 ‐ 45529ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺸﯩﺪﯨ ﮬﯧﻤﺗﻠﯩﺮى
ﺳﯘﺋﺎل
ﺳﻮﺋﺎل :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﻧﯧﻤ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﻐﺎن؟
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺟﺎۋاب:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨ ﺑﯩﺮ ﺳﯜﭘﯩﺘ ﺋﻟﮭﯧﻤ )ﮬﯧﻤت ﺋﯩﯩﺴ (ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨ ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﺴﻤ ﺋﻟﮭﻛﯩﻢ )ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﮬﯧﻤﺗﻠﯩﻚ( دۇر .ﺷﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻛ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﯧﭽﺒﯩﺮ ﻣﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻨ ﺳۋەﺑﺴﯩﺰﻻ ﻳﺎراﺗﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻟ
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬرﺑﯩﺮ ﻳﺎراﺗﻤﯩﺸﯩﺪا ﭼﻛﺴﯩﺰ ﮬﯧﻤت ۋە ﻣﻧﭙﺋت ﻳﻮﺷﯘرۇﻧﻐﺎﻧﺪۇر .ﺑﯘﻧ ﺑزﯨﻠر ﺑﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑزﯨﻠر ﺑﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﻏﺎﭘﯩﻠﺪۇر .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗددەس ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪا ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎدەﻣﻨ ۋە ﻳر‐زﯦﻤﯩﻨﻨ ﻣﻗﺴﺗﺴﯩﺰ ﻳﺎراﺗﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:
ﺋ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر! ﺑﯩﺰﻧ ﺳﯩﻠر ﺋزۈﯕﻼرﻧ ﺑﯩﺎر ﻳﺎراﺗﺘ) ﻳﻧ ﺳﯩﻠر ﺑﯩﺰﻧ ﮬﺎﻳﯟاﻧﺎﺗﻼرﻧ ﻳﺎراﺗﻘﯩﻨﯩﻤﯩﺰدەك ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﺳﺎۋاﺑﻤﯘ
ﺑرﻣﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﺟﺎزاﻣﯘ ﺑرﻣﻳﺪﯨﻐﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎراﺗﺘ .(ﺋزۈﯕﻼرﻧ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ دەرﮔﺎﮬﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇﻟﻤﺎﻳﺪۇ دەپ ﺋﻮﻳﻼﻣﺴﯩﻠر؟ .ﮬق ـ
ﭘﺎدﯨﺸﺎھ اﷲ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﺪۇر ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯧﭻ ﺋﯩﻼھ ﻳﻮﻗﺘﯘر ،اﷲ ﺋﯘﻟﯘغ ﺋرﺷﻨﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﺪۇر  .ﺳﯜرە ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﯘن -116-115
ﺋﺎﻳﺗﻠر
ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺑﯩﺰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨ ،زﯦﻤﯩﻨﻨ ۋە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺋﻮﻳﻨﺎپ ﻳﺎراﺗﻘﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﻳﻮق )ﻳﻧ ﺋﯘﻻرﻧ ﺑﯩﺎر
ﻳﺎراﺗﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﻗﯘدرﯨﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﺗﻠﯩﺮى ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﻳﺎراﺗﺘﯘق( .ﺳﯜرە ﺋﻧﺒﯩﻴﺎ -21ﺋﺎﻳت
ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻧ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼرﻧ ،زﯦﻤﯩﻨﻨ ۋە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺋﻮﻳﻨﺎپ )ﻳﻧ ﺑﯩﺎرﻏﺎ( ﻳﺎراﺗﻘﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﻳﻮق.
