 ‐ 9067ﺋﯘرۇق ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮى ﺳﯜﻧﻨﺗﻨ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯘﻻر ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨ ﺋﯜزۈش ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﺳﻮﺋﺎل :ﺋﮔر ﺑﯩﺮاۋﻏﺎ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ،ﺳن ﭘﻗت ﻗﯘرﺋﺎﻧﻐﯩﻼ ﺋﮔﯩﺸﯩﺸﯩﯔ ﻛﯧﺮەك ،ﺳﯜﻧﻨﺗ ﺋﮔﯩﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﮬﻤﯩﻴﯩﺘ ﻳﻮق
دﯦﻴﯩﻠﺴ ،ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺪﯨ ﻗﯩﺴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ۋە ﭘﯩﺘﻨﯩﻨ ﺋﺎزاﻳﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﺎﺋﯩﻠ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨ ﻛزدە ﺗﯘﺗﯘپ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺳﺎﻻم ﺑرﺳ ،ﮬﯧﻴﺖ
ﺑﺎﻳﺮاﻣﻼردا ﺋﯘﻻرﻧ ﻗﯘﺗﻠﯘﻗﻠﯩﺴﺎ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﮬرﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﯜﭼﯜن ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠﯩﺮﯨ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﯧﺸﯩﻨﯩﺸ ،ﺋﯘ ﮬدﯨﺴﻠرﻧﯩﯔ ﮬﯧﭻ
ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻨ رەت ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﭘرزدۇر .ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﮬدﯨﺴﻠﯩﺮى ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ۋەﮬﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﮬدﯨﺴﻠﯩﺮﯨﻨ رەت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﮬﻗﯩﻘﺗﺘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ۋەﮬﯩﻴﺴﯩﻨ رەت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺳﺎﻗﯩﻐﺎن ﻳﯘﻟﺘﯘزﻻر ﺑﯩﻠن ﻗﺳﻣ ،ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻣﺮاﮬﯩﻼر ﻳﻧ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﮔﯘﻣﺮاھ
ﺑﻮﻟﻤﯩﺪى ۋە ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﺎداﺷﻤﯩﺪى ،ﺋﯘ ﺋز ﻧﭘﺴ ﺧﺎﮬﯩﺸ ﺑﻮﻳﯘﻧﭽ ﺳزﻟﯩﻤﻳﺪۇ ،ﭘﻗت ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻧﺎزﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ۋەﮬﻴﯩﻨﯩﻼ
ﺳزﻟﻳﺪۇ ،ۋەﮬﯩﻴﻨ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﭘرﯨﺸﺘ ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ ﺗﻟﯩﻢ ﺑردى ،ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻠﻨﯩﯔ ﻛرۈﻧﯩﺸ ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺋﯘﭘﯘﻗﺘﺎ
ﺋز ﺷﻛﻠ ﺑﯩﻠن ﺗﯘردى ﻧﺟﻤ ﺳﯜرﯨﺴ -6 -1 ﺋﺎﻳﺗﻠر
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪﯨ ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﺎﻳﺗﻠردە ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﭘرز ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ۋە ﭘﻳﻐﻣﺒرﮔ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﻼر ،ﺋﮔر ﺋﯘﻻر ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻳﯜز ﺋرۈﺳ ،ﺋﺎﻟﻼھ
ﻛﺎﭘﯩﺮﻻرﻧ ﻳﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋە ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟﯩﺮﯨ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼرﻧ دوﺳﺖ ﺗﯘﺗﻤﺎﻳﺪۇ ﺋﺎل ﺋﯩﻤﺮان-32
ﺋﺎﻳت.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﺪى :ﻛﯩﻤ ﭘﻳﻐﻣﺒرﮔ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ
ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻣﺮﯨﻨ ﻳﺗﯜزۈدۇ ،ﻛﯩﻤ ﺋ ﻣﯘﮬﻣﻤد! ﺳﻧﺪﯨﻦ ﻳﯜز ﺋرۈﻳﺪﯨن ،ﺑﯩﻠﯩﻨ ﺑﯩﺰ ﺳﯧﻨ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻛزەﺗﭽ
ﻳﻧ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻣﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﻛﯜزۈﺗﯜپ ،ﺋﻣﻟﻠﯩﺮﯨ ﻗﺎراپ ﮬﯧﺴﺎب ﺋﺎﻟﻐﯘﭼ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋۋەﺗﻤﯩﺪۇقﻧﯩﺴﺎ ﺳﯜرﯨﺴ -80 ﺋﺎﻳت .ﻳﻧ
