 ‐ 306654ﺋﯩﺴﻼم ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺗﭘﻛﯘر ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣن دەﮬﺮﯨﻠرﻧﯩﯔ ﺗﻮر ﺑﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ :ﺋﯩﺴﻼم ﺗﭘﻛﯘر‐ﭘﯩﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﻳﺪۇ دﯦن ﺳزﻟرﻧ ﺋﻮﻗﯘدۇم ،ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق
ﺷﯜﺑﮭﯩﻠرﮔ ﻗﺎﻧﺪاق رەددﯨﻴ ﺑﯩﺮﯨﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەك؟.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر ،ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮى ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﺗﯩﭽ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺋﮔﺷﻧﻠرﮔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﻗﯩﺪﯨﺴ ،ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻨ ﻣﯘﮬﺎﭘﯩﺰەت ﻗﯩﻠﯩﺸ ،ﺋﺎڭ‐ﺳۋﯨﻴﺳ ۋە ﭘﯩﯩﺮ‐ﻗﺎراﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﻏﻼم
ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﻛﯕﯜل ﺑﻟﯩﺸ ،ﺷك‐ﺷﯜﺑﮭ ۋە ﭘﯩﺘﻨﯩﻠردﯨﻦ دﯨﻨ ۋە دﯨﻠ ﺑﯩﻠن ﻳﯩﺮاق ﺗﯘرﯨﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ دﯨﻞ دﯦن
ﻧﺎزۇك ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺗﺎرﺗﯩﯟﯦﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯩﺪﺋﺗﭽ ،ﺋﺎزﻏﯘن ﭘﯩﺮﻗﯩﻠرﻧﯩﯔ رەﯕﻠﯩن ﭘﺎل‐ﭘﯘﻟﻠﯩﺮى دﯨﻠﻨ ﺋﺎﻟﺪاپ
ﻛﯧﺘﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ دﯨﻞ ﺋﻣﻟﯩﻴﺗﺘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺳزﮔﯜر ۋە ﻧﺎزۇك ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ.
ﺑﯩﺪﺋﺗﭽ ،ﺋﺎزﻏﯘن ﭘﯩﺮﻗﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻳﺎﻛ ﺷﯧﺮﯨﻚ‐ﺧﯘراﭘﺎﺗﭽﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ دﯨﻨﺪﯨﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋزﮔرﺗﯩﻠن
ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﻳﺎﻛ دەﮬﺮى ،ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺑﯘرﻣﯩﻼﻧﻐﺎن ،ﺷك‐ﺷﯜﺑﮭ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
ﭘﯩﯩﺮ‐ﻗﺎراﺷﻼرﻧ ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋ ﺋﯘﭼﯘر ۋاﺳﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺶ ۋە ﺋﯘﻧﯩﺪﯨ ﻧرﺳﻠرﮔ ﻗﺎراش ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭘﻗت
ﺷرﯨﺌت ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﯩﻟﻠﯩن ،ﺋﯘﻧ ﺋﻮﻗﯘش ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﭘﯩﯩﺮ‐ﻗﺎراﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ
رەت ﻗﺎﻳﺘﯘراﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻻر ﻛرﺳ ۋە ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ۋە ﺋﯘﻻرﻏﺎ رەت ﻗﺎﻳﺘﯘرﺳﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺷرﯨﺌت ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺑﯩﻠﻤﯩن ﻳﺎﻛ ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰ ﻛﯩﺸ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺗﻮر ﺑﺗﻠﯩﺮﯨ ﻗﺎراپ ﻳﺎﻛ ﻳﺎزﻣﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن
ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ دﯨﻠﯩﺪﯨ ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺷﯜﺑﮭﯩﻠﯩﻚ ﻧرﺳﯩﻠردﯨﻦ ﺗۋرﯨﻨﯩﭗ ﮬﻳﺮان ﻗﺎﻟﯩﺪۇ.
ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯘ ﺋﺎزدۇرۇﺷﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪۇ ،ﮬﺗﺘﺎ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺳۋﯨﻴﺴ ﺗﻮﻟﯘق ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑزى دﯨﻨ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻣﯘ ﺋﯩﺰﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ
ﺋﺎﻗﯩﯟەﺗﺘ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﺎزﻏﯘﻧﻼردﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘن.