ﺋﯘﻻرﻧ ﺑﯩﺰ ﭘﻗت ﮬق ﻳﺎراﺗﺘﯘق ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺗﻮﻟﯩﺴ) ﺑﯘﻧ (ﺑﯩﻠﻤﻳﺪۇ .ﺳﯜرە دۇﺧﺎن -39-38ﺋﺎﻳﺗﻠر
ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯘﺑﮭﺎﻧﯘ ۋە ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻧ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:ﺣﺎ ،ﻣﯩﻢ ) .ﺑﯘ ﻗﯘرﺋﺎن( ﻏﺎﻟﯩﺐ ،ﮬﯧﻤت ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ اﷲ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎزﯨﻞ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪۇر .ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼرﻧ ،زﯦﻤﯩﻨﻨ ۋە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﮬق ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ ﻣﯘﺋﻳﻴن ﻣﯘددەﺗﯩﭽ) ﻳﻧ ﻗﯩﻴﺎﻣﺗﯩﭽ
ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن( ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎراﺗﺘﯘق .ﻛﺎﭘﯩﺮﻻر ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇﻟﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠردﯨﻦ ﻳﯜز ﺋرۈﮔﯜﭼﯩﺪۇر .ﺳﯜرە ﺋﮬﻘﺎف-3-2-1ﺋﺎﻳﺗﻠر
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﯩﺶ ﮬﯧﻤﯩﺘ ﺷرﯨﺌت ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﺋﻳﻴﻧﻠﺷﺘﯜرۈﻟن ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋﻗﯩﻞ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪۇر.
ﺋﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﮬرﺑﯩﺮ ﻣﺧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﮬﯧﻤت ﻳﻮﺷﯘرۇﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯩﺮ ﺋﻗﯩﻠ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺑﯩﺮەر
ﺋﮬﻤﯩﻴﺗﺴﯩﺰ ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﮬﯧﻤﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﯧﭻ ﺋﮬﻤﯩﻴﺗﺴﯩﺰ
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ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻼﻣﺪۇ؟!
ﮬﺎﻟﺒﯘﻛ ،ﺋﻗﯩﻠ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﺋﻤﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺸﯩﺪﯨ ﮬﯧﻤﺗ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﯩﻤﺎن ﻛﻟﺘﯜرﯨﺪۇ .ﻛﺎﻓﯩﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻣﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼرﻧ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺸﺘﯩ ﮬﯧﻤﯩﺘﯩﻨ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰﻛ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ۋە
زﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﯩﺸﯩﺪا ،ﻛﯧﭽ ﺑﯩﻠن ﻛﯜﻧﺪۈزﻧﯩﯔ ﻧۋەﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘرۇﺷﯩﺪا ﺋﻗﯩﻞ ﺋﯩﯩﻠﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﻟﯟەﺗﺘ ،روﺷن دەﻟﯩﻠﻠر ﺑﺎر.
ﺋﯘﻻر ﺋرە ﺗﯘرﻏﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ،ﺋﻮﻟﺘﯘرﻏﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ،ﻳﺎﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻤﯘ اﷲ ﻧ 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
ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻧ ﻛﺎﻓﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪﯨ ﭘﻮزﯨﺘﺴﯩﻴﯩﺴﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨ ،زﯦﻤﯩﻨﻨ ۋە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ
ﺷﻳﺌﯩﻠرﻧ ﺑﯩﺎر ﻳﺎراﺗﻤﯩﺪۇق ،ﺋﯘ )ﻳﻧ ﺋﯘﻻرﻧ ﺑﯩﺎر ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﻐﺎن دەپ ﻗﺎراش( ﻛﺎﭘﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ ﮔﯘﻣﺎﻧﯩﺪۇر ،ﻛﺎﭘﯩﺮﻻرﻏﺎ دوزاﺧﺘﯩﻦ
ۋاي! ﺳﯜرە ﺳﺎد-27ﺋﺎﻳت
ﺷﻳﺦ ﺋﺎﺑﺪۇراﺧﻤﺎن ﺳﺋﺪى ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﺮﯨﺪە ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﭗ )ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ رەﮬﯩﻤت ﻗﯩﻠﺴﯘن( ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﺎﻟﻼھ
ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪا ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻣﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼرﻧ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺸﺘﯩ ﺗﯕﺪاﺷﺴﯩﺰ ﮬﯧﻤﯩﺘﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﮬﯧﭽﺒﯩﺮ ﺷﻳﺌﯩﻨ ﺋﻮﻳﻨﯩﺸﯩﭗ
