 ‐ 45563ﺳﺎﮬﺎﺑ ﻛﯩﺮاﻣﻼرﻧ ﺋچ ﻛرۈﺷﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣن ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮى ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺳﮬﺒﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻣﺎﯕﺎ :ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼردﯨﻦ
ﻗﺎﻳﺴ ﺑﯩﺮﯨﻨ ﺋچ ﻛرﺳك ﺑﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻤﯩﺰﻏﺎ زﯨﺖ ﻛﻟﻤﻳﺪۇ ،ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻧ ﺋچ ﻛرۈش ﺋﯩﻤﺎن داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ
ﭼﯩﻘﯩﺮۋەﺗﺴﯩﻤﯘ ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯩﺴﻼم داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮۋەﺗﻤﻳﺪۇ ،دﯦﺪى .ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﺋﻮﭼﯘق ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈپ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ
ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋزﯨﻨﯩﯔ ۋاﻗﺘﯩﻨ دﯨﻨ ۋە دۇﻧﻴﺎﻟﯩﻖ ﻣﻧﭙﺋﺗﯩ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺳرپ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺴﯩﻼ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋڭ ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﺎﮬﺎﺑ ﻛﯩﺮاﻣﻼر ۋە ﺋﯘﻻر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻳﯜز ﺑرﮔن
ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻼرﻏﺎ ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﺸ ۋە ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﺋﭼﯩﻘﯩﺸ ،ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙق
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ۋە ﺧﺎر‐زارﻟﯩﻘﻘﺎ دۇﭼﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
ﮬر ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﺷﺧﺴﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋچ ﻛرۈش ۋە ﮬﺎﻗﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻳﻮﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯘر.
ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﺗﯘﻗﭽﯩﻠﯩﻘ ۋە ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﺮى ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻر دﯨﻨﻨ ﻗﻮﻏﺪاش ۋا ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﺸﻘﺎ ﺟﯧﻨ‐ﻣﯩﻠ ۋە ﺋﻣﻟﯩ
ﮬرﯨﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛرﺳﺗن ۋە ﺑﯘ ﻳﻮﻟﺪا دﯨﻦ دۈﺷﻤﻧﻠﯩﺮﯨ ﻗﺎرﺷ ﻛرەش ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﻗﯘرﺋﺎن‐ﮬدﯨﺲ ۋە دﯨﻨ
ﺋﮬﺎﻣﻼرﻧ ﻛﯩﻴﯩﻨ ﺋۋﻻدﻻرﻏﺎ ﻳﺗﯜزﮔن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺟﯧﻨ ‐ﻣﯩﻠ ۋە ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨ ﺑﯧﻐﯩﺸﻠﯩﻐﺎن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻرﻧ ﺋزﯨﻨﯩﯔ
ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮى ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﮬﻣﺮاﮬﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎن ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺸﻧﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ،دﯨﻨﻨ
ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻖ‐ﻣﯘﺷﺮﯨﻼر ﺋچ ﻛرﯨﺪۇ ۋە ﮬﺎﻗﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺑرا ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺎﻟﯩﻚ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﮬدﯨﺲ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻣن ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ :ﺋﻧﺴﺎرﻻرﻧ ﭘﻗت ﻣﻣﯩﻨﻼر ﻳﺎﺧﺸ
ﻛرﯨﺪۇ ،ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼر ﺋچ ﻛرﯨﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻧ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﮔن ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻧ ﺋچ ﻛرﮔن ﻛﯩﺸﯩﻨ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋچ ﻛرﯨﺪۇ دﯦﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎن دەﻳﺪۇ] .ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-3572 ﮬدﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-75 ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﻧﺴﺎرﻻرﻧ ﺋچ ﻛرﮔن ﻛﯩﺸﯩﺪە ﺋﯩﻤﺎن ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻠﯩﻖ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﯘرﺳﺎ ،ﺋﻧﺴﺎرى ۋە ﻣﯘﮬﺎﺟﯩﺮﻻر ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ
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ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﮔﺷن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﺋچ ﻛرﮔن ،ﮬﺎﻗﺎرەت ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﺋﯘﻻر ۋە ﺋﯘﻻرﻧ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﮔن ۋە ﺋﯘﻻردﯨﻦ رازى
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﻛﺎﻓﯩﺮﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼردا ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﺋﯩﻤﺎن ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ) .ﺧﯘددى راﭘﯩﺰﯨﻼرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش( ﺋﯘﻻر ﮬﻗﯩﻘﺗن
ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻖ‐ﻛﺎﭘﯩﺮﻻردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
ﺋﯩﻤﺎم ﺗﺎﮬﺎۋﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ،ﺋﮬﻠ ﺳﯜﻧﻨ ۋەﻟﺠﻣﺎﺋﻧﯩﯔ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎدﯨﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻻرﻧ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﺷﺘ ﭼﻛﺘﯩﻦ ﺋﺎﺷﯘرۋەﺗﻤﻳﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺋﺎدا‐ﺟﯘدا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻻرﻧ
ﺋچ ﻛرﮔن ۋە ﻳﺎﺧﺸ ﺳﯜﭘﺗﻠر ﺑﯩﻠن ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﻤﯩن ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺋچ ﻛرﯨﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻻرﻧ ﭘﻗت ﻳﺎﺧﺸ ﺳﯜﭘت ﺑﯩﻠن زﯨﯩﺮ
ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻻرﻧ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش دﯨﻦ ،ﺋﯩﻤﺎن ۋە ﺋﯧﮭﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪۇر ،ﺋﯘﻻرﻧ ﺋچ ﻛرۈش ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯘﻓﺮى ۋە ﻧﯩﭙﺎﻗﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ ﮬددﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘر".
ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ﺷﻳﺦ ﺳﺎﻟﯩﮫ ﻓۋزان ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﮬﻠ ﺳﯜﻧﻨ ۋەﻟﺠﺎﻣﺎﺋ ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺋﯩﻠ‐ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﺷﺘﯘر.
ﻧﺎﺳﯩﺒﯩﻴ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪﯨﯩﻠر ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻧ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪۇ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ‐ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋچ ﻛرﯨﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﻧﺎﺳﯩﺒﯩﻴ دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺸ :ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ‐ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﭼﻤﻧﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻨﺪۇر.
ﺋﻣﻤﺎ راﭘﯩﺰﯨﻼر ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﻛﺴﯩﭽ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻر ﺋز ﻗﺎرﯨﺸ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﮬﻠ ‐ﺑﻳﯩﺘﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪۇ ،ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻧ ﺋچ ﻛرﯨﺪۇ ۋە
ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻟﻧت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻛﺎﭘﯩﺮﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒت ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ۋە ﺗﯜرﻟﯜك ﮬﺎﻗﺎرەﺗﻠر ﺑﯩﻠن ﺳﻛﯩﺪۇ.
ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻧ ﺋچ ﻛرۈش دﯨﻨﻨ ﺋچ ﻛرﮔﻧﻠﯩﺘﯘر ،ﭼﯜﻧ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼر ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﮔﺷﯜﭼﯩﻠﯩﺮى ۋە
ﺋﯜﻣﻤﺗ دﯨﻨﻨ ﻳﺗﯜزﮔﯜﭼﯩﻠردۇر .ﺋﯘﻻرﻧ ﺋچ ﻛرﮔﻧﻠﯩﻚ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨ ﺋچ ﻛرﮔﻧﻠﯩﺘﯘر ،ﺑﯘ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩﺪە ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﻠﯩﻘ
ۋە ﺋﯩﺴﻼﻣﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﻣﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ دەﻟﯩﻞ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﯩﺪۇر.
ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻧ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰزەت‐ﮬرﻣﯩﺘﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺑﯩﻠﯩﺸ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺪۇر ،ﭼﯜﻧ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻧ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﻳﺎﻛ ﺑﯩﺮەرﺳﯩﻨ ﺋچ
ﻛرۈش ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯘﻓﺮى ۋە ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻠﯘﻗﺘﯘر .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﮔﻧﻠﯩﻚ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨ ﻳﺎﺧﺸ
ﻛرﮔﻧﻠﯩﻚ ،ﺋﯘﻻرﻧ ﺋچ ﻛرﮔﻧﻠﯩﻚ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨ ﺋچ ﻛرﮔﻧﻠﯩﺘﯘر] ".ﺷرﮬ ﺋﻗﯩﺪەﺗﯘت ﺗﮬﺎۋﯨﻴ.[
ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻧ ﺋچ ﻛرۈش دﯦن ﻣﺳﯩﻠﯩﻨ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺑزﯨﺴﯩﻨ ﺋچ
ﻛرۈش دۇﻧﻴﺎﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼر ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻛﺎﭘﯩﺮ ﻳﺎﻛ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻرﻧ دﯨﻨ ﺋﯩﺸﻼر ۋە
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ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﮬﻣﺮاﮬﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋچ ﻛرﯨﺪﯨن ﺑﯘ ﺋﯘﻧﺪاق ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺷﻛﺴﯩﺰ ﻛﺎﭘﯩﺮ
ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺑﺎﻳﺎﻧﺎت ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻗﺎﺋﯩﺪﯨ زﯨﺖ ﻛﻟﻤﻳﺪۇ ﺑﻟ ﺋﯘ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻨ
ﺋﻮﭼﯘﻗﻼرﺷﺘﯘرﯨﺪۇ ۋە ﻛﯜﭼﻼﻧﺪۇرﯨﺪۇ.
ﺋﯩﻤﺎم ﺋﺑﯘ زۇرﺋ ﺋررازى رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﻛﻣﺴﯩﺘن ۋە ﻛزﮔ
ﺋﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨ ﻛرﺳڭ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨ زﯨﻨﺪﯨﻖ‐ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻖ دەپ ﺑﯩﻠﯩﻦ".
ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺳﯜﭘﺗﻠر ﺑﯩﻠن زﯨﯩﺮ
ﻗﯩﻠﻐﺎن‐ﻛﻣﺴﯩﺘن ﻛﯩﺸﯩﻨ ﻛرﺳڭ ،ﺋﯘﻧ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺗﮬﻤت ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﯩﺪۇ دەپ ﺑﯩﻠﯩﯩﻦ".
ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎدﯨﻠﻠﯩﻘ ۋە دﯨﻨ‐ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدى ﺟﮬﺗﺘ
ﻛﻣﺴﯩﺘﻤﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ﺋﯘﻻرﻧ ﺑﯧﺨﯩﻠﻠﯩﻖ ،ﻗﻮرﻗﯘﻧﭽﺎﻗﻠﯩﻖ ،ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ۋە دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺳﯜﭘﺗﻠر ﺑﯩﻠن ﺳﯜﭘﺗﻠﯩن
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﻛﺎﭘﯩﺮﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒت ﺑرﻣﻳﻤﯩﺰ ﺑﻟ ﺋﯘﻧﺪاق ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺋدەﭘﻠپ ،ﺗرﺑﯩﻴ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ .ﺑزى ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻣﯘ
ﻣﯘﺷﯘ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯘﻻرﻧ ﻛﯘﭘﯩﺮﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒت ﺑرﻣﯩن ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻧ ﺳت ﺳزﻟر ﺑﯩﻠن ﮬﺎﻗﺎرەت ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﻟﻧت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﻗﺎرﯨﺘﺎ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸ ﺋﻮﺧﺸﺎش
ﺋﻣس ،ﺋﯘﻻرﻧ ﺋچ ﻛرۈپ ﻟﻧت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﯩﻠن ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدى ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﻟﻧت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴ ﭘرﻗﻠﻧﺪۈرﯨﻠﯩﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺗﯜپ ،ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم دۇﻧﻴﺎدﯨﻦ ﻛﺗﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮن ﻧﭼﭽ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر دﯨﻨﺪﯨﻦ