ﻛپ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼرﻏﺎ ﻗﺎرﯨﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ دﯨﻠ دۈچ ﻛﻟن ﺷك‐ﺷﯜﺑﮭﯩﻠردﯨﻦ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ،
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ﺋﮔر ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ﺋﺎزﻏﯘﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨ ﻛپ ﺋﻮﻗﯘش ﺑﯩﻠن ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ دﯨﻠﯩﻐﯩﻤﯘ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﯩﻐﺎن ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﺷك‐ﺷﯜﺑﮭﯩﻠر
ﺳﯧﯩﭗ ﻛﯧﺮﯨﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺑﯘﻧﺪاق ﻛﯩﺘﺎﺑﻼرﻧ ﺋﻮﻗﯘش ۋە ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﭼﻛﻠﯩن .ﺑﯘ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﯨ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎراﺷﻠﯩﺮﯨﻨ‐92781 ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪا زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﺪۇق ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﯩﺴﻼﻣﻨ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋڭ ﺋﯘﻟﯘغ ﻣرﻛﯩﺰى ﺋﺎﺳﺎﺳ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻢ ۋە ﺳﯜﻧﻨﯩﺘ رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﭗ
ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮەك.
ﺋﯩﺴﻼم ﺗﭘﻛﯘر ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﻛﯕﯜل ﺑﻟﺪى ،ﺑﯘ ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﺎﻳﺗﻠردە روﺷن ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻧﺪى ،ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە ﺑﯘﻧ
ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺗﻠر ﺋﻮن ﻧﭼﭽ ﻳردە ﺗﻛﺮار ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى :ﺳﯩﻠر ﺋﻗﻠﯩﻼرﻧ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻼر ،ﭘﯩﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗۋم ﺋﯜﭼﯜن
دەﻟﯩﻠﻠر ﺑﺎر ۋە ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗۋم ﺋﯜﭼﯜن« دﯦﻧﺪەك ﺋﺎﻳﺗﻠر ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﭘﯩﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺗﭘﻛﯘر ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻛﺘَﺎب اﻧْﺰﻟْﻨَﺎه اﻟَﻴﻚَ
ﻣﺒﺎركٌ ﻟﻴﺪﱠﺑﺮوا آﻳﺎﺗﻪ وﻟﻴﺘَﺬَﻛﺮ اوﻟُﻮ اﻟْﺒﺎبِ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ) :ﺑﯘ( ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺗﻠرﻧ ﺗﭘﻛﯜر ﻗﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﻗﯩﻞ
ﺋﯩﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ۋەز ‐ ﻧﺳﯩﮭت ﺋﯧﻠﯩﺸﻠﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺰ ﺳﺎﯕﺎ ﻧﺎزﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻣﯘﺑﺎرەك ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﯘر] .ﺳﯜرە ﺳﺎد -29ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻣﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻠﯩﺮى ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﭘﯩﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :اوﻟَﻢ ﻳﺘَﻔَﺮوا ﻓ اﻧْﻔُﺴﻬِﻢ ﻣﺎ ﺧَﻠَﻖ اﻟﻪ
اﻟﺴﻤﺎواتِ وارض وﻣﺎ ﺑﻴﻨَﻬﻤﺎ ا ﺑِﺎﻟْﺤﻖ واﺟﻞ ﻣﺴﻤ وانﱠ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻨﱠﺎسِ ﺑِﻠﻘَﺎء رﺑِﻬِﻢ ﻟَﺎﻓﺮونَ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﯘﻻر
)ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن( ﺋزﻟﯩﺮى ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﭘﯩﯩﺮ ﻳﯜرﮔﯜزﻣﻣﺪۇ؟ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼرﻧ ،زﯦﻤﯩﻨﻨ ۋە
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ) ﻳﯘﻟﺘﯘز ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ( ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﭘﻗت ﮬق ۋە ﻣﯘﺋﻳﻴن ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎراﺗﺘ ،ﺷك – ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰﻛ،
ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻐﺎ ﻣﯘﻻﻗﺎت ﺑﻮﻟﯘﺷﻨ) ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ،ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﻣﻟﯩ ﻳﺎرﯨﺸﺎ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻳﺎﻛ
ﺟﺎزاﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ (ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر] .ﺳﯜرە رۇم -8ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ دۇﻧﻴﺎدا ﺋز ﺋﻗﻠ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﻨ ﺟﺎرى ﻗﯩﻠﺪۇرﻣﺎي ،ﺋﻗﻠﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮا ﺷﻛﯩﻠﺪە ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﻤﺎي دوزاﺧﻘﺎ ﭼﯜﺷﯜپ
ﻛﺗﻧﻠرﻧ ﺋﻳﯩﭙﻠپ ۋە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺳز‐ﮬرﯨﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :وﻗَﺎﻟُﻮا ﻟَﻮ ﻛﻨﱠﺎ ﻧَﺴﻤﻊ او ﻧَﻌﻘﻞ ﻣﺎ ﻛﻨﱠﺎ ﻓ
اﺻﺤﺎبِ اﻟﺴﻌﻴﺮِ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ» :ﺋﯘﻻر :ﺋﮔر ﺑﯩﺰ )ﭘﻳﻐﻣﺒرﻧﯩﯔ ﺳزﻟﯩﺮﯨﻨ (ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎن ،ﻳﺎﻛ ﭼﯜﺷﻧن ﺑﻮﻟﺴﺎق ،ﺋﮬﻠ دوزاخ
ﻗﺎﺗﺎرﯨﺪا ﺑﻮﻟﻤﺎس ﺋﯩﺪۇق دەﻳﺪۇ] «.ﺳﯜرە ﻣﯘﻟﯘك -10ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :اﻓَﻠَﻢ ﻳﺴﻴﺮوا ﻓ ارضِ ﻓَﺘَﻮنَ ﻟَﻬﻢ ﻗُﻠُﻮب ﻳﻌﻘﻠُﻮنَ ﺑِﻬﺎ او آذَانٌ ﻳﺴﻤﻌﻮنَ ﺑِﻬﺎ ﻓَﺎﻧﱠﻬﺎ  ﺗَﻌﻤ اﺑﺼﺎر
وﻟَﻦ ﺗَﻌﻤ اﻟْﻘُﻠُﻮب اﻟﱠﺘ ﻓ اﻟﺼﺪُورِ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﯘﻻر زﯦﻤﯩﻨﺪا ﺳﻳﺮ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻤﯘ؟ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻻر )ﻳﻧ ﺳﻳﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ(
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ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن دﯨﻠﻼرﻏﺎ ،ﻳﺎﻛ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﻗﯘﻻﻗﻼرﻏﺎ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﯨﻤﯘ؟ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﻛزﻟرﻻ ﻛﻮر ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﻛﻛﺮەﻛﻠردﯨ
ﻗﻟﺒﻠر ﻛﻮر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ )ﻳﻧ ﮬﻗﯩﻘﯩ ﻛﻮرﻟﯘق ﻛزﻧﯩﯔ ﻛﻮرﻟﯘﻗ ﺋﻣس ،دﯨﻠﻨﯩﯔ ﻛﻮرﻟﯘﻗﯩﺪۇر ،ﻛﻮر ﺋﺎدەم ﺋﯩﺒﺮەت ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ ۋە
ﭼﯜﺷﻧﻤﻳﺪۇ] .ﺳﯜرە ﮬج -46ﺋﺎﻳت[.
ﺗﭘﻛﯘر ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﺋﯩﺒﺎدەت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇش ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :انﱠ ﻓ ﺧَﻠْﻖ اﻟﺴﻤﺎواتِ
وارضِ واﺧْﺘَفِ اﻟﻠﱠﻴﻞ واﻟﻨﱠﻬﺎرِ ﻳﺎتٍ وﻟ اﻟْﺒﺎبِ * اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻳﺬْﻛﺮونَ اﻟﻪ ﻗﻴﺎﻣﺎ وﻗُﻌﻮدا وﻋﻠَ ﺟﻨُﻮ ﺑِﻬِﻢ وﻳﺘَﻔَﺮونَ ﻓ ﺧَﻠْﻖ
اﻟﺴﻤﺎواتِ وارضِ رﺑﻨَﺎ ﻣﺎ ﺧَﻠَﻘْﺖ ﻫﺬَا ﺑﺎﻃ ًﺳﺒﺤﺎﻧَﻚَ ﻓَﻘﻨَﺎ ﻋﺬَاب اﻟﻨﱠﺎرِ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ» :ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰﻛ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ۋە
زﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﯩﺸﯩﺪا ،ﻛﯧﭽ ﺑﯩﻠن ﻛﯜﻧﺪۈزﻧﯩﯔ ﻧۋەﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘرۇﺷﯩﺪا ﺋﻗﯩﻞ ﺋﯩﯩﻠﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﻟﯟەﺗﺘ ،روﺷن دەﻟﯩﻠﻠر ﺑﺎر،
ﺋﯘﻻر ﺋرە ﺗﯘرﻏﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ،ﺋﻮﻟﺘﯘرﻏﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ،ﻳﺎﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﺋﺳﻠپ ﺗﯘرﯨﺪۇ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ۋە زﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﭘﯩﯩﺮ ﻳﯜرﮔﯜزﯨﺪۇ) .ﺋﯘﻻر ﺋﯧﻴﺘﯩﺪۇ( ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻤﯩﺰ! ﺑﯘﻧ ﺑﯩﺎر ﻳﺎراﺗﻤﯩﺪﯨﯔ ،ﺳن ﭘﺎﻛﺘﯘرﺳن ،ﺑﯩﺰﻧ دوزاخ ﺋﺎزاﺑﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ.