ﻳﺎﻛ ﻣﻗﺴﺗﺴﯩﺰ ﻳﺎراﺗﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑرﮔن .ﺋﯘ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ ﮔﯘﻣﺎﻧﯩﺪۇر  ،ﻛﺎﭘﯩﺮﻻر ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘق ﺳﯜﭘﯩﺘﯩ
ﻗﯩﻠﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﺎس ﻛﻟﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﮔﯘﻣﺎن ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪۇ .ﻛﺎﭘﯩﺮﻻرﻏﺎ دوزاخ ﺋﺎزاﺑﯩﺪﯨﻦ ۋاي ! ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﺎﺳﻤﺎن ۋە زﯦﻤﯩﻨﻨ ﮬﻗﯩﻘت
ﺑﯩﻠن ،ﮬﻗﯩﻘﺗﻨ ﻧﺎﻣﺎﻳن ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎراﺗﺘ .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨ ﺋﯩﻠﻤﯩﻨﯩﯔ ﻛﯕﻠﯩ ۋە ﻗﯘدرﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﭼﻛﺴﯩﺰﻟﯩﯩﻨ
ﺑﯩﻠﺪۈرۈش ﺋﯜﭼﯜن ،ﭘﻗت ﺋزﯨﻨﯩﻼ ﺋﯩﺒﺎدەﺗ ﮬﻗﯩﻘﯩ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮدﯨﻨﺒﯩﺮ ﺋﯩﻼھ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرۈش ﺋﯜﭼﯜن ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ
ﮬﯧﭽﻨرﺳﯩﻨ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺗﺎﻏﯘﺗﻨﯩﯔ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘﺷﻘﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺋﻣﺳﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرۈش ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎراﺗﺘ .ﺋﻟﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻗﻠﯩﻘﯩﻨ ،ﮬرﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋز ﺋﻣﻟﯩ ﻳﺎرﯨﺸﺎ ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ،ﻧﺎداﻧﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﻳﻠﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧ ﺋﻮﺧﺸﺎش
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،دەپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎراﺗﺘ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﯩﻤﺎن ﺋﯧﻴﺘﻘﺎن ۋە ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟرﻧ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼرﻧ ﻳر ﻳﯜزﯨﺪە ﺑﯘزﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼر ﺑﯩﻠن ﺋﻮﺧﺸﺎش
ﻗﯩﻼﻣﺪۇق؟ ﻳﺎﻛ ﺗﻗﯟادارﻻرﻧ ﻓﺎﺟﯩﺮﻻرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻗﯩﻼﻣﺪۇق؟ ﺳﺎد ﺳﯜرﯨﺴ-28 ﺋﺎﻳت
ﺋﯩﯩﻨﭽ:ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧ ﮬرﮔﯩﺰﻣﯘ ﻳپ‐ﺋﯩﭽﯩﺶ ۋە ﺋۋﻻد ﻗﺎﻟﺪۇرۇش ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﻳﺎراﺗﻘﯩﻨ ﻳﻮق ،ﺑﯘﻧﯩﺪا ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﯟاﻧﺪﯨﻦ
ﭘرﻗ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛپ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻣﺧﻠﯘﻗﻼردﯨﻦ ﺋﯘﺳﺘﯘن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎراﺗﺘ ،ﻟﯧﯩﻦ ﻛپ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎدەﻣﻠر ﻛﯘﻓﺮﯨﺪا
ﭼﯩﯔ ﺗﯘرﻏﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺸﺘﯩ ﮬﯧﻤﯩﺘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻛﯕﯜل ﺑﻟﯩﺪﯨﻐﯩﻨ ﭘﻗت ﻣﯘﺷﯘ
دۇﻧﻴﺎدﯨ ﻛﯩﭽﯩﯩﻨ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﺘﯩﻨﻼ ﺋﯩﺒﺎرەت .ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﺎدەﻣﻠرﻧﯩﯔ ﺗﯘرﻣﯘﺷ ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﮬﺗﺘﺎ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ
ﺑﺗﺘردۇر.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ» :ﻛﺎﭘﯩﺮﻻر )ﮬﺎﻳﺎﺗ دۇﻧﻴﺎدا ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻟززەﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ( ﺑﮬﺮﯨﻤن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ۋە ﭼﺎﮬﺎرﭘﺎﻳﻼردەك ﻳپ ـ ﺋﯩﭽﯩﺪۇ،
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)ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘ (ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺟﺎﻳ دوزاخ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ﺳﯜرە ﻣﯘﮬﻣﻤد -12ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤ.