ﻳﯩﻨﯩﯟاﻟﻐﺎن ،ﻣﯘرﺗد ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗن ﻳﺎﻛ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﭘﺎﺳﯩﻘﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﺗن دەپ ﺗﮬﻤت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺋﯘﻧﺪاق
ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﻛﺎﭘﯩﺮﻟﯩﻘﯩﺪا ﺷك ﻳﻮق .ﭼﯜﻧ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﺋﻮرۇﻧﺪا ،ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رازى ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ،ﺋﯘﻻرﻧ
ﻣﺎﺧﺘﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻛﺮار ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻏﺎ ﮬﺎﻗﺎرەت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﭙﻼس ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ ﺷك
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻر ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪا ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﺋﻮرۇﻧﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺗﻨ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻗﯘرﺋﺎن‐ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﺋﻮﭼﯘق
ﺑﺎﻳﺎﻧﺎﺗﻠﯩﺮﯨﺒﯘﻧ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺗﻤﯘ :ﻛﻨﺘُﻢ ﺧَﻴﺮ اﻣﺔ اﺧْﺮِﺟﺖ ﻟﻠﻨﱠﺎسِ ﺗَﺎﻣﺮونَ ﺑِﺎﻟْﻤﻌﺮوفِ وﺗَﻨْﻬﻮنَ ﻋﻦ اﻟْﻤﻨﺮِ وﺗُﻮﻣﻨُﻮنَ
ﺑِﺎﻟﻠﱠـﻪ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﯜﻣﻤﯩﺘ !ﺳﯩﻠر ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﻣﻧﭙﺋﯩﺘ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇپ
ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯩﺪﯨﻐﺎن اﷲ ﻗﺎ ﺋﯩﻤﺎن ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯜﻣﻤﺗﯩﺴﻠر] .ﺳﯜرە ﺋﺎل‐ﺋﯩﻤﺮان -110ﺋﺎﻳت[ ﺷﯘﻧ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪۇ.
ﺑﯘ ﺋﯜﻣﻤﺗﻨﯩﯔ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﺋﺳﯩﺮدﯨ ﻛﯩﺸﯩﻠر ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﻛﺎﭘﯩﺮ ۋە ﭘﺎﺳﯩﻖ دەپ ﻗﺎراش ﺋﯩﺴﻼم
ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻨ ﺋڭ ﻧﺎﭼﺎر ﺋﯜﻣﻤت ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋڭ ﻧﺎﭼﺎرﻟﯩﺮى ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯜﻣﻤﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﺋﺳﯩﺮدﯨ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮى دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻖ
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ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﺪا ﺋﻮﭼﯘق‐ﺋﺎﺷﺎرا ﻛﯘﻓﺮۇﻟﯘق ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺳز‐ﮬرﯨﺗﻠرﻧ ﺋﺎﺷﺎرا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ زﯨﻨﺪﯨﻖ‐ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻖ ﺋﯩﻧﻠﯩ ﺋﻮﭼﯘق ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
زﯨﻨﺪﯨﻖ‐ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﭘﯩﯩﺮ‐ﻗﺎراﺷﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﻮﺷﯘرﯨﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﭘﺘ‐ﺑﺷﯩﺮﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﺷﺎرا
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪۇ ،ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺧرۋەرﻟردە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻟﻧﺪە ﻳﺎﻛ ﮬﺎﻳﺎت ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺷﻛﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﯕﯜزﻏﺎ
ﺋزﮔﯜرۈپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﻧﻗﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ،ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻣﯘ ﺑﯘﻧ ﻧﻗﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻣزﻣﯘﻧﺪا ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﯩﺘﺎﭘﻼر ﻳﯧﺰﯨﻠﺪى.