]ﺳﯜرە ﺋﺎل‐ﺋﯩﻤﺮان -191-190ﺋﺎﻳﺗﻠر[.
ﺋﯘﺳﺘﺎز ﺳﺋﺪﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ " :ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰﻛ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ۋە زﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﯩﺸﯩﺪا ،ﻛﯧﭽ
ﺑﯩﻠن ﻛﯜﻧﺪۈزﻧﯩﯔ ﻧۋەﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘرۇﺷﯩﺪا ﺋﻗﯩﻞ ﺋﯩﯩﻠﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﻟﯟەﺗﺘ ،روﺷن دەﻟﯩﻠﻠر ﺑﺎردەپ ﺧۋەر ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳت
ﻳﻧ ﺑﻧﺪﯨﻠرﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻣﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻠﯩﺮى ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﭘﯩﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻻﻣﺗﻠﯩﺮى ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻣﯘﻻﮬﯩﺰە ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘ ﻧرﺳﯩﻠرﻧ
ﻳﺎراﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘ ﮬﻗﻘﯩﺪە ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ رﯨﻐﺒﺗﻠﻧﺪۈرۈﺷﻨ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﺎﻻﻧ دەﻟﯩﻞ دﯦﻤﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ روﺷن
دەﻟﯩﻠﻠر ﺑﺎر دەپ ،دەﻟﯩﻠﻠرﻧﯩﯔ ﻛپ ۋە ﺗﯜرﻟﯜك ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺗﻨ ﻣﯘﺟﻤل ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﺪى ،ﺑﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺸ،
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼر ۋە زﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻧزەر ﺳﺎﻟﻐﯘﭼﯩﻼرﻧ ﮬﺎڭ‐ﺗﺎڭ ﻗﺎﻟﺪۇرﯨﺪﯨﻐﺎن ،ﭘﯩﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼرﻧ ﻗﺎﻧﺎﺋﺗﻠﻧﺪۈرﯨﺪﯨﻐﺎن،
ﺳﻣﯩﻤ ﺋﻗﯩﻞ ﺋﯩﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋزﯨ ﺟﻟﺐ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن دەﻟﯩﻠﻠر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻧﯘر ﺋﻗﯩﻠﻨ ﺋﯩﻼﮬ ﻏﺎﻳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩ ﻳﯩﺘﻛﻠﻳﺪۇ،
ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬر ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﻼﺗﯩﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﻳﺎﻛ ﺑزﯨﺴﯩﻨ ﺑﯩﺮ ﻣﺧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﻮﻣﯘﻣن :ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼر ۋە زﯦﻤﯩﻦ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﻧرﺳﯩﻠر ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﻘ ۋە ﻛﯕﯩﺮﻟﯩ ،ﺗرﺗﯩﭙﻠﯩﻚ ﮬرﯨﺗﻠﯩﻨﯩﺸ ﺋﯘﻧ
ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻘ ،ﮬﻛﯜﻣﺮاﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﻘ ،ﻛﯜچ‐ﻗﯘدﯨﺮﺗﯩﻨﯩﯔ ﭼﻛﺴﯩﺰﻟﯩ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻧ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ
ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ.
ﺋﯘﻧﯩﺪﯨ ﻣﯘﺳﺘﮬﻣﻠﯩﻚ ،ﭘﯘﺧﺘﯩﻠﯩﻖ ،ﺗﯕﺪاﺷﺴﯩﺰ ﻛﺷﭙﯩﻴﺎﺗﻼر ،ﮔﯜزەل ﮬرﯨﺗﻠر ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﻤﯩﻨﯩﯔ ﻛﯕﺮى
ﺋﯩﻧﻠﯩ ۋە ﮬر ﻧرﺳﯩﻨ ﺋز ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘرۇﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭼﻛﺴﯩﺰ ﮬﯧﻤﯩﺘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ.
ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﻧﭙﺋﺗﻠر ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻛﯕﺮى ﺋﯩﻧﻠﯩ ،ﭘزﻟ‐ﺋﯧﮭﺴﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣ
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ﺋﯩﻧﻠﯩ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﻨ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ۋە ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺷﯜﻛﯜر ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻨﯩﯔ زۆرۈر ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ دﯨﻠﻨﯩﯔ ﺋز ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼﯩﺴ ۋە ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ،ﺋﯘﻧ رازى
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﻛپ ﺗﯧﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩ ،ﺋزى ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼر ۋە زﯦﻤﯩﻨﺪا ﮬﯧﭻ ﻧرﺳﯩ ﺋﯩ
ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻟﺘﯜرﻣﺳﻠﯩﻚ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ روﺷن دەﻟﯩﻞ ۋە ﺋﺎﻳﺗﻠرﻧ ﺋﻗﯩﻞ ﺋﯩﯩﻠﯩﺮﯨ ﺧﺎس ﻗﯩﻠﺪى ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﻛزى ﺑﯩﻠن ﺋﻣس ﺑﻟ ﺳﺎﻏﻼم ﺋﻗﻠ ﺑﯩﻠن ﻧزەر ﺳﺎﻟﻐﯘﭼﯩﻼردۇر.
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﻗﯩﻞ ﺋﯩﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯘﻻر ﺋرە ﺗﯘرﻏﺎن ،ﺋﻮﻟﺘﯘرﻏﺎن ۋە ﻳﯩﻨﭼ ﻳﺎﺗﻘﺎن ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮬﺎﻟﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﻳﺎد ﺋﯧﺘﯩﺪۇ
ۋە زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ دەپ ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﺪى .ﺑﯘ دﯨﻠ ۋە ﺗﯩﻠ ﺑﯩﻠن ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن زﯨﯩﺮﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤ ﺗﯜرﻟﯩﺮﯨﻨ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺋرە
ﺗﯘرۇپ ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺴﺎ ﻳﯩﻨﯩﭽ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﻧﺎﻣﺎزﻣﯘ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼر ۋە زﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﭘﯩﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼر ۋە زﯦﻤﯩﻨﻨ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﺧﺴﺗﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪۇ.
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺗﭘﻛﯘر ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎدەت ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﭙﯩﻚ ﻣﯩﺴﺎﻟﯩﺪۇر .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺗﭘﻛﯘر ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻦ
ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﮬﻗ ﻳﯧﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﭘﻛﯘر ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋاﻗﺘﯩﺪا ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯘ ﻧرﺳﯩﻠرﻧ
ﺑﯩﺎرﻏﺎ ﻳﺎراﺗﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ ،ۋە :ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻤﯩﺰ! ﺳن ﺑﯘ ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺑﯩﺎر ﻳﺎراﺗﻤﯩﺪﯨﯔ ،ﺳن ﺋزۈﯕﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻘﯩﻐﺎ
ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﻳﯩﭗ‐ﻧﯘﻗﺴﺎﻧﻼردﯨﻦ ﭘﺎﻛﺘﯘرﺳن ،ﺑﻟ ﺋﯘ ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﮬق ﺑﯩﻠن ،ﮬق ﺋﯜﭼﯜن ۋە ﮬﻗﻨ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ
ﺋﺎﻟﻐﺎن ﮬﺎﻟﺗﺘ ﻳﺎراﺗﺘﯩﯔ ،ﺑﯩﺰﻧ دوزاخ ﺋﺎزاﺑﯩﺪﯨﻦ ۋە ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻼردﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﻧ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟرﮔ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﺷﯘ
ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﺰ دوزاخ ﺋﺎزاﺑﯩﺪﯨﻦ ﻧﯩﺠﺎت ﺗﺎﭘﯩﻠ دەﻳﺪۇ"] .ﺗﭘﺴﯩﺮ ﺳﺋﺪﯨ-161 ﺑت[.