)ﺋ ﻣﯘﮬﻣﻤد!( ﺋﯘﻻرﻧ) ﻳﻧ ﻛﯘﻓﻔﺎرﻻرﻧ ﻣﻳﻠﯩ (ﻗﻮﻳﯘۋەت ،ﻳپ ـ ﺋﯩﭽﯩﭗ ،ﺋﻮﻳﻨﺎپ ـ ﻛﯜﻟﯜپ ﻳﯜرﺳﯘن ،ﺋﯘﻻر ﺑﯩﮭﯘدە ﺋﺎرزۇﻻر
ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﯟەرﻣﯩﺴﯘن ،ﺋﯘﻻر ﺋﯘزاﻗﻘﺎ ﻗﺎﻟﻤﺎي )ﺋز ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ (ﺑﯩﻠﯩﺪۇ ﮬﯩﺠﺮ ﺳﯜرﯨﺴ -3 ﺋﺎﻳت
ﺷك ـ ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰﻛ ،ﺟﯩﻦ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼردﯨﻦ ﻧﯘرﻏﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨ دوزاﺧﻘﺎ )ﻳﯧﻘﯩﻠﻐﯘ ﺑﻮﻟﯘش ﺋﯜﭼﯜن( ﻳﺎراﺗﺘﯘق ،ﺋﯘﻻر دﯨﻠﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﻐﯩﻨ
ﺑﯩﻠﻧﻤﯘ ،ﺋﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﮬﻗﻨ ﭼﯜﺷﻧﻤﻳﺪۇ .ﺋﯘﻻر ﻛزﻟﯩﺮى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﻠﻧﻤﯘ ،ﺋﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ )اﷲ ﻧﯩﯔ ﻗﯘدرﯨﺘﯩﻨﯩﯔ دەﻟﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨ(
ﻛرﻣﻳﺪۇ .ﺋﯘﻻر ﻗﯘﻻﻗﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﻐﯩﻨ ﺑﯩﻠﻧﻤﯘ ،ﺋﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ )اﷲ ﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﺒﺮەت ﺋﯩﻠﯩﭗ( ﺗﯩﺸﯩﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﯘﻻر ﮔﻮﻳﺎ ﮬﺎﻳﯟاﻧﻐﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ ،ﮬﺎﻳﯟاﻧﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﺗﺘر ﮔﯘﻣﺮاﮬﺘﯘر ،ﺋﻧ ﺷﯘﻻر ﻏﺎﭘﯩﻠﺪۇر ﺳﯜرە ﺋﺋﺮاف -179ﺋﺎﻳت
ﮬرﺑﯩﺮ ﺋﻗﯩﻞ ﺋﯩﯩﺴ ﺑﯩﻠﻤي ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇﻛ ،ﺑﯩﺮەر ﻧرﺳﯩﻨ ﻳﺎﺳﯩﻐﯘﭼ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﺳﯩﻠﯩﺸﺘﯩ ﮬﯧﻤﯩﺘﯩﻨ
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋڭ ﺋﺎﻟﯩ ﺳﯜﭘﺗﻠرﮔ ﺋﯩﯩﺪۇر.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧ ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﯩﺸﺘﯩ ﮬﯧﻤﯩﺘﯩﻨ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﮬﯧﭽﺒﯩﺮ ﻣﯘﻧﺎزﯨﺮە
ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﮬﻗﯩﻘﺗﺘﯘر .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺋزﯨﻤﯘ ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑدﯨﻨﯩﺪە ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﭼﻮﯕﻘﯘر ﮬﯧﻤت ﻳﻮﺷﯘرۇﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯧﺘﯩﺮاپ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪۇ ،ﻛز ﻛرﯨﺪۇ ،ﻗﯘﻻق ﺋﺎﯕﻼﻳﺪۇ...ﺋﺟﯩﺒﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﻣﯘﻛﻣﻤل ﺑدەن ۋە ﺋزاﻻر ﺑﯩﺎرﻏﺎ ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻧﻤﯘ؟ ۋە ﻳﺎﻛ
ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼﯩﺴ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﯘﺷﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﯩﺶ ﮬﯧﻤﯩﺘﯩﻨ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑرﮔﻧﺪە ﺋﯘ ﺋﺎﯕﻼﺷﺘﯩﻦ ﺋزﯨﻨ ﻗﺎﭼﯘردﯨﻤﯘ؟!.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ:ﺋﺎﻟﻼھ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﻤﺎن ۋە زﯦﻤﯩﻨﻼرﻧ ﻳﺎراﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧ ،ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺶ ﻛﯜﻧﯩﻨ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﯩ ﺳﻮﺋﺎل‐