ﮬﺎﭘﯩﺰ ﺳﺎﻟﯩﮫ ﺋﺑﯘ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺪۇل ۋاﮬﯩﺪ ﻣﻗﺪﯨﺴ ﻳﺎزﻏﺎن" :ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻧ ﮬﺎﻗﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠش ۋە ﺑﯘ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮔﯘﻧﺎھ ۋە ﺟﺎزا" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﻤﯘ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪۇر .ﺋﻮﻣﯘﻣن ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر
ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻧ ﮬﺎﻗﺎرەت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺷﻛﺴﯩﺰ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺋﯩﻧﻠﯩ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ،ﺑزﯨﻠر ﺋﯘﻻرﻧ ﻛﺎﭘﯩﺮ دەپ ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻳﻧ ﺑزﯨﻠر ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﺳرﻟرﻧ ﻳﺎزدى" .ﭘﻳﻐﻣﺒرﻧ ﮬﺎﻗﺎرەت
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻐﺎ ﺳﯘﻏﯘرۇﻟﻐﺎن ﻗﯩﻠﯩﭻ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -591-590ﺑﺗﻠر[.
ﺋﯩﻤﺎم ﺗﻗﯩﻴﯩﺪدﯨﻦ ﺳﯜﺑ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺗﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼرﻏﺎ ﻛرە ،ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺑزﯨﺴﯩﻨ
ﮬﺎﻗﺎرەت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﮬﺎﻗﺎرەت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪا ﺷك ﻳﻮﻗﺘﯘر .ﭼﯜﻧ
ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼردﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨ ﮬﺎﻗﺎرەت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ) ،ﺋﯘ ﺳﺎﮬﺎﺑ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن( ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻨ ﭼﯜﺷﯜرﮔﻧﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻر ﺑﯘ
ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﯩﺘﯩﺮاز ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻛﺎﭘﯩﺮﻟﯩﻘﯩﺪا ﺷك ﻳﻮﻗﺘﯘر .ﻣﯘﺷﯘ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨ ﺋﺎﺳﺎﺳن،
ﺋﯩﻤﺎم ﺗﮬﺎۋﯨﻴﻨﯩﯔ" :ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑزﯨﺴ ﻛﺎﭘﯩﺮ" دﯦن ﺳزﯨﻨ ﻣﯘﺷﯘ ﻣﻧﺎدا ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺑزﯨﺴﯩﻤﯘ
ﺳﺎﮬﺎﺑ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻻرﻧ ﮬﺎﻗﺎرەت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻧ ﺳﺎﮬﺎﺑ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻣس،
ﺑﻟ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋزﯨ ﺧﺎس ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﻧ ﻣﻛ ﺋﺎزات ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﯩﺰ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﺗﯘﻗﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯧﺘﯩﺮاپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،راﭘﯩﺰﯨﻼر ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼردﯨﻦ ﺋﺑﯘ ﺑﻛﺮى ﺑﯩﻠن ﺋﻣر
رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻻرﻧ ﮬﺎﻗﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.ﻗﺎزى ﮬﯜﺳﻳﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﯩ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻨ ﮬﺎﻗﺎرەت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﻤﯘ ﻛﺎﭘﯩﺮ دەپ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن.
ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺋزﯨ ﺧﺎس ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﮬﺎﻗﺎرەت ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،دۇﻧﻴﺎﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼر ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋچ ﻛرﺳ ،ﺑﯘ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﭘﯩﺮﻟﯩﻘﯩﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻤﻳﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼردﯨﻦ ﺑﯩﺮەر ﻛﯩﺸﯩﻨ
ﺳﺎﮬﺎﺑ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ دﯨﻨ ﺳۋەﭘﻠر ﺗﯜﭘﻳﻠ ﺋچ ﻛرﯨﺪﯨن ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﻗﺗﺌﯩﺪۇر""] .ﺳﯜﺑ
ﭘﺗﯩﯟاﻟﯩﺮى" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -2ﺗﻮم -575ﺑت[.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدۇر.
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