻐﺎ ﺧﺎس ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻳﻴﺎرﻟﯩﻐﺎن ﻳﯩﻤﻛﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠن ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮى ﺟﯜﻣ
ﻛﯜﻧﯩﺪە ﻳﯧﻴﯩﺸ ﺋﺎدەﺗﻠﻧن ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻧﯧﻤ ﭘرق ﺑﺎر؟.
ﺷﻳﺦ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯩﺒﺮاﮬﯩﻢ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﺎدەﺗﻠردﯨﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﭘﻳﺪا
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺪﺋت ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻧﯩﯔ دەۋرﯨﺪە ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤك،
ﻛﯩﻴﯩﻢ‐ﻛﯧﭽك ،ﻗﺎﺗﻨﺎش ۋاﺳﺘﯩﻠﯩﺮى ۋە ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺗﯘرﻣﯘش ۋاﺳﺘﯩﻠﯩﺮى ۋە ﺷﯘ دەۋرﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻧرﺳﯩﻠر
ﺑﯩﺪﺋت ،ﻣﯘﻧر ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﺎﻣﺪۇ؟.
ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺳز ﻗﯩﻠﯩﺶ دﯨﻨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳ ۋە ﻣﻗﺴﯩﺘﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺑﯩﻠﻤﯩﻧﻠﯩﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﺎﺗﯩﻞ ۋە ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﺳﯩﺰ ﻗﺎراﺷﺘﯘر.
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﺪﺋﺗﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺳزﻟﯩن ﺳزى ﺑك روﺷﻧﺪۇر.
ﺗﻮﻏﺮا ﭼﯜﺷﻧﭽ ۋە ﻛز‐ﻗﺎراش ﺋﯩﯩﻠﯩﺮﯨ :رەت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺪﺋﺗﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻗﺴﺗﻨﯩﯔ :دﯨﻨﺪا ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩ ﺑﯩﺮ
ﻧرﺳﯩﻨ زﯨﻴﺎدە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻻزﯨﻢ ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻟﻨ ﻻزﯨﻢ ﺗﯘﺗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﯩﻧﻠﯩ ﻣﺧﭙ
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ﺋﻣس"] .ﺷﻳﺦ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﯩﺒﺮاﮬﯩﻢ ﭘﺗﯩﯟاﻟﯩﺮى"-2ﺗﻮم -128ﺑت[.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﺎدەت ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﭘرق:
ﺋﯩﺒﺎدەت دﯦن ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮى ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺳﺎۋاپ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﺘﯘر.
ﺋﺎدەت دﯦن :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤك ،ﻛﯩﻴﯩﻢ‐ﻛﯧﭽك ،ﻗﺎﺗﻨﺎش ۋاﺳﺘﯩﻠﯩﺮى ۋە ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋز‐ﺋﺎرا ﺋﺎدەﺗﻠﻧن
ﺋﯩﺸﻼردۇر.
ﺑﯘ ﻳردە ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﭘرق ﺑﺎر :ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﯩﺒﺎدەت دﯦن ﺋﺳﻠﯩﺪە ﺋﯘﻧﯩﺪا ﺑﯘﻳﺮۇق‐ﭼﻛﻠﯩﻤ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﺗﺘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺒﺎدەت ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ دەﻟﯩﻞ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺸﺘﯘر .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ام ﻟَﻬﻢ ﺷُﺮﻛﺎء ﺷَﺮﻋﻮا ﻟَﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺪِّﻳﻦ
ﻣﺎ ﻟَﻢ ﻳﺎذَنْ ﺑِﻪ اﻟﻪ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ» :ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ دﯨﻦ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﯩﺘن ﻣﺑﯘدﻟﯩﺮى ﺑﺎرﻣﯘ؟«.
]ﺳﯜرە ﺷﯘرا -21ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺎدەت دﯦن ﺋﺳﻠﯩﺪە ﺗﻮﻏﺮا ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭘﻗت ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﻛﻠﻧﻧﻠﯩﯩ دەﻟﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن،
ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎدەﺗﻠﻧن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﺑزﯨﻠر ﮬﺎرام دﯦن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻردﯨﻦ دەﻟﯩﻞ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ۋە ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﺎرام
ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨﯩﯔ دەﻟﯩﻠ ﻧﯧﻤ؟ دﯦﻴﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﺘ :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩ ﺑﯘ ﺋﯩﺒﺎدەت ﺑﯩﺪﺋت دﯦﻴﯩﻠﺴ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ :ﺑﯩﺪﺋت ﺋﻣس دﯦﺴ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ :ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺪﺋت
ﺋﻣس ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨﯩﯔ دەﻟﯩﻠ ﻧﯧﻤ؟دەﻳﻤﯩﺰ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯩﺒﺎدەت دﯦن ﺋﺳﻠﯩﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ دەﻟﯩﻞ ﺗﯘرﻏﯘزۇﻟﻐﺎﻧﻐﺎ
ﻗدەر ﭼﻛﻠﯩﻤ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ"] .ﺋﻮﭼﯘق ﺳﮬﺒت" ﭘﯩﺮوﮔﺮاﻣﯩﺴ-2 ﺗﻮم -72ﺑت[.
ﻳﻧ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﺑﯩﺪﺋﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺴ؛ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﺎن ﻧرﺳ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر".
ﺋﮔر ﺧﺎﻟﯩﺴﯩﯩﺰ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﺴﯩﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ" :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ۋە ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮل ﺗﯘﺗﻘﯘﭼ ﺧﻟﯩﭙﯩﻠر
ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺗرﯨﻘﯩﺪە ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺶ دﯦﻤﻛﺘﯘر ،ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﺎن ﻧرﺳ ﺑﯩﻠن ﻳﺎﻛ
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ۋە ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮل ﺗﯘﺗﻘﯘﭼ ﺧﻟﯩﭙﯩﻠر ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن،
ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺑﯩﺪﺋت ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺒﺎدﯨﺘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻢ‐ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﺮﯨ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ
ﺷرﯨﺌت ﮬﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﮬﯧﭻ ﭘرق ﻳﻮﻗﺘﯘر.
ﺋﺎدەت دﯦن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﻘﺎن ﻳﯘرﺗﻨﯩﯔ ﺋرﭘ‐ﺋﺎدﯨﺘﯩ ﺋﮔﯩﺸﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﮔرﭼ ﻟﯘﻏت ﺟﮬﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺪﺋت دەپ ﺋﺎﺗﺎﻟﺴﯩﻤﯘ
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ﺋﻣﻤﺎ دﯨﻨﺪا ﺑﯩﺪﺋت دەپ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺑﯘ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرﻏﺎن ﺑﯩﺪﺋﺗﻨﯩﯔ داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻣس.
]"ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ ﭘﺗﯩﯟا ۋە رﯨﺴﺎﻟﯩﻠﯩﺮى"-2ﺗﻮم -292ﺑت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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