ﺳﻮراﻗﻨ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﺎﻧﻼرﻧ ﺟﻧﻨت ﺑﯩﻠن ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻼﺷﻨ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﺎﺳﯩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼرﻧ دوزاخ ﺑﯩﻠن ﺟﺎزاﻻﺷﻨ ﺋﯩﺮادە
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ» :اﷲ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼرﻧ ۋە زﯦﻤﯩﻨﻨ ﺋﺎﻟﺘ ﻛﯜﻧﺪە ﻳﺎراﺗﺘ) .ﺋﺎﺳﻤﺎن ـ زﯦﻤﯩﻨﻨ ﻳﺎرﺗﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺋﯩﻠﯩﺮى( اﷲ ﻧﯩﯔ ﺋرﺷ ﺳﯘ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﯩﺪى .ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻣﻟ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺳﯩﻨﺎش ﺋﯜﭼﯜن اﷲ )ﺋﯘﻻرﻧ
ﻳﺎراﺗﺘ) .(ﺋ ﻣﯘﮬﻣﻤد!( ﺋﮔر ﺳن)ﻣﻛ ﻛﯘﻓﻔﺎرﻟﯩﺮﯨﻐﺎ( :ﺳﯩﻠر ﺋﻟﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭼﻮﻗﯘم ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺴﯩﻠر! دﯦﺴڭ ،ﻛﺎﭘﯩﺮﻻر
ﭼﻮﻗﯘم ﺋﯧﻴﺘﯩﺪۇ :ﺑﯘ)ﺳزﻧ ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﻗﯘرﺋﺎن( ﭘﻗت روﺷن ﺳﯧﮭﯩﺮدۇر .ﺳﯜرە ﮬﯘد -7ﺋﺎﻳت
ﺳﯩﻠردﯨﻦ ﻗﺎﻳﺴﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻣﻟ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺳﯩﻨﺎش ﺋﯜﭼﯜن ،اﷲ ﺋﻟﯜﻣﻨ ۋە ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﻨ ﻳﺎراﺗﺘ ،اﷲ ﻏﺎﻟﯩﺒﺘﯘر،
)ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨ (ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﻣﻏﭙﯩﺮەت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر .ﻣﯜﻟﻚ ﺳﯜرﯨﺴ-2 ﺋﺎﻳت
ﻣﯘﺷﯘ ﺳﯩﻨﺎﻗﻼرﻧﯩﯔ ﻧﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋررەﮬﻤﺎن )ﺋڭ ﺷﭘﻘﺗﻠﯩﻚ( ،ﺋﻟﻐﻓﯘر)ﻣﻏﻔﯩﺮەت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ،(ﺋﻟﮭﻛﯩﻢ )ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ
ﮬﯧﻤﺗﻠﯩﻚ( ،ﺋﺗﺘۋۋاب ) ﺗۋﺑﯩﻨ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ،(ﺋررەﮬﯩﻢ )ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﻣﯧﮭﺮﯨﺒﺎن( دﯦﻧﺪەك ﺋﯩﺴﯩﻢ ۋە ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﺮى
ﻧﺎﻣﺎﻳﻧﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﻧﺪﯨﻠرﻧ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺸ ﺋڭ ﭼﻮڭ ﺳۋەﺑ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺑﯘ دۇﻧﻴﺎدﯨ ﺋڭ ﭼﻮڭ ﺳﯩﻨﯩﻘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻧﺪﯨﻨ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﺑﯩﺮﻟﯩﯩﻨ) ﺗۋﮬﯩﺪﻧ (ﺋﯩﻘﺮار ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋز ﺋﯩﻘﺮارﯨﻐﺎ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ رەۋﯨﺸﺘ ﮬﯧﭽﺒﯩﺮ ﺷﯧﺮﯨﺴﯩﺰ ﮬﺎﻟﺪا ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﯩﻼ ﺋﯩﺒﺎدەت
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﺷﺘﯘر .ﺋﺎﻟﻼھ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺸ ﺳۋەﺑﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺟﯩﻨﻼرﻧ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧ
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ﭘﻗت ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﻳﺎراﺗﺘﯩﻢ .ﺳﯜرە زارﯨﻴﺎت-56ﺋﺎﻳت
ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺗﻨ ﺋﯩﺒﻨ ﻛﺳﯩﺮ)ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ رەﮬﻤت ﻗﯩﻠﺴﯘن( ﻣﯘﻧﺪاق ﺗﭘﺴﯩﺮﻟﻳﺪۇ ) :ﻳﻧ ﻣن ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻣﻮﮬﺘﺎج
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻣس ،ﺑﻟ ﭘﻗت ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇش ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎراﺗﺘﯩﻢ .ﺋﻟ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺑﯘ ﺗﻟﮭ ،ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺒﺎس
رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ ﭘﻗت ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﻳﺎراﺗﺘﯩﻢ دﯦن ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ۋە ﺟﯩﻨﻼرﻧ ﭘﻗت
ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرى ۋە ﻣﺟﺒﯘرى ﻳﻮﺳﯘﻧﺪا ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎراﺗﺘﯩﻢ ،دﯦﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺪۇ (.ﺗﻓﺴﯩﺮى ﺋﯩﺒﻦ ﻛﺳﯩﺮ،
ﺋﯘﻳﻐﯘرﭼ ﻧﺷﯩﺮى  -6ﺗﻮم -18ﺑت
ﺷﻳﺦ ﺋﺎﺑﺪۇراﮬﻤﺎن ﺋس‐ﺳﺋﺪى ) ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ رەﮬﻤت ﻗﯩﻠﺴﯘن( ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ »:ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻧﺪﯨﻨ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮔﯜزەل ﺋﯩﺴﯩﻢ ۋە ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎراﺗﺘ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮۇﻗﯩﺪۇر .ﺋﻣل ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼر
ﺳﺎﺋﺎدەﺗ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇ؛ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼر ﺟﺎزاﻟﯩﻨﯩﺪۇ .ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻرﻧ ﺑﯘﻳﺮۇﻗﯩﻐﺎ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ
ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻼش ۋە ﺟﺎزاﻻش ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯩﻐﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﺷﺮﯨﻼرﻧﯩﯔ ﺟﺎزا ۋە ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻨ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:
»ﺋﮔر ﺳن)ﻣﻛ ﻛﯘﻓﻔﺎرﻟﯩﺮﯨﻐﺎ( :ﺳﯩﻠر ﺋﻟﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭼﻮﻗﯘم ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺴﯩﻠر! دﯦﺴڭ ،ﻛﺎﭘﯩﺮﻻر ﭼﻮﻗﯘم ﺋﯧﻴﺘﯩﺪۇ :ﺑﯘ)ﺳزﻧ
ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﻗﯘرﺋﺎن( ﭘﻗت روﺷن ﺳﯧﮭﯩﺮدۇر«ﺳﯜرە ﮬﯘد ﺳﯜرﯨﺴ-7ﺋﺎﻳت
ﺋﺎﺑﺪۇراﮬﻤﺎن ﺳﺋﺪى ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺗﻨ ﺗۋەﻧﺪﯨﯩﺪەك ﺷرﮬﻠﻳﺪۇ :ﺋﮔر ﺳن ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﻟﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﺎر ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ
ﺋﯧﻴﺘﺴﺎڭ ﺋﯘﻻر ﺳﺎﯕﺎ ﮬرﮔﯩﺰ ﺋﯩﺸﻧﻤﻳﺪۇ ،ﻗﻮﭘﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﺳزۈﯕﻨ رەت ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪۇ ۋە ﺳن ﻳﺗﯜزﮔن ﺧۋەرﻧ ﺋﯩﻨﺎر
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪۇ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﺎﯕﺎ ﺑﯘ روﺷن ﺳﯩﮭﯩﺮدۇر ،دﯦﻴﯩﺸﯩﺪۇ .ﺋﻣﻟﯩﻴﺗﺘ ﺑﯘ روﺷن ﮬﻗﯩﻘﺗﺘﯘر.ﺗﻓﺴﯩﺮى ﺳﺋﺪى ،ﺋرەﺑﭽ ﻧﺷﯩﺮى،
-333ﺑت
ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯘﭼﯩﺪۇر.
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