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺗﺘ :ﺋ ﻣﻣﯩﻨﻠر!ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﮔ ۋە ﺋزۈﯕﻼردﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺶ ﺋﯘﺳﺘﯩﺪﯨﯩﻠرﮔ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﻼر ،ﺋﮔر ﺳﯩﻠر
ﺑﯩﺮەر ﺷﻳﺌﯩﺪە ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎﯕﻼر ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ۋە ﭘﻳﻐﻣﺒرﮔ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻼر ،ﺋﮔر ﺳﯩﻠر ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ
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ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەت ﻛﯜﻧﯩ ﮬﻗﯩﻘﯩ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼر ،ﺑﯘ ﻳﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻐﺎ ۋە ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩ
ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﯩﻠر ﺋﯜﭼﯜن ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻘﺘﯘر ،ﻧﺗﯩﺠ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرى ﺑﯩﻠن ﮔﯜزەﻟﺪۇر .ﻧﯩﺴﺎ ﺳﯜرﯨﺴ -59 ﺋﺎﻳت .ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺗﺘ:
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤﯩﺘﯩ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﯩﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﯕﻼر ،زاﻛﺎت ﺑﯩﺮﯨﻼر ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﮔ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﻼرﻧﯘر ﺳﯜرﯨﺴ-56
ﺋﺎﻳت.
ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﺎﻳﺗﻠر ﺳزﻟﻧن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺗﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﺪﯨﻦ ﺳﯜﻧﻨﺗﻨ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﻣﯘرﺗت
ﻛﺎﻓﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺋﯩﻤﺎم ﺳﯘﻳﯘﺗﯩ)ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ رەﮬﻤت ﻗﯩﻠﺴﯘن( ﻣﯩﭙﺘﺎﮬﯘل ﺟﻧﻨ ﻓﯩﻞ ﺋﯩﮭﺘﯩﺠﺎﺟ
ﺑﯩﺴﺴﯜﻧﻨ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﺪە ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺑﯩﻠﯩﻼرﻛ‐ !ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠرﮔ رەﮬﻤت ﻗﯩﻠﺴﯘن‐ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺷرﺗ ﺗﻮﻟﯘق ،دﯨﻨﻨﯩﯔ ﺋﺳﻠ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺴﯩﺪە ﮬﺟﺠت دەپ ﻗﺎراﻟﻐﺎن ﺋﺎﻏﺰاﻛ ﻳﺎﻛ ﺋﻣﻟﯩ ﮬدﯨﺴﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺋﯘ
ﻛﯩﺸ ﺋﯩﺴﻼم داﺋﯩﺮﺳﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯩﻴﺎﻣﺗﺘ ،ﻳﮬﯘدﯨ ۋە ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎن ﮔﯘرۇﮬ ﺑﯩﻠن ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺧﺎﻟﯩﻐﺎن ﻛﺎﻓﯩﺮﻻر ﮔﯘرۇﮬ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪۈرﯨﺪۇ.
ﺋزﯨﻨ ﻗﯘرﺋﺎﻧﭽﯩﻼر دەپ ﺋﺎﺗﺎپ ،ﺑﯩﺰﮔ ﻗﯘرﺋﺎﻧﻼ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ دﯦن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯘ داۋاﺳﯩﺪﯨﻦ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم
ﺑﯘرۇﻧﻼ ﺋﯘﻣﻤﺗﻨ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرﻏﺎن .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺳزﻟﻧن ﮬدﯨﺴﻠرﻧ ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴﻧﯩﯔ ﻗﯘرﺋﺎﻧﭽﯩﻼر ﮬﻗﻘﯩﺪﯨ
ﺳزى ﺑﯩﻠن ﺑﯩﻠﻠ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯩﻤﯩﺰ .ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﻗﯘرﺋﺎﻧﭽﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺗﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﭼﯘق دەﻟﯩﻠ ،ﺑﯩﺰ "ﻗﯘرﺋﺎﻧﭽﯩﻼر"دﯦﯜﭼﯩﻠر
ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤ دەۋاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﺪۇر.