ﺋﺗﺎ ﺋﯩﺒﻨ رەﺑﺎھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻣن ﺋﯘﺑﻳﺪە ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﻣﻳﺮ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﺋﯩﺸ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﺎﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮدﯨﻢ ،ﺋﺎﺋﯩﺸ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ
ﺋﻧﮭﺎ ﺋﯘﺑﻳﺪ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﻣﻳﺮﮔ :ﺋﯘزۇن ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮى ﺑﯩﺰﻧ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻟﻤﯩﺪﯨﻐﯘ؟ دﯦﻧﺪە ،ﺋﯘﺑﻳﺪ :ﺋ ﺋﺎﻧﺎ! ﻣن ﺳﯩﺰﮔ
ﺋﯩﻠﯩﺮﻛﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﯘ ﺳزﯨﻨ دەپ ﺑﯩﺮەي :ﺋﯘزۇﻧﺪا زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﺴﺎڭ ،ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﺷﻨ زﯨﻴﺎدە ﻗﯩﻠﯩﺴن دەﭘﺘﯩن دﯦن ﺋﯩﺪى،
ﺋﺎﺋﯩﺸ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ :ﻗﻮﻳ ﺑﯘﻧﺪاق ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺴﯩﺰ ﺳزﻟﯩﺮﯨﻨ دﯦﺪى .ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯜﻣﻳﺮ :ﺳﯩﻠ ﺑﯩﺰﮔ
ﭘﻏﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﻛرﮔن ﮬﻳﺮان ﻗﺎﻻرﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨ ﺳزﻟپ ﺑرﺳﯩﻠ؟دﯦﺪى ،ﺋﺎﺋﯩﺸ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎز ﺟﯩﻢ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﺪى :ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻧۋﺑﯩﺘﯩﻢ ﻛﻟن ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﯩﺪە ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﺎﯕﺎ :ﺋ ﺋﺎﺋﯩﺸ !ﺑﯘ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻣﯧﻨ
ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻤﻐﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﻐﯩﻠ ﻗﻮﻳﻐﯩﻦ دﯦﺪى ،ﻣن :ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠن ﻗﺳم! ﻣن ﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ۋە ﺳﯩﻠﯩﻨ
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ﺧﯘرﺳن ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﻤن دﯦﺪﯨﻢ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﻮرﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘرۇپ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﭗ ،ﻧﺎﻣﺎزﻏﺎ ﺗﯘردى،
ﻧﺎﻣﺎزدا ﻛپ ﻳﯩﻐﻼپ ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﮬل ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗﺘ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﻧ ﻳﯩﻐﻠﯩﺪى ،ﻛپ ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﻳرﻣﯘ ﮬل
ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗﺘ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﻼل رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﻧﺎﻣﺎزﻏﺎ ﺋزان ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻠ ﻛﻟﻧﺪە ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯩﻐﻼۋاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ
ﻛرۈپ :ﺋ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮى ﻧﯧﻤﯩ ﻳﯩﻐﻼﻳﻼ؟ ،ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﺮﻛ ۋە ﻛﯧﻴﯩﻨ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨ
ﺋﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗن ﺗﯘرﺳﺎ؟ دﯦﺪى ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺷﯜﻛﯜر ﺋﯧﻴﺘﻘﯘﭼ ﺑﻧﺪە ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﻤﻧﻤﯘ؟ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺑﯘ
ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳت ﻧﺎزﯨﻞ ﺑﻮﻟﺪى ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺗﻨ ﺋﻮﻗﯘپ ،ﺗﭘﻛﯘر ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﻐﺎ ۋاي! ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ" :ﮬﻗﯩﻘﺗن
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼر ۋە زﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﯩﺸﯩﺪا ".....دﯦن ﺋﺎﻳﺗﻨ ﺋﻮﻗﯘدى« ]ﺋﺎل‐ ﺋﯩﻤﺮان ﺳﯜرﯨﺴ-190 ﺋﺎﻳت[  .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺋﯩﺒﻨ
ﮬﯩﺒﺒﺎن ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﻛﯩﺘﺎﺑ-2 ﺗﻮم -286ﺑﺗﺘ ﻛﻟﺘﯜرﮔن] .ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ-1 ﺗﻮم -147ﺑت[ م .ﻳﻧ ﻣﯘﻣﯩﻦ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،داﯕﻠﯩﻖ ﺋدﯨﭗ ۋە ﻣﯘﺗﭘﻛﯘر ﺋﯘﺳﺘﺎز ﻣﮬﻤﯘد ﺋﻗﻘﺎدﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﻣﺳﯩﻠ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻳﺎزﻏﺎن" :ﺗﭘﻛﯘر ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪا
ﭘرﯨﺰدۇر" دﯦن ﺋﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮەك.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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