ﺋﮔر ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺳزﯨﭽ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻر ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ؟ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽ ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﻗﺎﻧﭽ ۋاﻗﯩﺖ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ؟ زاﻛﺎت ﻧﭼﭽ
ﻳﯩﻠﺪا ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ؟ زاﻛﺎت ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارى ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ؟ ﺑﯘ ﻣﺎﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﯩﻘﺪاردا ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﯩﺪۇ؟ ﮬج
ۋە ﺋﻣﺮﯨﻨ ﻗﺎﻧﺪاق ﺷﻛﯩﻠﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟ ﻛﺑﯩﻨ ﻗﺎﻧﭽ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟ ﺳﺎﭘﺎ ﻣرۋﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻗﺎﻧﭽ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻣﺎﯕﯩﺪۇ؟ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﮬﺎﻣﻼر ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪا ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﻠﯩ ﺋﮬﯟاﻟ ﺳزﻟﻧﻤﯩن ،ﺑﻟ ﺋﯩﺠﻤﺎﻟ) ﺋﻮﻣﯘﻣ (ﺟﮬﺗﺘﯩﻦ
ﺳزﻟﻧن ،ﺑﯘﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﮬدﯨﺴﻠردە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﺪۈرۈﺷ ﺑﯩﻠن ﺗﭘﺴﯩﻠﯩ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑرﮔن .ﺋﯘﻻر ﺑﯘ
ﺋﮬﺎﻣﻼر ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪا ﺳزﻟﻧﻤﯩن دەپ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﻤﺎﻣﺪۇ؟!.
ﺋﮔر ﺋﯘﻻر ﺑﯘ ﺋﮬﺎﻣﻼر ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪا ﺳزﻟﻧﻤﯩن ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﯩﺰ دەﻳﺪﯨن ،ﺋﯘﻻر ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﺎﻓﯩﺮ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ
ﺋزﻟﯩﺮى ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻر ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﺪا ﮬر ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺸ زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن
ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮى ﻛﺳﯩﻦ ﮬﺎﻟﺪا ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟن دﯨﻨ ﺋﮬﺎﻣﻼرﻧ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﮔر ﺋﯘﻻر ﺑﯘ ﺋﮬﺎﻣﻼرﻏﺎ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ
دەﻳﺪﯨن ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﻻر ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ داۋاﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺗﯩﻞ ۋە ﺗﯘﺗﯘپ ﻣﺎﯕﻐﺎن ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى.
ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﺸ ﺋﯩﻠﮭﺎﻣﻼﻧﺪۇرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺗﻠرﻧ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﺪى :ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺳزﻟﻧن ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﺗﯧﯩﺴﺘﻠﯩﺮى ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻐﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ﭘرز ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ۋە ﭘﻳﻐﻣﺒر
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﮬدﯨﺴﻠﯩﺮﯨ ﺋﮔﯩﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ﭘرز ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯘرﺋﺎﻧﻐﺎ ۋە ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ
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ﺋﮔﯩﺸﯩﺶ ﭘرز ،ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨ ﺋﮔﯩﺸﯩﺶ ﻳﻧ ﺑﯩﺮﯨ ﺋﮔﯩﺸﯩﺸﻨ ﺗﻗززا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم
ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨ ﻳﺗﯜزدى ،ﻗﯘرﺋﺎن ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪى ،ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑزﯨﺴ ﺑزﯨﺴ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪەك ،ﻗﯘرﺋﺎن ﺑﯩﻠن ﺳﯜﻧﻨت ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨﻤﯘ ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺋﮔر
ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﻧﺎزﯨﻞ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺳﯩﻠر ﺋﯘﻧﯩﺪا ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻼرﻧ ﺗﺎﭘﺎﺗﺘﯩﻼر .ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﻧﯘرﻏﯘن ﮬدﯨﺴﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﻗﯘرﺋﺎﻧﻐﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ۋە ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩ ﺋﮔﯩﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ﭘرز ﺋﯩﻧﻠﯩ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن .ﭘﻳﻐﻣﺒر
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻼرﻧ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮرۇﻧﺪۇﻗﯩﻐﺎ ﻳﻟﯩﻨﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ﻣن ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎن ﻳﺎﻛ
ﭼﻛﻠﯩن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻛرﺳ :ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺎراﯕﻼردا ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑ ﺑﺎر ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪا ﮬﺎﻻل دەپ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﮬﺎﻻل دەپ ﻗﺎراﻳﻤﯩﺰ ،ﮬﺎرام دەپ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﮬﺎرام دەپ ﻗﺎراﻳﻤﯩﺰ ،دەﻳﺪﯨﻐﺎن ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻨ ﻣن
ﺋﯘﭼﺮاﺗﻤﯩﻐﺎﻳﻤن ،دﯨﻘﻘت ﻗﯩﻠﯩﻼر! ﻣﺎﯕﺎ ﻗﯘرﺋﺎن ۋە ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪى ،دﯨﻘﻘت ﻗﯩﻠﯩﻼر! ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠن ﻧرﺳ
ﻗﯘرﺋﺎن ﺑﯩﻠن ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﺘﯘر ﻳﺎﻛ ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪﯨﻨﺪۇر .ﺑﯘ ﮬدﯨﺲ ﺳﯜﻧن ۋە ﻣﯘﺳﻨدﻟر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺪا ﺋﺑ ﺳﺋﻠﺑ ،ﺋﺑ راﭘﯩﺌ ،ﺋﺑ
ﮬﯜرەﻳﺮە )ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻردﯨﻦ رازى ﺑﻮﻟﺴﯘن( ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼردﯨﻦ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽ ﻳﻮﻟﻼر ﺑﯩﻠن رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.
ﺳﮬﯩﮫ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪا ﺟﺎﺑﯩﺮ )ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ رازى ﺑﻮﻟﺴﯘن( دﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم
ۋﯨﺪاﻟﯩﺸﯩﺶ ﻧﯘﺗﯩﻘﯩﺪا ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻣن ﺳﯩﻠرﮔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯘﺳﺘﮬم ﺋﯧﺴﯩﻠﺴﺎﯕﻼر ﮬرﮔﯩﺰ ﺋﯧﺰﯨﭗ
ﻛﺗﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮﻧرﺳﯩﻨ ﻗﻮﻳﯘپ ﻛﺗﺘﯩﻢ .ﮬﺎﻛﯩﻤﻨﯩﯔ رﯨﯟاﻳﯩﺘﯩﺪە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑ ۋە ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﻤﻨ ﻗﻮﻳﯘپ ﻛﺗﺘﯩﻢ دﯦﺪى .ﺑﯘ
ﮬدﯨﺴﻨ ﺋﻟﺒﺎﻧﯩ ﺳﮬﯩﮭﯘل ﺟﺎﻣﯩ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﺪە ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن-2937ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﮬدﯨﺲ.
ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺑ ﺋۋﭘﺎ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ :ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯩﺮەر
ۋەﺳﯩﻴت ﻗﯩﻠﺪﯨﻤﯘ؟ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ :ﻳﺎق دﯦﺪى ،ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ۋەﺳﯩﻴت ﻗﺎﻧﺪاق ﻳﯧﺰﯨﻠﺪى؟ دﯦﻴﯩﻠﻧﺪە ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﻛﺎﻻﻣﯩﻐﺎ ﻣﮬم ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ۋەﺳﯩﻴت ﻗﯩﻠﺪى دﯦﺪى .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن  -1634ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﮬدﯨﺲ.
ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﮬدﯨﺴﻠﯩﺮى ،ﺧﯘددى ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻨ ،ﻧﺎﻣﺎزدا ﺗﯩﻼۋەﺗﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارﯨﻨ ،ﺋﯜﻧﻠﯜك ﺋﻮﻗﯘش ﻳﺎﻛ ﻣﺧﭙﯩ
ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ ،زاﻛﺎﺗﻨﯩﯔ ﭘرزﻟﯩﻚ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﯩﻨ ،ﮬج‐ﺋﻣﺮە ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ،ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺳﺎﭘﺎ ﻣرۋە ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺷﻳﺘﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺶ
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرﮔﻧﺪەك ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﻨ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈپ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨ ﺋﻣﻟر ﺳﯜﻧﻨﺗﺘ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ﭘرز ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ ﺑﯩﺮﻟﯩ
ﻛﻟﺪى ،ﺑزەن ﮬدﯨﺴﻠر ﻳﻧ ﺗﻮي ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ زﯨﻨﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨ ﭼﺎﻟﻤﺎ ﻛﯧﺴك ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﭘرزﻟﯩ ،ﺋﻮﻏﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟ
ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارﯨﻨ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرﮔن ﮬدﯨﺴﻠر ﮔﻮﻳﺎ ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮى ﻛرۈﻧﯜﺷﯩ زﯨﺖ ۋە ﺋﺎرﺗﯘﻗﭽ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەك
ﮔﯘﻣﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺳﺎﮬﺎﺑ ﻛﯩﺮاﻣﻼر ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋاﺟﯩﭗ دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎن ﮬﻛﯜﻣﻠردﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﮔﺷن ﺗﺎﺑﯩﺌﯩﻨﻼرﻧﯩﯔ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﺋﮔﯩﺸﯩﺶ ﭘرز ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﯜﻧﻨﺗﻠردﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﻣﺟﻤﯘﺋﯘل ﭘﺗﯩﯟا  -19ﺗﻮم ‐ 84،85،86ﺑﺗﻠرﮔ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
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ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻢ ﮬق ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەك ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻟن ﺳﯜﻧﻨﺗﻠرﻣﯘ ﮬﻗﺘﯘر.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋ ﮬرﻣﺗﻠﯩﻚ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ﺳﯩﺰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨ ﺋﯜزﻣڭ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﯔ،
ﺋﯘﻻرﻧ ﺳﯜﻧﻨﺗ ﺋﮔﯩﺸﯩﺶ ۋە رازى ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﯔ .ﺋﯘ ﺳۋەﺑﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩﻨ ﺳﺎﻏﻼم
ﺋﻗﯩﺪﯨ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﺟب ﺋﻣس .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ )ﻳﻧ ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﻐﺎ( ﮬﯧﻤﺗﻠﯩﻚ
ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﺘﺎ ﻳﺎﺧﺸ ۋەز ‐ ﻧﺳﯩﮭت ﺑﯩﻠن دەۋەت ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﯘﻻر )ﻳﻧ ﻣﯘﺧﺎﻟﯩﭙﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼر( ﺑﯩﻠن ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ رەۋﯨﺸﺘ
ﻣﯘﻧﺎزﯨﺮﯨﻠﺷﯩﻦ .ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﯔ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎزﻏﯘﻧﻼرﻧ ﺋﻮﺑﺪان ﺑﯩﻠﯩﺪۇ ،ﮬﯩﺪاﻳت ﺗﺎﭘﻘﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﻤﯘ ﺋﻮﺑﺪان ﺑﯩﻠﯩﺪۇ
ﻧﮬﻠ ﺳﯜرﯨﺴ -125ﺋﺎﻳت .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇدۇق .ﺋﺎﻧﯩﺴ ﺋﯘﻧ
)ﻗﻮرﺳﯩﻘﯩﺪا( ﺋﯜﺳﺘ‐ﺋﯜﺳﺘﯩ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﻛﺗﯜردى .ﺋﯩ ﻳﯩﻠﺪا ﺋﯘﻧ ﺋﻣﭽﻛﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﺪى) .ﺋ ﺋﯩﻨﺴﺎن!( ﻣﺎﯕﺎ ۋە ﺋﺎﺗﺎ‐
ﺋﺎﻧﺎﯕﻐﺎ ﺷﯜﻛﯜر ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﺎﺧﯩﺮ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎي ﻣﯧﻨﯩﯔ دەرﮔﺎﮬﯩﻤﺪۇر .ﺋﮔر ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﺎڭ ﺳﯧﻨ ﺳن ﺑﯩﻠﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ ﻣﺎﯕﺎ
ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻟﺘﯜرۈﺷ زورﻟﯩﺴﺎ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ دۇﻧﻴﺎدا ﻳﺎﺧﺸ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ )ﻳﻧ دﯨﻨﯩﻐﺎ زﯨﻴﺎن
ﻳﺗﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ( ،ﻣﺎﯕﺎ ﺗﺎﺋت ﺑﯩﻠن ﻗﺎﻳﺘﻘﺎن ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﮔﺷﯩﻦ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﯧﻨﯩﯔ دەرﮔﺎﮬﯩﻤﻐﺎ
ﻗﺎﻳﺘﯩﺴﯩﻠر ،ﺳﯩﻠرﮔ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻤنﻟﯘﻗﻤﺎن ﺳﯜرﯨﺴ-15-14ﺋﺎﻳﺗﻠر.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻳﯩﺘﻛﻠﯩﺴﯘن.
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